železnobrodský

zpravodaj
Hurá na prázdniny
se Sebastianem Skrbkem

léto 2017

inzerce

obsah
úvodní slovo....................................................................................................................2
RADNICE INFORMUJE.........................................................................................................3
Odbor vnitřních věcí............................................................................................................9
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje........................................................11
Odbor životního prostředí.................................................................................................12
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŽELEZNÝ BROD................................................13
INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO železný brod.............................................14
MĚSTSKÉ DIVADLO...........................................................................................................16
Studio Hamlet Železný Brod..............................................................................................16
Městská galerie VLASTIMILA RADY.........................................................................16
Městské muzeum v Železném Brodě......................................................................17
Další pozvánky ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ...................................................18
MĚSTSKÁ KNIHOVNA........................................................................................................21
SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA.........................................22
SPORT.................................................................................................................................22
ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ................................................................................................24
Základní škola Pelechovská..............................................................................................24
Základní škola Školní.........................................................................................................27
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská..................................................................28
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY................................................................................................29
Středisko volného času Mozaika......................................................................................29
Junák – Český svaz skautů a skautek, středisko Údolí Železný Bord..........................30
RC ANDÍLEK Železný Brod................................................................................................31
Český rybářský svaz MO Železný Brod............................................................................32
Místní skupina Český červený kříž Hrubá Horka............................................................32
JUBILEUM MĚSÍCE............................................................................................................33
OSTATNÍ..............................................................................................................................34
hádanka...........................................................................................................................37
INZERCE..............................................................................................................................38
Pověřená řízením redakce: Alena Matějková
Facebook: IKS Železný Brod
Redakční rada:
Eva Vozková, PaedDr. Milada Motlíková, Mgr. Eva Divinová, MgA. Martin Hlubuček
Jazyková redakce: redakční rada
Autor titulní ilustrace: Sebastian Skrbek, fotografie archiv IKS
Grafické zpracování: Hana Srbová
Kontaktní e-mail pro zasílání příspěvků: zpravodaj@zelbrod.cz
Uzávěrka zářijového čísla: 10. 8. 2017 do 12 hodin
Vydává Město Železný Brod nákladem 2 800 ks
náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, www.zeleznybrod.cz
IČ: 00262633, registrace: MK ČR E 10450
Tisk a DTP: Květoslav Zaplatílek – polygrafická výroba, Vesec

1

ÚVODní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
zase máme za sebou jeden školní rok a školní budovy v našem městě na nějaký čas
takříkajíc utichnou. Děti a studenti, učitelské sbory i ostatní zaměstnanci škol mají před
sebou zasloužené volno. Neznamená to však, že by dění kolem dětí a mládeže v Brodě
úplně utichlo a že osiřelé školní budovy budou pouze zanášeny prachem.
Nejen pro železnobrodské školství, ale pro nás všechny je příjemný údaj o tom, že se v roce
2016 narodilo v Železném Brodě 69 dětí, nejvíce za posledních šest let. Stejně tak je dobrou
zprávou, že po delší době se ve stejném roce ve městě více lidí narodilo, než zemřelo.
Přejme si, aby tento příznivý trend vydržel také v letošním roce i v letech následujících.
Prázdninové měsíce se pochopitelně využijí k vylepšení podmínek ve školách. Patřičné
odbory městského úřadu ve spolupráci s vedením škol připravily, kromě drobných oprav,
také větší akce. Zmiňme alespoň
některé: stále více se věnuje
pozornost stravování, proto dojde
v MŠ Sluníčko k rekonstrukci kuchyně
a na ZŠ Školní k instalaci nového
konvektomatu pro přípravu jídel.
V MŠ Na Vápence je nachystána
úprava a oprava sociálních zařízení
a instalace bojlerů. Během prázdnin
bude rovněž probíhat projektová
příprava rekonstrukce veřejného
osvětlení v okolí ZŠ Pelechovská. Po
podpisu Memoranda mezi Krajským
úřadem, Městem Železný Brod, ZUŠ
a SUPŠS bude vyhlášeno výběrové
řízení na projektanta ohledně
společné budovy Domova mládeže
Martin Burkoň (10 let)
SUPŠS a naší ZUŠky.
Jsme rádi, že i v letních měsících nabízejí různé organizace vyžití dětí. Stále oblíbenějšími
se stávají příměstské tábory SVČ Mozaika, ale podobné akce chystají i tenisté, fotbalisté
a kanoisté. Organizátoři v řadě případů hlásí přeplněno a uvažují o otevření dalších termínů.
Patří jim za to dík a ukazuje se, že práci s dětmi a mládeží dělají vskutku dobře. Bezesporu
pochvala.
Všichni se těšíme, že po jednoroční přestávce zaviněné výměnou oken, se tradiční
prázdninová výstava přesune zpět do domovských prostor sklářské školy. Určitě bude pro
návštěvníky, jako každoročně, hodně hezkého a zajímavého k vidění.
Konec školního roku také signalizuje začátek hlavního období dovolených. Dovolte nám
tedy, abychom vám k odpočinku popřáli hodně sluníčka, příjemné zážitky a celkovou pohodu.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod ze 42. zasedání
konaného dne 15. 5. 2017
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 42. mimořádné schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 40. a 41. schůze Rady města Železný Brod
revokuje usnesení č. 71/14rm/n ze dne 22. 12. 2014, kterým RM souhlasila s nabídkou firmy
ADVICE.CZ s. r. o., Praha na vypracování dokumentace a provedení Atestu dlouhodobého
řízení ISVS za cenu 26 015 Kč a schvaluje přijetí nabídky společnosti COMPACT OFFICE,
s. r. o., IČO 28117166 na vytvoření nové verze dokumentace ISVS, provedení vyhodnocení
dodržování stávající informační koncepce a zprostředkování atestačního řízení za cenu
celkem 25 500 Kč
bere na vědomí přehled dotací poskytnutých Městem Železný Brod v roce 2016
bere na vědomí výsledek inventarizace majetku města za rok 2016
souhlasí s uzavřením dohody o ukončení smluvního vztahu s M. Karbanem-LibraShop,
IČO 66757894 ke dni 31. 5. 2017 a souhlasí s objednáním správy serverů MěÚ Železný
Brod na překlenovací období 1. 6.–31. 12. 2017 za cenu 4 900 Kč bez DPH/měsíc u firmy
SOLEDPRO s. r. o., IČO 27316688
souhlasí s udělením výjimky z Vnitřní směrnice č. 1/2015 dle bodu IX, odst. 3 na akci
Výstavba parkoviště na sídlišti Vápenka v Železném Brodě a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na akci „Výstavba parkoviště na sídlišti „Vápenka“ v Železném Brodě“ uzavřené mezi
Městem Železný Brod a Technickými službami Železný Brod s. r. o. (dále jen TS Žel. Brod)
za cenu 1 004 300 Kč vč. DPH
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu „Železný Brod – Jirkov – dopravní
automobil“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem PROGRES SERVIS SIBŘINA
spol. s r. o., IČO 00549142 za cenu 1 448 804 Kč bez DPH
bere na vědomí informaci o poskytnutí dotace a stavu projektu Železný Brod – Zřízení
městského kamerového dohlížecího systému a souhlasí se zajištěním vlastních zdrojů
v rámci projektu Železný Brod – Zřízení městského kamerového dohlížecího systému,
podpořeného z Programu prevence kriminality 2017, vlastní podíl na celkovém rozpočtu
bude nejméně 336 000 Kč
souhlasí s udělením výjimky z Vnitřní směrnice č. 1/2015 dle bodu IX, odst. 3 na akci
Oprava chodníku a veřejného osvětlení v ul. Školní v Železném Brodě a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo „Oprava chodníku a veřejného osvětlení v ul. Školní v Železném Brodě“ mezi
Městem Železný Brod a TS Žel. Brod za cenu 858 858 Kč vč. DPH
souhlasí s udělením výjimky z Vnitřní směrnice č. 1/2015 dle bodu IX, odst. 3 na akci Oprava
zdi u hasičské zbrojnice ul. Štefánikova v Železném Brodě a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo „Oprava opěrné zdi u hasičské zbrojnice ul. Štefánikova v Železném Brodě“ uzavřené
mezi Městem Železný Brod a TS Žel. Brod za cenu 356 708 Kč vč. DPH
souhlasí s udělením výjimky z Vnitřní směrnice č. 1/2015 dle bodu IX, odst. 3 na akci
„Obnova chodníků v ul. Smetanovo zátiší v Železném Brodě“ a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo „Obnova chodníků v ul. Smetanovo zátiší“ uzavřené mezi Městem Železný Brod
a TS Žel. Brod za cenu 682 590 Kč vč. DPH
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radnice informuje
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy v sociálním zařízení
MŠ Na Vápence Železný Brod – 1. etapa a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem
P. Šilhánem, IČO 76233162 za cenu 338 834 Kč vč. DPH (cena konečná u neplátců DPH)
bere na vědomí uzavření provozu v době hlavních prázdnin na šest týdnů od 17. 7. do
25. 8. 2017 včetně v MŠ Stavbařů 832, na sedm týdnů od 12. 7. do 25. 8. 2017 včetně v MŠ
Na Vápence 766 a na osm týdnů od 3. 7. do 25. 8. 2017 včetně v MŠ Slunečná 327 a ukládá
ředitelkám MŠ dodržet všechny podmínky pravidel pro přesun dětí v mateřských školách
bere na vědomí zápis Komise pro vzhled města ze dne 13. 3. 2017
bere na vědomí zápis Hospodářské komise ze dne 19. 4. 2017
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v budově s čp. 75, Jirkov, která je součástí
st. pozemku pč. 226 v k. ú. Jirkov, SDH Jirkov, IČO 64668011 dne 20. 5. 2017 za účelem
pořádání taneční zábavy – Vzpomínky na 90. léta se skupinou JSB a schvaluje uzavření
nájemní smlouvy mezi Městem Železný Brod a SDH Jirkov, IČO 64668011 na tuto akci
schvaluje záměr pronájmu části pozemku pč. 1393/1 v k. ú. Železný Brod, za účelem
umístění mrazicího boxu v době letní sezóny městského koupaliště 2017–2018
schvaluje záměr pronájmu části pozemku pč. 1393/1 v k. ú. Železný Brod za účelem
umístění stánku rychlého občerstvení v době letní sezóny městského koupaliště 2017–2018
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, č.IV-12-4014393/
VB1, JN, Železný Brod, ul. Vl. Rady, p. č. 136/1 – kNN mezi Městem Železný Brod
a ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, která je zastoupena na základě plné moci ze
dne 26. 4. 2016 evid. č. PM/II – 176/2016 (která tvoří přílohu této smlouvy) společností:
ENERGOLAND spol. s r. o., IČO 47472961 na pozemek pč. 3262/1 v k. ú. Železný Brod
schvaluje zřízení věcného břemene na části ppč. 717/1 v k. ú. Chlístov pro ČEZ Distribuce,
a. s., IČO 24729035 ve smyslu: na dotčenou nemovitost umístit, zřídit, provozovat, opravovat,
činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu Součásti distribuční soustavy a schvaluje uzavření
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy
o právu stavby číslo IP-12-2006416/VB/3, akce „JN, Žel. Brod, Chlístov, pč. 653_2-smyčka
kNN“ mezi Městem Železný Brod a společností ČEZ Distribuce, a. s., která je zastoupená
společností RYDVAL-ELEKTRO s. r. o., IČO 25298194 na pozemek pč. 717/1 v k. ú. Chlístov
schvaluje zřízení věcného břemene na části ppč. 889/1 v k. ú. Bzí pro ČEZ Distribuce, a. s.,
IČO 24729035 ve smyslu: na dotčenou nemovitost umístit, zřídit, provozovat, opravovat,
činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu Součásti distribuční soustavy a schvaluje uzavření
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy
o právu stavby číslo IV-12-4015357/VB/002, JN, Železný Brod, Bzí, pč. 539/4 - kNN“ mezi
Městem Železný Brod a společností ČEZ Distribuce, a. s., která je zastoupena společností
KOLLERT ELEKTRO s. r. o., IČO 25464787 na pozemek pč. 889/1 v k. ú. Bzí
bere na vědomí zprávu z jednání bytové komise dne 3. 5. 2017
schvaluje přidělení bytu č. 12 o velikosti 1+1, Vaněčkova 431, Žel. Brod, nájemné je
stanoveno na 73 Kč/m2, náhradník je s výší nájmu 66 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 15 o velikosti 1+1, Vaněčkova 408, Žel. Brod, nájemné je
stanoveno na 70 Kč/m2, náhradník je s výší nájmu 53 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 13 o velikosti 1+1, Na Vápence 753, Žel. Brod, nájemné je
stanoveno na 58 Kč/m2
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schvaluje přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+2, Jiráskovo nábřeží 717, Žel. Brod, nájemné je
stanoveno na 63 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 28 o velikosti 1+3, Jiráskovo nábřeží 715, Žel. Brod, nájemné je
stanoveno na 70 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 9 o velikosti 0+1, nábřeží Obránců míru 580, Žel. Brod, nájemné
je stanoveno na 56 Kč/m2
schvaluje udělení výjimky ze Směrnice města Železného Brodu pro přidělování
a pronajímání bytů ve vlastnictví města dle čl. 7, bod 4 písm. b). a souhlasí s přihlášením
do výběrového řízení přidělování bytů obálkovou metodou
revokuje Usnesení RM ze dne 12. 12. 2016 č. 352/36R/2016 přidělení bytu č. 18 z důvodu
odmítnutí přiděleného bytu
schvaluje přidělení bytu č. 18 a č. 23 v DPS Železný Brod

Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 20. zasedání
konaného dne 5. 6. 2017
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 20. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí plnění usnesení z 19. zasedání zastupitelstva města
schvaluje účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu, přehled o peněžních tocích
a přehled o změnách vlastního kapitálu) města Železný Brod za rok 2016
bere na vědomí zápis z 6. zasedání finančního výboru ze dne 23. 5. 2017 a souhlasí
s celoročním hospodařením města za rok 2016 vč. zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města Železný Brod za rok 2016 bez výhrad
souhlasí s provedením rozpočtových změn č. 4 za rok 2017
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 84 692 Kč Římskokatolické farnosti děkanství Železný
Brod, IČO 43256848 na obnovu střešního pláště kostnice v areálu kostela sv. Jakuba
Většího v Železném Brodě
schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu na zlepšení úrovně bydlení
p. R. Frühaufovi na výměnu oken, rekonstrukci koupelny a topení v rodinném domě
v ul. Smetanovo zátiší 49, Žel. Brod, v celkové výši 150 000 Kč a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633
a p. R. Frühaufem ve výši 150 000 Kč
schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu na zlepšení úrovně bydlení
p. M. Bucharovi na výměnu rozvodů ústředního topení, připojení kotle a výměnu oken
v rodinném domě na Hrubé Horce č. p. 94, Železný Brod, v celkové výši 91 000 Kč
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem
Železný Brod, IČO 00262633 a p. M. Bucharem ve výši 91 000 Kč
bere na vědomí zpracované demografické údaje o obyvatelstvu města Železný Brod v jejich
časovém vývoji a doporučuje pracovat s těmito údaji v plánovací činnosti
bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie Železný Brod za rok 2016
bere na vědomí informaci o výsledku ankety o podobě nové lávky přes Jizeru v Železném
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radnice informuje
Brodě a ukládá OÚP a RR pokračovat v zadání projekčních prací a přípravě realizace nové
lávky dle výsledku ankety – varianta č. 6 (Vierendeelův nosník s podpěrami)
schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a manželi
Zlatuškovými na směnu pozemků parc. č. 1322/4 a 1618/1, vše v k. ú. Hrubá Horka
schvaluje směnu pozemku parc. č. 1871/2 o výměře 955 m2, vlastník Město Železný
Brod za pozemek parc. č. 1727/2 o výměře 637 m2, vlastník Barešová Jiřina, vlastník ½
z celku manželé Bareš Petr a Barešová Helena a pozemek parc. č. 1882/2 o výměře 138 m2,
vlastník Bareš Petr bez finančního vyrovnání, náklady spojené se směnou pozemků ponese
Město Železný Brod
schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 2186/3 v k. ú. Jirkov u Železného Brodu
revokuje usnesení č. 9/2016 ze dne 1. 2. 2016 o prodeji pozemku parc. č. 48/2 – zahrada
o celkové výměře 2818 m2 v k. ú. Chlístov u Železného Brodu, podmínkou prodeje
je stavba rodinného domu, stanovená min. cena za 1 m2 je 600 Kč (osvobozeno od
DPH) a schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 48/2 – zahrada o výměře 2818 m2
v k. ú. Chlístov u Železného Brodu, podmínkou prodeje je stavba rodinného domu, min. cena
za 1 m2 je stanovena ve výši 450 Kč + 21 % DPH
Následující termíny zasedání Zastupitelstva města Železný Brod jsou: 18. 9., 23. 10.
a 4. 12. 2017. Zasedání se koná v zasedací místnosti MěÚ „B“ (3. patro) vždy od
16.30 hodin.

Usnesení Rady města Železný Brod ze 44. zasedání
konaného dne 12. 6. 2017
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 44. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 42. a 43. schůze Rady města Železný Brod
souhlasí s uzavřením smlouvy se společností C. P. A. Audit, spol. s r. o., IČO 25472542 na
„Vykonání přezkoumání hospodaření“ za cenu 39 000 Kč (není plátcem DPH)
souhlasí s provedením rozpočtových změn za rok 2017 č. 1/RM
schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace MŠ Stavbařů na rok 2017
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na „Inventarizace dřevin ve
městě Železný Brod“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem SAFE TREES, s. r. o.,
IČO 26935287, za cenu 115 000 Kč bez DPH
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na „Dodávku elektrického konvektomatu
a gastronádob do ZŠ Školní“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem Zich a spol., s. r. o.,
IČO 25267027 za cenu 254 000 Kč bez DPH
souhlasí s bezúplatným poskytnutím řeziva Mysliveckému spolku Jirkovská borovice,
IČO 43256724 v objemu 1 m3 prken
schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Obnova povrchu chodníku ul. Štefánikova v Železném
Brodě“ mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a Technickými službami města Železný
Brod s. r. o., IČO 27260887 za cenu 332 992 Kč vč. DPH a souhlasí s udělením výjimky
z Vnitřní směrnice č. 1/2015 na akci „Obnova povrchu chodníku ul. Štefánikova v Železném Brodě“
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souhlasí s udělením výjimky z Vnitřní směrnice č. 1/2015, čl. IX na akci „Odstranění
části objektu – stavba občanského vybavení, ul. Masarykova č. p. 823“ a souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Odstranění části objektu – stavba občanského vybavení,
ul. Masarykova č. p. 823“ mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a Technickými službami
města Železný Brod s. r. o., IČO 27260887 za cenu 370 000 Kč bez DPH
schvaluje uzavření smlouvy s a. k. Spolak o poskytování právních služeb a ukládá Bytovému
podniku města Železný Brod vypracovat doplňující informace o poskytovaných právních
službách včetně statistiky řešených případů
bere na vědomí zápisy z Redakční rady ze dne 12. 4. a 15. 5. 2017
bere na vědomí zápis Komise pro vzhled města ze dne 5. 5. 2017
jmenuje nového člena Komise pro vzhled města – p. Jiřinu Čermákovou a požaduje uvádění
jména zapisovatele zápisů Komise pro vzhled města
schvaluje pronájem části pozemku pč. 1393/1 v k. ú. Žel. Brod za účelem umístění mrazicího
boxu v letech 2017–2018, v době letní sezóny městského koupaliště, p. K. Řezníkové,
IČO 66651204, výše nájmu 500 Kč/měsíc (osvobozeno od DPH) a schvaluje uzavření
nájemní smlouvy na část pozemku pč. 1393/1 v k. ú. Žel. Brod mezi Městem Železný Brod,
IČO 00262633 a p. K. Řezníkovou, IČO 66651204
schvaluje pronájem části pozemku pč. 1393/1 v k. ú. Žel. Brod, za účelem umístění stánku
rychlého občerstvení v letech 2017–2018, v době letní sezóny městského koupaliště,
p. F. Vojtíškovi, IČO 49800833, výše nájmu 10 000 Kč/měsíc (osvobozeno od DPH)
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku pč. 1393/1 v k. ú. Žel. Brod mezi
Městem Železný Brod, IČO 00262633 a p. F. Vojtíškem, IČO 49800833
schvaluje zřízení věcného břemene na části ppč. 1050 v k. ú. Hr. Kamenice pro ČEZ
Distribuce, a. s., IČO 24729035 ve smyslu: na dotčenou nemovitost umístit, provozovat,
opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu, výměnu a modernizaci Součásti distribuční soustavy
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu stavby č. IV-12-4015170/VB6, akce „JN, Žel. Brod, Paraplíčko, pč. 1050
– vNN, kNN mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a společností ČEZ Distribuce, a. s.,
IČO 24729035, která je zastoupena společností ELIPRON spol. s r. o., IČO 48264237
schvaluje zřízení věcného břemene na části ppč. 714/1, 710/2, 712/2, 716/3, 711/1
v k. ú. Žel. Brod pro ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 ve smyslu: na dotčenou nemovitost
umístit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu, výměnu a modernizaci Součásti
distribuční soustavy
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy
o právu provést stavbu č. EP-12-4003287 mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633
a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, kterou zastupuje LAMAL, s. r. o.,
IČO 25035665
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4013361/
VB/03, JN, Železný Brod, Pelechov 3031, Patřičný – kNN mezi Městem Železný Brod,
IČO 00262633 a ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, která je zastoupena na základě
plné moci ze dne 18. 2. 2017 evid. č. PM/II – 092/2017 (která tvoří přílohu této smlouvy)
společností: BIMONT s. r. o., IČO 47781262, na pozemek pč. 3025 v k. ú. Žel. Brod
schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy mezi Městem Železný Brod,

7

radnice informuje
IČO 00262633 a ZO Českého zahrádkářského svazu Železný Brod, IČO 60253681
k nájemní smlouvě na pronájem pozemků pč. 1608/1, 1608/2, 1615, 1616/1, 1617/1, vše
v k. ú. Žel. Brod
schvaluje pronájem části pozemku pč. 692/1v k. ú. Žel. Brod u čp. 494 v ul. Nádražní
o velikosti 6 m2 za účelem skladování palivového dřeva panu Tomáši Vrbatovi, za cenu
500 Kč/rok (osvobozeno od DPH) a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
části pozemku pč. 692/1 v k. ú. Žel. Brod mezi Bytovým podnikem města Železný Brod,
IČO 64669033 a panem Tomášem Vrbatou
souhlasí s přihlášením p. XY k trvalému pobytu na adresu Na Vápence 757, Železný Brod
souhlasí s přihlášením p. XY k trvalému pobytu na adresu nábřeží Obránců míru 571,
Železný Brod, za podmínky, že bude uhrazen dluh na poplatku za odpady za I. pololetí
r. 2017, který má nájemkyně bytu
schvaluje prominutí 50% dlužného penále za byt č. 2 v ulici Stavbařů 389, Železný Brod
p. XY za podmínky uhrazení poplatku za odpady za I. pololetí r. 2017
schvaluje udělení výjimky p. XY ze Směrnice města Železného Brodu pro přidělování
a pronajímání bytů ve vlastnictví města dle čl. 7, bod 4 písm. b). a souhlasí s přihlášením
do výběrového řízení přidělování bytů obálkovou metodou
neschvaluje rozšíření nájemní smlouvy na byt v Železném Brodě, Jiráskovo nábřeží p. XY
souhlasí se studijní zahraniční cestou místostarosty města Železný Brod Mgr. Ivana Mališe
po saské části Euroregionu Nisa, která se koná ve dnech 22. a 23. 6. 2017 v rámci projektu
„Učíme se od sousedů“, který je podpořen Evropskou unií

Nabídka letní brigády 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 a aktuální osvědčení o složení plavčických zkoušek, více
informací poskytne p. Kochánek, mob.: 773 834 688
Zároveň oznamujeme, že Městské koupaliště Železný Brod bude v provozu za
příznivého počasí celý červenec a srpen od pondělí do neděle vždy v čase 10–17
hodin. Vstupné: 50 Kč a 30 Kč, po 15 hodině sleva. V rámci akce Prázdninové čtvrtky
aneb Po stopách skleněného skřítka budou mít děti do 15 let s orazítkovanou kartou
vstup zdarma. Přijďte si k nám v horkých letních dnech zaplavat. Aktuality sledujte na
fb Koupaliště Železný Brod.

