železnobrodský

zpravodaj

léto 2019

inzerce

obsah
úvodní slovo....................................................................................................................2
RADNICE INFORMUJE.........................................................................................................3
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje..........................................................9
INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO Železný brod.............................................11
MĚSTSKÉ DIVADLO...........................................................................................................12
Studio Hamlet Železný Brod..............................................................................................13
Městská galerie VLASTIMILA RADY.........................................................................13
Městské muzeum v Železném Brodě......................................................................15
MUZEUM A GALERIE DETESK..........................................................................................16
KC KINO ŽELEZNÝ BROD.................................................................................................17
Další pozvánky ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ...................................................18
MĚSTSKÁ KNIHOVNA........................................................................................................22
SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA.........................................23
ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ................................................................................................24
MŠ Na Vápence Železný Brod...........................................................................................24
ZŠ Pelechovská Železný Brod..........................................................................................25
ZŠ Školní Železný Brod......................................................................................................26
Základní umělecká škola Železný Brod............................................................................27
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod..........................................27
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY................................................................................................28
Středisko volného času Mozaika......................................................................................28
Rodinné centrum Andílek..................................................................................................29
My Gospel Železný Brod....................................................................................................31
Dechový orchestr Broďanka Železný Brod......................................................................31
MO Českého rybářského svazu Železný Brod.................................................................32
ZO Český zahrádkářský svaz Železný Brod....................................................................33
sport.................................................................................................................................33
TJ Sokol Koberovy – oddíl florbalu..................................................................................33
TJ Sokol Železný Brod – oddíl volejbalu..........................................................................34
SDH Železný Brod..............................................................................................................34
ostatní..............................................................................................................................35
hádanka...........................................................................................................................38
INZERCE..............................................................................................................................38
Pověřená řízením redakce: Alena Matějková
Facebook: IKS Železný Brod
Redakční rada:
Eva Vozková, PaedDr. Milada Motlíková, Mgr. Eva Divinová, MgA. Martin Hlubuček
Jazyková redakce: redakční rada
Autor titulní fotografie: Radovan Smokoň: Dveře do Grosovska (Brody v Brodě 2016)
ostatní fotografie archiv IKS
Kontaktní e-mail pro zasílání příspěvků: zpravodaj@zelbrod.cz
Uzávěrka zářijového čísla: 10. 8. 2019 do 12 hodin
Vydává Město Železný Brod nákladem 2 800 ks
náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, www.zeleznybrod.cz
IČ: 00262633, registrace: MK ČR E 10450
Tisk a DTP: Květoslav Zaplatílek – polygrafická výroba, Vesec
Grafické zpracování: Hana Srbová

1

ÚVODní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
nadcházející měsíce červenec a srpen si mnozí z nás spojují především jako měsíce
prázdnin a dovolených, měsíce zaslouženého odpočinku. Značná část lidí opouští na několik
dní nebo týdnů naše město a objevuje nová místa nebo se vrací na stará, již vyzkoušená
a oblíbená. Najde se nemálo těch, kteří si z různých důvodů třeba i řeknou: „Tady bychom
chtěli žít“.
Jak to tak ale bývá, člověk často nevidí, co má doma. Nedávný srovnávací výzkum
společnosti Obce v datech, která patří do renomované skupiny Deloitte, ukázal zajímavý
výsledek. Mezi 206 obcemi s rozšířenou působností včetně Prahy se Železný Brod umístil
na 46. místě v rámci celé České republiky, co se týče kvality života, v Libereckém kraji pak
na 3. místě za Turnovem (10. v ČR) a Jilemnicí (36. v ČR). Mimochodem, nejvyšší kvalitu
života v našem státě vykazují podle tohoto výzkumu Říčany. Kvalitou života se rozumí také
hospodaření obcí a aktivita občanů.
Obrovské množství dat, které neposkytovala samotná města, bylo podle metodiky
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Organizace spojených národů
(OSN) za pomoci matematicko-statistických metod zpracováno do 29 ukazatelů-indexů.
Z těchto ukazatelů pak byly vytvořeny tři skupiny – Zdraví a životní prostředí, Materiální
zabezpečení a vzdělání a Vztahy a služby. Následně ze všech ukazatelů bylo vytvořeno
konečné pořadí.
A tak se ukazuje, že někteří z nás vidí kvalitu života v Brodě zbytečně v černých barvách, že
to nejde s naším městem, podle názoru některých, takříkajíc „od desíti k pěti“. Nezávislé oči
vidí něco jiného. A když k tomu přičteme dobrá umístění např. v anketě Město pro byznys,
jsou to pro to naše malé město potěšující výsledky.
Ne, rozhodně jako vedení města nepřeceňujeme výsledky těchto anket. Víme sami, kde
nás bota tlačí, že řada věcí není ani k naší spokojenosti, ani ke spokojenosti většiny občanů
města. Ankety nám ukazují rezervy, mohou pomoci v dalším plánování. Jsou věci, které
můžeme do jisté míry ovlivnit, jsou trendy, které se dají ovlivnit jen těžko či vůbec (např.
využití areálu po ŽBS).
Chtěli bychom však, abychom udrželi stávající postavení, abychom zde alespoň o kousek
zvýšili kvalitu života. Toho nemůžeme dosáhnout bez spolupráce s vámi, občany našeho
města. Všem těm, kteří nám již dnes v této věci pomáhají, velice děkujeme. A chtěli bychom,
abyste se po oněch dovolených a prázdninách rádi vraceli právě do Železného Brodu.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje

Kontaktník
Městský úřad Železný Brod
adresa: náměstí 3. května 1 – budova radnice („A“), náměstí 3. května 18 – budova „B“
Úřední hodiny: pondělí a středa: 8–17 hodin
Rozšířené úřední hodiny úterý a čtvrtek: 8–12 hodin pro tyto agendy:
Odbor vnitřních věcí: Podatelna, CzechPOINT, Ověřování, Občanské průkazy, Cestovní
doklady, Evidence obyvatel
Odbor dopravy: Registr vozidel, registr řidičů
Živnostenský úřad
Odbor finanční: Pokladna
Kontakty:
podatelna: 483 333 911, podatelna@zelbrod.cz
TIC: 483 333 999, 778 527 000, info@zelbrod.cz
městská policie: 483 333 933, 602 646 188
Fakturační adresa: Město Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod
IČO: 00262633, DIČ: CZ00262633
Vedení města:
Mgr. František Lufinka, starosta: tel. č.: 483 333 940, 602 648 193
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta: tel. č.: 483 333 920, 725 435 921
Oznamujeme, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici pracovníka podatelny
MěÚ Železný Brod. Podrobné informace o probíhajících výběrových řízeních na volná
pracovní místa naleznete na úřední desce a webových stránkách www.zeleznybrod.cz/cz/
obcan/prilezitosti-nabidky/volna-pracovni-mista/.
Mgr. Josef Haas, tajemník

