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vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
máme za sebou první čtyři měsíce letošního roku, během kterých jsme se zúčastnili valných 
hromad a výročních schůzí mnoha spolků, které nám zde v železném brodě fungují. tedy 
popravdě, těch organizací, které nás na svou „výročku“ pozvaly. nebylo jich málo. někdy 
byl problém vše časově skloubit s jinými záležitostmi, ale podařilo se. zajímá nás totiž, jak 
si jednotlivé spolky vedou, co se jim podařilo, co už méně, jaké mají problémy, jak vypadá 
jejich členská základna. A vždy, ať už při oficiální nebo při neformální diskusi, dojde na další 
témata týkající se života v brodě.
s radostí můžeme konstatovat, že máme v tomto městě, podle našeho názoru, mnoho 
spolků, které pokrývají rozsáhlou škálu lidských zájmů. slyšeli jsme o jejich bohaté činnosti 
a znovu si uvědomili, že řada z nich vytváří aktivity nejen pro své členy, ale rovněž pro 
ostatní občany města. to je bezesporu záslužná činnost. viděli jsme „tahouny“ spolků, kteří 
svou neumdlévající činorodostí stále spolek aktivizují. I jim patří velký dík. těší nás, že se 
nezapomíná na děti a mládež.
o široké práci spolků ve městě svědčí i to, že si podaly v rámci vyhlášené 1. výzvy 
městských dotačních programů na rok 2017 celkem 61 žádostí o finanční příspěvek. tady 
jeden postesk, někdy nás trochu mrzí, že některé spolky příliš spoléhají na městské finance, 
nehledají zdroje jinde a neuvědomují si, že z městské pokladny se musí financovat také 
jiné potřeby města. druhým znakem aktivit spolků je to, že se jejich akce někdy navzájem 
překrývají, přestože se informační a kulturní středisko snaží alespoň částečně tento problém 
korigovat. ovšem na druhou stranu má občan možnost si podle libosti vybrat. Přejeme si, ať 
to tak zůstane i nadále a ať se spolkům daří!
na závěr jedno výročí – 27. května uplyne 75 let od významného činu českého odboje, 
atentátu na r. Heydricha. naše město se rozhodlo uctít toto výročí finančním příspěvkem 
na knihu Anthropoid od badatele J. Čvančary a toto zajímavé a poučné čtení všem 
doporučujeme.

Přejeme vám mnoho hezkých, naštěstí mírových, květnových dnů. 

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta Mgr. František lufinka, starosta

úvodní slovo
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radnice inFormUJe

Usnesení zastupitelstva města Železný Brod z 18. zasedání 
konaného dne 20. 3. 2017 
zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 18. zasedání zastupitelstva města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva města 
železný brod konaného dne 6. 2. 2017
souhlasí s provedením rozpočtových opatření č. 2 za rok 2017 
schvaluje nové zřizovací listiny pro: MŠ stavbařů, IČo 70694991; MŠ slunečná 327,  
IČo 70695016; zŠ Pelechovská 800, IČo 70694982; zŠ Školní 700, IČo 70694974  
s účinností od 1. 4. 2017 
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120 000 kč szdP železnobrodska o. s., IČo 26608022 
na úhradu nájemného a služeb s ním souvisejících v roce 2017 a schvaluje uzavření 
předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
schvaluje příspěvek ze sociálního fondu na ošatné pro rok 2017 ve výši 1 500 kč a 2 500 kč  
pro matrikářky vykonávající agendu uzavírání manželství
souhlasí s přípravou obecně závazné vyhlášky k regulaci hazardu podle předložených 
podkladů 
bere na vědomí projekt revitalizace Panské zahrady a souhlasí s podáním žádosti na 
realizaci projektu v rámci operačního programu životní prostředí 
revokuje usnesení č. 56/z14/2016 ze dne 12. 9. 2016: směna části pozemků v k. ú. Hrubá 
Horka, pozemek pč. 1322/3 a pozemek pč. 1618/1 a schvaluje záměr směny pozemku 
parc. č. 1322/4 – o výměře 211 m2, ost. plocha – ostatní komunikace, vlastníci m. zlatuškovi, 
za pozemek parc. č. 1618/1 – o výměře 246 m2 (díl a) o výměře 1 m2 z pozemku parc.  
č. 1618/3, vlastník Město železný brod, IČo 00262633 

další veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 5. června od 16.30 hodin  
v zasedací místnosti MěÚ „b“ (3. patro).

Usnesení rady města Železný Brod ze 40. zasedání 
konaného dne 27. 3. 2017 
rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 40. schůze rady města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí plnění usnesení z 39. schůze rady města železný brod 
schvaluje uzavření smlouvy o zajištění bankovních platebních a souvisejících služeb  
s Českou spořitelnou, a. s., IČo 45244782 
neschvaluje odkoupení sanitárního vybavení ve splzově 28, jelikož jde o provedené 
stavební úpravy spojené s pronájmem, které se nájemce v nájemní smlouvě zavázal hradit 
ze svých prostředků 
schvaluje uzavření smlouvy se spol. Alwer office s. r. o., IČo 27895122 o pronájmu 
kopírovacího stroje dle předloženého návrhu smlouvy, a to za cenu 1 200 kč /měsíc + cena 
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za 1 kopii A4 barevná 0,80 kč a za 1 kopii A4 černobílá 0,18 kč (uvedené ceny jsou bez 
dPH) a pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí bc. evu saskovou uzavřením smlouvy
schvaluje čerpání rezervního fondu zŠ Pelechovská 800, IČo 70694982 ve výši 107 195 kč  
na nákup osmi nerezových pracovních stolů a ponorného mixéru do kuchyně
schvaluje čerpání fondu odměn v průběhu roku 2017 v zUŠ železný brod, IČo 75125412 
na odměny pedagogů školy za práci nad rámec jejich pedagogické činnosti 
schvaluje Memorandum o společném postupu ve věci rekonstrukce a užívání objektu 
domova mládeže, těpeřská 581, 468 22 železný brod ve správě sUPŠs železný brod, 
jehož účastníky jsou: liberecký kraj, IČo 70891508; sUPŠs železný brod, IČo 60252766; 
Město železný brod, IČo 00262633, zUŠ železný brod, IČo 75125412  
bere na vědomí přípravu Memoranda o vzájemné spolupráci při akci skleněné městečko 
schvaluje uzavření smlouvy o obstarání ohňostroje s panem z. Pohlem, IČo 61217255 za 
cenu 39 900 kč, není plátce dPH 
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Úklidové práce v objektu  
čp. 1 a čp. 18, náměstí 3. května, železný brod“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem 
devil‘s cleaning s. r. o., IČo 28746660 za cenu 89 550 kč bez dPH na akci „Úklidové práce 
v objektu čp. 1 a čp. 18, náměstí 3. května, železný brod“ 
bere na vědomí podpis smlouvy se společností Arr-Agentura regionálního rozvoje, spol. 
s. r. o., IČo 48267210 za cenu 94 000 kč bez dPH na akci „revitalizace sídelní zeleně – 
Panská zahrada, železný brod“ a bere na vědomí podpis smlouvy o dílo se společností 
Arr-Agentura regionálního rozvoje, spol. s. r. o. za cenu 67 500 kč bez dPH na akci 
„zpracování digitálního povodňového plánu pro město a orP železný brod a vybudování 
varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město železný brod“ a bere 
na vědomí podpis příkazní smlouvy se společností Arr-Agentura regionálního rozvoje, 
spol. s. r. o. za cenu 55 000 kč bez dPH na akci „zpracování digitálního povodňového plánu 
pro město a orP železný brod a vybudování varovného a výstražného systému ochrany 
před povodněmi pro město železný brod“ 
souhlasí s pokácením 35 stromů v Panské zahradě s podmínkou provedení náhradních 
výsadeb dle návrhu v projektu revitalizace Panské zahrady v železném brodě 
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „supervize projektu: odstranění 
odpadů z nelegálního skladu Pěnčín – sanace ekologické zátěže“ a schvaluje uzavření 
smlouvy s uchazečem Cz bIJo a. s., IČo 26178401, nabídková cena 150 450 kč bez dPH 
schvaluje uzavření smlouvy o výkonu činnosti lesního hospodáře mezi Městem železný 
brod a M. dolenským, IČo 65193962, kterou se schvaluje měsíční odměna 5 000 kč bez 
dPH a podíl ve výši 5 % na kladném výsledku hospodaření za činnosti prováděné dle přílohy 
č. 1 smlouvy, a která se uzavírá na dobu neurčitou
schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 14. 9. 2016 mezi Městem železný brod  
a společností electrosun, s. r. o., IČo 25688553, kterým se prodlužuje termín realizace do 
15. 9. 2017 
schvaluje zřídit pro Město železný brod živnost a konsesní listinu a schvaluje provozování 
divadelního baru zcela do režie Iks železný brod, kde odpovědnou osobou je vedoucí  
Iks železný brod 
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Fond na zlepšení úrovně bydlení – pozastavení příjmu žádostí
na základě doporučení Ministerstva financí je od 29. 3. dočasně pozastaven příjem žádostí 
o poskytnutí půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení. důvodem je nejednotné stanovisko 
Ministerstva financí (MF) a Ministerstva vnitra (Mv) k možnostem obcí poskytovat půjčky svým 
občanům. Podle vyjádření České národní banky se obcí týká nový zákon o spotřebitelském 
úvěru. obce mohou využít výjimky zákona o spotřebitelském úvěru za splnění několika 
podmínek. Jednou z nich je, aby byl úvěr na bydlení poskytnut za podmínek, které jsou 
celkově výhodnější než podmínky na trhu obvyklé, omezenému okruhu osob ve veřejném 
zájmu a na základě jiného právního předpisu. MF uvedlo, že jiným právním předpisem může 
být obecně závazná vyhláška obce. Mv (v jehož gesci je dohled nad obecně závaznými 
vyhláškami) však odmítlo formu obecně závazné vyhlášky s tím, že tímto předpisem by mohl 
být přímo zákon o obcích. v této věci proběhnou jednání mezi Mv a MF, jejichž výsledkem 
má být doporučení obcím, jak by měly správně postupovat.  

Mgr. Josef Haas, tajemník úřadu

doporučuje zastupitelstvu města schválit půjčku ve výši 50 000 kč, za účelem vybudování 
domovní čistírny vod pro rodinný dům Pelechov čp. 30
bere na vědomí zápis z Hospodářské komise ze dne 8. 3. 2017 
bere na vědomí zápisy z redakční rady ze dne 15. 2. a 13. 3. 2017 
odkládá pronájem provozovny Pizzerie v objektu Masarykova čp. 357 v železném brodě  
a požaduje doložení podnikatelského záměru a rozsahu činnosti 
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v budově Jirkov čp. 75, která je součástí  
st. pozemku pč. 226 v k. ú. Jirkov u železného brodu, sdH Jirkov, IČo 64668011 dne  
1. 4. 2017 za účelem pořádání florbalového turnaje a za tímto účelem schvaluje uzavření 
nájemní smlouvy mezi Městem železný brod a sdH Jirkov
schvaluje záměr pronájmu části pozemku pč. 692/1 o velikosti 6 m2 v k. ú. železný brod 
schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků pč. 1597/1, 1599, 
1677/3 v k. ú. železný brod pro Čez distribuce a. s. IČo 24729035, dIČ Cz24729035  
s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583 ve smyslu: 
na dotčené nemovitosti umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu 
a výměnu součásti distribuční soustavy a za tímto účelem schvaluje uzavření smlouvy  
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu 
stavby č. Iv-12-4015158/vb/02, Jn, žel. brod, ul. Příkrá, pč. 1599, vým. sr, knn mezi 
Městem železný brod a Čez distribuce, a. s., IČo 24729035, dIČ Cz24729035 
doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje dvou bytů v ul. Příčná čp. 458/8  
a 458/9 v železném brodě za tržní cenu v místě obvyklou 
schvaluje přijetí finančního daru ve výši 25 000 kč od firmy detesk s. r. o., IČo 25485121 
pro zUŠ železný brod, IČo 75125412, finanční prostředky budou použity ke zlepšení 
učebních podmínek pro děti 
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vážení spoluobčané,
i na letošní rok jsou připravovány akce, které se dotknou obyvatel a návštěvníků města. 
snahou bude minimalizovat dopad na veřejnost. začali jsme hned po zimě, kdy byla 
opravena lávka pro pěší na mostě přes žernovník v Husově ulici. 
Akce, kterými chceme zlepšit prostředí města a život ve městě je na letošní rok celá řada.  
k nejvýznamnějším patří ty, které se dotknou širokého okruhu lidí, tedy demolice exathermu 
a přilehlého areálu bývalé labory. Akci, kterou podpoří operační program životní prostředí, 
výrazným způsobem promění centrum města. zlepší se tím životní prostředí a riziko dalšího 
zamoření rtutí. v místě vznikne prostor (klidová zóna v centru), u kterého předpokládáme 
volnočasové využití.
Chodci jistě ocení pokračování oprav chodníků. do jarmarku bychom měli stihnout opravit 
úsek chodníku ve Štefánikově ulici od hasičské zbrojnice k penzionu starý mlýn. Možná 
se zdá, že postupujeme odzadu, ale na příští rok je připravována oprava od křižovatky na 
těpeře k již dokončeným úsekům. v současné době se projednává umístění parkovacích 
míst podél silnice I/10 u bývalé šroubárny a u hotelu veselý. tím by měla být dokončena 
celková úprava Štefánikovy ulice. další akcí pro zlepšení chůze po městě bude oprava cesty 
od lávky ke Školní ulici, která proběhne v letních měsících (abychom neomezovali školáky 
při jejich cestě do školy). významnou akcí, která se v letošním roce v železném brodě 
odehraje, bude oprava inženýrských sítí ve smetanově zátiší. Jelikož dojde k celkovému 
rozkopání ulice díky výměně plynovodu a vodovodu, Město železný brod se připojí  
s opravou povrchu chodníků a zároveň s výměnou veřejného osvětlení. snahou je měnit 
veřejné osvětlení při každé opravě chodníků a cest, proto i cesta od lávky ke Školní ulici 
získá nové osvětlení. nových světel se dočkají i ti, kteří využívají tzv. cestu Matičkou, kde 
bude opravován vodovod, a proto i zde dojde k modernizaci osvětlení. osvětlení se dočká 
i komunikace ke kostelíčku na Poušti, kde budou dokončeny práce započaté v loňském 
roce. Až se podaří zdárně projednat chodník v Příčné ulici, pokusíme se realizovat i tuto 
část. zde budeme závislí na plnění rozpočtu během roku a výsledku projednání projektové 
dokumentace.
ty, kdož cestují ze zastávky U sokolovny, chceme informovat, že na střechu čekárny bude 
připevněna lišta, která by měla zamezit stékání vody z krajů objektu zastávky a mělo by dojít 
ke stažení vody do otvoru pro strom.
v  bezprostředním okolí sokolovny dojde k dokončení kanalizace, jež odvádí dešťové vody 
pryč od objektu a nebude tak docházet k dalšímu podmáčení celé sokolovny. Uvnitř objektu 
bude dokončena druhá etapa oprav ubytovny.

