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ÚVODní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
k červnu už tradičně patří nejen Mezinárodní den dětí, ale také konec školního roku, na
který se těší asi všechny děti a samozřejmě také studenti. Vidina dlouhého dvouměsíčního
volna je pro ně lákavá, pro školy je to čas k bilancování, ale také šibeniční lhůta pro opravy
a úpravy.
Město je sice zřizovatelem základních škol, základní umělecké školy a mateřských škol,
ale nezříká se ani podpory a spolupráce se středními školami, byť jejich zřizovatelem je
Liberecký kraj. Chtěli bychom tady uvést alespoň některé příklady.
V nedávných dnech studentka jabloneckého Gymnázia Dr. Randy Adéla Janků obsadila
2. místo v celostátním kole soutěže „Navrhni projekt“. Bydlí v Brodě, a tak se před časem
na nás obrátila s prosbou, zda-li bychom jí nepomohli s výběrem tématu. Adéle jsme tedy
nabídli jednu z našich uvažovaných vizí – projekt Jezírka na Vrší. Poskytli jsme jí rovněž
materiály a konzultace. Následné její zpracování všech podkladů a vytvoření projektu
ohodnotila porota krásným umístěním a konstatováním, že k praktické realizaci má tento
projekt nejblíže ze všech.
Málo se ví, že vedení města mělo zásadní podíl na tom, aby pro vítěze soutěže Památka
roku, kterou pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, nevytvářela ceny
města, která nejsou členy Sdružení. Podařilo se dojednat, aby to byly ceny, jež vznikly na
naší Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské. Stejně tak je městská podpora „sklandy“
u Svazu výrobců skla a bižuterie a ve formě nákupu žákovských výrobků jako dárků pro
různé delegace.
Nelze zapomenout ani na Střední školu řemesel a služeb. Ta pro nás v minulém roce
v rámci oslav 100 let republiky vyrobila prostřednictvím svých studentů velmi vkusné brože.
Obrovská spokojenost a pochvala od oficiálních delegací pak panuje s rauty, které pro nás
tato škola připravuje.
Město Železný Brod podporuje různými formami vzdělávání, neboť si je vědomo potřeby
vzdělanosti na všech úrovních. Přejme si, abychom v našem městě měli dostatek žáků
a studentů, ochotných svou pracovitostí a pokorou se prosadit ve svém oboru.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Mgr. František Lufinka, starosta

Oprava komunikace II/288
V pondělí 27. května budou zahájeny práce na rekonstrukci nábřeží Obránců míru.
Rekostrukce, v rozsahu od mostu k dopravní značce označující konec města, bude probíhat
do listopadu tohoto roku. V rámci rekonstrukce bude: vybudována dešťová kanalizace,
opraveny mosty a propustky, vystavěna lávka a položen asfaltový povrch. V prví fázi bude
provedena úplná uzavírka nábřeží v úseku od mostu po Malému náměstí a k částečnému
omezení v úseku ke konci města. Koncem léta dojde k úplnému uzavření u Rafandy, kde
celkovou rekonstrukcí projde mostek. Další úplná uzavírka proběhne v termínu pokládky
finálních asfaltových vrstev.
Mgr. Martin Řehák, vedoucí OÚP a RR
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radnice informuje
Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 5. zasedání
konaného dne 29. 4. 2019
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 5. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 2/2019/ZM
schvaluje aktualizaci Projektu s názvem „Regenerace sídliště Jiráskovo nábřeží v Železném
Brodě – 4. etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů a schvaluje
dofinancování tohoto projektu z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů
a v plné výši nákladů neuznatelných a schvaluje podání žádosti na tento projekt do
programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 2019
schvaluje uzavření Darovací smlouvy č.j. OLP/1145/2019 na bezúplatný převod pozemku
parc. č. 3239/10 v k. ú. Žel. Brod mezi LB krajem, IČO 70891508 a Městem Železný Brod
schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi Městem Železný Brod a Klubem kanoistiky
Železný Brod z. s., IČO 64669114 na směnu pozemku parc. č. 1050/2 o výměře 217 m2
a pozemku parc. č. 1053/6 o výměře 217 m2, vše v k. ú. Horská Kamenice
schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 256 – ostatní pl., jiná plocha,
o výměře 101 m2 a parc. č. 257/1 – zahrada, o výměře 325 m2, vše v k. ú. Železný Brod
za celkovou cenu 430 000 Kč + 21 % DPH, mezi Městem Železný Brod a manželi XX do
společného jmění manželů
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1728/1 a část pozemku parc. č. 1728/1 za cenu
10 Kč za 1 m2, osvobozeno od DPH, kupující uhradí náklady spojené s prodejem nemovitosti
Poslední veřejné zasedání zastupitelstva Města Železný Brod první poloviny roku se
uskuteční 10. 6. od 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ „B“ (3. patro).

Usnesení Rady města Železný Brod z 8. zasedání
konaného dne 6. 5. 2019
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 8. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 7. schůze Rady města Železný Brod konané
dne 8. 4. 2019
ukládá Městskému muzeu v Železném Brodě, IČO 43257283 odvod finančních prostředků
z Fondu investic ve výši 310 000 Kč do rozpočtu zřizovatele
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu LB kraje z finančních prostředků
Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2019 č. OLP/851/2019
schvaluje vytvoření jednoho pracovního místa dělníka v rámci sběrného dvora
bere na vědomí zápis Hospodářské komise ze dne 3. 4. 2019
schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právních služeb při prodeji pozemků v k. ú. Žel.
Brod „Těpeřská stráň“ mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a firmou Havelka & Musil
VGD Legal, s. r. o., IČO 07455836
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radnice informuje
schvaluje Smlouvu o dílo s firmou 4soft, s. r. o., IČO 28703324, na částku 285 434,16 Kč
vč. DPH
souhlasí s uzavřením dodatku k příkazní smlouvě na administraci projektu Rozvoj IS vč.
zvýšení bezpečnosti a elektronizace procesů v MěÚ Železný Brod se společností eFact, s. r. o.,
IČO 27309304 na doplnění předmětu plnění v souvislosti s obnovením projektu a celkovou
cenu 99 000 Kč bez DPH
souhlasí s uzavřením smlouvy na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou
činnost na akci Železný Brod – Greenway Jizera – úsek Železný Brod – Líšný se spol.
Projektová kancelář VANER s. r. o., IČO 25458990 za cenu 1 553 800 Kč bez DPH
schvaluje pronájem částí pozemků pč. 430, 435, 440, 441, 1395, vše v k. ú. Žel. Brod za
účelem pořádání kulturní akce „Noc na Karlštejně“ na Malém náměstí v Žel. Brodě dne
15. 6. 2019 od 17 do 22 hodin a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem na výše
uvedené mezi Městem Železný Brod a DS Tyl Železný Brod, IČO 22858661 za cenu 500 Kč
vč. DPH
neschvaluje záměr pronájmu části pozemku pč. 769/1 v k. ú. Žel. Brod
schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemku pč. 1577/5 v k. ú. Hr. Horka pro ČEZ
Distribuce, a. s., IČO 24729035 ve smyslu: na dotčenou nemovitost umístit, provozovat,
opravovat, udržovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu a modernizaci součásti
distribuční soustavy a schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu stavby číslo IP-12-4008496/VB/3, mezi
Městem Železný Brod a spol. ČEZ Distribuce, a. s., která je zastoupena spol. EMJ s. r. o.,
IČO 27268632
souhlasí s uzavřením smluv o právu provést stavbu na pozemku ppč. 198/2 a ppč. 198/1
v k. ú. Žel. Brod na akci Oprava povrchu komunikace v ul. Jirchářské
souhlasí s přijetím nadačního příspěvku ve výši 15 203 Kč od Nadace JABLOTRON,
IČO 04564472 pro ZŠ Pelechovská, IČO 70694982, příspěvek bude využit k zakoupení
pomůcky pro výuku fyziky
souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 2 000 Kč od firmy Autoservis – Pneuservis
Petr Donát, IČO 70215278 do rozpočtu ZŠ Pelechovská, dar bude použit na realizaci
Pelechovských her
souhlasí s provedeným výběrovým řízením a s uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem
STAV-Agency s. r. o., IČO 25482505

	Odbor finanční
Informace pro majitele psů
MěÚ Železný Brod jako správce místního poplatku ze psů (dle zákona č. 565/1990 Sb.)
připomíná majitelům psů, že poplatek za rok 2019 byl spatný k 31. březnu 2019. Výše
poplatku pro rok 2019 je beze změny, podrobný ceník na www.zeleznybrod.cz.
Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem
nebo sídlem na území našeho města. Poplatek vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří
3 měsíců, nebo v den, kdy držitel nabyl psa staršího 3 měsíců. Poplatková povinnost zaniká
dnem, kdy fyzická nebo právnická osoba přestala být držitelem psa (např. úhynem psa, jeho
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ztrátou, darováním nebo prodejem). V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se
platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik i zánik své poplatkové povinnosti do
patnácti dnů.
Poplatek lze uhradit hotově nebo platební kartou v pokladně MěÚ (přízemí budova A),
kde si lze vyzvednout také sáčky na psí exkrementy. Pro bezhotovostní platbu využijte
č. ú. 19-0963249319/0800. Variabilní a specifický symbol pro platbu vám sdělí správce
poplatku. Tyto symboly jsou u poplatníka stabilní a lze je použít při platbách poplatku ze
psů i v dalších letech. Pro správné zařazení platby je uvedení variabilního a specifického
symbolu nezbytné!
Nebudou-li poplatky zaplaceny majitelem psa včas nebo ve správné výši, může mu městský
úřad vyměřit poplatek platebním výměrem.
Pokud poplatek nečiní více než 400 Kč ročně, je splatný nejpozději do 31. března v celkové
výši. Činí-li více než 400 Kč ročně, je splatný ve čtyřech stejných splátkách (vždy nejpozději
do 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince) nebo jednorázově nejpozději do
31. března.
Výši poplatku, přihlášky a odhlášky psů a další informace poskytne p. Nagyová,
tel. 483 333 947, budova radnice „A“ FO (2. patro).
Bc. Jana Nagyová, finanční odbor

Městská policie železný Brod
Informujeme
Nejzajímavější události měsíce dubna a května
1)	Oznámení o nárazu vlaku do spadlého stromu. Hlídka MP byla na místě jako první.
Po kontrole bylo zjištěno, že strom prošel oknem do kabiny strojvedoucího a nikdo nebyl
vážněji zraněn. Následně se na místo dostavila RZS LK, HZS a PČR. Ve spolupráci s těmito
jednotkami byla provedena evakuace cestujících. Případ si převzala drážní inspekce.
2)	Oznámení o muži, který ve večerních hodinách skákal před vozidla na Masarykově ulici.
Když přijela hlídka MP na místo, začal ji muž napadat. Svého jednání nezanechal ani po
zákonné výzvě, proto byl za pomoci hmatů a chvatů zpacifikován. Jelikož byl pod vlivem
alkoholu, byl převezen do protialkoholické záchytné stanice v Liberci.
3)	Odchyceno bylo 35 volně pobíhajících nebo zraněných
zvířat. Nejednalo se pouze o psi a kočky, ale i o další domácí
a volně žijící zvířata. V některých případech si strážníci
poradili sami. Někdy byli nuceni spolupracovat s mysliveckým
sdružením nebo záchranou stanicí v Libštátě.
4)	V DPS se uskutečnila beseda velitele MP se seniory, při
které byli senioři upozorněni na bezpečnostní rizika, která se
jich týkají. Také jim byly vysvětleny některé praktiky prodejců
tvz. „šmejdů“. Oni sami pak vznesli několik připomínek
k bezpečnostní situaci v jejich okolí. Následovala věcná
a velice živá diskuze, přínosná pro obě strany.
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Celkem v měsíci dubnu zaznamenala MP 388 událostí, k nimž provedla 524 právních úkonů,
76 z nich bylo vyřešeno příkazem na místě a celková výše pokut činila 40 700 Kč, 14 případů
bylo řešeno ve spolupráci s PČR. Dalších 15 případů bylo předáno k dořešení správnímu
orgánu a zbytek případů byl vyřešen napomenutím nebo se jednalo o žádosti o pomoc
a případy, které nemají trestněprávní charakter.

