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ÚVODní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
Železný Brod má za sebou třetí oficiální prezidentskou návštěvu města ve
své historii. Po T. G. Masarykovi a V. Klausovi zavítal do Železného Brodu
začátkem května současný prezident České republiky M. Zeman. Ačkoli se
zde setkal s občany různých názorových proudů, celá návštěva proběhla
bez problémů. Chtěli bychom občanům poděkovat, že i oni přispěli ke
klidnému průběhu pobytu prezidenta republiky v našem městě. Ještě jedno
vysvětlení – často se nás lidé ptají, kdy jsme se rozhodli pozvat M. Zemana
na návštěvu města. Tak to nefunguje. Prezident si obce k návštěvě vybírá
po konzultacích s kraji sám, představitelům obcí je pak oznámen termín
a čas prezidentské návštěvy.
V uplynulých týdnech se mohli občané Železného Brodu vyjádřit ve dvou anketách
k připravovaným velkým investičním akcím. Hlasovat mohli pomocí papírových anketních
lístků nebo elektronicky. K anketě o povrchu ulic v Trávníkách přišlo 190 odpovědí, k anketě
o podobě nové lávky přes Jizeru 436 odpovědí. Je to dostatečný počet odpovědí nebo nikoli?
Na tuto otázku se těžko odpovídá. Chtěli jsme dát možnost všem občanům, aby se mohli
vyjádřit. Nechtěli jsme hlasování u těchto velkých akcí omezit jen na obyvatele určité části
města, protože investice budou financovány z městského rozpočtu, tudíž možnost hlasování
by měl mít také občan jiné části města. Chtěli jsme také, aby názor občanů znali zastupitelé
města, pro které by to mohlo být pomocné kritérium v jejich rozhodování, neboť na jejich
bedrech bude odpovědnost vytvořit definitivní rozhodnutí o každé akci zvlášť. Děkujeme
tedy všem občanům, kteří poslali svůj hlas do těchto anket.
Dalším občasným dotazem bývá, proč jsme dětem nechali udělat návrhy na využití volného
prostoru po zbourání Exathermu, proč tam rovnou nepostavíme nějakou novou budovu.
V nynější situaci je tam však doporučen volný prostor, omezení představují ekologická
hlediska. Konečné slovo bude mít samozřejmě zase zastupitelstvo. Jsme rádi, že dětských
návrhů je celá řada, takže i dětem, které poslaly svůj návrh, patří naše poděkování.
Dětem a studentům přejeme úspěšný finiš v závěru školního roku a všem občanům třeba jen
prosté potěšení, že máme v červnu nejdelší dny roku.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod ze 41. zasedání
konaného dne 24. 4. 2017
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 41. mimořádné schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
schvaluje na návrh kulturně-společenské komise dotace z Programu podpory kultury,
činnosti spolků v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity
mládeže v Železném Brodě na rok 2017 v rámci 1. výzvy na následující projekty těmto
subjektům a uzavření veřejnoprávních smluv (vzor veřejnoprávní smlouvy je přílohou
tohoto usnesení) na tyto dotace: 1) 14 560 Kč SZdP Žel. Brod, IČO 26608022 na zájezd
seniorů Žleby – Praha; 2) 8 520 Kč ZO ČZS Žel. Brod, IČO 60253681 na Řez, roubování
a hnojení ovocných dřevin; 3) 9 600 Kč DS Tyl Žel. Brod, IČO 22858661 na Železnobrodské
divadelní hry; 4) 4 800 Kč DS Tyl Žel. Brod na divadelní představení Tři princezny na krku;
5) 4 900 Kč Studio Hamlet Žel. Brod, z. s., IČO 3641228 na Noc divadel 2017; 6) 7 000 Kč
Studio Hamlet Žel. Brod, z. s. na premiéru hry Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo;
7) 4 800 Kč T. J. Sokol Těpeře, IČO 01827716 na Dětské kreativní dílničky; 8) 9 584 Kč
Český rybářský svaz, z. s., IČO 482889 na Rybářské závody a činnost rybářského spolku;
9) 8 800 Kč SDH Železný Brod, IČO 43257739 na projekt „Malý Soptík“; 10) 5 280 Kč
RC Andílek, z. s., IČO 04885031 na vybavení pro RC Andílek; 11) 4 900 Kč T. J. Sokol Bzí,
IČO 70902178 na Vinný košt Bzí 2017; 12) 15 920 Kč RNDr. L. Infeldová na Svatojánskou
pouť; 13) 8 500 Kč TJ Sokol Hrubá Horka, IČO 16388933 na Dětský maškarní karneval
a Čepeček; 14) 6 700 Kč TJ Sokol Hrubá Horka na Dětské sportovní odpoledne a vítání
léta; 15) 6 000 Kč SDH Hrubá Horka, IČO 60254955 na Haluškové country; 16) 7 680 Kč
SDH Těpeře, IČO 64668291 na vybavení klubovny v hasičské zbrojnici; 17) 10 000 Kč SDH
Horská Kamenice, IČO 71171428 na VI. sraz rodáků a přátel Horské Kamenice; 18) 6 000 Kč
Tenisový klub Železný Brod, IČO 44225245 na Tenisový ples – 6. ročník; 19) 12 000 Kč
ČČK, OS Jablonec n. Nisou, MS Železný Brod, IČO 426083 na činnost MS ČČK Železný
Brod – výlet, vybavení brašny první pomoci, materiál na školení první pomoci, uniformy;
20) 15 000 Kč T. J. Sokol Bzí na projekt T. J. Sokol Bzí; 21) 15 000 Kč T. J. Sokol Železný Brod,
IČO 70956031 na prostředky na pořádání kulturních akcí pro děti a mládež; 22) 3 000 Kč
Kamenický Klub Mládeže, z. s., IČO 01579053 na Oslavu Dětského dne 2017; 23) 5 000 Kč
Kamenický Klub Mládeže, z. s. na celoroční provoz 2017; 24) 16 000 Kč SDH Jirkov,
IČO 64668011 na kulturní akce SDH Jirkov; 25) 14 272 Kč ČZS ZO Jirkov, IČO 75078708
na údržbu moštárny a klubovny ČZS, údržbu veřejných prostor, provozní náklady na činnost
spolku; 26) 32 000 Kč BZOS o. s., IČO 27022048 na XII. Staromilskou pouť ke kostelu
Nejsvětější Trojice do Bzí; 27) 20 000 Kč ZO ČS včelařů Železný Brod, IČO 60253487 na
Soutěž mladých včelařů Zlatá včela 2017 – oblastní kolo; 28) 36 590 Kč Myslivecký spolek
JIZERA Železný Brod, IČO 60252693 na zakoupení party stanu pro zajištění zázemí pro
návštěvníky společenských akcí a příspěvek na provozní náklady spolku na 1. pololetí 2017;
29) 10 000 Kč SDH Železný Brod, IČO 43257739 na vybavení a úpravu objektu hasičského
cvičiště k zajištění konání kulturních a společenských akcí a neschvaluje projekty:
1) 28 800 Kč Klub kanoistiky Železný Brod, z. s., IČO 64669114 na údržbové práce v areálu
Paraplíčko – úprava části areálu pro relaxaci a oddych; 2) 14 112 Kč T. J. Sokol Těpeře,
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radnice informuje
IČO 01827716 na provozní náklady na činnost spolku na 1. pololetí 2017; 3) 8 000 Kč
RC Andílek, z. s., IČO 04885031 na nájemné RC Andílek
schvaluje na návrh sportovní komise dotace z Programu podpory sportu a tělovýchovné
činnosti v Železném Brodě na rok 2017 v rámci 1. výzvy na následující projekty těmto
subjektům a uzavření veřejnoprávních smluv na tyto dotace: 1) 22 300 Kč Klub kanoistiky
Železný Brod, z. s., IČO 64669114 na pořádání veřejných závodů ve slalomu na divoké
vodě; 2) 10 000 Kč D. Ninger na Mistrovství světa v ledním hokeji neslyšících; 3) 15 000 Kč
TJ Sokol Hrubá Horka, IČO 16388933 na úhradu provozních nákladů – elektřina, voda za
1. pololetí 2017; 4) 4 984 Kč SDH Těpeře, IČO 64668291 na zimní přípravu mladých
hasičů; 5) 8 000 Kč SDH Těpeře na Bzovsko-Těpeřský pohár mladých hasičů; 6) 3 150 Kč
T. J. Sokol Bzí, IČO 70902178 na Dětský den; 7) 3 150 Kč T. J. Sokol Bzí na Dětskou olympiádu;
8) 25 000 Kč SK Jirkov, z. s., IČO 265 98 361 na údržbu a provoz sportovního areálu
a dětského hřiště v Jirkově; 9) 50 000 Kč TJ FK ŽBS Železný Brod, IČO 6025306 na výměnu
hráčských lavic a topných těles; 10) 12 999 Kč SDH Bzí, IČO 60254874 na výzbroj pro požární
sport mladých hasičů; 11) 14 000 Kč HC Žel. Brod, IČO 22753516 na úhradu provozních
nákladů na sportovní činnost; 12) 3 000 Kč L. Smolová na dětské horolezecké přilby
a lano; 13) 5 040 Kč L. Smolová na Horolezecké závody dětí a rodičů – chyty; 14) 15 000 Kč
T. J. Sokol Žel. Brod, IČO 70956031 na prostředky na závodní činnost pro lyžařský oddíl
TJ Sokol Železný Brod; 15) 10 000 Kč FSA J. Boučkové, z. s., IČO 27049779 na trenérskou
činnost; 16) 4 900 Kč TJ Chlístov, z. s., IČO 16389191 na příspěvek na sportovní činnost;
17) 3 850 Kč TJ Chlístov, z. s. na pořízení stolu na stolní tenis; 18) 12 348 Kč T. J. Sokol
Těpeře, IČO 01877216 na provozní náklady na činnost spolku na 1. pololetí 2017;
19) 14 000 Kč T. J. Sokol Těpeře na Okresní přebor LHL – Lomnice n. P., sezóna 2016/2017;
20) 7 000 Kč T. J. Sokol Těpeře na Maratón a půlmaratón 2017 – 7. ročník; 21) 20 000 Kč
SDH Jirkov, IČO 64668011 na sportovní činnost SDH Jirkov; 22) 3 000 Kč KKM, z. s.,
IČO 01579053 na Speedbadmintonový turnaj a sportovní vybavení a neschvaluje projekty:
1) 48 000 Kč TJ Sokol Hrubá Horka, IČO 16388933 na pořízení nových mantinelů na kluziště;
2) 7 000 Kč T. J. Sokol Bzí, IČO 70902178 na Noční nohejbalový a volejbalový turnaj;
3) 7 000 Kč TJ Chlístov, z. s., IČO 16389191 na projekční zařízení
schvaluje dotace z Programu podpory sociálních služeb v Železném Brodě na rok 2017
v rámci 1. výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních smluv
na tyto dotace: 1) 5 000 Kč Oblastní charita Červený Kostelec, IČO 48623814 na Domov
sv. Josefa – komplexní péče o nemocné roztroušenou sklerózou; 2) 25 000 Kč Compitum,
z. s., IČO 26571129 na terénní SAS Compitum; 3) 25 000 Kč Most k naději, z. s.,
IČO 63125137 na terénní program pro osoby ohrožené drogou; 4) 10 000 Kč Fokus Semily,
z. s., IČO 22871080 na terapie ve Fokusu; 5) 5 000 Kč Služby sociální péče TEREZA,
IČO 193771 na zkvalitnění služeb pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením
a chronickým duševním onemocněním; 6) 25 000 Kč Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje, o. p. s., IČO 26593980 na komplexní odbornou terénní a ambulantní
pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji
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Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 19. zasedání
konaného dne 24. 4. 2017
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 19. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města
souhlasí s provedením rozpočtových změn č. 3 za rok 2017
schvaluje na návrh kulturně-společenské komise dotace z Programu podpory kultury,
činnosti spolků v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity
mládeže v Železném Brodě na rok 2017 v rámci 1. výzvy na následující projekty těmto
subjektům a uzavření veřejnoprávních smluv na tyto dotace: 1) 30 000 Kč Jaroslav Fojtík
na modernizaci zvukové aparatury skupiny Kapelníci; 2) 30 000 Kč Faking Bookings, z. s.,
IČO 2329786 na Faking Hard Music Fest 5; 3) 30 000 Kč T. J. Sokol Těpeře, IČO 01877216
na Rockfest Těpeře 2017
schvaluje na návrh sportovní komise dotace z Programu podpory sportu a tělovýchovné
činnosti v Železném Brodě na rok 2017 v rámci 1. výzvy na následující projekty těmto
subjektům a uzavření veřejnoprávních smluv na tyto dotace: 1) 300 000 Kč TJ FK ŽBS
Žel. Brod, IČO 6025306 na provoz a údržbu fotbalového hřiště 2017; 2) 364 000 Kč Tenisový
klub Žel. Brod, IČO 44225245 na výměnu povrchu tenisového kurtu s umělou trávou;
3) 111 000 Kč T. J. Sokol Žel. Brod, IČO 70956031 na prostředky na činnost; 4) 60 000 Kč
FSA J. Boučkové z. s., IČO 27049779 na závodní sezónu a volnočasové aktivity dětí 2017
bere na vědomí výsledky ankety k povrchům komunikací v Trávníkách a ukládá vedení
města připravit pracovní setkání ohledně financování a stavu povrchů komunikací
schvaluje pravidla pro vytvoření a použití Fondu na zlepšení úrovně bydlení na území města
Železný Brod a schvaluje vyhlášení výběrového řízení pro žadatele o návratnou finanční
výpomoc z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný Brod v rozsahu čl. IV.
schválených pravidel s tím, že uchazeči mohou podávat žádosti během celého roku
schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu na zlepšení bydlení p. Mileně Bartošové na realizaci
domovní čistírny odpadních vod pro RD Pelechov 30, ve výši 50 000 Kč a schvaluje
uzavření smlouvy o půjčce mezi Městem Železný Brod a paní M. Bartošovou
schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. j. OLP/915/2017 mezi Libereckým krajem,
IČO 70891508 (dárce) a Městem Železný Brod, IČO 00262633 (obdarovaný) na převod
pozemků parc. č. 3238/4, 3288/9, 3239/8 a 3239/9, vše v k. ú. Železný Brod
revokuje usnesení č. 31/2016 ze dne 25. 4. 2016: směna části pozemků parc. č. 1882
a 1871 za část pozemku parc. č.1871, vše v k. ú. Železný Brod a schvaluje záměr směny
pozemků parc. č. 1870/2, 1882/2 a 1727/2 za pozemek parc. č. 1871/2, vše v k. ú. Železný
Brod
schvaluje směnu pozemku parc. č. 1322/4 – ostatní plocha o výměře 211 m2, vlastníci
manželé Zlatuškovi za pozemek parc. č. 1618/1 – ostatní plocha o výměře 246 m2, vlastník
Město Železný Brod, IČO 00262633, vše v k. ú. Hrubá Horka, s finančním dorovnáním ceny
pozemků dle znaleckého posudku, náklady na směnu hradí každý účastník ½
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Návštěva prezidenta republiky
Ve středu 10. května 2017 navštívil v rámci své cesty po
Libereckém kraji Železný Brod prezident Miloš Zeman.
Pan prezident přijel na náměstí 3. května v odpoledních
hodinách. Před budovou radnice byl uvítán starostou
města Františkem Lufinkou a spolu dále pokračovali do
obřadní síně, kde se konalo krátké posezení se zastupiteli
a dalšími osobnostmi našeho města. V 16.40 hodin začala
na zaplněném náměstí veřejná beseda. Děkujeme občanům,
že přišli vyjádřit svůj názor, ať už byl jakýkoliv. Otázky na
pana prezidenta byly různorodé, nejčastěji se týkaly tématu
budoucnosti sklářského průmyslu v regionu, přičemž i sám
Miloš Zeman ve svém úvodním proslovu vyjádřil zájem o tuto
problematiku. Beseda byla zakončena dekorováním praporu
města a podepsáním pamětní knihy. František Lufinka
věnoval za Železný Brod prezidentovi symbolický dar – jak
jinak než sklářský výrobek. Byla jím překrásná hutní figurka
z dílny Zdeňka Sochora vyobrazující prezidenta samotného.
Dle slov starosty města věříme, že si ji pan prezident vystaví
na svém pracovním stole a bude mu připomínat návštěvu
Železného Brodu.
za kancelář starosty Ing. Jitka Kolová