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
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Mimořádné uzavření městského úřadu
Upozorňujeme, že v pátek dne 7. července bude Městský úřad Železný Brod z provozních
důvodů pro veřejnost zcela uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Odbor vnitřních věcí
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Dle rozhodnutí prezidenta republiky č. 135/2017 Sb. ze dne 2. 5. 2017, o vyhlášení voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
uskuteční v pátek 20. 10. 2017 v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. 10. 2017 v době
od 8 do 14 hodin.
Informace pro voliče
Aktivní volební právo (právo volit) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má státní občan
České republiky, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 21. 10. 2017) dosáhne věku
nejméně 18 let.
Překážkou ve výkonu volebního práva do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (tedy
nemožnost volit) je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví
lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Každý volič má právo si v úředních hodinách na Městském úřadě v Železném Brodě,
kancelář evidence obyvatel (přízemí budovy B), ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů,
může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Městský úřad je povinen do 48 hodin
žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
Městský úřad Železný Brod má pro volby do poslanecké sněmovny zřízeno devět
volebních okrsků, a to následovně:
volební okrsek č. 1 – Radnice (budova A) MěÚ Železný Brod, náměstí 3. května 1, Železný
Brod pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – Malé náměstí; náměstí
3. května; ul. Betlémská; Družstevní; Františka Balatky a č. e. 27; Hluboká; Horecká; Husova;
Jirchářská; Křížová; Na Stráni a č. e. 92; nábřeží Obránců míru a č. e. 10 a č. p. 229, 826,
827; Školní; V Trávníkách a č. p. 177; Zahradnická; Železná a č. p. 82; Běliště č. p. 57, 185;
Na Mýtě č. p. 290; Nad Skalkou č. p. 36, 573, 828, 891; U Valchy č. p. 31 32, 67, 178; Záskalí
č. e. 95, 115 a č. p. 152, 224, 304, 305, 397; V Šachtách č. p. 822
volební okrsek č. 2 – Zasedací místnost bytového podniku, Příčná 350, Železný Brod
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ul. Chvalíkovická; Jarní;
Průmyslová a č. p. 841, 890, 898, 905; Příčná; Slunečná a č. p. 188; Smetanovo zátiší;
Stavbařů a č. p. 331; Štefánikova; Těpeřská a č. p. 721; U Stavidel; Vaněčkova; Vlastimila
Rady; Dvírka č. e. 1, 17, 18, 19, 34, 35, 36, 46, 70, 122 a čp. 39, 102, 228, 238, 266, 291,
499, 553, 556; Spořilov č. p. 572 a 574; Vrší č. e. 87, 108 a č. p. 58, 233, 239, 241, 277, 281,
330, 360, 479, 549, 745, 746, 781, 786, 788, 837, 848, 861, 863; Záškolí č. p. 195, 254, 255
volební okrsek č. 3 – Sokolovna, Masarykova 500, Železný Brod pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ul. Brodecká; Jiráskovo nábřeží; Koberovská;
Komenského; Masarykova; Pelechovská; Poštovní; Příkrá; Sokolská; Svahová; Brodec
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č. e. 80 a č. p. 222, 506, 579, 639, 640, 642, 646, 692; dále č. e. 3, 8, 15, 21, 22, 37, 40,
41, 68, 69, 81, 89, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112,
113, 114, 116, 117, 118, 119, 120 a č. p. 107, 116, 165, 198, 212, 226, 227, 289, 295, 296,
297, 301, 310, 318, 321, 322, 349, 371, 398, 483, 504, 592, 658, 659, 660, 661, 663, 665,
666, 667, 674, 676, 819, 824, 882, 904,909 (tj. místní názvy Hona, Hamerčice, Kopanina,
Mundálov, Pod Hrobkou, Popluží, Propastný, Poušť, Rovně, Skalička, Štípek, Závodí)
volební okrsek č. 4 – Středisko volného času Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366, Železný Brod
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ul. Na Vápence; Nádražní;
Pelechov a č. e. 2.
volební okrsek č. 5 – Sokolovna, Hrubá Horka 55, Železný Brod pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu Hrubá Horka; Malá Horka
volební okrsek č. 6 – Budova bývalého občanského výboru, Horská Kamenice 74, Železný
Brod pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Horská Kamenice
volební okrsek č. 7 – Hasičská zbrojnice, Jirkov 2, Železný Brod pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu Jirkov; Střevelná
volební okrsek č. 8 – Hasičská zbrojnice, Těpeře 68, Železný Brod pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Chlístov; Těpeře
volební okrsek č. 9 – Dům s pečovatelskou službou, Bzí 82, Železný Brod pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Bzí; Splzov; Veselí
Voliči – státnímu občanu České republiky (ČR) bude umožněno hlasování po té, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Volič,
který volí na platný voličský průkaz, předloží tento průkaz spolu s průkazem totožnosti
a komisi jej odevzdá. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno. Upozorňujeme proto voliče, aby včas zkontrolovali platnost svých
průkazů totožnosti.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu voleb ve volební místnosti je volič povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. Každý volič je povinen odebrat
se před hlasováním do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní. Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou
dostavit do volební místnosti a chtějí hlasovat, nechť se přihlásí na tel. č. 483 333 953 nebo
e-mailu k.velickova@zelbrod.cz případně mají možnost nahlásit tuto skutečnost ve dnech
voleb přímo ve svém volebním okrsku a budou navštíveni členy okrskové volební komise
s přenosnou volební schránkou.
Hlasovací lístky budou občanům města doručeny nejdéle 3 dny před dnem voleb podle
adresy trvalého pobytu, ve dnech voleb budou k dispozici ve volebních místnostech. Pro
voliče, kteří mají veden trvalý pobyt na adrese Městského úřadu Železný Brod, náměstí
3. května 1, budou hlasovací lístky připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 202 Městského
úřadu Železný Brod (1. patro budovy radnice A), Kateřina Veličková – přestupky, volby.
Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se vydávají voličské průkazy.
Voliči zapsanému ve stálém seznamu voličů (vedeném Městským úřadem Železný Brod),
který nebude moci volit ve „svém“ volebním okrsku, vydá Městský úřad Železný Brod na jeho
žádost voličský průkaz. Tento volič s voličským průkazem své volební právo může ve dnech
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voleb uplatnit v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, popř. ve zvláštním volebním okrsku
v zahraničí. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (tj. od
2. 5. 2017), a to buď osobně na MěÚ Železný Brod až do okamžiku uzavření stálého seznamu
voličů (tj. do 16 hodin dne 18. 10. 2017), o čemž se sepíše úřední záznam a totožnost voliče
se ověří podle jím předloženého průkazu totožnosti, nebo podáním doručeným nejpozději
7 dnů před dnem voleb (tj. do 16 hodin dne 13. 10. 2017), kdy toto podání musí být v listinné
podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (tento úkon je osvobozen od poplatku),
nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče anebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (ID naší datové schránky
zbgbryd). MěÚ Železný Brod voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. od
15. 10. 2017) a to osobním předáním voliči nebo předáním osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle na jím uvedenou adresu v žádosti o vydání voličského průkazu. Upozorňujeme, že
v případě ztráty voličského průkazu nelze vyhovět žádosti voliče o vydání nového voličského
průkazu. S žádostí o vydání voličského průkazu osobně nebo písemným podáním se
obracejte na: kancelář č. 202 MěÚ Železný Brod (budova A, 1 patro), náměstí 3. května
1, p. Kateřina Veličková, tel.: 483 333 953, e-mail: k.velickova@zelbrod.cz. Z důvodu
letních dovolených bude v období od 24. 7. 2017 do 4. 8. 2017 možno osobně požádat
o vydání voličského průkazu pouze na podatelně MěÚ.
Vzor písemné žádosti o vydání voličského průkazu zasílanou prostřednictvím České pošty,
datové schránky či elektronickým podáním a plné moci k převzetí voličského průkazu
naleznete na webových stránkách www.zeleznybrod.cz v sekci občan – volby/Písemná
žádost o vydání voličského průkazu, Plná moc k převzetí voličského průkazu.
Kateřina Veličková, OVV – úsek přestupků a voleb

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Zahájili jsme přípravné práce k následné demolici objektů bývalého Exathermu
Během demolice byly zlikvidovány objekty bývalé Labory, které nejsou kontaminovány rtutí
nebo jinými škodlivými látkami a které by překážely při samotné demolici hlavních objektů.
Touto demolicí byly zahájeny přípravy na budoucí využití celého prostoru, který vznikne
odstraněním bývalé továrny na výrobu teploměrů. Součástí příprav na demolici bylo i odpojení
všech přípojek jednotlivých energií. Po odletu jarmarečních labutí z Jiráskova nábřeží byla
odpojena plynová přípojka, která se nachází pod kontejnerovým stáním u panelového domu
čp. 715. Sanaci areálu Exathermu, na kterou je v současné době vypsáno výběrové řízení,
finančně podpoří Operační program Životní prostředí.
Martin Řehák, vedoucí OÚP a RR
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Odbor životního prostředí
Ohlédnutí za Ukliďme Česko v Železném Brodě
Jsou to již dva měsíce, kdy se v Železném Brodě
a okolí konal úklid černých skládek a odpadků, kterým
se občané Brodu zapojili již po třetí do celostátně
konané dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko. Jelikož se nám nyní podařilo zjistit celkovou
hmotnost odpadů z těchto černých skládek, seznámíme
vás s čísly, jak celá tato akce dopadla. Letos se do
úklidu zapojilo 157 lidí a celkem uklidili úctyhodných
12,2 tun odpadů z toho několik stovek pneumatik.
Pro srovnání: v roce 2015 se zapojilo 55 dobrovolníků
a uklidili 8,8 tun odpadu a v roce 2016 se zapojila téměř
stovka dobrovolníků, kteří uklidili 5,7 tun odpadu. Těší
mne rozrůstající se skupina dobrovolníků a věřím, že
i příští rok se sejdeme v hojném počtu ke zlepšení
našeho životního prostředí. Rád bych zde tímto také
poděkoval všem, kdo se do úklidu zapojili, včetně města
a Technických služeb, které zajistili svoz a likvidaci
odpadu.
Bc. Vítězslav Prchal,
referent odboru životního prostředí a letošní hlavní organizátor úklidu

Jak je to s povinností sekat pozemky
Vegetační sezóna je v plném proudu a tak je na místě si připomenout, jak je to s povinností
vlastníka udržovat své pozemky. Běžně rozšířeným omylem je tvrzení, že vlastník je povinen
sekat své pozemky dvakrát ročně a k tomu mít posekáno do konkrétního data. To ovšem
zákon neukládá. Omyl pravděpodobně vychází z toho, že některé obce upravují údržbu
pozemků, které jsou uvnitř intravilánu obce a zároveň představují veřejně přístupnou zeleň,
obecně závaznou vyhláškou, ve které skutečně stanovují povinnost posekat pozemky
alespoň dvakrát ročně k určitému datu. Takovouto vyhlášku Železný Brod nemá a jak
vyplývá z výše uvedeného, nevztahuje se taková povinnost na oplocené pozemky, zahrady,
extravilán obce atd.
To samozřejmě neznamená, že vlastník povinnost starat se o pozemky nemá. Základním
právním předpisem, který tuto problematiku upravuje je zákon č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči, který v § 3 odst. 1 jasně uvádí jako základní povinnost vlastníka
„omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda
jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí
nebo zvířat“. Je zde tedy povinnost, ze které vyplývá sekat pozemky, aby se omezoval
výskyt a šíření plevelů. Porušení této povinnosti je u FO přestupkem a u PO a PFO správním
deliktem, za který mohou být sankcionovány.
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Dalším významným právním předpisem, ze kterého pro vlastníka půdy vyplývá povinnost
udržovat své pozemky je zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
který dle § 3 odst. 1 zakazuje „užívat zemědělskou půdu (tj. trvalé travní porosty, zahrady,
sady apod.) k nezemědělským účelům“ a v odst. 4 ukládá povinnost půdu „užívat nebo
udržovat v souladu s charakteristikou druhu pozemku“. Zanedbáním údržby, které vede
například k postupnému zarůstání zemědělské půdy náletovými dřevinami, se vlastník opět
dopouští přestupku, případně správního deliktu a krom pokuty mu může být také uloženo
opatření k nápravě, které bývá samo o sobě nákladné.
V neposlední řadě je třeba zmínit, že ve specifických případech může v důsledku neudržování
pozemků dojít k poškození životního prostředí a vzniku ekologické újmy, a tedy porušení
povinností vyplývajících ze zákona o životním prostředí a ze zákona o ochraně přírody,
například v situaci, kdy se neudržovaný pozemek stane zdrojem šíření invazních druhů
rostlin.
Výčet právních předpisů a povinností, které s tématem souvisejí, jistě není úplný, neboť
i tato problematika může být velmi komplikovaná. Na druhou stranu je třeba zmínit, že výše
jmenované předpisy neukládají vlastníkovi žádné povinnosti, které by šli nad rámec „péče
řádného hospodáře“ a i z hlediska sousedských vztahů, vztahu s obcí, případně s úřady je
lepší alespoň jednou ročně ve vhodnou dobu své pozemky posekat.
Bc. Vítězslav Prchal, referent odboru životního prostředí

Turistické informační centrum Žb
Otevřeno
po–pá: 8–12 a 12.30–17 hodin, so–ne: 9–13 hodin. V termínu 5.–9. 7. bude otevřeno pouze
v čase 9–13 hodin.
Dny 5. a 6. 7. jsou dle § 1 zákona číslo 245/2000 Sb. státním svátkem České republiky. Den
5. 7. se slaví jako připomenutí symbolického výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Den 6. 7. se slaví jako připomenutí upálení kněze
a reformátora Mistra Jana Husa během kostnického koncilu v roce 1415.