Upozorňujeme
Od 7. do 9. června nás čeká tradiční Železnobrodský Jarmark. Tato zábava s sebou přináší
i řadu dopravních omezení. Od 3. 6. bude uzavřena část ulice Jiráskovo nábřeží, vjezd do
ulice Smetanovo zátiší z náměstí 3. května, celé náměstí 3. května a prostor tržnice. Od
7. 6. bude uzavřena celá ulice Jiráskovo nábřeží, nábřeží Obránců míru a Malé náměstí.
V ulici Husova bude zaveden obousměrný provoz. Konec těchto omezení bude 10. 6.
ráno. Žádáme občany, aby v této době pozorně sledovali dopravní značení. Vyhnete se tak
možnému postihu. Vozidla, která budou ponechána tam, kde budou tvořit překážku nebo
v uzavřených ulicích, budou odtažena. Při Jarmarku dochází také k navýšení návštěvníků
města, který sebou každoročně přináší i nárůst kriminality. Prosíme občany, aby pozorně
sledovali své okolí a jakékoliv podezření, že se děje něco nezákonného ohlásili na MP.
K oznámením nebo informacím o změnách dopravního značení využívejte mob.: 602 646 188
velitel MP sstr. Hriník Pavel
Kontakty na MP: velitel: e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz;
operační MP: e-mail: mestska.policie@zelbrod.cz, tel. 483 333 933
a nepřetržitě mob.: 602 646 188.

Pečovatelská služba železný Brod
Vážení občané, vážení klienti,
v měsíci dubnu 2019 byl do organizace Pečovatelská služba města Železný Brod instalován
kamerový systém. K tomuto opatření bylo přistoupeno na základě posouzení a vyhodnocení
návrhů, které poukazovaly na bezpečnostní rizika v zařízení. Za realizaci celého projektu
a vstřícnost bych rád poděkoval vedení města. V budoucnu považuji za vhodné kamerový
systém zřídit také v pečovatelském domě ve Bzí.
Věřím, že kamerový systém celkově přispěje ke zlepšení pocitu bezpečí a v případě potřeby
bude také zdrojem dat pro Městskou policii města Železný Brod.
Ing. Ivo Ivanov, vedoucí DPS

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO Žb
Turistické informační centrum
je v červnu otevřeno: po–pá: 8–12 a 12.30–17 hodin, so: 9–12 hodin.
Mimo jiné nabízí i tyto služby: kopírování, tisk, laminování, scan a kroužkovou vazbu.
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO Žb
Veřejná soutěž na vzorový layout měsíčníku „Železnobrodský zpravodaj“
Vyhlašujeme soutěž o vzorový layout měsíčníku Železnobrodský zpravodaj pro
období let 2020–2025. Předmětem soutěže je zhotovení návrhu nové grafické podoby
Železnobrodského zpravodaje, který vydává Město Železný Brod. Soutěž je vyhlášená jako
veřejná, neanonymní a jednokolová a je určena fyzickým nebo právnickým osobám, které
splní náležitosti soutěžních podmínek, vyplní řádným způsobem přihlášku a vše odevzdají
nejpozději 31. 8. 2019 na TIC Železný Brod. Podrobné info na www.zeleznybrod.cz/kalendář
akcí/železnobrodský zpravodaj.

Výlep plakátů – změna systému
Upozorňujeme, že od 1. června 2019 bude výlep plakátů probíhat pouze jednou týdně, a to
vždy v pondělí. Plakáty, které nebudou na TIC Železný Brod doručeny nejpozději v pátek
před pondělním výlepem – vylepeny nebudou! Věříme, že si na nový systém výlepu všichni
brzo zvyknete a své plakáty budete dodávat včas.

Brody v Brodě – fotosoutěž 2019
Fotostředisko Havlíčkův Brod ve spolupráci s městy Český, Havlíčkův, Uherský, Vyšší
a Železný Brod vyhlašují 7. ročník fotosoutěže Brody v Brodě v kategoriích: 1) Krásy města;
2) Život ve městě; 3) Urbex a stavby 21. století. Své fotografie můžete až do 30. září 2019
přihlašovat na www.fotobrody.cz. Jste vášnivý fotograf? Zapojte se. V loňském roce bylo za
Železný Brod do této fotosoutěže přihlášenou pouze 77 fotografií od 14 soutěžících, což bylo
nejméně ze všech Brodů. Věříme, že v letošním roce vás, profesionálních a amatérských,
fotografů bude více.
Lucie Chvalinová

městské divadlo
DS TYL železný Brod
Dovolujeme si vás pozvat v sobotu 15. června od 20.30 hodin na ojedinělé vystoupení
Železnobrodských a Huntířovských ochotníků. V režii Aleny Štěpánové a Libora Bryknara se
představí téměř všichni členové obou souborů. Přes třicet ochotníků se vás pokusí vtáhnout
do poutavého děje muzikálu Noc na Karlštejně. Kulisy budou tvořit krásné prostory Malého
rynku pod kostelem sv. Jakuba Většího v Železném Brodě. Vstupné dobrovolné. Židle na
sezení s sebou.

	Studio Hamlet železný Brod
Změny ve Studiu Hamlet Železný Brod
V neděli 12. května 2019 proběhla Valná hromada Studia Hamlet Železný Brod. Předložena
byla výroční zpráva za rok 2018 a poté proběhla diskuze o další činnosti a chodu divadla.
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městské divadlo
Jednatelka Studia Hamlet Iva Chaloupková totiž ve své funkci k 1. 9. 2019 končí a ze Studia
Hamlet odchází. Spolu s ní dále členové Lucie Bariová, Jan Otokar Kulhánek, Veronika
Langerová, Petr Macháček, Irena Podstawková a Štěpánka Víšková. S amatérským
divadlem však nikdo z nich nekončí...

Smutná zpráva
Anna Musilová se stala členkou Studia Hamlet v roce 2015. Angažována byla – jak jinak
než vesele – v hospůdce U Kašťáků spolu se svou sestrou Alžbětou Bezstarostovou. Anička
a Bětka se pak staly nepostradatelnou součástí souboru. Na svém kontě měla Anička
sice jen dvě malé role, ale do hraní měla ohromnou chuť. I když nehrála, přišla se podívat
na zkoušky na nově chystané představení, chodila herecké kolegy podpořit do hlediště,
pomáhala s organizací divadelních akcí, jak jen mohla.
Anička byla tím, čemu se říká čistá duše. Od ní jste nemohli čekat intrikaření, zákulisní
pletichy a podobné nekalosti. Tomu byla na míle vzdálená. Dokázala užívat život plnými
doušky a pořádně to „rozjet“. A přestože v životě musela překonat mnoho překážek, nikdy
ji optimismus a veselá nálada neopouštěly. Zemřela nečekaně ze středy 24. na čtvrtek
25. dubna 2019 ve věku pouhých 56 let. Zanechala tady svou rodinu, děti Tomáše, Zuzanu
a Janu, šest krásných vnoučat, svého přítele Luboše, sourozence a všechny své přátele.
Navždy nám bude chybět.
„Netušila jsem, že se s Aničkou vidím naposledy na vernisáži naší divadelní výstavy Pětka
s hvězdičkou v pátek 29. března 2019. Ještě nám přála krásné velikonoční svátky a že
určitě přijde pomoci při deinstalaci výstavy. A najednou se dozvídám, že nás Anička opustila.
Ten pocit po přečtení zprávy nejde popsat – jako když se vám zastaví srdce a nemůžete se
nadechnout. A pořád tomu nemohu uvěřit. DÍKY ZA KAZDÉ NOVÉ RÁNO – s těmito slovy
vstávám teď každý den, s bolestí nad jejím nečekaným odchodem, s radostí, že jsem se
s ní tolik nasmála, s láskou a vzpomínkou na společně prožité chvíle. Člověk musí jít dál,
užívejme si proto života, dokud to jde a jak jen to jde. Andulka by si to tak určitě přála.“
Iva Chaloupková

MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
Otevírací doba v červnu: úterý–neděle: 13–16 hodin; v jiný termín a čas vám rádi výstavu
otevřeme na požádání v TIC Železný Brod. Vstupné: 20 Kč a 10 Kč.

MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ – PRŮVODCE INTIMNÍM ŽIVOTEM ZVÍŘAT
termín: do 23. 6. 2019

Výstava podává ucelený přehled o způsobech rozmnožování zvířat.
Na výstavě se seznámíte s výhodami a nevýhodami jednotlivých rozmnožovacích strategií
a s důvody, které vedly k jejich vzniku. Jádrem výstavy jsou kvalitní fotografie a sbírkové
předměty doplněné rozsáhlým vysvětlujícím textem, který je založen na nejnovějších
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
vědeckých poznatcích. Vysoká je tedy jak
informační, tak i estetická hodnota výstavy. Ale aby
to nebyla jen informační nuda, je výstava pojata
zábavnou formou. Snad i vás zaujme řada hravých
prvků, které mají návštěvníka nejen pobavit, ale
zároveň i poučit.
Třeba si můžete v části výstavy věnované námluvám u zvířat sestavit profil svého ideálního
partnera. Anebo si na interaktivní obrazovce vyzkoušet výběr partnera podle jeho tváře
s následujícím vysvětlením, jaké vlastnosti se na lidských tvářích mohou projevovat. Můžete
se zaposlouchat do různých zvířecích písní lásky, nebo můžete určovat, kdo z dvojice zvířat
je samec a kdo samice. Pasivnější návštěvníci mohou jen sledovat dvoření u ryb či životní
projevy brouků, hlemýžďů a strašilek. Další možností je vyfotit se v kůži lva a lvice nebo si
zazávodit s modely spermií o to, která oplodní vajíčko a zda se tedy narodí chlapeček nebo
holčička. Netradičně pojatá architektura výstavy ukryla řadu zvířat podobně jako v přírodě
a bude na vás, zda nakonec všechna z nich odhalíte. K dispozici pro interaktivní prohlídku
výstavy budou připraveny nejen pracovní listy, ale i oblíbené Galerijní RADOvánky. Výstava
je v majetku Vlastivědného muzea Olomouc.

