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ÚVODní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
červen je měsícem, který je poměrně bohatý na významné mezinárodní dny dotýkající
se nějakým způsobem problematiky životního prostředí. Posuďte sami: Mezinárodní den
čistého ovzduší, Světový den životního prostředí, Mezinárodní den oceánů, Mezinárodní
den proti rozšiřování pouští a sucha, Světový den rybářství. Dá se říci, že každý z uvedených
dnů poukazuje na problém, který dalekosáhle ovlivňuje lidskou společnost na celém světě.
Naše město se samozřejmě také snaží řešit problematiku životního prostředí. Těší nás
úspěšnost akce Ukliďme Česko nebo stálý zájem o kompostéry ze strany občanů. Děkujeme
všem, kteří třídí odpad (Železný Brod je na velmi slušné úrovni) nebo využívají služeb
sběrného dvora.
Stejně tak bychom chtěli poděkovat i občanům, kteří nám pomáhají s údržbou veřejné
zeleně. Stále jsou lidé, kteří posečou část městského pozemku, trávu uklidí a o této své
drobné pomoci městu nikde nemluví. Prostě jen chtějí mít alespoň kousek města pěknější.
Zde bychom chtěli některé občany požádat o trpělivost, protože technické služby mají na
údržbu veřejné zeleně omezenou personální i technickou kapacitu, takže nelze v jednom
okamžiku sekat všude.
Červen je také měsíc, kdy zvěř má v okolní přírodě spoustu mláďat. Prosíme tak
o ohleduplnost při procházkách a výletech kolem Železného Brodu. Vzhledem k vysokým
stavům černé zvěře v našem okolí pak žádáme o maximální opatrnost při náhodném setkání
se selaty a bachyní divokého prasete.
Životního prostředí se dotýká také výstavba. Někteří občané požádali o změnu užívání
určitých pozemků oproti stávajícímu územnímu plánu. Snaží se o změnu ze zemědělského
využití na stavební účel. V současné době máme ale zastavěno pouze 9 % pozemků, které
jsou stávajícím územním plánem určeny k výstavbě. Za této situace nám nadřízené orgány
s největší pravděpodobností nepovolí požadované změny především s ohledem na ochranu
půdy.
Vzhledem nejen k místním, ale také ke globálním vlivům přejeme všem Broďákům alespoň
nezhoršující se životní prostředí a správný začátek kalendářního léta.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Mgr. František Lufinka, starosta

Děkujeme firmám TF net
a Terasa Bar za finanční
podporu ohňostroje, který
byl při květnových oslavách
3. 5. na stavidlech.
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radnice informuje
Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod
konaného dne 23. 4. 2018
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 27. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtových změn č. 3/ZM/2018
schvaluje dotace z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory
organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2018 v rámci
1. termínu výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních smluv
na tyto dotace: 1) 30 000 Kč Faking Bookings Železný Brod, IČO 2329786 na projekt Faking
Hard Music Fest 6; 2) 30 000 Kč T. J. Sokol Těpeře, IČO 01877216 na projekt Rockfest
Těpeře; 3) 30 000 Kč Jiří Musílek na projekt Benefice – Hard and Heavy open air fest
schvaluje dotace z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě
na rok 2018 v rámci 1. termínu výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření
veřejnoprávních smluv na tyto dotace: 1) 140 000 Kč TJ Sokol Železný Brod, IČO 70956031
na projekt Podpora na celoroční činnost TJ Sokol Železný Brod; 2) 308 674 Kč TK Železný
Brod, IČO 44225245 na projekt Rekonstrukce oplocení kolem tenisových kurtů; 3) 67 900 Kč
Klub kanoistiky Železný Brod z. s., IČO 64669114 na projekt Stavební projekt nové loděnice
a zázemí sportovně turistického areálu „Paraplíčko“; 4) 126 000 Kč FSA Jany Boučkové z. s.,
IČO 27049779 na projekt Celoroční činnost FSA Jany Boučkové z. s.; 5) 400 000 Kč
FK Železný Brod, z. s., IČO 6025306 na projekt Provoz a údržba fotbalového hřiště 2018
souhlasí s poskytnutím návratné bezúročné půjčky z rozpočtu města ve výši 300 000 Kč
MAS Achát, IČ 270 11 721, na předfinancování realizace projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání Železnobrodsko II.
bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Železný Brod
bere na vědomí zprávu o činnosti JSDHO Železný Brod v roce 2017
schvaluje přiložený seznam žádostí o změnu územního plánu a jejich zařazení do
pořizovacího procesu nového územního plánu nebo změny územního plánu po rozhodnutí
o jejich pořízení a souhlasí s periodicitou schvalování žádostí o změnu Územního plánu
Železný Brod 1× ročně
schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pč. 2190 v k. ú. Železný Brod za cenu
75 870 Kč
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 664/1 v k. ú. Chlístov u Žel. Brodu za cenu 450 Kč
+ DPH za 1 m2, náklady na vyhotovení kupní smlouvy, geometrického plánu a vklad do KN
hradí kupující
schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 267/2 o výměře 5 m2 v k. ú. Chlístov u Žel. Brodu
neschvaluje prodej pozemků parc. č. 517/2, 517/3, 517/4 v k.ú. Bzí u Žel. Brodu
schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 184/
ULB/2018, kterou se převádí pozemky: pozemková parcela číslo 67/10, ostatní plocha,
o výměře 194 m2, v k. ú. Bzí u Žel. Brodu, který vznikl sloučením „dílu A“ o výměře 16 m2
odděleného z pozemku p. p. č. 67/8 a „dílu B“ o výměře 178 m2 odděleného z pozemku
p. p. č. 67/2, geometrickým plánem č. 382-85b/2017 ze dne 1. 12. 2017, vypracovaným
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Ing. T. Palatou, pozemková parcela číslo 856/3, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře
127 m2, v k. ú. Bzí, který byl geometrickým plánem č. 382-85a/2007 ze dne 1. 12. 2017,
vypracovaného Ing. T. Palatou, oddělen z pozemkové parcely č. 856 v k. ú. Bzí z vlastnictví
státu do vlastnictví Města Železný Brod