Informační centrum roku 2017
Naše TIC Železný Brod se zapojilo do prestižní internetové ankety, kterou pořádá Asociace
turistických informačních center ČR ve spolupráci s info T.I.C. a časopisem KAM. Až do
31. 8. můžete hlasovat o to, které TIC vám při vašich cestách poskytlo nejlepší služby.
A pokud necestujete, přijďte se podívat k nám. Třeba se vám u nás bude líbit a dáte nám svůj
hlas. Více na www.kampocesku.cz/informacni-centrum-roku.
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Turistické informační centrum Žb
SMS s kulturními akcemi
Pro zlepšení informovanosti občanů našeho města o kulturních akcích, uvažujeme o zřízení
nové služby. Máte-li zájem o zasílání SMS zpráv, které vám připomenou, že se kulturní akce
blíží, přijďte se nahlásit na TIC. Služba by dle zájmu byla aktivní od podzimu letošního roku.

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.

Cestou skláře Kubíka za pokladem – soutěž
Ve spolupráci s firmou Skleněná bižuterie, a. s. Alšovice jsme se
zapojili do nového projektu. Od 1. 7. se tak můžete vydat cestou skláře
Kubíka za pokladem. Putovat od Alšovic přes Kittelovo muzeum,
Černou studnici až do Železného Brodu se vyplatí. Na cestě nasbíráte
části drahokamu, za který pak získáte Kubíkovu samolepku a ještě
postoupíte do velkého slosování o zajímavé ceny. Soutěž kopíruje nově
připravenou stolní deskovou hru, která bude slavnostně představena
na akci Skleněné městečko (16.–17. 9. 2017). Ve firmě Skleněná bižuterie, a. s. v Alšovicích
také od 1. 7. nově otevřeli kreativní dílny pro děti a muzeum výroby korálků.
Máte-li rádi zážitkovou turistiku, neváhejte a vydejte se s námi putovat stopách skláře
Kubíka... více o soutěži na www.beadsgame.cz.
Partneři akce: Skleněná bižuterie, a. s., Turistické informační centrum Železný Brod,
Sklářská škola v Železném Brodě, DT GLASS s. r. o. Železný Brod, Kittelovo muzeum na
Krásné a rozhledna Černá Studnice.
Mimo to budou v našem městě probíhat Prázdninové čtvrtky aneb Po stopách
skleněného skřítka, o kterých se více dočtete na str. ??

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO Žb
Hurá na prázdniny
To bylo téma pro ilustraci na aktuální obal zpravodaje. To, že se děti na prázdniny skutečně
těší, dokázal i fakt, že bylo na toto téma nakresleno neuvěřitelných 54 ilustrací. Za uvedení
na titulní straně získal knižní odměnu Sebastian Skrbek (8 let). Z ostatních bude vytvořena
výstava v rámci akce Otevřená radnice (květen 2018). Velice děkujeme všem dětem, které
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO Žb
ilustrace přinesly. Zároveň děkujeme i jejich učitelům, kteří je k této činnosti (malování,
kreslení, apod.) vedou. Velká výtvarná soutěž pro děti… aneb vytvořte si vlastní obálku
Železnobrodského zpravodaje stále probíhá. Připomínáme tedy následující témata: září:
Skleněné městečko, říjen: Moje škola, listopad: Podzim v Železném Brodě, prosinec:
Adventní čas. Věříme, že nás počet dodaných ilustrací opět mile překvapí. Odevzdávat je
můžete na TIC Železný Brod vždy nejpozději k 10. dni daného měsíce. Podoba: formát
vždy ve velikosti 210×210 mm, nesmí být dodán přehnutý či jakkoliv pomačkaný, libovolná
technika (vodovky, temperové barvy, pastely, tuš…).

Brody v Brodě – Fotosoutěž 2017
Fotostředisko Havlíčkův Brod ve spolupráci s městy Český Brod, Havlíčkův Brod, Uherský
Brod, Vyšší Brod a Železný Brod vyhlásilo 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

Ohlédnutí za železnobrodským jarmarkem
Letošní ročník hodnotíme jako jeden z neklidnějších. I přestože počasí přálo,
návštěvnost mohla být vyšší. Akcí v podobném duchu se v okolí koná mnoho a počet
návštěvníků se tudíž mezi ně rozprostře. Tím ovšem nesnižujeme naše odhodlání
v pořádání jarmarku pokračovat a snažit se vám přinášet kvalitní a pestrou zábavu.
Během akce jste měli, vy občané i další návštěvníci, možnost vyplněním dotazníku přispět
ke zkvalitnění akce v následujících letech. Dotazník vyplnilo celkem 197 návštěvníků akce.
Z celkem pěti otázek jsme zjistili, že nejčastěji jste se o akci dozvěděli z plakátů a facebooku.
Na akci se vracíte převážně proto, že je to pro vás tradice. Nejčastěji byste ke zkvalitnění
akce uvítali více toalet, parkovacích míst a laviček k sezení pod podiem. Toalety byly
v KC Kino, na Malém náměstí, autobusovém nádraží, hasičském hřišti a tenisových kurtech,
což je, v porovnání s akcemi podobné návštěvnosti, dostačující počet. Patří se zde poděkovat
paní Hrnčířové a Bémové a panu Bouchalovi, že WC udržovali stále čisté. Také často žádáte
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o zrušení pódia v Husově ulici, kde se pravidelně koná Faking Music Hard Fest. Zde bych
ráda upozornila, že pozemek i akce zde konané jsou soukromé. Kladně jste letos hodnotili
změnu ohledně umístění podia, na kterém si přejete kapely Kabát, Těsně Vedle a Revival
60´s. Dle věku víme, že návštěvníci jsou všech věkových skupin a nejdál se k nám přijeli
podívat z Brna a Vlašimi. Výsledky ankety jsou na TIC k nahlédnutí a byly zohledněny při
přípravě dalšího ročníku, který se uskuteční v termínu 8.–10. 6. 2018.
Alena Matějková, IKS Železný Brod
Vážení obyvatelé Železného Brodu, již druhým rokem jsem se zúčastnil se svými pivy
vašeho jarmarku a pokaždé jsem byl potěšen vaší přízní. Na letošní rok jsme uvařili
Jarmareční speciál (11° světlé) a Jantarový speciál (12° polotmavé). Podle vašeho
zájmu obě piva měla úspěch. Věřím, že při dalším ročníku jarmarku 2018 se sejdeme
na stejném místě pod zvonicí. Rádi vás přivítáme i přímo v našem pivovaru v Zásadě,
a to o prázdninách denně od 14 hodin. Dej Bůh štěstí.
Daniel Rezek, Pivovar Rezek s. r. o.

městské divadlo
Studio Hamlet Železný Brod
Poslední letní představení
V úterý 30. května 2017 jsme odehráli představení Spolu v Tanvaldě. Do místního divadla se
na nás přijeli podívat z více než stokilometrové vzdálenosti i manželé Urbanovi z DS Krupka,
vážené osobnosti české ochotnické scény. Jejich potlesk ve stoje byl pro nás skutečným
vyznamenáním. Příjemné posezení a povídání po divadle o divadle se protáhlo do pozdních
večerních hodin. Urbanovi vzpomněli i slavné éry brodského ochotnického divadla a skvělých
hereček Anity Balatkové, Mileny Procházkové a Jarči Dévové.
Představení Spolu odehrajeme ještě v sobotu 22. července 2017 od 19.30 hodin
v Josefově Dole.
Krásné a rozmarné léto všem za Studio Hamlet přeje
Zdislava Bohuslavová

MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
V měsíci červenec a srpen je otevřeno: po–ne, 10–17 hodin.
V rámci akce Prázdninové čtvrtky aneb Po stopách skleněného skřítka bude každý čtvrtek
probíhat v galerii výtvarná dílna a herna pro děti. Výstavu v tento den budete moci shlédnout
pouze potmě s baterkou. Děti budou mít vstupné zdarma.
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
5. 7.–27. 8. 2017 Prázdninové hraní – velká letní výstava papírových modelů Jiřího Hynka
a kočárků Martiny Kovaříkové.
Za 12 let se podařilo paní Martině Kovaříkové nasbírat neuvěřitelných 40 velkých
a 25 malých kočárků. Na výstavě uvidíte část její pozoruhodné sbírky, ve které nejstarší
kočárek pochází z roku 1890 a nejmodernější z 90. let 20. století.
Jiří Hynek lepí nejen modely z časopisů ABC, ale tvoří i vlastní již od šesti let. Za 28 let jich
vytvořil minimálně tisíc. Výroba středně náročného modelu mu trvá zhruba 10 dní, nejtěžší
i tři čtvrtě roku.
Lucie Chvalinová

Městské muzeum v Železném Brodě
V měsíci červenec a srpen jsou expozice muzea otevřeny: úterý–neděle, 9–12 a 13–17
hodin. Vstupné na výstavy je v rámci vstupného od muzea.

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.

EVA MASTNÍKOVÁ DĚTEM
do 2. července

Národopisná expozice Běliště
Ilustrace z dětských knih od turnovské ilustrátorky.

PÍSEŇ STRAŠLIVÁ A MNOHÉ DALŠÍ… – kramářské tisky
4. července – 1. října 2017

Národopisná expozice Běliště
Výstava vás seznámí s kramářskými tisky ze Scheybalovy sbírky Muzea Českého ráje
v Turnově od A do Z. Dozvíte se, čím byly kramářské tisky a písničky pro naše předky,
o čem informovaly, kdo je šířil a proč, jak žili písničkáři a najdete zde také množství ukázek
z kramářských textů. Ačkoliv to na první pohled nemusí být zřejmé, kramářská produkce
je také zajímavým a informacemi nabytým materiálem pro dnešní badatele. Na výstavě se
dozvíte proč. A kdo ví – třeba po zhlédnutí výstavy odhalíte v mnoha dodnes zpívaných
písničkách jejich kramářský původ.
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Městské muzeum v Železném Brodě
V termínu 8.–9. července je národopisná expozice Běliště zapojena do projektu Dny
lidové architektury, kterou spoluorganizuje Liberecký kraj. Běliště bude v tomto termínu
otevřeno zdarma v čase 9–17 hodin.
Do projektu jsou v Libereckém kraji dále zapojeny tyto objekty: Vísecká rychta v Kravařích,
Památník K. H. Máchy v Doksech, Frýdlanstký betlém ve Frýdlantu v Čechách, Jílovecké
roubenky v Semilech, Führichův dům v Chrastavě, Liščí bouda na Kristiánově, Boučkův
statek na Malé Skále, Bičíkův statek v Příšovicích a další. Podrobné informace o projektu na
www.liberecky-kraj.cz.
V září se můžete těšit na výstavu malíře, grafika a sklářského výtvarníka Zdeňka Juny
v Městské galerii Vlastimila Rady.
Více informací na:
www.muzeumzb.cz, muzeum@zelbrod.cz, 483 389 081, Běliště 483 391 149.

další pozvánky ze žb a okolí
JOSEF KÁBRT – OBRAZY, KRESBY, GRAFIKY, ANIMACE
do 20. srpna, otevřeno: denně 9–17 hodin

Muzeum a galerie Detesk (náměstí 3. května 20)
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). Na výstavě, která potrvá do 20. srpna, si můžete prohlédnout nejen
animace k filmům, ale i malbu a grafiku.
Od 25. 8. bude v galerii probíhat výstava šperků a obrazů Jaroslava Kodejše.

