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ÚVODní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
před námi jsou dva měsíce, na které se celoročně
těší především školou povinné děti. Pojďme se
tedy, jako obvykle, podívat společně na oblast
školství v našem městě.
Určitě potěší stálý zájem o vzdělávání v našich
třech mateřských školách. Všechny se snaží
o co nejvíce aktivit v práci s dětmi, rodiče si tak
mohou do jisté míry sami vybrat, kam své dítě dát.
„Mateřinky“ se také musí takříkajíc za pochodu
vypořádat s novými směry v předškolní výchově
jako např. s docházkou dvouletých dětí nebo povinnou docházkou předškoláků. Město
nadále pokračuje v investicích do budov, o prázdninách proběhne rekonstrukce zázemí
kuchařek v MŠ Slunečná. Ještě jedna novinka – od 1. srpna nastupuje v MŠ Stavbařů nová
paní ředitelka. Přejeme jí hodně úspěchů.
Když si rozkliknete webové stránky obou našich základních škol, tak si musíte rezervovat
dlouhý čas na čtení. Akce střídá akci, účast na soutěžích skoro by se dalo říci permanentní.
Umístění velmi dobrá, včetně krajských kol. Je dobře, že kvalitní výsledky dosahují naši
žáci mimo jiné i na trhu práce v oceňovaných technických a přírodovědných oborech. I zde
dochází kromě údržby k větším investicím – chceme opravit fasádu a střechu na části objektu
ZŠ Pelechovská, u ZŠ Školní pak opravit rampu u jídelny a vytvořit chodník od křižovatky
u hřbitova k zastávce.
Každý musí mít radost, když vidí, kolik dětí navštěvuje základní uměleckou školu, a jak
si vedou všechny tři obory. Obrovským úspěchem jsou špičková umístění v celostátních
kolech, Broďáci si mohou vybrat z velké nabídky koncertů, které ZUŠka nabízí. Tady nás
však stav budovy trápí nejvíc. Na základě jednání vedení města, vedení školy, stavebního
odboru a bytového podniku byla vyřešena bytová otázka, takže do uvolněných bytových
prostor přímo v budově budou přesunuta nejvíce stavebně problematická oddělení. V rámci
sdružené investice s krajem je pak zpracováván projekt na přestavbu Domova mládeže
„sklandy“, v rozpočtu na ni máme vyčleněnu zálohu. Ovšem i tak – tato akce bude vyžadovat
ještě hodně trpělivosti, neboť nelze nedodržovat zákony.
Akce Střediska volného času Mozaika by zabraly celou stránku. Příkladem jejich dobré práce
by zrovna mohl být velký zájem o letní tábory. Mozaika získala rovněž zajímavé přírůstky do
svého vybavení. Také tady chceme pomoci – probíhá realizace venkovní učebny.
Město Železný Brod není zřizovatelem Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ani
Střední školy řemesel a služeb. Přestože to jsou krajská zařízení, pečlivě sledujeme také
jejich činnost a v případě žádosti se snažíme vyhovět, většinou je pomoc technického rázu.
Závěrem dovolte, abychom poděkovali těm, bez nichž by školy nebyly na takové úrovni. Tedy
vedení škol, učitelkám a učitelům i správním zaměstnancům. Věřte, jejich práce opravdu
není lehká, navíc svázaná stále větší administrativou. Všichni si zaslouží uznání a nárok na
zasloužené volno. Také vám ostatním přejeme prosluněnou a klidnou dovolenou.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta
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Omezení úředních hodin
V období letních prázdnin (termín 1. 7.–31. 8.) budou z provozních důvodů omezeny úřední
hodiny Městského úřad Železný Brod, a to v pondělí a ve středu v době polední pauzy od
11.30 do 12.30 hodin. Děkujeme za pochopení.

Usnesení Rady města Železný Brod z 61. zasedání
konaného dne 14. 5. 2018
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 61. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 59. a 60. schůze Rady města Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtových změn č. 1/RM/2018
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb zvláštního pověřence s těmito subjekty:
1) Obec Držkov, IČO 00262315; 2) Obec Jílové u Držkova, IČO 00525529; 3) Obec Pěnčín,
IČO 00262501; 4) Obec Radčice, IČO 00673234; 5) Obec Vlastiboř, IČO 00525537;
6) MŠ Pěnčín, IČO 70982643; 7) ZŠ Pěnčín, IČO 43257151; 8) MŠ Na Vápence,
IČO 04624548; 9) MŠ Slunečná, IČO 04624548; 10) MŠ Stavbařů, IČO 70694991;
11) ZŠ Pelechovská, IČO 70694982; 12) ZŠ Školní, IČO 70694974
schvaluje uzavření dohody o změně Smlouvy o zpracování mzdové agendy (implementace
GDPR) s těmito příspěvkovými organizacemi: 1) MŠ Na Vápence, IČO 04624548;
2) MŠ Slunečná, IČO 04624548; 3) MŠ Stavbařů, IČO 70694991; 4) ZŠ Pelechovská,
IČO 70694982; 5) ZŠ Školní, IČO 70694974; 6) ZUŠ Železný Brod, IČO 75125412;
7) SVČ Mozaika Železný Brod, IČO 75125439; 8) Městské muzeum v Železném Brodě,
IČO 43257283; 9) ZŠ Pěnčín, IČO 43257151; 10) SUPŠS Železný Brod, IČO 60252766
souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy o administraci projektu Železný Brod – zateplení
objektu sokolovny, Masarykova 500 se společností TENDRA spol. s r. o., IČO 01820265
a souhlasí s uzavřením smlouvy na zajištění veřejné zakázky za cenu 41 000 Kč bez DPH
a souhlasí s uzavřením smlouvy na zajištění technického dozoru investora za cenu 199 000 Kč
bez DPH, vše na výše uvedenou akci zateplení
souhlasí s uzavřením smlouvy se společností GasNet, s. r. o., IČO 27295567, jejímž
předmětem je příspěvek na provedení opravy povrchu komunikace v místě výkopu pro
opravu plynovodu a přípojek včetně podkladních vrstev nově uloženého plynárenského
zařízení v místě výkopu v rámci předmětné rekonstrukce v ul. Brodecká
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zpracování digitálního
povodňového plánu pro město a ORP Železný Brod“ a schvaluje uzavření smlouvy
s uchazečem Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., IČO 47116901 za nabídkovou cenu
439 000 Kč bez DPH
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Snížení energetické
náročnosti VO Železný Brod – RVO Brodecká a RVO Jarní“ a schvaluje uzavření smlouvy
se společností ELEKTROCABLE, s. r. o., IČO 27334228, za cenu 5 306 291,54 Kč bez DPH
odkládá uzavření memoranda o spolupráci při vybudování nové skautské klubovny v ul.
Betlémská s Junák – český skaut, středisko Údolí Železný Brod, z. s.
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schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Chodník v ulici Štefánikova I. a II. etapa“ mezi
Městem Železný Brod a TS Železný Brod s. r. o., IČO 27260887 za cenu 599 011 Kč vč.
DPH a souhlasí s udělením výjimky z Vnitřní směrnice č. 1/2015 dle bodu IX, odst. 3 na
tuto akci
bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo na „Opravu elektroinstalace v objektu TS Železný
Brod“ firmou JRJ Cvrček, IČO 15142973
postupuje žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu na zlepšení bydlení
Společenství vlastníků jednotek Malá Horka čp. 40 na opravu střechy domu zastupitelstvu
města jako věcně příslušnému orgánu
souhlasí s přijetím věcného daru od firmy JABLOTRON ALARMS a. s., IČO 28668715 do
majetku SVČ Mozaika Železný Brod
bere na vědomí zápis Hospodářské komise ze dne 28. 3. 2018
bere na vědomí žádost NHK s. r. o. Praha 10 Hostivař o přípravě datového připojení Úřadu
práce ČR v objektu čp. 350 v ul. Příčná a ukládá Bytovému podniku jednat o možnosti
nájmu střešního prostoru za úplatu ke zřízení telekomunikačního zařízení
souhlasí s provedeným výběrovým řízením a s uzavřením smlouvy o dílo na „Zateplení fasády
čp. 580, Železný Brod“ s firmou Hochman Miroslav, IČO 01930026 za cenu 5 083 655 Kč
bez DPH
schvaluje záměr pronájmu části pozemku pč. 1395 v k. ú. Žel. Brod o výměře 4 m2
schvaluje pronájem pozemku pč. 1353/2 a části pozemku pč. 1353/5 v k. ú. Žel. Brod
Tenisovému klubu, IČO 44225245, za stejných podmínek dle platné nájemní smlouvy
a schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 27. 10. 1993 mezi Městem
Železný Brod a Tenisovým klubem, IČO 44225245
schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu stavby č. IV-12-4016433/VB/02 mezi Městem Železný Brod
a ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, která je zastoupena společností BIMONT s. r. o.,
IČO 47781262 a schvaluje zřízení věcného břemene na části ppč. 729/1 v k. ú. Chlístov
u Žel. Brodu pro ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 ve smyslu: na dotčenou nemovitost
umístit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu, modernizaci Zařízení
distribuční soustavy
souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu Vaněčkova 408, Žel. Brod
bere na vědomí zprávu z jednání Bytové komise dne 2. 5. 2018
schvaluje přidělení bytů v Žel. Brodě: 1) č. 1 o vel. 3+1, Příčná 350; 2) č. 54 o vel. 2+1,
Jiráskovo nábřeží 715; 3) č. 50 o vel. 2+1, Jiráskovo nábřeží 15; 4) č. 50 o vel. 2+1,
Vaněčkova 407; 5) č. 31 o vel. 1+1, Na Vápence 755; 6) č. 302 o vel. 1+1, Stavbařů 728;
7) č. 13 v DPS Železný Brod
souhlasí s uzavřením „Smlouvy o právu provést stavbu č. 06/2018-36200/Ha“ v rámci akce
„Chodník v ul. Štefánikova oprava chodníků I. a II. etapa“; smlouva bude uzavřena mezi
Městem Železný Brod a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390
Zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města Železný Brod, které se uskuteční
v pondělí 17. září od 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Železný Brod (budova „B“,
3. patro).
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Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod
konaného dne 4. 6. 2018
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 28. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtových změn č. 4/ZM/2018
schvaluje účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu, přehled o peněžních tocích
a přehled o změnách vlastního kapitálu) Města Železný Brod za rok 2017
bere na vědomí zápis z 8. zasedání finančního výboru ze dne 23. 5. 2018 a souhlasí
s celoročním hospodařením města za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření Města Železný Brod za rok 2017 bez výhrad
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o stanovení kratší doby nočního klidu
stanoví počet členů Zastupitelstva města Železný Brod, který má být zvolen pro volební
období 2018–2022 na 15
bere na vědomí Plán rozvoje sportu v Železném Brodě na období 2018–2023
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč Římskokatolické farnosti děkanství Železný
Brod, IČO 43256848 na obnovu varhan v kostele sv. Jakuba většího v Železném Brodě
a schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
bere na vědomí zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v Železném Brodě
schvaluje předloženou „Zprávu o uplatňování Územního plánu Železný Brod“
bere na vědomí studii povrchů komunikací v oblasti Trávníků zpracovanou v dubnu 2018
neschvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu na zlepšení úrovně bydlení
– Společenství vlastníků Malá Horka 40, IČO 06972985, na opravu střechy domu čp. 40
Malá Horka, Železný Brod, v celkové výši 150 000 Kč a neschvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci na výše uvedené
schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 522/2 o výměře 58 m2 v k. ú. Jirkov u Železného
Brodu za celkovou cenu 7 482 Kč a schvaluje uzavření kupní smlouvy na výše uvedené
schvaluje bezúplatný převod do majetku Města Železný Brod pozemku parc. č. 1355/3
o výměře 85 m2 v k. ú. Železný Brod a schvaluje uzavření darovací smlouvy na výše
uvedené mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a Tenisovým klubem Železný Brod,
IČO 44225245
schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 664/17 o výměře 92 m2
v k. ú. Chlístov u Ž. Brodu
schvaluje prodej pozemku parc. č. 267/2 o výměře 5 m2 v k. ú. Chlístov u Ž. Brodu za cenu
525 Kč + 21% DPH za 1 m2, tj. za pozemek 3 176 Kč vč. DPH
schvaluje záměr směny části pozemků parc. č. 1575, 1574 a st. pč. 6 vše v k. ú. Hrubá
Horka
schvaluje prodej pozemku parc. č. 476/65 za cenu 333 Kč za 1 m2, stavbu technické
vybavenosti na pozemku parc. č. 476/65 za 260 587 Kč vše v k. ú. Ž. Brod a technologii
kotelny za 107 856 Kč + 21% DPH do spoluvlastnických podílů tak jak je uvedeno na LV
3022 pro obec a k. ú. Ž. Brod
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Usnesení Rady města Železný Brod z 62. zasedání
konaného dne 11. 6. 2018
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 62. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 61. schůze Rady města Železný Brod konané
dne 14. 5. 2018
jmenuje paní Helenu Koreckou na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace
MŠ Stavbařů s účinností od 1. 8. 2018 a schvaluje výši platu
povoluje v souladu s § 23 zák. č. 561/2004 Sb. výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách
MŠ Na Vápence a v MŠ Slunečná (třída „Beruška“) pro školní rok 2018/2019 dle předložených
žádostí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy
a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření se
společností C. P. A. Audit, spol. s r.o., IČO 25472542 na přezkoumání hospodaření za rok
2018 za cenu 39 000 Kč (není plátcem DPH)
schvaluje podpořit služby Linky bezpečí, z. s., IČO 61383198 poskytnutím finančního daru
ve výši 5 000 Kč
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. j. OLP/3265/2018
s LB krajem, IČO 70891508
souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 349/54R/2017 s dodavatelem AVE CZ
odpadové hospodářství s. r. o., IČO 493 56 089, kterým se upřesňují formulace ve smlouvě
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Chodník – ul.
Příčná, Železný Brod“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem Technické služby města
Železný Brod s. r. o., IČO 272 60 887, za cenu 1 730 256,02 Kč bez DPH s povinnou
rezervou
bere na vědomí zápisy z Redakční rady ze dne 12. 3., 11. 4. a 14. 5. 2018
schvaluje záměr výpůjčky skladu v budově Jirkov 75, která je součástí pozemku pč. 226
v k. ú. Jirkov u Ž. Brodu, o velikosti 3 × 5 m
schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem čp. 75 – Jirkov dohodou k 30. 6. 2018 po
odsouhlasení inventarizačního seznamu
ukládá odboru ÚP a RR do doby projednání žádosti o výpůjčku zastupitelstvem města
doplnit žádost o způsob ručení návratné finanční výpomoci pro Společenství vlastníků domu
čp. 458, 459, 460 v ul. Příčná Železný Brod
schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku pč. 3245 v k. ú. Ž. Brod pro GasNet, s. r. o.,
IČO 27295567 ve smyslu: 1) práva zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské
zařízení; 2) práva vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení za
cenu 9 000 Kč + DPH – překop místní komunikace a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a GasNet,
s. r. o., IČO 27295567, na pozemek pč. 3245 v k. ú. Ž. Brod
schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích pč. 1578/2, 1578/3 v k. ú. Střevelná pro
GasNet, s. r. o., ve smyslu: 1) práva zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské
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zařízení; 2) práva vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení za
cenu 300 Kč + DPH za 1 bm v pozemku pč. 1578/3 a 1 000 Kč + DPH za 1 bm v pozemku
pč. 1578/3 vše v k. ú. Střevelná a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene mezi Městem Železný Brod a GasNet, s. r. o. na pozemky pč. 1578/2
a 1578/3 v k. ú. Střevelná
schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích pč. 456, 716/1, 3269/1, 3269/14, 3282,
452/1 v k. ú. Ž. Brod pro GasNet, s. r. o. ve smyslu: 1) práva zřídit a provozovat na služebném
pozemku plynárenské zařízení; 2) práva vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti
se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského
zařízení za cenu: překop vozovky 9 000 Kč + sazba DPH, uložení v travnatém pásu
500 Kč za 1 bm + sazba DPH, uložení mimo komunikaci ve zpevněné části 1 000 Kč za
1 bm + sazba DPH v pozemcích pč. 456, 716/1, 3269/1, 3269/14, 3282, 452/1, vše v k. ú.
Ž. Brod a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi
Městem Železný Brod a GasNet, s. r. o., na pozemky výše uvedené
schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku pč.961 v k. ú. Železný Brod ve smyslu
budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy
na dotčené nemovitosti a provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci a povinnost budoucí
povinný výkon těchto práv strpět a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016363/VB/2 mezi Městem
Železný Brod, IČO 00262633 a firmou ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035
schvaluje záměr pronájmu části pozemku pč. 2218 v k. ú. Ž. Brod za účelem postavení
plechové garáže
schvaluje pronájem části pozemku pč. 1395 v k. ú. Ž. Brod o výměře 4 m2 za účelem
umístění 2 kusů venkovního sezení (o max. rozměrech 1 × 2 m) za cenu 500 Kč za rok
(osvobozeno od DPH), nájemce paní Markéta Kottová, IČO 06249655 a schvaluje nájemní
smlouvu na pronájem části pozemku pč. 1395 v k. ú. Ž. Brod za účelem umístění 2 ks stolků
souhlasí s přihlášením p. XY na Stavbařů 728, Železný Brod
schvaluje prominutí 50 % dlužného penále za byt č. 3, Na Vápence 775, Železný Brod za
podmínky, že po dobu 1 roku nevznikne žádný další dluh vůči Bytovému podniku ani Městu
Železný Brod
schvaluje přidělení bytu č. 18 v DPS Železný Brod p. XY, Železný Brod
neschvaluje výměnu bytů mezi XY vše Železný Brod
schvaluje zakoupení zabezpečovacího systému JABLOTRON 100, varianta s kamerou do
SVČ Mozaika od dodavatele D. Feifer, IČO 03997499, za cenu 48 471,39 Kč s DPH