Usnesení Rady města Železný Brod z 59. zasedání
konaného dne 16. 4. 2018
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 59. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 58. schůze Rady města Železný Brod
schvaluje dotace z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na
rok 2018 v rámci 1. termínu výzvy a s tím spojené uzavření veřejnoprávních smluv:
1) 10 388 Kč TJ Chlístov, z. s., IČO 16389191 na Příspěvek na sportovní činnost; 2) 17 150 Kč
HC Železný Brod, IČO 22753516 na Úhradu provozních nákladů na sportovní činnost;
3) 26 075 Kč TK Železný Brod, IČO 442 25 245 na Sportovní vybavení pro zajištění chodu
tenisových kurtů; 4) 6 504 Kč T. J. Sokol Těpeře, IČO 01877216 na Florbal aneb nejenom
hokej a fotbal je sport; 5) 4 200 Kč T. J. Sokol Těpeře na Dokoupení stolu na stolní tenis;
6) 7 742 Kč T. J. Sokol Těpeře na Jednotné sportovní oblečení pro děti s logem; 7) 11 200 Kč
T. J. Sokol na Okresní přebor LHL – Lomnice nad Popelkou, sezóna 2017/2018; 8) 7 000 Kč
T. J. Sokol Těpeře na 8. ročník závodu horských kol – Maratón a půlmaratón 2018;
9) 26 166 Kč T. J. Sokol Těpeře na Provozní náklady na činnost spolku na 1. pol. 2018;
10) 14 000 Kč T. J. Sokol Hrubá Horka, IČO 16388933 na Vymalování prostor soc. zařízení
speciálním protiplísňovým nátěrem; 11) 5 600 Kč SDH Těpeře, IČO 64668291 na 7. ročník
Bzovsko-Těpeřského poháru mladých hasičů; 12) 6 480 Kč SDH Těpeře na Zimní přípravu
mladých hasičů; 13) 15 000 Kč SK Jirkov, IČO 26598361 na Modernizaci tenisového
kurtu a multifunkčního hřiště v Jirkově; 14) 4 652 Kč Horolezecký oddíl (Lucie Smolová)
na Horolezecké závody dětí a rodičů – obměna starých chytů; 15) 20 000 Kč T. J. Sokol
Hrubá Horka, IČO 16388933 na Úhradu provozních nákladů – elektřina, voda za rok 2018;
16) 15 000 Kč T. J. Sokol Hrubá Horka na Pořízení nových mantinelů na kluziště; 17) 10 000
Kč J. Boučková, IČO 49886061 na Postupové kolo Česko se hýbe ve školách plných zdraví
a PSAMC, ČMP; 18) 3 486 Kč T. J. Sokol Bzí, IČO 70902178 na Nákup vybavení na florbal;
19) 3 150 Kč T. J. Sokol Bzí na Dětský den
schvaluje dotace z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory
organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2018 v rámci
1. termínu výzvy a s tím spojené uzavření veřejnoprávních smluv na tyto dotace: 1) 32 000 Kč
BZOS, IČO 27022048 na XIII. Staromilskou pouť ke kostelu Nejsvětější Trojice do Bzí;
2) 10 400 Kč BZOS na Fotografickou dokumentaci Bzí; 3) 39 620 Kč ČZ S ZO Jirkov,
IČO 75078708 na Údržbu moštárny a klubovny ČZS, výměna 4 ks oken; 4) 16 400 Kč
RNDr. Ludmila Infeldová na Svatojánskou pouť; 5) 32 160 Kč Myslivecký spolek JIZERA
Železný Brod, IČO 60252693 na Ochranu zemědělských ploch před černou zvěří – zakoupení
2 ks kazatelen a 2 ks přenosných posedů do honitby Železný Brod; 6) 14 700 Kč T. J. Sokol
Železný Brod, IČO 70956031 na Kulturní akce pro děti a mládež Žel. Brodu a okolí; 7) 17 800 Kč
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Jiří Musílek na Železnobrodský hudební Open air festival 2018; 8) 4 000 Kč KKM Horská
Kamenice, IČO 1579053 na Oslavu dětského dne; 9) 7 500 Kč KKM Horská Kamenice na
Celoroční provoz klubu; 10) 10 000 Kč TK Železný Brod, IČO 44225245 na Tenisový ples,
7. ročník; 11) 8 000 Kč ZO ČZS Železný Brod, IČO 60253681 na Řez ovocných stromů,
jejich hnojení a ochranu proti škůdcům; 12) 4 800 Kč RC Andílek, IČO 04885031 na Orient
show VI, 13) 4 000 Kč RC Andílek na Závody kočárků 2018; 14) 4 000 Kč T. J. Sokol
Těpeře, IČO 01827716 na Dětské kreativní dílničky 2018; 15) 7 600 Kč T. J. Sokol Těpeře
na Dětský maškarní bál 2018; 16) 10 000 Kč Trávnice, IČO 3658635 na Zpátky v čase 2018;
17) 10 000 Kč SDH Hrubá Horka, IČO 60254955 na Oslavu trvání 125 let SDH Hrubá Horka;
18) 3 000 Kč SK Jirkov, IČO 26598361 na Dětský bál a maškarní ples v Jirkově; 19) 7 700 Kč
T. J. Sokol Hrubá Horka, IČO 16388933 na Dětské sportovní odpoledne a vítání léta;
20) 11 000 Kč T. J. Sokol Hrubá Horka na Dětský maškarní karneval a Čepeček; 21) 32 000 Kč
T. J. Sokol Hrubá Horka na Pořízení nových lavic na sezení při konání kulturních akcí;
22) 11 100 Kč Studio Hamlet Železný Brod, IČO 03641228 na Pašijové hry; 23) 10 000 Kč
Český rybářský svaz, IČO 00482889 na Rybářské závody na Staré vodě v Jesenném;
24) 12 000 Kč SDH Horská Kamenice, IČO 71171428 na Loučení s létem; 25) 4 900 Kč
T. J. Sokol Bzí, IČO 70902178 na Vinný košt Bzí 2018; 26) 20 000 Kč T. J. Sokol Bzí,
IČO 70902178 na T. J. Sokol Bzí – úhrada energií; 27) 10 000 Kč SDH Železný Brod,
IČ 43257739 na „Malý Soptík“ – soutěž dětí MŠ ze Žel. Brodu a okolí; 28) 20 000 Kč Martin
Smola na Maturitní ples SUPŠS 2018; 29) 11 380 Kč DS Tyl Železný Brod, IČO 22858661
na Železnobrodské divadelní hry 2018; 30) 17 424 Kč SZPd Železnobrodska, IČO 26608022
na Zájezd seniorů 1) Zelená Hora, Žďár nad Sázavou a 2) Janské Lázně – korunami stromů;
31) 3 000 Kč Junák – český skaut, IČO 60252944 na Den her i pro veřejnost; 32) 3 000 Kč
RC Andílek, IČO 04885031 na Tam, kde hudba pomáhá, léčí a přináší radost a neschvaluje
na návrh kulturně-společenské komise tyto dotace: 1) 5 000 Kč Klub přátel železnic
Českého ráje, IČO 49294211 na Historickým vlakem Č. rájem; 2) 40 000 Kč Hana Gromová,
na Zájezd pro seniory – Železná Ruda; 3) 6 560 Kč BZOS, IČO 27022048 na Květinovou
úpravu pomníku padlých ve Bzí
schvaluje dotace z Programu podpory sociálních služeb v Železném Brodě na rok 2018
v rámci 1. termínu výzvy a s tím spojené uzavření veřejnoprávních smluv: 1) 25 000 Kč
Most k naději, IČO 63125137 na Terénní program pro osoby ohrožené drogou; 2) 25 000 Kč
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, IČO 26593980 na Komplexní odbornou
terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi LB kraji; 3) 10 000 Kč FOKUS
Turnov, IČO 49295101 na Zajištění sociální služby – Podpora samostatného bydlení
v Železném Brodě; 4) 15 000 Kč Hospic sv. Zdislavy, IČO 28700210 na projekt Podpora činnosti
Hospice sv. Zdislavy; 5) 10 000 Kč Fokus Semily, IČO 22871080 na Sociálně terapeutické
dílny ve Fokusu; 6) 10 000 Kč Fokus Semily na Sociální rehabilitace ve Fokusu; 7) 15 000 Kč
Compitum, IČO 26571129 na Terénní SAS Compitum; 8) 5 000 Kč Centrum LIRA,
IČO 28731191 na Poskytování preventivní sociální služby raná péče ve městě Železný Brod
schvaluje čerpání fondu odměn v průběhu roku 2018 v ZUŠ Železný Brod na odměny
pedagogů školy za práci nad rámec jejich pedagogické činnosti
schvaluje nový Kodex redakce pro vydávání Železnobrodského zpravodaje s doplněnými
změnami
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souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 5 000 Kč od firmy TRW Automotive Czech, s. r. o.,
IČO 26706342 do rozpočtu SVČ Mozaika na podporu aktivit, a to především na nákup
spotřebního materiálu, startovních čísel, nářadí apod.
souhlasí s konáním motorkářské mše a spanilé jízdy 5. 5. 2018 na Malém náměstí
v Železném Brodě spojené se zahájením motorkářské sezóny klubu KUMPANI CZECH
LOUŽNICE
bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy s p. L. Pekárkem, IČO 14831376, jejímž
předmětem je oprava střechy hasičské zbrojnice v Chlístově; dohodnutá cena 80 427 Kč
bere na vědomí informaci o uzavření dodatku č. 1 smlouvy se společností smlouvy se
společností PF Agency s. r. o., IČO 29154332, jejímž předmětem byla příprava a průběh
veřejné zakázky na dodavatele akce Zpracování digitálního povodňového plánu pro město
a ORP Železný Brod a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před
povodněmi pro město Železný Brod; dohodnutá cena 67 500 Kč bez DPH
schvaluje výsledky veřejné zakázky v podlimitním režimu na stavební práce „Knihovna
s multifunkčním sálem čp. 737, Železný Brod“ a schvaluje uzavření smlouvy se společností
BREX s. r. o., IČO 40232549, nabídková cena 20 208 018,15 Kč bez DPH
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Stavební úpravy nákladní rampy
školní jídelny ZŠ Školní“ a schvaluje uzavření smlouvy se společností EVOSA spol. s r. o.,
IČO 18384501, nabídková cena 1 701 260 Kč s DPH
schvaluje výsledky veřejné podlimitní zakázky na dodávky „Vybudování varovného
a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Železný Brod“
schvaluje uzavření příkazní smlouvy pro inženýrskou činnost „TDI – Knihovna
s multifunkčním sálem st. p. 714 v k. ú. Žel. Brod“ mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633
a firmou CEREBYD s. r. o., IČO 28769813 za cenu 326 440 Kč bez DPH a souhlasí
s udělením výjimky z Vnitřní směrnice č.1/2015 dle bodu IX, odst. 3 na akci „TDI – Knihovna
s multifunkčním sálem st. p. 714 v k. ú. Žel. Brod“
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Smetanovo zátiší – výstavba chodníku směr
Panská zahrada a spojka do Vaněčkovy ul. v Železném Brodě“ uzavřené mezi Městem
Železný Brod a TS Železný Brod s. r. o., IČO 272602887 za cenu 227 773 Kč vč. DPH
a souhlasí s udělením výjimky z Vnitřní směrnice č.1/2015 dle bodu IX, odst. 3 na akci
„Smetanovo zátiší – výstavba chodníku směr Panská zahrada a spojka do Vaněčkovy ul.
v Žel. Brodě“
schvaluje provedené výběrové řízení na užitkový automobil pečovatelské služby v Železném
Brodě a doporučuje koupi vozu dle nabídky č. 5249
bere na vědomí zápis Hospodářské komise ze dne 7. 2. 2018
schvaluje uzavření smlouvy o dílo Obnova povrchů komunikací části obce Železný Brod
mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a TS Železný Brod s. r. o., IČO 27260887 na
opravu komunikace na pozemku pč. 3271 v k. ú. Žel. Brod za cenu 232 427 Kč vč. DPH
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. j. OLP/328/2018 mezi Městem Železný
Brod a LB krajem, IČO 70891508
schvaluje udělení výjimky panu XY ze Směrnice města Železného Brodu pro přidělování
a pronajímání bytů ve vlastnictví města dle čl. 7, bod 4 písm. b). a souhlasí s jeho přihlášením
do výběrového řízení přidělování bytů obálkovou metodou
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schvaluje změnu bytu z Koberovské ul. 589 v Žel. Brodě do bytu Na Vápence 768/12 v Žel.
Brodě, a to od 1. 5. 2018
schvaluje záměr pronájmu pozemku pč. 1353/2 a části pozemku pč. 1353/5 vše v k. ú.
Železný Brod

Usnesení Rady města Železný Brod z 60. zasedání
konaného dne 23. 4. 2018
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje předložený program mimořádného zasedání Rady města Železný Brod
schvaluje doplnění usnesení č. 234/08 ze dne 25. 9. 2008 tak, že při dlouhodobých
a opakujících se akcích bude za pronájem městského divadla stanovena cena smluvní
schvaluje uzavření smlouvy na vybudování varovného a výstražného systému ochrany
před povodněmi pro Město Železný Brod se společností TELMO a. s., nabídková cena je
3 087 581 Kč vč. DPH

	Odbor vnitřních věcí
Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů od 1. 7. 2018
Doporučujeme všem občanům, aby si již nyní zkontrolovali, zda mají platný občanský průkaz
a cestovní pas (bude-li potřeba). V letní sezoně bývá čekací doba k podání žádosti poměrně
dlouhá. Žádost o vydání OP i CP může být podána na kterémkoli obecním úřadu obce
s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) – nemusí to být přímo v místě pobytu.
Od 1. 7. 2018 se mění doba vyřízení a s tím je spojena i výše správních poplatků.
Ouhrabková Ivana, OVV – občanské průkazy

	Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Fond na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný Brod
Program je zaměřen na opravy, úpravy a rekonstrukce staveb na území města Železný Brod
tak, aby se zlepšoval vzhled a technický stav bytových a rodinných domů. Zájemci mohou
využít půjčky na dobu 2 až 7 let.
Z fondu je možné poskytnout několik typů půjček. Žádosti k účasti ve výběrovém řízení
je možno podávat kdykoliv v průběhu roku. Formulář žádosti a další podrobné informace
k jednotlivým tipům půjček lze stáhnout z webových stránek města www.zeleznybrod.cz,
sekce „Občan“.
Iveta Polejová, OÚP a RR

Informujeme o stavební činnosti na území města
V květnu se naplno rozběhla demolice areálu Exathermu a při odvozu sutě došlo ke zvýšení
frekvence nákladní dopravy přes centrum města. Akci podporuje Operační program životní
prostředí.
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radnice informuje
Dále byla zahájena výměna palubovky ve
sportovní hale, na kterou přispělo Ministerstvo
školství mládeže a tělovýchovy. Výměna bude
dokončena do poloviny prázdnin.
Dalším projektem, který se připravuje do
realizace, je zpracování digitálního plánu
města a ORP Železný Brod, se kterým je úzce
spojena i výměna části varovného systému
(bezdrátového rozhlasu). Obě tyto akce jsou
před podpisem smlouvy a jsou součástí projektu, který podporuje rovněž Operační program
Životní prostředí.
Ve dvou částech města se připravuje výměna veřejného osvětlení, nainstalováno bude nové
LED osvětlení napojené na rozvaděče Brodecká a Jarní. Tuto akci podpoří Ministerstvo
průmyslu a obchodu z programu EFEKT 2018.
Brodeckou ulici čeká tento rok velká rekonstrukce, kdy se chystá oprava kanalizace
a vodovodu, přepojení plynovodních sítí, zmíněná výměna veřejného osvětlení a následně
nový povrch celé komunikace.
V současné době je vybírán dodavatel na nový chodník v Příčné ulici a za nedlouho bude
zahájen výběr zhotovitele chodníku v Horecké ulici, který by měl zvýšit bezpečnost chodců
směřujících k ZŠ Školní.
Do jarmarku bude dokončena převážná část chodníku ve Štefánikově ulici. Stavba pokračuje
i v Těpeřské ulici, kde se blíží do poloviny realizace nového chodníku.
Stále se připravuje a realizuje celá řada dalších více či méně drobnějších akcí, které, jak
věříme, přispějí ke zlepšení města.
Martin Řehák, OÚP a RR