Bytový podnik města Železný Brod nabízí k prodeji bytovou jednotku
v budově čp. 458/8 ul. Příčná, Železný Brod,
která je součástí pozemku pč. 3370 v k. ú. Železný Brod.
Jedná se o bytovou jednotku s podílem na částech domu a pozemku 539/21515
o vel. 2+1 v 3. nadzemním podlaží s podlahovou plochou 52,7 m2.
Cena je stanovena na 700.000 Kč.
Nabídka na koupi bytu musí být podána písemně na podatelnu MěÚ Železný
Brod (v označené obálce „Byt 458“) nejpozději do 16. 8. 2019.
Více info na mob.: 602 142 580
p. Havlík, ředitel Bytového podniku města Železný Brod.
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radnice informuje
Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod ze 6. zasedání
konaného dne 10. 6. 2019
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 6. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 3/2019/ZM
schvaluje účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu, přehled o peněžních tocích
a přehled o změnách vlastního kapitálu) města Železný Brod za rok 2018
bere na vědomí zápis z 2. zasedání finančního výboru ze dne 29. 5. 2019 a souhlasí
s celoročním hospodařením města za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření města Železný Brod za rok 2018 bez výhrad
schvaluje dotace z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě
a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě na rok
2019 v rámci 1. termínu výzvy na projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních
smluv na tyto dotace: 1) T. J. Sokol Bzí, IČO 70902178 – 50 000 Kč na T. J. Sokol Bzí –
úhrada energií; 2) Jiří Musílek, Železný Brod – 15 000 Kč na Hard and Heavy Open Air Fest
2019/Benefice
schvaluje dotace z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném
Brodě na rok 2019 v rámci 1. termínu výzvy na následující projekty těmto subjektům
a uzavření veřejnoprávních smluv na tyto dotace: 1) T. J. Sokol Bzí, IČO 70902178 –
80 000 Kč na Rekonstrukci sociálního zařízení u kulturní místnosti sokolovny ve Bzí;
2) FSA Jany Boučkové, IČO 2749779 – 164 000 Kč na Celoroční činnost FSA; 3) FK Železný
Brod, z. s., IČO 60253606 – 400 000 Kč na Činnost fotbalového klubu 2019, 0 Kč na Údržbu
a provoz fotbalového areálu 2019; 4) TJ Sokol Železný Brod, IČO 70956031 – 175 000 Kč
na Prostředky na činnost TJ; 5) TK Železný Brod, IČO 44225245 – 72 000 Kč na Správce
areálu TK Železný Brod na rok 2019 a 176 000 Kč na Spotřebu energií, vodného a stočného
2019
schvaluje zařazení podaných žádostí o změnu územního plánu (§ 46 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu) do procesu pořizování nového územního
plánu města Železného Brodu dle předloženého seznamu
schvaluje pořízení nového územního plánu pro město Železný Brod, v souladu s § 6 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
bere na vědomí zprávu o vývoji veřejného pořádku v oblasti Jiráskova nábřeží u stavidel
souhlasí s prodloužením lhůty k odevzdání nabídek na koupi bytu v Příčné ul. 458/8
v Železném Brodě do 16. 8. 2019 a souhlasí se snížením minimální ceny na 700 000 Kč
schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 1160/8, 1149/1, 1160/1, 1160/9, 959/1, 960
vše v k. ú. Železný Brod a schvaluje podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na
uzavření kupních smluv na pozemky v lokalitě „Těpeřská stráň“ a podmínky prodeje
trvá na svém usnesení ze dne 5. 4. 2006, č. 21/06 – oddělit geometrickým plánem na poz.
parc. č. 114/13, 114/14, 114/15, 114/16,114/17 vše v k. ú. Železný Brod, komunikaci od
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opěrné zdi a část pozemku, na kterém se nachází komunikace, převést do majetku města
Železný Brod
schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 567/8 v k. ú. Jirkov o výměře 66 m2 za celkovou
cenu 9 900 Kč a schvaluje uzavření kupní smlouvy na tento pozemek mezi Ing. Janou
Zieglerovou a Městem Železný Brod
schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1797/2 v k. ú. Železný Brod o výměře 365 m2 za
celkovou cenu 54 750 Kč a schvaluje uzavření kupní smlouvy na tento pozemek mezi
Ladislavem Pavlatou a Městem Železný Brod
neschvaluje odkoupení pozemků na LV 869 pro k. ú. Hrubá Horka do vlastnictví Města
Železný Brod
neschvaluje prodej pozemků parc. č. 9, 11, 10, 14/1 a 1640 vše v k. ú. Hrubá Horka
schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č.1494/1 v k. ú. Železný Brod
revokuje usnesení č. 55/28Z/2018 ze dne 4. 6. 2018 – prodej kotelny do spoluvlastnických
podílů dle LV 3022 pro obec a k. ú. Železný Brod a schvaluje prodej (i) pozemku p. č. 476/65
za cenu 333 Kč za 1 m2, (ii) stavby bez č. p./č. e. – stavba technického vybavení, která je
součástí pozemku p. č. 476/65, za cenu 260 587 Kč, a to vč. všech souvisejících přípojek
nacházejících se v pozemcích p. č. 476/15, 476/16 a 476/65, a (iii) technologického zařízení
plynové kotelny nacházejícího se ve stavbě bez č. p./č. e., která je součástí pozemku p. č.
476/65, za cenu 107 856 Kč + 21 % DPH, to vše nacházející se v k. ú. Železný Brod, přičemž
kupujícími budou všichni spoluvlastníci pozemku p. č. 476/8 (jehož součástí je budova č. p.
758, 759, 760, 761) nacházejícího se v k. ú Železný Brod, (dále jen „Pozemek“), přičemž
předmět prodeje nabydou do podílového spoluvlastnictví s podíly odpovídajícími podílům
jednotlivých kupujících na Pozemku, a to s následujícími výjimkami: a) místo Stanislava
Časi a Kristíny Čásové nabyde odpovídající podíl pouze Kristýna Čásová; b) místo Naděždy
Newbery nabyde odpovídající podíl Radovan Brychta; c) bývalí manželé Roman Mužíček
a Svitlana Mužíčková nenabydou odpovídající podíl do společného jmění manželů, ale každý
nabyde do svého výlučného vlastnictví podíl o velikosti poloviny takového odpovídajícího
podílu a schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku parc. č. 476/65
v k. ú. Železný Brod, součástí pozemku je jiná stavba a technologie kotelny za celkovou cenu
287 461 Kč
schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku parc. č. 476/60 v k. ú. Železný
Brod, součástí pozemku je jiná stavba a technologie kotelny za celkovou cenu 287 461 Kč
schvaluje navýšení finančních prostředků Programu podpory kultury, činnosti spolků
v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže
v Železném Brodě na rok 2019 o 65 000 Kč z výtěžku loterií
Veřejná zasedání zastupitelstva Města Železný Brod druhé poloviny roku se uskuteční
v těchto termínech: 9. 9., 21. 10. a 2. 12. 2019. Zasedání je vždy od 16.30 hodin
v zasedací místnosti MěÚ „B“ (3. patro).
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radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod z 9. zasedání
konaného dne 27. 5. 2019
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 9. schůze Rady města Železný Brod v upraveném znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 8. schůze Rady města Železný Brod konané
dne 6. 5. 2019
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 2/2019/RM
schvaluje dotace z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě
a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě na
rok 2019 v rámci 1. termínu výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření
veřejnoprávních smluv na tyto dotace: 1) RNDr. Ludmila Infeldová – 23 500 Kč na
Svatojánskou pouť Na Poušti; 2) ZO ČZS Železný Brod, IČO 60253681 – 9 440 Kč na Řez
a hnojení ovocných dřevin; 3) RC Andílek, z. s., IČO 4885031 – 5 600 Kč na Orient Show
VII; 4 448 Kč na Závody kočárků; 7 020 Kč na Karneval s Andílkem; 4) T. J. Sokol Těpeře,
IČO 01877216 – 8 000 Kč na Kreativní dětské dílničky; 20 000 Kč na Rockfest Těpeře;
20 000 Kč na Provozní náklady na činnost spolku 2019, 5) Trávnice z. s., IČO 3658635 –
11 000 Kč na Zpátky v čase; 6) MO Český rybářský svaz, z. s., IČO 482889 – 10 000 Kč na
Rybářské závody; 7) Studio Hamlet Železný Brod, z. s., IČO 3641228 – 4 400 Kč na Jak se
chytá Smolíček; 8) DS Tyl Železný Brod, IČO 00262633 – 34 400 Kč na Noc na Karlštejně;
6 400 Kč na Železnobrodské divadelní hry; 9) SZdP Železný Brod, IČO 26608022 – 19 040 Kč
na Zájezd seniorů – Hřebčín Kladruby, Königstein – pevnost; 9 440 Kč na Ozdravný pobyt
v Harkánech, doprava Železný Brod – Praha a zpět; 10) T. J. Sokol Bzí, IČO 70902178 –
8 528 Kč na Vinný košt Bzí; 11) Faking Bookings, IČO 2329786 – 15 000 Kč na Faking
Hard Music Fest 7; 12) Jiří Musílek – 9 000 Kč na Železnobrodský hudební Open air festival
2019; 13) TJ Sokol Železný Brod, IČO 70956031 – 16 000 Kč na Prostředky na pořádání
kulturních akcí pořádané TJ; 14) SDH Hrubá Horka, IČO 60254955 – 6 000 Kč na Haluškové
country; 15) TJ Sokol Hrubá Horka, IČO 16388933 – 9 000 Kč Dětské sport. odpoledne
a Vítání léta; 9 000 Kč na Dětský maškarní karneval a Čepeček; 16) SDH Horská Kamenice,
IČO 71171428 – 15 000 Kč na Loučení s létem; 17) ak. mal. Ladislav Oliva – 20 000 Kč na
Vydání knihy SKLO LADISLAVA OLIVY s podmínkou, že v knize bude otištěn znak Železného
Brodu a bude uvedeno, že na vydání této knihy se finančně podílelo Město Železný Brod;
18) Martin Smola – 20 000 Kč na Maturitní ples SUPŠS; 19) FK Železný Brod, z. s.,
IČO 60253606 – 30 000 Kč na Dětský den; 20) Josef Hlubuček – 37 000 Kč na Festival „Terra
Fiume“; 21) FSA Jany Boučkové, IČO 2749779 – 45 000 Kč na Přátelské exhibiční fotbalové
utkání Amfora; 22) Myslivecký spolek Jirkovská borovice, IČO 43256724 – 7 794 Kč na
Podporu myslivecké činnosti v honitbě Jílové – Jirkov a neschvaluje z tohoto programu
tyto dotace: 1) Studio Hamlet Železný Brod, z. s., IČO 3641228 – 11 600 Kč na výstavu
Pětka s hvězdičkou; 2) RC Andílek, z. s., IČO 4885031 – 25 440 Kč na Propagaci centra;
3) My Gospel, z. s., IČO 07553552 – 30 400 Kč na Zkoušky, koncerty a hudební produkce;
4) Myslivecký spolek JIZERA Železný Brod, IČO 60252693 – 3 000 Kč na Přehlídku trofejí
včetně pořádání dětského dne; 34 864 Kč na Ochranu zemědělských ploch před černou
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zvěří – zakoupení 2 ks kazatelen a 2 ks přenosných posedů do honitby Železný Brod;
5) ČZS ZO Jirkov, IČO 75078708 20 800 Kč na Opravu podlah a výměnu podlahové krytiny
v klubovně ČZS Jirkov; 6) SDH Železný Brod, IČO 43257739 – 8 552 Kč na Stany pro
kulturní činnost v areálu hasičského cvičiště, 7 710 Kč Malý Soptík – soutěž dětí MŠ Železný
Brod a okolí; 7) SDH Těpeře, IČO 64668291 – 14 880 Kč na Vybavení členů výboru sboru
vycházkovými uniformami; 8) T. J. Sokol Bzí, IČO 70902178 – 6 480 Kč na IV. Bzovský
divadelní podzim, 3 200 Kč na Tradiční Bzovské vánoční trhy; 9) Junák – český skaut, z. s.,
středisko Údolí Železný Brod, IČO 60252944 – 21 090 Kč na Letní skautský tábor + další
akce pro děti pořádané skautským střediskem; 10) BZOS o. s., IČO 27022048 – 30 000 Kč
na XIV. Staromilskou pouť do Bzí
schvaluje dotace z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném
Brodě na rok 2019 v rámci 1. termínu výzvy na následující projekty těmto subjektům
a uzavření veřejnoprávních smluv na tyto dotace: 1) T. J. Sokol Bzí, IČO 70902178 –
2 000 Kč na Dětskou olympiádu, 4 800 Kč na Nákup sportovního vybavení; 2) HO Železný
Brod, z. s., IČO 07068174 – 7 905 Kč na Bouldermatky, 7 467 Kč na Lezecké závody,
8 528 Kč na Provozní příspěvek na tréninkovou činnost; 3) Klub kanoistiky z. s. Železný
Brod, IČO 64669114 – 47 000 Kč na Opravu slalomové tratě, zvýšení variability slalomové
tratě a možností využití při různých a kolísavých stavech vody; 4) TJ Chlístov, z. s.,
IČO 16389191 – 12 257 Kč na Příspěvek na sportovní činnost, 23 593 Kč na Opravu
havarijního stavu topení a radiátorů; 5) SK Jirkov, z. s., IČO 26598361 – 12 000 Kč na
Podporu údržby, provozu multifunkčního areálu a dětského hřiště v Jirkově; 6) T. J. Sokol
Hrubá Horka, IČO 16388933 – 7 000 Kč na Pořízení sportovního vybavení, 20 000 Kč
na Úhradu provozních nákladů – elektřina, voda, uhlí za rok 2019; 7) T. J. Sokol Těpeře,
IČO 01877216 – 4 304 Kč na „Čisté a bezprašné prostředí, bez alergenů, pro všechny,
ale hlavně pro děti“, 9 000 Kč na Reprezentaci T. J. Sokol Těpeře na závodech SPARTAN
RACE a BASTARD, 7 000 Kč na 9. ročník závodu horských kol – Maraton a půlmaratón
a neschvaluje z tohoto programu tyto dotace: 1) T. J. Sokol Bzí, IČO 70902178 – 2 400 Kč
na Badmintonový turnaj „O největšího melouna“, 2 400 Kč na Nohejbalový turnaj, 4 800 Kč
na Vánoční turnaje – florbal (27. 12.) a volejbal (28. 12.), 4 800 Kč na Volejbalový turnaj;
2) T. J. Sokol Hrubá Horka, IČO 16388933 – 15 000 Kč na Pořízení nových mantinelů na
kluziště; 3) SDH Těpeře, IČO 64668291 – 11 786 Kč na Zimní přípravu mladých hasičů,
8 000 Kč na 8. ročník Bzovsko-Těpeřského poháru mladých hasičů a okrskovou soutěž
schvaluje dotace z Programu podpory sociálních služeb v Železném Brodě na rok 2019
v rámci 1. termínu výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních
smluv na tyto dotace: 1) Linka bezpečí, z. s., IČO 61383198 – 5 000 Kč na Linku bezpečí
pro děti a mládež z města Železný Brod; 2) Centrum LIRA, z. ú., IČO 28731191 – 7 000 Kč
na Zajištění poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodinu s dítětem s poruchou
autistického spektra (PAS) žijící na území města Železný Brod; 3) Hospic sv. Zdislavy,
IČO 28700210 – 18 000 Kč na Podporu činnosti Hospice sv. Zdislavy; 4) Spokojený
domov, o. p. s., IČO 29043913 – 6 000 Kč na Terénní sociální služby v domácím prostředí;
5) Fokus Semily, z. s., IČO 22871080 – 15 000 Kč na Sociální rehabilitace ve Fokusu;
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6) Fokus Turnov, z. s., IČO 49295101 – 8 000 Kč na Zajištění služby Podpora samostatného
bydlení v Železném Brodě; 7) Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s.,
IČO 26593980 – 18 000 Kč na Komplexní odbornou terénní a ambulantní pomoc ohroženým
rodinám s dětmi v LB kraji; 8) Most k naději, z. s., IČO 63125137 – 18 000 Kč na Terénní
program pro osoby ohrožené drogou a neschvaluje z tohoto programu tuto dotaci: 1) Fokus
Semily, z. s., IČO 22871080 – 10 000 Kč na Sociálně terapeutické dílny ve Fokusu
schvaluje uzavření smlouvy o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a poskytování
pracovně-lékařských služeb mezi Městem Železný Brod a AVE Železný Brod, IČO 47308192
jmenuje Mgr. Zdeňka Kučeru na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ Školní 700, a to
s účinností od 1. 7. 2019 a schvaluje pro něho navržený platový výměr
jmenuje paní Jitku Šírkovou na vedoucí pracovní místo ředitelky SVČ Mozaika Železný
Brod, a to s účinností od 1. 9. 2019 a schvaluje pro ni navržený platový výměr
souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 10 000 Kč od Ing. Jiřího Matury do rozpočtu
ZŠ Pelechovská IČO 70694982, dar bude použit na výlety první třídy a školní družiny
povoluje zřízení tanečního oboru na ZUŠ Železný Brod do naplnění kapacity školy
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Snížení energetické náročnosti
VO Železný Brod – Bzí – MŽP 2019“ a schvaluje uzavření smlouvy s fi ELEKTROCABLE s. r. o.,
IČO 27334228, za cenu 3 029 445,65 Kč bez DPH
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 194/64R/2018 mezi Městem Železný Bod
a Technickými službami s. r. o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 161/7R/2019 – Oprava povrchu komunikace a odstavné
plochy v Křížové ulici
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami s. r. o., IČO 27260887 na opravu
povrchu komunikace a veřejného osvětlení v ul. Jirchářská za celkovou cenu 3 091 550 Kč
vč. DPH
bere na vědomí zápisy z 2., 3., 4. a 5. schůze Redakční rady
schvaluje záměr pronájmu části pozemku pč. 1393/1 v k. ú. Žel. Brod, za účelem umístění
mrazícího boxu v době letní sezóny městského koupaliště 2019–2022
schvaluje záměr pronájmu části pozemku pč. 1393/1 v k. ú. Žel. Brod za účelem umístění
stánku rychlého občerstvení v době letní sezóny městského koupaliště 2019–2022.
schvaluje, aby obchodní spol. Teplo města Železný Brod, s. r. o. prodala: technologické
zařízení plynové kotelny, a to 4× plynový litinový kotel Hydrotherm SE 2602 o celkovém
výkonu 300 kW a ohřívač teplé užitkové vody, nacházející se v budově-stavbě bez č. p. /
č. e. – stavbě technického vybavení, která je součástí pozemku p. č. 476/60 v k. ú. Žel. Brod,
a sloužící k vytápění budovy č. p. 771, 772 v ul. Na Vápence; a to za následujících podmínek:
1) kupní cena bude ve výši 102 154 Kč vč. DPH dle znaleckého posudku č. 2911/001/2018,
2) kupujícími budou všichni spoluvlastníci pozemku parc. č. 602/3 (jehož součástí je budova
č. p. 771, 772) nacházejícího se v k. ú. Žel. Brod, (dále jen „Pozemek“), přičemž předmět
prodeje kupující nabydou do podílového spoluvlastnictví s podíly odpovídajícími podílům
jednotlivých kupujících na Pozemku
nesouhlasí s udělením výjimky ze Směrnice pronajímání obecních bytů dle čl. 12, bod
4 písm. b)
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bere na vědomí zprávu bytové komise ze dne 10. 5. 2019
schvaluje přidělení bytů v Žel. Brodě: 1) č. 63 o vel. 1+3, Vaněčkova 431, nájemné 96 Kč/m2,
náhradník 100 Kč/m2; 2) č. 5 o vel. 1+2, Štefánikova 879, nájemné 120 Kč/m2, náhradník
90 Kč/m2; 3) č. 44 o vel. 1+2, Jiráskovo nábřeží 714, nájemné 111 Kč/m2, náhradník 100 Kč/m2;
4) č. 58 o vel. 1+2, Na Vápence 755, nájemné 76 Kč/m2, náhradník 52 Kč/m2; 5) č. 62 o vel.
1+1, Jiráskovo nábřeží 712, nájemné 85 Kč/m2, náhradník 80 Kč/m2; 6) č. 37 o vel. 1+1,
Vaněčkova 408, nájemné 71 Kč/m2
schvaluje podmínky pro přidělování sociálních bytů ve městě Železný Brod a vzorovou
nájemní smlouvu na přidělování sociálních bytů ve městě Železný Brod
schvaluje přidělení bezbariérového sociálního bytu č. 1, Stavbařů 315, Železný Brod
schvaluje přidělení sociálních bytů č. 3 a č. 4., Stavbařů 315, Železný Brod
schvaluje převedení částky 50 000 Kč z rezervního fondu MŠ Na Vápence, do fondu
investičního a jeho následné čerpání k nákupu mobilního interaktivního displeje MultiBoard
EDU, cenová nabídka na uvedené zařízení činí 120 000 Kč