nabídka brigády – dohoda o provedení práce
Město železný brod přijme plavčíka/plavčici na letní sezónu 2017 pro městské koupaliště. 
Požadavky: osoba starší 18 let, sportovní typ (nutnost složit plavčické zkoušky). 
více informací poskytne p. kochánek, mob.: 773 834 688.

Mgr. Josef Haas, tajemník úřadu

 odbor územního plánování a regionálního rozvoje

6



v oblasti školství bude v blízké době 
vypsána veřejná zakázka na úpravy 
rozvodů vody v MŠ na vápence. Akce 
proběhne v letních měsících. U školní 
jídelny při zŠ Školní je připravována 
oprava, resp. přebudování nakládací 
rampy.
Pro milovníky památek máme zprávu, že 
v letošním roce by mělo dojít k výměně 
oken v objektu tzv. teprovska (myslivecký 
domeček ve Štefánikově ulici). na akci 
bylo podáno několik žádostí o dotaci.  
v oblasti Malého náměstí bychom rádi i v letošním roce provedli vylepšení současného 
stavu povrchů v místech, která nebudou zasažena rekonstrukcí vodovodů a kanalizací. Malé 
náměstí by se tak mělo dočkat další vydlážděné části a opravou projde i cesta k historické 
zvonici. někteří si možná již všimli, že došlo k odkrytí historického povrchu, který bychom 
rádi protáhli až k Malému náměstí a prostoru před „masnými krámy“.
dětem bychom rádi zpříjemnili jejich dětství a chtěli bychom pro ně vybudovat několik 
dětských hřišť. na žádost občanů tak budou umístěny prvky nad nízkoenergetickým 
domem, na rafandě a v Horské kamenici. děti si tak budou moci vylepšovat svoje pohybové 
schopnosti. 
dalších úprav se dočká sídliště na vápence, kde bude pokračovat vylepšení stavu 
parkovacích míst pod domem čp. 810–812.
Pro zlepšení zázemí sborů dobrovolných hasičů a zásahových jednotek budou provedeny 
úpravy hasičských zbrojnic ve bzí a v železném brodě. Jedná se o úpravy zázemí jednotek, 
vylepšení stavu společenských místností a sociálních zařízení, kdy stávající byla ve velmi 
nevyhovujícím stavu. Je nutno poznamenat, že značnou část prací si dělají členové obou 
sdH svépomocí ve svém volném čase a jsme jim za to velmi vděční. není v našem městě 
úplnou samozřejmostí, že by byl někdo ochoten podílet se na vylepšení stavu využívaných 
objektů vlastními silami. Ještě jednou díky.
Již nyní, na jaře, budou provedeny úpravy levého břehu Jizery od sjezdu z Jiráskova nábřeží 
až pod stavidla. Úpravy budou zahrnovat umístění laviček a odpadkových košů, úpravy 
zeleně u odstavné plochy pro pneuservis a pravidelnou údržbu trávy. Cílem je vytvořit místo 
pro pohodový odpočinek, v létě by z tohoto místa mohla vzniknout jakási „pláž“, protože řada 
z vás toto místo využívá a chladí se v Jizeře. Pro bezpečnější přístup do vody a pro potřeby 
vodáků budou vytvořeny vstupy do vody (jak jsme byli upozorněni některými z občanů) nad 
stavidly a pod nimi. o těchto prvcích však zatím probíhají jednání.
Mnozí z vás vnímají zeleň ve městě. víme, že stav není úplně stoprocentní, ale snažíme 
se pracovat i s touto oblastí našeho města. v letošním roce chceme vylepšit drobné zelené 
plochy ve městě, které jsou v neutěšeném stavu. brzy budou dokončeny plochy u mostu  
a na náměstí 3. května, za pomoci místních odborníků v oboru chceme vylepšit zelené plochy 
za obchodním domem ve vaněčkově ulici a pod železničním nadjezdem v Masarykově 
ulici. v plánu máme obnovu alejí podél cest tzv. Hranicemi a na vrší. vysazeny budou 
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ovocné stromy, které se v těchto místech 
historicky nacházely. významnou akcí 
v oblasti veřejné zeleně budou úpravy 
Panské zahrady, kde byla podána žádost 
o dotaci z operačního programu životní 
prostředí. Pokud bude žádost úspěšně 
posouzena, bude ošetřena zeleň  
v tomto prostoru, pokáceny nebezpečné 
a neperspektivní stromy a zároveň 
budou vysazeny stromy nové. dojde  
k úpravě svahu nad Panskou zahradou, 
kde budou odstraněny nálety a plochy by 
byly osázeny půdopokryvnými rostlinami.

nenápadnou, ale jistě důležitou akcí, bude zahájení výměny, resp. doplnění značení ulic. 
na mnoha místech značení chybí a jistě by bylo vhodné, abychom ulice měli značené podle 
pravidel.
Abychom byli připraveni, budou v letošním roce probíhat i projekční a přípravné práce na 
další roky. velmi významnými projekčními pracemi budou projekty povrchů v trávníkách  
a nové lávky, u které nepředpokládáme, že bychom se v letošním roce dobrali finálního 
řešení, ale určitě budou zahájeny projekční práce. společně s libereckým krajem  
a sklářskou školou bude vybrán projektant úprav domova mládeže na prostory, které využije 
zUŠ pro své nové a vyhovující působení.
Projektuje se parkoviště na rafandě a chodník k poliklinice. významným projektem, který by 
měl ušetřit náklady na energie, bude projekt vytápění sokolovny.
sami vidíte, že nás čeká mnoho společných úkolů, které máme na letošní rok naplánováné. 
Mimo tyto vyjmenované akce je ještě celá řada drobností, které však je nutno vykonat. Asi 
nebudou hodné zaznamenání v kronikách, ale jsou důležité, i když neviditelné z vesmíru. 
doufáme, že většina se podaří realizovat, aby se zase o něco zlepšil stav veřejného prostoru 
a městského majetku.
budete-li mít nějaký nápad nebo věc, která vám ve městě nevyhovuje či překáží, nebo máte 
pocit, že by bylo dobré něco zlepšit, neváhejte se ozvat osobně nebo emailem na Městský 
úřad, odbor územního plánování a regionálního rozvoje. věříme, že mnoho problémů  
a nápadů společně vyřešíme. 
Pro nahlášení závad můžete 
využít i systém hlášení závad, 
odkaz najdete na stránkách 
města www.zeleznybrod.cz.
děkujeme vám za spolupráci 
a trpělivost při zlepšování 
našeho města.

Mgr. Martin Řehák, 
vedoucí oÚP a rr
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město očima dětí

výsledky ankety

do 15. května se mohou žáci zŠ Školní a zŠ Pelechovská účastnit soutěže a dodat náměty 
(kresby, modely a počítačové animace) na využití prostor vzniklých po odstranění staveb 
bývalé továrny exatherm ve středu města. Úkolem je najít využití nově vzniklého prostoru, 
je možné navrhnout jednotlivé prvky či způsob využití celého prostranství. důležité je pouze 
to, aby prostor sloužil pro volnočasové aktivity všech občanů města.
kategorie: 1) žáci 1. až 4. třídy; 2) žáci 5. až 9. třídy. odměnou bude příspěvek na školní 
třídní výlet. Mimo soutěž se se svými nápady mohou zapojit i ostatní obyvatelé železného 
brodu. náměty odevzdávejte na odboru územního plánování a regionálního rozvoje – Iveta 
Polejová, e-mail: i.polejova@zelbrod.cz, tel.: 483 333 944.

Iveta Polejová, oÚP a rr

vyjádření veřejnosti k navrhovaným povrchům komunikací v historické části města  
(v trávníkách). do ankety se zapojilo 190 hlasujících, kteří hlasovali od 2. ledna do 31. března 
2017 prostřednictvím formuláře na stránkách Města železný brod. Mimo to byla možnost 
vyplnit tištěnou verzi anketního lístku. této možnosti využilo 45 hlasujících. výsledky ankety 
byly předneseny na zasedání zastupitelstva města železný brod dne 24. 4. 2017. zde také 
proběhla diskuse o dalším postupu a realizaci projektového záměru.

Mgr. Martin Řehák, vedoucí oÚP a rr
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 odbor vnitřních věcí

radnice inFormUJe

informace pro imobilní žadatele o občanský průkaz

pravidla pálení biologického odpadu aneb hasiči radí občanům

Městský úřad železný brod nabízí vyřízení žádosti o občanský průkaz zdravotně a tělesně 
postiženým občanům, kteří nejsou schopní z vážných zdravotních důvodů přijít osobně 
požádat o nový doklad. Pracovnice úřadu po telefonické nebo ústní domluvě s pověřenou 
osobou navštíví klienta s již přichystanou žádostí, na místě jej vyfotí a do 30 dnů mu bude 
vyhotoven nový občanský průkaz. tato služba je poskytována bezplatně. 
kontaktní osoba: Ivana ouhrabková, tel.: 483 333 960, e-mail: i.ouhrabkova@zelbrod.cz.

Ivana ouhrabková, ovv

Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní 
měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu (listí, větve, rostlinný odpad ad.). 
z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku 
požáru. 
co říkají zákony
vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení 
zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 kč a u právnických osob 
postihem do 500 000 kč. také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno. 
na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně 
zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá pravidla a omezení. zákon jasně stanovuje 
podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména 
povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského 
záchranného sboru libereckého kraje (koPIs Hzs lk). 
Jak postupovat při ohlašování a vlastním pálení
Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950 470 111 nebo z pohodlí domova po internetu 
pomocí jednoduchého formuláře, který je uveřejněn na www.hzslk.cz/pálení klestí. při 
ohlašování pálení je nutno uvést: datum a místo pálení, jméno a kontakt odpovědné 
osoby, dobu, po kterou bude pálení probíhat. Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje 
na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba 
plánuje pálení většího množství bio odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na koPIs Hzs 
lk. zamezí se tím zbytečnému výjezdu hasičů na základě oznámení občana, který si může 
myslet, že v blízkosti došlo ke skutečnému požáru. díky ohlášení je operační důstojník 
schopen velmi rychle ověřit u uvedené kontaktní osoby, zda se nejedná o planý poplach.
i pro práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných 
vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.). 
Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let. oheň by se neměl rozdělávat za 
pomoci hořlavých kapalin. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) 
by se pálení mělo přerušit. Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby 
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a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty) a mít k dispozici jednouché hasební prostředky 
(lopata, kbelík s vodou, písek ad.). velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící 
materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor. Po ukončení pálení se musí ohniště 
řádně uhasit. v období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, 
popřípadě opakovaně prolít vodou. 
v případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba 
provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit kopis hzs lk, případně na 
tísňové linky 150 nebo 112.

kateřina Mrkvičková, ovv – krizové řízení

sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Město železný brod ve spolupráci se severočeskými komunálními službami s. r. o. pořádají 
sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v neděli 7. května 2017. sběr ambulantním 
způsobem (pojízdná sběrna) bude probíhat dle rozpisu: 

přijímány budou tyto druhy odpadů: léky vč. mastí, domácí kapalné i tuhé chemikálie 
(ředidla, kyseliny, louhy, vývojky, ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení 
plevelů a škůdců atd.), zbytky starých barev, obaly od barev, kompletní televizory, ledničky, 
zářivky, drobné elektrospotřebiče, monitory, PC, tiskárny, akumulátory vč. elektrolytu, baterií 
a článků, upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l), olejové filtry a další 

 odbor životního prostředí

Pelechov, motorest 8.30–8.40 žb, u odbočky k poliklinice 10.40–10.50

žb, na vápence 762 8.45–8.55 žb, Malé náměstí 10.55–11.10

žb, Poštovní 428 9.00–9.10 žb, Horecká (hřbitov) 10.55– 11.05

žb, Poříčí, Internát 9.20–9.30 Hrubá Horka, koloniál 12.40–12.50

splzov, křižovatka 9.35–9.45 střevelná 39 (bytovka) 12.55–13.05

bzí, obchod 9.50–10.00 Jirkov, restaurace 13.10–13.20

těpeře, sokolovna 10.05–10.15 Horská kamenice, 
hasičárna 13.30–13.40

Chlístov 33 (u kapličky) 10.25–10.35 Malá Horka, bus zastávka 13.50–14.00
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zaolejovaný materiál. pozor, nepřijímají se odpady stavebního charakteru (eternit, 
azbest, asfalt, stavební omítky, směsi, atd.). více informací na MěÚ, odbor životní 
prostředí, tel.: 483 333 924 nebo severočeské komunální služby s. r. o., tel.: 483 312 403.