Fond na zlepšení úrovně bydlení
Na základě doporučení Ministerstva financí Město Železný Brod dočasně pozastavilo
poskytování půjček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení a o této skutečnosti vás informovalo
v květnovém zpravodaji. Dne 24. 4. 2017 zastupitelstvo města na svém zasedání schválilo
nová pravidla k poskytování návratné finanční výpomoci z Fondu na zlepšení úrovně bydlení
a proto je opět možné na základě písemné žádosti požádat o finanční výpomoc na opravy,
údržbu a rekonstrukce bytových a rodinných domů na území města Železný Brod. Více
informací poskytne na OÚP a RR paní Iveta Polejová, i.polejova@zelbrod.cz, 483 333 944.

Nabídka letních brigád vhodná pro studenty
Město Železný Brod přijme na dohodu o provedení práce:
1) plavčíka/plavčici pro městské koupaliště na období červenec–srpen: požadujeme
osobu straší 18 let, sportovní typ (nutnost složit plavčické zkoušky), více informací poskytne
p. Kochánek, mob.: 773 834 688
2) brigádníka na obsluhu sběrného dvora na dobu 1 měsíce o letních prázdninách:
požadujeme osobu starší 18 let, znalost práce na PC, více informací poskytne p. Pala,
vedoucí OŽP, tel.: 483 33 924
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Výběrové řízení
Úředník odboru sociálních věcí – sociální pracovník
Tajemník Městského úřadu Železný Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici úředníka
odboru sociálních věcí. Pracovní poměr na dobu určitou – zástup po dobu mateřské
a rodičovské dovolené. Rozsah pracovní doby 32 hodin týdně (úvazek 0,8). Nástup možný
ihned nebo dle dohody. Předpoklady, požadavky a další informace naleznete na úřední
desce nebo www.zeleznybrod.cz. Bližší informace k náplni práce vám poskytne vedoucí
odboru paní Eva Sasková (tel.: 483 333 928, e.saskova@zelbrod.cz).
Mgr. Josef Haas, tajemník úřadu