Městská policie Železný Brod
Informujeme o zajímavých událostech prvního čtvrtletí
1) MP byla požádána operačním důstojníkem policie o součinnost při dopravní nehodě
v Masarykově ulici. Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že se zde nachází pouze havarované
vozidlo. Řidič z místa utekl a naštěstí nikdo další nebyl zraněn. Od svědků se podařil získat
popis řidiče. Díky místní znalosti se ho během několika minut povedlo strážníkům zajistit.
Následně bylo zjištěno, že důvodem útěku byl alkohol a v minulosti vyslovený zákaz řízení.
Případ si k došetření převzala PČR.
2) MP přijala oznámení od sousedky staršího muže žijícího v panelovém domě ve Vaněčkově
ulici, že tento již několik dní nevyšel z domu. Na místě hlídka zjistila, že byt je uzavřen
zevnitř. Protože nikdo nereagoval na zvonění ani bouchání, rozhodli strážníci o otevření
bytu. Uvnitř byl nalezen nehybný muž, bez známek života. Na místo byla přivolána PČR
a lékař, ten konstatoval smrt, která nastala před několika dny.
3) Strážníci MP byli požádáni o součinnost HZS u kempu Paraplíčko, kde do Jizery spadla
dodávka plná cigaret. Při příjezdu na místo byl nezraněný řidič již na břehu. Následovalo
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několikahodinové vyprošťování vozidla, kdy z důvodu špatného přístupu musela být
přivolána speciální technika a uzavřena silnice.
4) Strážníci MP byli požádáni o součinnost HZS v obci Těpěře, kde odkláněli dopravu při
požáru farmy ve Bzí.
5) MP přijala oznámení, že v Nádražní ulici je slyšet rozbíjení skla. Hlídka na místě zjistila
rozbité sklo u trafiky a stopy krve. Následně byl strážníky kousek od místa činu zadržen muž
s krvácející rukou. K činu se doznal a přiznal, že motivací byl jeden sáček kávy. Jelikož se
jednalo o recidivistu, převzala případ PČR.
6) MP přijala oznámení o 14-leté dívce, která chodí po tajícím ledu na Jizeře. Při příjezdu
hlídky došlo k prolomení ledu. Dívku se naštěstí podařilo dostat na břeh bez dalších
následků. Následně byla předána matce. Její motivací byl míč, který tam spadl kamarádovi.
7) MP v první čtvrtletí roku 2018 zaznamenala celkem 928 událostí (vč. 8 krádeží
v supermarketech), k nimž provedla 363 právních úkonů, 39 z nich bylo vyřešeno příkazem
na místě, 46 případů bylo řešeno ve spolupráci s policií ČR. Dalších 21 případů bylo předáno
k dořešení správnímu orgánu. Zbytek případů byl vyřešen napomenutím, nebo se jednalo
o žádosti o pomoc, nebo o případy které nemají trestněprávní charakter.
V prvním čtvrtletí také došlo k rapidnímu nárůstu volně pobíhajících psů. Bylo zaznamenáno
36 takových případů. Jelikož tento trend je zaznamenán v celém Libereckém kraji a kapacity
útulků nestačí, musí být psi být dočasně umístěni v náhradní péči, většinou v rodinách
strážníků.
Upozorňujeme, že v termínu 8.–10. června nás čeká tradiční Železnobrodský jarmark.
Tato zábava s sebou přináší i řadu dopravních omezení. Od 4. 6. bude uzavřena část
ulice Jiráskovo nábřeží, vjezd do ulice Smetanovo zátiší z náměstí 3. května, celé náměstí
3. května a prostor tržnice. Od 8. 6. bude uzavřena celá ulice Jiráskovo nábřeží, Obránců
míru, Malé náměstí a v ulici Husova bude zaveden obousměrný provoz. Konec těchto
omezení bude 11. 6. ráno. Žádáme občany, aby v této době sledovali pozorně dopravní
značení. Vyhnete se tak možnému postihu. Vozidla, která budou ponechána tam, kde budou
tvořit překážku, nebo v uzavřených ulicích, budou odtažena. Při jarmarku dochází také
k nárůstu návštěvníků města, který s sebou každoročně přináší i nárůst kriminality. Prosíme
občany, aby pozorně sledovali své okolí a jakékoliv podezření, že se děje něco nezákonného,
ohlásili na MP.
K oznámením nebo informacím o změnách dopravního značení využívejte mob.:
602 646 188.
velitel MP sstr. Hriník Pavel

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO Žb
Roznos zpravodaje
Jelikož je s distribucí Železnobrodského zpravodaje ze strany české pošty stále problém
s kvalitním a včasným roznosem, uvažujeme o možnosti samo roznosu. Podmínkou je
pokrytí celého Železného Brodu. Sháníme proto zodpovědné osoby, které by ve svém
volném čase byly ochotny roznést zpravodaj po jednotlivých částech Železného Brodu.
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO Žb
Spádové obce by stále zůstávaly v kompetenci české pošty. Jmenný seznam zájemců
z jednotlivých částí města evidujeme na TIC.
Alena Matějková
Nová sezona z Metropolitní Opery v New Yorku
Představujeme vám již nyní celý program alespoň v titulech, abyste se spolu s našimi
stávajícími abonenty, měli na co těšit. Zahajovací opera G. Verdiho: Aida (6. 10.) s Annou
Netrebko v hlavní roli bude zlatým hřebem. Následovat bude biblické milostné drama
C. Saint-Saens: Samson a Dalila (20. 10.) a G. Pucciniho zpěvná opera, v níž se proslavila
Ema Destinová, Děvče ze západu (27. 10.). Dále zazní N. Muhlyho: Marnie (10. 11.),
G. Verdiho klasická opera La Traviata (15. 12.), málo hraná Adriana Lecouvreur (12. 1.)
z pera F. Cilea, opět v hlavní roli s Annou Netrebko. Těšit se můžete také na G. Bizetovu:
Carmen (2. 2.), G. Donizettiho: Dceru pluku (2. 3.) a na jednu z R. Wagnerových oper
z cyklu o prstenu Nibelungů: Valkýra (30. 3.). Sezónu uzavře moderní dílo francouzského
skladatele F. Poulence o tragickém osudu řádu Karmelitánek Dialogy Karmelitek (11. 5.).
Kromě několika standartních titulů oper uvidíme a uslyšíme i ty vzácné a málokdy
předváděné. Rozhodně se Met opět postará o povznesení vrcholné kultury na této vyprahlé
hudební půdě, jak v představování výjimečných hlasů, tak i ve výpravě a orchestrálním
přednesu. Nemusíme jezdit do New Yorku, protože celá tato krása je přenesena moderní
technikou do semilského kina Jitřenka. Doprava do Semil je možná vlakem či autobusem
a zpět do Železného Brodu je zajištěn svoz. Kino Jitřenka se postará opět o prvotřídní prostředí
a služby během představení, včetně pohoštění během první a poslední opery. Dopřejte sobě
i vašim rodinným členům jedinečné neopakovatelné hudební zážitky. Těšíme se na naše
stálé přátele i na nové fandy krásné hudby, kteří chtějí vybřednout z primitivního hluku, tak
zvané moderní hudby. Vstupenky, podrobné programy a informace ohledně dopravy jsou
k dostání na TIC Železný Brod. Letošní sezóna skončila a my se těšíme na tu podzimní
2018/19.
Jaroslav Kalfus
Brody v Brodě – fotosoutěž 2018
Fotostředisko Havlíčkův Brod ve spolupráci s městy Český Brod, Havlíčkův Brod, Uherský
Brod, Vyšší Brod a Železný Brod vyhlásily další ročník fotosoutěže Brody v Brodě. Cílem
soutěže je zapojení široké veřejnosti do fotografování a poznávání života a míst ve městech,
která mají v názvu Brod. V letošním roce jsou vypsány tyto tři kategorie: „A“ Krásy města,
„B“ Život ve městě a „C“ Potůčky, potoky, řeka, mosty a lávky. První tři vítězná
místa získávají finanční odměnu. Fotografie můžete až do 30. září 2018 přihlašovat na
www.fotobrody.cz. Pokud si s přihlášením nevíte rady, přijďte na TIC Železný Brod –
fotografie přihlásíme a vložíme za vás.
Alena Matějková

Turistické informační centrum Žb
Otevírací doba: po–pá: 8–12 a 12.30–17 hodin, so–ne: 9–12 hodin.
Oznamujeme, že z provozních důvodů je až do odvolání o nedělích zavřeno. Děkujeme za pochopení.
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vybíráme z programu KC Kino Železný Brod
Červen svým charakterem láká lidi někam úplně jinam, než do kinosálu, ale náš program
na tento měsíc je barevný a hřejivý stejně jako léto! Posuďte sami. Na začátku měsíce
vám nabídneme, v květnu z technických důvodů nepromítanou, novou českou komedii Dvě
nevěsty a jedna svatba (1. 6.) s A. Polívkovou, E. Holubovou a B. Kleplem v hlavních rolích.
Velmi příjemný odpočinek s úsměvem na tváři slibují také další snímky např.: komedie Jsem
božská (29. 6.), která vás přesvědčí o tom, že sexy můžete být i s kolísavou nadváhou
a snímek Já, Simon (23. 6.), který vás znovu ubezpečí o tom, že každý z nás touží po velké
lásce. Nicméně když jste šestnáctiletý kluk a nikdo neví, že jste gay, je to o něco těžší...
Až vám bude z červnového počasí příliš horko, přijďte se k nám zchladit! Mráz po zádech
vám spolehlivě bude běhat při sledování čistokrevných hororů Ghost Stories (16. 6.), ale
ani velkolepý epický příběh o jednom z největších narkobaronů světa Escobar (15. 6.) vás
příliš nezahřeje na duši. Což neznamená, že byste ho neměli vidět, naopak! Oscaroví herci
(a životní partneři) Javier Bardem a Penélope Cruz se o to postarají...
Děti si jistě užijí další příhody Pata a Mata (9. 6.). Co se úterního Dobrého kina týče, nevím,
co vypíchnout dřív. Velkou filmovou lahůdku slibuje například snímek Manifesto (12. 6.).
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.
Za celý tým kina vám přeji hezké léto a v září pak zase na viděnou v KC Kino Železný Brod.
David Pešek