Zpráva o hospodaření města Železný Brod za rok 2018
Zastupitelstvo města Železný Brod na svém 6. zasedání dne 10. 6. 2019 schválilo účetní
závěrku města Železný Brod za rok 2018 – (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu, přehled
o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu). Současně také zastupitelstvo
schválilo závěrečný účet města Železný Brod za rok 2018.
Celoroční hospodaření města za rok 2018 bylo přezkoumáno nezávislou auditorskou
společností, která ve své zprávě konstatuje, že nebyly shledány chyby a nedostatky
v hospodaření města a rovněž nebyla identifikována rizika v jeho hospodaření. Schválit
závěrečný účet města za rok 2018 doporučil zastupitelstvu také finanční výbor.
Dokumenty k této problematice jsou k nahlédnutí na www.zeleznybrod.cz.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

	Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Důležitá výzva pro obyvatele Trávníků
Jak jste již možná zaslechli, připravuje správce a provozovatel rozvodů elektrické energie
v oblasti Trávníků přesun vedení ze sloupů do země. S tím budou nutně spojeny i výkopové
práce ve většině komunikací. V návaznosti na tyto práce bychom rádi uložili i rozvody pro
modernizaci veřejného osvětlení. Po dokončení těchto prací budou následně položeny nové
povrchy. S tím bude spojena i snaha města chránit tyto nově zhotovené povrchy komunikací.
Proto bychom chtěli vyzvat všechny vlastníky nemovitostí v oblasti Trávníků, kteří
mají v komunikacích umístěny nějaké přípojky, aby si naplánovali jejich rekonstrukci tak,
aby byla provedena nejpozději s rekonstrukcí povrchů. Pokud byste chtěli nemovitost nově
napojit, bude pravděpodobně nutné zpracovat projektovou dokumentaci a projít některou
z variant stavebního/vodoprávního řízení. Chtěli bychom upozornit, že na zásahy
v památkové rezervaci Trávníky je nutný souhlas orgánů památkové péče, jehož vydání
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rovněž zabere nějaký čas. Pokud je vám známo, že máte problém s nějakou přípojkou
inženýrské sítě nebo chcete zřídit nové napojení, poraďte se s konkrétním správcem, jakým
způsobem přípojku opravit a jak zjednat nápravu.
V úvahu přichází přípojky plynu (innogy / GASnet) nebo telefonní přípojky (CETIN). Napojení
na vodu a kanalizaci (SčVAK) by mělo být po loňských opravách v pořádku. Přípojky el.
energie budou nové. Výzva se týká ulic Františka Balatky, Zahradnická, Hluboká,
V Trávníkách a části ulice Školní. Budete-li mít dotaz týkající se opravy komunikací a nebo
řešení přípojek k vašim nemovitostem, ozvěte se nám (MěÚ, odbor územního plánování
a regionálního rozvoje), jistě najdeme řešení nebo odpověď.
Děkujeme vám proto za součinnost při obnově Trávníků a o snahu zachovat v budoucnu co
nejdéle nový vzhled historické části města.
Martin Řehák, vedoucí OÚP a RR

Prodej stavebních pozemků v lokalitě „Těpeřská stráň“
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 10. 6. 2019 usnesením č. 48/6Z/2019 schválilo
záměr prodeje pozemků v majetku města Železný Brod, které jsou určené pro stavbu
rodinných domů. Jedná se o lokalitu „Těpeřská stráň“ a tyto pozemky:
pozemek p. p. č. 960 o výměře 810 m2 (zahrada); pozemek p. p. č. 959/1 o výměře 800 m2
(trvalý travní porost); pozemek p. p. č. 1160/1 o výměře 814 m2 (zahrada); pozemek
p. p. č. 1160/9 o výměře 802 m2 (zahrada); pozemek p. p. č. 1160/8 o výměře 842 m2
(zahrada); pozemek p. p. č. 1149/1 o výměře 886 m2 (trvalý travní porost); vše v k. ú.
Železný Brod, v obci Železný Brod, zapsáno na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou.
Zastupitelstvo města též schválilo podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na
uzavření kupních smluv na pozemky v lokalitě „Těpeřská stráň“ a podmínky prodeje.
Podklady budou pro budoucí navrhovatele k dispozici na www.zeleznybrod.cz, a to v části:
Občan -> Příležitosti a nabídky ->
Prodeje a pronájmy -> Prodej pozemků
v lokalitě „Těpeřská stráň“ (https://www.
zeleznybrod.cz/cz/obcan/prilezitostinabidky/prodeje-pronajmy/prodejpozemku-lokalite-teperska-stran.html).
Dále budou podklady pro budoucí
navrhovatele také k nahlédnutí v budově
MěÚ Železný Brod na adrese: náměstí
3. května 18, Železný Brod, v kanceláři
číslo 206, a to v úředních hodinách:
pondělí a středa od 8 do 17 hodin.
Iveta Polejová, OÚP a RR
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Sokolovna má nové sociální zařízení
V pátek 7. června bylo otevřeno nové sociální zařízení v sokolovně
Železný Brod, které bylo vybudováno na místě stávajícího salonku
u restaurace. Jedná se o toaletu pro personál restaurace, toalety
pro ženy, muže a pro zdravotně postižené osoby. Na stavbě
sociálního zařízení se podíleli bratři Drahunové v zednické,
obkladačské a vzduchotechnické části. Instalatérské práce a dodávku zdravotechniky
a sanitárního zařízení zařizovala firma Tomáš Gráb a osvětlení a kompletní elektrifikaci
zajišťovala firma Roman Cvrček. Všem děkujeme za spolupráci. Jak se práce podařila,
můžete zjistit sami při návštěvě restaurace.
Milan Bakeš, OÚP a RR

Dráha pro malé závodníky
Na zahradě MŠ Slunečná byla dokončena
stavba dráhy pro tříkolky, koloběžky a jiná
vozítka s umělým bezpečnostním povrchem
SmartSoft. Stavba byla realizována firmou 4soft.
Na dráze jsou dva přechody a skákací panák.
Děti se učí pravidla silničního provozu v praxi.
Učí se, po které straně se jezdí a chodí a kdy
má na přechodu chodec přednost. Povrch je
plastický, přívětivý k případným pádům a splňuje
všechny normy. Cena realizace byla 285 434 Kč včetně DPH. Přejeme malým závodníkům
hodně najetých kilometrů.
Milan Bakeš, OÚP a RR

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO Žb
Turistické informační centrum
(náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, tel. č.: 483 333 999, 778 527 000)
V letních měsících je otevřeno: po–pá: 8–12 a 12.30–17 hodin, so–ne: 9–12 hodin.
Otevřeno dle běžné otevírací doby je také o státních svátcích 5. a 6. července.

Oblíbené informační centrum roku 2019
Asociace turistických informačních center ČR ve spolupráci se společností Kam po Česku
v pátek 21. června vyhlásili další ročník soutěže popularity informačních center. Hlasování
probíhá až do konce srpna. Svůj hlas je možné poslat jednomu z více než 400 certifikovaných
informačních center. Pokud se nemůžete rozhodnout, pro které TIC hlasovat, navštivte to naše
– železnobrodské (budova radnice „A“, přízemí). Věříme, že i s vaší pomocí se nám podaří
obhájit 2. místo Libereckého kraje z loňského roku. Více info na: www.kampocesku.cz.
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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 26. 8. 2019 na TIC Železný Brod. Podrobné info na www.zeleznybrod.cz/kalendář
akcí/železnobrodský zpravodaj.

Výlep plakátů
Upozorňujeme, že od 1. června probíhá výlep plakátů pouze jednou týdně, a to vždy
v pondělí. Plakáty, které nejsou na TIC Železný Brod doručeny nejpozději v pátek před
pondělním výlepem – jsou vylepeny až následující týden! Toto nové pravidlo se nevztahuje
na výlep smutečních oznámení, která vylepujeme neprodleně.

Brody v Brodě – fotosoutěž 2019
Fotostředisko Havlíčkův Brod ve spolupráci s městy Český, Havlíčkův, Uherský, Vyšší
a Železný Brod vyhlásilo 7. ročník fotosoutěže Brody v Brodě v kategoriích: 1) Krásy města;
2) Život ve městě; 3) Urbex a stavby 21. století. Své fotografie přihlašujte do 30. září na
www.fotobrody.cz.

Výstava Zahrada Čech
Zájezd na největší výstavu svého druhu nejen na severu Čech zaměřenou na zahrádkáře,
chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody pořádá Město Železný Brod ve čtvrtek
19. září 2019. Výstava nabídne vyhledávaný sortiment, jako jsou sadba, cibuloviny, květiny,
zahradní potřeby, zahradní technika, hnojiva, postřiky. Chybět nebude ani vše potřebné
okolo domu, chalupy i zahrady z oblasti stavebních materiálů, tepelné či solární techniky,
bytových doplňků a mnoho dalšího. Prosíme zájemce, aby se na zájezd hlásili nejpozději
do 31. 8. 2019 v TIC Železný Brod. Přihlášení budou mít opět vstupenky zakoupené za
předprodejní cenu, tzn. dospělí 120 Kč (na místě 150 Kč) a senioři 100 Kč (na místě 120 Kč).
Program akce bude upřesněn v zářijovém zpravodaji.

městské divadlo
Rekonstrukce
Aktuálně probíhá v divadelních prostorách rozsáhlá rekonstrukce jevištní plochy. Následovat
bude výmalba a výměna opon. S ohledem na stále probíhající práce upozorňujeme, že
předprodej na podzimní sezónu bude zahájen až v měsíci říjnu. V následujícím zpravodaji
bude uveden přehled podzimní divadelní nabídky.
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městské divadlo
	Studio Hamlet železný Brod
Vážení a milí příznivci Hamleta, přejeme vám krásné prázdniny a těšíme se na vás v příští
divadelní sezóně. Na podzim opět uvedeme Noc divadel (16. 11.), kde proběhne průřez naší
pětiletou divadelní činností. Zachovejte nám přízeň a na podzim opět na viděnou.
za Studio Hamlet Lucie Bairová

MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
Otevírací doba v letních měsících: pondělí–neděle: 10–17 hodin. Vstupné: 20 Kč a 10 Kč.
V rámci Putování po stopách skřítka Střípka jsou v galerii pravidelně každý den
organizovány tematické výtvarné dílničky.

ČESKÝ RÁJ VŠEMI SMYSLY
termín: do 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.
Na výstavě se představí tito tradiční výrobci:
Břetislav Jansa – ručně vyřezávané dřevěné lžíce a mísy;
Granát, d. u. v. Turnov; DobroTy z Ráje; Vesnické dobroty
– Jana Kuntošová; Petr Klíma; Karel Sobotka – figurky;
Iveta Dandová – výrobky z orobince; Glyptic – ryté sklo;
Cínařství Ladislava Růžičková; Mýdlárna v Ráji; Ludmila
Vondrová – Byliny z Ráje; představíme i držitele značky
Regionální produkt Jizerské hory. Výstava je prodejní.
V rámci výstavy se uskuteční tyto workshopy:
9. 7. Břetislav Jansa – výroba ze dřeva
16. 7. Karel Sobotka – foukání skla u sklářského kahanu
30. 7. Mýdlárna v Ráji – výroba mýdel
Další workshopy a přednášky upřesníme na plakátech.
I touto výstavou vás provedou oblíbené Galerijní
RADOvánky.

Český ráj, to jsou skalní města, hluboká údolí, vyhlídky ze skalních plošin a z vrcholů
vyhaslých sopek. Český ráj, to jsou majestátné hrady, krásné zámky a tajemné zříceniny.
Jsou to i kostely, roubené chalupy, zvonice, kapličky a křížky podél cest. Český ráj, to jsou
i lidé, kteří se ve světě proslavili svou uměleckou tvorbou i řemeslnou zručností. I dnes
zde můžete obdivovat mistrovství věhlasných šperkařů, sklářů i brusičů drahých kamenů.
Příroda a místní obyvatelé v tomto čarokrásném kraji vytváří podivuhodnou harmonii, která
vás okouzlí a donutí vás se sem opakovaně vracet.
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
Pavla Bičíková v tomto regionu žije již 30 let. Ve všech ročních obdobích, za svítání nebo se
soumrakem, za sluníčka, za deště i v bouřce se vydává s fotoaparátem na svá zamilovaná
místa a snaží se zachytit na fotografiích genia loci známých i méně známých míst Českého
ráje.
Český ráj – známý a neznámý očima Pavly Bičíkové
„Do Českého ráje jsem se přistěhovala před 30 lety a okamžitě mne tento malebný kraj
uchvátil. Na každém kroku jsem objevovala nová místa a zákoutí, která nemají v Česku
a možná ani ve světě obdoby. Probudila se ve mně neutuchající touha každému
kamarádovi, známému, ale i místňákovi ukázat jedinečnost tohoto území. Měla jsem velké
štěstí. Naplňování této touhy mě umožnila moje nová „českorajská“ profese. Víc jak 20 let
jsem se podílela na propagaci a rozvoji cestovního ruchu. Návštěvníkům jsem přibližovala
jedinečnost a neopakovatelnost našeho kraje. Časem se k tomu přidala i svou další
lásku, fotografování, které jsem zcela propadla. Ve všech ročních obdobích se vydávám
s fotoaparátem na svá zamilovaná místa. Možná už tisíckrát jsem stála na vršku Kozákova
a opakovaně jsem zažívala údiv nad výhledy, které jsou pokaždé jiné. Někdy se Trosky,
které se vypínají na čedičové skále nad krajem, koupou v paprscích zapadajícího slunce,
jindy připomínají koráb plující na vlnách mlhy, která zalila celé údolí. Často zažívám velká
dobrodružství ve skalních městech. Zachytit na fotografii okamžik, kdy paprsek slunečního
svitu vstupuje do úzké skalní chodby a alespoň na chvíli ji nasvítí, není úplně snadné.
Neopakovatelnou atmosféru pro mne mají i Podtrosecká údolí. Pokud sem přijedete těsně
před svítáním, prožijete neuvěřitelné divadlo tónů a barev. Vedle ptačího štěbetání a zpěvu
si při troše štěstí užijete i povalující se mlhy na hladině Vidláku nebo Věžického rybníku.
A co teprve rudě nasvícené Suché skály nebo zámek Hrubá Skála při západu slunce. To
jsou také silné chvilky.
Nestačí však jen mít štěstí a být v pravý okamžik na správném místě. Pro mne je důležité
každé místo v Českém ráji pochopit, pomalu „navnímat“. Dát mu, i sobě, čas. Český ráj je
pro mne velkou inspirací a velkou životní cestou.
A to vše se snažím zachytit a předat vám na svých
fotografiích.“
Pokud chcete zažít Český ráj očima Pavly
Bičíkové, navštivte do 25. srpna v rámci výstavy
„Český ráj všemi smysly“, její výstavu fotografií
„Český ráj – známý a neznámý“.