	Odbor vnitřních věcí
Proč houká siréna – varování obyvatelstva
Sirény jsou prostředkem k varování obyvatel při hrozícím nebezpečí. Každý občan by měl
vědět, jaké druhy signálů existují, co který znamená a hlavně – jak se v případě ohrožení
zachovat. Pronikavý zvuk varovné sirény znamená vždy nějaké nebezpečí. Může se jednat
například o povodeň, rozsáhlý požár nebo havárii s únikem nebezpečné látky. V případě
hrozby či vzniku podobné mimořádné události je tedy důležité, aby ohrožení lidé byli varováni.
Včasné a správné varování obyvatelstva zajišťuje v ČR síť poplachových sirén (rotační,
elektronické sirény a místní rozhlasy), které jsou dálkově ovládány z tzv. vyrozumívacích
center, tj. převážně z operačních středisek hasičských záchranných sborů krajů. Krajské
operační a informační středisko HZS Libereckého kraje dálkově ovládá sirénu umístěnou
na budově radnice v Železném Brodě a také sirény umístěné na požárních zbrojnicích
v Jirkově a Těpeřích.
Jaké druhy signálu tedy můžete slyšet?
Všeobecná výstraha – je to jediný varovný signál, který oznamuje hrozící nebezpečí
a může zaznít kdykoli, v kteroukoli denní i noční dobu. Signál „Všeobecná výstraha“ je
kolísavý tón po dobu 140 vteřin a může zaznít 3× po sobě. U „mluvících“ sirén následuje
informace o druhu ohrožení, např. „Nebezpečí zátopové vlny“, v každém případě příslušná
tísňová informace zazní v nejbližší možné době po odeznění signálu zpravidla v městském
rozhlase, z vozidel policie/hasičů nebo zazní v televizi a rozhlase.
Zkouška sirén – tento signál slyšíte každou první středu v měsíci ve 12 hodin. Ověřuje se
jím funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Pokud v tuto dobu neslyšíte „svoji“ sirénu
v místě vašeho bydliště, nahlaste to prosím na městský úřad. Signál „Zkouška sirén“ je
nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin. Zkouška sirén není tedy varovným
signálem!
Požární poplach – tento signál slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu
na zásah. Tento signál slyšíme v posledních letech v Železném Brodě stále častěji. Signál
„Požární poplach“ je 1× přerušený tón po dobu 60 vteřin, u elektronické sirény
napodobující zvuk trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ. Požární poplach také není varovným signálem!
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radnice informuje
Zásady a doporučená činnost po zaznění „Všeobecné výstrahy“
V okamžiku, kdy zaslechnete kolísavý signál sirény, tedy signál „Všeobecná výstraha“, je
nutno vždy počítat s tím, že nastala mimořádná událost, nepodceňujte tedy nastalou situaci.
Pokud lze vzhledem k meteorologické situaci předpokládat, že siréna varuje před povodní,
dodržujte následující postup:
1.	Zachovejte klid, nepropadejte panice a uvědomte si, o který signál se jedná.
2.	Sledujte hlášení městského rozhlasu, webové stránky města, televizní či rozhlasové
vysílání, kde se dozvíte bližší informace. Uposlechněte pokynů složek IZS.
3.	Vyhledejte vyvýšené místo. Zabezpečte své vozidlo, parkujte na místě, kde není
předpoklad zasažení povodní.
4. Pokud nastává povodeň pozvolna, můžete se pokusit provést zabezpečovací práce.
5. Připravte se na možnost vyhlášení evakuace, připravte si evakuační zavazadlo.
Pokud siréna varuje před únikem nebezpečné látky:
1. Řešením je ukrýt se do nejbližší budovy, ideálně do vyššího patra. Většina nebezpečných
látek se šíří při zemi, proto nikdy nevyhledávejte úkryt v podzemních prostorách.
2.	Riziko zasažení nebezpečnou látkou můžete ještě snížit tím, že utěsníte nebo přelepíte
otvory kolem dveří a oken a přesunete se do místnosti na opačné straně, než je zdroj
nebezpečí (pokud dokážeme určit místo úniku nebezpečné látky). Nezapomeňte vypnout
klimatizaci.
3. Řiďte se dalšími pokyny, které obdržíte prostřednictvím rozhlasového a televizního
vysílání, městským rozhlasem nebo prostřednictvím megafonů z vozidel hasičů a policie.
4.	Zbytečně nikam netelefonujte. V kritické situaci je celá infrastruktura přetížena a je
důležitější umožnit spojení pro záchranné organizace.
5.	Varujte starší nebo zdravotně postižené sousedy. Především neslyšící jsou odkázáni
pouze na naši pomoc, protože se nemusí o nebezpečí vůbec dozvědět.
6. Připravte se na možnost vyhlášení evakuace.
7. Uposlechněte pokynů složek IZS.
Zdroj: HZS ČR
Kateřina Mrkvičková, OVV – krizové řízení

	Městská policie Železný Brod
V měsíci dubnu a květnu zabezpečovala městská policie dohled nad několika akcemi, které
probíhaly v našem městě. Jednalo se mimo jiné o pálení „čarodějnic“, pietní akt na hřbitově,
ohňostroj, motorkářskou mši a návštěvu prezidenta republiky. V tomto období také MP přijala
oznámení o 16 lidech, kteří zmoženi alkoholem pospávali v různých částech města. Čtyři
z nich skončili na protialkoholické záchytné stanici v Liberci.
Upozorňujeme občany, že v termínu 9.–11. června nás čeká tradiční Železnobrodský
jarmark. Tato zábava s sebou přináší i řadu dopravních omezení. Od pondělí 5. června
bude uzavřena část ulice Jiráskovo nábřeží, prostor tržnice, vjezd do ulice Smetanovo zátiší
z náměstí 3. května a celé náměstí 3. května. Od pátku 9. června bude uzavřena celá ulice
Jiráskovo nábřeží, Obránců míru, Malé náměstí a v ulici Husova bude zaveden obousměrný
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provoz. Tato dopravní omezení budou ukončena v pondělí 12. června ráno. Žádáme občany,
aby v této době sledovali pozorně dopravní značení. Vyhnou se tak možnému postihu.
Vozidla, která budou ponechána tam, kde budou tvořit překážku nebo v uzavřených ulicích,
budou odtažena. Při jarmarku dochází také k nárůstu návštěvníků města, který sebou
každoročně přináší i nárůst kriminality. Prosíme občany, aby pozorně sledovali své okolí
a jakékoliv podezření, že se děje něco nezákonného, hlásili na MP.
Kontakty: nepřetržitě mob. 602 646 188, mestska.policie@zelbrod.cz, p.hrinik@zelbrod.cz
velitel MP sstr. Hriník Pavel

Turistické informační centrum Žb
Otevřeno: po–pá: 8–12 a 12.30–17 hodin, so–ne: 9–13 hodin. Při akci Železnobrodský
jarmark bude otevřeno dle běžné otevírací doby, venkovní infostánek v letošním roce
nebude.

Zahrada Čech
Výstava zaměřená na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody
bude tradičně trvat 9 dní (15. 9.–23. 9. 2017) a návštěvníci se mohou těšit na pestrost
v sortimentu jednotlivých vystavovatelů, řadu novinek i bohatý kulturní program. Zájezd
do Litoměřic pořádaný Městem Železný Brod se uskuteční ve čtvrtek 21. 9. 2017. Zájemci
se mohou hlásit již nyní. Přihlášení do 30. 7. 2017 budu mít zakoupenou vstupenku za
předprodejní cenu, tzn. dospělí 90 Kč, ZTP a studenti 70 Kč. Přihlášení po tomto datu si
vstupenku do areálu zakoupí samostatně na místě. Cena dopravy 200 Kč.

Výstava Město očima dětí
Pouze do 16. 6. máte jedinečnou možnost vidět díla přihlášená do soutěže Město očima
dětí. Výstava je k vidění v budově radnice „A“ (1. patro) v době úředních hodin městského
úřadu. Záměrem vyhlášené soutěže bylo získat náměty na využití prostor vzniklých po
odstranění staveb bývalé továrny Exatherm ve středu města. Prostory by měly sloužit pro
volnočasové aktivity všech občanů města. Výtvarná díla se žákům základních škol opravdu
velmi povedla. Při prohlídce výstavy můžete svým hlasem ocenit nejzdařilejší nápad.
V případě, že budete vylosován, získáte malou odměnu.

Cyklotoulky Železný Brod – Bozkov
Pořad Cyklotoulky ze Železného Brodu a Bozkova, který se zde natáčel ve čtvrtek
20. 4. 2017 bude vysílat TV/ČT sport v těchto vysílacích dnech: 28. 5. v 7.35 hodin, 30. 5.
v 5.30 hodin, 1. 6. v 10.30 hodin a 2. 6. v 9.20 hodin. Upozorňujeme, že mimořádně ještě
může dojít ke změně vysílacích časů z důvodu prodloužení některého z LIVE sportovního
přenosu. Po odvysílání bude záznam pořadu umístěn na webu města.
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO Žb
Stále probíhá velká výtvarná soutěž pro děti…
aneb vytvořte si vlastní obálku Železnobrodského zpravodaje
Na červnové téma Jarmark nakreslilo obrázek 14 dětí. Za ilustraci na titulní straně získala
knižní odměnu Mariana Hasanová (7 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. Připomínáme následující témata: 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…).

Poděkování
Děkujeme všem, kteří nám po přečtení přinesli na TIC Železný Brod aktuální zpravodaj.
Tímto „vratným“ systémem jsme pokryli bezmála 40 žádostí. Přečtete-li i vy svůj zpravodaj
a doma ho nearchivujete, přineste nám ho, poptávek je stále spousta. Děkujeme.