Miloš Pala, vedoucí ožP 

poděkování občanům
občané města železný brod vytřídili v roce 2016 sběrem do nádob rozmístěných po městě, 
sběrem do pytlů (zdarma se vydávají na tIC), donáškou do sběrného dvora nebo donáškou 
do sběrny firmy Josef Mach s. r. o. a sběrny p. romana daníčka, z komunálního odpadu 
celkem 486,105 tun tříděného odpadu, který je použit opět jako surovina. vytříděny byly 
tyto druhy odpadů: papír 97,083 t (z toho: nádoby ve městě 69,200 t; sběrny 27,883 t), 
plast směsný 32,570 t, pet lahve 12,950 t, sklo 106,051 t (z toho: čiré 40,322 t; barevné 
65,729 t), nápojový karton 3,080 t, kovy 206,523 t (z toho pouze 0,920 t do šedých pytlů, 
ostatní ve sběrnách), textil 17,872 t, jedlý olej a tuk 0,036 t (sbírá se pouze ve sběrném 
dvoře), bioodpad 9,940 t (sbírá se pouze ve sběrném dvoře). děkujeme všem občanům 
města, kteří se na tomto výsledku podíleli. U odpadů sebraných ve sběrnách firmy Josef 
Mach s. r. o. a p. roman daníček se jedná výhradně o odpady od občanů města železný 
brod. odpady od občanů jiných obcí a od různých firem, zde nejsou uvedeny. 
pro úplnost informace dále uvádíme hodnoty dalších odevzdaných odpadů za rok 
2016: formou zpětného odběru bylo ve sběrném dvoře od občanů odebráno celkem: 27,836 t  
použitých elektrozařízení různého druhu; 3,540 t nebezpečných odpadů; 126,395 t 
objemného komunálního odpadu; dalších 6,310 t objemného komunálního odpadu  
z úklidu města (není zde započítán odpad v odpadkových koších (77,950 t) a odpad z tržišť 
včetně jarmarku (19,270 t), odpad z úklidu města z velké části představuje úklid černých 
skládek), do popelnic a pytlů na směsný komunální odpad občané odložili celkem 1 065,485 t  
směsného komunálního odpadu. 
bohužel, stále jsou mezi námi jedinci, kteří své odpady likvidují odhozením kamkoli. kromě 
již uvedených 7,977 t z černých skládek se uklidilo dalších 3,04 t pneumatik a cca 1 t 
stavebních odpadů. a závěrem jedna zajímavost: v případě Pet lahví to vypadá, že nám 
jejich sběr nepřibývá, protože váha neroste, ale tak tomu není. na počty kusů sběr roste, 
protože se snižuje jejich váha. Před cca 10 lety do jednoho kg bylo třeba 22 lahví, dnes je 
jich třeba 40.

Miloš Pala, vedoucí ožP 

 odbor sociálních věcí

společně a prakticky
odbor sociálních věcí pořádal dne 27. 3. 2017 společné setkání specialistů a odborníků 
v oblasti zajištění péče o zdravotně postiženou osobu v domácím prostředí s názvem 
„společně a prakticky“. Pozvání na toto setkání přijali nejen praktičtí lékaři ze železného 
brodu a přilehlých obcí, ale také primářka MUdr. Čulíková z nemocnice Jablonec nad 
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 městská policie Železný Brod

nejzajímavější úkony z prvního čtvrtletí roku 2017 podrobněji

za prvním čtvrtletí roku 2017 bylo přijato 732 oznámení, k nimž provedla MP 171 právních 
úkonů, 19 z nich bylo vyřešeno v blokovém řízení, 45 případů bylo řešeno ve spolupráci  
s PČr.  dalších 13 případů bylo předáno k dořešení správnímu orgánu. zbytek případů byl 
vyřešen domluvou, nebo se jednalo o žádosti o pomoc, které nemají trestněprávní charakter. 
v daném období MP asistovala u 35 dopravních nehod, strážníci na místě poskytovali první 
pomoc a usměrňovali dopravu.

• hlídka MP přijala oznámení o muži, který se měl pokoušet o sebevraždu v zalesněném 
prostoru za paneláky na sídlišti na vápence, v tomto prostoru byl skutečně nalezen muž 
stojící na větvi stromu ve výšce cca 2,5 m se smyčkou na krku, po několikaminutovém 
rozhovoru se strážníkům podařilo muži jeho úmysl rozmluvit, poté za ním vylezli na strom 
a muž byl ze smyčky vyproštěn, na místo byla přivolána rzs, lékař rozhodl o nutné 
hospitalizaci muže a strážníci asistovali při jeho převozu do zdravotnického zařízení
• MP byla požádána o součinnost při pátrání po pohřešovaném 51 letém muži ze semil, který 
se chce pokusit o sebevraždu, muž odpovídající popisu byl strážníky nalezen na autobusové 
zastávce sokolovna, po zjištění totožnosti se potvrdilo, že se hledá o pohřešovanou osobu, 
muž byl předán policii k dalším opatřením
• MP přijala oznámení o muži, který leží na Masarykově ulici u pomníku tGM a nejeví 
známky života, na místo se neprodleně dostavila hlídka MP a zjistila, že je zde opravdu 
41 letý muž v ohrožení života, muž neměl hmatatelný tep, před příjezdem hlídky prováděli 

nisou, odd. Centrum doléčování  
a rehabilitace (Cedr), dále sociální 
pracovnice nemocnice Jablonec nad 
nisou a nemocnice tanvald. v rámci 
setkání se všem přítomným představili 
poskytovatelé sociálních služeb na území 
města železný brod a to zejména terénní 
Pečovatelská služba železný brod, 
spokojený domov (osobní asistence)  
a další specialisté z oboru zajištění domácí 
péče. v rámci jednotlivých příspěvků 
většiny zúčastněných vyplynula potřeba 
součinnosti a nastavení vzájemné spolupráce mezi jednotlivými subjekty. dále byla v rámci 
diskuze vyjasněna potřebnost konkrétních poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb 
na území našeho města. děkujeme touto cestou všem přítomným za jejich aktivní účast, 
přínosné podněty a přejeme všem hodně zdaru v jejich pracovním úsilí.

bc. eva sasková
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tUristickÉ inFormaČní centrUm ŽB

radnice inFormUJe

výzva
Pokud aktuální číslo zpravodaje doma po přečtení nearchivujete, budeme rádi, když nám 
jej donesete na tIC železný brod. o výtisky je zájem i mezi i občany ze širšího okolí, ale 
bohužel výtisků je málo a nepokryjí požadavky všech. velice touto cestou děkujeme 
všem, kteří nám svůj přečtený zpravodaj již přinesli. 

Alena Matějková

od úterý 2. května začíná letní otevírací doba, která potrvá až do 30. září. otevřeno 
bude: po–pá: 8–12 a 12.30–17 hodin, so–ne a po 8. 5. 2017: 9–13 hodin. v pondělí 1. 5. na 
svátek práce bude zavřeno.

novinky v prodeji: skleněné hrnky s městským znakem a motivem kostela sv. Jakuba 
většího, reflexní pásky, propisky, Cd zUŠka slaví 60, turistické mapy…

aktuální předprodej vstupenek: 27. 5. tři princezny na krku – premiéra ds tyl železný 
brod – vstupné: 50 kč 

metropolitní opera new york – přímé přenosy pořádáme ve spolupráci s kinem kino 
Jitřenka semily
(částka 350 kč zahrnuje dopravu zpět do železného brodu po skončení přenosu)
• 13. 5. od 18.15 hodin r. strauss: růžový kavalír

program sezóny 2017/2018 – rezervace vstupenek zahájena
7. 10. v. bellini: norma (nové), 14. 10. W. A. Mozart: kouzelná flétna, 18. 11. t. Adès: Anděl 
zkázy (premiéra), 27. 1. 2018 G. Puccini: tosca (nové), 10. 2. G. donizetti: nápoj lásky,  
24. 2. G. Puccini: bohéma, 10. 3. G. rossini: semiramide, 31. 3. W. A. Mozart: takové jsou 
všechny (nové), 10. 4. G. verdi: luisa Miller, 28. 4. J. Massenet: Popelka (premiéra). 

masáž srdce již dva kolemjdoucí, strážníci vystřídali masírující a pokračovali v resuscitaci 
až do příjezdu rzs, událost se stala v 17 hodin na nejfrekventovanější ulici ve městě, kdy 
se na ulici pohybovaly desítky lidí, ale pouze dva z nich byli ochotni muži pomoci, ostatní je 
obcházeli, či dokonce překračovali, poděkování MP patří p. kopalovi a p. Fučíkové, za jejich 
příkladné chování v této situaci
• MP přijala oznámení, že do bazénu u rodinného domu v ul. svahová spadl jezevec, hlídka 
MP se ho pokusila vyprostit, což se jí nepodařilo, proto byl na místo přivolán Hzs, společnými 
silami se jezevce podařilo vylovit a následně vypustit zpět do volné přírody
kontakty:
nepřetržitě mob.: 602 646 188, mestska.policie@zelbrod.cz, p.hrinik@zelbrod.cz

velitel MP sstr. Hriník Pavel

14



mĚstskÉ divadlo

na květnové téma rozkvetlý železný brod nakreslilo obrázek celkem 17 dětí. za ilustraci na 
titulní straně získala malou knižní odměnu Aneta kafková (10 let). z ostatních obrázků bude 
vytvořena výstava v rámci akce otevřená radnice (květen 2018). velice děkujeme všem 
dětem, které obrázky přinesly. zároveň děkujeme i jejich učitelům, kteří je k této činnosti 
(malování, kreslení apod.) vedou.
následující témata jsou: červen: železnobrodský jarmark, červenec–srpen: hurá na 
prázdniny, září: skleněné městečko, říjen: moje škola, listopad: podzim v železném brodě, 
prosinec: adventní čas. obrázky odevzdávejte na tic Železný Brod vždy nejpozději  
k 10. dni daného měsíce. podoba obrázku: formát vždy ve velikosti 210×210 mm, nesmí 
být dodán přehnutý či jakkoliv pomačkaný, libovolná technika (vodovky, temperové barvy, 
pastely, tuš…).

velká výtvarná soutěž pro děti… aneb vytvořte si vlastní obálku 
Železnobrodského zpravodaje, stále probíhá

inFormaČní a kUltUrní stŘedisko ŽB

koncert UČitelŮ zUš Železný Brod 
úterý 2. května od 18 hodin

městské divadlo Železný Brod
Čtvrtý slavnostní koncert k šedesátému výročí založení zUŠ železný brod. stále v rámci 
narozeninových oslav školy všechny srdečně zveme na koncert učitelů, kde si budete moci 
poslechnout pedagogy zUŠ. v letošním roce pedagogickou řadu rozšířil pěvec Jaroslav 
Patočka, který je sólistou liberecké opery a pedagogem na pardubické konzervatoři a lída 
brázdilová, železnobroďačka, nedávná absolventka pardubické konzervatoře a absolventka 
zUŠ. Představí se vám tedy současní, ale i minulí pedagogové, kteří přijedou zavzpomínat 
na čas strávený působením na škole.

závĚreČný sBorový koncert v rámci zUš open 
úterý 30. května od 17 hodin

městské divadlo Železný Brod
Představí se všechny tři sbory zUŠ: nejmenší – CvrČCI, mladší žáci – HvězdIČkY  
a zkušení sboristi – ŘetÍzek se svými sbormistry, lídou brázdilovou, simonou Michálkovou 
a Josefem Hlubučkem.
zUš open je celostátní happening základních uměleckých škol (zUš) ve veřejném 
prostoru, více na straně 29.
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mĚstskÉ divadlo

tŘi princezny na krkU
sobota 27. května od 19 hodin

městské divadlo Železný Brod
Premiéra autorské pohádkové komedie karla svobody. hrají: vesnický král tojefuk – olda 
hudský; stále na jedno očko spící královna bublanina – helena mališová; paní radní 
radová, co vše ví a zařídí – milena procházková; princezny, které mají nejvyšší čas na 
vdavky Amálka – štěpánka Borovičková, kamilka – kačka hartlová a vendulka – alena 
matějková; komorník tojfl nebo-li čert – libor Bryknar, písař Hejlkal a lesní strašidlo – 
Jarda hoření a zahradník nebo-li vodník – Jáchym kořenský a muzikant – luboš hudský. 
pomáhají: technika zvuková a světelná – mirek hanka, nápovědy – dana seidlová a naďa 
Janková, foto – tomáš kesner.
slovo autora: Pohádková komedie pro malé, které chvilku i trochu postraší, ale i pro ty větší 
a starší, kterým snad udělá radost, když uslyší o louži, Horce, dvírkách a Šibeňáku. král 
tojefuk s královnou bublaninou a třemi princeznami na krku bydlí v zámečku na louži. Pro 
marnivost těch tří princezen se královstvíčko málem ocitlo na dně své slávy. díky chytré paní 
radní se vše v dobré obrátí. Jak? to už vám neprozradím… přijďte se podívat!

vstupné: 50 kč (předprodej od 2. 5. v tic Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz). 
pořádá ds tyl Železný Brod s finanční podporou města Železný Brod. 

představení je zapojeno do týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, 
více na: www.amaterskatvorba.cz. 

návštěvnost divadelních představení
věříme, že se od podzimu divácká základna alespoň trochu rozšíří. Jelikož návštěvnost 
jarních představení nebyla veliká, uvádíme pro zajímavost informaci o návštěvnosti 
jednotlivých představení: 18. 1. vyšetřování ztráty třídní knihy (62 diváků), 10. 2. z muzikálu 
do muzikálu (148), 11. 3. Havrane z kamene (46), 13. 3. stvoření světa (165) a 11. 4. Ani 
za milión… (79). s ohledem na výše uvedené je velmi pravděpodobné, že se bude hrát 
„pražské“ představení pouze jednou do roka. neseďte doma a přijďte do divadla i vy. Máte-li 
zájem vidět nějakou hru či známého herce, neváhejte a přijďte se s námi o své tipy podělit. 