Městské koupaliště v Železném Brodě je otevřeno celý
měsíc červenec a srpen od pondělí do neděle v čase
10–19 hodin. Přijďte se k nám v horkých letních dnech
osvěžit.
Více info na mob.: 721 365 964 nebo na fb/Koupaliště
Železný Brod.
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Pozor na termín příjmu žádostí o městské dotace!
Upozorňujeme všechny potenciální žadatele o dotace z městských dotačních Programů
na rok 2018 na to, že vzhledem k letošním komunálním volbám je posunut 2. termín
příjmu žádostí. Žádosti pro všechny tři vyhlášené městské Programy se budou přijímat
na předepsaných formulářích Města Železný Brod ve dnech 23. 7.–10. 8. 2018 včetně.
Formuláře žádostí stejně jako úplné znění Programů jsou k dispozici na www.zeleznybrod.
cz/cz/obcan/dokumenty/formulare/. Případné dotazy je možno konzultovat s místostarostou
města Ivanem Mališem (tel. 483 333 920) nebo vedoucí finančního odboru Věrou Sochorovou
(tel. 483 333 922).
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta města

Plán rozvoje sportu v Železném Brodě na období 2018–2023
Na červnovém zasedání projednávalo Zastupitelstvo města Plán rozvoje sportu v Železném
Brodě na období 2018–2023. Obce mají povinnost zpracovat tento dokument v souladu
s požadavky upraveného znění Zákona č.115/2001 Sb. o podpoře sportu. Mimo jiné, bez
vyhotovení tohoto plánu nebude možné v budoucnu žádat o dotační tituly v oblasti sportu
a tělovýchovy. Vzhledem k neexistenci národního Plánu rozvoje sportu byl náš dokument
zpracován na základě dotazníkového šetření, zápisů sportovní komise, žádostí o městské
dotace v oblasti sportu a tělovýchovy a Plánu rozvoje sportu v Libereckém kraji pro období
2018–2020.
V Plánu rozvoje sportu v Železném Brodě je sport charakterizován jako celospolečenský
fenomén zasahující do mnoha oblastí našeho života. Plán pochopitelně vychází ze
současných zákonů, které se nějakým způsobem podílejí na sportu a tělovýchově
v našem městě. Vzhledem k neexistenci samostatného Ministerstva sportu, k neexistenci
jednotného zastřešujícího nadřízeného subjektu a k tomu, že sport je především provozován
samostatnými sportovními organizacemi, je zde výčet všech těchto organizací, které působí
v oblasti sportu v Železném Brodě.
Celý plán rozvoje sportu v Železném Brodě na období 2018–2023 je členěn do
následujících kapitol: Sportovní činnost v soutěžích, Sportovní činnost a akce pro širokou
veřejnost, Sportovní činnost dětí a mládeže, Podpora osob zajišťujících sportování dětí
a mládeže, Podpora talentované mládeže, Podpora reprezentace České republiky, Podpora
handicapovaných sportovců, Podpora významných sportovních akcí, Podpora přírodní
sportovní infrastruktury a Podpora objektů sportovní infrastruktury. Zvláštní oddíl pak tvoří
finanční podpora sportu. V jednotlivých kapitolách je popsán současný stav a nastíněno
případné řešení. Vzhledem k charakteru dokumentu pochopitelně nejde o řešení detailní.
Celý Plán rozhodně není uzavřeným dokumentem, počítá se s jeho doplňováním, neboť
situace na poli sportu v České republice se neustále vyvíjí. Má tak být výchozím dokumentem
pro další rozvoj sportu v našem městě.
Město Železný Brod děkuje všem sportovním organizacím, které poskytly součinnost při
tvorbě tohoto plánu a poskytly potřebné údaje pro jeho zpracování.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta města

8

Diskuse o letní turistické sezóně
V květnu se v Oblastní galerii v Liberci uskutečnila moderovaná diskuse „Turistická sezóna
v Libereckém kraji“. Pořadatelem byl Deník pro severní Čechy a hlavním partnerem
Liberecký kraj. Pozvánku na akci obdržely vybrané obce, mezi které patřil i Železný Brod.
Ten zastupoval místostarosta města Mgr. Ivan Mališ. Význam akce podtrhuje to, že kromě
početné skupiny novinářů diskutovali se zástupci obcí také hejtman Libereckého kraje Martin
Půta, radní pro rezort kultury, památkové péče a cestovního ruchu Květa Vinklátová a vedoucí
oddělení cestovního ruchu krajského úřadu Eva Hornová. Ohledně našeho města přítomné
zajímaly nejvíce dva projekty, a to prázdninový program „Po stopách skřítka Střípka“, který
cílí na rodiny s dětmi a umožňuje jim zažít si sklářské řemeslo a festival sklářského řemesla
Skleněné městečko, jehož zaměření a program jsou opravdu velkým turistickým lákadlem.
V diskusi se také objevilo téma cyklostezky Greenway Jizera, a to vzhledem k problémům,
které jsou s tímto projektem spojeny. Jako velmi vstřícnou lze hodnotit ochotu kraje pomoci
našemu městu s jejich řešením.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta města

Severočeská vodárenská společnost informuje
SVS zahájila další plánovanou investiční akci roku 2018. V Železném Brodě v ulici Brodecká
bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce 365 metrů a nevyhovující úsek
kanalizace v délce 321 metrů. Stavba je koordinována s dalšími plánovanými investicemi
v ul. Brodecká – přepojování plynovodů (investiční akce innogy), rekonstrukce veřejného
osvětlení, obrubníky, asfaltové povrchy v celé šíři (investiční akce města).
Stavba byla zahájena ve druhé polovině května a dle schváleného harmonogramu má být
stavba dokončena do 4 měsíců od předání staveniště, tj. do 23. září 2018. Více informací
na www.svs.cz.
Mgr. Jiří Hladík, mluvčí SVS

Oznámení o opravách komunikací
Město Železný Brod bude i v letošním roce pokračovat v opravách místních komunikací.
Opravy by se měla po mnoha letech konečně dočkat komunikace vedoucí ke hřbitovu
v obci Jirkov a komunikace kolem Brodeckého potoka v Železném Brodě. Dokončen by
měl být finální povrch parkoviště na Vápence a v ulici Nádražní. Technické práce budou
provádět Technické služby města Železný Brod. Finální asfaltové povrchy firma USK
– údržba a správa komunikací s. r. o.,
Mladá Boleslav, která se v minulých letech
osvědčila a dokázala provést kvalitní povrchy
i v těžko přístupných lokalitách, jako je např.
komunikace v Záskalí nebo ulička od lávky
k základní škole. Obyvatele dotčených lokalit
žádáme o trpělivost a potřebnou součinnost
při provádění prací.
za Hospodářskou komisi při RM Vl. Kočí
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	Odbor vnitřních věcí
Soutěž ve vyprošťování vyhráli hasiči ze Železného Brodu
V sobotu 19. května proběhl ve Frýdlantu
v Čechách sedmý ročník Krajské soutěže
SDH obcí ve vyprošťování zraněných osob
z havarovaných vozidel. Soutěže se
účastnilo celkem 9 soutěžních družstev,
která jsou předurčené Hasičským
záchranným sborem Libereckého kraje pro
zásahy u dopravních nehod. Pořadatelé
pro soutěžící připravili zajímavé scénáře,
se kterými se můžou jednotky u dopravních
nehod setkat. Soutěžní družstvo JSDHO
Železný Brod reprezentovali členové
Kovařík Radim, Jegr Martin, Prokop Lubomír, Stuchlík Radovan, kteří vybojovali krásné
1. místo. Děkujeme a gratulujeme k velkému úspěchu. Zároveň přejeme hodně štěstí
v Krajské soutěži HZS Libereckého kraje, kde soutěžní družstvo poměří své síly
s profesionálními kolegy.
Kateřina Mrkvičková, OVV – krizové řízení

Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky
Dle rozhodnutí prezidenta republiky č. 85/2018 Sb. ze dne 23. května 2018 se volby do
zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu České Republiky uskuteční v pátek
5. 10. 2018 v čase 14–22 hodin a v sobotu 6. 10. 2018 v čase 8–14 hodin. Případné druhé
kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR by po té proběhlo v pátek 12. 10. v čase 14–22 hodin
a v sobotu 13. 10. v čase 8–14 hodin.