městské divadlo
SKETY

pondělí 11. června od 19 hodin
Koncert se uskuteční v rámci 63. ročníku hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov.
Skety jsou šestičlenné vokální těleso, které působí na domácí i mezinárodní scéně od
roku 2014, kdy vyhrálo první místo v jazzové kategorii na mezinárodním festivalu vokal.
total v Grazu. V roce 2017 jim na labelu Warner Music vyšlo CD „Týdytý“, které je plné
autorské tvorby a skvělých hostů. Debutové CD se jmenuje „Skety“ a bylo v roce 2015
nominováno ve čtyřech kategoriích na mezinárodní žánrové ceny CARA (Contempoprary
A Cappella Recording Awards). Hlásí se k odkazu jazzových a cappella souborů, ale jeho
hranice rády a často posouvají tam, kde by to mnozí
nečekali. Vytváří tak svůj osobitý zvuk i styl. Kromě
interpretací přejatých skladeb, leží jejich těžiště též ve
výrazné autorské tvorbě, zejména z dílny skladatele
Petra Wajsara. Říká se o nich, že jejich hudba dává
vzpomenout na legendární vokální tělesa Singers
Unlimited či Manhattan Transfer, i když jdou vlastní,
originální cestou.
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městské divadlo
Červnová představení
16. 6. od 16 hodin Orient show VI. – benefiční akce v organizaci RC Andílek (více na str. 25)
5. 6. a 19. 6. koncerty ZUŠ Železný Brod (více na str. 24)
27. 6. od 15 hodin Školní akademie ZŠ Školní Železný Brod (více na str. 23)
Připravujeme na podzimní sezónu – předprodej na uvedená představení bude zahájen
v měsíci září
15. 9. 100 let inspirace – módní přehlídka Made in Jablonec 2018 v rámci akce Skleněné
městečko – ve třech tématech „Noblesa let třicátých“, „Volnost šedesátek“ a „Nové tisíciletí“
se představí 18 týmů bižuterních a šperkařských firem, módních salonů a odborných škol
26. 9. Shoes Jana Krause (divadlo Zaseta, Praha) – divadelní parodie na známou TV show
20. 10. Limonádový Joe (DS Tyl Železný Brod) – premiéra hry Jiřího Brdečky
12. 11. Boeing – Boeing aneb Tři letušky v Paříži (Divadélko Radka Brzobohatého Praha)
– rozverná situační komedie, kde lásky přilétají a odlétají v hlavních rolích Eva Perkausová
a Miroslav Šimůnek (tváře TV Prima)
17. 11. Noc divadel
12. 12. Dokud nás milenky nerozdělí (Pantheon production Praha) – brilantní situační
komedie plná zvratů a záměn o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého
manželství v hlavních rolích Veronika Freimanová a Vladimír Kratina
29. 12. Milá máti, drahá dcero (Studio Hamlet Železný Brod) – premiéra hry Gustava Skály

Pro děti a žáky základních škol
17. 10. Pohádky z košíku (SemTamFór Slavičín) – tři známé pohádky Šíleně smutná
princezna, Strašidýlko Emílek a Čert a Káča v jednom
24. 10. Vévévé.československo.cs (divadlo Vyšehraní) – hra o rozpadu Rakousko-Uherské
monarchie, vzniku našeho státu a dalších důležitých historických momentech našich dějin
14. 11. Maková panenka (Liduščino divadlo Praha) – činohra s písničkami a motýlem
Emanuelem
Od podzimní divadelní sezóny bude připravena novinka pro všechny „milovníky“ divadla
v podobě Věrnostního divadelního deníku – ten pravidelným návštěvníkům divadla umožní,
vždy každé 10 představení, zhlédnout zcela zdarma.

	STUDIO HAMLET Železný Brod
Pecka na Pecce
Zájezdová představení – malý fenomén živého divadla. Proč fenomén? Většinou nevíte,
co vás čeká. Zkrátka divadelní adrenalin. A my jej zažíváme z představení Spolu. V sobotu
5. května jsme hráli na hradě Pecka. A navzdory všem obavám to dopadlo skvěle. Uplakané
tváře dam v první řadě a upřímný potlesk nás dojaly. Od kastelána hradu Jana Murdycha
jsme při rozloučení dostali opětovné pozvání. Takže možná další stálá štace? Byl to krásný
den a my za něj děkujeme.
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V červnu hrajeme Spolu na Vratislavickém divadelním létě, a to v úterý 26. 6. 2018 od 19.30
hodin. Tak pokud chcete vidět Spolu zase jinde a jinak, přijeďte za námi do Vratislavic.
Iva Chaloupková
Večeře po
představení
s Lenkou
Havránkovou
a Helenou
Soukupovou,
novými posilami
Studia Hamlet

MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
V měsíci červnu je otevřeno: úterý–neděle: 13–16 hodin, vstupné: 20 Kč a 10 Kč.

MOZAIKA ČASU ANEB ČAS V MOZAICE
termín: 1.–24. 6.

Vernisáž výstavy výtvarných děl dětí z kroužků SVČ Mozaika Železný Brod
se uskuteční ve čtvrtek 31. května od 17 hodin.

PATŘIČNÝ DŘEVO

termín: 30. 6.–29. 7., vernisáž v pátek 29. 6. od 17 hodin
Ivana Jiroušková z Galerie Art & Heart napsala:
„Jdete zamyšleně po ulici, najednou zvednete hlavu a něco upoutá váš zrak. Nemůžete
uvěřit svým očím a v tom okamžiku se vám rozbuší srdce. Zaostříte a pozorně sledujete to
divadlo. Nevíte, co vnímat dřív, jestli hru barev nebo dokonalost tvarů. Ponoříte se do světa
fantazie a postupně se začíná odehrávat příběh. Nejprve pohled z větší dálky na celou tu
krásu, po chvilce zaostření na detail a zase zpět na celek… „Co to je?“ Je to dílo Martina
Patřičného. „A kdo je Martin?“
Martin je kouzelník s obrovským srdcem, šikovnýma rukama, šibalským úsměvem
a jedinečným talentem. Jeho dílo je: láska na první pohled, touha po doteku, dobrodružství
příběhu, dokonalost provedení, soulad s přírodou, pohlazení po duši a hlavně neustálé
objevování, údiv a úžas. (www.patricny.com)

Následující výstava
3.–26. 8. Divadlo svět – výstava kostýmů a nákresů kostýmů z dílny Renaty Hanouskové
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Městské muzeum v Železném Brodě
Sklářská expozice, která představuje historii sklářské výroby na Železnobrodsku a galerii
světově proslulých výtvarníků Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského, se nachází
v budově spořitelny na náměstí 3. května. V červnu bude otevřena: úterý–neděle v čase
9–12 a 13–16 hodin.

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM LSD 2017
Výstava výsledků 6. ročníku sklářského sympozia Letní sklářská dílna. Po pěti proběhlých
ročnících, které se odehrávaly v huti sklářské školy, byl pro změnu loňský ročník ve znamení
malovaného skla. A protože jsme upustili i od společného tématu, měli vyzvaní výtvarníci ve
své tvorbě naprosto volnou ruku. Pozvání na LSD 2017 přijali: studio Cave Canem – Petra
Kučerová a Jiří Kučera, Zdena Hušková a Eva Vlasáková.

SKLO INSPIROVANÉ REPUBLIKOU
Přijďte se podívat, jak se mladá československá republika promítla do umělecké tvorby
železnobrodských sklářů.
Vstupné na výstavy je v rámci vstupného od muzea
Národopisná expozice zaměřená na město a blízké okolí se nachází v roubeném domě
zvaném Běliště. V červnu bude otevřena: úterý–neděle v čase 9–12 a 13–16 hodin.

JANA KASALOVÁ jr. – VZKAZY ODJINUD
do 1. července

Jana Kasalová jr. pochází ze Železného Brodu. Studovala malířství u profesora Jiřího
Načeradského (žáka Vlastimila Rady) na Fakultě výtvarných umění v Brně a postgraduální
studium umění na Universidad Complutense v Madridu a Cuence ve Španělsku. Žila
a tvořila v Londýně, Paříži a New Yorku, samostatně vystavuje doma i v zahraničí. Věnuje
se především kresbě a malbě, tvorbě audiovizuálních instalací, videoartu a fotografii. Ve své
tvorbě se dlouhodobě zabývá interpretací krajiny a kartografie, těla a lidské stopy v krajině,
nebo pojmem zvířete a proměny v něj. Jejím hlavním tématem je objevování jako proces,
hledání lidské orientace ve skutečném prostoru a čase. Na Bělišti představí výběr z kreseb,
které se zabývají počátkem života, písma a paměti. Více o autorce na: www.kasalova.eu.
Vstupné na výstavu je v rámci vstupného od muzea

muzeum a galerie detesk
Železný Brod, náměstí 3. května 20, otevřeno: denně 9–17 hodin

Antonín Langhamer (24. 7. 1936–4. 5. 2017)
Na počátku května uplynul rok od chvíle, kdy nás náhle uprostřed spousty rozdělané
práce opustil vzácný přítel, významný znalec výtvarného umění a českého skla (toho
železnobrodského především), pan Antonín Langhamer. Blíže jsme se poznali už během
90. let minulého století. Pojítkem byl oboustranný zájem o historii našeho regionu se
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muzeum a galerie detesk
zvláštním důrazem na sklářskou oblast.
Vztah se nadále prohloubil po založení
sbírky železnobrodského uměleckého skla
a vyvrcholením spolupráce bylo otevření
MUZEA A GALERIE DETESK. Od října 2014
do konce dubna 2017 se jako kurátor podílel
na všech patnácti výstavách, které byly
v té době galerii uspořádány. Toto číslo ale
neznamená nic, pokud vezmeme v úvahu, že
jich v životě celkově připravil více než třista.
Publikoval nespočet odborných statí, je autorem mnoha publikací, katalogů a monografií. Za
všechny jmenujme stěžejní Legendu o českém skle vydanou v roku 1999 nebo tu nejnovější
s názvem Výtvarní umělci Jablonecka a Železnobrodska z roku 2016. Antonín Langhamer,
ale nebyl v oblasti umění pouhým teoretikem.
Od dětství rád kreslil a maloval, naše muzeum vlastní jeho dílko s názvem „Mrazivý den“.
Obrázek pochází z roku 1953, jedná se o olej na kartonu a získali jsme ho na památku
darem od Antonínovy sestry paní Milady Fischerové. Autor ho namaloval jako sedmnáctiletý,
přičemž o jeho zřetelném talentu nelze pochybovat.
Ivan Kalousek

JAN ŠIMEK – OBRAZY 1987–2017
do 24. června

K vidění je výstava mapující uplynulých 30 let tvorby Jana Šimka, která zároveň připomíná
významné životní jubileum tohoto maloskalského a železnobrodského výtvarníka.