PAVEL JEŽEK A JEHO ŽÁCI

termín: 31. 8.–6. 10. 2019, vernisáž 30. srpna od 17 hodin
V letošním roce si připomínáme dvacet let od odchodu sklářského výtvarníka a pedagoga
železnobrodské sklářské školy Pavla Ježka. Jeho osobnost a pedagogické působení
připomeneme výstavou, na kterou jsme svedli dohromady výtvarníky a sklářské mistry, kteří
prošli oborem hutního tvarování skla na železnobrodské sklářské škole, které Pavel Ježek
vedl.
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě
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Městské muzeum v Železném Brodě
Sklářská i národopisná expozice jsou v letních měsících otevřeny od úterý do neděle
v čase 9–12 a 13–17 hodin.
Ve sklářské expozici probíhají po celé léto pravidelné komentované prohlídky každý čtvrtek
v 10 hodin a ve 14 hodin.
Výstavy: (vstupné v rámci vstupného do muzea)
Sklářské symposium Letní sklářská dílna 2018 – V loňském roce proběhl sedmý ročník
sklářského symposia Letní sklářská dílna. V malířské a figurkářské dílně sklářské školy
a poprvé v historii symposia také v dílně firmy Detesk tvořilo těchto pět vyzvaných umělců
(Jitka Havlíčková, Kamila Parsi Žďárská, David Hanvald, David Mazanec a Tomáš Rýdl) svá
díla.
Nové přírůstky do sbírky skla – Výstava představuje výběr z téměř tří stovek předmětů,
které za posledních pět let přibyly do naší sbírky skla.
Na Bělišti (národopisná expozice) se bude konat Pimprlení s Lenkou, a to ve středu vždy
v čase 10–11.30 hodin. Připravena je pohádka a řemeslná dílnička.
Termíny:
10. 7. Vodnická svatba
7. 8. Jak se vychovávají malí medvědi
17. 7. Pohádka o červené lodičce
14. 8. Smolíček
31. 7. Indiánská pohádka
Vstupné dobrovolné, pouze při účasti na dílničce je požadován malý příspěvek na materiál.
Organizuje Semínko země z. s., Lenka Hřibová.
Výstavy: (vstupné v rámci vstupného do muzea)
Jan Hrubý – grafika a kreslený humor (do 4. srpna) – Grafik Jan Hrubý zde představuje
svou výtvarnou tvorbu již podruhé. Kromě knižních ilustrací – vícebarevných linorytů ke knize
Ondřeje Sekala, volné grafické tvorby, vystavuje i kreslené vtipy pro periodikum Katolický
týdeník.
Pozapomenutý příběh jedné rodiny (od 6. srpna) – V dosavadní historii Železného
Brodu není mnoho rodáků, kteří by dosáhli nejvyšších pater politiky a podíleli se na chodu
nejvyšších státních úřadů. Josef Matoušek byl jedním z nich. Zajímavý a tragický příběh
jedné železnobrodské rodiny a jejich blízkých příbuzných připomeneme na výstavě.

Liberecké nouzové platidlo
Představením dalšího sbírkového předmětu si připomeneme loňské jubilejní výročí vyhlášení
samostatného československého státu.
V souvislosti s přípravou výstavy k této události jsme do muzejních sbírek získali darem od
železnobrodského sběratele pana Jaroslava Maška exemplář nouzového platidla provincie
Deutschböhmen.
Jedná se o papírový platební kupón v hodnotě 10 korun. Byl vydán v Liberci 30. října 1918
a měl platnost do 15. února 1919. Je barvy modré a jeho rozměry jsou 125 × 80 mm. Na
přední straně (aversu) jsou podpisy starosty Liberce a představitelů městské rady a razítko
s městským znakem. Na zadní straně (reversu) je zobrazen městský znak Liberce.
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Městské muzeum v Železném Brodě
Vznik Československa v roce 1918 způsobil,
že se Němci stali jednou z menšin nově vzniklé
republiky a prakticky ihned se proti tomuto
stavu vymezili. Jako odpověď na pražský
převrat vyhlásili 29. října 1918 němečtí poslanci
z Čech samostatnou provincii Deutschböhmen
s centrem v Liberci. Některé obecní správy,
spořitelny a závody vydávaly náhražky peněz
znějící na korunovou měnu. Šlo však více
o akci politickou než potřebu měnovou. Platnost veškerých nouzových platidel skončila
zavedením československých mincí a posléze byla zakázána zákonem ze dne 14. prosince
1923 o ochraně československé měny.
David Řeřicha, pracovník muzea

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

Jiří Salaba – Obrazy
Výběr z díla akademického malíře Jiřího Salaby je možné navštívit až do neděle 1. září.
Těžištěm jeho tvorby jsou především rozměrnější plátna s námětem krajiny, kterou často
obohacuje figura. Oblibu našel také v zátiší. V současném českém malířství je představitelem
„koloristického proudu“, za důležitou součást vyjádření považuje barvu a určitou shodu mezi
viděnou skutečností a jejím obrazem.

Jiří Tesař – Proměny rytého skla
Od 5. 9. bude v prostorách galerie probíhat výstava novoborského skláře – rytce Jiřího
Tesaře (* 1960). Rytí skla studoval na železnobrodské sklářské škole a po jejím absolvování
působil jeden rok jako rytec v n. p. Železnobrodské sklo. Dalších dvanáct let prožil
u ryteckého stroje v novoborském EXBORU. Od roku 1994 pracuje samostatně, přičemž
souběžně vykonává i činnost pedagogickou. Výstava poskytne přehled o jeho uměleckém
vývoji od sedmdesátých let minulého století do
současnosti a bude dotvářet program letošního
železnobrodského Skleněného městečka.

Autorská práce,
Jiří Tesař – Summertime, 2015
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muzeum a galerie detesk
Muzeum DETESK a Antonín Drobník
Významnou pozici mezi exponáty MUZEA DETESK zaujímá
tvorba sklářského výtvarníka Antonína Drobníka (1925–
2007). Narodil se v nedalekém Skuhrově a po absolvování
ryteckého oboru v železnobrodské sklářské škole se přihlásil
ke studiu na VŠU v Praze, do ateliéru prof. Štipla. Školu
dokončil až v roce 1949, protože ta byla po určitou dobu
v období okupace uzavřena. Tvorba Antonína Drobníka je
velice pestrá, v rámci jeho působení v n. p. Železnobrodské
sklo se pohyboval v prostředí tavené plastiky, rytého,
broušeného i leptaného skla, ve sklářské huti i v prostředí
skleněných figurek. Navrhoval hutní sklo i osvětlovací tělesa,
skleněnou mozaiku i celé skleněné stěny. Od roku 1978
pracoval samostatně. Muzeum Detesk získalo v posledním
období další dvě zajímavé Drobníkovy autorské práce.

Autorská váza,
signováno a datováno
A. Drobník 1971

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Během letních prázdnin bude kino uzavřeno, na filmové novinky se můžete těšit opět na
podzim.

Sarkofág pro královnu
Nechodím příliš často do kina, ale tento dokumentární film jsem si nenechala ujít.
V úterý 4. června měl v našem kině premiéru vzácný a zajímavý dokument. Vzácný proto, že
už pravděpodobně k ničemu takovému v Železném Brodě nedojde a zajímavý proto, že se
nám asi nikdy nepodaří vznik a vývoj takového díla postupně sledovat.
Vznik a výroba skleněného sarkofágu pro dánskou královnu Margrethe II. a jejího manžela
prince Henrika byla svěřena českému umělci Zdeňku Lhotskému a jeho Studiu tavené
plastiky na Pelechově v Železném Brodě. Autor návrhu sarkofágu hledal po celém světě
studio, které by bylo schopné zakázku vyrobit a je zázrak, že ho našel právě v našem městě.
Tvůrci filmu, režisér Pavel Štingl a kameraman Miroslav Janek, sledovali celou výrobu od
samého začátku až do úplné restaurace v Dánsku. Výroba trvala pět let.
Ve filmu můžeme sledovat nadšení všech pracovníků od samého prvopočátku v čele
s vedoucím Zdeňkem Lhotským. Jejich nadšení, starosti a zklamání, když se dílo nedařilo
a muselo se začít znovu a naopak vzrušení a touhu pokračovat dál když se vše dařilo a byly
vidět výsledky.
Myslím, že nejenom já, ale všichni diváci, kteří naplnili železnobrodské kino, obdivovali toto
nadšení a sílu pracovníků, kteří věnovali dokončení díla hodiny a hodiny svého času až do
zdárného výsledku.
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Hotový sarkofág, který vážil čtyři tuny, byl převezen v březnu 2018 do Dánska, kde byl
instalován v poslední volné kapli ve městě Roskilde, v katedrále, kde se pohřbívají dánští
králové již osm století.
Nevím, kdo přišel na nápad vše zdokumentovat a tímto filmem přiblížit výrobu celé veřejnosti
nejen v našem městě a později i v celé republice, ale velký dík a uznání patří tvůrcům
celého filmu a především vzácnému vypravěči Zdeňku Lhotskému, který svými slovy celý
film doprovází a vysvětluje, takže i laik pozná a uvědomí si, co toto dílo znamená.
Nevím, jestli bylo jeho jméno a celého Studia zvěčněno na sarkofágu, ale určitě výborné je
zapsání všech spolupracovníků na konci filmu.
Díky všem, kteří se podíleli na tomto díle, ale také na celém filmu. Je vidět, že můžeme být
hrdi na skláře, kteří propagují naše město daleko za hranicemi.
Eva Vozková

další pozvánky ze žb a okolí
PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH SKŘÍTKA STŘÍPKA

Železný Brod, sklářské firmy a další objekty
Během celého léta můžete objevovat krásy našeho města putováním po stopách skřítka
Střípka. Připraveno je mnoho doplňujících soutěží a rébusů, které vám pomohou najít
dostatek stop, abyste doputovali až k vítězství – skleněné postavičce. Při této železnobrodské
hře se můžete seznámit se sklářským řemeslem, vyzkoušet si na vlastní kůži činnost
u kahanu, foukat sklo nebo navlékat korále. Do akce jsou zapojeni: Městské muzeum
v Železném Brodě, sklářská i národopisná expozice, Muzeum a galerie Detesk s. r. o., SUPŠ
sklářská, Minimuzeum skleněných betlémů, Muzeum kočárků, hraček a betlémů, Městská
galerie Vlastimila Rady, sklářské firmy DT Glass s. r. o., MISAMO s. r. o., Glasstech, s. r. o., Helaglass, sklářka Jana Šavrdová, Sklářské studio Oliva, Beadworld – Skleněná bižuterie, a. s.
Alšovice a koupaliště. Herní plán, který je k dostání na TIC Železný Brod, můžete využít při
putování po celý rok 2019. Více o akci na www.zeleznybrod.cz.
Pořádá IKS Železný Brod

ROCKFEST TĚPEŘE

pátek 5. července od 16 hodin

Těpeře, hřiště u sokolovny
V programu: 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 (rock-big-beat, Bozkov).
Vstupné 200 Kč v předprodeji na TIC Železný Brod, 250 Kč na místě.
Více na https://obec-tepere.cz/rockfest-tepere/ nebo na fb/tepererockfest/.
Pořádá T. J. Sokol Těpeře.
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další pozvánky ze žb a okolí
HUSŮV DEN 2019

neděle 7. července od 9.30 hodin

Jednota bratrská na Brodci v Železném Brodě – Besedice (Kalich)
Dopolední shromáždění začíná v 9.30 hodin ve velkém sále kaple. Bohoslužbu slouží Petr
Firbas. Odpolední shromáždění na Kalichu u Besedic začíná v 15 hodin. Kázáním poslouží
Matouš Jaluška a přednášku na téma „Jak promlouvá Mistr Jan Hus ke dnešku“ připraví
Joel Ruml – emeritní synodní senior ČCE. Pokud bude pršet i odpolední shromáždění se
uskuteční ve velkém sále kaple Jednoty bratrské na Brodci. Srdečně vás zveme na tato
setkání.
Pořádá Ochranovský sbor při ČCE (Jednota bratrská) v Železném Brodě
Marcela Pallová, kurátorka

KLOKOČSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
sobota 13. července od 12 hodin

Klokočí, náves
V programu akce účinkují: Tanenční a swingový orchestr ZUŠ Železný Brod, Big Band
Železný Brod, Always (rock Železný Brod), Jamaron (crossover Praha), Peanuts (rock
Semily), Anarchia (metal-rock Turnov), Uriah Heep Revival (nejlepší revival této kapely
v Evropě), Adaptace (rock Turnov). Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné
Festival Hudební loučení s létem se v Klokočí na návsi koná 24. srpna 2019.
Pořádá SDH Klokočí a ČČK Klokočí