Informace pro voliče
budou zveřejněny v zářijovém zpravodaji, anebo je již v současné době můžete nalézt na
našich webových stránkách www.zeleznybrod.cz v sekci občan – volby. Předem pouze
upozorňujeme, že voličské průkazy se vydávají jen pro volby do Senátu parlamentu ČR
a lze je uplatnit (volit na ně) pouze v senátním volebním obvodu č. 35 – Jablonec n. Nisou
(informace k vydávání voličských průkazů a seznam obcí zařazených do senátního volebního
obvodu č. 35 – Jablonec n. Nisou naleznete také na našich webových stránkách).

Volby do zastupitelstev obcí – informace pro kandidující subjekty
Pasivní volební právo (právo být volen) do zastupitelstev obcí má:
státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 6. 10. 2018)
dosáhne věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze
přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb (tj.
sobota 6. 10. 2018) dosáhne věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci, městě nebo
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v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu nebo evidovanému přechodnému pobytu
a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (tj. státní občan členských zemí EU, dle
seznamu uvedeného níže), u nichž není překážka ve výkonu volebního práva, tj. zákonem
stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo omezení
svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Seznam členských států EU
1. Království Belgie
2. Republika Bulharsko
3. Česká republika
4. Dánské království
5. Republika Estonsko
6. Republika Finsko
7. Francouzská republika
8. Chorvatská republika
9. Republika Irsko
10. Italská republika

11. Republika Kypr
12. Litevská republika
13. Lotyšská republika
14. Velkovévodství Lucemburské
15. Republika Maďarsko
16. Republika Malta
17. Spolková Republika Německo
18. Království Nizozemsko
19. Republika Polsko
20. Republika Portugalsko

21. Republika Rakousko
22. Republika Rumunsko
23. Řecká republika
24. Slovenská republika
25. Republika Slovinsko
26. Španělské království
27. Království Švédsko
28. Spojené království
Velké Británie
a Severního Irska

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí mohou podávat volební strany, jimiž
mohou být: registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena
(registrované Ministerstvem vnitra podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických
stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů) koalice registrovaných
politických stran a politických hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena nezávislí kandidáti
(jakožto samostatně kandidující jedinci – fyzické osoby, kteří nepodléhají žádné předchozí
registraci podle zvláštního zákona) sdružení nezávislých kandidátů (jakožto volná sdružení
fyzických osob, která nepodléhají žádné předchozí registraci podle zvláštního zákona)
sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů (jakožto volná
sdružení politických stran / politických hnutí a fyzických osob – nezávislých kandidátů, která
nepodléhají žádné předchozí registraci podle zvláštního zákona).
Každá volební strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva obce pouze jednu
kandidátní listinu, kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební
strany. Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany pro
volby do téhož zastupitelstva obce. Podává-li politická strana a politické hnutí kandidátní
listinu samostatně, nemůže již být pro volby do téhož zastupitelstva obce součástí jiné
volební strany.
Na kandidátní listině volební strany může být v obcích, kde se má volit 7 a méně členů
zastupitelstva obce, uvedeno nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do
příslušného zastupitelstva obce zvýšený o 1/3 a zaokrouhlený na celé číslo dolů (tzn. 7→9,
6→8, 5→6); a v obcích, kde se má volit 8 a více členů zastupitelstva obce, může volební
strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do
příslušného zastupitelstva obce. Počty volených členů zastupitelstva obcí spadajících pod
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registrační úřad Železný Brod pro volební období 2018–2022 a max. možné počty kandidátů
na kandidátních listinách naleznete na www.zeleznybrod.cz v sekci občan–volby–volby do
zastupitelstev obcí pod názvem Informace pro kandidáty – registrační úřad a počty.
Všechny výše uvedené volební strany jsou povinné ke kandidátní listině přiložit
vlastnoručně podepsaná prohlášení svých kandidátů, nezávislý kandidát a sdružení
nezávislých kandidátů navíc připojí petici podepsanou potřebným počtem voličů podporujících
jejich kandidaturu. Potřebný počet podpisů na peticích naleznete také na www.zeleznybrod.
cz v sekci občan–volby–volby do zastupitelstev obcí pod názvem Informace pro kandidáty
– registrační úřad a počty.
Voličem, který je oprávněn podepsat i více petic volebních stran pro volby do téhož
zastupitelstva obce, je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhne
věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen
k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku
nejméně 18 let a je v den voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen
k trvalému pobytu nebo evidovanému přechodnému pobytu a jemuž právo volit přiznává
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv (tj. státní občan členských zemí EU, dle seznamu uvedeného výše).
Výše uvedené volební strany mimo nezávislého kandidáta činí úkony ve volebních věcech
prostřednictvím svého zmocněnce nebo jeho náhradníka. Zmocněncem nebo náhradníkem
zmocněnce je fyzická osoba, která je na kandidátní listině takto označena, je starší 18-ti
let, nebyla omezena ve svéprávnosti a není kandidátem volební strany, pro niž vykonává
funkci zmocněnce. Náhradník zmocněnce nastupuje na místo zmocněnce jen tehdy, je-li
zmocněnec odvolán. Náhradník zmocněnce tak není oprávněn činit úkony zmocněnce, je-li
např. zmocněnec na dovolené.
Vzory kandidátních listin pro jednotlivé volební strany, čestného prohlášení a petice
(včetně jejich náležitostí) naleznete v samostatných souborech na www.zeleznybrod.cz
v sekci občan – volby – volby do zastupitelstev obcí. K tomuto upozorňujeme, že oproti
předchozím volbám došlo ke změně ve vzoru kandidátních listin, kdy nově na nich musí být
u každého kandidáta uvedeno POHLAVÍ.
Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16 hodin 66 dnů před dnem voleb registračnímu
úřadu (tj. do 16 hodin úterý 31. 7. 2018). Je-li kandidátní listina doručována poštou,
rozhodující je den a hodina jejího doručení, nikoliv den podání u provozovatele poštovních
služeb. Registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční v obcích
Držkov, Jílové u Držkova, Koberovy, Líšný, Loužnice, Pěnčín, Radčice, Skuhrov, Vlastiboř,
městysi Zásada a městě Železný Brod, je Městský úřad Železný Brod (kancelář č. 202
budovy A – Kateřina Veličková, 483 333 953, k.velickova@zelbrod.cz).
Kateřina Veličková, OVV – úsek přestupků a voleb
Upozorňujeme, že od 1. 7. dochází ke změnám ve vydávání občanských průkazů
a cestovních dokladů. Více informací na MěÚ Železný Brod, odbor Vnitřních věcí
u p. Ouhrabkové, tel. 483 333 960.
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	Odbor dopravy
Pro řidičák kam jen chcete
Od 1. července se změní služby týkající se řidičského oprávnění a příbuzných agend.
Z novely zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů vyplývá, že žadatel nebude omezen na konkrétní obecní či městský úřad. To tedy
znamená, že jakýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností může udělit nebo rozšířit řidičské
oprávnění, vydat řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz či vydat paměťovou
kartu řidiče. Rovněž může vyměnit řidičský průkaz členského státu nebo řidičského průkazu
vydaného cizím státem. Samotný proces se nemění a platí, že žadatel musí mít na patřičné
řidičské oprávnění nárok. Podstatnou změnou bude i to, že žadatel o vydání řidičského
průkazu nebude potřebovat průkazovou fotografii, jelikož úřad získá fotku z informačního
systému občanských průkazů a cestovních dokladů, případně vás zaměstnanec vyfotí přímo
na místě. Kterýkoliv úřad bude schopen poskytnout výpis z registru řidičů a také ověření,
jak to vypadá s vaším bodovým hodnocením. Rozvolnění místní příslušnosti se bude také
týkat příjmu vzdání se řidičského oprávnění podle § 93 odst. 2 písm. c) nebo § 94 odst. 2.
Na kterémkoliv úřadu půjde oznámit změnu osobních údajů, a také ohlásit ztrátu, odcizení
nebo poškození průkazu.
Ing. Jitka Kolová, kancelář starosty

	Odbor životního prostředí
Občané města Železný Brod formou sběru do nádob rozmístěných po městě, sběrem do
pytlů, které se na TIC vydávají, donáškou do sběrného dvora nebo do sběrny firmy Josef
Mach s. r. o. a do sběrny Romana Daníčka, vytřídili v roce 2017 z komunálního odpadu
celkem 600,597 tun tříděného odpadu, který je použit opět jako surovina.
Vytříděny byly tyto druhy odpadů
• papír (108,374 t) z toho do nádob 69,159 t a 39,215 t ve sběrnách
• plast směsný (37,89 t) – sběr do žlutých pytlů a popelnice a jako příměs v PET lahvích
• PET lahve (10,10 t) – sběr do zvonů, kontejnerů a žoků – dle čísel to vypadá, že nám jejich
sběr nepřibývá, ale tak tomu není; na počty kusů sběr roste, ale protože před cca 10 lety do
jednoho kg bylo třeba 22 lahví, dnes je jich třeba 40 zůstává nízká váha
• sklo (98,053 t) z toho 42,857 t čirého a 55,196 t barevného nebo směsného – výhradně ze
zvonů a v menší míře donesené do sběrného dvora
• nápojový karton (4,45 t) – sběr do oranžových pytlů a červených popelnic
• kovy (270,021 t) z toho pouze 1,13 t sběr do šedých pytlů, zbytek ve sběrnách
• textil (15,844 t) – výhradně do kontejnerů ve městě
• jedlý olej a tuk (0,045 t) a bioodpad (55,82 t) – sběr ve sběrném dvoře
Děkujeme všem občanům města, kteří se na tomto výsledku podíleli.
U odpadů sebraných ve sběrnách firmy Josef Mach s. r. o. a Roman Daníček se jedná
výhradně o odpady od občanů našeho města. Odpady od občanů jiných obcí a od různých
firem zde nejsou uvedeny.

13

radnice informuje
Pro úplnost informace dále uvádíme (všechny údaje jsou za rok 2017):
• formou zpětného odběru bylo ve sběrném dvoře odebráno celkem 25,677 t různého
elektrozařízení a 68 kusů plochých televizorů a monitorů, které se neváží, ale počítají na
kusy (Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace
elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země.)
• nebezpečných odpadů občané odevzdali celkem 2,203 t
• do sběrného dvora občané dovezli 136,642 t objemného komunálního odpadu, 13,77 t
objemného komunálního odpadu bylo z úklidu města, zde není započítán odpad
v odpadkových koších (64,89 t) a odpad z tržišť vč. jarmarku (18,81 t) – negativní je, že
odpad z úklidu města z velké části představuje úklid černých skládek
• do popelnic a pytlů na směsný komunální odpad občané odložili celkem 1108,664 t
směsného komunálního odpadu
Bohužel, stále jsou mezi námi jedinci, kteří své odpady likvidují odhozením kamkoli.
Kromě již uvedených 7,977 t z černých skládek se uklidilo dalších 5,61 t pneumatik a 13,77 t
objemných odpadů.
Pytle na tříděný odpad si můžete vyzvednou v TIC Železný Brod. Upozorňujeme,
že jsou zdarma pouze pro občany našeho města a spádových částí. Nevydávají se
občanům z jiných měst a obcí ORP a firmám. Děkujeme za pochopení.
Třiďte odpad a uklízejte po sobě své odpadky – děláte to nejen pro sebe, ale i pro další
generace.
M. Pala, OŽP

