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Vážení a milí 
spoluobčané,

podle plánu začala 
největší stavební akce 
za posledních mnoho 
a mnoho let – rekon-
strukce autobusového 
nádraží a výstavba ter-

minálu u vlakového nádraží. Jedná se o nároč-
nou akci, která na více jak půl roku zasáhne do 
chodu dopravy v našem městě. Buďte, pro-
sím, shovívaví ke změnám v zastávkách auto-
busů i k hluku a prachu, které stavba přinese. 
Odměnou nám budou dvě znatelně proměně-
né veřejné plochy a Železný Brod konečně zís-
ká důstojné zázemí autobusové dopravy. Celá 
výstavba byla podpořena z fondů EU, tudíž se 
jedná o další několikamilionový příliv investic 
do našeho městečka. 
Chtěl bych se dotknout i tématu pro město 
více než důležitého. Náš úřad si nechal vyčíslit 
stav nezaměstnanosti. Číslo působí povzbudi-
vě, i když je pravda, že se nedávno způsob 

výpočtu změnil: výše nezaměstnanosti byla 
v Železném Brodě 7,3 % k 31. 12. 2013. Je tak 
jedna z nejnižších v rámci Libereckého kra-
je (8,8 %) a i ve srovnání s celou republikou  
(6,7 %) na tom nejsme špatně. Broďáci se do-
kázali obdivuhodně vyrovnat s problémy, které 
způsobilo podle mě zdaleka ne nutné uzavření 
Jablonexu (dříve ŽBS). Tehdy se nezaměstna-
nost přehoupla přes 16 %! I přes obtížnou 
situaci se zdá, že se ekonomika města znovu 
nadechuje a viditelné oživení je znatelné i ve 
sklářském průmyslu.  
Rád bych Vás pozval na již čtvrtý ročník akce 
Otevřená radnice, který se koná ve středu  
7. května. Prohlédnout si budete moci mj. věž-
ní hodiny, divadlo, obřadní síň, nebo kancelář 
starosty. Po setmění pak bude odpálen tradič-
ní ohňostroj na stavidlech. Budu se těšit na 
setkání s vámi!

Krásné májové dny!

váš starosta 
André Jakubička

SLOVO STAROSTY

RADNICE INFORMUJE

 Usnesení Rady města Železný Brod 
 z 56. schůze konané 26. 3. 2014
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program dnešní schůze 
rady města 
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na po-
skytnutí dotací z rozpočtu města položky fi-
nance z loterijní činnosti na pořízení vybavení 
dlouhodobého charakteru, zařízení a vybavení 
v oblasti volnočasových aktivit pro mládež na 
rok 2014
schvaluje uzavření smlouvy s Vodafone Czech 