MARATÓN A PŮLMARATÓN TĚPEŘE 2019 – 9. ročník
neděle 14. července od 11 hodin

Těpeře, rokle
Pro dětské závodníky je připraven samostatný závod.
Traťový rekord závodu 42 km drží Jan Nesvadba (Expres CZ Team Kolín) s časem 1.40:52
hodin. Rekord tratě 21 km drží Zbyněk Růžička (SKI PAUDERA Staré Splavy) s časem
0.54:20 hodin a rekord tratě ženy 21 km Karla Štěpánová (Česká spořitelna – Accolade)
s časem 0.58:23 hodin.
Minulý 8. ročník 42 km Elite vyhrál Václav Sirůček (TOPFOREX Lapierre) – 1.45:35 hodin,
trať 21 km Zbyněk Růžička (SKI PAUDERA Staré Splavy) v čase 0.54:20 hodin, závod žen
21 km Pavla Havlíková (KC KOOPERATIVA Jablonec n. Nisou) – 1.02:55 hodin. Soutěž
o výšlap kamenitého výjezdu – Kamzík 2018 (Těpeřský horal) vyhrála Kristýna Zemanová
(TJ AUTO-ŠKODA Mladá Boleslav) a Michal Bubílek (Kellys Bikeranch Team).
Na trase závodu, kterou samotní závodníci hodnotí velice kladně, se střídá asfalt, tráva,
šotolina, makadam a lesní jehličnatý povrch s kořeny. Nejníže položené místo má 378 m
n. m. a nejvyšší místo 560 m n. m. Muži 42 km budou absolvovat dvě kola, ostatní budou
pokračovat do cíle po prvním kole.
Pořádá T. J. Sokol Těpeře
Mgr. Jindřich Pulíček
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HRÁTKY S PAMĚTÍ

úterý 16. července a 20. 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. Další setkání budou: 17. 9., 15. 10. a 19. 11. 2019. Nebojte se přijít
a pracovat se svou pamětí.
Vstupné 15 Kč

LETNÍ KINO

čtvrtek 18. července a 8. srpna vždy od 21 hodin

Železný Brod, hasičské hřiště
I o letošních prázdninách jsme se rozhodli obohatit nabídku kulturních akcí v Železném
Brodě letním kinem. Těšit se můžete na tyto české filmové komedie:
18. 7. film: Dvě nevěsty a jedna svatba (2018) – Marie je typická městská singl. Pracuje
sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce.
Naopak její sestra Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie
přijíždí po dlouhé době za rodinou na návštěvu do své rodné vesničky. Doma potkává
svou dávnou lásku, Jiřího. Během pár okamžiků je jasné, že jejich city nejsou minulostí
a skončí spolu v posteli. Jenže celá věc má jeden velký háček. Právě Jiří je snoubencem její
sestry. Hrají: A. Polívková, J. Dolanský, J. Gottwald, E. Geislerová, E. Holubová, B. Klepl.
8. 8. film: Bezva ženská na krku (2016) – Sympatická Eliška je na plný úvazek milující
manželkou charismatického a bohatého Pavla. Ovšem jen do té doby, než ji na prahu
čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů!
Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé středočeské vesničce. Rázovitý
a hyperaktivní starosta nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerudným Božíčkem, který
díky svým vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“. Jeho jízlivost
a hulvátství může trumfnout snad jen jeho povolání – Božíček pracuje ve vesnici jako
hrobník. Eliška má ovšem na chlapy také momentálně spadeno, takže si rozhodně nenechá
nic líbit. Hrají: P. Hřebíčková, O. Vetchý, M. Táborský, J. Langmajer, T. Kostková, ad.
Občerstvení opět zajišťují hasiči, takže hladem ani žízní trpět nebudete.
Vstupné je dobrovolné
Pořádá Město Železný Brod

ŽELEZNOBRODSKÝ HUDEBNÍ OPEN AIR FEST 2019
sobota 20. července od 13 hodin

Železný Brod, hasičské hřiště
Přátelé a kamarádi... opět po roce si vás dovolujeme pozvat na železnobrodskou přehlídku
místních kapel rozmanitého stupně tvrdosti od folku, alternativního pop rocku přes punk, crossover
až někam k punku či metalu. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. Program: Nasty Ratz,
Sicherhatesystem, Always, F. A. King, Sitcom, DWTK, WE2, Voliéra, Dangar Six, Faleš.
Pořádá Faking Bookings
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JIRKOVSKÁ POUŤ

sobota 27. července od 16 hodin

Jirkov, hřiště za hasičárnou
K příjemnému posezení zahraje kapela Donaha. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
Dále vás v sobotu 17. srpna zveme na XII. ročník soutěže v požárním útoku Jirkovská
proudnice. Start v 10 hodin. Více na www.SDH-Jirkov.estranky.cz.
Pořádá SDH Jirkov

KULINÁŘSKÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST – 5. ročník
sobota 10. srpna od 16 hodin

Bzí, sokolovna
Srdečně zveme na akci, při které budou soutěžící vařit přímo na místě. Vstupné: 100 Kč (děti
30 Kč). Přihlášky soutěžících posílejte formou sms na mob.: 732 419 879. Soutěžící, který
na místě připraví degustaci pro cca 20 lidí, má vstup zdarma a může vyhrát Bzíchelinskou
hvězdu a hodnotnou cenu. Těšit se můžete nejen na kulinářské, ale i na hudební zážitky!
Například od 21 hodin se můžete těšit na kapelu Žízeň.
Zveme také na:
13. 7. od 8 hodin – Volejbalový turnaj
19. 7. od 18 hodin – Noční nohejbalový turnaj trojic
Přijďte si zahrát nebo fandit na volejbalový či nohejbalový turnaj. Týmy hlaste na mob.:
606 407 220, občerstvení zajištěno.
31. 8. od 14 hodin – Dětská olympiáda
Srdečně zveme všechny děti, rodiče i prarodiče na sportovní odpoledne plné olympijských disciplín.
Soutěží děti všech věkových kategorií a každý výkon bude odměněn. Občerstvení zajištěno.
Pořádá T. J. Sokol Bzí s podporou Města Železný Brod.

KAMENICKÝ SPEED BADMINTONOVÝ TURNAJ
sobota 17. srpna od 10 hodin

Horská Kamenice, hřiště
Srdečně zveme děti i dospělé na sportovní klání v badmintonu. Výhry a občerstvení
zajištěno. Startovné: děti 50 Kč, dospělí od 15 let 100 Kč. Družstva mohou tvořit smíšené
páry – děti (dospělý + dítě) nebo dospělí (žena + muž). Těšíme se na vás, neboť pohyb je to,
co potřebujeme a naše pravidla jsou pro každého. Více info na: fb KKM.
Pořádá Kamenický klub mládeže Horská Kamenice

HARD AND HEAVY OPEN AIR 2019 BENEFICE
sobota 17. srpna od 12 hodin

Železný Brod, hasičské hřiště
Třetí ročník hard and heavy festivalu jsme pojali jako benefici s cílem pomoci handicapovaným
dětem. Přijďte i vy pomoci dobré věci. V programu vystoupí: Motorband, Cat O´Nine Tails
(Finsko), Rimortis, Perseid, Hairy Groupies, Tixtide, Anarchia, Eclipsis, Silent Session,
Epidemy a Sarah.
Pořádá Faking Bookings a Jirka, Máca a Ála
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LOUČENÍ S LÉTEM V HORSKÉ KAMENICI
sobota 24. srpna od 14 hodin

Horská Kamenice, na hřišti u hasičské zbrojnice
V programu k poslechu a tanci zahrají kapely Kapelníci a Adaptace. Občerstvení: vepřová
pečeně na grilu, grilované uzenky, halušky, plzeňské pivo, moravská slivovice, zákusky.
Vstupné 50 Kč, děti zdarma
Pořádá SDH Horská Kamenice

SKLENĚNÉ MĚSTEČKO
termín: 14.–15. 9. 2019

zahájení 14. 9. v 10 hodin na Malém náměstí v Železném Brodě
Již 13. ročník městské sklářské slavnosti a tradiční setkání sklářů, výtvarníků, historiků,
sběratelů i laických obdivovatelů sklářského umění a kvalitního řemesla. Festival začínal
ve velmi skromných podmínkách, avšak dnes patří mezi jednu z největších kulturněspolečenských událostí našeho města. Opět budete mít možnost navštívit mnoho výstav,
sklářských dílen a budete mít možnost obdivovat kreativitu a řemeslnou zručnost studentů
sklářské školy. Připraven je také bohatý kulturní program na Malém náměstí, při kterém mimo
jiné vystoupí: Broďanka (dechová hudba Železný Brod), Hodiny (rock Praha), Brontosauři
revival, Monika Agrebi a Lenka Vetlá, X_jazz, Michal Hrůza, DJ Kubesh a Petrajs MC, ad.
Kompletní program akce vč. všech otevíracích dob sklářských institucí bude zveřejněn
v brožurce, která se k této akci vydává a která je od září zdarma k dostání na TIC Železný
Brod. Více na www.sklenenemestecko.cz.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Upozorňujeme na omezenou otvírací dobu v období letních prázdnin:
úterý: 9–12 a 13–17.30 hodin, středa–čtvrtek: 9–12 a 13–17 hodin.
Z knižních novinek pro dospělé čtenáře:
Hana Mornštajnová: Tiché roky – Nová kniha úspěšné autorky přináší intimní rodinné
drama, kde hlavní roli nehrají velké dějiny, ale náhody a lidské charaktery. Stejně jako
u románu Hana však jde o silný, strhujícím způsobem vyprávěný příběh.
Hana Repová: Bůh pláče potichu – Příběh mladé ženy, která se po ztrátě dvou nejbližších
lidí musí naučit odpouštět. Slovenský bestseller přirovnávaný ke knížkám Radky Třeštíkové.
Vlastimil Vondruška: Křišťálový klíč I. Falknovská huť – Úvodní díl nové historické
ságy sledující osudy severočeského sklářského rodu Heřmanů od sklonku 17. století až po
revoluční rok 1848.
František Niedl: Pach krve – Šestý díl ságy Rytíři z Vřesova se odehrává v roce 1316. Boj
o moc v Čechách neustává, poměr sil mezi stranou krále Jana Lucemburského a odbojnou
šlechtou se stále přeskupuje a ani uvěznění Jindřicha z Lipé na Týřově situaci nevyřešilo.
Min Jin Lee: Pačinko – Strhující příběh korejské rodiny se odehrává na pozadí dramatických
událostí, které ve dvacátém století změnily tvář Koreje i Japonska.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Nové knihy pro děti a mládež:
John Flanagan: Hraničářův učeň 14. Souboj na Araluenu – Král Duncan a princezna
Kasandra jsou uvězněni ve věži hradu Araluenu a musejí se bránit neustálým útokům klanu
Rudé lišky. Horác a hraničář Gilan jsou zatím obleženi ve staré pevnosti na severu země.
Jediná, kdo je může všechny zachránit, je Willova hraničářská učeňka Maddie.
Ben Guterson: Hotel Winterhouse – Začátek fantasy trilogie. Jedenáctiletá Alžběta se
ocitne o vánočních svátcích v tajemném hotelu Winterhouse, podivuhodném místě plném
záhad, hádanek a kouzel. A co víc, s nádhernou knihovnou.
Petr Horáček: O myšce, která se nebála – Obrázkový příběh pro nejmenší děti vypráví
o odvážné myšce, která se vydala do lesa.
Přijďte si vybrat četbu na prázdniny a dovolenou, a kdyby se vám knížky nevešly do kufru –
vyzkoušejte naši novou službu – půjčování e-knih (návod na webu knihovny). Přejeme vám
krásné léto!
Dana Hudíková a Irena Matoušová

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
V červenci a srpnu máme prázdniny. To znamená, že není úřední den ani kluby. Potřebné
informace podají telefonicky členové výboru nebo bude aktuální sdělení ve vývěsce na
tržnici.
Informace pro účastníky zájezdů: doplatek na ozdravný pobyt v Chorvatsku do 24. 7.
u pana J. Bryndy. Členové 3 200 Kč, ostatní 3 500 Kč. Schůzka účastníků pobytu
v Chorvatsku se uskuteční 21. 8. od 14 hodin v klubovně na Poříčí. Odjezd 30. 8. (pátek) od
sokolovny, doba odjezdu bude upřesněna na schůzce a oznámena ve vývěsce na tržnici.
Děkujeme všem, kteří si zakoupili květinku měsíčku lékařského. V našem městě jsme prodali
810 ks květinek a tím přispěli na dobrou věc a projevili solidaritu se všemi nemocnými.
Děkujeme.
Šlápoty v srpnu
Celodenní výlet do východních Krkonoš a přes Polsko zpět se bude konat 7. 8. 2019.
Vedoucí zájezdu a přihlášky V. Petružálková. Doprava: členové 160 Kč, ostatní 180 Kč.
Odjezd od sokolovny v 7 hodin. Cíl výletu: Černý Důl, kde jsou tři naučné stezky (výběr dle
zdatnosti), také je možnost navštívit Muzeum krkonošského podzemí. Návrat přes Polsko
s prohlídkou dřevěného kostela v Karpaczi. Možnost nákupu v Biedronce.
Sledujte aktuální informace ve vývěsce na tržnici.
Krásné prázdninové dny a mnoho nových zážitků přeje za výbor
Marcela Minářová
Kontakty: neslysicizb@post.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233,
M. Paldusová: 724 462 219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 724 531 270,
M. Flajšmanová: 721 861 515
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Všechny mateřské školy v Železném Brodě jsou o letních prázdninách v termínu
15. 7.–23. 8. vč. uzavřeny.

MŠ Na Vápence Železný Brod
Malý Soptík
Hry boří bariéry mezi účastníky. Vzniká potřebné uvolnění, přátelská nálada a zaměření
na činnost, která přináší nové prožitky a zkušenosti. Tak jsme přistoupili i k soutěži Malý
Soptík, kterou každoročně organizují železnobrodští hasiči pro děti předškolního věku.
Formou hry se děti učily házet na cíl, ošetřovat zraněné, znát dopravní značky a jednotlivé
zástupce složek IZS, běhat štafetu i provádět hasičský útok. Byla to zábava a jako bonus se
dostavil i výsledek. Družstvo ve složení Johanka Žantová, Eliška Petříková, Dominik Drmla
a Vincent Pšenčík obsadilo v soutěži první místo v kategorii 5–6 let. Tímto bych dětem
i paním učitelkám z oddělení Broučků ještě jednou chtěla vyslovit pochvalu a uznání celé
MŠ. Ale i ostatní děti, které se neumístily na prvních pozicích, si soutěž užily, hodně se toho
naučily a to je přece hlavní smysl této akce. I jim proto patří velká gratulace. Hasičům pak
děkujeme za spolupráci a přípravu celé akce.