	Odbor sociálních věcí
Květnový víkendový pobyt se vzděláváním pěstounů
Sociálně-právní ochrana dětí Železný Brod, organizace s pověřením doprovázení
pěstounských rodin, uspořádala tradiční květnový víkendový pobyt se vzděláváním.
Pěstounská péče s sebou nese pro její vykonavatele jak práva, například v podobě
dávek pěstounské péče, tak také povinnosti, s jejichž naplňováním je osobám pečujícím
nápomocná právě doprovázející organizace pěstounských rodin. V rámci povinnosti
pěstounů zvyšovat si kvalifikaci a dovednosti v oblasti péče o dítě v rozsahu min. 24 hodin
za rok, pořádá naše organizace edukační semináře na různá témata v průběhu celého roku.
Zázemí pro vzdělávání a ubytování nám poskytlo Ekocentrum v Oldřichově v Hájích, kde se
o nás pečlivě starala milá provozní paní Jana Maryšková, které tímto děkujeme za vstřícné
jednání a veškeré poskytnuté služby.
Tématy z oblasti výchovy nás provedla oblíbená lektorka paní PhDr. Ivana Honzlová, která
za námi přijela z Jihlavy. V pátek se účastníci semináře zamýšleli nad otázkou charakteru
pěstounství, o čemž vypovídal i název vzdělávacího bloku „Pěstounství jako profese?“.
Sobotní seminář byl zaměřený na důležité téma „Jak učit děti hospodařit s penězi?“,
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a v neděli jsme se zaobírali diskutovaným
námětem odměn a trestů ve výchově.
Pěstouni měli kromě hromadné diskuze nad
vymezenými tématy prostor pro individuální
konzultace s lektorkou. Celkově všichni
odjížděli spokojeni.
Zatímco pěstouni mezi sebou sdíleli radosti
i starosti každodenního života a dostávali
odpovědi na otázky od zkušené odbornice
z oboru psychologie, pro pěstounské děti
byl připraven bohatý program v překrásném
areálu Ekocentra. Děti naplno využily přilehlou cyklostezku, kde se zdokonalovaly v jízdě
na kolečkových bruslích, koloběžkách či kolech. Prošly si naučnou včelí stezku, a večer se
neobešel bez opékání buřtů za zvuku táborákových písní hraných na kytaru. Pracovníky
Ekocentra byl pro děti připraven výukový program, díky němuž se děti naučily, jak pečovat
o zvířata, která žijí na farmě. Za dobře odvedenou práci se nakonec mohly děti svézt na
koních, což udělalo radost nejednomu z nich. Překvapením pro doprovázející pracovnici
bylo tajně připravované představení dětí, zakončené recitováním čerstvě složené básně,
o jejíž tvorbu se postaral jeden z pěstounů.
Zajímá vás téma pěstounské péče? Měli byste ještě volné místo u stolu i ve svém srdci?
Dokázali byste nabídnout dětem srdečný vztah, stabilní zázemí a domov? Domluvte se na
individuální schůzce s pracovníky odboru sociálních věcí na níže uvedených kontaktech
a budou vám poskytnuty informace o náhradní rodinné péči. Mgr. Halamová 728 17 126,
Bc. Jarešová 777 718 903.
Bc. Eva Sasková, vedoucí sociálního odboru

Turistické informační centrum Žb
Sezonní otevírací doba: po–pá: 8–12 a 12.30–17 hodin, so–ne: 9–12 hodin. O státních
svátcích 5.–6. 7. otevřeno.

Informační centrum 2018
Naše TIC Železný Brod se opět zapojilo do prestižní internetové ankety, kterou pořádá
Asociace turistických informačních center ČR ve spolupráci s 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. V loňském roce nám třetí příčka v Libereckém kraji utekla jen o pár hlasů, věříme
tedy, že letos se nám vyhrát podaří. Více na www.kampocesku.cz/informacni-centrum-roku.
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Turistické informační centrum Žb
Roznos zpravodaje
Na roznos zpravodaje se přišlo informovat a svůj čas k roznosu nabídli pouze tři občané.
Jelikož by v takto malém počtu nepokryli celé město, zůstane roznos zpravodaje i nadále
v kompetenci České pošty.

Brody v Brodě – fotosoutěž 2018
Do 30. září můžete přihlašovat své fotografie do fotosoutěže Brody v Brodě. Fotostředisko
Havlíčkův Brod ve spolupráci s městy Český Brod, Havlíčkův Brod, Uherský Brod, Vyšší
Brod a Železný Brod vyhlásily pro letošní rok tyto tři kategorie: „A“ Krásy města, „B“ Život
ve městě a „C“ Potůčky, potoky, řeka, mosty a lávky. Více na www.fotobrody.cz.

Skleněné městečko
12. ročník sklářského festivalu se v letošním roce uskuteční v termínu 15.–16. září. Těšit se
jako vždy můžete na předvádění sklářského řemesla pod širým nebem, dílny na sklářské
škole a spoustu sklářských výstav. V divadle bude k vidění módní přehlídka Made in Jablonec
2018 – 100 let inspirace, která ve třech blocích („Noblesa let třicátých“, „Volnost šedesátek“
a „Nové tisíciletí“) představí tvorbu celkem 18-ti bižuterních a šperkařských firem, módních
salónů a odborných škol. V programu na Malém náměstí vystoupí mimo jiné zpěvačka Věra
Martinová, kapela Vltava a dechové hudby Broďanka a Jablonečanka. Podrobné informace
k akci budou uvedeny v dalším vydání zpravodaje.

Zahrada Čech – zájezd do Litoměřic
Na čtvrtek 20. září plánujeme tradiční zájezd do Litoměřic na výstavní zahrádkářský veletrh
Zahrada Čech. Cena dopravy zůstává stejná jako v loňském roce 200 Kč/osoba. Vstupné
na výstaviště je zvýšeno, a to následovně: dospělí 150 Kč (100 Kč v předprodeji), důchodci,
ZTP a TP 100 Kč (80 Kč v předprodeji), pouze ZTP/P a děti do 120 cm mají vstupné zdarma.
Máte-li zájem o vstupenky v předprodeji, je nutné přihlásit se nejpozději do 20. 8. 2018.

městské divadlo
Na podzimní sezónu připravujeme tato představení
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 s Evou
Perkausovou a Miroslavem Šimůnkem (tváře TV Prima)
17. 11. Noc divadel
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městské divadlo
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 hlavní roli s Veronikou Freimanovou a Vladimírem Kratinou
29. 12. Milá máti, drahá dcero (Studio Hamlet Železný Brod) – premiéra hry Gustava Skály
Pro děti mateřských škol, žáky základních škol a rodiče s dětmi na MD:
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 Prha) – 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 desáté představení zhlédnout zcela zdarma. Předprodej na uvedená představení
bude zahájen 10. září a ceny vstupenek budou uvedeny v dalším vydaní zpravodaje.

	STUDIO HAMLET Železný Brod
Tomáš Vůjtek potřetí
V neděli 3. června se v Hostinci U Boučků na Malé
Skále konečně sešla parta z pašijových her, které měly
premiéru 30. března 2018. U příjemného povídání
u piva a tlačenky jsme jednoznačně došli k závěru,
že si chybíme, že se chceme i nadále vídat a dělat
divadlo – prostě trhnout se od party skvělých lidí
s „kormidelníkem“ Ivanou Vondra Skokanovou se nedá.
Tím pádem Studio Hamlet uvede v prosinci premiéru
svého představení Milá máti, drahá dcero o Marii Terezii
a zároveň si zahostuje v představení Tomáše Vůjtka
Vánoční hra aneb O tom slavném narození.
Proč Tomáš Vůjtek potřetí? Po představení Spolu,
pašijových hrách O nejslavnějším zmrtvýchvstání bude
Vánoční hra třetím představením autorské hry Tomáše
Vůjtka, které Studio Hamlet hraje.
Iva Chaloupková

Odešel vzácný člověk
V pátek 11. května proběhlo rozloučení s Jiřím Polmou, kazatelem železnobrodského sboru
Ochranovského seniorátu při ČCE (Jednota bratrská), který zesnul 28. dubna 2018. Zpráva
o jeho nemoci a později jeho odchodu mě hluboce zasáhla. Pro mě byl vzdělaným a přitom
velmi skromným člověkem, kterého jsem poznala v době, kdy jsem pracovala jako vedoucí
Informačního a kulturního střediska v Železném Brodě.
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městské divadlo
Víte, že v České republice je jen devět sborů Ochranovského
seniorátu při Českobratrské církvi evangelické a právě
v Železném Brodě na Brodci je jeden z nich?
Víte, že ze všech sborů je právě v Železném Brodě největší
modlitebna, kde probíhají celoseniorátní akce?
Víte, co je to Ochranovská hvězda, která zdobí modlitebnu na
Brodci a radnici?
Ani já jsem tohle všechno nevěděla. Díky Jiřímu Polmovi to
už vím. Společně jsme zorganizovali zájezd do Herrnhutu
(Ochranova). Zájezd za poznáváním historie nebyl jedinou
společnou akcí. Stále trvám na tom, že kultura je o poznávání,
vědění a kráse, v čemž jsme si s panem Polmou rozuměli.
Až tedy v Brodě zahlédnete v době vánoční velkou ozdobu
v podobě hvězdy, vzpomeňte na kazatele Jiřího Polmu, skvělého člověka, na osobnost,
která bude chybět celému Brodu.
Iva Chaloupková

MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
O letních prázdninách je otevřeno: pondělí–neděle: 10–17 hodin, vstupné: 20 Kč a 10 Kč.
Pravidelně každý čtvrtek bude v galerii probíhat předvádění sklářského řemesla u kahanu.
Pod dohledem zkušené sklářky paní Ouhrabkové si sami budete moct sklářské řemeslo
vyzkoušet.

PATŘIČNÝ DŘEVO
30. 6.–29. 7.

Výstava dřevořezeb z dílny dřevaře, spisovatele a vypravěče Martina Patřičného (*1955).
Pár slov o vystavujícím:
Řemeslu se vyučil soukromě u svého strýce – řezbář a soustružník dřeva. Prošel několika
středními školami a maturoval na gymnaziu. Pracoval v dělnických profesích, např.
dřevorubec, skladník, řidič. Od roku 1988 se plně věnuje výtvarné práci se dřevem a práci na
knihách. Je spoluautorem scénáře a průvodce 26 díly velkého televizního dokumentu Kus
dřeva ze stromu (Nadace Dřevo pro život, režie Bedřich Ludvík, ČT2/2008 a 2009). V roce
2000 s V. Větvičkou a H. Hegerovou s podporou Národního muzea a nadace Partnerství
vyhlásili Den stromů (původně Den stromů a dřeva) na 20. 10. 2000. Autor má za sebou
přes sto výstav v tuzemsku (např. Rudolfinum, Praha (1993); Akademie věd 2002). Pro For
Arch připravil dvě rozsáhlé výstavy o dřevě a třikrát byl patronem Umění dřeva na veletrhu
Dřevostavby. V zahraničí vystavoval m. j. v Haagu a Naardenu (2003), v Salonu Nezávislých,
Paříž (2006) a mimo Evropu v Torontu – North York Centre Library (208) a v NY – Queens
colledge, USA (2013). Kromě volné tvorby vystavuje i zvláštnosti růstu dřeva a doslova rarity.
Rozsah jeho umění a řemesla je stěží uvěřitelný. Vydal nespočet publikací, např. Pracujeme
se dřevem (2017), Všecky krásy dřeva a Patřičná Čítanka (2014) a Velká kniha o dřevě
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
(2016). Od roku 1998 uspořádal řadu „Dřevěných večerů“– diskusních i hraných s poezií
a živou hudbou. Více na www.patricny.com. V neděli 29. 7. proběhne v rámci výstavy od
16 hodin Dřevěné odpoledne. Autor výstavy přijde popovídat o své činnosti, zahrát na
kytaru a okomentovat své vystavené exponáty.

DIVADLO SVĚT
3. 8.–26. 8.

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 3. srpna od 17 hodin.
Výstava pojednává o výtvarné divadelní tvorbě autorky Renaty Hans. K viděnou budou
výtvarná řešení divadelních kostýmu a masek, scénografie i volná tvorba autorky.
Pár slov o vystavující: Autorka se dlouhodobě věnuje experimentům s tuší, tušové
a akvarelové malbě, textilní tvorbě a kombinovaným technikám. V kombinaci s voskovou
batikou vznikly kostýmy pro hru A. P. Čechov: Racek, akvarelovo-tušové experimenty jsou
zastoupeny u všech ostatních děl. Výstavy těchto děl byly k vidění převážně ve východních
Čechách (Pardubice, Hradec Králové, Litomyšl), ale i v zahraničí (Londýn). Textilní objekt
Labyrint byl vystaven v Českém centru v New Yorku. Realizovaná divadelní díla byla k vidění
v Malém Vinohradském divadle, hra režiséra D. Drábka: Zvířata na toustech a v divadle
Exil Pardubice ve hře Racek režisérky K. Prouzové. Ve filmu FAMU – Na život a na smrt od
režiséra D. Volfa byly stvořeny kostýmy a masky. Autorčiny ilustrace volné divadelní tvorby
vyšly v časopise Partonyma. Více na www.flickr.com/photos/renatahans/albums.