Republic, a. s., se sídlem Vinohradská 167, 
100 00 Praha 10, IČ 25788001 s účinností do 
30. 6. 2015 na zajištění fixního řešení
schvaluje smlouvu o dílo na zpracování stu-
die proveditelnosti, žádosti a administraci 
projektu v rámci 22. výzvy IOP se společ-
ností SOLEDPRO s. r. o., Na Sklípku 373/37,  
400 07 Ústí nad Labem, IČ: 27316688 za cenu  
1 000 Kč bez DPH za zpracování žádosti  
a 4 % z přiznané částky dotace
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schvaluje smlouvu o obstarání ohňostroje na 
7. 5. 2014 s panem Zdeňkem Pohlem, Hrubo-
rohozecká 107, Turnov za 39 900 Kč
schvaluje na základě doporučení hodnotící 
komise vyloučení z veřejné zakázky „Snížení 
energetické náročnosti kulturního domu Jir-
kov v Železném Brodu“ uchazeče TORKRET 
– Zdeněk Bartoň, s. r. o., Bratří Bendů 48, 294 
71 Benátky nad Jizerou, IČ: 44567961 z důvo-
du, že nabídka uchazeče nesplňuje podmínky 
zadávací dokumentace
schvaluje výsledek výběrového řízení na 
dodavatele stavby „Snížení energetické ná-
ročnosti kulturního domu Jirkov v Železném 
Brodu“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo po 
marném uplynutí lhůty na odvolání s uchaze-
čem NATURTEP spol. s r. o., Na Lučinách 10, 
417 12 Proboštov, IČ: 27347311 za konečnou 
cenu 2 799 693,80 Kč bez DPH
schvaluje pokácení mimolesní zeleně:
1) 5 stromů a 2 000 m2 náletových dřevin  
v Zálesí,
2) 3 stromy břízy v ulici Štefánikova u nízkoe-
nergetického domu,
3) 2 000 m2 náletových dřevin v Jirkově
4) 4 vzrostlých stromů u hřiště na plážový vo-
lejbal u sokolovny v Železném Brodě
ukládá odboru územního plánování a regio-
nálního rozvoje zpracovat ve spolupráci se za-
hradní architektkou Ing. Balatkovou návrh na 
výsadbu veřejné zeleně v prostoru mezi níz-
koenergetickým domem a internátem sklář-
ské školy
schvaluje zadání rekonstrukce veřejného 
osvětlení v Železném Brodě – Záskalí – Malá 
Horka (od odbočky z ulice nábřeží Obránců 
Míru směrem na Záskalí a dále do Malé Hor-
ky) Technickým službám města Železný Brod, 
s. r. o. (IČ: 27260887) 
schvaluje smlouvu o dílo s Technickými služ-
bami města Železný Brod s. r. o. na rekon-
strukci veřejného osvětlení v Železném Brodě 
– Záskalí – Malá Horka v ceně 153 800 Kč (bez 
DPH)
souhlasí s pořádáním 9. ročníku výstavní 

akce motocyklových a automobilových ve-
teránů spojené s orientační jízdou Pojizeřím  
a Železnobrodskem na náměstí 3. května dne 
24. 5. 2014
bere na vědomí zprávu z jednání komise pro 
společenský a spolkový život dne 19. 3. 2014
bere na vědomí zprávu z jednání kulturní ko-
mise dne 6. 3. 2014
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  
7 500 Kč TJ Sokol Těpeře, IČ: 01877216, na 
sportovní ples a dětský maškarní ples, které 
se uskutečnily 8. 3. 2014 v sokolovně v Těpe-
řích; příspěvek bude poskytnut z fondu komi-
se pro společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  
7 500 Kč TJ Sokol Hrubá Horka, IČ: 16388933, 
na Čepeček a Dětské odpoledne, které se 
uskutečnily 22. 3. 2014 v sokolovně na Hrubé 
Horce; příspěvek bude poskytnut z fondu ko-
mise pro společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 
15 000 Kč Střední uměleckoprůmyslové ško-
le sklářské Železný Brod, IČ: 60252766, na 
maturitní ples SUPŠS, který se uskutečnil  
22. 2. 2014 v sokolovně v Železném Brodě; 
příspěvek bude poskytnut z fondu komise pro 
společenský a spolkový život
schvaluje financování restaurování sousoší
Piety na Hrubé Horce ve výši 8 255 Kč z fon-
du komise pro společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 
9 000 Kč Automotoklubu Železný Brod,  
IČ: 63155371 na práci s mládeží v modelář-
ském kroužku v roce 2014; příspěvek bude 
poskytnut z fondu komise pro společenský  
a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 
15 000 Kč Automotoklubu Železný Brod,  
IČ: 63155371 na stavbu modelu motorového 
letadla; příspěvek bude poskytnut z fondu ko-
mise pro společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  
10 000 Kč kapele Těsně Vedle, zastoupené 
panem Mgr. Ladislavem Ouhrabkou, Těpeře 
62, 468 22 Železný Brod na natáčení CD ka-
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pely Těsně Vedle, které proběhne v termínu  
24. 1. – 1. 4. 2014 ve studiu Hitmakers Chut-
novka; příspěvek bude poskytnut z fondu kul-
turní komise 
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  
29 300 Kč Broďance, zastoupené panem Ru-
dolfem Müllerem, Na Vápence 812, 468 22 
Železný Brod na přehlídku dechových hudeb, 
která proběhne 12. 4. 2014 v sokolovně v Jir-
kově; příspěvek bude poskytnut z fondu kul-
turní komise 
schvaluje pronájem části p. p. č. 1393/1 – ost. 
plocha v k. ú. Železný Brod na městském kou-
pališti v době letní sezóny 2014–2016
schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části 
pozemku p. č. 1107/3 – trvalý travní porost  
o výměře 70 m2 v k. ú. Železný Brod za úče-
lem zřízení místa pro umístění odpadových 
nádob
schvaluje záměr pronájmu části pozemku  
p. č. 1353/5 – ostatní plocha – zeleň a proná-
jem části pozemku p. č. 1353/3 – zastavěná 
plocha a nádvoří se stavbou občanské vyba-
venosti č. p. 859 – nábřeží Obránců míru, Že-
lezný Brod
schvaluje na základě schváleného záměru 
dle rozhodnutí 70/14 rm pronájem nebyto-
vých prostor v objektu č. p. 494 v ul. Nádraž-
ní, Železný Brod za účelem zřízení chráněné 
dílny KORDULKA Kristině Slavíkové Filipo-
vé, Příchovice ev. č. 1156, 468 48 Kořenov,  
IČ: 72757647. Nájemní vztahy se budou řídit 
dle schválené nájemní smlouvy.
souhlasí s přihlášením pana D. O., nyní by-
tem Vratislavice nad Nisou, k trvalému pobytu 
na adresu Vaněčkova 408, Železný Brod
schvaluje odpuštění 50 % dlužného penále 
paní E. M., trvale bytem Vaněčkova 408, Že-
lezný Brod
bere na vědomí zprávu bytové komise z vý-
běrového řízení na obsazení nabízených měst-
ských bytů ze dne 19. 3. 2014
schvaluje přidělení bytu č. 18 o velikosti 3+1, 
Jiráskovo nábřeží 712, Železný Brod, slečně 
L. Č., nyní bytem Železný Brod, nájemné je 