Výlet na Valečov
Odměnou za celoroční snažení byl dětem kromě návštěvy Mirákula i školní výlet na hrad
Valečov, kde je čekala procházka lesem plným skalních úkrytů a v podhradí pak pohádka
Princ Bajaja. Děti si také vyzkoušely několik již dávno zapomenutých činností, jako například
lámání a česání lnu, stáčení ovčí vlny do příze, mletí obilí mezi dvěma kameny, střelbu
z katapultu apod. Nejvíc se jim však líbil živý kůň, který svého
pána poslouchal jako hodinky. A jak teprve skvěle chutnal
oběd podávaný venku v přírodě. Bylo zajímavé sledovat
komunikaci mezi dětmi, když si sdělovaly svoje názory
a postřehy. Byla to velká legrace. Přálo nám i počasí, takže
to byl pro všechny děti i celý personál MŠ opravdu hezky
strávený den.

Maturita předškoláků
Kromě jiných aktivit, které nás ještě v MŠ čekají, se nyní těšíme především na „Rozloučení
s předškoláky“, letos na téma „U nás ve Skřítkově“. Děti prožijí společně s rodiči pěkné
odpoledne na školní zahradě, plné her, soutěží a zábavy. Malí skřítkové tak složí „zkoušky
z dospělosti“, budou pasováni na školáky a budou tak moci v září opustit bezpečný Skřítkov
a směle vyrazit do „velkého světa“. Rodiče pak pošleme domů, udělíme jim za odměnu volný
večer, uvaříme si na ohni skřítguláš a přespíme ve Skřítkově. Za svítání se pak vydáme
ještě za lesním duchem pro „kámen moudrosti“, aby skřítkům ve velkém světě vše dobře šlo
a dokázali vždy zpracovat vlastními silami překážky běžného života.
Tradiční tablo našich předškoláků můžete opět vidět ve výloze Drogerie U Anděla. Tímto
děkujeme paní Brixiové za dlouholetou ochotnou spolupráci.
Jitka Jírová, ředitelka MŠ
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	ZŠ Pelechovská Železný Brod
Na návštěvě u Tomáška Voborníka
Nedaleko Lomnice nad Popelkou leží malá vesnička
Košov, ve které v malém leč útulném domečku žije
Tomášek Voborník se svými rodiči a sestřičkou
Alenkou. Návštěvu jsme měli domluvenou dlouhou
dobu dopředu, takže jsme nemohli ovlivnit počasí ani
čas. U školy nastoupilo do autobusu 35 dětí, které se
na Tomáška moc těšily. Počasí nepočasí, v Košově
nás přivítala drobná, přesto velmi silná, maminka
Tomáška s dcerou Alenkou. Tomášek ještě spinkal.
Po přivítání jsme se všichni vměstnali do obývacího
pokoje, kde na nás dýchla klidná rodinná pohodička.
Paní Alena dětem vysvětlila, jak funguje přístroj, na
který je Tomášek připojen během spaní. Po chvilce
se Tomášek probudil a nestačil se divit, kolik dětí se
u něj doma objevilo. Hned jsme Tomáška a malou
Alenku zahrnuli přivezenými dárky a o zábavu bylo
postaráno. Maminka dětem ochotně odpovídala na zvídavé otázky, během nich se starala
o Tomíka a ještě nám stihla uvařit kávu. Alenka zavedla družinové holčičky do svého
království a tak byl domeček za chvíli naplněn smíchem a štěstím. Tomášek se radoval
z nových hraček a dorozumíval se s námi posunkovou řečí, kterou se s maminkou učí. Moc
si vážíme toho, že jsme mohli být, byť jen na malou chvilku, součástí Tomáškovy rodiny. Už
teď víme, že naše spolupráce a pomoc Tomáškovi bude pokračovat a má pro nás mnohem
hlubší rozměr. Těšíme se na další setkání. Už teď s dětmi razíme heslo: Kdo může, pomůže.
Díky všem, kteří nejste lhostejní a pomáháte nám. Velké díky patří také panu Maturovi, který
nám zaplatil cestu autobusem.
Lada Palová, vedoucí ŠD

Dětský den s Veronikou Vítkovou
Když jsem rozmýšlel, jak popsat a vyhodnotit dětský den, napadla mě pouze slova díků.
Důvodem je, že opravdu je komu a za co poděkovat. Velké DÍKY tedy patří: 1) Těm, kteří se
podíleli na akci a její přípravě, tj. učitelé, zaměstnanci ZŠ Pelechovská, maminky a babičky.
2) FK Železný Brod za spolupořadatelství a samotnou realizaci dětského dne. 3) Všem
spolkům a organizacím, které si připravily pestré a velmi pěkné aktivity na stanovištích;
jmenovitě: ZŠ Pelechovská, FK Železný Brod, ČČK Železný Brod, MAS Achát, TIC Železný
Brod, TJ Sokol Železný Brod, MŠ Na Vápence, SVČ Mozaika, volejbalisté, TK Železný Brod,
horolezci, rybáři, RC Andílek, skauti a tanečnice Emilka a Sára. 4) Finančním partnerům
akce: Město Železný Brod, MAS Achát, Sokolská župa Jizerská. 5) Sponzorům akce, kteří
navzdory tomu, že v dnešní době internetu a velkých obchodních domů „živoří“, přispěli
drobnostmi; jmenovitě: Elektra K2 – p. Ivo Priadka, p. Radek Hubáček, manželé Vepřekovi,
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Nábytek Večerník, Restaurace U Zvonice, p. Jiří Strnad,
Pivovar Rohozec, Nápojka a občerstvení U Klokana –
p. Jan Tempel, Řeznictví Drda, Řeznictví Bukvic, Řeznictví
Kužel, TFnet, Detesk, p. Jaroslav Kletečka, Sklo Dáša –
manželé Votrubcovi, Sklo Suchánek – p. Jiří Suchánek,
Glass Beads, s. r. o, Preciosa ORNELA, a. s., Papírnictví
Svárovský, Bonanza, Česká spořitelna, Komerční banka,
Vietnamská prodejna nad Normou, v Cristale, na proti
tržnici a na Poříčí, Drogeriie U Anděla, Aquarium-Cesita
– p. Ernesto Malafarina, Lékárna U Anděla, Nápojka – Kuželákovi, p. Monika Marková.
6) Firmě TFNet za bezplatné půjčení skákacího hradu, Aleši Petráčkovi za moderování
akce a hudební doprovod, Pavlu Kusalovi za propagační materiály a rádiu Contact Liberec
za propagaci akce. 7) Rodičům a dětem, kteří akci navštívili. 8) Veronice Vítkové, která si
i přes velmi nabitý tréninkový program našla čas a přijela nás potěšit svojí přítomností
a 9) panu Sochorovi, který vyrobil pro Veroniku krásnou skleněnou figurku běžkařky. Díky
všem výše uvedeným osobám a subjektům se společně podařilo připravit úžasné odpoledne
pro 320 dětí a jejich doprovod. Na vstupném se vybralo 12 750 Kč, které byly zaslány na
transparentní účet u nadace Patron dětí, která bude spravovat Štěpánce Komadové finanční
prostředky získané dobročinnou cestou. Dále ZŠ Pelechovská v charitativním krámečku
utržila 4 600 Kč, které jsme zaslali na účet Tomáška Voborníka z Lomnice nad Popelkou,
kterého dlouhodobě podporujeme. Realizace, ale hlavně přípravy dětského dne zabraly
nespočet hodin. Kladné ohlasy, děkovné e-maily a zprávy nás však utvrdily v tom, že tato
akce má své místo v kulturním životě Železného Brodu a věřím, že se nám podaří navázat
na spolupráci z letošního roku a připravíme krásný zážitek dětem i v roce 2020.
Tomáš Hartl, ZŠ Pelechovská

	ZŠ Školní Železný Brod
Naše toulky Cornwallem a Devonem
Naše škola i v letošním roce navštívila Velkou Británii.
Tentokrát nás čekala anglická riviéra, městečko
Torquay a malebná vesnička Cockington Village
s domečky s doškovými střechami, nádherným
Cornwallem jsme dojeli až na konec světa (Land´s
End), do nejzápadnějšího výběžku Velké Británie.
V Cornwallu nás ohromily úchvatné strmé útesy,
pláž Portcurno Beach s bělostným pískem, kde jsme
se někteří i vykoupali, a nad ní unikátní, do skály
vytesané divadlo Minack Theatre, za jehož jevištěm byla už jen modrá barva oceánu. Také
nezapomeneme na ostrov St. Michael´s Mount a hrad, který je dostupný suchou nohou jen
za odlivu.

26

Dále jsme navštívili národní park Dartmoor s vřesovišti a divokými poníky a nezapomenutelnou
vesničku Widecombe-in-the Moor s malebným kostelíkem St. Pancras.
V Exeteru nás čekala prohlídka katedrály, prošli jsme se nejužší uličkou na světě a potom
jsme navštívili bohémské Glastonbury, kde jsme si prohlédli staré opatství, místo posledního
odpočinku krále Artuše. Vyšplhali jsme na Glastonbury Tor, kde se dle legendy nacházel
bájný Avalon.
Nakonec jsme se zastavili v nejmenším velkoměstě v Anglii, v City of Wells, a pak už nás
čekalo to největší velkoměsto Londýn se svými památkami. Ten jsme si prohlédli buď z 306 m
vysokého mrakodrapu Shard – Střep, anebo z 132 m vysokého London Eye.
Kromě hromady zážitků máme spoustu nových vědomostí a konečně jsme procvičili naši
angličtinu v každodenní konverzaci s rodilými Brity, ale i s cizinci, jako jsme my. Rodiče
a paní průvodkyně, děkujeme! Kéž by to bylo delší!
Mgr. Alice Nebeská

	Základní umělecká škola Železný Brod
Všem dětem přejeme krásné prázdniny.
Připomínáme, že 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
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem školního roku přichází i čas na malé ohlédnutí. Sklářská škola svůj
99. rok okořenila svým žákům například přítomností americké lektorky Kimberly Muth,
která u nás, zcela nad rámec svých povinností, zanechala výraznou stopu v podobě Glass
Days, American day, atd. Děkujeme. Celoročně ve škole probíhaly pro žáky 8. a 9. tříd
ZŠ workshopy, které účastníkům umožnily nahlédnout do úžasného světa zpracování skla
a chemických pokusů. Tyto kroužky byly zdarma a budou pro vás připraveny i v příštím
školním roce. Celý projekt je financován prostřednictvím NAKAP Libereckého kraje. Více
info najdete na našem webu a školním facebooku. Radost nám udělali svými kvalitními
výkony u „zkoušky z dospělosti“ žáci 4. ročníků. To nejlepší z jejich tvorby a z tvorby
mladších spolužáků vám ukážeme v rámci naší tradiční prázdninové výstavy SKLO
A DESIGN, na kterou vás srdečně zveme. Školní rok 2019/2020 bude rokem jubilejním,
stým od založení školy. Celá sklářská škola se začíná pomalu nadechovat k přípravě aktivit,
kterými, spolu s vámi, výročí oslavíme. Červnový ples, absolventský sraz a zároveň den
otevřených dveří vše odstartuje stříbrná pamětní mince ČNB a kniha, kterou píše náš
absolvent Milan Hlaveš, nám navíc zůstanou hmatatelnou připomínkou této mimořádné
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chvíle v životě školy. Oslavy vyvrcholí podzimní výstavou skla a designu v pražském
Uměleckoprůmyslovém museu.
Milí přátelé, přeji vám krásné léto plné nezapomenutelných zážitků.
Libor Doležal, ředitel školy

Poslední volná místa ke studiu
Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do oborů Aplikovaná chemie a Technologie
silikátů a 4. kolo do oboru Výtvarné zpracování skla a světelných objektů. Přihlášku lze
odevzdat na sekretariát školy do 8. srpna 2019. Přijímací řízení se uskuteční 26. srpna 2019.
Ke studiu přijímáme i starší uchazeče.