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.
Vstupné 160 Kč
Více na fb tepere/rockfest
Pořádá T. J. Sokol Těpeře

PRÁZDNINOVÉ ČTVRTKY ANEB PO STOPÁCH SKLENĚNÉHO SKŘÍTKA
6. července – 31. srpna (vždy pouze čtvrtek)

V rámci „Prázdninové nabídky Českého ráje“ je připravena speciální čtvrteční turisticky
zajímavá nabídka i v našem městě, při které získáte nejen spoustu výhod, ale i skleněného
skřítka.
Do projektu jsou zapojeny a výhody nabízí:
Městské muzeum Železný Brod, sklářská expozice – navlékání korálků
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další pozvánky ze žb a okolí
Běliště – (od čt 13. 7.) dopolední hravé dílny pořádá RC Andílek Žel. Brod a Semínko země
Semily
Památková rezervace Trávníky – komentovaná procházka s průvodce (sraz v 10 hodin na
TIC)
V památkové rezervaci Trávníky jsou instalovány nové informační panely, které jsou
doplněny historickými fotografiemi. K novým panelům je vydán i informační materiál, který
je zdarma k dostání v TIC.
Zvonice – od 12 hodin prohlídka interiéru s komentářem dlouholetého zvoníka Vladimíra
Hlubůčka s možností vyzkoušet si zvonění (po dohodě lze zajistit i prohlídku interiéru kostela
sv. Jakuba Většího)
Minimuzeum skleněných betlémů – činnost v korálkové dílně s 50% slevou
Městská galerie Vlastimila Rady – prohlídka pouze potmě, výtvarné dílny, herna, vstup
pro děti zdarma
Městské koupaliště Železný Brod – při předložení letáčku s razítky mají děti do 15 let
vstup zdarma
Ateliér Pavlíny Čambalové – (pouze v srpnu) vitrografie – tisk ze skleněných destiček
DT Glass s. r. o. – možnost vyfouknutí si skleněné kouličky
Glasstech, s. r. o. – 10% sleva na zboží zakoupené ve firemní prodejně
AAC, s. r. o. – exkurze do výroby s možností tvorby vinutých perlí
Lampglas s. r. o. – 50% sleva na exkurzi do sklářské výroby
SUPŠS – sklářská dílnička
DETESK – exkurze do výroby, prohlídka muzea
Stačí z výše uvedených navštívit pouze osm míst a za nasbíraná razítka si vyzvednout
skleněného skřítka přímo na TIC Železný Brod. Více o akci na www.zeleznybrod.cz/
Kalendář akcí.
Skleněný skřítek s námi je již celý rok. V zimním období (listopad–únor) putujete po jeho
stopách v rámci akce Zimní sklářské pátky a během léta v rámci Prázdninových čtvrtků. Je
tedy na čase najít mu vhodné jméno. Při akci Skleněné městečko v neděli 17. 9. 2017 skřítka
pokřtíme. Chcete, aby se jmenoval podle vašich představ? Na TIC je umístěna speciální
skřítkovská schránka, kam můžete své tipy nosit.

HRÁTKY S PAMĚTÍ

úterý 18. července a 22. srpna vždy od 10 hodin

Železný Brod, Dům s pečovatelskou službou (ul. Obránců míru)
Sociálně-aktivizační služba pro seniory proběhne ve dvou termínech i během letních
prázdnin. Trénink paměti s lektorem Zdeňkem Chourou, pracovníkem v sociálních službách
a členem České alzheimerovské společnosti. Dobrou náladu a tužku s sebou.
Vstupné 15 Kč.
Následující termíny hrátek jsou: 19. 9. a 17. 10. 2017. Možná změna termínu vyhrazena.
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LETNÍ KINO

čtvrtek 20. července a 24. srpna vždy od 21.30 hodin

Železný Brod, hasičské hřiště
Promítání filmových hitů pod širým nebem.
Promítány budou tyto filmy:
Dítě Bridget Jonesové – romantická komedie z roku 2016 v hlavní roli s Renée Zellweger
o neplánovaném těhotenství.
Špunti na vodě – česká rodinná komedie z roku 2017 o dobrodružné bláznivé dvoudenní
plavbě v hlavních rolích s A. Polívkovou, T. Vilhelmovou, J. Langmajerem, P. Liškou a dalšími.
S sebou teplou deku, sedátko či cokoliv na čem se vám bude dobře sedět.
Vstupné dobrovolné
Změna termínu vyhrazena dle počasí. Pořádá IKS Železný Brod ve spolupráci
s SDH Železný Brod

INDIÁNSKÝ DEN

středa 23. srpna od 14 hodin

Železný Brod, travnatá pláž pod mostem
Veřejná indiánská akce pro všechny děti
a rodiče, na které vás čeká indiánská
stezka plná tematických úkolů a soutěží.
Pro všechny odvážné indiány nabízíme přespání
v pravém indiánském tee-pee do druhého dne. S sebou
si vezměte buřtíka, spacák a indiánskou náladu. Pití
pro děti zajištěno.
Pořádá Skautské středisko Údolí Železný Brod

LOUČENÍ S LÉTEM

sobota 26. srpna od 14 hodin

Horská Kamenice, hřiště u hasičské zbrojnice
V pestrém programu mimo jiné k poslechu a tanci zahrají kapely Kapelníci a Těsně Vedle.
Občerstvení zajištěno (vepřová pečeně na grilu, grilované uzenky, plzeňské pivo, moravská
slivovice, zákusky…).
Vstupné 40 Kč, děti zdarma
Pořádá SDH Horská Kamenice

SKLENĚNÉ MĚSTEČKO
termín 16.–17. září

S předstihem zveřejňujeme hudební esa, která se objeví v kulturním programu na Malém
náměstí. Akci zahájí tradičně dechová hudba Broďanka. Následovat bude Taneční
a swingový orchestr ZUŠ Železný Brod a dechová hudba Orkiestra Reprezentacyjna Miasta
i Gminy Olszyna z polského partnerského města. V programu také zahrají kapely Těsně
Vedle, Poutníci a další. Hlavním tahákem bude vystoupení zpěvačky Olgy Lounové a kapely
The Tap Tap. Věříme že na své si opět přijdou návštěvníci všech věkových skupin.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Upozorňujeme, že během letních prázdnin bude upravena otevírací doba a to následovně:
úterý: 9–12 a 13–17.30 hodin a středa, čtvrtek: 9–12 a 13–17 hodin.
Přejeme všem čtenářům krásné a příjemné léto. Přijďte si vybrat z bohaté nabídky čtení na
dovolenou. K dispozici vám bude opět i samoobslužná knihobudka na Městském koupališti
v Železném Brodě.

Pasování prvňáčků – projekt Knížka pro prvňáčka
V pondělí 5. června v knihovně vyvrcholil již devátý ročník projektu „Už jsem čtenář – knížka
pro prvňáčka“ pasováním prvňáčků na čtenáře. Tři třídy letošních prvňáčků z obou ZŠ byly
naším rytířem Petrem slavnostně uvedeny do království knížek, pohádek a příběhů a za
odměnu děti získaly knížku Martina Šinkovského s názvem Lapálie v Lampálii, vytvořenou
speciálně pro tento projekt.

Úspěch v soutěži dětských vypravěčů
Čteme všichni – vypráví jen někdo…
Regionální kolo přehlídky dětských vypravěčů proběhlo v úterý 16. května v Semilech
a děti ze 4. a 5. třídy ZŠ Školní nás v něm úspěšně reprezentovaly. Natálka Hudská získala
1. místo v kategorii 9–10 let, Míša a Veronika Šefrovy mimořádnou cenu v kategorii rodinné
vyprávění, Tina Šťastná čestné uznání, Eliška Bartošová a Linda Vajdáková cenu za vlastní
text v kategorii 11–12 let. Všechny naše účastnice tak postupují do oblastního kola přehlídky
vypravěčů, které se bude konat 5. října 2017 v Městské knihovně v Jičíně. Děvčatům
blahopřejeme a děkujeme. Je vidět, že vypravěčské umění není vůbec zapomenuté a že
mezi dětmi je spousta talentovaných vypravěčů!
Dana Hudíková a Irena Matoušová

Krásné vítězství
Žákyně 4. ročníku – Natálie Hudská získala 1. místo
v soutěži „Umění vyprávět“. V Městské knihovně
v Semilech se v úterý 16. května konal 14. ročník soutěže
v umění vyprávět od názvem: „Čteme všichni, vypráví jen
někdo“. V tomto regionálním kole soutěžilo padesát dětí.
Naše Natálka zaujala porotu svým výrazným přednesem,
čistou výslovností a výběrem textu, který jí sedl tzv. „na
míru“. V roli Lisy (Astrid Lindgrenová – Děti z Bullerbynu)
byla přesvědčivá a získala 1. místo. Natálko, děkujeme
a moc gratulujeme.
za ZŠ Školní Šárka Šírová, třídní učitelka
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
V měsíci červenci a srpnu máme prázdniny, ale přesto pořádáme dva celodenní výlety
a máme důležité informace.
19. 7. jedeme na celodenní výlet do Budyšína (Bautzenu). Odjezd od sokolovny
v 7.30 hodin (čekáme na autobusové spoje). Cena za dopravu – členové 200 Kč, ostatní
230 Kč + 3 eura za průvodce v českém jazyce, průvodcovské služby platí SZdP – 25 euro.
Bautzen je velice zajímavé starobylé město s bohatou historií. Můžete navštívit i muzeum
hořčice (s ochutnávkou), starou vodárnu nebo šikmou věž. Vyměňte si eura podle potřeby.
Ještě máme volná místa.
16. 8. se uskuteční celodenní výlet autobusem do Jizerských hor na Smrk z polské strany.
Cena za dopravu – členové 180 Kč, ostatní 200 Kč. Cena za lanovku na vrchol Smrku tam
i zpět bude asi 220 Kč. Prohlídneme si také lázeňské městečko Swieradow Zdroj. Odjezd
v 8 hodin od sokolovny, návrat do 19 hodin.
Důležité informace: 3. 7. od 14 hodin se vybírá záloha na pobyt v Mariánských Lázních
(v kanceláři na Poříčí).
Doplatek za pobyt v Černé Hoře zaplaťte do konce července u pana J. Bryndy (členové
3 500 Kč, ostatní 4 000 Kč). V pondělí 28. 8. se od 14 hodin koná schůzka účastníků pobytu
v Černé Hoře v klubovně na Poříčí.
Náš výlet
Dne 24. 5. jsme navštívili v rámci výletu do Prahy zahrady pod Pražským hradem a prohlédli
si zámek v Troji. Výlet byl velice hezký, zajímavý a splnil naše očekávání. Už se těšíme na
další.
Krásné slunečné léto a letní pohodu
za výbor přeje 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

sport
KAMENICKÝ SPEED BADMINTONOVÝ TURNAJ
sobota 5. srpna od 10 hodin

Horská Kamenice, hřiště
Výhry a občerstvení zajištěno, možné dotazy na fcb/KKM.
Startovné 50 Kč děti a 100 Kč dospělí. Těšíme se na vás.
Pohyb je to, co potřebujeme a naše pravidla jsou pro každého.
Pořádá Kamenický klub mládeže
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sport
MARATÓN A PŮLMARATÓN TĚPEŘE
neděle 16. července od 11 hodin