Od 29. června představí galerie DETESK průřez dílem akademického
malíře VLADIMÍRA VESELÉHO.
Vladimír Veselý se narodil v Hradci Králové v roce 1931. Po
absolvování Střední uměleckoprůmyslové školy v Jablonci n. Nisou
pokračoval ve studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
(1950–1956), a to v ateliérech profesorů Fišárka a Strnadela. Po
ukončení studií se Praha stala jeho definitivním domovem.
Před padesáti lety se rodině Veselých podařilo získat chalupu na nedalekém Spálově,
od té doby střídavě tvoří ve svém pražském ateliéru a od jara do podzimu se nechává
inspirovat duchem našeho okolí. Vladimír Veselý se pravidelně účastní výstav Malířů
Pojizeří v Pojizerské galerii semilského muzea. Kromě výtvarné činnosti je Vladimír Veselý
významným podporovatelem společenského dění. Na Spálově stál u záchrany evangelické
kapličky, která každoročně ožívá Spálovským babím létem.
Jakub Kalousek
Srdečně zveme k návštěvě našeho muzea a galerie.
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další pozvánky ze žb a okolí
LÍŠENSKÉ POCHODY ČESKÝM RÁJEM
– MEMORIÁL VLADIMÍRA HAJNÉHO (48. ročník)
sobota 2. června od 6 hodin

Program začíná v pátek 1. června na hřišti u táboráku, kde bude připraveno občerstvení
a k tanci i poslechu zahraje skupina NONSTOP z Liberce.
V sobotu je od 6 hodiny připraven start na nejdelší 50 km trasu a v průběhu rána i dopoledne
je možné vyrazit na ostatní trasy 41, 26, 18, 12 a 7 km. Trasa 7 km je sjízdná i s kočárkem.
Cestou narazíte na populární „hlavní kontrolu“ s udírnou nebo na kratších trasách na dětské
hry, které zpestří malým turistům zdravý pohyb v přírodě. Odpoledne i večer je provázen
v sokolovně živou hudbou. Více informací na: www.lisenske-pochody.cz nebo na e-mailu:
Salabovi@lisny.cz.
Akci pořádá KČT při TJ Sokol Líšný

XIII. STAROMILSKÁ POUŤ DO BZÍ
sobota 2. června od 11 hodin

Bzí, u kostela Nejsvětější Trojice
V programu: Funny Grass, Depos Trio, pohádky Rolnička Liberec a... více na plakátech
Pořádá BZOS

ŽELEZNOBRoDSKÝ JARMARK

termín: 8.–10. 6.; zahájení 9. 6. v 10 hodin

z balkonu budovy radnice (nám. 3. května)
Z ouřadu purkmistrovského staroslavného města Železného Brodu se všem domácím i cizím
na vědomost dává, že se opět v našem městě bude konat slavný Železnobrodský jarmark.
Program akce na Malém náměstí: (podium bude umístěno pod „hrbatou chalupou“)
pátek 8. 6.
od 17.30 hod. Těsně Vedle, rock Jirkov u Železného Brodu
od 19.30 hod.	Revival 60´s, rock Železný Brod
od 22.00 hod.	DJ Mastník a DJ Hoření – 30 years (diskotéka)
sobota 9. 6.
10.30 hod. 	Broďanka, dechová hudba Železný Brod
12.30 hod.
Handl, bluegrass band Jablonec n. Nisou
14.30 hod.
Jakub Děkan a band
16.00 hod.
Always, rock Železný Brod
17.15 hod.
Faleš, folk Železný Brod
18.00 hod.
Řetízek, pěvecký sbor ZUŠ Železný Brod
19.30 hod.
Pekař, pop
21.30 hod.
Hush, rock Jablonec nad Nisou
23.30 hod.
Hörstreich, rock Německo
neděle 10. 6.
11.00 hod. 	Staropražští Pardálové, staropražské písně Praha
13.00 hod. 	Ladybirds, folk-country, pop Jablonec nad Nisou
15.00 hod.	Voliéra, rock Železný Brod
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Během měsíce května byla na fb/IKS Železný Brod vyhlášena soutěž o nové CD Jakuba
Děkana a Pekaře. Staňte se fanouškem našeho fb a žádná soutěž vám neuteče.
Více info na www.zeleznybrod.cz/cz/aktualne/zeleznobrodsky-jarmark
Myslivecké sdružení Jizera Železný Brod vás v době konání jarmarku (8.–9. 6.) srdečně
zve na výbornou zvěřinovou kuchyni do mysliveckého domečku (ul. Štefánikova).
V čase od 10 do 22 hodin si budete moci pochutnat na bažantí polévce, svíčkové,
výpečkách či srnčím guláši.
Při akci proběhne v ul. Husova již 6. ročník Faking Hard Music Festu. Start v pátek
8. 6. od 17 hodin. Vstupné dobrovolné. Více o programu na fb/Faking Bookings.

DEN IZS 2018

úterý 19. června od 9 do 15 hodin

Železný Brod, tržnice (ul. Masarykova)
Program:
Zahájení Dne integrovaného záchranného systému v Železném Brodě
Ukázky činnosti: Policie ČR Semily (psovodi), Hasičského záchranného sboru Libereckého
kraje, SDH Železný Brod a SDH Těpeře (mladí hasiči), Vodní potápěčské záchranné služby
Liberec a Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
Ukázky řešení dopravní nehody: Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje,
SDH Železný Brod a Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje
Během celého dne prezentace a představení: Hasičského záchranného sboru
a Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska v Jablonci nad Nisou, Jednotek sborů dobrovolných hasičů v působnosti Města
Železný Brod, Hasičské záchranné služby SŽDC Liberec, Českého červeného kříže Železný
Brod, Městské policie Železný Brod, Krajského vojenského velitelství Liberec, Horské služby
Bedřichov, Policie ČR, BESIPu, Týmu silniční bezpečnosti a dalších...
Pořádá Město Železný Brod

HRÁTKY S PAMĚTÍ

úterý 19. června od 10 hodin

Železný Brod, Dům s pečovatelskou službou (ul. Obránců míru)
Sociálně-aktivizační služba pro seniory aneb 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 jsou: 17. 7., 21. 8. a 18. 9. 2018.
Stále si lze ze Splzova a Jirkova na Hrátky s pamětí objednat svoz přes Pečovatelskou
službu a to na mob.: 773 769 575.
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další pozvánky ze žb a okolí
ROCKFEST TĚPEŘE

sobota 23. června od 16 hodin

Těpeře, hřiště u sokolovny
V programu mimo jiné zahrají kapely: Doro & Warlock Revival, Rimortis, D. N. A., Anarchia,
Dangar Six, Voliéra, Always a další.
Vstupné: 160 Kč. Pořádá SDH Těpeře. Více na www.obec-tepere.blog.cz.

AKTUÁLNÍ DĚJINY

středa 20. června od 18.15 hodin

Železný Brod, aula SUPŠS
Omlouváme se za nečekané zrušení přednášky dne 30. dubna z důvodu
akutního onemocnění přednášejícího a srdečně zveme na přednášku
a besedu s Doc. Mgr. Jaroslavem Šebkem, Ph.D. z Historického ústavu
Akademie věd České republiky v náhradním termínu.
Pan Šebek je osobnost dostatečně mediálně známa, nebude u nás poprvé, a tak ho ani
představovat nemusím. Jsem rád, že se nám jej pro Železný Brod opět podařilo získat i přes
jeho neskutečnou vytíženost a věříme, že to bude velice intenzivní večer.
Těšíme se na setkání s vámi a s ním. Pořádá ČKA-Český ráj.
Ing. arch. Martin Tomešek

AKCE NA HRUBÉ HORCE
sobota 23. června

Hrubá Horka, hřiště u sokolovny
od 14 hodin Dětské sportovní odpoledne – soutěže a hry pro děti
od 20 hodin Vítání léta – posezení u dobrých horeckých specialit, k poslechu a tanci zahrají
Kapelníci
Pořádá TJ Sokol Hrubá Horka

POSEZENÍ DŘÍVE NAROZENÝCH
čtvrtek 28. června od 15 hodin

Železný Brod, restaurace Sport (ul. Masarykova)
Přijďte se pobavit, zatančit si, popovídat, zavzpomínat na svoje školní léta a prázdniny.
Přinesete-li své vysvědčení ze základní, střední školy nebo učiliště, obdržíte malé překvapení.
Pořádá MěÚ, odbor sociálních věcí

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Otevírací doba: úterý–pátek: 9–17.30 hodin
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Z knižních novinek pro dospělé
Michel Bussi: Nepouštěj se mé ruky – Mladý pár s šestiletou dcerkou tráví dokonalou
dovolenou na ostrově Réunion, která se však změní v noční můru, když Liane zničehonic
zmizí.
Robert Bryndza: Do posledního dechu – Kdo se skrývá za
falešnými profily na Facebooku a láká naivní mladé ženy na
schůzku? Jak chytí Erika, vraha, který vlastně existuje jen virtuálně?
Jo Nesbo: Macbeth – Když se nepodařený zátah na dealery
zvrhne v krveprolití, přichází inspektor Macbeth se svým týmem
rychlého nasazení, aby zachránil situaci. Macbeth je však
i vyléčený feťák s problematickou minulostí. Za jeho úspěchy ho
čeká odměna. Peníze. Moc. Respekt. To všechno má na dosah.
Macbetha pronásledují paranoidní představy o tom, jak mu osud
brání v oprávněném vzestupu. Jak se má dostat k tomu, na co má
právo? Tak, že začne vraždit.
Dana Hudíková a Irena Matoušová

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
4. 6.	Úřední den od 14 hodin.
13. 6.	Šlápoty – celodenní výlet do Žďáru nad Sázavou.
Na tento zájezd jsme žádali MěÚ o dotaci. Jsme velice rádi, že jsme ji dostali. Příjemná
zpráva pro všechny účastníky – cena tohoto zájezdu je 75 Kč. Děkujeme vedení města
a zastupitelstvu za finanční podporu naší činnosti.
Program: odjezd v 7 hodin od sokolovny, návrat ve večerních hodinách;
1) v 11 hod. prohlídka zámku, malý okruh (40 minut): senioři 50 Kč, ostatní 70 Kč,
ZTP zdarma;
2) v 12.30 hod. Zelená Hora, kostel sv. Jana Nepomuckého (s průvodcem): senioři 50 Kč,
ostatní 100 Kč;
3) ve 14.30–15 hod. Lipnice nad Sázavou (20 minut s průvodcem, poté volná prohlídka):
zlevněné vstupné 60 Kč; vedoucí zájezdu M. Minářová.
18. 6. Klub ručních prací od 14 hodin.
20. 6. Klub ONKO – DIA od 14 hodin.
Děkujeme všem, kdo si zakoupili kvítek měsíčku lékařského a tím podpořili boj proti rakovině
(prevence a rakovina tlustého střeva a konečníku).
Zálohy na rekondiční pobyt v Mariánských Lázních se budou vybírat v pondělí 11. 6.
od 14 hodin v klubovně na Poříčí. Vezměte si s sebou občanský průkaz a průkazku ZTP.
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Je nutné, co nejdříve, potvrdit telefonicky účast přihlášených paní Petružálkové
(mob.: 721 026 030). Nezapomeňte!
Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. Sledujte aktuální
informace ve vývěsce na tržnici.
Krásné léto všem přeje za výbor Marcela Minářová
Kontakty: neslysicizb@post.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233,
M. Paldusová: 724 462 219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 724 531 270,
M. Flajšmanová: 721 861 515