Sklo & Design
Srdečně zveme příznivce skla a dobrého designu na tradiční letní výstavu v budově sklářské
školy. K vidění jsou letošní maturitní a klauzurní práce oborů Výtvarné zpracování skla
a Průmyslový design. Výstava je přístupná od 9. 7. do 24. 8. od úterý do soboty v čase
10–17 hodin.
RNDr. Martin Smola, zástupce ředitele

volnočasové aktivity
	SVČ Mozaika
ul. Jiráskovo nábřeží 366

Nabídka zájmové činnosti na školní rok 2019/2020
Sportovní
Vodácký kroužek 800 Kč
Volejbal (od 10-ti let) 600 Kč
Volejbalová přípravka (6–10 let) 600 Kč
Horolezecký kroužek 1 400 Kč
Moderní tanec 600 Kč
Klasický tanec 600 Kč
Street dance 800 Kč
Zumba 600 Kč
Aerobic 600 Kč
Cvičení s Lenkou 600 Kč
Jezdectví 1 600 Kč
In-line 1 200 Kč

Keramika pokročilí 1 200 Kč
Paličkování a tkaní 600 Kč
Sklářský 800 Kč
Šikovné ruce 800 Kč

Výtvarné
Výtvarný 800 Kč
Keramika 1 000 Kč

Technické
Automodelářský 1 000 Kč
Řezbáři 600 Kč
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Přírodovědné
Rybářský 600 Kč
Badatelský 800 Kč
Včelařský 600 Kč
Zahradnický 600 Kč
Jak chutná příroda 600 Kč
Bylinkářský rok 600 Kč
Kynologický 1 000 Kč

volnočasové aktivity
Železniční modeláři 600 Kč
3D tisk 1 000 Kč
Jazykové
Angličtina 800 Kč
Angličtina – konverzace 800 Kč
Němčina 800 Kč
Ruština 800 Kč

Ostatní
Vaření 600 Kč
Divadelní 600 Kč
Loutkařský 600 Kč
Trampská kytara 1 000 Kč
Geocaching 600 Kč
Deskové hry 600 Kč
Dračí doupě 800 Kč

Předpoklad pro otevření kroužku je pět přihlášených zájemců. Do kroužků se můžete
přihlašovat v termínu 26. 8.–30. 9. 2019. Zájmové kroužky začínají svoji činnost v týdnu
od 30. září 2019 a ukončují v týdnu od 15. června 2020 (pokud není uvedeno jinak). Platba
musí být uhrazena nejpozději před druhou návštěvou kroužku. Pokud je cena kroužku
1 000 Kč a vyšší, lze částku rozdělit na dvě platby. Účastníkem kroužku se dítě stane pokud
má podanou řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku od zákonného zástupce a zaplacen
účastnický poplatek.
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
sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora
V době prázdnin bude RC Andílek uzavřen a fungovat bude pouze na venkovních čtvrtečních
herničkách. Ve vnitřních prostorách se na vás budeme těšit opět od pondělí 2. 9. 2019.
V případě, že budete mít zájem přijít si s dětmi do vnitřních prostor RC Andílka pohrát –
neváhejte nás kontaktovat, jistě se domluvíme. Připomínáme, že prostory lze využít i na
vaše oslavy či jiné příležitosti.

Dámský klub 50+
Přijďte mezi nás každé sudé pondělí do RC Andílka. V klubu tvoříme, povídáme si,
vyměňujeme si zkušenosti a na léto plánujeme výletování. Vstup: 30 Kč (v ceně káva, čaj).

Rodinný podzimní pobyt
V termínu 18.–20. 10. 2019 připravujeme rodinný víkend plný dobrodružství a zábavy
v chaloupce Rozárka na Benecku. Na našem víkendu se nebudou nudit dospělí ani děti.
Těšit se můžete na výlety, rodinnou olympiádu, noční stezku odvahy, hry, soutěže, táborák...
Přihlášky a zálohy přijímáme do konce června. Cena: dospělí 1 600 Kč, děti 1 200 Kč.
V ceně je zahrnuto ubytování na celý víkend, strava 5× denně, program. Záloha ve výši
1 200 Kč za rodinu je nevratná.
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Program akcí na léto
Letní venkovní herničky na Bělišti v čase 9–12 hodin budou v těchto termínech: 4. 7.,
11. 7., 18. 7., 25. 7., 1. 8., 8. 8., 15. 8., 22. 8.,
20. 7. Noční stezka odvahy (start 21 hod.) – silnice pod kostelíkem sv. Jana Nepomuckého,
cíl u hvězdárny na Popluži
17. 8. „Andílek v terénu“ v čase 10–17 hodin – slavnost na Štěpánce (dílničky, malování na
obličej, hrátky)
18. 8. Tatínkův festival aneb zakončení prázdnin v čase 15–18 hodin – přijďte oslavit svátek
tatínků a užít si spoustu zábavy
29. 8. Závěrečná letní hernička na Bělišti v čase 16–18 hodin – opékání buřtů, grilování,
zábava pro děti, ochutnávka vína

Letní eko, bezobal dílničky
Každý čtvrtek se můžete těšit na zábavné dílničky jak pro děti tak dospělé. Zažijete pohádku
a blok říkanek, zpívání a tančení. Vstupné: 30 Kč dospělí. Každý týden bude barevně laděn
dle třídění odpadů (žlutý, modrý, zelený, bílý, červený a oranžový).
Témata dnů:
4. 7. Co a jak třídit – výroba Člověče nezlob se z kartonu a víček od pet lahví, malování na
kamínky
11. 7. Eliminace plastových obalů – výroba nákupní tašky ze starého trička, bramborová
razítka pro děti
18. 7. Domácí kompost a kompostér – výroba prášku na praní, paleta z přírodnin
25. 7. Recyklace starých věcí – čelenka, pásek nebo náramek proti klíšťatům, navlékání
korálků
1. 8. Ekologická a netoxická domácnost – vše, co si může člověk doma vyrobit – výroba
čistících prostředků a kosmetiky, rady a tipy, skládání origami
8. 8. Bezobalová domácnost – rady a tipy, jak vyrobit domácí jogurt, upéct chléb nebo
pečivo, malování na skleničky
15. 8. Látkové obaly na pečivo – malování na sáčky
22. 8. Výroba šperků z PET lahví nebo houbiček na nádobí
Přijďte si s námi užít prázdniny „zdravě“ a hravě.

Orient Show VII
Dne 25. května se v divadle konala taneční benefiční akce Orient Show. Diváci mohli
nejen zhlédnout krásná taneční vystoupení místních orientálních tanečnic, ale také hostů
z Jablonce nad Nisou, Liberce a Turnova. Tradičně jsme také dražili dorty od cukrářek
z Jablonecka a Železnobrodska – letos se nám jich podařilo získat a vydražit celkem osm.
Po celou dobu akce probíhala tombola o zajímavé ceny a malování hennou. Akci nám
třetím rokem moderoval náš patron herec Karel Zima, jeho letošním hostem byla známá
herečka Klára Cibulková (seriál Ordinace v Růžové zahradě). Akce se vydařila a pro malou
Marušku s Downovým syndromem jsme získali 14 300 Kč. Děkujeme všem sponzorům,
organizátorům, cukrářkám, Městu Železný Brod za finanční příspěvek, TIC za propagaci
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a hlavně všem vám, co jste nám pomohli vybrat tak
skvělou částku. Těšíme se opět za rok s dalším hereckým
hostem, který je prozatím tajemstvím!
za RC Andílek Helena Simmová

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.).

My Gospel Železný Brod
Ohlédnutí za akcí Noc kostelů
Společně s RC Andílkem a farností u kostela sv. Jakuba
Většího jsme se rozhodli připojit k Noci kostelů. Při této
celorepublikové akci, která se konala 24. května, jsme
uskutečnili koncert. Zazněli anglické i české písně.
Za hezký zážitek děkujeme především, vám divákům.
Částka, která se vybrala na dobrovolném vstupu,
bude použita na různé opravy a další výdaje kostela.
Těšíme se opět za rok, až se k této krásné kampani
opět přidáme! Jelikož potřebujeme odpočinek pro naše
hlasivky, můžete nás slyšet během prázdnin již pouze 27. 7. na koncertě na Boučkově statku.
Přejeme vám nádherné léto plné sluníčka a odpočinku a na podzim zase naslyšenou…
za My Gospel Helena Simmová

Dechový orchestr Broďanka železný Brod
Zájezd do Itálie
Koncem května jsme se zúčastnili přehlídky dechových kapel, která se konala v rámci oslav
Terra e Fiume v severoitalském městě Cervignano del Friuli. Zde se kromě místní kapely
představily také orchestry z Chorvatska a Itálie. Tomuto zájezdu předcházela předloňská
návštěva velkého dechového orchestru Banda Mandamentale di Cervignano z tohoto
italského města v Čechách. Koncertovali mimo Liberec i v Klokočí, na festivalu Hudební
loučení s létem, (který se mimochodem letos koná 24. 8. 2019) a právě zde padlo první
slovo o pozvání Broďanky do Itálie. Pořadatelé se o nás starali s velkou péčí a připravili
nám skvělé podmínky. Velkým zážitkem pro všechny byla celodenní jízda lodí po laguně.
Broďanka skvěle zahrála jak ve dvou samostatných promenádních koncertech, tak při
přehlídkovém pochodu městem. Na závěr velkolepé slavnosti všechny kapely společně
zahrály předem nacvičené skladby. Zájezd byl velmi úspěšný a Broďanka se těší na
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další spolupráci s výbornou italskou kapelou Banda
Mandamentale di Cervignano. Poděkování patří
Městu Železný Brod, které přispělo finanční částkou
na dopravu, velké poděkování patří všem hráčům
a zejména kapelníkovi Rudovi Műllerovi, na kterém
byla hlavní tíha organizace.
Josef Hlubuček, člen kapely Broďanka

MO Českého rybářského svazu Železný Brod
Rybářské závody na Staré vodě
V sobotu 27. dubna se na Staré vodě u Jesenného uskutečnily
tradiční rybářské závody, kterými jsme neformálně zahájili
sezónu na mimopstruhových vodách. I přes nepříznivou
předpověď počasí břeh rybníku obsadilo na šest desítek
nedočkavých rybářů. Z tohoto počtu bylo 15 mladých rybářů
a tři ženy. Všude panovala napjatá atmosféra a soustředěnost,
neboť každý ulovený centimetr rozhoduje o konečném umístění.
A jak to vše dopadlo? V kategorii žen se nejlépe umístila Martina
Šefrová. Se svým úlovkem o celkové délce 179 cm obsadila
také třetí místo ze všech závodníků. V kategorii mládeže se
na prvním místě umístil Oldřich Daníček, který ulovil celkem
252 cm ryb, čímž obsadil současně i celkové prvenství ze všech.
V kategorii mužů byl na prvním místě oslavenec Milan Šefr, který svým prvenstvím oslavil
45. narozeniny, a nalovil celkem 191 cm ryb. Největším úlovkem byl kapr o velikosti 61 cm,
kterého zdolal Jiří Týbl, jenž zároveň obsadil druhou příčku v kategorii mužů.
Toto každoroční rybářské závodění je zvláště pro mládež nezapomenutelným zážitkem.
Jelikož naším prvořadým cílem je přivést děti zpět k přírodě a k lásce k rybám. Žádný
z mladých neodešel bez ocenění. Ceny pro mládež byly zakoupeny z finančních prostředků
poskytnutých Městem Železný Brod, kterému tímto mnohokrát děkujeme za přízeň. Po
vyhlášení výsledků a rozdání krásných cen byla tombola,
ve které bylo losováno 15 kusů kaprů a jeden metrový
sumec.
Závody se velmi vydařily, proto nezbývá než popřát všem
rybářům úspěšnou sezónu a poděkovat všem sponzorům,
kterými jsou mimo Město Železný Brod i Elite Bohemia,
Krakonošovo pekařství Vysoké nad Jizerou, Tropic
Liberec, Detesk, s. r. o., Řeznictví Bukvic, Cukrářství Šefr,
DT Glass, s. r. o., Ontex CZ, s. r. o. a Pekárna Semily.
Petrův zdar!
Jaroslav Zahradník, předseda MO ČRS Železný Brod
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	ZO Český zahrádkářský svaz Železný Brod
Řez a roubování v zahrádkové osadě Zálesí
Na konci dubna jsme uspořádali tradiční a oblíbenou akci Řez a roubování, tentokráte
doplněnou o problematiku hubení škůdců. Bezmála 50 účastníků z řad široké veřejnosti se
mohlo v zahrádkové osadě Zálesí zdokonalit pod vedením odborných instruktorů, především
v řezu ovocných stromů. V široké diskusi pak bylo poukázáno na nejčastější chyby, kterých
se majitelé ovocných stromů při jejich údržbě dopouštějí. Instruktáž kladla důraz na praktické
ukázky, neboť cílem je zlepšení celkové kondice alespoň některých ovocných stromů na
Železnobrodsku. ZO ČZS Železný Brod děkuje Městu Železný Brod za finanční podporu
celé akce.
Mgr. Ivan Mališ, předseda ZO ČZS Železný Brod

sport
Sdružení silničních cyklistů ze Železného Brodu oznamuje, že se v letošním roce s ohledem
na probíhající rekonstrukci silnice II/288 ul. Obránců míru neuskuteční silniční časovka
Memoriál Václava Vele. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši účast v roce 2020 na
11. ročníku závodu.

TEREZA BURKOŇOVÁ se nominovala na mistrovství světa do Chicaga
Dne 5. května se konalo MČR v bench-pressu v Novém Boru. Tereza
obhájila už po několikáté první místo, stala se mistryní republiky a také
vytvořila národní rekord. Tímto se nominovala na MS do Chicaga, které
se koná v říjnu 2019. Přejeme mnoho štěstí a hlavně pevné zdraví.