Start u sokolovny v obci Těpeře
7. ročník závodu horských kol
Kategorie 42 km Elite a Hobby, kategorie 21 km ženy a muži podle věkových kategorií.
Doprovodným programem je i dětský závod všech věkových kategorií.
Pavla Havlíková (česká reprezentantka) takto popisuje trať: „Výhodou trati je, že je
stavěna pro každého bez ohledu na věk či výkonnost. Každý si tam najde to své – krásné
technické pasáže, sjezdy i výjezdy různého stupně obtížnosti. Ale vše v mezích sjízdnosti
pro všechny. Kamenitý výjezd (výšlap) je výzvou pro každého – nepsaná soutěž, kdo vyjede
nejvýš, se stala prestižní záležitostí mezi závodníky.“
Bližší informace na www.mtbs.cz/kalendář (přihláška, propozice, pokyny, profil tratě) nebo
http://obec-tepere.blog.cz (historie předchozích ročníků s fotodokumentací a výsledky).
Pořádá T. J. Sokol Těpeře

MEMORIAL VÁCLAVA VELE

termín akce bude upřesněn na plakátech

Městské koupaliště Železný Brod (start)
9. ročník cyklistického závodu mezi Železným Brodem a Bozkovem.
Jedná se o časovku jednotlivců v kategoriích dětí, juniorů, žen i mužů. Změnou proti
minulým ročníkům, a to velice důležitou, je skutečnost, že naše časovka není v žádném
seriálu cyklistických závodů.
Prezentace k závodu proběhne v areálu Tenisového klubu Železný Brod od 8 hodin a první
závodníci se vydají na trať v 10 hodin z místa startu za železnobrodským koupalištěm.
Závody zahájí děti do deseti let na zkrácené trati mezi Železným Brodem a Podbozkovem
(křižovatka na Semily) v hromadném závodě. Všichni milovníci cyklistiky a sportu jsou
srdečně zváni na druhou srpnovou neděli. Přijďte závodit, přijďte fandit, přijďte na pivo,
budete vítáni...
Více info o závodu naleznete na mvv.wbs.cz. Kontaktní osoba: Petr Kadlec, e-mail:
cyklopetr@seznam.cz, tel.: 725 240 429
Pořádá Cyklistický oddíl SSC Železný Brod

Mistryně republiky s novým národním rekordem
Na jaře se Tereze Burkoňové opět dařilo. Na Mezinárodním mistrovství
České a Slovenské republiky v silovém sportu bench press v Trnavě
získala zlato a vytvořila národní rekord. Absolvovala ještě Mistrovství
republiky konané v Praze pod federací WUAP, kde také získala
zlato a vytvořila národní rekord. Od obou federací je nominována na
Mistrovstí Evropy i světa. Přejeme hodně sil a hlavně zdraví.
Martin Burkoň
Za redakci zpravodaje paní Tereze za tyto výkony gratulujeme
a děkujeme, že ve světě sportu reprezentuje naše město.
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Přejeme všem dětem, žákům a studentům krásné prázdniny a spoustu sluníčka. Do školních
lavic opět usednou až v pondělí 4. září a zahájí tak školní rok 2017/2018.

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

Příměstské tábory v Železném Brodě – léto 2017
Poskytují tyto organizace:
SVČ Mozaika Železný Brod – termíny: 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), info: tel.: 483 389 396, e-mail:
ddm.zb@seznam.cz, web: www.mozaikazb.cz
Klub kanoistiky Železný Brod – termín: 17.–21. 7., info: M. Veřtát, mob.: 731 476 259,
e-mail: kanoistzelbrod@volny.cz
Tenisový klub Železný Brod – termín: 10.–14. 7., info: e-mail: lufin@seznam.cz, osobně
v tenisovém klubu
TJ FK ŽBS Železný Brod – termín: 14.–18. 8., info: Jaroslav Kletečka, mob.: 725 244 280,
e-mail: kletecka.jaroslav@seznam.cz
Mgr. Iva Lhotová – FO, úsek školství

Základní škola Pelechovská
Sportovní úspěchy žáků ZŠ Pelechovská
Měsíc květen je pro prvostupňové hráče fotbalu vždy velkým svátkem, začíná totiž turnaj
zvaný McDonald’s Cup. Název této sportovní akce je sice zavádějící, ale radosti z pohybu
si kluci vždy hodně užijí. Letošní ročník jsme zahájili na železnobrodském stadionu. Hrálo
se tradičně ve dvou věkových kategoriích, a to podle ročníků narození. V první kategorii
ročníky 2007–2009 a ve druhé 2005–2007. Obě naše družstva se utkala s kvalitními soupeři
ze ZŠ Pěnčín, Kokonín, Rádlo a ZŠ Školní. Náš výběr předvedl týmový a zodpovědný výkon
a turnajem prošel bez ztráty jediného bodu a dokonce i bez inkasované branky.
Odměnou za předvedenou hru v obou kategoriích jim byl postup do okresního finále,
které se každoročně koná na fotbalovém stadionu u ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou.
Zde se nastupovalo ve větším počtu hráčů než v prvním kole, což pro nás bylo zlomové.
V obou mužstvech jsme měli pouze jednoho střídajícího hráče, tudíž rychle docházely
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síly a výsledkem pak byla „bramborová medaile“ v obou týmech. Tímto děkuji hráčům za
předvedené výkony a rodičům, kteří pomohli s dopravou žáků na turnaj, za jejich ochotu
a čas s námi strávený.
Naše škola je jednou z mála, která stále pořádá pro žáky prvního stupně oblastní kolo
v atletickém trojboji. Radost, nadšení a zápal malých atletů nám nedovoluje od této tradice
upustit, a proto jsme i letošní ročník s chutí uspořádali. Závodů se zúčastnilo sto dvacet
malých sportovců z naší školy, ZŠ Koberovy a ZŠ Školní. Jejich zápolení probíhala ve třech
disciplínách – v běhu na 50 metrů, skoku do dálky a v hodu míčkem. Své výkony si mezi
sebou poměřili žáci navštěvující první až pátý ročník. Na stupně vítězů za bouřlivého jásotu
vystoupalo třicet nejlepších, kterým přejeme mnoho úspěchů na okresním kole.
Děkujeme všem, kteří se závodů aktivně zúčastnili, nebo pomohli s jeho hladkým průběhem
a organizací. Sportu zdar!
Tomáš Hartl, zástupce ředitele

Těšíme se do školy
ZŠ Pelechovská v Železném Brodě již po několikáté seznamuje budoucí prvňáčky a jejich
rodiče s prostředím školy, do které vstoupí 4. září 2017. Každé úterý v měsíci květnu před
děti předstoupila nová paní učitelka a zábavnou formou s nimi procvičovala sluchové
vnímání: naučily se dlouhou písničku, tu doprovázely ozvučenými dřívky, zatančily si, hrály
různé hry, aniž poznaly, že si cvičí hrubou motoriku, grafomotoriku a početní představy.
Své čerstvě získané znalosti předvedly rodičům a ti jim pochvalně zatleskali. Při příchodu
do třídy a posazení se do lavic se děti cítily už jako opravdoví prvňáčci. Květnová akce
nese název Školička a je přínosná i pro rodiče. Ti proto netápou na začátku školního roku,
co připravit svým prvňáčkům do školního batohu, jsou informováni paní učitelkou. Znají se
také navzájem, protože se ve Školičce seznámili při kávě v době, kdy děti pracovaly. Získají
představu o práci budoucí paní učitelky a spolupráce je pro obě strany pak daleko snazší.
Skvělý nápad se setkává s velmi kladnou odezvou, opět slyšíme: „Já už se, maminko, do té
školy těším.“
Mgr. Ing. Lucie Špidlenová, budoucí učitelka první třídy
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Dvoudenní výlet ŠD
Dne 24. května se díky sponzorskému daru Nejedlových z Pelechova mohly družinové
děti vydat na výlet. Odpoledne, po ukončení družiny, se tlupa odvážlivců pod vedením
čtyř krotitelek shromáždila na vlakovém nádraží a vydala se vstříc dobrodružství. Cílovou
stanicí byla Hrubá Skála-Doubravice, kde celá banda našla útočiště v tamní škole. Po
prozkoumání zázemí a objevení všech možností využití školní zahrady, byly vzaty útokem
vlastní zásoby potravin. Následně byla banda zahnána k povinné očistě a během chvíle
se celá tělocvična zaplnila larvami všech barev a velikostí. S pohádkou o upírcích se jim
krásně usínalo. Ráno s úsměvem na tvářích všichni vyrazili na zámek Hrubá Skála. Cestou
plnili úkoly a poznávali okolní přírodu. Po návratu zpět do školy nás „Doubravíci“ pohostili
skvělým obědem a po něm se na zahradě spojily jejich i naše družiny ve společných hrách.
Mnohokrát děkujeme, že jsme si mohli užít tolik radosti. Děkujeme za milé přijetí a skvělé
zázemí všem zaměstnancům ZŠ v Doubravicích.
Diana Hujerová a tři krotitelky – Lada Palová, Daniela Petříčková a Lenka Klimtová
Touto cestou děkujeme panu Janu Bukvicovi z řeznictví v Železném Brodě, který nám
sponzoroval dvoudenní výlet do útulku Srdcem pro kočky ve Vrbičanech, s kterým
dlouhodobě spolupracujeme.
Lada Palová, ZŠ Pelechovská
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Základní škola Školní
Byli jsme v Anglii a Walesu
V polovině května se naši žáci a učitelky vydali na dalekou cestu do Velké Británie. Chtěli
jsme poznat alespoň část této krásné ostrovní země a procvičit si angličtinu, kterou se
učíme už od první třídy. Navštívili jsme univerzitní město Oxford, poté jsme se přesunuli do
Walesu. Tam nás čekala krásná příroda, milí a pohostinní lidé, u kterých jsme byli ubytováni,
dále nádherné středověké hrady a opatství. Poslední den našeho pobytu jsme pak strávili
v hlavním městě Londýně. Byli jsme na London Eye, odkud byl nádherný výhled na celý
Londýn, u Wesminsterského paláce (budovy parlamentu) a opatství, před Buckinghamským
palácem (sídlem královny) a v parku jsme krmili veverky. Děti byly nadšené. Stálo to zato!
Mgr. Alice Nebeská

„Tento zájezd překonal má očekávání, byl to skvělý zážitek. Dostala jsem se na místa, kam
jsem se vždy chtěla podívat, našla si nové kamarády, které bych jinak nepotkala. Rozhodně
jsem si tento zájezd užila na 200 %, i když nám počasí zrovna nepřálo. Rodina byla úžasná
a užili jsme si s ní hodně legrace. Když bych mohla, tak bych tam určitě ještě zůstala.
Rozhodně se do Anglie vydám znovu. Všem Vám děkuji za úžasně strávený čas.“
Veronika Špačková

Atletický trojboj všestrannosti
V úterý 13. června se konalo v Jablonci nad N. na stadionu Střelnice okresní kolo Atletického
trojboje všestrannosti (běh na 50 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem). Z naší školy
se ho zúčastnili žáci 1.–5. tříd, kteří byli nejúspěšnější v oblastním kole. Do krajského
kola postupuje Vojtěch Šimek 2. A, který se umístil na 1. místě a zároveň byl vyhlášen za
nejvšestrannějšího trojbojaře druhých tříd v okrese. Rozálie Daníčková z 2. A se umístila
na 3. místě a též bude reprezentovat naši školu v krajském kole. Bohdan Pachomov
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z 3. A se umístil na 1. místě a zároveň byl vyhlášen za nejvšestrannějšího trojbojaře třetích tříd
v okrese. Řada našich dětí se umístila v první desítce. Všem dětem děkujeme za reprezentaci
naší školy a postupujícím přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které bude 20. června na
stadionu Ludvíka Daňka v Turnově.
Mgr. Milena Hlubučková, třídní učitelka 3. A