ČESKÝ RÁJ VŠEMI SMYSLY
termín: 29. 6.–25. 8. 2019

Výstava regionálních výrobků z dílen nositelů značky Regionální produkt Český ráj, která je
spojena s výstavou fotografií Pavly Bičíkové s názvem Český ráj známý i neznámý. Výstava
nebude zahájena vernisáží, ale bude doplněna tvůrčími dílnami různých výrobců a některé
výrobky si na výstavě budete moci zakoupit.

Městské muzeum v Železném Brodě
Sklářská i národopisná expozice jsou v červnu otevřeny od úterý do neděle v čase 9–12
a 13–16 hodin.

Skříňka s pamětní deskou
Další sbírkový předmět z muzejního depozitáře je spjat s historií založení první vojenské
dobrovolnické jednotky na území Ruska v období 1. světové války.
Skříňka je zhotovena z měkkého dřeva natřeného tmavohnědou barvou. Uvnitř skříňky je
obdélná deska z tvrdého dřeva (19×12 cm), na níž je plaketa od neznámého autora. Na
plaketě je vyobrazena nastoupená česká družina, voják líbající prapor a v pozadí silueta
Hradčan a chrámu sv. Sofie a vycházející slunce s letopočtem 1914. Plaketa obsahuje
nápis: „Přísaha České družiny na 1. český prapor v Kyjevě 1914“. Jak je z nápisu patrno, jde
o přísahu České družiny na 1. český prapor na Sofijském náměstí v Kyjevě.
Česká Družina byla vojenskou jednotkou založenou v carském Rusku v srpnu 1914
z obyvatel českého původu, kteří se na výzvu krajanských organizací přihlásili k dobrovolné
službě ve válce proti centrálním mocnostem. Symbolicky, v den svátku sv. Václava
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Městské muzeum v Železném Brodě
(28. září) nastoupila družina čítající v té
době více než tisíc příslušníků k převzetí
praporu a složení vojenské přísahy. Po
přečtení přísahy stvrzovali vojáci svůj
závazek políbením kříže, evangelia
a praporu, který předtím posvětil kyjevský
archimandrita
(představený
kláštera).
Slavnost ukončilo defilé České družiny.
Jelikož v Rusku platil ještě juliánský
kalendář (o několik dní zpožděný), šlo
vlastně podle našeho gregoriánského
kalendáře o 11. říjen. Vzhledem k tomu, že rota „Nazdar“ přísahala v jihofrancouzském
Bayonne 12. října, je Česká družina považována za vůbec první československou jednotku
zahraničního vojska.
David Řeřicha, pracovník muzea

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

Jiří Salaba – Obrazy
Až do 1. září patří galerie Detesk obrazům akademického malíře Jiřího Salaby. Narodil se
31. 3. 1947 v Semilech, mezi lety 1972–1978 vystudoval AVU v ateliéru profesora Františka
Jiroudka, rodáka z nedaleké Lhoty u Semil. Absolvoval řadu výstav v tuzemsku i v zahraničí,
například ve Francii, v Dánsku ale také v Japonsku. Těžištěm jeho díla jsou především
rozměrnější plátna zabývající se jak figurou, tak krajinou nebo zátiším. Součástí malířova
nezaměnitelného výtvarného projevu je jemná, pastelová barevnost. Jeho obrazy jsou
součástí nekonečné řady uměleckých sbírek.

Muzeum DETESK a malírna ŽBS
V posledním období se podařilo kolekci našeho
muzea obohatit o tři vzácné exponáty. Jedná se
o ukázky produkce malírny Železnobrodského skla.
Ta byla zřízena na počátku 60. let minulého století
a sídlila v objektu tehdy znárodněné a v současnosti
opět existující firmy Halama v Jirchářské ulici. Dohled
nad pracovištěm, ke kterému patřila i brusírna
umístěná tamtéž, vykonával pečlivý Miloslav Janků,
který logicky též navrhoval dekorování výrobků. To
potom prováděly absolventky místní sklářské školy
Alena Šulcová, Alena Valhová, Runka Kopalová
nebo Věra Šulcová, ale také absolventka školy
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Mísa z produkce malírny
ŽBS po roce 1960

muzeum a galerie detesk
jablonecké Marta Kmínková. Výrobky byly na dně značeny písmenem ALFA v kroužku
a číslem malířky. Po velmi krátké době existence byla malírna zrušena a Miloslav Janků byl
převeden na místo návrháře skleněných figurek.

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
KC Kino uvádí Sarkofág pro královnu!
Jako vždy je program kina pestrý a nezapomíná na žádnou cílovou skupinu svých diváků.
Zcela jedinečný však bude v úterý 4. června, kdy se v rámci Dobrého kina uskuteční úplně
první projekce dokumentárního snímku Sarkofág pro královnu!
Je tomu už více než jedna lidská generaci, kdy královna dánská Margreth II. pozvala sochaře
Bjørna Nørgaarda na oběd a požádala ho, aby navrhnul sochu pro poslední volnou kapli do
katedrály Domkirke v Roskilde, kam by měla být pochována ona a její manžel princ Henrik.
Pro chrám, kam se pohřbívají dánští panovníci už osm století, navrhnul profesor královské
akademie skleněný sarkofág, ve
kterém jsou vymodelovány dvě
postavy v nadživotní velikosti
symbolizující
prázdnotu
moci.
Křišťálová podstata pak otevřenost
a demokratizaci vládnutí. Po
několika letech diskusí o záměru
a jeho financování začal Bjørn
Nørgaard hledat, kdo by dokázal
odlít sochu složenou ze šesti
tunových kusů taveného čirého
Sarkofág pro královnu
skla. Pět let experimentoval
v Japonsku, v Číně, v USA a nakonec skončil na Pelechově u Železného Brodu ve studiu
tavené plastiky Zdeňka Lhotského. Zde do hry vstupuje celá staletá tradice sklářské výroby
v českém prostoru, přímá návaznost na autorskou dvojici Libenský-Brychtová a pochopitelně
také svéráz a originalita jedné z osobností výtvarné generace Tvrdohlavých.
Snímek je dalším z dialogů nad zrodem mimořádného díla, které kamera Miroslava Janka
sleduje pět let. V rozhovorech s dokumentaristou Pavlem Štinglem pulsuje Zdeněk Lhotský
mezi bohémským životním stylem spojeným s baskytarou v orchestru MTO, velkými dramaty
mimořádného tvůrčího ducha a technologickým experimentem, jenž svým rozměrem nemá
ve světě sklářského umění obdoby.
Projekce se osobně zúčastní tvůrci snímku Pavel Štingl a Miroslav Janek a samozřejmě též
Zdeněk Lhotský.
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.
David Pešek
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další pozvánky ze žb a okolí
Staromilská pouť do Bzí
sobota 1. června od 11 hodin

Bzí, náves – kostel Nejsvětější Trojice
V programu akce vystoupí: Huntířovský pěvecký sbor a sbor Harmonie z Budyšína, Pohádka
pro děti (Ruda Hancvencl), My Gospel Železný Brod, Funny Grass, Swingový orchestr
ZUŠ Železný Brod, Bzovské Depos Trio, Wejkend a další.
Pro děti budou od 12 hodin připraveny výtvarné dílny a od 13 hodin vyjížďky hasičskými
auty.
V čase 12–17 hodin bude otevřena vyhlídka na věži kostela.
Pořádá T. J. Sokol Bzí a BZOS a SDH Bzí
Více na www.obec-bzi.cz

DĚTSKÝ DEN

sobota 1. června od 13 hodin

Železný Brod, fotbalové hřiště
Přijměte pozvání na opravdu nabité odpoledne, plné her, soutěží, muziky a… Svoji účast
přislíbilo velké množství spolků a organizací ze Železného Brodu. Program obohatí známý
kouzelník Navaro, kterého jste mohli vidět v zábavním parku Mirakulum. Muziku zajišťuje
brodský DJ Aleš Petráček, který jistě na závěrečné disco roztančí všechny přítomné. Dále
firma TFNet zapůjčila na celé odpoledne skákací hrad a na správném dětském dni nesmí
chybět ani točená zmrzlina, kterou zajistí manželé Vepřekovi. Osobností odpoledne by
měla být Veronika Vítková která, doufejme, najde v náročné přípravě volno a potěší svojí
účastí všechny sportovní fandy. A bude toho mnohem víc. Vezměte své známé, malé, velké,
a přijďte si užít společné chvíle plné zábavy a dětské radosti.
Pořádá ZŠ Pelechovská a FK Železný Brod

ŽELEZNOBroDSKÝ JARMARK
termín: 7.–9. 6. 2019

Zahájení 8. 6. v 10 hodin z balkonu budovy radnice (nám. 3. května)
v podání DS Tyl Železný Brod
Z ouřadu purkmistrovského staroslavného města Železného Brodu se všem domácím i cizím
na vědomost dává, že se opět v našem městě bude konat slavný Železnobrodský jarmark.
Program akce na Malém náměstí: (podium bude umístěno před „hrbatou chalupou“)
pátek 7. 6.
od 17.30 hod.	Krásná práce, rock Alšovice
od 19.30 hod. Honza Bartoš a hity Michala Davida
od 21.00 hod.	Revival 60´s, rock Železný Brod
sobota 8. 6.
10.30 hod. 	Broďanka, dechová hudba Železný Brod
Sabina Křováková
12.30 hod.
Taneční a swingový orchestr ZUŠ Železný Brod
14.00 hod.	Ewa Farna Tribute Band
16.00 hod.
Waldovy Matušky, pop Kacanovy
18.00 hod.	Sabina Křováková, rock pop
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19.30 hod.
Těla, rock Liberec
21.00 hod.
Maniac, punk rock Praha
22.30 hod.	DJ Mastník & DJ Hoření, disco Železný Brod
neděle 9. 6.
11.00 hod.
Řetízek ZUŠ Železný Brod
13.00 hod.
ABBA Revival, Hranice
15.00 hod.	Ruda Hancvencl, garage rock Jablonec nad Nisou
Myslivecké sdružení Jizera Železný Brod vás při akci Železnobrodský jarmark zve do
mysliveckého domečku na skvělou zvěřinovou kuchyni. Tradiční myslivecká kuchyně se
bude podávat v pátek a v sobotu vždy v čase 10–22 hodin.
Více info na https://www.zeleznybrod.cz/cz/aktualne/zeleznobrodsky-jarmark/.