Brody v Brodě – Fotosoutěž 2017
Fotostředisko Havlíčkův Brod ve spolupráci s městy Český Brod, Havlíčkův Brod, Uherský
Brod, Vyšší Brod a Železný Brod vyhlásili další ročník foto soutěže pro širokou veřejnost.
Fotosoutěž je vyhlášena ve třech kategoriích:
„A“ Krásy města – fotografická dokumentace se zaměřením na zajímavé detaily města,
ať se již jedná o zajímavou architekturu, jak současnou tak i minulou, technické stavby,
zařízení, zajímavá zákoutí měst, ale i třeba jenom fragmenty z budov, fotografie by měla
nejen dokumentovat tato místa, ale měla by hlavně přinést nový pohled svojí kreativitou
a zpracováním
„B“ Život ve městě – fotografická výpověď o současném životě z města, fotografie
z městských slavností, kulturních akcí, návštěv význačných osobností, ale i spolkového
a občanského života vůbec, fotografie by měla být hodnotná nejen po umělecké stránce,
ale i po stránce dokumentární a obsahové
„C“ Osobnost města – portrét osobnosti, která svým významem přesahuje rámec města,
která svou prací ovlivňuje život ve městě, osobnost, jejíž díla jsou známá a konečně
i osobnost, která je pro město charakteristická, v názvu fotografie je třeba uvést jméno
a činnost
Uzávěrka fotosoutěže je opět 30. 9. 2017, takže neváhejte a foťte.
Více na www.fotobrody.cz.
Alena Matějková
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městské divadlo
PODVEČER S DRAMAŤÁKEM
středa 7. června od 18 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Představí se všechny skupiny literárně-dramatického oddělení ZUŠ Železný Brod. Soubor
JAK SE MÁ POPELNICE se představí s hrou Stroj času. Soubor TĚŽKÁ DOHODA představí
hru s názvem Kazivák Nic. A na představení pod názvem Buněčná paměť se můžete těšit
v podání souboru KUKI-KUKI.
Pořádá ZUŠ Železný Brod

ORIENT SHOW V.

pátek 16. června od 16.30 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Těšit se můžete nejen na spoustu zajímavých tanečních vystoupení orientálního žánru, ale
také na železnobrodské tanečnice, malování na obličej, tetování henou, bohaté slosovaní
cen, dražbu dortů, ukázku a výuku Irských tanců, skvělého moderátora, občerstvení
a spoustu dalšího… Přijďte si s námi užít spoustu zábavy a zároveň pomoci dobré věci.
Program před radnicí bude probíhat již od 15.30 hodin. Také v letošním roce probíhá
v průběhu akce sběr víček z PET lahví.
Vstupné dobrovolné.
Celý výtěžek z akce bude věnován na podporu handicapovaného Honzíka.
Pořádá Taneční studio Angel ve spolupráci s RC Andílek.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Železný Brod
úterý 20. června od 18 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Poslechnete si nejlepší sólisty hudebního oboru, letošní absolventy a úspěšné žáky školy
na soutěžích.
Pořádá ZUŠ Železný Brod

	Studio Hamlet Železný Brod
Jarní divadelní sezona končí
V sobotu 22. 4. jsme odehráli na naši domovské scéně autorské představení Tomáše
Vůjtka Spolu jako náhradu za představení z 16. 2., které jsme kvůli úrazu jedné z hereček
neodehráli. Bylo nám příjemné posedět s našimi příznivci v divadelním klubu, kde dokonce
vznikl nápad založit „Klub přátel Hamleta“. Moc si toho vážíme. Vaše přízeň a ohlasy nás
přesvědčily, že má smysl v náročných představeních pokračovat.
Hru Spolu o Lídě Baarové a Adině Mandlové v našem podání můžete v květnu
zhlédnout ještě v Tanvaldě – Kino Jas Járy Cimrmana, úterý 30. května od 19 hodin.
V současnosti pro vás chystáme historickou hru Oldřicha Daňka Zdaleka ne tak ošklivá, jak
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městské divadlo
se původně zdálo. Jedná se o čtyři dialogy mezi mužem a ženou, kdy se na historickém
pozadí odehrává současnost se vším všudy, co k ní patří: korupce, závist, nenávist, láska,
žárlivost, pokrytectví, lež a samozřejmě ona známá pravda, že dějiny píší vítězové. Premiéra
tohoto představení bude na podzim v listopadu již tradičně v rámci Noci divadel. Přijďte se
přesvědčit o tom, že stále máme divákům co nabídnout.
Hezké prázdniny vám přejí a na shledání v nové divadelní sezóně se těší Vaši Hamleti.
Zdislava Bohuslavová

MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
V měsíci červnu je otevřeno: út–ne: 13–16 hodin, v jiný den a čas na požádání v TIC.

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 16 hodin. V úterý 27. června v 16 hodin
žáci výtvarného oboru ZUŠ slavnostně zakončí nejen výstavu, ale i školní rok, a to aukcí
vystavených žákovských prací.

Připravujeme
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

Městské muzeum v Železném Brodě
V měsíci červnu jsou expozice muzea otevřeny: úterý–neděle, 9–12 a 13–16 hodin.

VÝSTAVA K JUBILEU JIŘINY PASTRNKOVÉ
do 1. října

Sklářská expozice
Výstavou uměleckého skla železnobrodské firmy Pastrnek
chceme připomenout osobnost výtvarnice Jiřiny Pastrnkové,
absolventky železnobrodské sklářské školy, od jejíhož úmrtí
v září roku 1987 uplyne letos 30 let.
Práce Jiřiny Pastrnkové i díla její firmy můžete vidět nejen na
této výstavě, ale i ve stálé expozici muzea.
Vstupné na výstavu je v rámci vstupného do muzea.
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Městské muzeum v Železném Brodě
EVA MASTNÍKOVÁ DĚTEM
do 2. července

Národopisná expozice Běliště
Ilustrátorka dětských knih Eva Mastníková, která žije a tvoří v Turnově, představí na Bělišti
výběr z ilustrací série knih spisovatelky Ivany Peroutkové o Aničce vydané v nakladatelství
Albatros. Specializuje se na ilustrace dětských knih, učebnic pro žáky základních škol
i učebnic pro žáky se speciálními potřebami. Eva Mastníková působí v současné době jako
vedoucí výtvarného oboru na Základní umělecké škole v Turnově.
Vstupné na výstavu je v rámci vstupného do muzea.
Více informací na: www.muzeumzb.cz, muzeum@zelbrod.cz, 483 389 081,
Běliště 483 391 149.

muzeum a galerie detesk
Otevřeno: denně 9–17 hodin
Každou výstavou neseznamujeme jen s dalším umělcem žijícím a tvořícím v našem kraji,
ale také s dalším pohledem na výtvarnou práci a tvůrčí přístup k ní. Umělci dříve narození
zprostředkovávají pohled na nedávnou výtvarnou minulost, na níž se více či méně aktivně
podíleli vlastní tvorbou. Již i s časovým odstupem o nich můžeme říci, že se významně
nepodíleli jen na výtvarném dění v našem regionu, že někteří regionální hranice překračovali
a umělecké dění významně ovlivňovali celostátně (V. Komárek, J. Klápště, V. Pokorný, J. Jíra,
V. Otmar). Neohlížíme se jen nazpět přesto, že umělci, na které by se časem zapomínalo, si
zaslouží být neustále vnímáni a přijímáni jako naši dříve narození současníci. Stále častěji
obracíme pozornost k tvorbě žijících současníků, a již můžeme slíbit, že se s jejich tvorbou
budeme ve výstavním plánu setkávat stále častěji. Vystavili jsme šperky S. Kasalého, sklo
předčasně zesnulé I. Houserové, obrazy R. Náhlovského a výběr z tvorby E. Vlasákové.
Nyní až do 18. června probíhá výstava B. Brožové a na letní měsíce je naplánována výstava
J. Kábrta.
Antonín Langhamer
Po odeslání příspěvku pro červnové vydání zpravodaje
Antonín Langhamer 4. května zemřel. Odešel
významný teoretik českého skla, autor úctyhodné
řady publikací, výstav a nesčetných odborných textů,
laureát Sklářské ceny České sklářské společnosti
za rok 2002 a držitel medaile GRATIAS TIBI AGO
statutárního města Jablonce nad Nisou.
Antonín Langhamer byl absolventem železnobrodské
sklářské školy a byl se školou spjatý v mnoha
profesních i osobních rovinách. V posledních letech
se mimořádně aktivně podílel na přípravě řady výstav
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muzeum a galerie detesk
a odborných textů spojených s aktivitami sklářské školy nebo zdejšího Městského muzea.
Čtenáři železnobrodského Zpravodaje měli pravidelnou příležitost číst jeho texty k tvorbě
umělců, jimž v úzké spolupráci s Muzeem DETESK připravoval výstavy jako kurátor. Antonín
Langhamer sledoval desítky let historii sklářské školy a její současný vývoj, hodnotil sklářství
železnobrodského regionu jako celek. Vše zaznamenával prostřednictvím svých pravidelně
publikovaných textů – jeho aktivní působení ve sklářském oboru nebylo možné přehlédnout.
Zásadní byla také jeho spolupráce na přípravě vynikajících výstav, které se v našem městě
uskutečnily: Alois Metelák (2015), 70 let tavené skleněné plastiky (2013), Tavená plastika II
(2014), Miloslav Janků (2014, 2016), Sklo/sklářská škola 1920–1950 (2010),… V posledních
letech připravil zásadní monografii o Jaroslavu Brychtovi, katalog sklářské školy 100% SKLO,
anebo se spolupodílel na 1. sbírkovém katalogu železnobrodského Městského muzea. Tvorbu
mnoha zdejších umělců a sklářských výtvarníků zařadil do další významné publikace Výtvarní
umělci Jablonecka a Železnobrodska 1945–2015. Připravovaná monografie věnovaná jedné
z nejvýznamnějších osobností uměleckého skla našeho regionu, Aloise Meteláka, tak zůstane
zřejmě nedokončena… Poslední rozloučení se uskutečnilo dne 18. května v Jablonci n. Nisou.

BLANKA BROŽOVÁ – BAREVNÉ CHVĚNÍ
do 18. června

Muzeum a galerie Detesk Železný Brod
Obrazy absolventky VŠ Václava Hollara, pražské AVU a bruselské KAVU. Blanka se narodila
roku 1971, žije a tvoří v Jablonci n. Nisou. Na pražské Akademii studovala u profesorky
J. Svobodové. Věnovala se monumentální kresbě. Hodně z toho si přenesla do vlastní tvorby,
i když uhel nahradila barvou: nejčastěji pastelem a akvarelem. Po vysoké škole krátce vedla
výtvarný kroužek na jablonecké katolické škole a čtyři roky arteterapii v rýnovické věznici.
Mezníků v životě a tvorbě má několik, ale jedním z nejdůležitějších je návštěva Francie
a také poznání odkazu mistrů holandského zátiší. Nenapodobila je, ale v duchu postmoderny
na ně navázala. Vytvořila cyklus metrových a větších zátiší – cyklus Ovoce stromů rajských.
Vystavila je a dosáhla zaslouženého úspěchu i ve výtvarných kruzích. Od té doby pracuje
na dalších cyklech přírodních motivů (Větvičky a kapky, Čajové lístky, Proměny, Přesličky
a Vagíny), ale také zvířat i dívek (Košilky, Kouzelné moře). Nevyhýbá se ani portrétům dětí
a dospělých na zakázku. Poměrně
často vystavuje jen malé kolekce
obrazů a zdejší výstava patří
k největším. Neorientuje se jen na
malbu, ale vede soukromé kurzy
kreslení pro dospělé i děti. Děti
připravuje k přijímacím zkouškám
na umělecké školy, nejčastěji do
Jablonce n. Nisou a Železného
Brodu, ale také na Katedru
designu Technické univerzity
Oko motýla, z tryptichu Proměny, akvarel
v Liberci a jinam.