stanoveno na 72 Kč/m². Náhradníkem je paní 
R. K., Bzí, nájemné je stanoveno na 66 Kč.
schvaluje přidělení bytu č. 42 o velikosti 1+1, 
Jiráskovo nábřeží 712, Železný Brod, slečně 
M. F., nyní bytem Železný Brod, nájemné je 
stanoveno na 62 Kč/m²
schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+1, 
Na Vápence 775, Železný Brod, paní A. Š., 
nyní bytem Železný Brod, nájemné je stano-
veno na 61 Kč/m²
souhlasí a) s udělením výjimky slečně Š. K., 
trvale bytem Loužnice ze Směrnice pronají-
mání obecních bytů dle čl. 12, bod 4 písm. b) 
a souhlasí s jejím přihlášením do výběrového 
řízení o byt v Železném Brodě obálkovou me-
todou
nesouhlasí a) s udělením výjimky paní  
O. I. H., trvale bytem Železný Brod ze Směr-
nice pronajímání obecních bytů dle čl. 12, bod 
4 písm.  b) a nesouhlasí s jejím přihlášením 
do výběrového řízení o byt v Železném Brodě 
obálkovou metodou
schvaluje Smlouvu o zajištění přeložky 
plynárenského zařízení a úhradě nákladů 
s ní souvisejících v rámci realizace stavby 
Terminál Železný Brod – 1. etapa s RWE  
GasNet s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem (IČ: 27295567) a RWE Distribuční  
služby s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 
Brno, která nahrazuje smlouvu č. OSS/P/LIB/
238/2009 uzavřenou dne 23. 9. 2009 a 
schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě  
o zřízení věcného břemene pro přeložku NTL 
plynovodu v rámci realizace stavby Terminál Želez-
ný Brod – 1. etapa s RWE GasNet s. r. o., Klíšská 
940, 401 17 Ústí nad Labem (IČ: 27295567)  
a RWE Distribuční služby s. r. o., Plynáren-
ská 499/1, 657 02 Brno, která nahrazuje 
smlouvu č. 1BVB/09/066/LIB uzavřenou dne  
23. 9. 2009
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 Oznámení o výběrovém řízení