RECITÁL EVY BUBLOVÉ A JANA POHOŘELÉHO
neděle 16. června od 18 hodin

Železný Brod, kostel sv. Jakuba Většího (Malé náměstí)
Recitál se uskuteční při příležitosti 64. ročníku hudebního festivalu Dvořákův Turnov
a Sychrov. Do provozu se slavnostně uvedou nově zrekonstruované železnobrodské
varhany.
Pořadatelé: Dvořákův Turnov a Sychrov, Město Železný Brod a ZUŠ Železný Brod

HRÁTKY S PAMĚTÍ

úterý 18. června od 10 hodin

Železný Brod, Dům s pečovatelskou službou (ul. Obránců míru)
Sociálně-aktivizační služba pro seniory aneb trénink paměti s lektorem Zdeňkem Chourou,
pracovníkem v sociálních službách a členem České alzheimerovské společnosti. Dobrou
náladu a tužku s sebou. Vstupné 15 Kč. Další setkání budou: 16. 7., 20. 8. 2019. Nebojte
se přijít a pracovat se svou pamětí.

NORMALIZACE A KARDINÁL

středa 19. června od 18.15 hodin

Železný Brod, aula SUPŠS
Srdečně zveme na přednášku a besedu s přednášejícím Doc. Mgr. Jaroslavem Šebkem,
Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd České republiky.
Pan Šebek je osobnost dostatečně nejen mediálně známá, zavítá mezi nás už poněkolikáté,
a tak ho ani představovat nemusím. Jsem rád, že opět přijal naše pozvání i přes svou
neskutečnou vytíženost a věříme, že to bude opět velice obohacující večer. Využijte tuto
příležitost. Těšíme se na setkání.
Všem, kterým nebudu moci popřát osobně krásné a odpočinkové prázdniny či dovolené,
činím tak touto písemnou formou a těším se na další setkáváni s vámi v dalším semestru na
našich akcích České křesťanské akademie po prázdninách.
Ing. arch. Martin Tomešek
Pořádá Místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj
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další pozvánky ze žb a okolí
FAKING HARD MUSIV FEST 7

termín 7.–8. června vždy od 16.30 hodin

Železný Brod, ul. Husova (pozemek u Žernovníku)
Holky a kluci, dovolujeme si vás pozvat na dvoudenní fest, který vznikl pod taktovkou Faking
Bookings. Akce se bude konat v Železném Brodě za účasti 16ti hardcore/metal/crossover
kapel. Fest proběhne v době konání Železnobrodského Jarmarku téměř v centru dění
a vstup bude zcela dobrovolný. Těšte se na děsivě moc pochutin z naší Faking kuchyně,
točenou limču, mraky pivka i na něco tvrdšího.
Páteční program: 16.30 hod. TAT (metal Česká Lípa); 17.35 hod. Outlet Fiction (metalcore
Libštát); 18.40 hod. Vomit Electronic (electro/crossover Jablonec n. N.); 19.45 hod. Rain
(crossover/rock Liberecko); 20.50 hod. Breed (rap/nu metal Varnsdorf); 21.55 hod. DWTK
(crossover Železný Brod); 23 hod. F.O.B. (death/metalcore Tábor); 00.05 hod. Nine Six Nine
(punk/hardcore Tábor).
Sobotní program: 16.30 hod. Pertho (hardcore/metal Česká Lípa); 17.35 hod. Intensive
Care (crossover Jablonec n. N.); 18.40 hod. Gibbet (hardcore/metal Praha); 19.45 hod.
Kruize Kontrol (hip punk core Železný Brod); 20.50 hod. Censorshit (rap/hardcore Ostrov
nad Ohří); 21.55 hod. F. A. King (crossover Liberecko); 23 hod. A New Chapter (crossover
Děčín); 00.05 hod. Apathy Again (thrashcore Opava).
Pořádá Faking Bookings

AMFORA KLUB PRAHA

neděle 16. června od 10.30 hodin

Železný Brod, fotbalové hřiště
Přátelský fotbalový zápas Amfora klubu Praha proti Staré gardě z FK Železný Brod.
Fotbalový klub osobností České republiky – AMFORA (AMatérské FOtbalové RArity)
založil jeho prezident, moderátor, producent a scénárista Petr Salava v roce 1974. Tvoří jej
nejpopulárnější herci, zpěváci, moderátoři a bývalí vynikající sportovci České a Slovenské
republiky, mezi nimi i několik mistrů Evropy, mistrů světa a olympijští vítězové. Řada členů
klubu Amfora má svou vlastní televizní show, jiní jsou držiteli prestižních ocenění, Zlatých
a Diamantových desek. Za dobu své existence sehrál Amfora klub Praha 708 zápasů,
které vidělo 970 000 diváků ve 34 zemích světa. Klub Amfora má v současnosti 100 členů
a věkový průměr je 52 let. Více na: www.amfora.cz.
Pořádá FK Železný Brod a FSA Jany Boučkové Železný Brod

POSEZENÍ DŘÍVE NAROZENÝCH
čtvrtek 27. června od 15 hodin

Železný Brod, restaurace Sport (ul. Masarykova 500)
Srdečně zveme na posezení, při kterém si hezky popovídáte a naladíte se na letní
sluníčkovou pohodu. Občerstvení a hudba zajištěny.
Pořádá MěÚ Železný Brod, sociální odbor
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BEER RUN

sobota 29. června od 14 hodin

Železný Brod, start a cíl Cafe Cofile (Malé nám. Železný Brod)
První železnobordský netradiční běh městem,
při kterém navštívíte sedm restauračních zařízení.
Registarce závodníků a následná afterparty s muzikou, grilovačkou v kavárně Cafe Cofiel.
Pravidla: dvojice (žena/muž, žena/žena, muž/muž) budou vypouštěny v intervalech a dle
plánku oběhnou domluvené želbrodské hospůdky, ve kterých muž vypije pivko 0,5 l a žena
0,3 l. Následně dostanou razítko na účastnickou kartu a běží dál. Po oběhnutí sedmi podniků
se vrací do cíle, kde bude zapsán dosažený čas. Pár je diskvalifikován pokud nedoběhne
se všemi razítky či „vrhne“ dříve než v cíli. Po doběhnutí posledního páru budou vyhlášeny
výsledky, rozdány trofeje spjaté s tématikou. Poté volná zábava, plácání se po zádech
a honění ega v rytmu Vámi zvolené mjůzik o grilovačce pana Polmy nemluvě.
Pořádá Faking Bookings

ŽELEZNOBRODSKÁ NECKYÁDA

sobota 22. června od 10 hodin (zápis v 9 hodin)

Železný Brod, řeka Jizera
Tradiční neckyáda se po letech opět vrací. Na konci června vyplují na řeku Jizeru
nejroztodivnější plavidla. Start u lávky (před SVČ Mozaika) a zakončení závodu na náplavce
u stavidel. Očekávat můžete hodnotné odměny, občerstvení a hromadu zábavy. Neváhejte
a vytvořte i vy zajímavé plavidlo, které celou akci obohatí.
Pořádá Česká strana pirátská Železný Brod

LETNÍ KINO

čtvrtek 18. července a 8. srpna od 21 hodin

Železný Brod, hasičské hřiště
Během letních prázdnin se opět můžete těšit na promítání od širým nebem. Sami jako diváci
rozhodněte o tom, které filmy pro vás odpromítáme. Hlasovat pro film, který byste rádi viděli,
můžete nejpozději do 10. 6. 2019 na e-mailu info@zelbrod.cz.
Vybírat můžete z těchto českých filmových lahůdek:
Bezva ženská na krku (romantická komedie 2016)
Dvě nevěsty a jedna svatba (komedie 2018)
Chata na prodej (komediální drama 2018)
Po čem muži touží (komedie 2018)
Teorie tygra (komediální drama 2016)
Čertí brko (pohádka 2018)
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další pozvánky ze žb a okolí
DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
sobota 22. června od 14 hodin

Hrubá Horka, hřiště u sokolovny
Spoustu her a soutěží pro děti i dospělé pořádá SDH a TJ Sokol Hrubá Horka.

VÍTÁNÍ LÉTA A 25 LET KAPELNÍKŮ
sobota 22. června od 18 hodin

Hrubá Horka, hřiště u sokolovny
Srdečně zveme na Vítání léta a především na oslavu 25-ti let skupiny Kapelníci.
Program: během večera vystoupí jako host jedna z předních kapel nejen naší, ale
i zahraniční bluegrassové scény – skupina Modrotisk – bluegrass drsného severu! Dalším
hostem bude legendární taneční skupina z Jablonce nad Nisou – Countryon, který už od
začátku 90. let předvádí a vyučuje různé druhy country tanců jako je Square dance, Round
dance, Cloging atd. Připraveno je i milé překvapení. Vážení přátelé, jistě se máte na co těšit.
„Přijďte pobejt!“
Vstupné 80 Kč
Pořádá T. J. Sokol Hrubá Horka a country skupina Kapelníci

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Otevřeno od úterý do pátku v čase 9–17.30 hodin.