14

JOSEF KÁBRT – OBRAZY, KRESBY, GRAFIKY, ANIMACE
23. června – 20. srpna

Muzeum a galerie Detesk Železný Brod
Josef Kábrt se proslavil především animovanými filmy, z nichž přes třicet sám vytvořil. Některé
se dočkaly ocenění na mezinárodních filmových festivalech, ale nejpopulárnějším se stal
večerníček O klukovi z plakátu (26 dílů). Věnoval se také malbě a grafice.

další pozvánky ze žb a okolí
LÍŠENSKÉ POCHODY ČESKÝM RÁJEM – MEMORIÁL VL. HAJNÉHO
sobota 3. června od 6 hodin

Líšný, sokolovna
Program 47. ročníku začíná v pátek 2. června v 19 hodin na hřišti posezením u táboráku, kde
kromě občerstvení hraje k tanci i poslechu skupina NONSTOP z Liberce.
V sobotu je od 6 hodin připraven start na nejdelší 50 km trasu a v průběhu dopoledne
(do 11 hodin) je možné vyrazit na ostatní trasy v délce 43, 30, 19, 11 a 6 km. Trasa 6 km
je sjízdná i s kočárkem. Cestou narazíte na populární „Hlavní kontrolu“ s udírnou nebo na
kratších trasách na dětské hry, které zpestří malým pochodníkům zdravý pohyb v přírodě.
Odpoledne i večer je provázen v sokolovně živou hudbou v podání skupin Kapelníci
a Nonstop. Další informace na www.lisenske-pochody.cz nebo na mob.: 737 216 114.
Pořádá KČT při TJ SOKOL Líšný

XII. STAROMILSKÁ POUŤ DO BZÍ

sobota 3. června od 11 hodin až do tmy

Bzí, areál kostela Nejsvětější Trojice
Hlavní scéna
11.00–12.00 hodin	Slavnostní poutní mše
12.30–13.00 hodin
Huntířovský sbor
13.00–13.30 hodin	SDH Bzí – ukázka vyproštění z havarovaného vozu
13.30–15.15 hodin
Turnovanka, dechový orchestr z Turnova
15.30–17.00 hodin
Waldovy Matušky, kapela z Českého ráje
17.00–17.30 hodin
Taneční a swingový orchestr ZUŠ Železný Brod
17.30–19.00 hodin	Depos Trio, bzovský lokální džez
19.00–21.00 hodin
Anarchia, metalová kapela z Turnova
Dětská scéna
13.30–14.10 hodin	O slepičce kropenaté, LS Na Židli Turnov
14.30–15.00 hodin
Ať žijí duchové, dětský divadelní soubor ZŠ Pěnčín
15.15–16.00 hodin	Červená karkulka, LS Na Židli Turnov
16.00–16.30 hodin
Ať žijí duchové, dětský divadelní soubor ZŠ Pěnčín
13.00–18.00 hodin
vyjížďky hasičskými auty

15
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od 12 hodin		
dílny pro děti
od 13.00 hodin		
projížďky v koňském povozu
Stálá scéna – tradiční jarmark a dobré pohoštění
12.00–17.00 hodin
otevřena vyhlídka na věži kostela
Pořádá BZOS s podporou Města Železný Brod, Město Železný Brod, Sokol Bzí,
SDH Bzí Studio Pentimenti, Tiskárna Zaplatílek, P. Štěrba,
La Kavárna Jablonec nad Nisou, Loumovi
Více na www.bzos.cz, mob.: 777 854 586

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
O s trava. P ro Spol ečnost pro
s o udobou hudbu „P řítomnost“
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.

NOC KOSTELŮ

pátek 9. června od 18 hodin

Železný Brod, kaple Jednoty Bratrské na Brodci
Přes 1200 kostelů a modliteben po celé naší zemi se otevře široké veřejnosti od 18 hodin
s nejrůznějšími programy. I náš sbor se chce opět zapojit, přivítat příchozí, připravit prostor
k setkání a rozhovorům při občerstvení. Připravujeme obrazový výlet do vzdálených zemí
i do historie. Letošní biblické slovo bylo vybráno z knihy Moudrosti 10,17:
„Za dne jim byla (moudrost) záštitou, NOC prozářila hvězdami.“
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Program:
18 hodin
zahájení
18.30 hodin
Jednota bratrská v Surinamu
		Stručný pohled do dějin misie Jednoty
		
bratrské (J. Polma) a obrázky ze 		
		
současného Surinamu (L. Bernardová)
20 hodin	Dr. Martin Luther, reformátor
		
– 500 let světové reformace
do 24 hodin
volný program (prohlídka sborových 		
		
kronik, společný zpěv, pohoštění, 		
		
rozhovory...)
Srdečně vás na tuto akci zveme.
Pořádá Ochranovský sbor při ČCE
(Jednota bratrská) v Železném Brodě

FAKING HARD MUSIC FEST 5

pátek–sobota 9.–10. června od 17 hodin

Železný Brod, ul. Husova
Pátý ročník dvoudenního festivalu za účasti 16-ti hardcore/metal/crossover kapel. Festival
proběhne v době konání Železnobrodského jarmarku. V pátek se můžete těšit na tyto
kapely: Konspirační Teorie (crossover/noise) Železný Brod, Johnny Stalk (hardcore/
punk) Heřmanův Městec, Caffeine (crossover) Praha, F.O.B. (death/metalcore) Tábor,
F. A. King (crossover) Železný Brod, Forrest Jump (hardcore/crossover) Bučovice. V sobotu
zahrají: Breed (hardcore/rap) Varnsdorf, Censorshit (hardcore/rap) Ostrov nad Ohří, Rain
(crossover) Nové Město pod Smrkem, D.O.P. (metal/hardcore) Žďár nad Sázavou, Plán B
(hardcore/punk) Tanvald, Plán To Kill (metal/hardcore) Pardubice.
Změna programu vyhrazena. V MC Korintu bude v termínu 9.–10. 6. probíhat jarmareční
party s DJ Pepínem vždy od 21 hodin.
Vstup volný
Pořádá FAKING BOOKINGS a F. A. KING

ŽELEZNOBRODSKÝ JARMARK
pátek–neděle, 9.–11. června

Železný Brod, ul. Husova
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 samostatné příloze zpravodaje.

Mediálním partnerem akce jsou
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EVROPA V POHYBU

středa 14. června od 18.15 hodin

Železný Brod, aula SUPŠS
Srdečně zveme na poslední přednášku letního semestru. Z Historického
ústavu Akademie věd České republiky přijal pozvánku viceprezident
České křesťanské akademie Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Pan Šebek je osobnost dostatečně mediálně známa, tak ho ani
představovat nemusím. Jsem rád, že se nám jej pro Železný Brod
podařilo získat a věříme, že to bude velice intenzívní večer.
Těšíme se na setkání s vámi i s ním.
Ing. arch. Martin Tomešek
Pořádá ČKA-Český ráj

VI. SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL HORSKÉ KAMENICE
sobota 17. června od 13 hodin

Horská Kamenice, náves
Srdečně vás zveme i s rodinami na příjemné posezení a zavzpomínání na dětství. Bohaté
občerstvení a profesionální fotografování zajištěno. K poslechu a tanci zahraje dechová
hudba Broďanka a DJ.
Cestička k domovu známě se vine. Hezčí je, krásnější než všecky jiné. Karel Václav Rais
Vstupné 40 Kč
Za pořadatele Růžena Holinová a Jan Maršinský

TJ SOKOL HRUBÁ hORKA

Zve v sobotu 17. června na dvě akce, které se uskuteční u sokolovny
(při nepřízni počasí uvnitř).
Dětské sportovní odpoledne od 14 hodin
Mnoho sportovních a dovednostních her pro děti
vstupné 30 Kč (dospělí), děti zdarma
Vítání léta od 20 hodin
Příjemné posezení při dobré hudbě a u dobrých horeckých specialit,
k tanci a poslechu zahrají Kapelníci
vstupné 50 Kč

HRÁTKY S PAMĚTÍ

úterý 20. června 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: 18. 7., 22. 8. a 19. 9. 2017. Možná
změna termínu vyhrazena.
Vstupné 15 Kč
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ROCKFEST TĚPEŘE

sobota 1. července od 16 hodin

Těpeře, hřiště u sokolovny
6. ročník rockového festivalu. Představí se tyto kapely: Abraxas, Kranz – revival Jiřího
Schelingera, D.N.A., Act od God, Dangar Six, Adaptace a Konspirační Teorie. Více na fb
tepere/rockfest.
Vstupné 160 Kč
Pořádá T. J. Sokol Těpeře

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Knižní novinky na měsíc červen pro dospělé čtenáře
Jo Nesbo: Žízeň – v jednáctém díle krimi série se řeší případy vražd žen, které si domluvily
schůzku prostřednictvím seznamky, Harry Hole je povolán zpět a musí řešit dilema mezi
vyšetřováním a rodinným životem
Liane Moriarty: Poslední výročí – napínavý příběh čtyřicetileté Sophie, které vzdálená
tetička nečekaně odkáže svůj dům na malebném ostrově, nahlížíme očima různých postav
z jejího okolí
Ricarda Jordanová: Ranhojička – historický román o mladé léčitelce
se odehrává v Mohuči ve 14. století, v době morových ran
Shari Lapena: Manželé odvedle – strhující thriller o únosu
nemluvněte… nikdy nevíte, co se děje u sousedů za zdí
Haruki Murakami: Spisovatel jako povolání – slavný japonský
autor nedává rozhovory, vyhýbá se focení a nerad rozebírá to, co
napsal, přesto nyní máme v rukou knihu, v níž se vyjadřuje k tématu
spisovatelství

Knižní novinky pro děti a mládež
John Flanagan: Hraničářův učeň, První roky – Bitva na hackhamské pláni – mnohadílná
fantasy sága ze svébytného světa připomínajícího středověk
Kerstin Gierová: Třetí stříbrná kniha snů – poslední díl napínavé snové trilogie pro dívky
Danny Wallace: Hamish a Světokazi – kniha známého britského moderátora, herce,
filmového tvůrce a autora knih pro dospělé vypráví o tom, co byste dělali,
kdyby se celý svět naráz zastavil jako v pohádce o Šípkové Růžence
Leona Šťastná a Slávek Rydval: Dubánci: Příběhy jednoho roku
– dobrodružství žaludových skřítků a jejich kamarádů z dubového lesa
Přejeme příjemný čas strávený s knihou.
Dana Hudíková a Irena Matoušová
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
5. 6.