Ohlédnutí za zájezdem do Děčína
Ve středu 11. dubna jsme se zúčastnili zájezdu do Děčína. Vyjeli jsme v 7 hodin ze Železného
Brodu s naším dvorním řidičem panem Novotným. V plánu jsme měli prohlídku děčínského
zámku. Zámek je v celoročním provozu, vedle dvou okruhů na prohlídku se zde pořádá řada
společenských akcí (svatby, koncerty, výstavy...). Zámek nemá honosnou výzdobu, neboť
zde působily armády (naše, německá a ruská), ale je z něj cítit, že žije. Před prohlídkou
jsme prošli zámecké terasy příjemně upravené, za zmínku stojí Růžová zahrada, která
je upravená, ale bohužel růže ještě nekvetly. Navštívili jsme také součást ZOO přímo ve
městě, expozici Rajské ostrovy, kde jsme viděli exotickou faunu a flóru. Několik účastníků
vystoupalo na Pastýřskou stěnu, ze které musí být krásný výhled na město a okolí. Přálo
nám počasí, myslím, že se výlet každému líbil. Cesta tam i zpět proběhla bez problémů.
Olga Štěpánová, účastnice zájezdu

sport
Sportovní příměstské tábory
Tenisový tábor v areálu TK Železný Brod: termín 9.–13. 7. (po–pá: 9–13 hodin), kapacita
20 míst, věk 6–13 let, svačina zajištěna, cena 800 Kč/týden. S sebou: vhodnou tenisovou
raketu, tenisovou obuv (nebo obuv bez hrubého vzorku), sportovní oblečení dle počasí,
pití. Obsah: výuka tenisu, seznámení se základními dovednostmi, rozvoj pohybových
schopností, hry, mokrá varianta zajištěna. Přihlášky pouze e-mailem na: lufin@seznam.cz
(musí obsahovat jméno, datum narození, případné alergie a zdravotní omezení).
Tábory FSA Jany Boučkové ve SC Železný Brod
„Děti na startu“ (věk 4–10 let) v termínu 9.–13. 7. „Sportmanie“ (věk od 10 let) v termínu
13.–17. 8. Cena vč. oběda 1. 800 Kč/týden (po–pá: 9–15 hodin), pitný režim zajištěn,
v programu sportovní aktivity, výlety, výtvarná činnost, atd. Závazné přihlášky se zálohou
800 Kč co nejdříve, e-mailem na: bouckova@tfnet.cz nebo na cvičebních hodinách.
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Fotbalový tábor na fotbalovém hřišti: termín 13.–17. 8., kapacita neomezená, věk 6 let
a výše, cena 1 200 Kč/týden, v ceně je oběd a pitný režim. Denní program: zahájení dne na
fotbalovém hřišti v 9 hod., 9.30–11 hod. a 13.45–15.15 hod. tréninky dle věkových skupin,
12.15–13.15 hod. koupaliště nebo jiné aktivity. Přihlášky: Kletečka Jaroslav mob.: 725 244 280,
kletecka.jaroslav@seznam.cz.

Tenisový klub železný brod
Tenisový ples pro Tomáška Voborníka
Letošní Tenisový ples se konal jako charitativní pro Tomáška Voborníka. Polovina z každé
zakoupené vstupenky a další finanční dary byly věnovány Tomáškovi, který bojuje
s kogenitálním centrálním hypoventilačním syndromem. Na zdravotní pomůcky jste
Tomáškovi přispěli celkovou částkou 22.000 Kč, za něž vám patří veliké díky. Více na:
tomasekvobornik.proweb.cz.
Jiří Linka, TK Železný Brod

FK Proseč C. F.
Srdečně zveme všechny milovníky sportovního zápolení na turnaj v malé kopané s názvem
Fotbalový turnaj o 4. Pelechovský pohár. Turnaj se uskuteční na hřišti (umělá tráva)
u ZŠ Pelechovská v Železném Brodě v sobotu 23. 6. 2018 od 8 hodin. Parametry: počet
družstev 12, hrací doba 10 minut, hrací systém 4+1. Startovné na družstvo činí 1 000 Kč.
Přihlášky na mob.: 605 058 448. Více info na fcb/proseca.
Zdeněk Hloušek

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Prázdninový provoz mateřských škol
Informujeme rodiče dětí, že o letních prázdninách v termínu 16. 7.–24. 8. včetně budou
uzavřeny MŠ Na Vápence, MŠ Slunečná a MŠ Stavbařů v Železném Brodě. V době uzavření
železnobrodských mateřských škol mají rodiče možnost využít nabídku příměstských táborů,
které organizuje SVČ Mozaika a další sportovní organizace.

MŠ Na Vápence Železný Brod
Oslavila čtyřicátiny!
Oslavy začaly již v pátek 13. dubna u nás ve školce setkáním s bývalými zaměstnanci, na
jejichž dobrou práci, obětavost, poctivost, nadšení a úsilí naše škola navazuje. Stali jsme se
svědky krásných setkání lidí, kteří ve škole v určité etapě svých životů pracovali. Vyslechli
jsme si úžasné vzpomínky pamětnic na milé, i na ne vždy lehké okamžiky a dověděli se,
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co zajímavého se v minulosti školy událo.
Mnohé účastnice obdivovaly současný
moderní interiér, nově zrekonstruované
umývárny, množství pomůcek ve třídách
a přírodní zahradu. Nynější personál
seznamoval návštěvníky se změnami,
které se ve škole v posledních letech udály.
Společné setkání se opravdu vydařilo.
Všichni se rozcházeli do svých domovů
spokojeně.
V sobotu 14. dubna se naše školka
otevřela veřejnosti. Přišlo mnoho rodičů,
kteří se letos chystali se svými dětmi
k zápisu, ale i bývalí absolventi, kteří mohli po letech opět nahlédnout do tříd. Na chodbě
školy se pak mohli pobavit nad původními školními pomůckami a hračkami ze sedmdesátých
let. Děkujeme paní Martině Kovaříkové, která nám do výstavky zapůjčila ze své soukromé
historické sbírky kočárek pro panenky a některé další dobové hračky. Mnozí dospělí
návštěvníci si nad vystavenými fotografiemi zavzpomínali na svá školkovská léta a našli se
na fotografiích v kronice. Při posezení u kávy, různých druhů moučníků a dalšího skvělého
„domácího“ pohoštění z naší školní kuchyně mohli všichni přítomní zhlédnout videonahrávku
s ukázkami nynějších vzdělávacích činností a s fotografiemi z různých akcí školy. Přišli ale
i naši současní svěřenci. Ukazovali rodičům své oblíbené hračky a v připravených výtvarných
dílničkách si z krabiček vyráběli šperkovničky, které si nadšeně odnášeli domů.
Snažili jsme se pro děti i návštěvníky školy připravit zajímavý den a možnost nahlédnout
s námi do historie školy. Děkujeme všem přítomným za milá přání a za vyjádřená uznání
naší práce.
Úterý 17. dubna bylo slavnostním dnem především pro naše děti. Mohly totiž všem, kteří přišli
v 17.00 hodin do městského divadla ukázat jak jsou úžasné, šikovné, odvážné a co všechno
dovedou. Připravily si pro publikum hudební pohádku O Červené Karkulce v trošičku
netradičním podání. V očích mnohých diváků se střídaly úsměvy se slzami dojetí. Všichni
se skvěle bavili a děti měly velký úspěch. Mnohé kladné ohlasy a díky z řad rodičů pak byly
největší odměnou pro všechny paní učitelky, které „muzikálek“ s bezmála padesátičlenným
„divadelním souborem“ nacvičily. Zároveň jsme naše vystoupení věnovali všem maminkám
v sále k jejich blížícímu se svátku.
Velký dík za obětavou přípravu oslav a pohoštění patří všem učitelkám a provozním
zaměstnancům naší mateřské školy. Dále také děkuji paní Ivě Plhalové, která nám ve své
dílně opět ochotně ušila některé kostýmy pro děti. A v neposlední řadě bych chtěla velmi
poděkovat MAS Achát za finanční podporu.
Jitka Jírová, ředitelka školy

MŠ Slunečná
Pro školní rok 2018/2019 nabízí volná místa pro děti. Více informací na tel. č.: 483 389 462
a na www.msslunecna.cz.
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	Základní škola Školní
Srdečně zveme ve středu 27. června od 15 hodin do Městského divadla v Železném
Brodě na Školní akademii. Žáci naší školy pod vedením učitelů si pro vás připravili hudební
a divadelní vystoupení, kterým zakončí školní rok a rozloučí se s žáky 9. tříd. Těšíme se na
vás.

Týden plný čarodějnic
Poslední dubnový týden se v naší družince
nesl ve znamení čarodějnic. Děti malovaly
vskutku originální obrázky čarodějů
a čarodějek, kterými si vyzdobily svoji hernu.
Povídali jsme si o tradicích a zvycích pálení
čarodějnic, četli si o nich neuvěřitelné příběhy
a řešili zapeklité úkoly s omalovánkou.
A protože mají děti velkou představivost
a fantazii, o nádherné čarodějky, které jsme
společnými silami vyráběli, nebyla nouze.
A kde nakonec naše „krasavice“ skončily?
Kdo ví. Některé možná shořely o filipojakubské noci v plamenech, ve kterých si zatančily
svůj poslední tanec. Jiné třeba zdobí dětem pokojíček a těší na shledání opět za rok!
ze školní družiny: Dana Maršinská, Jakub Hlubuček a Štěpánka Winterová

Okresní kolo ve vybíjené
Ve čtvrtek 19. dubna se v městské hale v Jablonci nad Nisou konalo okresní kolo ve vybíjené.
Turnaje se účastnila děvčata třetích až pátých tříd. Naši školu reprezentovaly tyto žákyně
ze 4. třídy: Daniela Polcerová, Tereza Malinová, Sofie Zlatušková, Rozálie Procházková,
Rozálie Řezáčová, Andrea Burkoňová, Tereza Voláková, Nadiya Ursta, Sofie Charvátová
a Ema Šefrová. Z 5. třídy: Natálie Hudská, Radka Svárovská, Barbora Farbárová a Anna
Giang Nguyenová. V turnaji proti sobě bojovalo pět škol: ZŠ Vrkoslavice, ZŠ Liberecká,
ZŠ Rychnov, ZŠ sportovní Tanvald a naše ZŠ Školní Železný Brod. Naše děvčata prvně hrála
ve veliké hale a hned první zápas se sportovní ZŠ Tanvald. Mnoho barevných čar způsobilo
občasnou dezorientaci a ztrátu míče. O rok starší dívky z páté sportovní třídy Tanvald
naše převážně čtvrťačky porazily. V ostatních třech zápasech naše děvčata podala skvělé
výkony a třikrát zvítězila. Dokázala porazit
Libereckou ZŠ v kratším limitu než je sedm
minut. Děvčata získala 2. místo a za rok se
pokusí získat metu nejvyšší. Děkujeme všem
za reprezentaci naší školy.
Mgr. Milena Hlubučková, třídní učitelka 4. A
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Jaro plné sportu
V pondělí 9. 4. se na naší škole konalo okresní finále Sazka Olympijského víceboje. Děti
z celého okresu soutěžily v pětiboji – trojskok z místa, hod medicinbalem přes hlavu,
2 minuty skákání přes švihadlo, 2 minuty kliky, člunkový běh s driblingem na 2 minuty. Naše
děti si vybojovaly 16 postupových míst do krajského kola. V týmech jsme obsadili první místo
a přidali další umístění na stupních vítězů v soutěži jednotlivců.
Ve čtvrtek 3. 5. jsme se zúčastnili štafetového poháru pro 1. stupeň. Ve štafetách 8 × 100 m
zvítězili mladší (1.–3. tř.) i starší (4.–5. tř.) žáci. Ve smíšených štafetách na 8 × 200 m
jsme obsadili 2. a 3. místo. V součtu časů všech štafet nám výsledný čas stačil na celkové
druhé místo. Jsme spokojeni s postupem do krajského kola, které se bude konat v Liberci.
V doplňkové disciplíně hodu medicinbalem zvítězila Rozárie Daníčková výkonem 6,60 m.
Dne 23. 4. jsme opět tradičně pořádali základní kolo fotbalového turnaje McDonald´s CUP.
Turnaj je určen pro první stupeň ZŠ. Chlapcům z 3.–5. tříd utekl postup těsně o skóre (dva
vstřelené góly navíc). V kategorii 1.–3. tříd jsme postoupili do okresního finále v Jablonci
n. Nisou, kde ZŠ Školní 11. 5. vybojovala celkové třetí místo v okrese.
Poslední velkou akcí byl Pohár Rozhlasu – soutěž družstev v atletice pro kategorie 6.–7.
a 8.–9. tříd. Postup do krajského kola nám unikl, ale žákyně a žáci dosáhli dílčích úspěchů
v jednotlivých disciplínách. Často obsadili stupně vítězů, dokonce danou disciplínu vyhráli.
Kompletní výsledky a fotografie naleznete na www.zs-skolni.cz. Všem zúčastněným
děkujeme za reprezentaci a snahu.
Sportu zdar! Lenka Skrbková a Jan Lufinka