Informujeme
V květnu jsme přešli z dosavadního knihovnického systému Clavius na modernější systém
Koha, který by nám měl usnadnit práci a uživatelům přinést nové služby, jako půjčování
audioknih a e-knih. Omluvte, prosím, dočasnou nepřístupnost našeho on-line katalogu
a drobné nesrovnalosti v průběhu změny. Nyní už by mělo být vše v pořádku, nový katalog
najdete na: www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/kultura-sport-spolky/knihovna/. Návod na
půjčování e-knih najdete tamtéž. E-knihy nemáme ve fyzické podobě, půjčování probíhá
ve spolupráci se společností Palmknihy. E-knihy si čtenáři mohou stahovat přímo z našeho
on-line katalogu do svých čteček či tabletů (omezeno na zařízení s Androidem) poté, co
se zaregistrují u společnosti eReading-Palmknihy se stejnou e-mailovou adresou jako
v knihovně. Půjčování e-knih je bezplatné, je omezeno na 3 knihy měsíčně a po uplynutí
lhůty 31 dní se vám e-kniha z tabletu (čtečky) sama vymaže. Co se týká audioknih, ty jsou
půjčovány na CD, zatím jich máme jen omezený výběr (kolem 30 titulů – viz náš on-line
katalog – klíčové slovo audioknihy), ale budeme je postupně dokupovat. Doufáme, že
budete s novými službami spokojeni.
Dana Hudíková a Irena Matoušová
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
3. 6. Úřední den od 14 hodin
12. 6. Celodenní výlet na hrad Grabštejn a do města Löbau v Německu. Odjezd
v 8 hodin od sokolovny v Žel. Brodě. Doprava: 200 Kč, vstupné 90 Kč, ZTP/P
zdarma. Na Grabštejně navštívíme i nově zrestaurovanou kapli. Eura si vezměte
podle své potřeby.
17. 6.	Klub ručních prací od 14 hodin. Zároveň se vybírá záloha 3 000 Kč na ozdravný
pobyt v Mariánských Lázních. Je třeba si vzít OP a průkazky ZTP (od 14 hodin
p. Petružálková).
19. 6	Klub ONKO – DIA od 14 hodin
Informace pro přihlášené členy spolku na farní výlet do Hejnic přes Polsko. Odjezd
v sobotu 29. června v 7 hodin z Malého náměstí v Žel. Brodě. Oběd není zajištěný, možnost
nákupu v Biedrunce (výměna peněz v Polsku). Cena zájezdu 250 Kč. Další informace
u V. Petružálkové.
Sledujte aktuální informace ve vývěsce na tržnici.
za výbor Marcela Minářová
Kontakty: neslysicizb@post.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233,
M. Paldusová: 724 462 219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 724 531 270,
M. Flajšmanová: 721 861 515

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Od 28. června začnou žákům základních a středních škol letní prázdniny. Přejeme jim krásné
slunečné léto plné neopakovatelných dobrodružství. Do školních lavic se opět vrátí v pondělí
2. září a zahájí tak školní rok 2019/2020.
Všechny mateřské školy v Železném Brodě budou o letních prázdninách v termínu
15. 7.–23. 8. vč. uzavřeny.

Sportovní příměstské tábory
Tenisový tábor – přihlášky na: lufin@seznam.cz, nebo osobně v areálu TK
Fotbalový tábor – přihlášky na: kletecka.jaroslav@seznam.cz, mob.: 725 244 280
FSA Jany Boučkové – přihlášky na: bouckova@tfnet.cz, mob.: 602 252 677
Chata Horní Domky – přihlášky na: mbservices@email.cz, mob.: 602 420 939

MŠ Na Vápence Železný Brod
Měsíc nabitý zážitky
Je opravdu velmi příjemným zážitkem vidět školku plnou tatínků, maminek a malých
„cvrčků“. Právě tak tomu bylo u nás v Den otevřených dveří, který jsme spojili s velikonočním
tvořením. Mateřskou školou prošlo v sobotu 13. 4. na 70 návštěvníků, kteří měli možnost
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
se porozhlédnout po prostorách
MŠ, ocenit práce dětí, zhlédnout
ukázku výroby vrtaných krasliček,
vzájemně si popovídat, pohrát
si a vytvořit si domů pěknou
velikonoční dekoraci. Na přípravě
rozmanitého občerstvení se kromě
ochotných pedagogů podílely
i paní kuchařky, které tak měly
možnost rodičům prezentovat
kromě sladkých dobrot i své
chutné pomazánky, které běžně
v průběhu roku připravují ke
svačinám.
Před Velikonocemi jsme vyhlásili barevný týden. Pondělí bylo modré, úterý žluté, škaredá
středa se zbarvila do šeda, ale náladu jsme měli růžovou, abychom se celý rok nemuseli
mračit. Na zelený čtvrtek jsme všichni přišli, jak jinak, než v zeleném. Každý den jsme
vyzkoušeli nějakou techniku zdobení kraslic a dokonce i paní kuchařka nám chystala
barevná jídla. Celý týden jsme si náramně užili.
Naši předškoláčci se také zúčastnili závodů „Dětí na startu“ a i tento den si hezky užili
a dobře se i umístili.
Zábava pokračovala čarodějným týdnem, kdy jsme čarodějnice vyráběli, malovali, vařili jsme
kouzelné lektvary a na závěr jsme 30. 4. v kostýmech „vyletěli“ na zahradu a s chutí si opekli
pro většinu dětí prvního letošního buřtíka.
Nezapomněli jsme oslavit ani 1. máj, a tak chlapci postavili všem holčičkám před školkou
krásnou „májku“.
Uteklo to jako voda a byl tu další svátek. A protože jsme letos chtěli oslavit Den matek
trochu netradičně, přemýšleli jsme, co všechny maminky zajímá. A přišli jsme na společné
téma „móda“. Uspořádali jsme proto jedinečnou módní přehlídku. A tak maminky odměnily
potleskem unikátní outfity jako například letní bouře, sladké snění, jarní deštík, metalové
poblouznění atp. Všechny děti byly v modelech a kreativních účesech přímo úžasné.
Maminky se pak poznávaly na portrétech, které děti předem namalovaly, tančily spolu
s dětmi taneček, vyslechly koncert našich malých flétnistů a na závěr poznávaly svá Zlatíčka
poslepu se zavázanýma očima. Všechny maminky a jeden tatínek své děti neomylně poznali.
V naší mateřské škole se snažíme o harmonický rozvoj dětí, jejich dovedností, sociálních
vztahů, formování postojů a vytvářet přitom příznivé školní klima. Aby mohla být tato kritéria
splněna, musí fungovat ve třech rovinách: škola – děti – rodičovská veřejnost. Těší nás, že
nám rodiče svou účastí poskytují tolik potřebnou pozitivní zpětnou vazbu a motivují nás tak
k dalším společným akcím.
Jitka Jírová, ředitelka MŠ
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	ZŠ Pelechovská Železný Brod
Informujeme
Školní rok se v dubnu přehoupl do své poslední čtvrtiny. Období, které mu předcházelo, bylo
náročné nejen pro žáky, ale i pro vedení školy a učitele. Svědčí o tom řada uskutečněných
akcí. Začnu sobotou 23. dubna – Dnem otevřených dveří. Klidný a pohodový čas, při němž
si dospělí i děti mohli prohlédnout budovu, získat potřebné informace o způsobu výuky na
naší škole, nahlédnout do hodin, v nichž právě probíhalo ukázkové vyučování.
S těmi, kteří se rozhodli pro naši školu, jsme se setkali u zápisu. Chceme, aby „oficiální“
vstup byl pro budoucí prvňáky kouzelný, proto pro ně připravujeme zápis vskutku pohádkový.
Tradiční velikonoční dílničky patří na naší škole k akcím neformálním, přátelským. I přes
krásné počasí přišlo mnoho návštěvníků. Vyrobili si nejen zajímavé dekorace, ale zapojili
se i do dobročinné akce. Díky nim se v charitativním krámku prodaly výrobky za 7 000 Kč.
Částku 4 000 Kč posíláme Tomáškovi Voborníkovi a 3 000 Kč do útulků Azylpes a Srdcem
pro kočky.
Každoročně zapojujeme naše žáky i do vědomostních olympiád, ve kterých mnozí dosahují
chvályhodných umístění. Ani na sport jsme nezanevřeli. S žáky z prvního stupně jsme
vybojovali druhé místo v okresním finále florbalového turnaje a stejnou příčku jsme obsadili
v okresním finále s chlapci z druhého stupně v minikopané.
Pěstujeme u dětí také vztah k přírodě a k životnímu prostředí. Čtyřicet dětí z prvního
stupně vyjelo na třídenní turisticko-poznávací pobyt do Jizerských hor. Všichni si výlet velmi
pochvalovali.
Den Země oslavujeme zvelebováním okolí školy. Každá třída má přidělen svůj úsek a úkol
zkrášlit jej. Podařilo se nám uhrabat celé okolí školy včetně podchodu, vystříhat svídy,
okopat a upravit hlohovou alej, vyměnit poškozená prkna na hřišti, vyčistit zarostlý odtokový
žlab za hřištěm a příkop u silnice na Pelechov od odpadků, odvést staré železo do sběrných
surovin a v neposlední řadě zrekonstruovat chatku na školním pozemku.
Uvědomujeme si, že je třeba stále zlepšovat podmínky pro výuku. Úspěšně jsme proto zažádali
v programu Šablony II o dotaci, ze které bychom v následujících dvou letech měli vyčerpat
částku převyšující 1 milion korun. Jedná se o peníze, které budou využity na plat školního
asistenta, na doučování žáků, na školení a dále na celkové zlepšení pracovních podmínek
žáků i pedagogů. V roce 2016 jsme nebyli úspěšní s žádostí o prostředky z regionálního
operačního programu na rekonstrukci tří učeben (PC, Fy-CH, jazyková učebna), proto jsme
ve spolupráci s Mgr. M. Řehákem z OÚP a RR podali žádost o dotaci v obdobném programu
přes MAS Achát. Modernizace těchto tří učeben se zajištěním bezbariérového přístupu do
školy činí 4,7 milionu Kč. O výsledku budeme srozuměni na konci roku. Tak držte palce!
Na závěr bych velmi rád poděkoval všem učitelům, rodičům, prarodičům, přátelům školy
a sponzorům, díky nimž je možné pořádat velké množství akcí pro naše děti, veřejnost,
ale i pro dobročinné účely. Seznam sponzorů a další informace jsou uvedeny na
www.zspelechovska.cz. Všem vám patří velké díky.
Mgr. Tomáš Hartl, zástupce ředitele
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Pelechovské hry 2019
Srdečně vás zveme na Pelechovské hry, které se konají na naší škole 26.–27. 6. 2019.
Slavnostní zahájení her proběhne v 8 hodin zapálením olympijského ohně a nástupem
tříd s vlajkami za doprovodu školní hymny. Po krátkém tanečním vystoupení se již žáci
a týmy rozptýlí po sportovištích a třídách, kde se utkají v mnoha sportovních disciplínách
– desetiboji, florbalu, fotbalu, přehazované, vybíjené, atletickém pětiboji, dále změří své síly
u logických her, v recitaci a při závodech na koloběžkách. Neváhejte a přijďte se podívat, jak
se jednou za čtyři roky ukončuje školní rok na ZŠ Pelechovské.
Mgr. Milan Hlubuček, ředitel školy