ÚŘEDNÍK ODBORU DOPRAVY 
PRO REGISTR VOZIDEL
Požadavky:
– vzdělání min. úplné SŠ s maturitou
– znalost správního řádu a předpisů na úseku 
registrace vozidel, dovozu vozidel aj. – výho-
dou je zvláštní odborná způsobilost a praxe 
v oboru
– zodpovědnost, spolehlivost, morální a občan-
ská bezúhonnost, schopnost analyticky a kon-
cepčně myslet, samostatnost v rozhodování, 
dobrá znalost práce na PC, komunikativnost.

Bližší informace Vám poskytne vedoucí odbo-
ru dopravy pan Karel Císař (tel. 483 333 975, 
e-mail: k.cisar@zelbrod.cz). 

Celé znění výběrového řízení na úřední des-
ce městského úřadu a na http://www.zelez-
nybrod.cz/cz/obcan/prilezitosti-nabidky/volna-
-pracovni-mista/

Mgr. Josef Haas, v. r.
tajemník městského úřadu

Tajemník Městského úřadu Železný Brod podle § 7 zákona č. 312/2002 sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

 Volby do Evropského parlamentu

 Z odboru vnitřních věcí

Dle rozhodnutí prezidenta republiky č. 24/2014 Sb. ze dne 13. února 2014 se volby do Ev-
ropského parlamentu uskuteční v pátek 23. 5. 2014 v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 
24. 5. 2014 v době od 8 do 14 hodin.

INFORMACE PRO VOLIČE
Aktivní volební právo (právo volit) do Evrop-
ského parlamentu na území České republiky 
má: 
a) státní občan České republiky, který ales-
poň druhý den voleb (tj. sobota 24. 5. 2014) 
dosáhne věku nejméně 18 let
b) občan jiného členského státu Evropské 
unie, který alespoň druhý den voleb (tj. so-
bota 24. 5. 2014) dosáhne věku 18 let a je po 
dobu nejméně 45 dnů (tj. od 8. 4. 2014) při-
hlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu 
na území České republiky 

Překážkou ve výkonu volebního práva do 
Evropského parlamentu (tedy nemožnost 

volit) je zákonem stanovené omezení osob-
ní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo 
zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Každý volič má právo si v úředních hodinách 
na Městském úřadě v Železném Brodě, kan-
celář evidence obyvatel (přízemí budovy B) 
ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, může 
požadovat doplnění údajů nebo provedení 
oprav. Městský úřad je povinen do 48 hodin 
žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písem-
ně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. 
V souvislosti s tímto upozorňujeme voliče, 
že ve dnech konání voleb do Evropského 
parlamentu nebude možné případné ne-
dostatky ve výpisech ze seznamu voličů 
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pro volby do Evropského parlamentu na-
pravit dopisováním oprávněných voličů do 
těchto výpisů ve volebních místnostech.

Pro volby do Evropského parlamentu se 
vydávají voličské průkazy. 
Voliči zapsanému v seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu (vedené-
ho Městským úřadem Železný Brod), který 
nebude moci volit ve „svém“ volebním 
okrsku – vydá Městský úřad Železný Brod na 
jeho žádost voličský průkaz. Tento volič s vo-
ličským průkazem své volební právo může 
uplatnit v jakémkoliv volebním okrsku na 
území České republiky. 