Alena Matějková

ve dnech 31. 3. a 1. 4. proběhly v našem městském divadle železnobrodské divadelní hry. 
tři krásná představení zhlédlo celkem pouze 80 diváků, což nás s ohledem na preciznost  

 ds tyl Železný Brod

divadelní bar bude opět v provozu
divadelní bar pro veřejnost, který byl s ohledem na eet na jaře uzavřen, bude od nové 
divadelní sezóny (podzim 2017) zajišťovat Iks železný brod. diváci se tak opět budou moci 
před představením i během přestávky občerstvit. 
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mĚstská Galerie vl. rady

ha ha dĚtem
sobota 20. května od 15 hodin

hasičské hřiště Železný Brod
dětský den, který pořádají hasiči (sdh Železný Brod) a divadelníci (studio hamlet 
Železný Brod). První společný počin hasičů a Hamletů. Program pro děti: soutěže, dětská 
diskotéka. večer program pro dospělé: divadelní představení brodské erosenky. Podrobné 
informace budou zveřejněny na plakátech. občerstvení zajištěno. Přijďte podpořit tuto akci 
a užít si tak hezkého májového dne. 

vstup volný

otevírací doba: květen: út–ne: 13–16 hodin, v jiný den a čas na požádání v tIC

 studio hamlet Železný Brod

sklokraJina
6.–28. května 

městská galerie Železný Brod
výstava skleněných soch a velkoformátových obrazů výtvarníka akad. mal. marka 
trizuljaka bude zahájena v pátek 5. května od 17 hodin.
pár slov o vystavujícím: syn sochaře Alexandra trizuljaka (1921–1990) a malířky evy 
trizuljakové (nar. 1926). žije a pracuje v seničce u olomouce. Člen Unie výtvarných umělců 
olomoucka (UvUo). od roku 1981 se věnuje převážně volné malířské a sklářské tvorbě  
a výtvarným realizacím do architektonického prostoru v interiéru i exteriéru. spolupracoval také 
s manželkou, akad. mal. Miroslavou trizuljakovou, na některých restaurátorských úkolech. 
kromě toho se zabývá výtvarnou fotografií a psaním poetických textů a úvah. v roce 1992 
vydal ve spolupráci s bratislavským nakladatelstvím nové Mesto sbírku básní a fotografií pod 
názvem dotyky a tušenia. spolupracoval na přípravě a organizaci mezinárodních výstavních 
projektů, jako např. výstava s názvem „stavíme mosty“ (rimini 1995), společná výstava 
českých a slovenských umělců „bez hranic“ (Galéria M. A. bazovského 1996 a Galerie G 
olomouc 1997), společný projekt českých a německých umělců „roviny komunikace – 
Hledání stop“ (olomouc 2002, berlín a Hamburk 2003), mezinárodní výstava s názvem 
„rimini – světlo a barva“ (rimini 2002) a rozsáhlý mezinárodní projekt „Město jako místo pro 
člověka“ (olomouc, brno, Praha a rimini 2004–2006).

a kvalitu, které hostující soubory předvedly, hodně mrzí. touto cestou děkujeme sponzorům 
a podporovatelům akce, kterými jsou: Město železný brod, Řeznictví a uzenářství bukvic, 
pan Jaroslav Peer a firma sklo bursa.

Alena Matějková, ds tyl železný brod
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kc kino Železný Brod

připravujeme

vybíráme z programu kc kino Železný Brod 

3.–27. 6. 2017 „zUška“ slaví – výstava děl výtvarného oboru zUŠ železný brod u příležitosti 
60. výročí od založení školy. vernisáž výstavy bude v pátek 2. června od 17 hodin.
5. 7.–27. 8. 2017 prázdninové hraní – výstava papírových modelů Jiřího Hynka a kočárků 
Martiny kovaříkové. v rámci akce Prázdninové čtvrtky aneb… Putování po stopách 
skleněného skřítka bude každý čtvrtek probíhat v galerii výtvarná dílna a herna pro děti. 
výstavu v tento den budete moci zhlédnout pouze potmě s baterkou.

lucie Chvalinová

v mnoha ohledech bude květnový 
program železnobrodského kina 
poněkud netypický. například úterní 
dobré kino trochu nečekaně nabídne 
hned dva filmy, u nichž byste zařazení 
do programové řady, která si zakládá 
na kvalitních a oceňovaných filmových 
projektech, možná nečekali. Hned na 
začátku měsíce se tak můžete těšit na 
skutečně syrový snímek s názvem raw 
(2. 5.), který vypráví o tom, kterak se z mladé vegetariánky stane monstrum, za něž by se 
nemusel stydět ani david Cronenberg. A že film získal řadu ocenění na prestižních filmových 
festivalech, jen potvrzuje, že se jedná o skutečně mistrný horor. Jak uvádí distributor, film 
zvedl ze sedadel kritiky, diváky i festivalové poroty. druhým podobně nečekaným snímkem 
může být hned následující úterý film personal shopper (9. 5.), který vypráví o dívce, jež 
čeká na znamení od svého mrtvého bratra. toto duchařské drama získalo na festivalu  
v Cannes Cenu za režii.
A do třetice trochu netradiční programové zařazení možná představuje film putování 
tučňáků: volání oceánu (13. 5.) v dětském kině. netradiční ovšem jen zdánlivě, neboť 
věřím, že řada rodičů mi dá za pravdu v tom, že sledování dokumentů o zvířatech děti prostě 
baví. navíc pokud se jedná o film takové vizuální kvality, jsem přesvědčen, že děti budou 
nadšené.
na své si ovšem přijdou i milovníci aktuálních filmových hitů. za všechny jmenujme dlouho 
očekávaný velkofilm král artuš: legenda o meči a nové (a prý úplně poslední) pokračování 
megahitu piráti z karibiku: salazarova pomsta. oba snímky uvedeme o posledním 
květnovém víkendu. Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.

david Pešek

mĚstská Galerie vl. rady

piráti z karibiku 
– salazarova pomsta
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další pozvánky ze ŽB a okolí

mĚstskÉ mUzeUm v ŽeleznÉm BrodĚ

skláŘskÉ sympoziUm letní skláŘská dílna 2016 
do 31. května 2017 

městské muzeum Železný Brod
Práce účastníků sklářského sympozia letní sklářská dílna, které se odehrálo na počátku září 
2016, můžete vidět ve sklářské expozici. Pozvání na jubilejní pátý ročník lsd přijali a svá díla 
prezentují Anna Polanská, lucie kořenská-Švitorková, karolína kopřivová a Jakub berdych st.

vstupné na výstavy je v rámci vstupného do muzea 
více informací na: www.muzeumzb.cz, muzeum@zelbrod.cz, 

483 389 081, Běliště 483 391 149

v měsíci květnu jsou expozice muzea otevřeny: úterý–neděle, 9–12 a 13–16 hodin. 

pietní akt 
středa 3. května od 10 hodin

Železný Brod, hřbitov a náměstí 3. května
Uctění památky padlých ve světových válkách a obětí totalitních režimů položením květin  
k jejich hrobům se uskuteční na hřbitově za přítomnosti vedení města, skautů a žáků 
základních škol. květiny budou položeny u pomníku obětí rýnovického pochodu  
(ul. Štefánikova) a u pamětní desky Františka balatky (budova radnice „b“ Městského úřadu). 

pořádá město Železný Brod 

Blanka BroŽová / BarevnÉ chvĚní 
do 18. června, po–ne: 9–17 hodin
muzeum a galerie detesk Železný Brod

blanka brožová z Jablonce nad nisou je absolventka pražské Akademie. z malířských 
technik, které si osvojila, dává přednost pastelu a akvarelu. Jimi ztvárňuje nejčastěji 
přírodní motivy. na výstavě se představí cykly „ovoce“, „Proměny“, „doteky živlů“, „větvičky  
a kapky“, „Čajové lístky“, „Přesličky a vagínky“. Její tvorbu lze nazvat nadčasovou, osobitou, 

pravdivou a upřímnou. Malby neaspirují 
a neusilují o vyřešení velkých globálních 
témat, ale ani osobních krizí jednotlivce 
versus společnost. věnují se něčemu daleko 
důležitějšímu: pocitům individuální bytosti  
a smysluplnému naplnění vlastního života.

Antonín langhamer

mangosta lahodná, pastel
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další pozvánky ze ŽB a okolí

ohŇostroJ na stavidlech 
pátek 5. května od 19.30 hodin

Železný Brod, stavidla
výročí osvobození Československa si připomeneme tradičním ohňostrojem. na parkovišti 
ulice iráskovo nábřeží zahraje od 19.30 hodin dechová hudba broďanka. stánky  
s občerstvením zajištěny. ohňostroj bude odpálen ve 21.30 hodin. 

pořádá město Železný Brod 

zaháJení motorkáŘskÉ sezÓny 
sobota 6. května od 11.30 hodin

Železný Brod, malé náměstí
Motorkářský klub kumpáni z loužnice opět zahájí motorkářskou sezónu moto mší v kostele 
sv. Jakuba většího v železném brodě. sraz motorek a jejich přehlídka v 11.30 hodin na 
Malém náměstí. Po mši bude následovat spanilá jízda a program v klubovně v obci loužnice 
u železného brodu. více informací na: www.kumpanicz.estranky.cz

pořádají kumpáni loužnice

od svatÉho vladimíra k vladimirU pUtinovi
čtvrtek 4. května od 18.15 hodin

Železný Brod, aula sUpšs 
na téma duchovních dějin ruska a Ukrajiny přednáší Prof. Mgr. Martina C. Putna, dr. (* 30. 5. 1968).
Protože pan Putna u nás ještě nepřednášel, rád bych uvedl pár základních informací. 
Jelikož na svých webových stránkách o sobě nic nepíše, využívám informace z Wikipedie: 
Pedagog, literární historik, literární kritik, filolog a vysokoškolský pedagog. Alma mater: 
Filozofická fakulta Uk, teologická fakulta Jihočeské univerzity, Univerzita karlova. Cena 
toma stopparda. Po absolvování gymnázia v Písku (1986) vystudoval na Filosofické fakultě 
Uk v Praze obor klasické filologie (1986–1991), který od počátku studoval v kombinaci  
s rusistikou. Paralelně se v letech 1987–1989 zúčastňoval bytových filozofických seminářů. 
Absolvoval studijní pobyt na ludwig-Maxmilians-Universität v Mnichově (1991–1992). 
Působil jako pedagog na Filosofické fakultě Uk. v letech 1992–1997 vyučoval na Ústavu 
východoevropských studií starší ruskou literaturu, v letech 1997–2006 pak působil v Centru 
komparatistiky. Poté přešel na Fakultu humanitních studií Uk (2006). doktorát získal roku 
1995, docenturu roku 1998 za monografii Česká katolická literatura v evropském kontextu 
1848–1918. Profesorem v oboru sociální a kulturní antropologie byl jmenován roku 2013. 
teologického vzdělání dosáhl na teologické fakultě v Českých budějovicích (1998–2000). 
Jako osobnosti, které ho ovlivnily, jmenoval v rozhovoru s M. bedřichem roku 2013 d. kroupu, 
t. Halíka, z. neubauera, od 90. let A. rolečka, dále rusistku M. zadražilovou, filoložku  
e. stehlíkovou a bohemistu J. brabce. byl zastupujícím profesorem na univerzitě v Řezně 
(2004–2005) a stipendistou Fulbrightova badatelského programu na boston College v UsA 
(2007–2008). externě přednášel rovněž na FAMU a na vyšší odborné škole publicistiky. 
těšíme se na hojnou účast. 