	ZŠ Školní Železný Brod
Soutěžní hry všestrannosti
Dne 12. dubna se děti z naší školní družiny zúčastnily Soutěžních her všestrannosti
konaných ve SC Železný Brod v rámci projektu paní Jany Boučkové „Děti na startu“. Po
slavnostním zahájení byly děti rozděleny do dvou skupin podle věku, v každém týmu byli
tři chlapci a tři dívky. Jednotlivé týmy spolu soutěžily v hodu medicinbalem, člunkovém
a vějířovém běhu, skoku do dálky, v překážkové dráze, v přenosu víček do obruče, hodu
badmintonovým košíčkem a v dalších disciplínách. Po celou dobu soutěžení panovalo
v prostorách městské haly velké sportovní nadšení, a hlavně veliká radost z pohybových
dovedností. Každý soutěžící obdržel účastnický list, věcnou cenu v podobě frisbee talíře,
diplom a medaile. Děkujeme paní Janě Boučkové za skvěle připravenou sportovní akci a už
teď se těšíme na další.
ze školní družiny Dana Maršinská, Jakub Hlubuček a Štěpánka Winterová
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Oblastní a okresní kolo ve vybíjené
Ve středu 10. dubna proběhlo na Malé Skále
oblastní kolo ve vybíjené OPEN I. (smíšené
týmy 3.–5. tříd). Žáci a žákyně 5. A sehráli
vítězný zápas se ZŠ Pelechovská, se ZŠ
Malá Skála prohráli o dva body a získali tak
druhé místo.
V pondělí 15. dubna se v Jablonci nad
Nisou ve sportovní hale uskutečnilo
okresní finále děvčat ve vybíjené. Děvčata
z 5. A a Rozárie Daníčková ze 4. A vyhrála
1. místo a postoupila do krajského kola. Podařilo se jim porazit ZŠ Libereckou, ZŠ Tanvald,
ZŠ Kokonín a ZŠ Rychnov.
Ve čtvrtek 25. dubna se konalo ve sportovní hale v Jablonci nad Nisou krajské kolo ve
vybíjené děvčat 3.–5. tříd. Děvčata z 5. A a Rozárie Daníčková ze 4. A porazila družstvo
děvčat ze Zákup a zvítězila i nad soupeřkami z Lomnice nad Popelkou. Poslední zápas
s děvčaty ze ZŠ Dobiášova Liberec byl komplikovaný. I přes náhlé onemocnění naší
kapitánky děvčata bojovala ze všech sil a dosáhla remízy. V prodloužení však podlehla
Liberci o tři body. Naše škola získala v kraji
druhé místo a sen o republikovém kole se
rozplynul. Přesto všechna děvčata zaslouží
velkou pochvalu. Blahopřejeme jim k pěknému
umístění v kraji a přejeme hodně vyhraných
zápasů v ostatních míčových hrách, a to již na
druhém stupni základní školy.
Milena Hlubučková, tř. uč. 5. A

	Základní umělecká škola Železný Brod
Zveme brodskou veřejnost na jedinečný Varhanní koncert, který se koná v rámci festivalu
Dvořákův Turnov a Sychrov v neděli 16. června od 18 hodin v kostele sv. Jakuba Většího
v Železném Brodě. Na varhany zahraje paní Eva Bublová a na trubku ji doprovodí pan Jan
Pohořalý.
Závěrečný koncert žáků s názvem „Hrát a zpívat může každý“ se uskuteční v úterý
18. června v 18 hodin v kapli Jednoty bratrské na Brodci (ul. Komenského 603). Poslechnete
si nejlepší sólisty hudebního oboru, letošní absolventy a úspěšné žáky naší školy na
soutěžích. Součástí koncertu je výstava absolventských prací výtvarného oboru.
Závěrečný sborový koncert se uskuteční v úterý 25. června od 17 hodin v kostele
sv. Jakuba Většího. Představí se vám všechny tři sbory naší školy nejmenší – Cvrčci, mladší
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žáci – Hvězdičky a zkušení sboristi – Řetízek se svými sbormistry: Lídou Brázdilovou, Evou
Lédlovou a Josefem Hlubučkem.
Upozorňujeme!
V novém školním roce otevíráme nově Taneční obor. Od září 2019 bude paní Lucie
Hlubučková vyučovat balet a výrazový a scénický tanec. Prozatím budou dvě vyučovací
skupiny: 1.–2. třída a starší děti. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři školy.
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
Glass days – Železný Brod
Kim Muth (učitelka angličtiny v rámci Fulbrightova programu na Sklandě) organizuje
několikadenní kulturní událost zaměřenou na propojení amerických a českých sklářských
umělců. Cílem projektu je informovat, naučit a hlavně inspirovat současné a budoucí
sklářské umělce přednáškami a praktickými ukázkami nových technik. Dalším cílem projektu
je vytvoření vazeb umožňující navazující spolupráci na mezinárodní úrovni. Přednášky
a ukázky proběhnou v anglickém jazyce a jsou volně přístupné veřejnosti, čímž zveme
všechny zájemce k účasti. Níže přikládáme přehled prezentujících sklářských výtvarníků.
4. 6. v 9.45–11.20 hodin Helena Parriott (USA) – foukané sklo do sádro-silikátové formy,
http://www.hparriott.com/
6. 6. v 9.45–11.20 hodin Pavlína Čambalová (CZE) – nové přístupy rytí skla,
http://cambalova.cz
20. 6. v 9.45–11.20 hodin	Brent Cole (USA) – ruční tvarovaní skla,
http://brent-cole.com/glass
Projekt je financován Velvyslanectvím USA v Praze s podporou sklářské školy Železný Brod.

NAKAP
Naše škola je zapojena v projektu NAKAP LK I. (Naplňování krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání Libereckého kraje I). Náš projekt za 1,5 mil. Kč je spolufinancován Evropskou unií
a v červnu 2019 končí první rok realizace polytechnického vzdělávání žáků základních škol
a žáků naší školy. Velice aktivně pracuje Chemický kroužek a Technicko-umělecké hraní se
sklem pro žáky základních škol. Účast třídních kolektivů 8. a 9. ročníků ZŠ na projektových
dnech se zaměřením na obecnou, anorganickou a organickou chemii je vysoká. Množství
základních škol má již rezervovaný termín na druhý rok realizace, tj. od září 2019. Dále se
naši žáci realizují v Technicko-uměleckém kroužku, který umožňuje aktivity ve výtvarných
i technických oborech. Bližší informace najdete na http://www.supss.cz/cs/nakap-i/.
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Zahájení výstavy žákovských prací
Srdečně zveme příznivce skla a dobrého designu na zahájení tradiční letní výstavy v budově
sklářské školy. K vidění budou letošní maturitní a klauzurní práce oborů Výtvarné zpracování
skla a Průmyslového designu. Slavnostní zahájení výstavy proběhne v pátek 28. června 2019
v 10 hodin ve výstavním sále školy za přítomnosti žáků, pedagogů, hostů a příznivců školy.
RNDr. Martin Smola, zástupce ředitele

volnočasové aktivity
	SVČ Mozaika
ul. Jiráskovo nábřeží 366

Akce na červen
1. 6.	Dětský den ve spolupráci s ostatními organizacemi
7.–9. 6.	Oáza u Mozaiky – klidné posezení, hry a dílničky pro děti, čamburína,...
21. 6.
Mozaikyáda – zakončení školního roku, ukázky práce všech kroužků, divadelní
představení souboru Prokůpek Zásada, občerstvení,...
22. 6.	Sranda horolezecké závody rodičů a dětí v tělocvičně SUPŠS
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
ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora

STROLLERING® lekce „aneb mateřská v pohybu“
S kočárky cvičíme pravidelně každé pondělí. Přidejte se k nám. Sraz vždy v 9.30 hodin
u hasičského hřiště v Železném Brodě. S sebou pohodlnou obuv, pití, dostatek jídla pro
mrňouska a kočárek. První lekce zdarma a každá další 50 Kč. Strollering je cvičení, které
vás dá po porodu skvěle do formy a navíc nemusíte shánět hlídání.

Program akcí na červen
1. 6. (13 hod.)	Dětský den ve spolupráci s ostatními organizacemi
11. 6. (16 hod.) Minerální a léčivé náramky – možnost vytvořit si náramek plný zdraví
a léčivé energie, cena: 150 Kč (v ceně jsou korálky z léčivých kamínků + gumička na
navlečení)
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15. 6. (9 hod.)
Alternativní festival na Bělišti – zajímavé přednášky, workshopy, stánky
a úžasná energie
21.–23. 6.		Rodinný pobyt – pobyt pro celou rodinu plný zábavy (rodinná olympiáda,
stezka odvahy, opékání, grilování, výlety, soutěže a hry…), počet míst omezen, v ceně
pobytu ubytování, program, 5× denně strava a malé dárečky
30. 6. (15 hod.) Hurá do Francie na Bělišti – přeneseme se na chvilku do levandulového
ráje, podíváme se z Eiffelovy věže a ochutnáme výborné croissanty… vstup dobrovolný

Ohlédnutí za víkendovým maratonem akcí
Občas se nám stane, že máme v jeden víkend více akcí najednou, což je velice náročné.
Nejinak tomu bylo i o víkendu 11.–12. 5. Celý víkend jsme odstartovali akcí Férová snídaně,
k této kampani jsme se letos přidali poprvé a musím říct, že ne naposled! Na společný
snídaňový piknik na Běliště přišlo 28 lidí. Program pokračoval odpoledním swap bazárkem
v prostorách Andílka, kde si kdokoliv mohl cokoliv přijít vyměnit či darovat. Celý víkend
jsme zakončili sportovně, a to Závody kočárků. Zazávodit si přišlo 21 soutěžících v těchto
kategoriích: maminka, tatínek, rodina, odrážedlo, koloběžka a dětský kočárek. Všichni si
odnesli nejen skvělý zážitek a dobrý pocit z pohybu, ale také tašku plnou dárečků. Na nadaci
motýlích křídel se vybralo 1 050 Kč. Děkujeme za účast na všech akcích a těšíme se opět
za rok, kdy snad bude i sluníčko…
Více informací na www.centrum-andilek.cz, info@centrum-andilek.cz, h.simmova@
centrum-andilek.cz, 774 608 874 (SMS nebo volejte mezi 9–12 hodinou). Pro zaplacení
záloh č. účtu: 4309467379/0800 (Česká spořitelna, a. s.).
za RC Andílek Helena Simmová

My Gospel Železný Brod
Ohlédnutí za koncertem na Krásné
Dostali jsme úžasnou nabídku stát se 1. května součástí nádherné pouti na Krásné. Pro
nás to byla nejen veliká pocta, ale také výzva a zkušenost. Krásnější to pro nás bylo i tím,
že pomoci se zpěvem nám přijeli naši gospeloví kolegové z Jablonce n. Nisou a Liberce.
I přes počáteční drobné komplikace s aparaturou panovala naprosto nepopsatelná
atmosféra a skvělí byli i diváci. Na koncertě zazněly nejen gospelové anglické písně (Joshua,
O happy day...), ale také české jako např.: Tvůj klid, O pane náš, nadevší mocí... Koncert
jsme si užili naplno a s velkou energií. Děkujeme za pozvání na krásnou Krásnou a těšíme
se na další spolupráci. A vy se můžete těšit na nás při těchto koncertech: Staromilská
pouť ve Bzí (1. 6.) a Boučkův statek na Malé Skále (13. 7.).
Krásné skoro letní dny plné pohody a skvělé hudby.
za My Gospel Helena Simmová
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Trávnice
Omlouváme se za zrušení květnového zájezdu do Staré Huti z důvodu nenaplnění kapacity
autobusu.
Přejeme všem krásné prožití léta a těšíme se na setkání po prázdninách. Naše první akce
„Setkání s mykologem aneb přednáška o houbách“ se bude konat 28. 9. 2019.