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.
O letních prázdninách bude otevřena: úterý–neděle v čase 9–12 a 13–17 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.
O letních prázdninách bude otevřena: úterý–neděle v čase 9–12 a 13–17 hodin.
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Městské muzeum v Železném Brodě
ZŘÍCENINA MOSTU V NÁVAROVĚ

Dokumentace a průzkum ojedinělé mizející stavby nad řekou Kamenicí bude k vidění
od 10. července.
Oko snad každého turisty a fotografa upoutá zřícenina kamenného mostu přes řeku Kamenici
vedle penzionu Rusalka, když pospíchá na vlak anebo teprve vykračuje na opačnou stranu
na hrad Navarov. Vznik této cenné stavby byl dlouho opředen tajemstvím. Často byla
výstavba mostu kladena již do období gotiky, jindy dle sochy sv. Jana Nepomuckého až
do období baroka. Výstava toto tajemství konečně objasní, představí poznatky o historii
objektu, které se ojediněle dochovaly v písemných pramenech a ukáže mapové a obrazové
materiály, zejména konvolut fotografií z doby postupného zániku mostu. Na základě
podrobné dokumentace a průzkumu bude na výstavě rovněž věnována pozornost jeho
stavebním konstrukcím a detailům s přihlédnutím k obecnému vývoji dalších historických
mostů v Libereckém kraji.
Výstavu jsme připravili ve spolupráci s Mgr. Ivanem Peřinou, pracovníkem Národního
památkového ústavu ÚOP v Liberci.
Vstupné na výstavy je v rámci vstupného od muzea

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

Vladimír Veselý – výběr z díla (obrazy – grafika – smalty – objekty)
Přes celé prázdniny bude hostit naše galerie výstavu
akademického malíře Vladimíra Veselého. Ambicí výstavy
je provést návštěvníka ve zkratce nejen jeho dílem
z pohledu času, ale také připomenout široký záběr pokud jde
o řadu dokonale zvládnutých výtvarných oborů. Přestože se
Vladimír Veselý v našem kraji nenarodil, plně zapadá do námi
preferovaného připomínání umělců, jejichž dílo bylo duchem
našeho okolí zásadně ovlivněno. Jednak tím, že do Železného
Brodu už jako malý chlapec přijížděl na návštěvu příbuzných,
ale hlavně z toho důvodu, že už téměř padesát let v období od
jara do podzimu se jeho milovaným ateliérem stává chalupa
v nedalekém Spálově. Srdečně zveme k návštěvě našeho
muzea a galerie.

Hana Whitton – tentokrát nejen v Detesku
Šťastným řízením osudu došlo k tomu, že se mezi naše významné přátele zařadila
v současnosti jedna z našich nejpopulárnějších spisovatelek paní Hana Whitton. Narodila
se roku 1950 v Praze a po získání doktorátu na FFU Karlovy v Praze (obor čeština
a angličtina) působila v řadě českých nakladatelství. V roce 2001 se provdala za Angličana
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muzeum a galerie detesk
Paula Whittona a od té doby žijí manželé poblíž Oxfordu.
Vedle spisovatelské, překladatelské a rozhlasové činnosti
spolupracuje v současnosti Hana Whitton převážně
s řadou univerzitních a akademických nakladatelství ze
Spojených států a Velké Británie. Pokud jde o její vlastní
spisovatelskou tvorbu, píše příběhy inspirované vlastním
životem. Z mnohých např.: Jak si na zahrádce vypěstovat
českého trpaslíka, Jak se po Anglicku vytratit v Anglii, Moje
anglická babička. Její druhou specializaci představuje
dlouhá řada románů historických, Dáma v modrém
hedvábí, Zimní královna, Z pamětí císařova antikváře,
Poslední Lucemburk a mnoho dalších.
Českou republiku manželé Whittonovi navštíví do roka
několikrát, na jaře pravidelně jako hosté pražského
mezinárodního knižního veletrhu. Letos se tato akce pod
názvem Svět knihy 2018 konala už po čtyřiadvacáté od 10. do 13. května. Nesmírně nás
těší, že si Paul i Hanka mezi několika málo dny strávenými v České republice, naplněnými
spoustou oficiálních akcí, autogramiád, rozhovorů pro tištěná media, rozhlas i televizi, jeden
celý den vyšetřili, stejně jako v roce minulém, pro návštěvu naší společnosti. V jejím rámci
také pobesedovali se žáky 4. třídy železnobrodské Základní školy ve Školní ulici. Při loučení
nás Paul i Hana Whitton ujistili, že se upřímně těší na další setkání.
Jakub Kalousek

další pozvánky ze žb a okolí
PO STOPÁCH SKŘÍTKA STŘÍPKA
termín: 2. 7.–31. 8. 2018

Železný Brod, sklářské firmy
Prázdninový sklářský program je v letošním roce formou „hledačky“. Navštivte sklářské firmy
a další instituce, vyzkoušejte si řemeslo, užijte si prohlídku a buďte pozorní – v každém z vás
navštíveném místě získáte písmenko do tajenky. Pokud nám její správné znění přijdete říct
na TIC, získáte skleněnou postavičku skřítka Střípka. Ani ti, co tajenku nerozluští celou, ale
nepřijdou zkrátka i na ně čeká odměna.
Do programu jsou zapojeny: Městské muzeum v Železném Brodě (sklářská a národopisná
expozice), Trávníky – památková rezervace (prohlídka zvonice a kostela sv. Jakuba Většího),
Městská galerie Vl. Rady (předvádění řemesla u sklářského kahanu), Muzeum kočárků,
hraček a betlémů (soukromé muzeum manželů Kovaříkových, Vl. Rady 865, mob.: 606 281
864), Minimuzeum skleněných betlémů (soukromá sbírka Aleny Kortanové), SUPŠ sklářská,
koupaliště a sklářské firmy Detesk, DT Glass, Lampglass, Glasstech, Misamo, Šavrdová
Jana, Sklářské studio Oliva a Skleněná bižuterie.
Více informací na www.zeleznybrod.cz nebo na TIC Železný Brod.
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další pozvánky ze žb a okolí
HUSŮV DEN

neděle 8. července

Železný Brod, kostel na Brodci a Kalich u Besedic
Dopolední shromáždění s kázáním Hany Jaluškové začne v 9.30 hodin v kostele na Brodci
v Železném Brodě (ul. Komenského 603). Od 15 hodin bude shromáždění na Kalichu
u Besedic, kde promluví Pavel Kameník. Po bohoslužebném kázání bude přednáška na
téma „Petr Chelčický a reforma církve“. Všichni jste srdečně zváni.
Pořádá Ochranovský sbor při ČCE v Železném Brodě

LETNÍ KINO
Promítání filmů se uskuteční na hasičském hřišti v Železném Brodě vždy od 21 hodin. Pro
příjemnější zážitek z promítání vám doporučujeme vzít si s sebou karimatky, sedačky nebo
deky. Vstupné dobrovolné. Více na www.tvproduction.cz.
film: VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ – čtvrtek 12. července
Josef (S. Rašilov) a Miluška (L. Vlasáková) jsou manželé už snad celou věčnost. Miluška
učí aerobik a svého manžela i dospívající dceru neúnavně zahrnuje péčí. Josef svou ženu
miluje, ale má slabost i pro mladší a krásnější ženy. Jejich manželství, spolu s Josefovým
krachujícím nakladatelstvím, se pomalu řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta
(V. Cibulková), která má šílený plán, jak krachující manželství i nakladatelství Josefa
zachránit. Jako zkušená psycholožka pracující v manželské poradně naordinuje manželům
nevěru – musí se přistihnout in flagranti. Bláznivá hra může začít.
film: TÁTOVA VOLHA – čtvrtek 9. srpna
Kostýmní výtvarnice Eva (E. Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit
s tím, že kromě jejich dcery Terezy (T. Vilhelmová), má ještě stejně starého nemanželského
syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. Eva je
rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se vlastní život
sype pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne. Společně s matkou se vydávají
Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek (V. Cibulková,
E. Holubová a H. Maciuchová) a přátel (B. Polívka, E. Vášáryová), aby o tajemství zjistily
více…

MARATÓN A PŮLMARATÓN TĚPEŘE
sobota 14. července od 11 hodin

Těpeře
Závod horských kol vypukne startem závodu Elite muži 42 km. V cca 11.10 hodin budou
startovat ostatní kategorie na 21 km. Dětský závod se uskuteční na jiné trati a start bude
v 11.30 hodin v kategoriích dle příchozích.
Traťový rekord závodu 42 km drží Jan Nesvadba (Expres CZ Team Kolín) – 1.40:52 hodin,
rekord tratě 21 km Václav Sirůček (KC Kooperativa SG ) – 0.55:30 hodin, rekord tratě ženy
21 km Karla Štěpánová (Česká spořitelna – Accolade) – 0.58:23 hodin.
Minulý ročník 42 km Elite vyhrál Jan Nesvadba (Expres CZ Team Kolín) – 1.40:52 hodin,
trať 21 km Zbyněk Růžička (SKI PAUDERA Staré Splavy) v čase 0.56:07 hodin, závod žen
21 km Karla Štěpánová (Česká spořitelna – Accolade) – 0.58:23 hodin.
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Soutěž o výšlap kamenitého výjezdu – Kamzík 2017 (Těpeřský horal) vyhrála Veronika
Kuntová (GHOST Team) a Michal Bubílek (Kellys Bikeranch Team). Podrobnosti
a fotodokumentace k předešlému ročníku na www.mtbs.cz nebo na www.obec-tepere.
blog.cz.
Na trase se střídá asfalt, tráva, šotolina, makadam, lesní jehličnatý povrch s kořeny. Nejníže
položené místo má 378 m n. m. a nejvyšší místo je 560 m n. m. Trasa je závodníky chválena
jako velice pěkná. Muži bez omezení budou absolvovat dvě kola, ostatní budou pokračovat
do cíle po prvním kole.
Pavla Havlíková popisuje trať takto: „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, vše ale v mezích sjezditelnosti pro všechny. Kamenitý
výjezd – výšlap je výzvou pro každého – nepsaná soutěž „Kdo vyjede nejvýš“ se stala
prestižní záležitostí mezi závodníky.“

HRÁTKY S PAMĚTÍ

úterý 17. července a 21. srpna 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. Následující termíny jsou: 18. 9. a 16. 10. 2018.
Vstupné 15 Kč

SVATOJAKUBSKÁ POUŤ

neděle 29. července od 11 hodin

Železný Brod, kostel sv. Jakuba Většího
Při mši sv. zazní „Missa – Deo gracias“ od Bohuslava Lédla. Zpívá kostelíčkový filharmonický
sbor.

KAMENICKÝ SPEED BADMINTONOVÝ TURNAJ
sobota 4. srpna od 10 hodin

Horská Kamenice, hřiště
Turnaj je pro všechny věkové skupiny (děti i dospělé), výhry a občerstvení zajištěno, možné
dotazy na fb/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 Horská Kamenice

LOUČENÍ S LÉTEM

sobota 25. srpna od 14 hodin

Horská Kamenice, hřiště u hasičské zbrojnice
K poslechu a tanci zahrají kapely Kapelníci a Adaptace. Občerstvení v podobě vepřové
pečeně na grilu, grilovaných uzenek, halušek a zákusků je zajištěno. Točit se bude plzeňské
pivo a rozlévat moravská slivovice.
Vstupné 50 Kč a děti zdarma, pořádá SDH Horská Kamenice
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další pozvánky ze žb a okolí
MEMORIAL VÁCLAVA VELE – 10. ROČNÍK
neděle 26. srpna od 10 hodin

Železný Brod, tenisové hřiště – parkoviště u koupaliště (start)
Poslední srpnovou neděli přivítá cyklistický oddíl SSC Železný Brod příznivce silniční
cyklistiky na již tradičním závodě mezi Železným Brodem a Bozkovem. Na trať, která měří
bezmála deset kilometrů, bychom tímto chtěli pozvat všechny milovníky cyklistiky všech
věkových kategorií. Letošní desátý ročník je jubilejní a pořadatelé z domácího oddílu
připravují pro závodníky krásné ceny, výborné občerstvení a mnohá jiná překvapení.
Vzhledem k okolnostem a historii vzniku závodu se pořadatelé rozhodli věnovat část
vybraného startovného na charitativní účely. První závodníci vyrazí na trať závodu
v 10 hodin za železnobrodským koupalištěm. Kancelář závodu, vyhlášení výsledku
a příjemné posezení u dobrého občerstvení nám poskytl Tenisový klub Železný Brod ve
svém krásném areálu. Více informací o závodu na mvv.wbs.cz. Kontaktní osoba: Petr
Kadlec, mob.: 725 240 429, e-mail: cyklopetr@seznam.cz.