Volič může již v současné době požádat 
o vydání voličského průkazu pro volby do 
Evropského parlamentu nejpozději 15 dnů 
před dnem voleb, tj. do 16 hodin čtvrtka 
8. 5. 2014 (státní svátek), po uplynutí této 
lhůty již žádat o voličský průkaz nelze,  
a to: 

písemným podáním (žádostí) opatřeným 
ověřeným podpisem voliče doručeným 
Městskému úřadu Železný Brod (podle 
ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb.,  
o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, je ověření podpisu na žádosti osvo-
bozeno od správního poplatku); při osobním 
dostavení se na Městský úřad Železný 
Brod k požádání o vydání voličského prů-
kazu není třeba ověřeného podpisu voliče, 
jeho totožnost bude pověřeným pracovníkem 
na místě ověřena podle průkazu totožnosti.

Vzhledem k tomu, že den 8. 5. 2014 je stát-
ním svátkem, bude za účelem přijímání žá-
dostí o vydání voličského průkazu zřízena 
v tento den v době od 8 do 16 hodin stálá 
služba pověřeného pracovníka, a to v kan-
celáři č. 202 Městského úřadu Železný Brod 
(1. patro budovy A radnice, Kateřina Velič-
ková, přestupky – volby, tel.: 483 333 953).

Městský úřad Železný Brod voličský prů-
kaz vydá nejdříve 15 dnů před dnem voleb  
(tj. od čtvrtka 8. 5. 2014) a to: 

a)  předáním osobně voliči – žadateli nebo
b)  předáním osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího                
o vydání voličského průkazu
c)  anebo jej voliči – žadateli zašle na jím uve-
denou adresu v žádosti o vydání voličského 
průkazu

S žádostí o vydání voličského průkazu 
osobně nebo písemným podáním se obra-
cejte na kancelář č. 202 Městského úřadu 
Železný Brod, náměstí 3. května 1, Kate-
řinu Veličkovou (1. patro budovy A radni-
ce, tel.: 483 333 953). Vzor písemné žádosti  
o vydání voličského průkazu zasílanou pro-
střednictvím České pošty nebo datových 
schránek a plné moci k převzetí voličského 
průkazu naleznete na našich webových strán-
kách www.zeleznybrod.cz v sekci občan – vol-
by (www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/volby/vol-
by-do-evropskeho-parlamentu.html) /Písemná 
žádost o vydání voličského průkazu, Plná moc 
k převzetí voličského průkazu/.

Městský úřad Železný Brod má pro volby 
do Evropského parlamentu zřízeno 9 vo-
lebních okrsků, a to následovně:
volební okrsek č. 1 – radnice MěÚ, náměstí 
3. května 1, ŽB
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: Malé náměstí; náměstí  
3. května; ul. Betlémská; Družstevní; Františ-
ka Balatky a č. e. 27; Hluboká; Horecká; Hu-
sova; Jirchářská; Křížová; Na Stráni a č. e. 92; 
nábřeží Obránců míru a č. e. 10 a č. p. 229, 
826, 827; Školní; V Trávníkách a č. p. 177; Za-
hradnická; Železná a č. p. 82; Běliště – č. p. 
57, 185; Na Mýtě – č. p. 290; Nad Skalkou – 
– č. p. 36, 573, 828, 891; U Valchy – č. p. 31 
32, 67, 178; Záskalí – č. e. 95, 115 a č. p. 152, 
224, 304, 305, 397; V Šachtách – č. p. 822.
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volební okrsek č. 2 – zasedací místnost 
bytového podniku, Příčná 350, ŽB (1. po-
schodí)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu ul. Chvalíkovická; Jarní; 
Průmyslová a č. p. 841, 890, 898, 905; Příč-
ná; Slunečná a č. p. 188; Smetanovo zátiší; 
Stavbařů a č. p. 331; Štefánikova; Těpeřská  
a č. p. 721; U Stavidel; Vaněčkova; Vlastimila 
Rady; Dvírka – č. e. 1, 17, 18, 19, 34, 35, 36, 46, 70  
a č. p. 39, 102, 228, 238, 266, 291, 499, 553, 
556; Spořilov – č. p. 572 a 574; Vrší – č. e. 87, 
108 a č. p. 58, 233, 239, 241, 277, 281, 330, 
360, 479, 549, 745, 746, 781, 786, 788, 837, 
848, 861, 863; Záškolí – č. p. 195, 254, 255. 