Úřední den od 14 hodin.

14. 6.

Klub ONKO – DIA od 14 hodin.

19. 6.

Ruční práce od 14 hodin.

21. 6. Šlápoty – celodenní výlet do
zámku Žleby. Zámek se nachází nedaleko
Čáslavi, je upraven ve stylu anglické
novogotiky, stejně jako zámecký park.
Pokud nám to časově vyjde, navštívíme
Betlém – soubor lidových staveb v Hlinsku.
Odjezd od sokolovny v 7.30 hodin. Cena
za dopravu 200 Kč a 230 Kč, vstupné do
zámku 100 Kč.
Oznamujeme
Pro malý počet zájemců se ruší červnové setkání rodin s postiženými dětmi. Náhradní
termín bude oznámen. Dne 5. 6. se bude vybírat záloha 3.000 Kč na ozdravný pobyt
v Mariánských Lázních. Je nutné přinést občanský průkaz a ZTP. Přihlášky na zájezd do
Bautzenu (Budyšín), který se uskuteční 19. 7. přijímá od 1. 6. paní Marcela Minářová.
Ohlédnutí za zájezdem
Dne 22. března jsme navštívili klášter v Broumově, kde nás výborný průvodce provedl
klášterním kostelem, sakristií, knihovnou a refektářem. Potom jsme navštívili památku
lidového stavitelství – hřbitovní kostelík Panny Marie. Cestou zpět jsme si v Polici nad
Metují prohlédli muzeum Merkuru, někteří muzeum papírových modelů a někteří si dali kávu
v cukrárně. Přes nepřízeň počasí (velké chladno a déšť) se nám zájezd vydařil a líbil. Těšíme
se na další.
Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. Aktuální informace
sledujte v naší vývěsce na tržnici.
Za výbor Marcela Minářová
Poděkování
Děkuji vedení města a zastupitelům, jménem celého výboru a všech členů Spolku zdravotně
postižených Železnobrodska, za poskytnuté finanční dotace SZdP.
Josef Brynda, předseda
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
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sport
TJ FK ŽBS Železný Brod
Rozpis červnových zápasů, které budou odehrány na „domácí půdě“:
muži „A“ vždy od 17 hodin: 3. 6. vs. Bílý Kostel, 17. 6. vs. Višňová
10. 6. turnaj mladší přípravky od 9.30 hodin
11. 6. st. žáci od 9.30 hodin vs. FK Jablonec n. Nisou a ml. žáci od 11.15 hodin
vs. FK Jablonec n. Nisou
Kletečka Jaroslav, sekretář TJ FK ŽBS Železný Brod

Orientační běh Panskou zahradou
S ohledem na počasí byla akce přesunuta na náhradní datum. Počasí 11. května bylo
ukázkové a akce se moc vydařila. Účastnily se děti z MŠ Stavbařů, Slunečná, Na Vápence
a žáci ze ZŠ Školní (1.–5. tř.). Odpoledne se akce účastnily nejen děti z projektu Děti na
startu a z klubu FSA, ale i z širší veřejnosti, což nás opravdu potěšilo. Děkujeme Městu
Železný Brod za pomoc technickou (zázemí pro závodníky) i finanční, manželům Bursovým
za možnost připojení k el. proudu a celému organizačnímu týmu. Za rok se těšíme opět na
vaši hojnou účast.
Jana Boučková

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
	Mateřská škola Slunečná
Volná místa pro děti
Mateřská škola Slunečná v Železném Brodě stále nabízí volná místa pro děti na školní
rok 2017/2018. Podrobnější informace na tel.: 483 389 462, mob.: 736 768 212, e-mail:
msslunickozb@volny.cz, www.msslunecna.cz.
Eva Dvořáková, ředitelka MŠ
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
V pátek 30. června dostanou žáci všech škol vysvědčení za školní úspěchy ve školním roce
2016/2017. Začnou jim dva měsíce volna a odpočinku. Do školních lavic se opět vrátí až
v pondělí 4. září a zahájí tak školní rok 2017/2018. Přejeme všem dětem, žáků a studentům
krásné prázdniny a spoustu sluníčka.

Informace pro rodiče o prázdninovém provozu mateřských škol
Upozorňujeme rodiče, že MŠ v Železném Brodě budou o hlavních prázdninách uzavřeny
v těchto termínech:
MŠ Slunečná: 3. července – 25. srpna 2017 včetně,
MŠ Na Vápence: 10. července – 25. srpna 2017 včetně,
MŠ Stavbařů: 17. července – 25. srpna 2017 včetně.
V týdnu, kdy je otevřena jiná MŠ, než ta, ve které je dítě řádně zapsáno, mohou rodiče do
MŠ dítě přihlásit, pokud oba v této době prokazatelně pracují. Bližší informace o provozu,
způsobu platby stravného a pobytného získají rodiče v jednotlivých mateřských školách.
V době uzavření železnobrodských mateřských škol mají rodiče možnost využít nabídku
příměstských táborů.
Mgr. Iva Lhotová – FO, úsek školství

Nabídka příměstských táborů v Železném Brodě – léto 2017
Stejně jako v minulých letech i letos můžete své děti v období letních prázdnin přihlásit
na příměstské tábory, které pořádá SVČ Mozaika a železnobrodské sportovní organizace.
Kurzy jsou plánované zpravidla jako celotýdenní a kapacita bude naplňována podle pořadí
odevzdaných přihlášek, po naplnění kapacity mohou být děti vedeny jako náhradníci pro
případ uvolnění místa z důvodu nemoci. Přihlášky a bližší informace získáte u jednotlivých
organizátorů.
SVČ Mozaika Železný Brod
termín: 17.–21. 7., 24.–28. 7., 14.–18. 8., 21.–25. 8. (v Mozaice), 31. 7.–4. 8. (v Zásadě),
31. 7.–4. 8. (in-line)
bližší informace: tel.: 483 389 396, e-mail: ddm.zb@seznam.cz, web: www.mozaikazb.cz
Klub kanoistiky Železný Brod
termín: 17.–21. 7., cena: 800 Kč, kapacita: 15 dětí; přihlášky: do 19. 6.
program především pro děti od 8 let: prověření zdatnosti v plavání, vodácký výcvik,
ovládání jednotlivých typů lodí, základní dovednosti pobytu v přírodě, doprovodný program,
týdenní výcvik zakončen celodenním splutím řeky Jizery, stravování: oběd a pitný režim po
celý den
bližší informace: Michal Veřtát, mob.: 731 476 259, e-mail: kanoistzelbrod@volny.cz
Tenisový klub Železný Brod
termín: 10.–14. 7., cena: 800 Kč, kapacita: 20 dětí; přihlášky: do 30. 6.
program pro děti ve věku 6–12 let: děti se naučí základy tenisu, probíhat budou také
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tréninky všeobecných sportovních schopností a dovedností, vše pod vedením vyškolených
trenérů, malé občerstvení a pitný režim zajištěn
bližší informace: e-mail: lufin@seznam.cz, osobně v tenisovém klubu
TJ FK ŽBS Železný Brod
termín: 14.–18. 8., cena: 1 000 Kč nebo 150 Kč/den, kapacita: neomezena; přihlášky: do 10. 8.
program pro děti od 6 let: dvakrát denně fotbalový trénink (vždy hodinu a půl), mezi
tréninky doprovodný program (např. koupaliště), v ceně je zahrnut oběd a pitný režim
bližší informace: Jaroslav Kletečka, mob.: 725 244 280, e-mail: kletecka.jaroslav@seznam.cz
Mgr. Iva Lhotová – FO, úsek školství

	Základní škola Pelechovská
Velikonoční dílničky na ZŠ Pelechovská
Na Popeleční středu se naše škola proměnila v jednu velkou tvořivou dílnu. Určitě nelitovali
ti, kteří sem zavítali. Vychutnali si velikonoční atmosféru, prožili pohodové odpoledne se
svými blízkými a kamarády, občerstvili se v příjemné a dobrotami provoněné kavárničce.
Šikovné ruce dětí i dospělých dokázaly vytvořit kouzelné jarní dekorace. Vznikaly tu vonné
sáčky ve tvaru zajíčka, mýdla, zdobené perníčky, zápichy do květináčů, zajíčci na kolíčku,
malované skleněné hrnečky, kraslice aj.
Velikonoční odpoledne se neslo i v duchu dobročinnosti. Zakoupením jakéhokoliv výrobku
v našem charitativním krámku přineslo prospěch nadacím „Andělé bez křídel“ a útulkům
„Srdcem pro kočky“ a „Azylpes“. Těm jsme stejným dílem rozdělili získanou částku 3 600 Kč.
Za zajištění dílniček a průběh celého odpoledne děkujeme všem učitelům a žákům,
kteří se na přípravě podíleli. Dále děkujeme p. Köhlerové, p. Vindišové, p. Salabové
a E. Dehaan s kamarádkami. Dále všem maminkám, babičkám a M. Řehákové, které
napekly chutné moučníky nebo pomohly
s výrobou charitativních výrobků a p. Patkové
za prodej zboží v charitativním stánku. Vaší
pomoci si velice vážíme a jsme rádi, že
i my můžeme přispět dobré věci a pomoci
zdravotně postiženým spoluobčanům
i opuštěným zvířatům.
Krásné letní měsíce vám přejí
Milan Hlubuček a Tomáš Hartl,
vedení ZŠ Pelechovská