XLVI. BENEFIČNÍ KONCERT NA POUŠTI
sobota 1. září od 16 hodin

Železný Brod, kostelíček sv. Jana Nepomuckého Na Poušti
Srdečně zveme na 46. benefiční koncert, kdy se prostory kostelíčka rozezní hudbou
a zpěvem světových skladatelů. Vystoupí: Gabriela Le Texier (mezzo-soprán), Vincent
Le Texier (bass – baryton), Vilém Veverka (hoboj) a Bohuslav Lédl (klavír). Koncert
chceme opět zařadit do dnů Evropského kulturního dědictví. Jeho součástí bude i vernisáž
výstavy fotografií s krajinnou tématikou Jana Voběrky. (Výstava bude mít své pokračování
v národopisné expozici muzea na Bělišti.) Je na co se těšit. Využijte tuto nabídku a přijďte
v hojném počtu rodinných příslušníků. Bude-li pěkné počasí, je krásné sobotní odpoledne
zajištěno, a když bude pršet – tak v kostelíčku neprší.
Informace o účinkujících:
Gabriela Le Texier (dcera pana zvoníka Vladimíra Hlubůčka ze
Železného Brodu) zahájila své hudební působení jako houslistka. Po
absolvování Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění
pokračovala na HFM CMvW v Dráždanech. První zkušenosti sbírala jak
v komorních ansámblech (smyčcový kvartet a klavírní trio, s nimž se
účastnila mezinárodního hudebního festivalu v japonském Kyotu), tak
v komorních (Talichův, Sukův) a symfonických orchestrech. V letech
2000–2002 byla členkou Gustav Mahler Jugend Orchester a v letech
2005–2007 působila jako „Vorspielerin der 1. Geige“ v Philharmonisches
Orchester der Hansestadt Lübeck. Poté přesídlila do Francie a od roku
2012 se intenzivně věnuje zpěvu pod vedením předního pedagoga
Malcolma Kinga. Od 2017 pracuje se známou mezzo-sopranistkou Doris
Lamprecht.
Přední francouzsky bass-barytonista Vincent Le Texier studoval nejprve
u Uda Reinemanna a po té na Ecole d’art lyrique de l’Opéra de Paris.
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Mezi jeho zásadní setkání patří pěvecké kurzy s Hans Hotterem,
Christou Ludwig či s Elisabeth Schawarzkopf. Svoji pěveckou kariéru
zahájil v roli Golauda, kterého interpretoval na četných světových
scénách. V Tokiu a Kyoto ztvárnil titulní roli v Messiaenově opeře
František z Assisi a dostal ocenění za nejlepší počin na poli klasické
hudby v Japonsku za rok 2017.
V Praze narozený hobojista Vilém Veverka patří k nejrespektovanějším
českým interpretům. Absolvoval Pražskou konzervatoř (F. X. Thuri),
Akademii múzických umění v Praze (Liběna Séquardtová)
a opakovaně se účastnil kurzů významného francouzského hobojisty Jeana-Louise
Capezzaliho. V současnosti se profiluje jako sólový a komorní hráč, je primáriem souboru
„PhilHarmonia Octet“ a ambasadorem francouzské firmy „Buffet-Crampon“. Nejnovějším
a zároveň nejzásadnějším projektem na poli zvukových nosičů je dvojalbum triových sonát
J. D. Zelenky, které Vilém nahrál společně se členy Berlínské Filharmonie (Ensemble BerlinPrag). V roce 2018 provedl – ve světové premiéře – společně s Tomášem
Netopilem a FOK Koncert pro hoboj a orchestr od Jiřího Gemrota.
Jan Voběrek, člen Asociace profesionálních fotografů České republiky.
Vystudoval SPŠ elektrotechnickou. Fotografie jsou zaměřeny na ateliérové,
portréty, dokumentární, sociální, technické a krajiny. Od roku 1987 měl mnoho
společných a samostatných výstav u nás i v zahraničí.
Našeho nejvěrnějšího umělce Bohuslava Lédla představovat zajisté nemusíme.
Těšíme se na setkání s vámi a s ním.
Pořádá ČKA-Český ráj
Ing. arch. Martin Tomešek

STUDIO LHOTSKÝ A HOSTÉ
červenec–srpen

Železný Brod, Kotelna (Průmyslová 912)
Ve čtvrtek 14. června byla slavnostně zahájena výstava sklářského výtvarníka Zdeňka
Lhotského a jeho hostů. Tuto si budete moci prohlédnout po telefonické dohodě na
mob.: 775 248 885 až do konce roku 2018.
Další výstava, která představuje výběr z tvorby tohoto našeho skvělého skláře, je k vidění až
do 30. září v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Otevírací doba během letních prázdnin: úterý: 9–12 a 13–17.30 hodin; středa–čtvrtek:
9–12 a 13–17 hodin.

Z letní nabídky novinek
J. Moyesová: Zakázané ovoce – Přímořské městečko Merham se ještě vzpamatovává
z následků 2. svět. války, když poklidné místní vody rozčeří příchod bohémské skupinky
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
s nejasnými vzájemnými vztahy, která se nastěhuje do moderního, na tu dobu architektonicky
výstředního domu na pobřeží. A do pohybu se dává lavina událostí, jejíž tragické následky
přetrvávají i po padesáti letech…
Ch. Linková: Rozhodnutí – Když Simon, úspěšný překladatel na dovolené, potká na pláži
mladou Francouzku, která tvrdí, že ji někdo pronásleduje, a že právě v sebeobraně zabila
nějakého muže, zareaguje dosti zmateně. Nabídne neznámé dívce pomoc. Brzy však zjistí,
že se tím ocitl v situaci podobné tíživému snu.
S. J. Bolton: Temné říční proudy – Mladá policistka Lacey Flintová si je velmi dobře
vědoma, jak může být Temže nebezpečná – přesto na řece bydlí, pracuje a navzdory všem
varováním v ní i plave. Za horkého letního dne zahlédne na vodě mrtvé tělo a má dojem, že
nejde o oběť tragické nehody, a že kolem jejího hausbótu slídí vrah.
I. Dousková: Rakvičky – Hned v úvodu této vtipné, ale i dojemné perestrojkové „roadmovie“ definuje dvacetiletá Róza svůj osudový plán zcela jasně. Musí „najít Ostraváka
a přiznat, že ho miluje“. Novela o krátké prázdninové cestě není jen příběhem čtveřice
hlavních protagonistů. Je také originálním zrcadlem doby, zdánlivě ještě stejně nehybné
jako hladina českých rybníků.
J. Hanibal: Hon na motýly – Jsou mladé, bohaté, některé
i krásné a přesto nejsou šťastné. Tak lze shrnout osud pěti žen,
které jsou hrdinkami tohoto románu. Spojuje je společný úděl –
samota.
A. Ryan: Oheň probuzení – Úvodní díl nové fantasy série
oblíbeného autora (Stín krkavce) se odehrává ve světě, kde
nejcennější surovinou je krev draků, z níž lze vydestilovat elixíry
dodávající úžasné schopnosti hrstce vyvolených.
Přejeme všem čtenářům krásné prázdniny a dovolenou.
Nezapomeňte se zásobit kvalitní dobrou četbou!
Dana Hudíková a Irena Matoušová

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
V měsících červenci a srpnu nejsou úřední dny, máme prázdniny. Do konce měsíce července
je nutné doplatit pobyt v Chorvatsku panu J. Bryndovi (Na Vápence 771, 1. patro).
22. 8. Šlápoty – výlet do Jánských Lázní (Stezka korunami stromů), odjezd od sokolovny
v 7 hodin. Cena za dopravu 30 Kč (opět dotace od Města Železný Brod), vstupné 180 Kč,
děti do 14 let a ZTP 150 Kč, vedoucí zájezdu V. Petružálková
27. 8.	Od 14 hodin schůzka účastníků ozdravného pobytu v Chorvatsku v klubovně na
Poříčí – zde bude oznámena i hodina odjezdu v pátek 31. 8. 2018
10. 9. Úřední den od 14 hodin
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Upozorňujeme, že schůzka účastníků ozdravného pobytu v Mariánských Lázních
(16.–22. 9.) se bude konat 10. 9. na Poříčí, kde se zároveň budou vybírat doplatky za pobyt.
Krásné a pohodové prázdninové dny za výbor přeje Marcela Minářová

Ohlédnutí za výletem
Dne 23. května jsem se zúčastnila celodenního výletu do Panenského Týnce, Peruce
a Budyně nad Ohří. Nejdříve byly Louny – Galerie Benedikta Rejta, kde jsme shlédli výstavu
prací Emila Filly z pozdního období, cyklus Písně a cyklus krajin s motivy Českého Středohoří.
Kolekce je dočasně přestěhována ze zámku Peruc, kde Filla v letech 1947–1953 pobýval.
Po krátké přestávce v Peruci u Oldřichova dubu a Boženiny studánky jsme dojeli do
Panenského Týnce načerpat pozitivní energii mezi zdmi a sloupy nedostavěného gotického
chrámu Panny Marie. Dýchl na nás zvláštní pocit tajemna a téměř mystická atmosféra.
Léčebné účinky si vyzkoušel každý sám na sobě. Nakonec nás čekala Budyně nad Ohří.
Pozdně gotický vodní hrad byl ve 2. pol. 16. st. přestavěn na renesanční zámek. Zaujaly
nás především krásné interiéry, Zlatý sál s malbami, a také alchymistická dílna a laboratoř.
Zájezd byl velmi dobře zorganizován a veden paní Marcelou Minářovou. Bezpečnou jízdu
zajistil pan Jiří Novotný. Děkujeme a těšíme se na další výlety.
Jana Kasalová, účastnice zájezdu

Ohlédnutí za zájezdem Harkány 2018
V květnu jsme se vrátili z ozdravného pobytu z lázní Harkány. Pobytu se zúčastnilo
35 osob. Lázně jsme navštívili již několikrát, nečekali jsme, že nás ještě může něco překvapit,
ale stalo se. Většina z nás byla ubytovaná v novém hotelu Dráva, kde jsme měli možnost
zdarma využit bazén s vířivkou, solnou jeskyní, saunu i páru. Strava byla výborná, každý si
mohl vybrat, co má rád. Vše bylo umocněno krásným počasím. Začátek května byl dobře
zvolený termín, mohli jsme mimo léčivé vody také využít venkovní bazény.
V našem věku se už musíme o svoje zdraví více starat. Tato léčivá voda se doporučuje při
léčbě pohybového ústrojí, poúrazových stavů, ischiasu a lupénky. Zájezd jsme si velmi užili
a těšíme se na Harkány 2019.
za velice spokojené účastníky zájezdu p. Müllerová
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
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Prázdninový provoz mateřských škol
Informujeme rodiče dětí, že o letních prázdninách v termínu 16. 7.–24. 8. včetně jsou
uzavřeny MŠ Na Vápence, MŠ Slunečná a MŠ Stavbařů v Železném Brodě.

MŠ Slunečná Železný Brod
Volná místa pro děti
Stále nabízíme volná místa pro děti v naší školičce.
Více informací pro zájemce na www.msslunecna.cz.

MŠ Stavbařů Železný Brod
Poděkování paní ředitelce Haně Polákové
Kolektiv zaměstnanců, dětí a rodičů Mateřské školy Stavbařů Železný Brod děkuje paní
ředitelce Haně Polákové za 25 let (pětadvacetileté) vedení mateřské školy. I přesto, že za
více než čtyřicetileté působení ve školství vychovala již několik generací dětí, má stále dost
sil a elánu. Přejeme jí, aby obojí využívala i nadále ve svých aktivitách.
kolektiv MŠ

Základní škola Pelechovská
Ve středu 23. května byl ve školní družině pořádný šrumec. Chaos, nervozita, radostné
očekávání, to vše jste mohli vyčíst z tváří dětí, které se již nemohly dočkat vystoupení, které
týdny pilně nacvičovaly pro maminky k jejich květnovému svátku.
Sál kulturní místnosti se pomalu plnil maminkami, babičkami, sourozenci a ani tatínci nebyli
výjimkou. S první slokou nacvičené básničky z dětí spadla nervozita a začaly si vystoupení
užívat stejně jako jejich maminky. Recitovalo se, zpívalo a tančilo. Konec pozdního odpoledne
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byl zakončen ve školní kuchyňce, kde na všechny zúčastněné čekalo pohoštění a káva,
o které se postaraly vychovatelky ze ŠD a asistentky A. Pšenčíková a D. Hujerová. Děkujeme.
Nakonec děti obdarovaly maminky dárky, které pro ně vyrobily. S pocitem dobře odvedené
práce a krásným zážitkem odcházely děti s maminkami domů.
Konec školního roku máme náročný, ale plný zážitků, poznání a hlavně legrace. Čeká nás
dvoudenní výlet do útulku Srdcem pro kočky a do pražské ZOO, dále pěší výlet na Muchov,
Berany, Černou Studnici s přespáním v tanvaldské škole, Den tatínků s fotbálkem na hřišti
a ukončení celoroční soutěže s dortem a přespáním ve škole. Děkujeme všem rodičům,
přátelům a sponzorům, kteří nám toto vše umožňují a pomáhají s námi. Krásné léto plné
zážitků a v září ahoj!
Lada Palová, školní družinářka

Škola nanečisto
Den 15. května patřil našim budoucím prvňáčkům. Sešli se v budově ZŠ Pelechovská,
aby zde strávili dvě hodiny společné práce. Naše „školička“, setkávání nových školáků, se
uskutečňuje již po několikáté. Zpočátku nesmělí a zakřiknutí se pod vedením paní učitelky
Kuželové záhy zbavili ostychu a brzy i zapomněli, že rodiče nejsou s nimi ve třídě. Ti mohli
tuto dobu trávit povídáním při čaji či kávě v naší cvičné kuchyňce. Děti se nejprve poznávaly
při seznamovacích hrách, pak si vyrobily záložku do knihy. Po krátké prohlídce školy zavítaly
do učebny hudební výchovy, společně si zazpívaly a vyzkoušely svůj smysl pro rytmus. Paní
učitelka jejich činnosti zhodnotila slovy: „Děti jsou velmi šikovné a moc se těším na dalších
pět společných let“. Odpoledne s předškoláky uteklo jako voda. Všichni si za tento den
zaslouží velkou jedničku s hvězdičkou. Loučili jsme se neradi, ale o to více se budeme těšit
na další společné setkání, které se uskuteční 12. června a bude věnováno pohybu a hrám.
Zdeňka Pirková
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Základní umělecká škola Železný Brod
Upozorňujeme, že stále přijímáme žáky do všech oborů, zejména do výtvarného, kde
nabízíme samostatnou výuku keramiky, dále do našich tří pěveckých sborů – Cvrčků pro
nejmenší, Hvězdiček pro malé školáky a Řetízku pro starší školáky. V hudebním oboru nabízíme
hru na klavír, housle, dechové nástroje, kytaru, violoncello a sólový zpěv. Přihlášky jsou
k dispozici v kanceláři školy a na našem webu. O zaslání či odevzdání přihlášky prosíme do
konce školního roku. Výuka ve školním roce 2018/2019 začíná 3. září 2018.
Děkujeme za dosavadní spolupráci a přejeme klidné a krásné prázdniny.
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
Velká letní výstava skla bude ve sklářské škole k vidění v termínu od 10. 7 do 25. 8. vždy
v út–so v čase 10–17 hodin. Nenechte si ujít tuto jedinečnou výstavu studentských prací.