	Základní umělecká škola
V měsíci červnu vás srdečně zveme do Městského divadla v Železném Brodě na tři koncerty:
1) Závěrečný sborový koncert, který se uskuteční v úterý 5. června od 17 hodin.
Představí se všechny tři sbory naší školy: nejmenší CVRČCI, mladší žáci HVĚZDIČKY
a zkušení sboristi ŘETÍZEK se svými sbormistry Lídou Brázdilovou, Veronikou Jiřenovou
a Josefem Hlubučkem.
2) SKETY – jedinečný koncert vokálního sexteta, který se uskuteční v rámci festivalu Dvořákův
Turnov a Sychrov, v pondělí 11. června od 19 hodin. Více na str. 11.
3) Závěrečný koncert žáků, který se uskuteční se v úterý 19. června od 18 hodin.
Poslechnete si nejlepší sólisty hudebního oboru, letošní absolventy a úspěšné žáky naší školy
na soutěžích.
Gratulace a poděkování
Ač jsme nejmenší ZUŠka v okrese, rozhodně nejsme žádnou Popelkou, nebo vlastně
ano. Oproti „velkým sestrám“ nemáme takové možnosti, nabídky a podmínky, ale přece se
dokážeme ukázat v tom nejlepším světle a plné kráse. V letošních soutěžích žáků základních
uměleckých škol České republiky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, tentokrát v oborech sólový a komorní zpěv, hra na dechové nástroje, hra na bicí nástroje
a hra smyčcových souborů naši žáci velmi dobře a úspěšně prezentovali sebe i naší školu.
Všem žákům i učitelům velmi gratuluji a děkuji jim.
Zvláštní a největší uznání a poděkování patří dvěma žačkám naší školy, které se probojovaly
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až do celostátních kol a tam svými výkony přesvědčily odbornou porotu o svých kvalitách a ve
velké konkurenci výtečně obstály.
Adéla Janků ve hře na saxofon získala třetí místo a Marie-Magdalena Jiřenová v sólovém
zpěvu získala místo druhé. Je to obrovský úspěch. Náležitě jsem na naše studentky a také
na naše učitele hrdá. Ještě jednou děvčatům velmi gratuluji a taktéž děkuji a gratuluji slečně
učitelce Zlatce Chlupáčové za skvělou přípravu Adélky.
Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ Železný Brod
Aktuální informace na: www.zus-zelbrod.cz a na tel. č.: 483 389 327, 608 782 712.

	Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
V pátek 29. 6. v 10 hodin bude za přítomnosti ředitele školy zahájena velká letní výstava
skla. Otevřena bude v termínu: 10. 7.–25. 8. a to úterý–sobota v čase 10–17 hodin.
Ing. V. Bártlová, zástupce ředitele

volnočasové aktivity
	Středisko volného času MOZAIKA
Akce na měsíc červen
1.–24. 6. Mozaika času aneb čas v Mozaice
– výstava výtvarných děl v Městské galerii Vl. Rady Železný Brod
8.–10. 6. Jarmareční oáza u Mozaiky – hry pro děti i dospělé, muzika, občerstvení
22. 6.
Mozaikyáda – rozloučení se školním rokem, přihlášky na další školní rok
23. 6.
Horolezecké sranda závody dětí a rodičů (od 8 hodin v tělocvičně SUPŠS)
23. 6.
Šachový turnaj dvojic (dítě + rodič)
Podrobné informace: SVČ Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod, nové
tel. č.: 778 494 827, web: www.mozaikazb.cz, e-mail: ddm.zb@seznam.cz.
Eva Rydvalová, ředitelka SVČ Mozaika

Rodinné centrum Andílek
ORIENT SHOW VI. 2018

sobota 16. června od 16 hodin
Taneční, benefiční akce se uskuteční v Městském divadle Železný Brod. Těšit se můžete
nejen na železnobrodské orientální tanečnice, ale také na spoustu jiných zajímavých
tanečních hostů, bohatou tombolu, malování hennou, dražbu dortů a... V letošním roce
pomůžeme malému Kubíkovi, který trpí svalovou dystrofií a potřebuje peníze na speciální
přístroj. Více o Kubíkovi na: http://jakubpecka.cz/. Celým odpolednem vás provedou známí
herci Karel Zima a Lukáš Langmajer. Na portálu youtube/Orient Show Železný Brod 2018 se
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můžete podívat na videopozvánku, kterou zde Karel s Lukášem natočili v zimních měsících.
Přijďte spolu s námi podpořit dobrou věc. Pokud byste měli zájem podílet se s námi na
organizaci této akce, ozvěte se nám.

Venkovní herničky na Bělišti
Ve spolupráci se Semínkem Země ze Semil pro vás opět připravujeme pravidelné herničky.
Oblíbené venkovní herničky plné zábavy, her a aktivit pro děti, tvořivé dílničky a divadélka
začnou probíhat pravidelně každý čtvrtek v čase od 9 do 12 hodin již od června
a potrvají celé léto. V měsíci červnu jsou herničky určeny především pro školky a školy
nejen ze Železného Brodu, ale i okolí. Na herničky je nutné se předem objednat na mob.:
774 608 874. V případě, že se hernička bude konat pro předem objednanou skupinu, je
vítána i široká veřejnost. Aktuální konání herniček sledujte na fb.

Ohlédnutí za akcemi
Dne 22. dubna se na Bělišti konala akce Bejvávalo aneb oslava dne Země. Děti si mohly
vyzkoušet podojit Kozu Lízu, vyprat na valše a utlouct vlastní máslo. Akcí jsme dětem chtěli
přiblížit, že potraviny nerostou v regálech supermarketů, a jak to vypadalo dřív... Těšíme se
opět za rok.
Dne 13. května proběhla i u nás celorepubliková akce Závody kočárků. V celkem
sedmi kategoriích si zasoutěžilo bezmála 30 závodníků nejen s kočárky, ale i např.: na
odstrkovadlech. Zazávodit si přišel i pan starosta Mgr. František Lufinka, který v kategorii
retro kočárků zvítězil o půl stopy nad senátorem Jiřím Zemanem. Na zdravotní pomůcky pro
Kubíčka se „vyběhalo“ 4.300 Kč. Děkujeme všem závodníkům a sponzorům akce (TF Net,
Bonanza, Detoa, KiK a další).
Sháníme brigádníky do našeho stánku v terénu na malování na obličej a k dílničkám na
našich i výjezdových akcích. Jedná se o dlouhodobou brigádu. Více o brigádě vč. financí na
mob.: 774 608 874.
Více informací na www.centrum-andilek.cz nebo na h.simmova@centrum-andilek.cz.
za RC Andílek Helena Simmová

Trávnice, z. s.
Srdečně zveme na čtení ze starých kronik, které se uskuteční v úterý 5. června od 18 hodin
v kavárně Cafe Cofiel na Malém náměstí v Železném Brodě. Akce se bude pravidelně
opakovat, následující termíny jsou 3. 7. a 7. 8. 2018. Přijďte se dozvědět historické
zajímavosti z našeho města.

Zpátky v čase 2018
Dne 5. května se v Železném Brodě objevila časová smyčka, která louku před muzeem
na Bělišti vrátila zpět do 20. let minulého století. Vážené příchozí zdravil dřevěný kolotoč,
starodávná střelnice, flašinetáři a harmonika. K ochutnání byly koláče, sejkory, mini
palačinky. Paní a dívky mohly navštívit kartářku, zakoupit si košíky z vrbového proutí nebo
staročeskou kameninu. Dítka mohla vyzkoušet první pomoc, neskutečné dřevěné atrakce
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z Bozkova, zahrát si káču, kuličky, chůzi na chůdách
a honit obruč, podojit kozu...
K poslechu i tanci zahrál a zazpíval soubor Horačky
a hrálo se pimprlové divadlo. Kdo chtěl, mohl se vyfotit
u historické fordky nebo v dobovém oblečení před plátnem
s fotografií Malého náměstí z roku 1905. Doufáme, že se
nám podařilo zobrazit atmosféru dvacátých let, krátce po
vzniku naší republiky, rok, kdy byla schválena první ústava,
dobu, která nebyla lehká, dobu plnou naděje a očekávání.
Snad se všichni dobře pobavili a vaše dobrá nálada byla
naší největší odměnou. Tímto děkujeme všem aktérům
akce, kterými byly: RC Andílek, Skauti Železný Brod, ČČK, loutkové divadélko Prokůpek
Zásada, Semínko země Semily, muzeum a TIC Železný Brod, kavárna Cafe Cofiel, řeznictví
U Rydvalů a všem dalším zúčastněným, bez nich by to prostě nebylo ono. Speciální
poděkování patří našim sponzorům: Městu Železný Brod a radiu Contact Liberec, firmám
Detesk, s. r. o., Řeznictví a uzenářství Bukvic, Glass Novotný, Elektra K2, Drogerie u Anděla
a Zdravá výživa Devětsil.
Jiřina Čermáková

Český červený kříž MS Hrubá Horka
V sobotu 6. října pořádá autobusový výlet do měst Litomyšl a Polička. V Litomyšli navštívíme
renesanční zámek (památka UNESCO) a klášterní zahrady, v Poličce městské hradby
a věž kostela. Odjezd z Hrubé Horky v 6.30 hodin a z Malého náměstí v Železném Brodě
v 6.45 hodin. Předpokládaná cena 280 Kč, přihlášky na mob.: 775 295 931 nebo na e-mail:
Sirkova.Marie@seznam.cz nejpozději do konce srpna 2018. Srdečně vás všechny zveme.
Šírková Marie