Ing. arch. Martin tomešek
pořádá Čka-Český ráj

KRAJ1705_tisk_170413.indd   1 13. 4. 17   18.40

20



KRAJ1705_tisk_170413.indd   1 13. 4. 17   18.40



KRAJ1705_tisk_170413.indd   2 13. 4. 17   18.40 KRAJ1705_tisk_170413.indd   3 13. 4. 17   18.40



KRAJ1705_tisk_170413.indd   3 13. 4. 17   18.40



KRAJ1705_tisk_170413.indd   4 13. 4. 17   18.41



vinný košt Bzí 2016 
sobota 13. května od 14 hodin

Bzí, sokolovna 
koštovat se budou vína z vinařství žídek, 
Popice. ke koštu bude připraveno 13 druhů 
vín (vzorek á 5 kč). 
ke zpěvu, poslechu i tanci zahraje cimbálová 
muzika dušana kotlára.

vstupné 60 kč
pořádá t. J. sokol Bzí

XX. pechakUcha niGht Železný Brod
sobota 13. května od 19 hodin

kc kino Železný Brod
Jubilejní pokračování večerů Pkn v železném brodě. tentokrát je večer pojatý jako 
retrospektivní výběr prezentujících, kteří diváky v předešlých čtyřech a půl letech výrazně 
oslovili. těšit se můžete na poutavé prezentace především z oblastí architektury a sklářství. 
Pozvání mimo jiné přijali: architekt Martin rajniš, známý svou experimentální architekturou, 
uznávaný šperkař, sochař a designér Pavel opočenský, anebo Alena Matějka – umělkyně, 
která vytváří skulptury z kamene, mramoru, skla a ledu...

vstupenky jsou v předprodeji od 1. května za 100 kč (tic Železný Brod). 
vstupenka s rezervací místa k sezení 

se prodává pouze v předprodeji za 130 kč (42 míst). 
vstupenky je možné zakoupit také na místě za 120 kč.

pořádá pkn team a občanská beseda

halUškovÉ coUntry 
sobota 13. května od 20 hodin

hrubá horka, sokolovna 
Posezení u dobrých horeckých specialit a halušek pečených na plátě. k tanci a poslechu 
zahrají kapelníci. 

vstupné 70 kč, vstupenky jsou slosovatelné.
pořádá sdh hrubá horka

V sobotu 27. května od 14 hodin zveme všechny děti do bzovské sokolovny na oslavy spojené 
s Mezinárodním dnem dětí. Mimo her a soutěží je v programu i poutavá přednáška pana Horny 
o včelách a včelařství. Více na www.obec-bzi.cz.

MS ČČK Hrubá Horka pořádá v sobotu 21. 10. zájezd do Prahy do divadla Karlín  
na muzikál „Sestra v akci“. Přihlášky do 18. 5. na mob.: 775 295 931 p. Marie Šírková.
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další pozvánky ze ŽB a okolí

21. oBnovená svatoJánská kroJovaná poUŤ 
a Xliii. koncert na poUšti

sobota 20. května od 11 hodin
kostelík sv. Jana nepomuckého na poušti

Chceme opět pokračovat v pouti krojované. věříme, že přijdete ještě ve větším počtu v kroji 
jakékoliv provenience. přispějete tak k obohacení akce. každý krojovaný poutník udělá 
radost nejen nám.
program:
11 hodin Mše svatá, kterou bude sloužit P. tomáš Halík. zazní W. A. Mozart „Missa 
brevis in G major“, zpívá kostelíčkový sbor za doprovodu hudebního tělesa zUŠ turnov, 
diriguje bohuslava lédl.
Po bohoslužbě připraví farníci pro poutníky občerstvení a nabídnou své rukodělné výrobky  
i další různé drobnosti velké hodnoty. 
13.30 hodin zahrají Matičky ze semil (lenka břenková a kamila slavíková) nejmenším 
dětem pohádku.
14.30 hodin vernisáž výstavy a 43. benefiční koncert. svá výtvarná díla představí 
akademická malířka eva mastníková. výstava bude mít po vernisáži v rámci koncertu své 
pokračování na bělišti.
skauti opět přispějí k organizaci poutě a připraví pro děti a mládež různé hry a atrakce, čímž 
dopřejí rodičům s dětmi alespoň chvíli se soustředěně věnovat ostatním lákadlům.
Protože výnos z pouti bude opět investován do údržby a obnovy kostelíčku a farního 
areálu, vítáme jakoukoliv formu podpory – ať už dobrotami, vlastními rukodělnými pracemi, 
darovanými výtvarnými díly či jinými dary, nebo přiložením vlastních rukou k tomuto 

hrátky s pamĚtí 
úterý 16. května od 10 hodin

Železný Brod, dům s pečovatelskou službou (ul. obránců míru) 
sociálně-aktivizační služba pro seniory. trénink paměti s lektorem zdeňkem Chourou, 
pracovníkem v sociálních službách a členem České alzheimerovské společnosti. dobrou 
náladu a tužku s sebou.
následující termíny hrátek jsou: 20. 6., 18. 7. a 19. 9. 2017. Možná změna termínu vyhrazena.

vstupné 15 kč

papeŽ František – kŘesŤanství pro BUdoUcnost?
pátek 19. května od 18 hodin

kc kino Železný Brod 
Přednáší Mons. Prof. Phdr. tomáš Halík, th.d.
opět poutavá přednáška s člověkem, kterého nemusím představovat. Jsem velice rád, že 
se nám ho opět podařilo získat pro železný brod. v sobotu 20. 5. od 11 hodin povede  
P. tomáš Halík poutní mši svatou na kostelíčku na Poušti. těšíme se na setkání se spoustou 
posluchačů. 

Ing. arch. Martin tomešek 
pořádá Čka-Český ráj
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horním poJizeŘím a ŽeleznoBrodskem
sobota 20. května od 9 hodin

Železný Brod, parkoviště před deteskem na poříčí  
(před budovou bývalého ředitelství ŽBs)

Jízda historických vozidel, orientační rallye motocyklových a automobilových veteránů. 
výstava veteránů od 9 hodin. star v 10.30 hodin. Cíl závodu v čase 15.30–17 hodin a 

vyhlášení výsledků v čase 18 hodin je v areálu sokolovny Huntířov nad Jizerou.
pořádá  amk Železný Brod ve spolupráci s Čz veterán team 

tancovaČka se skUpinoU JsB 
sobota 20. května od 20 hodin

Jirkov, sokolovna
srdečně vás zveme na vzpomínkovou taneční zábavu všech generací. k tanci a poslechu 
zahraje legendární jablonecká hudební skupina JsB pod vedením Jardy stuchlíka. Jako host 
se vám také představí kapela WeJkend. Přijďte se skvěle pobavit a zavzpomínat na ty pravé 
tancovačky!

pořádají Čzs Jirkov a sdh Jirkov s podporou města Železný Brod

7. alšovský JarmareČek  
sobota 27. května od 14 hodin

alšovice, před sokolovnou 
stánkový prodej (suvenýry, cukrovinky, skleněné figurky, dřevěné hračky aj.), atrakce  
pro děti (koníci, rybolov, střelnice, vláček, řetízkový kolotoč aj.), občerstvení všeho druhu 
(vuřty, maso na grilu, bramobárky aj.), od 16 hodin hrají kapelníci. v případě nepříznivého 
počasí se akce uskuteční v sokolovně. 

vstupné dobrovolné
pořádá t. J. sokol alšovice

společnému dílu. Přihlaste se v lékárně U Anděla na tel.: 483 389 239,  
mob.: 603 871 613), e-mailem: arch.tomesek.zb@iol.cz, nebo můžete 
přijít pomoci s přípravou okolí před poutí přímo ke kostelíčku. vaše 
podpora nám je potěšením i povzbuzením. srdečně zveme! 
Pro starší a těžce se pohybující spoluobčany zajistíme odvoz  
v 10.15 hodin od lékárny U Anděla. Městu železný brod děkujeme 
za podporu.
tato akce je přihlášena do pátého ročníku týdne uměleckého 
vzdělávání a amatérské tvorby, který koordinuje národní informační 
a poradenské středisko pro kulturu, pod záštitou Ministerstva kultury, 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České komise pro UnesCo.
více na www.amaterskatvorba.cz.

za organizátory Ing. arch. Martin tomešek
pořádá Čka – Český ráj
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další pozvánky ze ŽB a okolí

dvoŘákŮv tUrnov a sychrov – mUsica per cinQUe 
neděle 4. června od 18 hodin

Železný Brod, kostel sv. Jakuba většího
koncert dechového kvinteta Musica per Cinque v rámci 
62. ročníku festivalu dvořákův turnov a sychrov. kvintet 
vznikl v roce 1984 na pražské Akademii múzických umění 
a vystupuje ve složení robert Heger (flétna), dušan Foltýn 
(hoboj), tomáš Čistecký (klarinet), Michael verner (fagot) 
a Petr Hernych (lesní roh). v roce 1985 soubor zvítězil  
v národní soutěži komorní hudby, kvality českého koncertního 
umění reprezentoval na pódiích v berlíně a drážďanech  
a o rok později i na festivalu v bayreuthu. v roce 1987 se 
kvintet stal finalistou mezinárodní soutěže „International 
Jeunesses Musicales Competition“ v bělehradě.
Musica per Cinque pravidelně koncertně vystupuje na 
domácích i zahraničních pódiích. za všechny lze uvést 
například účast na hudebním festivalu Mladé pódium, na 
festivalu v remeši organizovaném nadací Yehudi Menuhina, 
na festivalu Mitte europe. Účinkuje v komorních cyklech 
České filharmonie a Janáčkovy filharmonie ostrava. Pro 
společnost pro soudobou hudbu „Přítomnost“ soubor 
pořídil několik premiérových nahrávek děl současných 
českých autorů. repertoár souboru zahrnuje skladby všech 
slohových období a zajímavých nástrojových kombinací – 
např. sextety s harfou, klavírem, basklarinetem aj. 
více info na www.musicapercinque.cz. 

ŽeleznoBrodský Jarmark 
pátek–neděle 9.–11. června 

Železný Brod
z ouřadu purkmistrovského staroslavného města železného brodu se všem domácím i cizím 
na vědomost dává, že se opět v našem městě bude konat slavný železnobrodský jarmark 
2017. slavnostní předání jarmarečních práv se uskuteční od 10 hodin z balkónu budovy 
radnice na náměstí 3. května. následovat bude průvod ds tyl železný brod za doprovodu 
dechové hudby broďanka. podrobný program akce je na vnitřní straně obálky zpravodaje. 
Mediálním partnerem akce jsou 
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spolek zdravotnĚ postiŽených ŽeleznoBrodska  

mĚstská knihovna

Čtenářka roku 2017 – paní alžběta strnadová

z knižních novinek

v březnu knihovny tradičně oceňují své největší čtenáře 
a v letošním roce byla pozornost zaměřena na babičky – 
čtenářky. U nás získala toto ocenění paní Alžběta strnadová, 
která je naší dlouholetou čtenářkou, v uplynulém roce 
přečetla 171 knížek a líbí se nám její příkladná spolupráce 
s vnukem, který ji pravidelně vozí do knihovny. děkujeme 
za čtenářskou věrnost a přízeň paní strnadové i všem 
ostatním, pro které jsou knihy životní nezbytností. Je nám 
ctí a každodenní radostí se s vámi v knihovně setkávat.

lenka civade: marie a magdalény
román české autorky žijící ve Francii oceněný francouzskými literárními 
cenami vypráví příběh tří žen reprezentujících tři generace jedné rodiny.

alison andersonová: letní host
v létě roku 1888 se mladý A. P. Čechov na letním bytě setkává s osleplou 
lékařkou zinaidou a vzniká mezi nimi křehké pouto. Po více než 100 letech 
je nalezen zinaidin deník…

dana Hudíková a Irena Matoušová

1. 5. pouť sv. Josefa na krásné (od 9.30 hodin) 
Pouť se koná v místě, kde žil a působil lékař Jan Josef Antonín eleazar kittel. zároveň 
je to první den roku, kdy je otevřeno kittelovo muzeum. Prostranství před muzeem, farou  
i kostelem zaplní stánky s různými regionálními dobrotami a rukodělnými výrobky. Program 
a více info na www.kittel.cz. 

3. 5. úřední den a schůze výboru od 14 hodin.

10. 5. Český den proti rakovině – 21. ročník celonárodní veřejné sbírky. tématem 
letošního květinkového dne je skupina nádorů hlavy a krku. ročně v Čr přibývá kolem 
2 000 nových pacientů. nádory hlavy a krku postihují orgány dutiny ústní, hltanu, hrtanu, 
nos, vedlejší dutiny nosní, slinné žlázy, rty, kůži obličeje. zakoupením kytičky za minimální 
cenu 20 kč umožníte lize proti rakovině šířit nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu 
života onkologických pacientů, podporovat onkologický výzkum a přispívat k vybavenosti 

plán na květen
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sport

spolek zdravotnĚ postiŽených ŽeleznoBrodska  

onkologických pracovišť. také letos potkáte prodejce květinek v ulicích našeho města. 
Poděkování patří těm, kteří  budou květinky prodávat i těm, kteří si květinku zakoupí. liga 
proti rakovině Praha, nádorová tel. linka: 224 920 935, lékaři denně od 9 do 16 hodin, 
záznamník nepřetržitě.