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Sklářská škola informuje
Vážené dámy, pánové, milí občané Železného Brodu,
za nedlouho se školní rok 2016/2017 stane minulostí. Poměřováno minulostí a budoucností
slavné sklářské školy to byl „bezvýznamný, tuctový “ 97 školní rok, který se dalším generacím
bude připomínat snad jen krásnými dřevo-hliníkovými okny a novou podobou prostoru před
sklářskou školou. Nám všem, kteří jsme tento rok se školou prožili, zůstane v paměti také
jako hluboký a zásadní milník střetů vizí, ale také charakterů lidí, kteří se sklářskou školou
spojili svůj osud.
Sklářská škola přijala do budoucího 1. ročníku víceoborové třídy design skla, produktový
design 24 žáků a 25 žáků do třídy aplikovaná chemie, technologie skla. Z hlediska statistiky
to je vysoko nad průměrem využití kapacity středních škol v libereckém kraji. Svědčí to
o tom, že vzdělání, které poskytujeme má stále svůj punc výjimečnosti a kvality.
Náklad 14. mil. Kč na kompletní výměnu oken jsem již zmiňoval. V příštím roce se uskuteční
celková rekonstrukce našeho Domova mládeže. Sdruženou investicí zřizovatele školy LK
a města ŽB, která činí více než 50. mil. Kč vznikne v klidové části města moderní kampus, ve
kterém najde kromě našich žáků svoje místo i více než 300 dětí místní ZUŠ. Letitý problém
s prosakováním vody do suterénu školní budovy bude na podzim trvale odstraněn výměnou
izolací za přispění mimořádné účelové dotace LK převyšující 700 tis. korun. Vitríny, které
škole sloužily a zdobily ji přes 50 let, budou nahrazeny novým výstavním systémem.
Zároveň budou položeny nové podlahové krytiny v celém prvním patře školy. To vše za
částku převyšující 1 mil. korun.
Tradicí je každoroční letní výstava toho nejlepšího skla a designu uplynulého školního roku.
Po loňské výstavě v místním muzeu se letos výstava vrací zpět do sklářské školy. Srdečně
Vás zveme k její návštěvě. Kromě novinek Vás přivítá také zbrusu nový kabát naší prodejny
žákovských prací.
Přeji Vám krásné léto a loučím se citátem pana Albrechta z Valdštejna „Invita invidia“
Libor Doležal, ředitel sklářské školy

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 byla 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
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Středisko volného času Mozaika
Mozaika od září 2017
Od září nabízíme hodiny tanců – argentinské tango, merenga a salsa. Tyto tance se učí
v párech, ale páry mohou být i stejného pohlaví. Dále nabízíme konverzační hodiny
angličtiny, španělštiny a italštiny. Všechny tyto aktivity povede náš dobrovolník Luis Angel
Flumian, původem z Argentiny, nyní žijící v Itálii nedaleko Benátek. Na září připravujeme
malou oslavu – náš dům je pro děti otevřen už 40 let. Oslava proběhne v Mozaice
27. 9. 2017 – program upřesníme.

Horolezecké sranda závody
Ve spolupráci s Horolezeckým oddílem Železný Brod proběhly dne 16. 6. v tělocvičně
sklářské školy, za hojné účasti závodníků, horolezecké sranda závody dětí a rodičů. Všem
patří velká gratulace za parádní výkony a sportovní nasazení, začátečníkům pochvala za
odvahu odlepit se od země a lezení si vyzkoušet na vlastní kůži. V kategorii nejmenších (roč.
2010–2014) vyhráli Ela Hujerová a Kubík Esselbach. V kategorii roč. 2007–2009 vyhrála
Míša Zákoucká, v kategorii od 2010 zvítězila Michaela Jakouběová. V kategorii rodičů se
na prvním místě umístilo všech 8 soutěžících. Tímto děkuji všem závodníkům, fandům,
pořadatelům, sponzorům a podporovatelům za parádní odpoledne. Sklandě za možnost
využití školní stěny a vstřícnost, městu Železný Brod za finanční podporu – dotace byla
využita hlavně na zakoupení nových velkých a dětských chytů, které umožnily i začátečníkům
a nejmenším si pěkně zalézt a často i dobít vrchol.
Lucie Smolová, HO

Ohlédnutí za soutěží Zlatá včela 19.–21. 5. 2017
Soutěže se zúčastnilo 58 dětí ze
třinácti kroužků z Libereckého
a Ústeckého kraje. První čtyři
postupují na celostátní kolo
soutěže, které se již tradičně
koná ve Včelařském učilišti
v Nasavrkách. Z našich včelařů
se nejlépe umístil Tomáš Ságl
v kategorii mladších vybojoval
2. místo a v kategorii starších
Adéla Fichtnerová, která
skončila ve velké konkurenci
na děleném sedmém místě.
Děkuji všem pomocníkům z řad Včelařské organizace Železný Brod – bez jejich pomoci by se
soutěž nepodařilo připravit. V ZŠ Školní nám připravili výborné podmínky pro vlastní soutěž
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a o výborné jídlo se postarali po oba dva dny ve školní jídelně. Firma DT Glass s. r. o. věnovala
ceny vítězům mladší kategorie a firma Glasstech vyrobila ceny pro kategorii starších žáků.
Naše snažení podpořili i včelaři z Malé Skály a v neposlední řadě Město Železný Brod. Všem
ještě jednou děkujeme za pomoc.
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

Junák – Český svaz skautů a skautek, středisko Údolí Železný Brod
Za krásného slunného počasí jsme 27. 5. podnikli další výlet pro veřejnost „Pojďte s námi“,
tentokráte vlakem do Návarova a odtud pěšky přes Vlastiboř, kde jsme navštívili partyzánský
úkryt a výletníci se dozvěděli historii o partizánské skupině „Konstantin“, která zde působila
a byla i hlavním aktérem při odstupu německé armády z Železného Brodu dne 3. května
1945. Nedaleko se nalézá i nejvyšší strom v ČR – douglaska s výškou přes 60 metrů. Přes
Dolánky a Střevelnou jsme se vrátili zpět. Cestou jsme si zopakovali naše dřeviny a rostliny
a od Střevelné se pokochali výhledem na Krkonoše, Ještěd, Bezděz a další vrcholy. Zveme
vás tímto na další výlet „Pojďte s námi“, o kterém budeme včas informovat ve zpravodaji.
za Skautské středisko Údolí Luboš Hušek – Balů
Zveme všechny děti a rodiče na veřejnou indiánskou akci „Indiánský den“, která se
uskuteční ve středu 23. srpna od 14 hodin pod hlavním mostem v Železném Brodě. Pro
všechny odvážné indiány nabízíme přespání v pravém indiánském tee-pee do druhého dne.
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S sebou si vezměte buřtíka, spacák a indiánskou náladu. Pití pro děti zajištěno. Těšíme se
na vás a nezapomeňte, že všichni v maskách jsou vítáni. Více info na zb.skauting.cz nebo
na fb/Skautské středisko Údolí Železný Brod.
za Skautské středisko Údolí Andrea Barešová

RC ANDÍLEK Železný Brod
Akce na léto
15. 7. Noční stezka odvahy – start ve 21 hodin u kostelíčku Na Poušti, cíl u hvězdárny
20. 8. Festival tatínků a loučení s prázdninami od 14 hodin na hasičském hřišti – zábava
nejen pro děti s tatínky, ale i další rodinné příslušníky
21.–23. 8 a 28.–30. 8. Orient soustředění

Venkovní mateřské centrum na Bělišti
od 13. 7. pravidelně každý čtvrtek v čase 9.30–13 hodin
od 9.30 hodin	Kolo, kolo – tanečky, hry písničky pro nejmenší
			
+ kraťoučká loutková pohádka
od 10.30 hodin	Tvořivé dílničky pro celou rodinu (inspirované lidovou písničkou )
			
– vstupné dobrovolné, příspěvek na materiál výrobku,
			
který si odnesete (10–30 Kč, např.: plátěná taška)
od 12.00 hodin	Dětství století zpátky – blátivá kuchyň, prknokuli, staré hry
Témata dílniček:
13. 7. V potoce je hastrmánek, zatahá tě za copánek... loutka vodníka – vlna,
filcování za mokra
20. 7.	Travička zelená... vyzdobíme si bavlněný pytlík na prázdninové poklady
– vytloukaná batika
27. 7. Pod naším okýnkem rostou tam dvě růže… – květiny, věnečky, růžičky z vlny a látek
3. 8. Já mám koně vrané koně… – jednoduchý koník na tyčce, překážkový „závod“
10. 8. Já mám kocábku náramnou... lodičky, vory, plavidla – tvorba z kůry, klacíků, oříšků
17. 8. Červený šátečku kolem se toč...
barvení šátků, kuklení motýlků, motýlci nejenom z vlny
24. 7. Išol macek do Malacek… kočky, kočičky, kocouři – prstové loutky a jiná překvapení
31. 7.	Koulelo se, koulelo, červené jablíčko… tisk z přírodnin na plátěnou tašku
(na pomůcky do školy)
Uvítáme přihlášení na mob.: 774 608 874 (klidně SMS) kvůli přípravě materiálu.
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
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Český rybářský svaz MO Železný Brod
Rybářské závody
Každoročně poslední víkend v dubnu náš spolek
pořádá rybářské závody na Staré vodě v Jesenném.
Letos tomu nebylo jinak. Setkání přátel přírody
a tichého bláznovství, jak se nám rybářům přezdívá,
se letos zúčastnilo na sedm desítek soutěžících.
Doprovodili je i rodinní příslušníci a kamarádi.
Velkou radost nám udělala přítomnost sedmnácti
mladistvých rybářů, neboť právě oni, jak doufáme,
budou dále pokračovat v této tradici a rybářský
sport neupadne v zapomnění. Přátelskou atmosféru
a radost z úlovků dovršila neskrývaná radost
z obdržených cen. Nikdo neodešel s prázdnou.
V kategorii dospělých se těm nejlepším podařilo
vylovit přes tři metry ryb, největším úlovkem pak
byl kapr o délce 65 cm. Na závěr bych chtěl popřát
všem rybářům úspěšnou sezonu a všem sponzorům
(Město Železný Brod, Elite Bohemia, Pekařství JVC,
Tropic Liberec, Detesk s. r. o., Řeznictví U Bukviců,
Cukrářství Šefr, DT Glass s. r. o.) vyjádřit velké díky
za poskytnuté ceny. Petrův zdar!
Jaroslav Zahradník, předseda MO Železný Brod ČRS