Americká asistentka na SUPŠS pro rok 2018/2019
Pro sklářskou školu byla vybrána pro příští školní rok v rámci Fulbrightova Programu
asistentů ve výuce angličtiny slečna Kimberly Muth z Pittsburghu. Patříme mezi 32 škol ze
170 přihlášených v rámci ČR, kde asistent bude působit. Kim bude asistovat zejména při
výuce angličtiny, ale zapojí se také do dalších aktivit školy. Těšíme se, že bude přínosem
nejen pro studenty, ale také pedagogy naší školy, případně pro širší veřejnost.

Zahraniční odborné praxe
Studenti sklářské školy v rámci 3. ročníků jezdí na třítýdenní odborné praxe v České
republice, ale letos v rámci schváleného dvouletého projektu v programu Erasmus+ vyjeli i do
zahraničí. Letos odletěli na zkušenou dva studenti do anglického Blackpoolu a Stourbridge
a osm studentek do irského města Sligo a Cork. Studenti byli rozmístěni v různých odvětvích
se zaměřením na zpracování a zušlechťování skla, chemii, optiku, výrobu šperků a grafický
design. Odborné praxe 3. ročníků letos skončily. Doufáme, že byly pro všechny přínosné,
a že studenti udělali dobré jméno Železnému Brodu v zahraničí.
Kateřina Mannová

Dva tipy na letní výlety za sklem
Jaroslav Brychta v Litomyšli – V sobotu 16. 6. 2018 byla v Litomyšli v Domě U Rytířů
zahájena výstava „Jaroslav Brychta – Kdo křehkost k pohybu probudil“. Touto výstavou se
Litomyšl hrdě hlásí ke svému rodákovi, jehož osud zavál do Železného Brodu. Osobnost
Jaroslava Brychty je neodmyslitelně spojená se zdejší sklářskou školou, kde jako profesorvýtvarník vychoval celou generaci špičkových českých sklářů, působících nejenom u nás,
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ale i v zahraničí. Skvěle koncipovaná výstava vás zavede do světa křehkosti, humoru,
laskavosti i poetické snovosti. Na výstavě jsou prezentovány nejen Brychtovy světově
proslulé skleněné figurky, raná sochařská díla a kresby, ale i filmy, v nichž hrají jeho skleněné
figurky hlavní roli. Výstava potrvá až do 9. září 2018.
Pavilon skla, Klatovy – celé léto hostí výstavu uměleckého skla, které vzniklo ve zdejší
sklářské škole. Jedná se o největší výstavní projekt sklářské školy v tomto roce – řada
exponátů a instalací vznikala během celého školního roku výhradně pro tento účel.
Žákovské práce se prezentují na třech různých místech v Klatovech – v barokní jezuitské
koleji, v Pavilonu skla a v přilehlé zahradě. Během léta se v Klatovech také uskuteční dvě
komentované prohlídky této výstavy a v září workshop zaměřený na malování skla. Výstava
potrvá do 24. září 2018.
MgA. Martin Hlubuček

Základní škola Školní
Projekt – Zvířátka v pohádkách
Literární a výtvarná soutěž Zvířátka v pohádkách probíhala v rámci projektu „Kde končí
svět…“, který pořádá Klub dětských knihoven Svazu knihovníků. Téma letošního ročníku
bylo Já jsem tvůj člověk – Zvíře. Výtvarné soutěže se účastnily i děti z družinky a malovaly
své oblíbené zvířecí pohádkové hrdiny. Největšího úspěchu dosáhl Adam Doubek
(1. A), který s obrázkem modré kočky získal skvělé první místo v kategorii sedmiletých.
V úterý 22. května se Adam v Domě přírody zúčastnil slavnostního vyhlášení soutěže
a osobně si převzal diplom a odměnu. V pondělí 28. května přišla do naší družinky paní
knihovnice Mgr. Dana Hudíková a přinesla dětem veliký dort jako poděkování za účast
v soutěži a Adamovo první místo. Nádherné a milé překvapení. Paní Hudíková, moc vám
děkujeme!
Výstava vítězných prací z této soutěže z celého Libereckého kraje je v Domě přírody
v Dolánkách u Turnova k vidění až do konce srpna.
Dana Maršinská, vedoucí vychovatelka školní družiny
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sport
Děti na startu ve školní družině
Blíží se konec školního roku a s ním i naše cvičení s lektorkou Janou Boučkovou, autorkou
projektu Děti na startu. Od listopadu do konce května jsme se každé úterní odpoledne
scházeli v tělocvičně nebo na hřišti, abychom si společně zacvičili. A co se malí sportovci
na hodinách naučili? Především ovládat své tělo! Správně běhat, skákat, udělat kotrmelec
nebo se nebát míče. Získali základy atletiky, gymnastiky, nechyběly soutěže a relaxační
cvičení. Cílem projektu Děti na startu je, aby si děti osvojily všeobecné pohybové dovednosti
a hlavně – aby měly z pohybu radost. A to se nám určitě podařilo! Děkujeme Janě Boučkové
za trpělivost a profesionalitu, s jakou k dětem přistupovala a v září se těšíme opět na
shledanou.
Dana Maršinská, Štěpánka Winterová a Jakub Hlubuček

Fit studio aerobiku Jany Boučkové
#BEACTIVE

neděle 23. září od 9 hodin

železnobrodská sokolovna
V rámci Evropského týdne sportu (23.–30. 9. 2018) se v Železném Brodě
uskuteční dvě akce. Soutěžní Aerobic Master Class v čase 9–14 hodin
a soutěž všestrannosti Děti na startu od 15 hodin. Přijďte se podívat
a fandit.
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Zápis nových i stálých členů do kurzů
Děti na startu 4–9 let: od září 2018/1× týdně: základy gymnastiky a atletiky, míčové hry,
rozvoj motoriky; možnost zapojit se do soutěží všestrannosti DNS celorepublikově.
Gymnastická a aerobiková přípravka 4–9 let: od září 2018/1× týdně: základy gymnastiky,
pohybová cvičení s hudbou, cvičení na nářadí; příprava na vystoupení, soutěže ČSH, start
pro výkonnostní sport v aerobiku a fitness.
Sportmanie – Intervalový trénink pro náctileté 10–15 let: od září 2018/1× týdně:
aerobní a jógová cvičení, kondiční posilování, protahování, cvičení s hudbou a s využitím
různých cvičebních pomůcek; možná příprava na soutěže, vystoupení, možnost zařazení
do soutěžních forem.
Zdravotní cvičení pro děti 7–15 let: od října 2018/každé pololetí školního roku 10 lekcí;
součástí zdravotního cvičení bude vstupní a kontrolní kineziologický rozbor, provedený
fyzioterapeutem. V případě, že budou nalezeny změny na držení těla dítěte, které by
vyžadovaly další vyšetření či speciální fyzioterapeutické postupy, budou rodiče informování.
Připravujeme na ZŠ Školní v Železném Brodě v čase 7–7.45 hodin.
Sportovní aerobik a fitness týmy, HIP HOP: od září 2018/2× až 4× týdně, příprava
a přechod do výkonnostního sportu; soutěže, reprezentace klubu a města na MČR, ME, MS.
Zápis nových, ale i stávajících členů chlapců a dívek do kurzů objednávejte na:
mob.: 602 252 677, bouckova@tfnet.cz. Kapacita některých kurzů je omezena! Na základě
vašeho zájmu vám zašleme bližší info.
Jana Boučková

volnočasové aktivity
	Středisko volného času Mozaika
Přejeme vám krásné táborové prázdniny a těšíme se na vás poslední týden v srpnu, kdy
se můžete hlásit do kroužků na školní rok 2018–2019. Seznam kroužků bude vyvěšen na
našich web stránkách a na nástěnkách Mozaiky.
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
NOČNÍ STEZKA ODVAHY

sobota 21. července od 20.30 hodin

Železný Brod, silnice pod kostelíčkem sv. Jana Nepomuckého Na Poušti (start)
Na cestě potkáte spoustu strašidel a nadpřirozených bytostí. V cíli u hvězdárny na Popluží
bude pro odvážné cestovatele připravena odměna a prohlídka hvězdárny s výkladem.
Startovné: 20 Kč/dítě
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TATÍNKŮV FESTIVAL ANEB LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI
neděle 19. srpna od 14 hodin

Železný Brod, hasičské hřiště
I tatínci jsou důležití, a proto bychom jim chtěli věnovat tento den plný zábavy a dodatečně
tak oslavit Den otců. Tatínci vezměte své ratolesti a přijďte si společně užít odpoledne plné
překvapení. Vítány jsou i maminky a ostatní členové rodiny. Bližší informace a program na
www.centrum-andilek.cz nebo fb.

Venkovní herničky na Bělišti
Ve spolupráci se Semínkem Země ze Semil pro vás opět připravujeme pravidelné oblíbené
venkovní herničky plné zábavy, her a aktivit pro děti, tvořivé dílničky a divadélka probíhají
pravidelně každý čtvrtek v čase od 9 do 12 hodin během celého léta.

Letní kurzy na Bělišti plné pohybu...
1) Taneční letní kurzy (orientální, Indické, moderní a flirt tance) – termíny: (středa) 4. 7.,
11. 7., 18. 7., 25. 7., 1. 8., 15. 8., 22. 8., 29. 8. v čase 16–18 hodin. Kurzy jsou pro širokou
veřejnost (doporoučený věk 5–99 let). Cena: 50 Kč/hodina (tančíme 2 hodiny) – lze tančit
pouze hodinu nebo jen občasné termíny. Pro stávající tanečnice kurzu přes rok je tančení
zdarma – doplnění hodin. Prosíme o přihlášení do 1. 7. 2018 na mob.: 774 608 874.
2) Tai-chi (Šetrné cvičení prováděné pomalým pohybem, které procvičuje nejen svaly,
šlachy a klouby prostřednictvím fyzických pohybů, ale i mysl, když vyžaduje její klid, uvolnění
celého těla a vedení pohybů vůlí. Trénuje jak tělo, tak mozek, což je největší rozdíl proti
běžným cvičením pro zdraví) – termíny: (čtvrtek) 12. 7., 19. 7., 26. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8.,
23. 8., 30. 8. vždy od 18 hodin. Přihlášení do 8. 7. 2018 na mob.: 728 074 405.
Upozorňujeme, že oba kurzy budou otevřeny pouze v případě dostatečné naplněnosti.
Proto neváhejte s přihlášením.
Orientální tance jsou stále ve veliké oblibě. Připojte se k našim tanečnicím a přijďte se
zavlnit do rytmu nejen orientální hudby. Kurzy vede lektorka Helena Simmová a jsou určeny
dětem i dospělým. Tančíme v prostorách Fitness Classic Železný Brod (Jirchářská 21)
v proskleném sálu v těchto dnech:
1) pondělí 16–16.45 hodin: Malé slečny (4–6 let); 17–17.45 hodin: Slečny (6–10 let)
2) středa 16–16.45 hodin: Dospělí (mohou si přijít zatančit i muži); 17–17.45 hodin:
SEHEREZAD (14–18 let)
Cena tanců za rok: 600 Kč (děti do 18 let); 1 000 Kč (dospělí). Součástí kurzů jsou různá
vystoupení, oblíbená akce na konec školního roku, benefiční Orient Show a letní soustředění
tanečnic.
Novinka – od září plánujeme otevření nových kurzů a kroužků (Tai-chi, Flirt dance,
tančení s dětmi v šátku, Strollering – pohyb nejen maminek s kočárky, klubík pro maminky,
zvukohrátky, bubnování, divadelně-tvořivý klubík pro nejmenší). Těšíme se na nové tváře
a spoustu nových zážitků.
Více informací na www.centrum-andilek.cz, h.simmova@centrum-andilek.cz, 774 608 874.
za RC Andílek Helena Simmová
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AUTOMOTO KLUB Železný Brod
Dne 12. května se uskutečnil již 13. ročník soutěže historických vozidel Horním Pojizeřím
a Železnobrodskem. Na startu se sjelo celkem 78 posádek. Nejstarším vozidlem byl
automobil Praga Piccolo z roku 1928. Soutěž elegance v letošním roce vyhrál automobil
VW Brouk Cabrio z roku 1969 a motocykl Jawa 350 SV z roku 1935. Pořadatelé AMK
Železný Brod a ČZ Veterán Team Huntířov touto cestou děkují všem sponzorům akce
a zejména firmě Detesk za zajištění cen pro všechny zúčastněné, Městu Železný Brod
za poskytnuté prostory a TJ Sokol Huntířov za zázemí a přípravu oběda pro startující
a pořadatele. Zároveň děkujeme všem, kteří nám se zajištěním zdárného průběhu celé akce
pomáhali. Příznivci historických vozidel se mohou těšit na další akci, kterou bude 9. ročník
dvoudenní jízdy pravidelnosti Historic Jizera ve dnech 7. a 8. září 2018, startovat budeme
tradičně od sokolovny v Železném Brodě.
za pořadatele Ing. Jiří Havrda a Iva Bryknarová