	Skautské středisko Údolí Železný Brod
Dne 28. dubna jsme se zúčastnili okresního kola Závodu vlčat a světlušek (ZVaS)
v Tatobitech. Naše děti soupeřily s 20-ti družinami. Celý závod se nesl v duchu starých
českých bájí a pověstí. Závodní okruh dlouhý cca 4 km obsahoval deset stanovišť, na
kterých byla prověřena fyzická zdatnost zúčastněných hlídek a všeobecné znalosti. Ukázalo
se, že máme ve středisku velmi šikovné členy. Naše družina ve složení Natálka Švitorková,
Valča Polmová, Tomáš Ságl, Róza Daníčková, Anežka Koucká a Radka Svárovská se
umístila na velmi úžasném 2. místě a postupuje do krajského kola! Naše mladší družinka
ve složení Sandra Matoušová, Anežka Plívová, Kája Šťástková, Kuba Esselbach, Pavel
Bílek, Vítek Fabián a Kristýna Marie Svobodová, která jela na závody poprvé, se umístila na
pěkném 9. místě. Navzdory tomu, že byla hlídka sestavena z nováčků a menších členů, je
to velmi dobré umístění. Za účast, velikou odvahu a odhodlání velmi chválíme. Po návratu
do klubovny nás čekalo milé překvapení ve formě zmrzlinového poháru a sklenky dětského
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volnočasové aktivity
„šampáňa“ pro každého. Poté, co jsme se velmi spontánně dohodli na přespání v klubovně,
přivezla jedna z maminek (Eva Pavlatová – řeznictví Ladislav Matouš, Masarykova ulice)
jídlo k večeři. Tímto srdečně děkujeme za milý sponzorský dar. Více fotek ze závodu bude
vyvěšeno u městské tržnice.
Tímto děkujeme našim světluškám a vlčatům za úžasnou reprezentaci našeho města
a budeme držet palce do krajského kola ZVaS, které se uskuteční 23.–24. 6. v Martinicích
v Krkonoších.
Tereza Polmová – Éra, členka skautského oddílu

Český zahrádkářský svaz ZO Železný Brod
Ohlédnutí za akcí Řez, roubování a hnojení ovocných dřevin
Na konci dubna uspořádala naše organizace tradiční akci o řezu ovocných dřevin
v zahrádkářské osadě Zálesí pod vedením svých odborných instruktorů. Letos byla
problematika doplněna o téma ochrany proti škůdcům. Stále se zvyšuje počet návštěvníků –
letos jich bylo 56 a zahrnuli oba instruktory velkým množstvím dotazů. Je vidět, že pěstování
ovocných stromů se pořád věnuje nemalá skupina obyvatel našeho města. Každý z účastníků
si odnesl domů hnojivo a základní prostředky proti škůdcům. ZO ČZS Železný Brod děkuje
Městu Železný Brod za finanční podporu celé akce a kolektivu pracovnic Drogerie U anděla
za tradiční pomoc při objednání a dodávce potřebného zboží.
Mgr. Ivan Mališ, předseda ZO ČZS Železný Brod

Český rybářský svaz Mo Železný Brod
Rybářské závody na Staré vodě
V sobotu 28. 4. se na Staré vodě u Jesenného uskutečnily tradiční rybářské závody, kterými
jsme neformálně zahájili sezónu na mimopstruhových vodách. Břeh rybníku byl plně obsazen
a vodu protínalo nemalé množství vlasců se širokou škálou nástrah. Všude panovala napjatá
atmosféra a soustředěnost, neboť každý ulovený centimetr rozhoduje o konečném umístění.
Počasí přálo jak rybám, tak rybářům, pro které bylo připraveno občerstvení ve formě
opékaných uzenek, piva i nealkoholických nápojů. Ze sedmdesáti účastníků se v kategorii
dospělých nejlépe umístil Martin Daníček, který ulovil 422 cm ryb. Z počtu 18 mladých rybářů
zvítězil se svými 292 cm ryb Josef Lamač. Největší rybu ulovil Jiří Munzar, který zdolal
kapra 57 cm. Toto velké rybářské klání bylo pro některé nejmladší rybáře prvními okamžiky
strávenými u vody, a proto při předávání cen neodešel žádný rybář z této kategorie bez
ocenění. Ceny pro mládež byly zakoupeny z finančních prostředků poskytnutých Městem
Železný Brod a dalšími sponzory, kterým tímto mnohokrát děkujeme za přízeň. Věříme, že
právě tyto okamžiky se vryjí budoucím rybářům do paměti a ti se budou věnovat přírodě
a rybaření i v budoucnu. Po vyhlášení výsledků a rozdání krásných cen byla slosována
tombola, ve které bylo rozdáno 15 kusů krásných tříkilových kaprů. Závody se velmi vydařily,
a proto nezbývá než popřát všem rybářům úspěšnou sezonu a poděkovat všem sponzorům
za poskytnuté ceny. Petrův zdar!
Jaroslav Zahradník, předseda MO ČRS Železný Brod
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OSTATNÍ
Železný Brod a rok 1918
Válečná léta jsou pochopitelně vždy doprovázena problémy se zásobováním místních
obyvatel. Nejinak tomu bylo i v Železném Brodě v době 1. světové války. Nahlédněme už
tradičně do Železnobrodských letopisů Františka Sochora:
Řemeslníci si vymiňují za práci potraviny a venkované prodávají obilí, mléko, máslo a maso
za cukr, tabák, kávu apod. Podloudnictví čili keťasení s moukou a obilím bylo sice přísně
zakázáno a stíháno, ale trvalo ustavičně, ba s rostoucími zásobovacími obtížemi se ještě
rozmáhalo. Ani rozmnožené četnické hlídky, ani přísné prohlídky na nádražích a ve vlacích
tomu nemohly zabránit. Lístkové hospodářství stále trvalo, dokonce vedle potravin byly na
lístky vázány i další předměty denní potřeby jako obuv, ošacení, petrolej ke svícení, uhlí atd,
atd. Tyto lístky rozděloval městský úřad prostřednictvím své zásobovací komise, ale jednak
byly příděly na lístky stále menší, jednak se často na ně vůbec nic nedostalo…
…Látky byly tkány ze zvláštní náhražkové příze, lidé tvrdili, že dokonce z kopřiv, a kopřivy
snad byly skutečně do těchto tkanin přidávány. Kožené podrážky na botách byly nahrazovány
tzv.špoldou, která byla slepována z několika tenkých vrstev, v nichž bylo víc papíru než kůže.
Nejen děti, ale i dospělí chodili v dřevácích, to znamená v jakýchsi páskových sandálech
s dřevěnou podrážkou…
	Neskutečné obtíže museli překonávat tehdejší obyvatelé našeho města. V dnešní době
blahobytu jsou to pro nás všechny prakticky nepředstavitelné věci. Takže zákonitě by zase
měla vzrůst úcta a obdiv k tomu, jak se Broďáci s tehdejšími podmínkami vyrovnávali.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta města

HÁDANKA
Květnová hádanka donutila pouze šest osob vydat se na
procházku po Trávníkách a najít místečko, kde se nachází
letopočet 1595 ve štítku nade dveřmi. Knihu Jaroslav
Brychta vyhrává paní Lenka Sochorová, která správně
odpověděla, že letopočet je v Hluboké ulici na domě
č. p. 115. Gratulujeme. Věříme, že detail červnové hádanky
zná či pozná nebo na Trávníkách najde více osob, a to
i s ohledem na skutečnost, že se hraje o pernametní
vstupenku na naše městské koupaliště. Odpovědi
zasílejte na e-mail: info@zelbrod.cz nebo telefonujte
na tel. 483 333 999 (TIC Železný Brod) nejpozději do
10. dne daného měsíce. Originální barevnou fotografii
si můžete prohlédnout na www.zeleznybrod.cz v sekci
Železnobrodský zpravodaj/Hádanka – fotografie.
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inzerce
Skleněná bižuterie, a. s.
Alšovice 156, Pěnčín zve na
Den pro děti (1.–3. 6.; 10–17 hodin): sleva pro děti 50 % na tvoření v kreativních
dílničkách a vstup do muzea, na památku získají malý dárek, mimořádná akční sleva
30 % na všechny dětské hry.
Tvoření pro tatínky s kapkou krve (14.–17. 6.; 10–17 hodin): přijď si vyrobit dárek pro
tatínka ke Dni otců; navíc také akce ke Světovému dni dárců krve – 70 % sleva na vše,
mimo nákupu na prodejně po předložení dárcovského průkazu
Den s trpaslíkem a skřítkem Střípkem (21.–24. 6., 10–17 hodin): představení zcela
nové hry pro děti a jedinečná možnost zahrát si tuto hru zdarma; mimořádná akční 25 %
sleva na všechny naše dětské hry.
Rybičky s vysvědčením (28. 6.–1. 7.; 10–17 hodin): netradiční rybaření ke Světovému
dni rybářství aneb vylov si u nás rybku a můžeš si zdarma polepit skleněnými kamínky
připravenou dřevěnou rybičku; akce pro všechny děti, které nám přinesou ukázat
vysvědčení, získají malý dárek
Červenec = Sladký měsíc – na to jste čekali: Den čokolády (7. 7.), Den gumových
medvídků (15. 7.), Den lízátek (20. 7.) a Den mléčné čokolády (28. 7.), otevřeno vždy od
10 do 18 hodin: přijďte si pochutnat a něco hezkého vyrobit
Srpen = Letní tvoření – vlastní inspirace a soutěž (1. 8.–2. 9.; 10–18 hodin): veškeré
výrobky z tohoto období lze přihlásit do soutěže o hodnotné ceny
Od 14. 6. do 2. 9. 2018 máme otevřeno každý den.
Více info na www.beadgame.cz; mob.: 601 129 664; FB/beadgame.cz;
(staňte se našimi přáteli a žádná akce vám neuteče).

Zámek Navarov
Den otevřených zahrad
Váš oblíbený podnik
v Železném Brodě

Co nabízíme?
● Nabídka regionálních piv
z malých pivovarů
● Široká nabídka nealkoholických
a alkoholických nápojů
● Rozsáhlá nabídka
míchaným koktejlů
● Výborné jídlo
● Prvotřídní káva
● Milá a ochotná obsluha
● Příjemné a útulné prostory
Kontakt:
Petr Drmla – 777 124 781
Najdete nás na facebooku i instagramu
Velmi se těšíme na vaši návštěvu.
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sobota 2. 6. 2018 od 14 hodin
Odpoledne plné her a soutěží pro děti

Srdečně vás zveme

ZAMĚSTNÁNÍ BEZ HRANIC

Jste osoba se zdravotním znevýhodněním, jste znevýhodněni z důvodu nízké
kvalifikace nebo z důvodu věku 50+? Nemůžete najít zaměstnání? Sdružení
TULIPAN z. s. zahájí nábor do II. běhu projektu Zaměstnání bez hranic na
Semilsku. Nábor bude probíhat v měsících červnu a červenci 2018.
Přijďte k nám a jsme na začátku cesty. Společnými silami dojdeme do cíle.
Čekají na vás zajímavé aktivity
● zmapování potenciálu a vytvoření plánu osobního rozvoje
● posílení komunikačních, pracovně-právních a digitálních znalostí
● zlepšení orientace na trhu práce
● terapeutické aktivity, individuální přístup a sdílení účastníků projektu
● získání pracovních dovedností a zvýšení kvalifikace/rekvalifikace
● asistence při hledání vhodné pracovní pozice
a podpora pro jeho dlouhodobé udržení
Podrobné informace o projektu naleznete na
www.sdruzenitulipan.cz/projekty/zamestnani-bez-hranic
Na spolupráci se těší Slavěna Horňáková, koordinátorka projektu Sdružení
TULIPAN z. s. Bítouchovská 1, 513 01 Semily, mob.: +420 775 802 276,
e-mail: hornakova@sdruzenitulipan.cz.
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