TJ Sokol Koberovy – oddíl florbalu
Dne 10. května odjela koberovská družina vedená kvartetem trenérů: Tomáš a Michal
Fabiánovi, Lukáš Hlava a Štěpánka Vodhánělová, hájit své žluto-černé barvy na mezinárodní
turnaj ročníků 2005–2006 do 500 kilometrů vzdáleného polského městečka Wierzchowo.
Zde 11. a 12. května koberováci odehráli několik zápasů, kdy si nakonec odvezli zaslouženou
trofej za 3. místo. Hra našich borců byla pohledná a došlo i na bravurně provedené nájezdy.
Trenérský tým byl spokojen s předvedeným výkonem a je třeba podotknout, že své si
odehráli i dva přípravkáři a tři elévce. Hráče ročníku 2005 s sebou ani tým neměl, přesto
koberovský florbal zaznamenal bronzový úspěch. Sestava: Natali Drobna, Šimon Brožek,
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sport
Ondřej Petrák, Max a Alex Vondálovi, Šimon a Jakub Mikezovi, Bohdan Pachomov, Natálie
Švitorková, Jakub Mareš, Jan Hloušek, Ivan Matiko, Richard Jetel, Ondřej Hanzl, Sebastian
Skrbek, David a Tadeáš Fabiánovi. Více info na e-mailu: florbal.mladez@email.cz.
Tomáš Fabián, šéftrenér florbalové mládeže TJ Sokol Koberovy

TJ Sokol Železný Brod – oddíl volejbalu
Dne 19. května se na domácí půdě v Železném Brodě uskutečnil turnaj minivolejbalu
mládeže. Přijely k nám týmy z Rovenska pod Troskami, Smržovky a Turnova. Turnaje se
zúčastnilo celkem 56 dětí ve věku 9–12 let v jednotlivých kategoriích, které byly rozděleny
nejen podle věku, ale také dle obtížnosti. Domácí dali dohromady 11 družstev, bojovalo se
statečně a umístění byla moc pěkná. Nejlepšího výsledku dosáhla dvojice Terezka Malinová
s Andrejkou Burkoňovou, které vybojovaly ve své kategorii první místo. Turnaj se vydařil
a tímto děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací a s cateringem.
za TJ Sokol Železný Brod – oddíl minivolejbalu
Žaneta Hýblová, Eva Soukupová a Pavla Vepřeková
V krajském přeboru I. třídy Libereckého kraje se ženy umístily po krásné koncovce na sedmé
pozici v úplné tabulce.
V okresním přeboru I. třídy, bojují muži srdnatě. I přestože jsou pouze v omezeném počtu
hráčů, pohybují se okolo 3. místa. Bohužel volejbalový svaz má soutěž trochu v chaosu
(vlastně funguje pouze po telefonu), takže se neví, kde a kdy se bude hrát. Stále doplňujeme
i naší „farmu“, spřátelený tým „Koberovské sportovní“ v okresním přeboru II. třídy, kde
obhajujeme celkové vítězství!
Během celé sezóny se zúčastňujeme spousty turnajů, především smíšených, ale i ženských
a mužských a již zmíněných dětských minivolejbalů.
za oddíl volejbalu Jarda Paldus

	SDH Železný Brod
Dne 30. května 2019 se konal 34. ročník závodu Malý
Soptík pro děti z mateřských škol. Závod je součástí
preventivně výchovné činnosti mládeže s cílem propagace
požární ochrany formou hry, získávání návyků správného
a bezpečného chování v oblastech požární ochrany, první
pomoci a všeobecných znalostí dětí předškolního věku. Je
doplňkem cílené přípravy dětí v mateřských školách. Soutěží
se ve dvou věkových kategoriích, a to 3–4 roky a 5–6 let, ve
třech disciplínách, kterými jsou branný závod, štafeta 4×20 m
a požární útok. Letos se zúčastnilo 10 družstev mladších žáků
a 16 družstev starších žáků z MŠ Slunečná, MŠ Vápenka,
MŠ Stavbařů a MŠ Pěnčín. Děkujeme Městu Železný Brod
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za významnou finanční podporu této akce, paním učitelkám z výše jmenovaných MŠ za
pečlivou přípravu svých žáčků na závody, malým závodníkům nejen za jejich sportovní
výkony, ale za krásně strávené dopoledne naplněné radostí a smíchem, dále za každoroční
pomoc žáků ze ZŠ Školní při organizaci závodu a všem ostatním, bez kterých bychom
nemohli tuto akci uskutečnit, zejména Petrovi a Jiřině Brychcí, starostce Okresního sdružení
hasičů v Jablonci nad Nisou.
Martin Jegr, starosta SDH Železný Brod

OSTATNÍ
Vlašský hřeben – červenec 1949
V červenci 2019 uplyne 70 let od tragické události, která se stala na Vlašském hřebeni
v Jizerských horách nedaleko Souše. Tato událost se přímo dotýkala našeho města a její
následky postihly i některé občany.
Tehdy si několik chlapců ze Železného Brodu na Vlašském hřebeni vybudovalo zemljanku,
kde se chystali k přechodu přes Polsko na západ. Někdo je udal a zemljanka byla obklíčena
jednotkou SNB a ti začali střílet. Výsledek: dva mrtví – Tomáš Hübner ze Železného Brodu
a Jiří Hába, který byl nejstarší. Další tři zranění byli převezeni do liberecké nemocnice.
Následoval soud asi s dvaceti lidmi ze Železného Brodu, kteří jim pomáhali. Nejmladšímu
odsouzenému, Jaromíru Hádkovi, bylo tehdy 15 let a dostal osm měsíců na Pankráci. Robert
Hofrichter byl jedním z těžce zraněných a u soudu dostal 20 let, z nichž si odseděl asi 13 let
a v roce 1968 emigroval do USA.
Dne 13. srpna 2003 vysílala Ostravská televize Osudové okamžiky – Vlašský hřeben 1949
o těchto událostech. Tehdy ještě žili přímí účastníci, Jaromír Hádek, Robert Hofrichter,
Radomír Raja a Josef Veselý. V červnu 2003 se sešli u Souše a zasloužili se o vybudování
pomníčku na místě tragédie.
Scénárista Miroslav Kačer studoval archiv Ministerstva vnitra a spolu s dramaturgem
Martinem Červinkou natočili dokumentární film o této události. Událost je však stále zahalena
tajemstvím a ani tehdejší žijící účastníci nebo pamětníci o tom nechtěli příliš mluvit.
Eva Vozková

Vítání občánků
V úterý dne 11. června se rodiče s dětmi dostavili k slavnostnímu vítání dětí do života
a k podepsání se do pamětní knihy zdejšího městského úřadu. Tímto vítáme mezi námi
naše nové občánky a přejeme jim hodně zdraví a štěstí v životě. Rodičům přejeme hodně
sil, aby své ratolesti vychovali ve slušné a zodpovědné občany našeho města.
Přivítáni byli:
manželé Poloprudští s dcerou Zuzanou
manželé Sedmíkovi s dcerou Adélou
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OSTATNÍ
manželé Muchovi se synem Bartolomejem
manželé Čechovi se synem Markem
manželé Ouhrabkovi se synem Jiřím
manželé Váchovi se synem Ondřejem
manželé Patočkovi se synem Adamem
p. Skrbek a p. Tydlitátová s dcerou Magdalénou
p. Šilhán a p. Slavínská se synem Josefem
p. Eder a p. Schovánková se synem Matějem
p. Varga a p. Růžičková se synem Tadeášem
p. Lukeš a p. Kopalová s dcerou Kristýnou
p. Svoboda a p. Jiřenová se synem Čeňkem
p. Podstáwek a p. Šariová s dcerou Šárkou Karolínou
p. Hybler a p. Šefrová s dcerou Elisabeth
p. Kysela a p. Hromádková s dcerou Kristýnou

Čeněk Svoboda

JUBILUEM – Akad. sochařka Jaroslava Brychtová
V červenci nastává příležitost si připomenout významné půlkulaté životní jubileum sochařky
Jaroslavy Brychtové (* 1924), jejíž život i umělecké dílo jsou neodmyslitelně spojené
s Železným Brodem. Ve spolupráci se svým životním i uměleckým partnerem Stanislavem
Libenským dosáhla mimořádných uměleckých výkonů, které řadí oba autory na špičku
uměleckého skla 20. století. Neméně jedinečný je fakt, že právě Jaroslava Brychtová stála
u samotného zrodu technologie taveného skla ve formě. V historii skla tím Železnému Brodu
navždy zajistila prvenství místa, kde došlo k novodobému objevení specifické technologie.
Na tuto zásadní zásluhu nesmíme zapomínat – tavená skleněná plastika je totiž bezesporu
nevýznamnějším českým příspěvkem světovému uměleckému sklářství. Technologický
vývoj tavené skleněné plastiky nebyl samozřejmě pouze dílem jednotlivců. Od začátku
50. let byl jednoznačně spojen s národním podnikem Železnobrodské sklo (ŽBS) a celou
řadou spolupracovníků J. Brychtové, částečně se odvíjel i ve zdejší sklářské škole.
První drobná skleněná díla Jaroslavy Brychtové pocházela ze spolupráce s jejím otcem,
sochařem Jaroslavem Brychtou. Oba se snažili o stavování drceného skleněného odpadu
ve formičkách (na konci 2. světové války, v období rostoucího nedostatku skla).
Pro její tvorbu však byly rozhodující další dva okamžiky. Prvním je vznik národního podniku
Železnobrodské sklo, respektive jeho technicko-výtvarného střediska, jehož jedno oddělení
bylo orientované na sklo pro architekturu a vývoj tavených skleněných plastik. Tím druhým
je bezesporu osudové setkání se Stanislavem Libenským. Známým se stal příběh, jehož
kořeny sahají do roku 1955, kdy nakreslil ikonickou misku s profilem hlavy, která Jaroslavu
Brychtovou zaujala natolik, že mu nabídla její vymodelování a utavení ze zeleného skla.
V roce 1957 vytvořili dílo Hlava I. ze zeleného skla s vnitřní modelací ženského profilu.
To je dnes považováno za zásadní realizaci jak pro tavenou skleněnou plastiku, tak pro
ateliérovou autorskou sklářskou tvorbu.
Brychtová s Libenským od začátku spolupracovali s architekty a postupně tak získávali
zajímavé úkoly pro konkrétní prostory. V průběhu 60. a 70. let pod jejich rukama vznikala
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řada skleněných objektů, z nichž mnohé
považujeme za mezníky ve výtvarném, ale
i technologickém ohledu. Mezi mimořádná díla řadíme také dvě okna pro
svatováclavskou kapli katedrály sv. Víta
na Pražském hradě (1963/68). Brychtová
s Libenským ovlivnili vývoj sklářské tvorby
také díky monumentálním skleněným
kompozicím určeným pro světové výstavy
v zahraničí. Pro Montreal vytvořili Slunce
staletí, Velký konus a Modrou konkreci
(1966/67). Završením této etapy tvorby byla
Řeka života, rozsáhlá prostorová kompozice
Foto: Pavel Štingl
pro československý pavilón na Světové
výstavě v japonské Osace, kde se chtěli
výtvarnými prostředky vyrovnat se srpnovou okupací Československa (na nátlak politické
reprezentace z ní museli některé důležité detaily odstranit). Ve spolupráci s dílnou ŽBS
realizovali díla nejenom pro domácí architekturu, ale i nové československé zastupitelské
úřady v zahraničí (Stockholm, Nové Dillí). Vynikající je trojice plastik pro vstupní halu
sklářského muzea v Corningu (1978/80), nebo Zelené oko pyramidy pro novou budovu
muzea v Corningu (1991/93). Ve vývoji interiérové plastiky nalezli významnou pozici jejich
celobroušené a leštěné objekty Koule v krychli (1970/80), Koule v kouli I a II (1976/77),
Hranol v kouli (1978), Krychle v kouli (1980), Válec v kouli (1980/81), Krychle v krychli (1983).
Přes dvacet let (až do roku 2004) provozovali vlastní dílnu pod vedením Ing. Jaroslava
Zahradníka, ve které vznikaly ikonické skleněné objekty: Metamorfózy, Stolce, Kontakty,
Hlavy... V 90. letech to byly objekty Prostory I–V (1991/95), Otisky anděla, Rubáše,
Intersekce a T-Prostory (1995/2002).
Na rostoucím zájmu o tavenou skleněnou plastiku se oba významně podíleli svým
pedagogickým vlivem. Stanislav Libenský působil v železnobrodské škole jako ředitel
(1954–1963) a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze vedl v letech 1963–1987
ateliér skla. Jaroslava Brychtová s ním vyučovala v zahraničí, například v Pilchuck Summer
School, Detroitu a Michiganu.
Jaroslava Brychtová objevila v tavené skleněné plastice svou životní uměleckou příležitost.
Společně se Stanislavem Libenským dosáhli výjimečných výsledků, bez nichž by se
česká sklářská ateliérová tvorba nikdy nestala světově respektovaným fenoménem. Jejich
rozsáhlé dílo je zastoupeno v desítkách soukromých sbírek a veřejných institucích. Za svou
tvorbu získala řadu prestižních cen, je nositelkou řádů a státních vyznamenání. Jaroslava
Brychtová nalezla smysl a budoucnost výtvarné existence nejenom pro sebe, ale i stovky
svých pokračovatelů. Díky jejím následovníkům je možné tento obor rozvíjet, posouvat jeho
hranice a dosahovat unikátních realizací. Za vše, co pro umělecké sklo učinila jí náleží velké
poděkování.
Martin Hlubuček

37

HÁDANKA
Městská slavnost, dvě slovíčka spojená nejen s naším železnobrodským jarmarkem, ale
i Skleněným městečkem (14.–15. 9.) správně složilo 28 osob. Permanentky na Městské
koupaliště Železný Brod získávají: Věra Kopalová, Věra Baťková a Miroslava Benešová.
Správně složené slovo z letního zpravodaje, které má spojitost s odpočinkem, nám můžete
posílat na e-mail: info@zelbrod.cz či volat na tel. č. 483 333 999 do 10. 8. 2019. Hrajeme
o tři knihy Jaroslav Brychta, spoluzakladatel a tvůrce železnobrodského skla.
Znění letní hádanky:
Městské koupaliště Železný Brod je otevřeno v letních měsících za příznivého počasí
od pondělí do neděle v čase 10–19 hodin. Aktuality na fb/Koupaliště Železný Brod.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč; po 15. hodině sleva.

inzerce
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inzerce

Hledám pronájem bytu 1+1
v Železném Brodě
Urgentně
Mob.: 605 130 031

Skleněná bižuterie, a. s.

Alšovice 156, Pěnčín zve na
Letní akce: (vždy od 10 do 18 hodin)
Celý červenec 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
22.–28. 7. Kubíkův týden – možnost vyzkoušení si nové strategicko-logické hry, sleva na
dětské hry -20 %
V srpnu se můžete těšit na:
3.–4. 8. Den vodního melounu
10.–11. 8. Víkend pro mládež – studenti (15–26 let) využijte volného vstupu do muzea
a získejte skleněný dárek
17.–18. 8. Víkendová relaxace – s možností zahrát si deskové hry, 10 % sleva na dětské hry
24.–25. 8. Pohádkové kreativní dílničky – lepení skleněných kamínků
Na září připravujeme:
31. 8.–1. 9. Tvoření pro seniory
7.–15. 9. Dny Evropského dědictví
14.–15. 9. Skleněné městečko
21. 9. Den malování a tvoření mandal
28. 9. Srdíčkové tvoření
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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JAROSLAVA BRYCHTOVÁ / STANISLAV LIBENSKÝ