15. 5. ruční práce od 14 hodin. 

17. 5. klub onko – dia od 14 hodin.

24. 5. šlápoty – celodenní výlet do Prahy. Máme objednanou prohlídku zahrad pod 
Pražským hradem s průvodcem (v 10 hodin). Průvodcovské služby zaplatí szdP, vstupné 
do zahrad 60 kč si každý hradí sám. ve 14.30 hodin je objednaná exkurze do jedinečného 
zámku trója, vstupné 30 kč si hradí každý sám. Cena za dopravu 200 kč a 230 kč. odjezd 
od sokolovny v 7.45 hodin.

pozor změna termínu zájezdů na zámek žleby a do budyšína. zámek Žleby 21. 6., 
přihlášky M. Minářová od 1. 5. a zájezd do Budyšína 19. 7., přihlášky M. Minářová od 1. 6. 
na tento zájezd potřebuje každý 3 eura na průvodce, poplatek za průvodce v českém jazyce 
opět zaplatí szdP (25 euro).

děkujeme Mgr. Petře Hejralové za možnost prodeje na velikonočních trzích na bělišti. 
Poděkování patří všem, kteří si zakoupili naše výrobky a tím podpořili činnost szdP.

není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. Aktuální informace 
sledujte v naší vývěsce na tržnici. krásné jaro přeje 

za výbor Marcela Minářová

kontakty: neslysici@post.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233,  
m. paldusová: 724 462 219, v. petružálková: 721 026 030, m. minářová: 480 018 774, 
724 531 270, m. Flajšmanová: 721 861 515

dĚtský den 
pátek 26. května od 16 hodin

Železný Brod, sportovní centrum (hala)
Akce se koná při příležitosti Mezinárodního dne dětí. v programu hry, soutěže a malé 
divadelní představení. 

vstupné: členové tJ sokol Žel. Brod nebo Fsa 30 kč, ostatní 50 kč.
pořádá tJ sokol Železný Brod ve spolupráci s Fsa Jany Boučkové 

26



sport

házená
tJ sokol železný brod, oddíl házené zve v sobotu 13. května od 18 hodin na poslední 
zápas Inter reg ligy mužů. zápas našich proti mužům z oddílu sokol bělá pod bezdězem 
bude odehrán v hale sportovního centra železný brod.

Bzovsko-tĚpeŘský pohár 
neděle 7. května od 9 hodin

Bzí, lesní hřiště (start)
soutěž mladých hasičů. v disciplínách se utkají nejlepší družstva hasičů z celého okresu. 
Přijďte nás podpořit.

pořádají sdh těpeře a sdh Bzí   

Fotbalový klub již může krátce zhodnotit první čtvrtletí letošního roku. Přestože oficiální 
soutěže měly zimní přestávku, tak činnost klubu za první tři měsíce roku 2017 byla opravdu 
obrovská. kromě běžných tréninků se fotbal hrál venku i v hale. na fotbalovém hřišti 
proběhly dva tradiční zimní dlouhodobé turnaje žáků. obou turnajů se zúčastnilo celkem 16 
týmů převážně z krajských přeborů a odehrálo se 56 zápasů. starší žáci brodu skončili ve 
41. ročníku turnaje „o skleněný míč“ na pěkném 3. místě. Mladší žáci skončili na 2. místě 
12. ročníku turnaje „UMt železný brod“. brodská „umělka“ tak byla po sedm víkendů docela 
vytížená. Jen mládež odehrála celkem 65 hodin čistého času a do zápasů nastoupilo 252 
žáků. Fotbal také ovládl dění v městské hale, kde klub uspořádal 16 halových turnajů pro 
mládež. to obnášelo dalších 80 hodin čistého času, kdy se v brodě hrál letos mládežnický 
fotbal. do brodu za fotbalem dorazilo 132 týmů a cca 1 100 hráčů. v těchto halových 
turnajích byl domácí klub velmi úspěšný a sedm turnajů vyhrál. v dalších většinou skončil 
do třetího místa. brodská fotbalová mládež tak měla o zábavu postaráno, protože od půlky 
ledna každý víkend někde hrála. Muži „A“ měli rovněž pestrou přípravu na jarní mistrovské 
zápasy. Účastnili se zimního turnaje v lomnici n. Popelkou, kde s bilancí 4 výhry a 3 porážky 
skončili na 4. místě. dále sehráli čtyři přípravné zápasy s bilancí 3 výhry a 1 prohra. takže 
lze hodnotit zimní přípravné období pozitivně a věříme, že se klub dobře připravil na druhou 
polovinu soutěží. do uzávěrky zpravodaje byly odehrány tyto mistrovské zápasy: muži 

tJ Fk ŽBs Železný Brod – zimní příprava 2017
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ze školských zaŘízení

Pro školní rok 2017/2018 proběhne zápis v úterý 2. května od 8 do 15.30 hodin v MŠ 
slunečná 327 a v MŠ stavbařů 832. v MŠ na vápence 766 proběhne v úterý 2. května od 
9 do 15.30 hodin. 

Mgr. Iva lhotová – Fo, úsek školství

Při příležitosti květnového svátku všech maminek si děti z MŠ stavbařů pod vedením paní 
učitelek připravily pásmo písniček a básniček pro všechny maminky a babičky. vystoupení 
se uskuteční ve středu 17. května od 15 hodin v Městském divadle železný brod. více na 
www http://ms-stavbaru.webnode.cz/.

Hana Poláková, ředitelka MŠ

zápis dětí do mateřských škol v Železném Brodě

den matek

sport

„a“ vs. semily (1:0), vs. lomnice nad Popelkou (5:1), vs. Česká lípa (1:3); muži „B“ vs. 
Jenišovice (2:2), vs. rychnov nad kněžnou (2:0), vs. Malá skála (7:2); dorost vs. Chrastava 
(4:4), vs. stráž pod ralskem (3:1); ml. žáci vs. tanvaldsko (1:1), sedmihorky (7:2).
rozpis květnových zápasů, které budou odehrány na „domácí půdě“:
muži „a“ vždy od 17 hodin: 6. 5. vs. bozkov, 20. 5. vs. Frýdlant v Čechách
dorost od 10 hodin 6. 5. vs. nové město pod smrkem
7. 5. st. žáci od 9.30 hodin vs. nový bor a ml. žáci od 11.15 hodin vs. nový bor
turnaje přípravek vždy od 9.30 hodin: mladší 13. 5. a 27. 5., starší 20. 5.

kletečka Jaroslav, sekretář tJ Fk žbs železný brod  

 mateřská škola stavbařů Železný Brod

žáci se nemohou cizí jazyk učit pouze v lavicích, 
to je naše motto, proto jim kromě klasické 
výuky nabízíme také možnost účastnit se 
mezinárodních on-line projektů etwinning. Jedná 
se o internetovou platformu vytvořenou přesně 
pro potřeby škol, kde mohou učitelé a studenti 
spolupracovat na projektech libovolných témat.
U nás si žáci 8. a 9. tříd letos zpestřují výuku 
Anglického jazyka a výchovy ke zdraví spoluprací 
se studenty italské, španělské a dvou tureckých 

mezinárodní projekty etwinning 

 základní škola pelechovská
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ze školských zaŘízení

škol. Hlavním tématem projektu „different Culture, same Habits“, neboli Jiná kultura, 
stejné návyky, je zdravý životní styl náctiletých. také by vás zajímalo, jak vypadá průměrná 
základní škola v turecku? Copak asi snídají Španělé? A jaký je italský nejoblíbenější sport? 
kolik času tráví pohybem? A hlavně: jak jim všem jde angličtina? dorozumíme se? zatím to 
vypadá, že ano! vše můžete zhlédnout na našich webových stránkách www.zspelechovska.
cz v sekci fotogalerie. video, které jsme natočili o naší škole i další aktivity projektu, si 
můžete prohlédnout na stránkách etwinningu: https://twinspace.etwinning.net/22622/
pages/page/160479

Mgr. kristýna elišková

v sobotu 18. března se konalo v ddM vikýř v Jablonci nad nisou oblastní kolo v recitaci. 
do krajského kola z naší školy postupují dvě žákyně. z první kategorie (2.–3. tř.) Anežka 
semencová 2. b, která se s básní Učitel umístila na druhém místě. z druhé kategorie (4.–5. 
tř.) natálie Hudská 4. b, která se s úryvkem Astrid lindgrenové děti z bullerbynu umístila 
na třetím místě. blahopřejeme a 22. dubna přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které 
se bude konat v liberci.

Milena Hlubučková, tř. uč. 3. A

oblastní kolo v recitaci  

 základní škola školní

Iv. slavnostní koncert k šedesátému výročí založení zUŠ se 
uskuteční v úterý 2. května od 18 hodin v divadle více na 
straně 15.

se uskuteční v úterý 16. května od 17 hodin v obřadní síni budovy radnice. Při malém 
školním koncertu pro začínající i pro pokročilé žáky zprostředkujeme rodičům, příbuzným, 
známým, kamarádům, ale i veřejnosti co nového jsme se naučili a zvládli. 

základní umělecké školy představí svůj program v rámci jednoho 
společného dne, a to v úterý 30. května 2017. Program pro širokou 
veřejnost po celé České republice. Hudba, tanec, divadlo, výstavy  
v podání malých umělců v malých i velkých městech. den oslav, 
sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání. 
Prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci 
nejmladší generace. 

koncert učitelů 

Žákovské matiné 

zUš open – celostátní happening základních 
uměleckých škol (zUš) ve veřejném prostoru 

 základní umělecká škola Železný Brod 
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ze školských zaŘízení

cíle zUš open – zviditelnění práce a aktivit zUš v rámci celorepublikové mediální 
kampaně. Prezentovat celou šíři umění a života uměleckých škol mimo obvyklý rámec  
a prostory škol. zapojit v jeden den do spolupráce co nejvíce uměleckých škol a podpořit 
jejich vzájemnou komunikaci v rámci regionu. Posílit respekt základních uměleckých škol.

„Abychom mohli upevnit, zviditelnit a podpořit základní umělecké školy v České republice, 
musíme pracovat společně.“ magdalena kožená „základní umělecké školy tvoří kořeny 
naší kulturnosti, naší lásky k umění. ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím 
systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“   
závěrečný sborový koncert v rámci zUš open se uskuteční v úterý 30. května od  
17 hodin v divadle, více na straně 15.

vážení hudební příznivci, 
naše škola poskytuje vzdělávání mladým adeptům umění. budeme opět přijímat žáky do 
všech oborů, které naše škola nabízí, tj. hudební, výtvarný a literárně dramatický. Pokud 
byste se se svými dětmi, žáky, svěřenci či vnoučaty chtěli podívat „jak to v naší škole chodí“, 
jak pracujeme s dětmi, co vše jim nabízíme a co děti tvoří, zveme vás na týden otevřených 
dveří, který bude probíhat ve dnech 22.–26. 5. 2017. Podrobnější informace o tom, kdy  
a jaký předmět, či obor, či vyučující budou k vidění, naleznete níže, na nástěnce školy a na 
http://www.zus-zelbrod.cz/. naše škola je otevřena všem, kteří chtějí umění poznat zblízka 
a přátelsky.

vize 

Mgr. lédlová eva zpěv po–pá 13–17 ředitelna

blaschkeová romana klavír po, út, čt 13–17 č. 8

Hlubuček Josef Housle, Hvězdičky, Řetízek po–čt 13–17 č. 1      
č. 4 Hn

Chlupáčová zlata Flétna, saxofon út, st 13–17 č. 10

brázdilová lída Housle, soubor, Cvrčci po–st 13.30–17.30 č. 2

Mgr. kasalová Jana vo st, čt 13.30–16.30 č. 3 – Ateliér

Mgr. lédl bohuslav klavír st 13.30–18 č. 7

Michálková simona Hudební nauky, zpěv, klavír, 
Hvězdičky út, st 12.30–17.30 č. 4 Hn

Müller rudolf dechové nástroje
swing. orchestr

po–čt
pá

13–17
15–17

č. 6
č. 4 Hn

richter Jiří dechové nástroje po 13–17.45 č. 5

tomáš robert bicí pá 13–18 č. 5

srbová Hana vo út 13–18 č. 3 – Ateliér

vacíková Miloslava klavír po, čt 13–17.30 č. 7

vitáková Michaela violoncello pá 14–16.30 č. 8

vocel bohumil kytara po, út, pá 13–18 č. 9

vlačihová Jana klavír út 13–18.30 č. 7

Patočka Jaroslav sólový zpěv po 13–18 č. 4 Hn
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zápis nových žáků do všech oddělení proběhne v termínu 22.–26. 5. a v termínu 29. 5.–2. 6.  
vždy v čase od 15 do 17 hodin. (Po domluvě samozřejmě i v jiných hodinách a dnech.) 
Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách http://www.zus-zelbrod.cz/  
a získáte je také na tel. č.: 483 389 327 a mob.: 608 782 712.  

ve spolupráci s Městem železný brod připravujeme na neděli 4. června od 18 hodin 
koncert dechového kvinteta Musica per Cinque v rámci 62. ročníku festivalu dvořákův 
turnov a sychrov. více na straně 24.

dne 28. března se za skvělé 
účasti veřejnosti uskutečnil  
iii. slavnostní koncert 
v rámci oslav 60. výročí 
založení školy, jehož součástí 
byl i „křest“ historicky 
prvního profilového 
cd školy. ke slavnostní 
atmosféře koncertu přispěly 
hudební výkony současných, 
ale i minulých žáků školy. 
během koncertu jsme 
si připomněli něco málo  
z historie školy a vzpomenuli významné žáky a pedagogy. například po třiceti letech stanul 
na železnobrodském divadelním pódiu hobojista tomáš Halama, který nejen krásně zahrál, 
ale i trochu zavzpomínal na své „zuškové“ roky a také byl jedním z kmotrů nového Cd.  
z pedagogů jsme přivítali paní učitelku Milenu zelenou a připomněli její výjimečné 
pedagogické výsledky. vyvrcholením koncertu byl již zmíněný „křest Cd“. ke slavnostnímu 
aktu byl pozván pan starosta František lufinka za zřizovatele školy a kmotři, kteří byli 
představiteli třech generací žáků. Pan Ivan kalousek, zástupce prvních žáků zUŠky, tomáš 
Halama, za střední období trvání zUŠky a současná žačka Anička Procházková. koncert 
i slavnostní uvedení Cd do života se velmi vydařilo a celou akci korunoval ještě velkorysý 
dar 25 000 kč od firmy detesk. za tento úžasný mecenášský přístup ke škole velmi panu 
Ivanu kalouskovi děkujeme a hluboce si ho vážíme. všichni ve škole jsme rádi, že se nám 
podařilo splnit náš záměr a z nového Cd máme velkou radost a věříme, že radost bude 
přinášet i vám. Možnost zakoupení Cd za symbolických 100 kč je u nás ve škole nebo na 
tIC železný brod.