TRÁVNICE z. s.
Srdečně zveme na čtení ze starých kronik s Alenou Kortánovou, které se uskuteční v úterý
3. července a 7. srpna vždy od 18 hodin v kavárně Cafe Cofiel na Malém náměstí v Železném
Brodě. Přijďte se dozvědět historické zajímavosti z našeho města.
Kavárna Cafe Cofiel je otevřena od úterý do neděle vždy v čase 10–19 hodin.
Jiřina Čermáková

	Skautské středisko Údolí Železný Brod
Dne 26. 5. vyrazili železnobrodští skauti do Maršovic, odtud přes Dolní Černou Studnici
k prameni potoka Žernovníka a dále do vesničky Krásná na prohlídku Kittelova muzea. Měli
jsme možnost prohlédnout si muzeum s poutavým vyprávěním o životě Dr. Kittela, pověstem
o něm a jeho době, vyzkoušet si
Kittelovu pěšinku pro bosé nohy,
a také navštívit kostel sv. Josefa
a dozvědět se o jeho unikátnosti –
Nebeských schodech (tyto schody
má pouze pět kostelů v republice).
Když jsme se osvěžili v studánce
se „zázračnou vodou“ o níž se říká,
že nikdy nezamrzne a nevyschne,
pokračovali jsme po modré do
Železného Brodu. Cestou jsme se
kochali výhledy na daleké i nedaleké
okolí, učili se poznávat horniny
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a poznatky z přírody vůbec. Samozřejmě jsme si cestou zahráli několik her, vyzkoušeli
štafetový skok do dálky a celkově si celý výlet užili. Nádherné slunečné počasí, které nás
celý den provázelo, bylo pomyslnou třešničkou na dortu. Tak zase příště někam...
Luboš Hušek – Balů
V sobotu 28. 7. odjíždíme s dětmi na čtrnáctidenní tábor, který se uskuteční na Českolipsku
v Holanech u Zahrádek na Měsíční louce. Věříme, že vše proběhne v dobrodružném duchu,
tak jako tomu bývá každý rok. Jelikož se sejdeme opět až v září, připomínám nábory nových
členů, kteří mohou přijít a zapojit se mezi nás.
Pravidelné schůzky: vlčata a světlušky (5–10 let) v úterý v čase 16–18 hodin; skauti
a skautky (10–15 let) ve středu v čase 16–18 hodin.
Program: pohybové hry, základy první pomoci, poznávání přírodních krás, doplňovačky
a rébusy, stolní hry, toulky přírodou, víkendové akce, celodenní výlety, návštěvy vojenských
předváděček a řopíků, učení se samostatnosti, pomoc bližním.
Více info: Pavlína Plívová (Pája) 720 370 804; Lenka Vetlá (Můra) 730 589 040; Roman Fotr
(Říman) 776 633 723; Andrea Barešová (Ája) 720 559 168. Budeme se těšit na další nové
členy.
Pravidelné schůzky začínáme od 4. 9. od 16 hodin, takže na viděnou v září.
Lenka Vetlá, vedoucí skautského střediska

OSTATNÍ
Korid LK, spol. s r. o. informuje
Jízdní řády
Na http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html jsou ke stažení navrhované jízdní řády
železniční dopravy pro období od 9. prosince 2018 do 14. prosince 2019. Případné náměty
a připomínky, prosím, zasílejte v termínu do 13. července 2018. Připomínky zaslané
v pozdějším termínu bude možné posoudit a případně zohlednit k červnovému termínu
změn v roce 2019. Informace o projednání připomínek budou jako obvykle předmětem
koordinačních porad (předpoklad v září t. r.).
Výluka autobusových linek
Na autobusových linkách mezi městy Železný Brod a Semily projíždějícími přes zastávku
Záhoří, Proseč probíhá od 11. 6. do 8. 10. 2018 výluka z důvodu prací na vozovce a opravy
propustku. Ovlivněné linky autobusové dopravy 670530, 670950, 670960, 671960 a 690960
jsou vedeny po objízdné trase přes Chuchelnu a na svou obvyklou trasu se vrátí v zastávce
Železný Brod, Pelechov. Na objízdné trase budou přidány zastávky Semily, Na Rovinkách
a Záhoří, Zdolina jako náhradní zastávky. Zastávky Záhoří, Proseč a Semily, Letná budou
obsluhovány čtyřmi páry pracovnědenních spojů vedených jako radiobus na lince 670530.
Výlukové jízdní řády naleznete na www.iidol.cz.
Ing. Otto Pospíšil, Ph.D., zástupce ředitele společnosti Korid LK, spol. s r. o.

36

OSTATNÍ
Vítání občánků
V úterý den 12. června byli v obřadní síni MěÚ Železný Brod přivítání noví občánci našeho
města se svými rodiči. Dětičky vítáme na světě a přejeme jim hodně zdraví, štěstí a fungující
rodinu, kde budou mít po celý život lásku a oporu.
Přivítáni byli:
Vendulka Hejnová (p. Denis Hejna a sl. Kateřina Kyselová)
Matyáš Charvát (p. Miroslav Charvát a p. Marcela Poloprutská)
Adam Havrda (p. Luboš Havrda a sl. Zuzana Koukalová)
Zuzana Hošková (p. Zbyšek Hošek a p. Petra Princová)
Anetka Čásárová (p. René Čásár a sl. Marika Farbárová)
Šimon Mánek (p. Pavel Daníček a sl. Veronika Mánková)
Anita Májovská (p. Marek Hromádko a sl. Barbora Májovská)
Mark Schovánek (p. Roman Schovánek a sl. Iveta Svobodová)
Ema Fátorová (p. Jakub Fátor a sl. Lucie Žďárská)
Šimon Mánek
Ľubomír Suja (p. Ľubomír Suja a sl. Iwona Ciesielska)
Sára M. S. Gobran (p. Emad Michal Saad Gobran a sl. Marie Jonášová)
Robin Kunc (manželé Kuncovi)
Terezka Králová (manželé Královi)
Elena Koutová (manželé Koutovi)
Daniel Kmoch (manželé Kmochovi)
Hanička Janusová (manželé Janusovi)
Šimon Hráček (manželé Hráčkovi)
Vojtěch Stránký (manželé Stránští)
Mark Schovánek

Poděkování
Děkujeme naší paní ředitelce DPS Jitce Havlíkové, za její práci, ochotu, vstřícnost, důvtip,
toleranci a přátelské jednání vůči klientům i nám zaměstnancům. Do další životní etapy ji
přejeme hodně pozitivní energie a sil na aktivní odpočinek.
zaměstnanci DSP Železný Brod

Železný Brod 1918 – legionáři a oběti 1. světové války
Rozpad Rakouska-Uherska a vznik samostatného československého státu v roce 1918 byly
zapříčiněny mimo jiné i dosud nejhorším konfliktem v dějinách lidstva, jenž má na svém
kontě miliony obětí a miliony strádajících. Podívejme se opět do Železnobrodských letopisů
Františka Sochora:
…Teprve po skončení války jsme se však dozvěděli o českém a slovenském zahraničním
odboji i o tom, že také mnozí železnobrodští občané se stali jeho příslušníky – legionáři.
Buď úmyslně, nebo nuceně upadli do zajetí „nepřátel“ a pak se dobrovolně přihlásili opět
na frontu, aby mohli po jejich boku válčit proti nenáviděnému Rakousku-Uhersku a pomohli
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vybojovat vlastní samostatný stát. Tak vznikly československé legie v Rusku, ve Francii
i v Itálii a všude vynikly svou statečností a bojovým nadšením… …Avšak mnozí z těch, o nichž
se během války nevědělo, ale v jejichž návrat se věřilo, se skutečně nevrátili a bylo nutné je
připočítat k řadě oněch, kteří – ať už na kterékoliv straně fronty – položili ve vojenské službě
na oltář vlasti to nejdražší – své životy. Ze Železného Brodu si 1. světová válka vyžádala
celkem 90 obětí, jichž jména byla později pro věčnou paměť vyryta do pomníku na hrobě
v dáli na zdejším hřbitově.
	Na jednu stranu hrdost na legionáře, na druhou stranu smutek nad těmi, kteří nepřežili.
A to ještě musíme připočítat ty oběti, které zemřely doma v důsledku podvýživy, nedostatku
dobrého ošacení, paliv či nedostatku léků. To vše s sebou přináší válka. Čest jejich památce!
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Jizerská tragédie
Dne 25. července uplyne 69 let od tragédie, která se stala v Jizerských horách na Vlašském
hřebeni. Při boji za svobodu zde zemřeli dva mladí železnobrodští skauti Tomáš Hübner
a Jiří Hába a další byli zraněni. Čest jejich památce.

Poděkování
Dne 2. června se uskutečnily 48. Líšenské pochody Českým rájem, kterých se zúčastnilo
celkem 1 673 zaregistrovaných osob. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci
pochodů, která se setkala s velmi kladným ohlasem. Již nyní se těšíme na pochody v roce
2019.
za účastníky pochodů Míla Š. (Praha) a Zdenda N. (Hr. Králové)
MS ČČK Hrubá Horka pořádá v sobotu 10. listopadu zájezd do Prahy do divadla Divadlo
Na Fidlovačce na muzikál „Ženy na pokraji nervového zhroucení“. Představení začíná
v 15 hodin. Cena vstupenky je 599 Kč, cena za dopravu bude sdělena po přihlášení. Odjezd
autobusu z Hrubé Horky v 7.30 hodin a z Malého náměstí v Železném Brodě v 7.40 hodin.
Prosíme o včasné přihlášení na mob.: 775 295 931 nebo na e-mail: Sirkova.Marie@seznam.cz.
Srdečně vás opět všechny zveme.
Marie Šírková

HÁDANKA
Štítek z hlavice kašny při procházce po Trávníkách našlo 11 osob. Permanentní
vstupenku na koupaliště, o kterou se hraje i v tomto čísle, vyhrává paní
Alena Havlová. Gratulujeme. Těšíme se na správně znění letní hádanky.
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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Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell – typu Araukana.
Stáří 14–19 týdnů, cena 159–195 Kč/ks.
Prodej bude 26. srpna 2018
v 16.30 hodin na bus nádraží
v Železném Brodě
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: po-pá, 9–16 hodin, mob.: 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz.

Pro období letních prázdnin se
chystá v Železném Brodě na
Trávníkách, na místě bývalého
domu č. p. 116 v Hluboké ulici
(zbořen a přeměněn v zahradu
v době 2. světové války), malá
meditační zahrada GLASS SPIRIT.
Její jméno odkazuje na historickou
skutečnost, že se v zaniklém
domě č. p. 116 provozoval
před cca 100 lety v Brodě dost
rozšířený spiritismus. Zahrada
bude přístupná veřejnosti denně
od 10 do 17 hodin, mimo nedělí
a deštivých dní. Budou v ní
vystavena sklářská díla některých
brodských sklářských výtvarníků
a studentů sklářské školy. Vstupné
dobrovolné.
Alena Kortanová

Skleněná bižuterie, a. s.

Muzeum otevřeno po–ne: 10–17 hodin
Srdečně zve na tyto akce:

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
Září – vyhodnocení letní soutěže (3. 9.), porota prohlédne vaše výrobky a vyhlásí vítěze,
ceny budou k vyzvednutí nejpozději do 16. 9.
Důležité upozornění
Dne 10. 9. je uzávěrka turistické akce „Cestou skláře Kubíka za pokladem“ –
vyhlášení výsledků a předání cen proběhne na akci Skleněné městečko (15.–16. 9.),
při této akci bude také Workshop pod otevřeným nebem (Železný Brod, Malé náměstí
v čase 10–17 hod.); program: tvoření, vyhlášení výsledků a předání cen z turistické
akce, poslední možnost vyzvednutí cen z letní soutěže.
Více info na www.beadgame.cz; mob.: 601 129 664; FB/beadgame.cz;
(staňte se našimi přáteli a žádná akce vám neuteče).
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