Ohlédnutí za akcí Zpátky v čase
Dne 4. května se v Železném Brodě objevila časová smyčka, která louku před muzeem
na Bělišti vrátila zpět do 20. let minulého století. I přestože nám počasí nepřálo a byli jsme
nuceni improvizovat, věříme, že ti, co přišli si akci užili. Trávnice děkují všem aktérům akce,
kterými jsou: RC Andílek, skauti Železný Brod, ČČK Železný Brod, divadlo HAD, hudba
Lehotai a Pražští Pepíci, muzeum a TIC Železný Brod, kavárna Cafe Cofiel, Řeznictví Rydval
a všem dalším zúčastněným, bez nichž by to prostě nebylo ono. Na všechny se těšíme příští
rok a snad se nám podaří zajistit lepší počasí. Speciální poděkování patří: Městu Železný
Brod a pracovníkům Technických služeb města Žel. Brod, bez jejich vstřícnosti a pomoci
bychom se neobešli.
za spolek Trávnice z. s. Jiřina Čermáková

Kamenický klub mládeže Horská Kamenice
Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří si přišli projít
Pohádkovou cestu lesem do Horské Kamenice,
i přesto, že nám počasí zrovna nepřálo. Děkujeme
také všem pohádkovým postavám, že to nevzdaly
a vydržely až do konce, a že díky nim, si to všechny
děti moc užily. V příštím roce se těšíme i na vás…
Jarmila Koňáková

	Skautské středisko Údolí Železný Brod
Sv. Jiří
Dne 24. dubna oslavil svůj svátek Jiří. Pro někoho je tento den naprosto obyčejný, ale pro
nás skauty je to den velmi významný. Na sv. Jiří všichni skauti a skautky slaví každoročně
svůj svátek. Svatého Jiří zvolil za patrona skautů zakladatel skautingu Angličan Lord Robert
Baden Powell před více než 100 lety a tento svátek je oslavován po celém světě. Zvolení
právě tohoto patrona nebylo pro nic za nic, sv. Jiří totiž symbolizuje boj dobra proti zlu. Nejen
pro skauty a skautky je sv. Jiří připomínkou vítězného boje dobra se zlem a hodnot, jako jsou
čestnost, pravda či odvaha.
Skautský den je možné oslavit mnoha způsoby, a proto oslavy v Železném Brodě byly po
celý den. Vše začalo již ráno, kdy všichni, kteří chtěli vyrazili z domova do práce či školy
ve skautském kroji nebo alespoň se šátkem na krku. Odpolední oslavy jsme pak strávili
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společně jako jedna veliká skautská parta. Všechny tři oddíly se sešly u skautské klubovny,
kde byl připraven slavnostní oheň. Náplní programu bylo poznání oddílů mezi sebou, a tak
si každý oddíl se svým vedoucím připravil scénku o tom, co se v jakém oddílu kdo učí, na
jaké jezdí výlety a jaké kdo zažil skautské zážitky.
za skautské středisko „ÚDOLÍ“ Andrea Barešová – Ája

Oslavili jsme 3. květen a postoupili ve Svojsíkově závodě
Dne 3. května jsme se sešli s našimi staršími dětmi, abychom se zúčastnili pietního aktu
na hřbitově, kde jsme uctili památku obětí válek a totalitních režimů. Po pietním aktu byl
ohňostroj, kde jsme také nemohli chybět. Po ohňostroji následovala rychlá příprava na
zítřek, čekal nás totiž náročný den – Svojsíkův závod v Turnově. Naše tři družiny – Potvůrky,
Lachtánci a Želželvy se s náročnými úkoly v nepříznivém počasí popasovaly statečně
a umístily se na 2., 8. a 11. místě. Družina Potvůrek na druhém místě postupuje do krajského
kola. Děkujeme všem družinám za vzornou reprezentaci našeho střediska Údolí i Města
Železný Brod.
za středisko Údolí Michal Bareš – Komár

sport
Automoto klub Železný Brod
Nejrychlejší pekař odjel do motoristického nebe
Ve věku nedožitých 95 let nás počátkem dubna opustil kamarád, skvělý sportovec i člověk
Rudolf Sůva. Rodák ze Smrčí (*23. 8. 1924) se vyučil u otce, který měl pekárnu a obchod. Za
druhé světové války byl Ruda totálně nasazen. Po válce byl ještě jednou nasazen komunisty,
místo do dolů, naštěstí jen do lomu, do vápenky. K motorsportu ho to táhlo už jako kluka,
v první třídě chtěl být automobilovým závodníkem. Místo automobilů ho později uchvátily
motorky. Prvního „bavoráka“ získal po válce výměnou za sud technického benzínu. Válečná
Sahara se sajdkou měla v bloku zaseknutou kulku. Sůva ze Smrčí měl i skvěle rozjetou
lyžařskou kariéru, dostal se do širší olympijské reprezentace
ve skocích na lyžích, po těžkém úrazu se ale věnoval už jen
motocyklům. Hned první sólo závod do vrchu vyhrál a po
zrušení třídy si sám postavil závodní sidecar. Spolujezdce
mu dělali nejdříve Ladislav Budínský a od roku 1959 Jiří
Třmínek. Se závodní mašinou občas rozvážel housky, proto
získal přezdívku nejrychlejší pekař. Na závodních okruzích
se stal jednou mistrem a dvakrát vicemistrem republiky.
Rudo, díky za tvůj čas, který jsi věnoval nejenom kamarádům
Jiří Třmínek a Rudolf
Sůva při oslavě
z motorsportu.
90. narozenin
za AMK Železný Brod Iva Bryknarová
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Afk Proseč C. F.
V sobotu 22. června od 8 hodin zveme všechny milovníky sportovního zápolení na turnaj
v malé kopané. Turnaj se uskuteční na hřišti u ZŠ Pelechovská v Železném Brodě. Počet
družstev: 12, hrací doba: 10 minut, hrací systém: 4 + 1, povrch: umělá tráva. Přihlášky
u p. Hlouška na mob.: 605 058 448. Více na fcb/pelechovskypoharfotbalovyturnaj.

Horolezecký oddíl Železný Brod
Gratulace naší Gabče
Gabriela Vrablíková (* 1990) je česká sportovní lezkyně
a vicemistryně ČR v lezení na obtížnost z horolezeckého oddílu
HO Železný Brod. V listopadu 2018 přelezla jako první žena
pískovcovou cestu THC XIb (8b+) v Labském údolí. Jedná se
tak o první české ženské XIb. Za tento počin získala ocenění,
které vyhlašuje Český horolezecký svaz, Čestné uznání 2018
v kategorii sportovní lezení. Gabča má čerstvě i nejtěžší český
ženský přelez – v dubnu 2019 vylezla cestu Battle Cat za 8c+
ve Frankenjuře. Cestu dala na 6. pokus! Gratulujeme!
Lucie Potěšilová

Pozvánka na horolezecké dopoledne a 3. ročník sranda závodů dětí a rodičů
V sobotu 22. června od 8.30 hodin srdečně zveme děti a jejich rodiče do tělocvičny
sklářské školy na horolezecké dopoledne a 3. ročník sranda závodů dětí a rodičů. Těšíme
se i na ty, kteří mají o lezení zájem a chtěli by si ho jenom vyzkoušet.
Kategorie: děti od 3–6; 7–10; 11–14 let, rodiče (závodících dětí). Na každého čeká diplom
a plyšáková odměna. Součástí bude i opičí a poznávací dráha. Prezentace do závodu: 22. 6.
v čase 8.30–9 hodin, (nebo do 21. 6. na e-mail), ostatním nezávodícím jsou dveře otevřené
po celou dobu konání akce.
Závod dětí začne v 9 hodin, rodiče a začátečníci polezou průběžně s dětmi. Předpokládaný
konec je ve 13 hodin. Startovné 50 Kč. Více na e-mailu: luckapote@gmail.com.
Pořádá HO Železný Brod a SVČ Mozaika ve spolupráci s Městem Železný Brod.