AZ-kvíz junior 7. A
V neděli 25. 6. bude na TV/Déčku vysílán pořad AZ-kvíz junior. V tomto pořadu bude
jedním ze soutěžících i náš spolužák Dan Mácha. Za třídní kolektiv mu drží pěsti Áda, Viky
a Esterka. Fanděte s námi.
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
	Základní škola Školní
Maminkám k svátku
Jak všichni asi víme, druhou květnovou neděli jsme si připomněli velmi krásný svátek
uznávaný na celém světě – Den matek. Nesmíme však zapomenout na naše babičky
a prababičky, kterých se tento svátek také týká. I naše šikovné děti z družinky s láskou
a trpělivostí vyráběly maminkám krásná keramická srdíčka, srdíčka z korálků a kytičky
s přáníčkem pro radost a potěšení. „Maminky, máme vás rádi.“
Dana Maršinská, vedoucí vychovatelka

	Základní umělecká škola Železný Brod
Na měsíc červen jsme pro vás připravili výstavu
„ZUŠka slaví“ v Městské galerii Vlastimila Rady (str. 12)
a dvě představení v městském divadle Železný Brod
(str. 11). Více o akcích se dozvíte v jednotlivých
kapitolách zpravodaje. Připomínáme, že v TIC Železný
Brod je stále v prodeji naše historicky první profilové
CD školy s názvem CD ZUŠka slaví 60.
Mgr. Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ
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	Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Sklářská škola informuje
Kapacita dvou studijních oborů (Produktový design a Aplikovaná chemie) je zcela naplněna.
Několik volných míst nadále zůstává ve studijních oborech Technologie skla a Design skla.
Z tohoto důvodu ředitel sklářské školy vyhlásí doplňující kolo přijímacího řízení. Podrobné
informace budou zveřejněny na webu školy www.supss.cz.
RNDr. Martin Smola

Letní výstava SKLO a DESIGN – budova sklářské školy
Ve sklářské škole bude pro veřejnost během letních měsíců zpřístupněna tradiční
prázdninová výstava, jejíž koncept zahrnuje prezentaci uměleckého skla a produktového
designu. Výstava bude zahájena v pátek 30. června 2017 v 10 hodin. Pro návštěvníky je
otevřeno až do konce prázdnin každý den mimo pondělí od 9 do 17 hodin.
MgA. Martin Hlubuček

volnočasové aktivity
	Středisko volného času Mozaika
Akce v červnu
9.–11. 6. Jarmark u Mozaiky – dílničky pro děti, posezení, v sobotu večer hrají Kapelníci
10. 6. Pásmo pohádek loutkového divadla SVČ Mozaika od 10.30 hodin v Minimuzeum
Na mlatě na Hamrskách
16. 6. Horolezecké sranda závody dětí a rodičů
Závody se uskuteční v tělocvičně sklářské školy v Železném Brodě. Kategorie: děti od 3–6
let; 7–10 let; 11–14 let a rodiče. Prezentace od 13–14.30 hodin, nebo do 15. 6. na e-mailu:
luckapote@gmail.com. Závod dětí začne od 13.30 hodin, rodiče startují od 15 hodin.
Předpokládaný začátek finále je v 15.30 hodin a ukončení závodů v 17 hodin. Na každého
čeká diplom a drobná odměna. Startovné 20 Kč. Těšíme se i na děti, které mají o lezení
zájem a chtěly by si ho pouze vyzkoušet.
17. 6. Neckyáda – v 9 hodin přejímka plavidel u SVČ Mozaika, od 10 hodin start od
lávky, v cíli pod mostem hrají Kapelníci
23. 6. Mozaikyáda – zakončení školního roku na zahradě SVČ Mozaika v čase 9–16
hodin, zábava pro všechny generace, možnost vyzkoušet si práci na hrnčířském kruhu,
výtvarné techniky, keramiku, včelařství, práci na stávku, slackline a další, připraveno drobné
občerstvení
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volnočasové aktivity
Nově nabízíme
KUM NYE – tibetské cvičení (dechové, relaxační, energetické,
stimulační, transformační...) dokáže pomoci uvolnit stres, dosáhnout
vyrovnanosti, ukotvit v čase a místě, eliminovat negativní jevy okolí...
s sebou pohodlné oblečení, podložku na cvičení, deku, přihlášky:
Tonda Hoffmann, mob.: 777 866 324

Ohlédnutí za 42. ročníkem Dálkového pochodu Ještěd–Kozákov
Dne 8. května odstartovalo z Ještědu 306 účastníků, všichni museli projít
pěti kontrolami, počasí nám přálo a všichni zdrávi došli.
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

	Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Železném Brodě
Úspěšná akce zahrádkářů
ZO ČZS v Železném Brodě uspořádala dne
25. dubna odbornou instruktáž s praktickými
ukázkami na téma Řez, roubování
a hnojení ovocných stromů. Akce se konala
v zahrádkových osadách Zálesí a byla
určena pro členy i nečleny zahrádkářské
organizace.
Účastníci akce se mohli pod vedením odborných instruktorů Františka Bartůňka a Milana
Mastníka teoreticky i prakticky zdokonalit v problematice především řezu ovocných dřevin.
Na rozdíl od minulých let byla letos poprvé zařazena také problematika hnojení ovocných
stromů. Aby se účastníci pro začátek lépe orientovali na širokém trhu s hnojivy, obdrželi od
ZO ČZS Železný Brod jako dárek dvě základní hnojiva doplňující tak samotnou teoretickou
přednášku o této problematice.
Celá instruktáž se stává stále oblíbenější akcí. V letošním roce se jí účastnilo 48 zájemců, kteří
měli na oba instruktory velké množství dotazů. Ukazuje se, že mnoha lidem není lhostejné,
jak jejich ovocné stromy vypadají a jaká bude kvalita jejich ovoce. Instruktáž tak přispívá
k naplňování volného času občanů a alespoň malým kousíčkem k lepšímu vzhledu zahrad ve
městě a okolí. Celou akci rovněž natáčela televizní stanice rtm+.
ZO ČZS Železný Brod děkuje Městu Železný Brod za finanční
podporu instruktáže a kolektivu pracovnic Drogerie U anděla za
materiální zajištění akce.
Ivan Mališ, předseda ZO ČZS Železný Brod
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	RC ANDÍLEK Železný Brod
Akce v červnu
4. 6. Andílek na Pohádkové přehradě v Jablonci nad Nisou
16. 6. Orient Show V. (více na str. 11)
17. 6. Andílek na Loučeckých slavnostech a staročeském
jarmarku v Loučkách
18. 6.	Den otců v Železném Brodě, Andílek na Dni otců v Jablonci nad Nisou
29. 6. Den bláta aneb pojďte s námi přivítat prázdniny od 16 hodin na Bělišti, budeme
společně slavit a užívat si spoustu legrace, připravena bude blátivá kuchyně, stavění blátivých
sněhuláků, malování blátem, stavění blátivých hradů, blátivé obtisky a blátivé bábovičky…
vyzkoušet si budete moci chůzi bosou nohou na přírodní a blátivé stezce, program je vhodný
pro dospělé a děti od 2 let, program pro maminky s ještě menšími dětmi bude probíhat již
v čase 9.30–13 hodin, akci pořádáme ve spolupráci se Semínkem Země Semily
Připravujeme na prázdniny: Noční stezka odvahy (15. 7.), Andílek na rozhledně Štěpánka
(19. 8.), Řemeslné loučení s prázdninami (20. 8.) a Orient soustředění (21.–23. 8 a 28.–30. 8.).

Venkovní mateřské centrum na Bělišti
Od května (vždy ve čtvrtek v čase 9.30–13 hodin) se těšíme na setkávání v Železném Brodě.
Romantické prostředí lidové architektury a zahrádky s potůčkem ožije dětským smíchem
a brebentěním. Společné KOLO, KOLO (nejenom) – kruhové hry, tanečky, říkačky, zpívánky,
kutění a dovádění. Od 10.30 hodin beseda (témata viz. níže) nebo kutění pro starší a dospěláky.
Občas divadélko pro mrňata. V případě deště se můžeme uchýlit do roubenky.
Témata besedy:
25. 5.	Zdravý kořínek dětí – nástrahy našeho současného životního stylu
1. 6. Celé Česko čte dětem – akce se uskuteční na stráni nad tenisovými kurty (u lávky),
bude se zde připravena hamaka čítárna a divadélko
8. 6.	Naboso (proč, jak) – mobilní bosá stezka, smyslové koberečky
15. 6.	Kouzlo doteku – masáže děti dětem MISP (mezinárodní systém)
22. 6. Pojďme na to od lesa – Den lesních školek
Prázdninový provoz čtvrtků začneme až 3. čtvrtek měsíce července (20. 7.). Těšíme se
na malé i velké, všichni jsou vítáni. Akce se koná ve spolupráci se Semínkem Země Semily
(www.seminkozeme.cz).
Kontakty: www.centrum-andilek.cz, e-mail: info@centrum-andilek.cz, fcb/Rodinné centrum
Andílek, mob.: 774 608 874.
Helena Simmová

Trávnice, z. s.
Zpátky v čase aneb čarodějnice trochu jinak
Dne 30. dubna se louka na Bělišti vrátila zpět hluboko do minulého století. Vážené příchozí
zdravila postavená májka a gramofon na kliku vyhrával písně R. A. Dvorského. K ochutnání
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volnočasové aktivity
byly koláče, které pekly naše babičky, paní
a dívky mohly navštívit kartářku. Dítka
si mohla vyzkoušet první pomoc nebo si
umíchat čarodějný lektvar. Na Trávnících si
mohli zkusit zahrát káču, kuličky, chodit na
chůdách, honit obruč, podojit kozu a... na
farní zahradě odpálit špačka. Na Běliště se
snesly čarodějnice a předvedly svůj tanec,
také se zde objevil cyklista na vysokém kole,
hrálo se pimprlové divadlo. Doufáme, že dítka
i ctění rodičové se dobře pobavili. RC Andílek a Trávnice děkují za povedenou taškařici těmto
aktérům: skautům, ČČK, SVČ Mozaice, Semínku země ze Semil, vedení Muzea Železný
Brod, kavárně Pokec a řeznictví U Rydvalů.
Jiřina Čermáková, Trávnice, z. s.