Mgr. eva lédlová, ředitelka zUŠ

Ukázkové hodiny ldo na Internátě (ul. Příčná) můžete navštívit v úterý 9. 5. v čase  
16.30–17.30 hodin a ve středu 10. 5. v čase 16–17 hodin.

zápis pro školní rok 2017/2018

dvořákův turnov a sychrov

cd zUška slaví 60 je na světě 
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volnoČasovÉ aktivity

ze školských zaŘízení

úspěch sklářské školy

třetí kolo přijímacího řízení

akce v květnu

v rámci celostátní designérské soutěže 
studentský design 2017, v konkurenci 
119 přihlášených prací studentů 
středních a vyšších odborných škol  
s uměleckořemeslným zaměřením, 
získala studentka 4. ročníku lenka 
Herbová ocenění „laureát“ za soubor 
atypických interiérových mís „Caurusum“. 
Mísy zhotovené technikami foukání 
skla do formy a broušení skla, vznikly  
v oddělení hutně tvarovaného skla jako 
klauzurní práce. obdivovatelé současného designu si mohou tento soubor prohlédnout 
během letní výstavy skla v budově naší školy anebo v říjnu v rámci největší designové 
přehlídky designblok´17 v Praze.

MgA. Martin Hlubuček

I přes narůstající zájem o nabízené maturitní obory ředitel školy vyhlašuje na 1. června 2017 
3. kolo přijímacího řízení s talentovou zkouškou do oboru 82-41-M/13 výtvarné zpracování 
skla a světelných objektů (4 volná místa). termín pro podání přihlášek je stanoven do  
15. května 2017. dále se předpokládá, že v první polovině května bude ředitel vyhlašovat 
přijímací řízení do maturitního oboru 28-46-M/01 technologie silikátů (odhadovaný počet 
volných míst: 3). v případě vašeho zájmu sledujte www.supss.cz/uchazeč nebo kontaktujte 
sekretariát školy.

rndr. Martin smola

8. 5. 42. ročník dálkového pochodu Ještěd-kozákov 
start a prezentace účastníků probíhá u hotelu Ještěd v čase 7–9 hodin. startovné: 40 kč/
dospělí, 20 kč/děti. Pro účastníky pochodu jsou připraveny tři pěší trasy: 15 km, 32 km  
a 40 km po Ještědském hřebeni a Českým rájem. trasa 15 km vede z Ještědu na rašovku 
a končí v Hodkovicích nad Mohelkou. trasa 32 km pokračuje z Hodkovic n. M. na bezděčín 

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

 lenka herbová, caurusum, 2014

 středisko volného času mozaika 
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závody automodelářů 26. 3. 2017
Automodeláři ze svČ Mozaika 
společně s automodekáři ze zŠ 
Malá skála uspořádali v neděli  
26. března letošní druhý závod 
modelů na bovdenové ovládání. 
Parkoviště u koupaliště bylo ještě 
plné sněhu, ale díky řediteli firmy 
detesk, s. r. o. panu kalouskovi 
jsme mohli závod uspořádat na 
parkovišti před hlavní budovou 
bývalého žbs. Počasí nám 
tentokrát přálo a zúčastnilo 
se rekordních 25 závodníků. 
závod typu formule jedna je pro děti hodně náročný jak na fyzickou zdatnost, tak na 
modelářské umění. na trati dlouhé 2,5 km musely děti vyměňovat na modelu pneumatiky 
i s diskem. rozhodovaly vteřiny a bylo jasné, že se závodníci pečlivě připravili. každý měl 
box s potřebným nářadím a diváci mohli pozorovat, jak se nám v kroužku rodí budoucí 
automechanici, konstruktéři či řidiči. Modely, které si modeláři stavějí na kroužku sami, 
tentokrát měly minimum technických závad. do cíle nedojel pouze jeden závodník. Po 
slavnostním vyhlášení vítězů nám do prostoru závodiště přistavil pan novotný kamion, což 
bylo pro děti opravdovou lahůdkou. každý mohl nahlédnout do kabiny a posadit se na místo 
řidiče. tato ukázka nám ukončila krásné závodní nedělní dopoledne.

rudolf Šrámek, vedoucí automodelářského kroužku

volnoČasovÉ aktivity

a Frýdštejn a poté dále na Malou skálu, líšný a končí v železném brodě u svČ Mozaika. 
nejdelší trasa pokračuje z Malé skály kolem suchých skal do koberov dále na Hamštejn  
a kozákov a končí opět u svČ Mozaika v železném brodě. v cíli čeká na účastníky pochodu 
upomínkový list a placka s motivem pochodu. více informací o pochodu na: www.mozaikazb.
cz nebo na fcb/svčMozaika železný brod/události/dálkový pochod Ještěd-kozákov
12. 5. hasičské spaní
13. 5. Férová snídaně
14. 5. probouzení skřítků
Pohádková cesta plná skřítků, víl a dalších pohádkových bytostí, které mají na děti přichystané 
různé soutěže a úkoly. start od svČ Mozaika v čase 9–10 hodin. Cíl pohádkové cesty je již 
tradičně na Černické skále, kde si děti mohou za odměnu opéct buřtíka. startovné 20 kč.
19.–21. 5.  oblastní kolo soutěže zlatá včela (kraje liberecký a ústecký)
21. 5. automodelářské závody držkov
podrobné informace: svČ Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 železný brod,  
tel.: 483 389 396, web: www.mozaikazb.cz, e-mail: ddm.zb@seznam.cz.

eva rydvalová, ředitelka svČ Mozaika
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výlet po Železnobrodsku

oslava dne dětí

akce v květnu

v sobotu 27. 5. pořádáme další výlet pro veřejnost v oblasti železnobrodska. sraz v 8.45 
hodin na vlakovém nádraží v železném brodě. s sebou: jídlo a pití na celý den, oblečení do 
lesa dle počasí (možnost ušpinění či roztrhnutí). výlet se koná za každého počasí. Cena:  
20 kč. návrat cca v 16 hodin na Malé náměstí do železného brodu. více informací na: mob.: 
605 061 595.

 luboš Hušek – balů

v sobotu 3. června pořádáme výlet na hrad Grabštejn, zámek lemberk a okolí. odjezd  
v 8 hodin od Penny marketu v železném brodě. návrat cca v 18 hodin. Cena: členové 
ČČk 150 kč, nečlenové dospělí 200 kč, děti 100 kč. zájemci hlaste na mob.: 737 474 649  
p. Michlerová. výlet je vhodný pro všechny věkové kategorie, v ceně nejsou zahrnuty vstupy 
ani občerstvení.            l. Michlerová, ČČk železný brod

odpoledne plné her a soutěží při příležitosti Mezinárodního dne dětí se uskuteční v sobotu 
27. května od 14 hodin na zahradě u školy v Horské kamenici.
poděkování
dne 25. 3. 2017 proběhla v Horské kamenici jarní akce s názvem: „Ukliď si svoji vísku – 
Ukliďme svět – ukliďme Česko“. A tak jsme uklidili veřejná prostranství včetně přístupových 
komunikací do obce Horská kamenice, a už máme hotovo a co vy? děkujeme všem, kteří šli 
do toho s námi. zároveň děkujeme Městu železný brod za podporu.

za kkM Jarmila koňáková 

12. 5. eko den pro školy a školky od 9 do 12 hodin na bělišti
naučný prográmek pro školkové a školní děti s menším programem. oslovujeme tímto 
zŠ a MŠ, pokud by měl někdo zájem se na páteční eko program přihlásit, neváhejte nás 
kontaktovat na mob.: 774 608 874.
13. 5. rodinný eko den pro veřejnost od 15 hodin na bělišti
Můžete se těšit na spoustu zajímavých naučných eko soutěží a úkolů, bio stánky, 
semínkovnu, tvořivé bio dílničky, přednášky na témata o ekologii a bio produktech, 
malování na obličej a skákací hrad. v případě příznivého počasí se můžete těšit na prohlídku 
hasičského a popelářského auta – děti se budou moci podívat, jak tato auta fungují a mohou 
si zkusit sednout za volant. Akce se koná ve spolupráci se semínko země semily.

 rc andílek Železný Brod 

 Junák – Český svaz skautů a skautek, středisko údolí Železný Brod 

 kamenický klub mládeže horská kamenice 

 ČČk Železný Brod

volnoČasovÉ aktivity
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JUBileUm mĚsíce

Jana kasalová, st. (*1947)

eva mrklasová (*1937)

v dubnu oslavila životní jubileum železnobrodská výtvarnice Jana kasalová. své 
středoškolské studium absolvovala ve sklářské škole (1962–1966). následně, v letech 
1966–1970, studovala pedagogickou fakultu Univerzity J. e. Purkyně v Ústí nad labem, 
obor výtvarná výchova pod vedením prof. Miroslava Houry. těžištěm její autorské tvorby 
je grafika (zejména technika suché jehly), dále perokresby, pastely a exlibris. Pravidelně 
vystavuje u nás i v zahraničí, její díla jsou zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách. 
Celý profesní život se věnuje pedagogické činnosti a v současné době působí ve výtvarném 
oboru železnobrodské zUŠ.

v pondělí 8. května oslaví životní jubileum nejvýznamnější železnobrodská sportovkyně 
eva Mrklasová. v šedesátých letech byla několikanásobnou mistryní republiky v lyžování ve 
sjezdových disciplínách. v roce 1961 jí byl udělen čestný titul „Mistr sportu“ za mimořádné 
výkony a vysoké mistrovství. eva Mrklasová, rozená Fučíková, pochází ze sportovní rodiny. 
Její starší bratr tonda byl také úspěšným reprezentantem republiky ve sjezdovém lyžování. 

27. 5. pohádková cesta s andílkem offline od 9 do 12 start na Malém náměstí, cíl: 
hasičské hřiště
druhý ročník pohádkové cesty s Andílkem. na cestě potkáte spoustu pohádkových bytostí 
a zažijete veliké dobrodružství. Cesta vede přes Památkovou rezervaci trávníky, Šibeniční 
vrch, Hrubou Horku a zpět do železného brodu na hasičské hřiště (délka trasy cca 3 km). 
Pohádková cesta se koná za každého počasí a je vhodná i pro kočárky. v cíli se pak můžete 
těšit na odměnu a diplom, opékání buřtíků, skákací hrad, malování na obličej a spoustu 
dalšího… startovné 40 kč/dítě. Přihlásili jsme se opět do projektu den offline, jehož cílem 
je, aby se v čas konání akce vypnul telefon, počítač nebo cokoliv jiného a všichni se věnovali 
sobě a hlavně dětem. v tento den budete moci přinést i staré vysloužilé telefony – na startu 
bude odběrné místo.
vzájemná spolupráce
Andílek začal spolupracovat se spolkem semínko země ze semil, které nejenom v letošním 
roce uvidíte na spoustě našich akcí, ale také pro vás chystáme ve spolupráci s ním: občasné 
venkovní setkávání dětiček a rodičů na Bělišti – venkovní rodinné centrum. setkávání 
by se konalo cca od května vždy ve čtvrtek dopoledne. těšit se můžete na pohádky pro 
dětičky, vyrábění, tancování, hraní her a spoustu dalšího… Prográmky budou určeny pro 
děti do 4 let věku a ty nejmenší s rodiči.
dále připravujeme: benefiční akci orient show (16. 6.), den otců (18. 6.), den bláta (29. 6.)
kontakty: www.centrum-andilek.cz, e-mail: info@centrum-andilek.cz, fcb/rodinné centrum 
Andílek, mob.: 774 608 874.