T. J. Sokol Těpeře
V pátek 5. července od 16 hodin pořádáme na hřišti u sokolovny Rockfest Těpeře 2019,
na který vás srdečně zveme. Hrají: De Bill Heads (rock, Turnov), Iron Maiden revival Hradec
Králové (heavy-metal, Hradec Králové), Enola Gay (metal-rock, Mladá Boleslav), Act Of God
(metal, Liberec), Always (rock, Železný Brod), Voliéra (rock, Železný Brod), O-WAY (rockbig-beat, Bozkov). Vstupné: 200 Kč v předprodeji na TIC Železný Brod od 3. 6., 250 Kč na
místě. Více info na https://obec-tepere.cz/rockfest-tepere/ nebo na fcb/tepererockfest/.
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Fotbalový klub Železný Brod
Květnové mládežnické fotbalové turnaje 2019
Ve sváteční středy jsme uspořádali dva fotbalové turnaje pro nejmenší věkové kategorie za
účasti velmi kvalitních týmů.
Ve středu 1. 5. se na fotbalovém hřišti uskutečnil turnaj mladších přípravek (* 2010 a ml.)
„O pohár Města Železný Brod“. Turnaje se zúčastnilo celkem 14 týmů, za které nastoupilo
124 hráčů a hráček. Turnaj byl rozlosován do dvou sedmičlenných skupin, kde týmy hrály
systémem každý s každým. Následně první čtyři týmy ze skupin postoupily do finálové
skupiny a ostatní týmy poté hrály ve skupině o 9. až 14. místo. Výsledné pořadí týmů:
FK Přepeře, TJ Červený Kostelec, FK Krásná Studánka (dívky), Slovan Liberec, SK Jičín,
FK Ústí nad Labem, FK Železný Brod (modří), FK Železný Brod (oranžoví), SK Semily,
FK Turnov, FK Jablonec (bílá), FK Jablonec (zelená), Rapid Liberec a TJ Velké Hamry.
Ve středu 8. 5. se na fotbalovém hřišti uskutečnil turnaj starších přípravek (* 2008 a ml.)
43. ročník turnaje „O skleněný míč“. I tohoto turnaje se zúčastnilo 14 týmů, za které nastoupilo
138 hráčů a hráček. Systém turnaje byl stejný jako týden předtím a celodenní fotbalové boje
přinesly výsledné pořadí turnaje: SK Jičín, TJ Červený Kostelec, FC Zličín, FK Železný
Brod 2010, FK Krásná Studánka (dívky), Slovan Hrádek nad Nisou, FK Železný Brod
(oranžoví), Jiskra Hořice v Podkrkonoší, SK Semily, SK Zásada, Sokol Libuň, FK Železný
Brod (modří), FK Turnov, SK Jičín (2009).
Oběma turnajům počasí přálo, a tak dorazilo hodně diváků. Organizace turnajů byla perfektní,
což ocenili všichni zúčastnění. Vyhlásit výsledky prvního turnaje přišel starosta Železného
Brodu p. Mgr. František Lufinka a výsledky druhého pomohl vyhlásit místostarosta Mgr. Ivan
Mališ.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům, kteří se na pořádání
květnových fotbalových turnajů podíleli: Město Železný Brod, p. Radek Hubáček, Elektra
K2 – p. Ivo Priadka, Nábytek Večerník, p. Jaroslav Kuželák, Restaurace U Zvonice, p. Jiří
Strnad, pivovar Rohozec, Nápojka a občerstvení U klokana – p. Jan Tempel, Potraviny
Kozlovská, vietnamská prodejna u mostu – N&T s. r. o., Řeznictví Drda, Řeznictví Bukvic,
Řeznictví Kužel, Řeznictví Matouš, TFnet, p. Jaroslav Kletečka, Sklo Dáša – manželé
Votrubcovi, Sklo Suchánek – p. Jiří Suchánek, Glass Beads, s. r. o , Preciosa ORNELA, a. s.
a Restaurace „U Kašťáků“.
Rozpis domácích mistrovských fotbalových zápasů, které budou odehrány na fotbalovém
hřišti v Železném Brodě:
mladší žáci – krajský přebor: 9. 6. od 11.15 hodin vs. Nový Bor
dorost – krajský přebor: 8. 6. od 11 hodin vs. Lučany
muži „B“ – krajská 1. B třída: 2. 6. od 17 hodin vs. Jabloneček
Přijďte fandit!
Jaroslav Kletečka
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Nedožitá jubilea tří osobností sklářské školy v Železném Brodě
Akad. mal. Jan Novotný
17. června by své 90. narozeniny oslavil Jan Novotný – malíř, sklářský výtvarník a pedagog.
Jako výtvarně erudovaný umělec byl žáky sklářské školy uznáván i vyhledáván, a to napříč
všemi obory školy. Vnesl do výuky osobní nasazení, volnost a inspirativní atmosféru. Žákům
se aktivně věnoval i mimo vyučování v rámci kurzů kresby a grafiky. K jeho žákům patřili
například později úspěšní sklářští výtvarníci: Jaromír Rybák, Stanislava Grebeníčková,
Milan Handl... Před svým středoškolským studiem pracoval ve sklárně v Rapotíně, kde
získal cenné malířské zkušenosti. Následně odešel do Kamenického Šenova, kde studoval
v letech 1949–1952 v oddělení malování a leptání skla. Poté ve studiu pokračoval na
pražské VŠUP v ateliéru skla prof. Josefa Kaplického (1952–1957). Do železnobrodské
sklářské školy nastoupil už v roce 1959 a v roce 1963 se ujal oddělení malovaného skla,
které výtvarně vedl až do roku 1992. Novotný za sebou zanechal výraznou pedagogickou
stopu – koncepci výuky zaměřil především na důkladném studiu přírodních motivů a z toho
vyvozených stylizací a abstraktních motivů. Období normalizace negativně ovlivnilo jeho
pedagogickou činnost formou nejrůznějších zákazů, na kterém se aktivně podíleli zejména
stranicky angažovaní zaměstnanci školy. Ve vlastní tvorbě upřednostňoval expresivně
pojatou abstraktní malbu aplikovanou na skleněné vázy, které rovněž sám navrhoval. Jeho
autorské malované ateliérové sklo vlastní řada tuzemských i světových muzeí. Svou tvorbu
úspěšně prezentoval v 50. a 60. letech. Zúčastnil se významných výstav, včetně EXPO 58‘
a 67‘ (čestné uznání), milánských Trienále užitého umění (1957 stříbrná medaile) a výstav
uměleckého skla v Československu i v zahraničí. Byl autorem skleněných dekorativních
stěn, navrhoval mozaiky a vitráže do architektury. Ve své tvorbě používal klasickou malbu
a další výtvarné grafické techniky jako například suchou jehlu a lept. Většinu svého života žil
a pracoval v nedaleké Malé Skále, kde také 23. 1. 2005 zemřel.
Akad. sochař Božetěch Medek
26. června uplyne 110 let ode dne, kdy se v Hamštejně u Železného Brodu narodil Božetěch
Medek. Jako vynikající rytec skla ovlivnil nejenom vývoj této discipliny, ale později,
v pozici ředitele, dokázal do školy přivést nové profesionály z oboru. Na sklářské škole
se naučil rytí skla u prof. Ladislava Přenosila (1926–1929), pak studoval na pražské
Státní uměleckoprůmyslové škole v ateliéru prof. Josefa Drahoňovského (1929–1934,
1936–1937). V roce 1937 začal pracovat ve vlastní dílně v Železném Brodě, ale o rok
později přijal místo ve škole jako výpomocná síla. Od roku 1941 výtvarně vedl oddělení
rytého skla. Čtyřicátá léta byla umělecky nejplodnějším a z hlediska vývoje rytého skla
nejdůležitějším obdobím jeho výtvarné práce. Stal se rytcem s nezaměnitelným rukopisem.
Do četných variant rozváděl alegorická ilustrativně pojatá témata ročních období, práce,
domova, mateřství, dětských her, lidových písní, Českého ráje, motivy z vesnického života...
Ve výuce byl mimořádně aktivním pedagogem a zásadním způsobem modernizoval
a zdemokratizoval výuku rytí skla. Medek dával žákům větší volnost a také vlastní kresebné
předlohy. (Žákovské rytiny se v tomto období svou kvalitou příliš nelišily od těch, které
sám vytvářel). Výtvarné úkoly řešil s dílenskými učiteli Jaroslavem Kozlovským a Jiřím
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Marouskem. Jeho žáky byli pozdější výtvarníci Adolf Matura, Pavel Hlava, Antonín Drobník,
Ladislav Ježek, Luboš Metelák, Antonie Jankovcová, Eva Švestková, Libuše Hlubučková
aj. Jako ředitel školy (1966–1970) přijal nové osobité pedagogy: Ivo Buriana, Pavla Ježka,
Ladislava Olivu a Miroslava Plátka. V 70. letech mu aktivní komunisté sklářské školy škodili
například tím, že mu nedovolili registraci v Českém fondu výtvarných umělců. Zemřel
4. února 2005 v Železném Brodě.
Akad. mal. Ivo Burian
Nedožitých 80 let sklářského výtvarníka a pedagoga Ivo Buriana jsme si připomněli
16. dubna. Ivo Burian zanechal nesmazatelnou stopu v prostředí českého autorského
šperku a sklářské tvorby. Jeho jméno se také vrylo do povědomí mnoha studentů zdejší
střední uměleckoprůmyslové školy. Zde působil ve dvou vlnách, nejprve v letech 1966–1972
jako výtvarník v oddělení skleněné bižuterie. Vzhledem k politické situaci a nepříjemné
atmosféře ve škole se však rozhodl v roce 1972 odejít a začal pracovat sám ve svobodném
povolání. Znovu se do školy vrátil až po sametové revoluci (1990). Dva roky působil
v oddělení hutního tvarování skla a následně převzal po Janu Novotném oddělení Tvarování,
malování a leptání skla (1992–2000). Ivo Burian železnobrodskou sklářskou školu absolvoval
v letech 1957–1959 v oddělení malby na sklo. V roce 1959 zahájil studium na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru skla (prof. Josef Kaplický), avšak diplomoval
pracemi s využitím malby na sklo u Stanislava Libenského v roce 1965. Svůj výtvarný
talent zúročil mnohokrát – ve špercích s tehdy ojedinělým využitím železnobrodské břidlice,
za něž získal významná ocenění na výstavě Jablonec ´65 a posléze i na mezinárodním
fóru. Burianovy šperky z břidlice byly významným přínosem pro českou výtvarnou scénu.
Projevil se na nich jeho malířský cit pro kompozici, kterou získával precizním broušením
a strukturami povrchového reliéfu. Věnoval se i geometrickým šperkům s využitím smaltu.
Za své malované dekory na vázách získal významná ocenění, například na Expo ´67
v Montrealu. Zvláště v 60. letech 20. století byla jeho tvorba hojně publikována v našich
a zahraničních odborných časopisech.
MgA. M. Hlubuček

HÁDANKA
Zamilovanost, slovíčko spojené s časem lásky, složilo správně 33 osob. Permanentky
na Městské koupaliště Železný Brod získávají: Jitka Vitvarová, Jiřina Havlištová
a Marcela Vladyková. Správně složená dvě červnová slova, která mají spojitost z naším
Železnobrodských jarmarkem, nám můžete posílat na e-mail: info@zelbrod.cz či volat na
tel. č. 483 333 999 opět do 10. dne daného měsíce. I v červnu hrajeme o tři permanentky na
Městské koupaliště Železný Brod.
Znění červnové hádanky:
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Skleněná bižuterie, a. s.

Alšovice 156, Pěnčín zve na
Červnové akce: (vždy 10–17 hodin)
1. 6. Den dětí
sleva 50 % na tvoření v kreativních dílničkách a na vstup do muzea s malým dárkem,
mimořádná akční sleva 30 % na všechny dětské hry
8. 6. Den oceánů aneb rybičkové tvoření
zdarma pro všechny návštěvníky dřevěné rybičky k dotvoření
15. 6. Tvoření pro tatínky
výroba dárků pro tatínky ke Dni otců, sleva 20 % na dřevěné výřezy „pro kluky“
22. 6. Den trpaslíků
Skřítek Střípek – přijďte si zdarma zahrát a vyzkoušet hru Skřítek Střípek, každý
návštěvník zdarma obdrží dřevěného skřítka k dotvoření
29. 6. Šikovné ručičky
lepení, korálkování a tvoření z korálků a skleněných kamínků,
výrobky budou zveřejněny na fb
Červencové akce: (vždy 10–18 hodin)
Celý měsíc bude sladký, těšit se můžete tyto tematické víkendy,
při kterých si hezky zamlsáte:
5.–7. 7. Víkend s čokoládou
13.–14. 7. Víkend s gumovými medvídky
20.–21. 7. Víkend s lízátky
Více info na: www.beadgame.cz; mob.: 601 129 664, fb/beadgame.cz – staňte se
našimi přáteli a žádná akce vám neuteče.

Hledáme brigádníka
do sběrného dvora
Brigáda na letní měsíce
a občasnou výpomoc

Nutná znalost
práce na PC

Více info p. Miloš Pala, OŽP
(tel.: 483 333 924)
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Městská galerie Vl. Rady
Železný Brod

otevírací doba
po–pá
10–16 hod.
so–ne
13–16 hod.