Místní skupina Český červený kříž Železný Brod
V sobotu 3. června pořádáme výlet na hrad Grabštejn, zámek
Lemberk a okolí. Odjezd v 8 hodin od Penny marketu v Železném
Brodě. Předpokládaný návrat v cca 18 hodin. Cena zájezdu:
členové ČČK 150 Kč, nečlenové dospělí 200 Kč, děti 100 Kč.
Zájemci se neprodleně mohou hlásit na tel.: 737 474 649 u paní
Michlerové. Výlet je vhodný pro všechny věkové kategorie.
V ceně nejsou zahrnuty vstupy ani občerstvení.
Ludmila Michlerová

Místní skupina Český červený kříž Hrubá Horka
V sobotu 2. září pořádáme jednodenní autobusový
výlet do Ústeckého kraje, kde navštívíme lázeňské
město Teplice, projdeme se na vrch Doubravka
a uskutečníme prohlídku barokního zámku
Duchcov. Odjezd z Hrubé Horky v 7 hodin,
v 7.15 hodin ze Železného Brodu (Malé náměstí).
Cena 270 Kč. Přihlášky do konce měsíce června
na mob.: 775 295 931.
Marie Šírková

Zájezd Slovensko – Liptovský Ján
V termínu 2.–9. září se uskuteční pobytový zájezd na Slovensko. Ubytování v hotelu Ďumbier
v Liptovském Jánu. Strava polopenze (snídaně formou švédských stolů). Cena 6 000 Kč.
Program: Chopok – Ďumbier a Polana, Štrbské pleso – lanovka na Solisko nebo vodopád
Skok, Oravská přehrada – Slamický ostrov (lodí), Černý Dunajec (vory nebo pěší túra),
Račkova Dolina, přečerpávací nádrž Černý Váh. Přihlášky na mob.: 731 932 003.
Hana Gromová
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JUBILEUM MĚSÍCE

Houserová Ivana (1957–2015)
Dne 25. června by své 60. narozeniny oslavila sklářská výtvarnice a pedagožka Ivana
Houserová, která studovala v naší škole v oddělení rytého skla (1972–1976) a poté
pokračovala na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru profesora Stanislava
Libenského (1976–1982). Ve školním roce 1984–1985 vedla rytce skla na železnobrodské
sklářské škole. Další výtvarné zkušenosti a podněty pro svou tvorbu získala v americkém
Summer Pilchuck Glass School (1988) a v Sars-Poteries ve Francii (1995). V roce 2008 se do
železnobrodské školy vrátila, aby výtvarně vedla žáky v oddělení broušeného skla a tavené
skleněné plastiky. Ivana Houserová se ve své tvorbě zabývala zejména skleněnou tavenou
plastiku a designem – a v obou disciplínách dosáhla nepřehlédnutelných výsledků. Plastiky
Ivany Houserové byly publikovány v odborných časopisech, knihách a jsou zastoupené
ve veřejných i soukromých sbírkách. Za svou sklářskou tvorbu získala řadu významných
ocenění. Akad. mal. Ivana Houserová zemřela 5. června 2015.

OSTATNÍ
Omluva
V květnovém zpravodaji, v příspěvku k jubileu paní Evy Mrklasové byla uvedena chybná
informace. Paní Eva, která svoji sportovní kariéru doposud neukončila, vyhrála seniorské
přebory na nejvyšší úrovni 24× a ne pouze čtyřikrát jak bylo uvedeno. Tímto se jubilantce
omlouváme a do dalších závodů jí přejeme hodně zdraví a sil.
redakce

Železnobrodské skleněné betlémy v Třebechovickém muzeu
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 Kortánová 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.

Mezinárodní den dětí (MDD)
Slaví se každoročně 1. června. Vyhlášení dne oslavujícího děti, který by se slavil po celém světě, bylo
poprvé doporučováno 1. června 1925 na Světové konferenci pro blaho dětí. Den dětí však vyhlášen
nebyl. Ve stejný den se v San Franciscu konal festival Dračích lodí, na jejichž oslavu čínský generální
konzul shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by se společnost měla více zabývat
blahem dětí. Tyto dvě významné události, které se staly ve stejný den, určily datum oslav Dne dětí,
který byl ale oficiálně vyhlášen až roku 1950. U příležitosti MMD jsou připravovány různé společenské
a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí.
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OSTATNÍ
Den otců… a otázka měsíce
Den otců je svátek na počest otců, oslavující otcovství, vztah otce k dítěti a roli otců ve
společnosti. Tradici oslavy otců založila Američanka Sonora S. Doddová, která chtěla ocenit
úsilí, s nímž se o ni a čtyři sourozence staral její ovdovělý otec. Úplně první oslava (spíše
soukromá) se konala v americkém městečku Spokane ve státě Washington 19. června
1910, v den narozenin Sonořina otce. Popularita svátku rychle rostla. V roce 1966 se díky
prezidentovi Johnsonovi stala třetí červnová neděle oficiálně Dnem otců. V České republice
se tento svátek doposud slaví pouze ojediněle… První akcí podporující tento den je od
roku 2007 Tátafest (Liga otevřených mužů spolu s různými rodinnými a komunitními centry
za podpory Unie center pro rodinu a komunitu). Od roku 2011 oslavu Dne otců pořádá za
podpory občanských sdružení i web Střídavka, jehož akce se v posledních letech konají na
Staroměstském náměstí v Praze. A tak jsme se, zeptali… Víte, který den se u nás Den
otců slaví?
J. Hlouch (Horní Branná): nevím… ale nyní si datum budu pamatovat, protože je stejný
jako naše Hornobrannská pouť
L. Hlubuček (ŽB): 19. března na Josefa (pozn.: v některých státech se skutečně slaví
v tento den)
P. Bukvicová (ŽB): nevím, ale datum bych dohledala na internetu

HÁDANKA
Tři rozdíly na fotografii kostelíčku Na Poušti našlo devět z vás. Ze správně hádajících byla
vylosována a knihu Jaroslav Brychta, zakladatel a tvůrce železnobrodského skla, získává paní
Jitka Černá. Gratulujeme. V červnovém 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. 6. 2017.
Rozdíly na květnové fotografii: zakončení věžičky, okno na věžičce, okno u sklepa

Originál

Počítačově upraveno

Na fotografii je budova, která v letech 1879–1960 sloužila jako základní chlapecká škola.
V současné době je sídlem Městského úřadu a najdete zde tyto odbory: stavební, sociální,
dopravní a odbor vnitřních věcí a životního prostředí.
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inzerce

Děkujeme firmě TF Net a Terasa bar za sponzorský dar na akci Ohňostroj na stavidlech
dne 5. 5. 2017.
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inzerce

pořádá v pátek 9. 6. a 16. 6.
vždy od 13 do 17 hodin
konečný výprodej nábytku
a kancelářského vybavení
za velmi nízké ceny
Výprodej se koná v budově společnosti
v Železném Brodě na Poříčí, Průmyslová 702
(bývalé ředitelství ŽBS za obchodem LIDL).

NOVÁ HRABÁRNA V ŽELEZNÉM BRODĚ
Zveme vás do nového secondhandu
v sokolovně (vestibul). 40 Kč/ks

27. června 9–16 hodin

Čeká na vás moderní oblečení (dámské, dětské,
pánské), boty, kabelky, hračky a spousta dalšího.
Budeme se těšit na vaši návštěvu.

Následující termíny jsou: 25. 7. a 29. 8.
(každé čtvrté úterý v měsíci).

Den otevřených dveří
Českého rozhlasu Liberec
spojený s exkurzí
do zákulisí rádia a grilovačkou

11. 6. v čase 9–13 hodin

Sídlo rádia Zelené údolí ul. Modrá

Podmínky inzerce v Železnobrodském zpravodaji
– platnost od 1. 1. 2015
• níže uvedené ceny jsou vč. DPH
• sleva od prvního opakování inzerátu v kalendářním roce činí 5 %
• kontakt: 483 333 999, zpravodaj@zelbrod.cz
Inzerce řádková
• pouze pro fyzické osoby
• cena 1,5 Kč/znak (včetně mezer)
Obrázek
• cena 50 Kč/ks
Inzerce plošná
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černobílá

barevná obálka

uvnitř

vnitřní str.

zadní str.

62 × 44 mm (1/8 str.)

400 Kč

700 Kč

1 000 Kč

62 × 90 mm (1/4 str.)

700 Kč

1 100 Kč

1 500 Kč

128 × 90 mm (1/2 str.)

1 200 Kč

1 800 Kč

2 400 Kč

128 × 183 mm (1 str.)

2 000 Kč

2 800 Kč

3 600 Kč
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