Helena simmová
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Manžel, vladimír Mrklas, byl vynikajícím hokejistou  
a házenkářem. také jejich synové pokračovali ve sportovní 
tradici. eva vynikala nejenom v lyžování – od mládí hrála 
házenou, později volejbal, dělala lehkou atletiku a byla 
členkou požárního družstva žbs. eva svou sportovní 
kariéru doposud neukončila, protože stále lyžuje – čtyřikrát 
vyhrála seniorské přebory na nejvyšší úrovni.
Milá evo, mnoho zdraví, štěstí a sportovních úspěchů ti 
za všechny železnobroďáky přeje tvoje kamarádka líba 
Hlubučková.

JUBileUm mĚsíce

eva mrklasová 
na titulní stránce 
časopisu stadion, 1960vladimír procházka (*1947) 

deset let od požáru železnobrodské zvonice

sklářský výtvarník vladimír Procházka oslaví v květnu své 70. narozeniny. Procházka 
studoval ve zdejší sklářské škole v letech 1962–1966 v oboru vinutých a foukaných 
skleněných figurek, následně ve studiu pokračoval na vŠUP v ateliéru prof. stanislava 
libenského (1966–1972). Je autorem řady nepřehlédnutelných realizací v architektuře. 
svými prostorovými kompozicemi a světelnými objekty doplnil interiéry jak moderní, 
tak historické. ve své tvorbě se zabývá také tavenou skleněnou plastikou a realizacemi 
skleněných fontán do exteriérů. 

bude to již deset let, co nad ránem 13. května 2007 plameny zachvátily dominantu kostelního 
vršku – dřevěnou zvonici u kostela sv. Jakuba většího. rozsáhlý požár, jehož příčina není 
dodnes známa, tehdy zcela zničil venkovní plášť ze subtilních krokví, prken a dřevěného 
šindele, byl roztaven zvon z roku 1497 a narušena nosná konstrukce z dřevěných trámů. 
Po prvotním ohledání vyhořelé stavby byla na náklady Města železný brod pořízena 
dokumentace stávajícího stavu, která prokázala možnost její obnovy při zachování některých 
původních částí. reálnost obnovy zvonice při zachování části původní konstrukce potvrdil  
i následný statický posudek. 
Protože tehdejší vlastník Římskokatolická farnost, děkanství železný brod neměla na obnovu 
dostatek finančních prostředků, nechala zvonici převést do vlastnictví Města železného 
brodu. Po poněkud rozpačitém začátku, kdy nejprve bylo zástupci města předpokládáno 
odstranění torza vyhořelé stavby a případná stavba jakési volné kopie zvonice, bylo v říjnu 
2007 rozhodnuto o provedení citlivé obnovy. Jako zásadní moment pro úspěch celé akce se 
následně ukázal šťastný výběr firmy pro vlastní realizaci prací. zakázku vyhrála stavební huť 
slavonice, která vedle nejlepší ceny nabídla také výhradně tradiční tesařský postup opravy. 
A tak v květnu 2008, tedy rok po požáru došlo k zahájení opravy. nejprve byla provedena 
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šetrná demontáž zbylých konstrukcí za pomoci jeřábu. Poškozené prvky byly odřezány, 
části, u nichž byl předpoklad zachování, byly šetrně rozebrány ve spojích. obě tyto složky 
se transferovaly do sídla firmy ve slavonicích, kde probíhalo čištění původních trámů, 
opravy a výroba kopií. nové trámy byly provedeny tradičním ručním otesáním sekerami do 
požadovaných profilů. stejným způsobem byly zhotoveny i náročně profilované dřevěné 
římsy a další detaily. souběžně s obnovou dřevěné konstrukce byla zahájena také oprava 
podezdívky, kterou provedly technické služby. Práce probíhaly bez větších problémů, a tak 
v druhé polovině října bylo možné provést montáž doplněné nosné dřevěné konstrukce na 
opravenou podezdívku. Již 22. listopadu byl do obnovené zvonice zavěšen nový zvon, který 
je upomínkou požárem zničeného historického zvonu. zvon Jakub vážící 483 kilogramů, 
byl ulit známým českým zvonařem panem Petrem rudolfem Manouškem. z dílny pana 
Manouška pocházejí i další dva menší zvony (václav a Panna Marie bolestná), které byly 
doplněny o rok později. 
Příprava rekonstrukce stavby s sebou zároveň vyvolala nutnost provedení odborných 
průzkumů, které provedli pracovníci nPÚ v liberci a které odhalily mnohé velmi zajímavé 
údaje. z průzkumů a dalších shromážděných materiálů vyplývá, že stavbu zvonice lze 
dle dochovaného opisu kostelních účtů z pozůstalosti jenišovského faráře P. Jana křtitele 
Hájka doložit k roku 1761. Jako stavitel podezdívky je zde uveden Johann Georg volkert 
(Folkert), u dřevěné konstrukce pak tesařský mistr Jan Janda. v účtech se dále objevuje  
k následujícímu roku velmi zajímavá zmínka o zbourání staré zvonice, která se nacházela 
v místech stávající západní části kostela sv. Jakuba většího. v té době byl kostel již 
zděný, ale měl kratší půdorys. stará zvonice je v dobových inventářích popisována jako 
dřevěná věžovitá, odděleně stojící od kostela a nesoucí dva nebo tři zvony. ze starších 
kostelních staveb byly uchovány zvony z roku 1497 a 1513, které byly nakonec umístěny 
do nové zvonice (v době požáru byl ve zvonici pouze starší zvon, mladší byl odstraněn 
v minulosti). Původní podoba zvonice byla od 
současné odlišná tvarem podezdívky, který byl 
obdélný, což je patrné dodnes na jižní straně. 
Provedením dendrochronologické analýzy 
bylo zjištěno, že na nosnou konstrukci vnějšího 
obvodového pláště bylo použito jedlové dřevo, 
což dokládá původní jedlovo-bukové porosty 
v okolí města. Provedením uvedené analýzy 
nebyl bohužel zachycen podkorní letokruh 
těchto trámů a není tedy možno přesně určit 
dobu jejich kácení. Poslední změřený letokruh 
se datuje do roku 1752, což může v zásadě 
odpovídat postavení objektu v roce 1761.
Uvedenou analýzou byl překvapivě zjištěn 
mladší původ vnitřní zvonové konstrukce, 
která jinak nejeví žádné konstrukční odlišnosti. 
Poslední změřený letokruh pocházel z roku 
1827 a přestavbu lze položit do doby kolem 
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Železnobrodské skleněné betlémy v třebechovickém muzeu 

máj… lásky čas… a otázka měsíce

skleněné betlémy do 31. 10. 2017 reprezentují umění zdejších sklářů ve světoznámém 
třebechovickém muzeu betlémů ve městě třebechovice po orebem. Pro potřeby výstavy 
zapůjčila osm exponátů i paní Alena kortanová ze svého železnobrodského Minimuzea 
skleněných betlémů. v rámci výstavy se v sobotu 17. 6. v čase 9–16 hodin uskuteční 
komentované prohlídky s paní Alenou kortanovou. A v termínu 12. 7. a 23. 8. bude v muzeu 
probíhat ukázka výroby skleněných figurek se zdenou Štrohalmovou. věřím, že tato výstava 
je významnou propagací železnobrodského sklářství i města železný brod. 

redakce

První máj je tradiční český svátek zamilovaných, který se slaví každoročně 1. května. svátek 
má původ v české tradici, avšak předchůdné svátky mohly mít kořeny keltské či germánské. 
tyto svátky oslavovaly první květnový den, resp. noc, jako čas plodnosti. dle původního 
znění musí být každá žena v tento den políbena pod rozkvetlou třešní, aby následující 
rok neuschla. Jiný výklad říká, že bude mít díky polibku krásu po celý další rok. samotný 
polibek byl dříve považován za velmi intimní projev a předznamenával svatbu, a proto mohla 
být žena políbena pouze od svého milého. A tak jsme se mužů, kteří přišli k nám na tIC, 
zeptali… líbáte svoji ženu na 1. máje pod rozkvetlou třešní?
J. hošek (sněhov): pokud kvetou, tak ano

roku 1840, kdy opravu zvonice uvádí kostelní inventář. tato úprava mohla být vynucena 
výraznějším namáháním dřeva otřesy zvonů. důležité je zjištění o použití smrkového dřeva, 
které by mohlo dokládat proměnu lesních porostů od konce 18. století. Jediné přesně 
změřené smrkové trámy pocházely z roku 1930–1931 a byly dodatečně doplněny do 
základového roštu. z výše uvedeného tedy vyplývá, že se podoba objektu od doby jejího 
vzniku výrazně nezměnila.
další zajímavostí je unikátní a v českém prostředí ojedinělé řešení konstrukce stavby, kterou 
tvoří dvojice samostatných štenýřových hranolů (štenýřový hranol zde tvoří vždy čtyři svislé 
trámy). oddělením vnější konstrukce, která nese plášť stavby a vnitřní zvonové konstrukce, 
byla zajištěna ochrana před statickým narušením a namáháním způsobeným otřesy zvonů.
dnes s poměrně dlouhým časovým odstupem můžeme k obnově vyhořelé zvonice 
konstatovat, že stavební práce byly provedeny velice precizně a stavba nevykazuje žádné 
známky vážného poškození. novotou působící prvky postupně zpatinovaly a zvonice opět 
získala svůj starobylý výraz. tato jedinečná stavba tak bude nadále zdobit kostelní vršek  
s kostelem sv. Jakuba většího, který je chloubou města a údolím se nadále při mších nebo 
výjimečných příležitostech ponese hlas zvonů. 
v příspěvku byly použity výňatky z odborného článku M. kolky „obnova vyhořelé zvonice  
u kostela sv. Jakuba většího v železném brodě v letech 2007–2009“ který vyšel ve sborníku 
národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v liberci 2010–2011.

dana Picková, ožP – památková péče
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hádanka

zájezd „za krásami jižních Čech“

den matek

setkání všech účastníků zájezdu prvního (15.–20. 5.) i druhého (29. 5.–3. 6.) turnusu se 
uskuteční ve středu 10. 5. od 15 hodin v hotelu veselý ul. Štefánikova v železném brodě. 
Účast nutná. 

na setkání se těší Hana Gromová 

den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství se slaví v různé dny na mnoha místech po 
celém světě. 
v tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Myšlenka 
mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla roku 1907 na počest A. reeves 
Jarvisové, která bojovala za práva matek. o pět let později vyhlásil prezident UsA W. Wilson 
první oficiální oslavu dne matek, konající se druhou květnovou neděli. v Československu 
byla jeho propagátorkou Alice Masaryková. začal se zde slavit v roce 1923, také o druhé 
květnové neděli. Milé děti nezapomeňte, že druhou neděli v máji, maminky svátek mají  
a dopřejte jim v tento den odpočinek a pohodu.

na fotografii je kostelík sv. Jana nepomuckého na Poušti, kde se v sobotu 20. května uskuteční 
v letošním roce již 21. obnovená svatojánská krojovaná pouť. více o akci na straně 22.

tři rozdíly dubnové hádanky našlo 10 hádajících a nenašli dva. ze správně hádajících byl 
vylosován a knihu Jaroslav brychta, zakladatel a tvůrce železnobrodského skla, získává pan 
luboš Hušek. Gratulujeme. v květnovém vydání se soutěží také o tuto publikaci. originální 
barevnou fotografii si můžete prohlédnout na www.zeleznybrod.cz/v sekci železnobrodský 
zpravodaj/Hádanka – fotografie.
odpovědi zasílejte na e-mail: info@zelbrod.cz nebo telefonujte na tel. 483 333 999 (tic 
Železný Brod) nejpozději do 10. 5. 2017. 
rozdíly na dubnové fotografii: sloupek na levé straně štítu, věž uprostřed, zadní část kostela 
se stromem

originál počítačově upraveno

m. herout (ŽB): ano, už 53 let, za třešní si i vyjedeme a když žádnou nenajdeme, líbáme 
se pod břízou
p. novák (Jablonec n. n.): bohužel ještě ženu nemám, takže ne
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inzerce

JoGa v ŽeleznÉm BrodĚ 
pravidelnÉ nedĚlní lekce JoGy 

v tJ sokol Železný Brod
od 17 hodin – poWer JoGa

od 18.30 hodin – hatha JoGa
více inFo na: FcB/JoGa v BrodĚ, 

WWW.siddha-yoGa.cz, 
inFo@siddha-yoGa.cz, 
moB.: +420 733 259 007

tĚší se na vás kvĚta kUlšteJnová

velká party s pivem 
a Grilováním pochoUtkovÉho 

rokU ČeskÉho rozhlasU liBerec 
ve Čtvrtek 4. kvĚtna 
na mírovÉm námĚstí v JaBlonci nad nisoU

tĚšit se mŮŽete na vystoUpení 
J. chládkovÉ, marcela zmoŽka neBo J. zocha

moderátor akce patrik rozehnal, 
známý z nedĚlních pochoUtek neBo 
poŘadU hUmoriáda, sekUndovat mU 
BUde iveta kalátová, moderátorka 

dopoledne pod JeštĚdem

chcete se dozvĚdĚt víc? 
posloUcheJte Český rozhlas liBerec na 

102,3 Fm (JaBlonec, liBerec, tUrnov)
107,9 Fm (smrŽovka, desná, harrachov, lomnice) 

103,4 Fm (semily)
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