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.
M. 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.
H. Gromová
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Zapomenutý rodák Jaroslav Hudský
V těchto dnech si připomínáme 130. výročí od narození významného, ale téměř
zapomenutého rodáka pana Jaroslava Hudského.
Jaroslav Václav Hudský se narodil 10. 7. 1887 v Železném Brodě jako nejstarší syn
zámečníka Františka Hudského, sběratele historických předmětů a také zakladatele
železnobrodského muzea. Po úspěšných studiích na Obchodní akademii v Hradci Králové
byl Jaroslav přijat na místo praktikanta v městské spořitelně v rodném Železném Brodě
a práci v tomto peněžním ústavu zasvětil celý život. Od roku 1917 pracoval na pozici
účetního a vedoucího úředníka a konečně roku 1922 byl jmenován ředitelem. Tento peněžní
ústav se stal za jeho vedení významným hospodářským činitelem pro celé Železnobrodsko
a okolí. Svého vlivného postavení používal vždy k podpoře ušlechtilých snah v zájmu celé
veřejnosti. Spojil tak zájem svého ústavu se zájmem veřejným a vytvořil ze spořitelny
tradiční podporovatelku nejen všeho podnikání, ale i všech ušlechtilých snah kulturních
a osvětových.
Za přispění spořitelny tak byla postavena měšťanská škola, Masarykův ústav sociální péče,
hydrocentrála pod Spálovem, zřízena hustá síť silnic, provedena elektrifikace, výstavba
„Rašínova Spořilova“ za sklářskou školou. Dále byla spořitelnou financována přestavba
ochotnického jeviště, právě tak jako stavba sokolovny. Město mu vděčí i za koupaliště na
Jizeře, ve své době obdivované a vyhledávané.
Jaroslav Hudský rozpoznal, že rodící se železnobrodské sklářství je hospodářsky vrcholně
důležité odvětví pro celý kraj. Spořitelna pod jeho vedením přispívala k rozvoji sklářství,
například výhodnými hypotečními půjčkami umožnila na Železnobrodsku výstavbu více než
dvou set domů s brusírnami a mačkárnami. Měl nemalý podíl na zřízení státní sklářské
školy v Železném Brodě, kde v prvních letech dokonce učil obchodní nauky. Také byl jedním
ze zakladatelů Pojizerského průmyslového a vývozního ústavu, jehož úkolem bylo pomoci
mladému železnobrodskému sklářství na světové trhy.
Vpravdě možno říci, že nebylo spolku či kulturní korporace, v jejichž výboru by Jaroslav
Hudský jako velmi agilní činovník nebyl. Třebaže mu jeho tělesná vada velmi často v práci
překážela (například v Sokole nebo v „Tylu“), tak i zde si našel funkci, kterou mohl zastávat,
ať už jako neúnavný vzdělavatel, pokladník, jednatel, dramaturg či režisér. Propagoval
společenský a pochodový zpěv a byl spoluzakladatelem Pěveckého odboru Sokola. Jeho
vrstevníci vzpomínají, že byl i nadšeným lyžařem a bruslařem, právě tak jako obětavým
průkopníkem tehdy (kolem r. 1910) nového sportu – české házené. Ředitel Hudský měl rád
i přírodu a jako význačný člen místního Odboru Klubu československých turistů velmi účinně
propagoval krásy Železnobrodska a jeho turistický ruch.
V malířství byl oddaným žákem a následovníkem Vlastimila Rady, svého velkého přítele,
a svými obrazy pietně zvěčňoval malebná železnobrodská zákoutí i přírodní krásy místního
okolí. Láska k starému, zanikajícímu, dřevěnému Brodu ho vedla k ochraně lidových staveb,
které se díky jemu podařilo zachránit do našich časů. Právě díky jeho zásahu nebyla
zbouraná starobylá dřevěná zvonice a nebyly pokáceny mnohé staré stromy.
Jeho největší láskou bylo muzeum. Byl to on, kdo železnobrodské muzeum, mezi jehož
zakladatele patřil i jeho otec, všestranně podporoval. Přičinil se spolu s dalšími o založení
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JUBILEUM MĚSÍCE
Muzejního spolku v Železném Brodě, a jeho
prostřednictvím nalezlo muzeum dlouholetého
štědrého podporovatele v instituci městské
spořitelny. Z jejích peněz byl financován mobiliář
muzea, skříně a vitríny. Největší službu ovšem
spořitelna muzeu prokázala, když zdarma nabídla
prostory pro deponování a prezentování sbírek ve
své nově postavené budově.
Budova městské spořitelny podle návrhu Ing. arch.
J. Freiwalda a J. Böhma, byla dokončena v roce 1936.
Kvůli stavbě byly zbourány dva měšťanské domy, ze
třetího se zachovalo pouze jeho průčelí, které bylo
architektonicky zakomponováno do novostavby.
Původní patrový roubený dům z roku 1792 je nazýván
Klemencovsko podle původního majitele Klementa
Hudského. Právě zásluhou Jaroslava Hudského,
byla alespoň část Klemencovska zachována jako
památka lidového stavitelství ve městě. K výzdobě nové budovy získal Jaroslav Hudský
místní sklářské umělce a z jeho iniciativy začala Spořitelna kupovat díla významných malířů
starších i soudobých a tato díla byla zpřístupněna veřejnosti v obrazové galerii spořitelny.
Na odchod do penze se těšil jen proto, že doufal, že se bude moci plně věnovat práci
v muzeu. Po celý život shromažďoval výstřižky z nesčetných novin a časopisů, které chystal
pro muzeum a doufal, že je bude moci sám zpracovat. Je nejvýš bolestnou tragédií jeho
života, že on, člověk tak úžasně činorodý, byl nakonec neúprosným osudem odsouzen téměř
po celou dobu svého touženého odpočinku k nucené nečinnosti. Jeho nevyléčitelná oční
choroba mu nedovolovala jakoukoliv práci. Přesto se živě zajímal o vše, co mu bylo drahé.
I do divadla rád zašel, aspoň poslechnout, když vidět nemohl. Jaroslav Hudský zemřel po
dlouhé nemoci, dne 2. ledna 1956 v semilské nemocnici, ve svých 68 letech. Byl to vždy
člověk tichý, nenáročný a nevtíravý, a přes svou záslužnou a všestrannou veřejnou činnost
skromný a nenápadný.
David Řeřicha, zaměstnanec muzea

OSTATNÍ
Severočeská vodárenská společnost a. s. zahajuje rekonstrukci
vodovodu v ul. Smetanovo zátiší v Železném Brodě
SVS zahajuje na Jablonecku plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci
nevyhovujícího vodovodu v Železném Brodě, v ulici Smetanovo zátiší. Stávající vodovodní
řad vede od náměstí 3. května ulicí Smetanovo zátiší a bezejmennou uličkou k č. p. 463, kde
končí. Vodovod z litiny vnitřního průměru 80 mm je uložen v místní asfaltové komunikaci. Byl
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OSTATNÍ
uveden do provozu roku 1935. Je ve špatném technickém stavu, zastaralý a inkrustovaný,
proto rozhodla SVS o jeho rekonstrukci.
Stavba bude zahájena předáním staveniště 9. června 2017. Vlastní stavební práce začnou
od 12. června 2017 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do tří měsíců
od předání staveniště, tj. do 9. září 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci
s plánovanou rekonstrukcí souběžně vedeného plynovodu společnosti innogy.
Další podrobnosti o stavbě naleznete na http://www.svs.cz/cz/pro_novinare/tiskove_zpravy/
zacne-rekonstrukce-nevyhovujiciho-vodovodu-zeleznem-brode-ulici-smetanovo-zatisi.html.
Mgr. Jiří Hladík

Poděkování za osvětlení k osadě Na Poušti
Děkujeme vedení města Železný Brod za zřízení nového veřejného osvětlení k naší
zahrádkářské kolonii. Rychlou a prestižní práci zaměstnanců technických služeb města
je nezbytné taktéž vyzdvihnout. Věříme, že pocit bezpečí a jistoty pocítí, stejně jako my,
i ostatní obyvatelé našeho krásného města, a to třeba při návštěvě kostelíčku. Děkujeme za
vaši práci a snahu o rozvoj města.
za osadníky ze zahrádkářské kolonie Na Poušti T. Hartl
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OSTATNÍ
Upozorňujeme, že obvodní lékaři na Poliklinice v Železném Brodě budou čerpat letní
dovolenou v těchto termínech: MUDr. Jan Vlk, 17.–30. 7. a 14.–29. 8. a MUDr. Zdeňka
Neoralová, 26. 6.–16. 7. a 31. 7.–11. 8. 2017.

Vítání občánků
Dne 5. 6. se v Obřadní síni budovy radnice
uskutečnilo slavnostní vítání dětí do života
a podpis jejich rodičů do pamětní knihy. Přivítáno
bylo celkem 15 dětí. Všem dětem přejeme úspěšný
vstup do života, hodně štěstí, zdraví a lásky.
Rodičům spoustu sil a energie na jejich dobré
vychování.
Přivítání byli:
manželé Jechovi se synem Jiřím, manželé Loudovi
s dcerou Ludmilou, p. Kmínek a sl. Gaislerová
se synem Michalem, manželé Ružovi se synem
Jakub Simm
Matyášem, p. Svoboda a sl. Jiřenová se synem
Františkem, manželé Simmovi se synem Jakubem,
manželé Podroužkovi se syny Marianem a Oliverem, manželé Burianovi se synem Jakubem,
p. Orlík a sl. Milerová s dcerou Marií, manželé Kusalovi se synem Vojtěchem, manželé
Valentovi se synem Jakubem, manželé Hlubučkovi s dcerou Emilií a manželé Poloprutských
s dcerou Emmou.

Informace společnosti KORID LK, spol. s r. o.
Vážení občané, informujeme vás, že na webu http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.
html jsou ke stažení navrhované jízdní řády železniční dopravy pro období od 10. prosince
2017 do 8. prosince 2018.
Případné náměty a připomínky, prosím, zasílejte nejpozději do 14. července 2017.
Připomínky zaslané v pozdějším termínu bude možné posoudit a případně zohlednit až
k červnovému termínu změn v roce 2018. Informace o projednání připomínek budou jako
obvykle předmětem koordinačních porad (cca v září t. r.).
Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele společnosti KORID LK, spol. s r. o.

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 Kortanová ze svého železnobordského Minimuzea
skleněných betlémů. V rámci výstavy budou v termínu 12. 7. a 23. 8. probíhat ukázky
výroby skleněných figurek se Zdenou Štrohalmovou. Věřím, že tato výstava je
významnou propagací železnobrodského sklářství i města Železný Brod.
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Poděkování
Děkujeme MUDr. Haně Gromové za krásný zájezd do jižních Čech, který se nám všem
velice líbil. Zvláště pak za úžasný výklad historie navštívených památek.
za účastníky zájezdu A. Matějková

Prázdniny… a otázka měsíce
Pro české základní a střední školy jsou termíny prázdnin určovány směrnicí ministerstva
školství se zhruba ročním předstihem. Období dvouměsíčního volna pro studenty bylo
původně čerpáno v měsících září a říjen. Nařízením Josefa II. ze dne 24. května 1786 byly
hlavní prázdniny přesunuty na červenec a srpen. Poprvé se v tomto termínu uskutečnily
v roce 1787.
A jelikož se prázdniny týkají především našich dětí, zeptali jsme se jich… Kam se chystáte
na prázdniny?
David D. (11) …letecky do Španělska, Petr M. (11) …autem na Slovensko, Richard A. (9)
…budu stanovat v Českém ráji

HÁDANKA
o sezónní volnou vstupenku na koupaliště
Tři rozdíly na fotografii budovy radnice „B“ našlo 9 z vás. Ze správně hádajících byla vylosována
a knihu Jaroslav Brychta, zakladatel a tvůrce železnobrodského skla, získává paní Wanda
Feigová. Gratulujeme. V letním vydání se soutěží o celosezónní volnou vstupenku na
Městské koupaliště Železný Brod. Z tohoto důvodu nám odpovědi zasílejte na e-mail:
info@zelbrod.cz nebo telefonujte na tel. 483 333 999 (TIC Železný Brod) nejpozději do
10. 7. 2017. Originální barevnou fotografii si můžete prohlédnout na www.zeleznybrod.cz/
v sekci Železnobrodský zpravodaj/Hádanka – fotografie. Rozdíly na červnové fotografii:
písmeno v letopočtu, držák na vlajku, info cedule vedle vchodu

Originál

Počítačově upraveno

Na fotografii je velký bazén (50×25 m), který je v současné době bez tobogánu. Bazén se
nachází v areálu městského koupaliště, kde můžete využít také dětský bazén se skluzavkou
(20×12 m), dětský koutek, nafukovací hrad, občerstvení, volejbalové a nohejbalové hřiště
a stolní tenis. U areálu lze bezplatně parkovat.
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inzerce
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VENTO doprava s. r. o.
Bořkov 85, 512 01 Slaná u Semil

Přijmeme řidiče nákladního vozidla
Požadujeme
- řidičské oprávnění skupiny C + E
- platný profesní průkaz
- trestní bezúhonnost
- spolehlivost a slušné vystupování
- praxe v oboru výhodou, případně zaučíme

Nabízíme
- zázemí rodinné dopravní firmy
- moderní vozový park
- dobré platové podmínky
- vlastní uzavřený areál s parkováním osobních
vozů pro zaměstnance
- slušné jednání
V případě zájmu, nám zašlete životopis nebo kontaktujte
p. Petr Kužel, mob.: 737 278 466 nebo p. Tomáš Kužel,
mob.: 737 278 453, případně e-mail: info@ventodoprava.cz
39

inzerce

Od 12. 6. 2017 nově otevřena
kosmetika a pedikúra u Marcelky.
V nabídce i ošetření pleti laserem.
Objednávky dle tel. dohody
604 939 045.
Těším se na vás.

35 druhů zmrzliny
v Železném Brodě!

Český rozhlas Liberec:

Jsme s vámi i v létě
na různých slavnostech

Těšíme se na slyšenou.
Kde nás naladíte?
Najdete nás vedle vchodu do TerasaBaru
(ve směru od náměstí 3. května
za mostem hned doprava).
Těšíme se na Vás
denně od 10.30 do 17.00 hodin
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V Liberci a Jablonci na 102,3 FM, v Tanvaldu,
Desné, Harrachově na 107,9 FM, ve Frýdlantu
a v Novém Městě pod Smrkem na 97,4 FM,
v Semilech na 103,4 FM
a v České Lípě a okolí na 94,3 FM.