volební okrsek č. 3 – sokolovna, Masary-
kova 500, ŽB
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: ul. Brodecká; Jiráskovo 
nábřeží; Koberovská; Komenského; Masary-
kova; Pelechovská; Poštovní; Příkrá; Sokolská; 
Svahová; Brodec – č. e. 80 a č. p. 222, 506, 
579, 639, 640, 642, 646, 692; dále č. e. 3, 
8, 15, 21, 22, 37, 40, 41, 68, 69, 81, 89, 91, 
94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 
106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 
119, 120 a č. p. 107, 116, 165, 198, 212, 226, 
227, 289, 295, 296, 297, 301, 310, 318, 321, 
322, 349, 371, 398, 483, 504, 592, 658, 659, 
660, 661, 663, 665, 666, 667, 674, 676, 819, 
824, 882, 904,909 (tj. místní názvy Hona, Ha-
merčice, Kopanina, Mundálov, Pod Hrobkou, 
Popluž, Propastný, Poušť, Rovně, Skalička, 
Štípek, Závodí).

volební okrsek č. 4 – Dům dětí a mládeže 
Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366, ŽB
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: ul. Na Vápence; Nádražní; 
Pelechov a č. e. 2.

volební okrsek č. 5 – sokolovna, Hrubá Hor-
ka 55, ŽB
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 

k trvalému pobytu
Hrubá Horka; Malá Horka.

volební okrsek č. 6 – budova bývalého ob-
čanského výboru, Horská Kamenice 74, ŽB
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: Horská Kamenice.

volební okrsek č. 7 – hasičská zbrojnice, Jir-
kov 2, ŽB (Pozor změna pouze v těchto vol-
bách z důvodu rekonstrukce sokolovny Jir-
kov, tj. jinak stálé volební místnosti!)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: Jirkov; Střevelná.

volební okrsek č. 8 – hasičská zbrojnice, 
Těpeře 68, ŽB 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: Chlístov; Těpeře. 

volební okrsek č. 9 – Dům s pečovatelskou 
službou, Bzí 82, ŽB
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: Bzí; Splzov; Veselí.

1. Voliči – státnímu občanovi České repub-
liky bude umožněno hlasování po té, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním prů-
kazem. Volič, který volí na platný voličský prů-
kaz, předloží tento průkaz spolu s průkazem 
totožnosti. 
Voliči, který je občanem jiného členského 
státu Evropské unie a který je zapsán v se-
znamu voličů pro volby do Evropského par-
lamentu, popř. který volí na platný voličský 
průkaz, bude umožněno hlasování po té, kdy 
prokáže platným povolením k pobytu cizince 
svou totožnost a občanství jiného členského 
státu, popř. předloží voličský průkaz.
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stano-
venými doklady, nebude mu hlasování umožně-
no. Upozorňujeme proto voliče, aby včas zkont-
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rolovali platnost svých průkazů totožnosti. 
2. K zajištění pořádku a důstojného průběhu 
voleb ve volební místnosti je volič povinen 
uposlechnout pokynů předsedy okrskové vo-
lební komise.
3. Každý volič je povinen odebrat se před hla-
sováním do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební 
komise hlasování neumožní.
4. Občané, kteří se ze zdravotních důvodů ne-
mohou dostavit do volební místnosti a chtějí 
hlasovat, nechť se přihlásí na tel. č. 483 333 953, 
případně mají možnost nahlásit tuto skuteč-
nost ve dnech voleb přímo ve svém volebním 
okrsku, a budou navštíveni členy okrskové vo-

lební komise s přenosnou volební schránkou. 
5. Hlasovací lístky budou občanům města 
doručeny nejdéle 3 dny před dnem voleb 
podle adresy trvalého bydliště, ve dnech voleb 
budou k dispozici ve volebních místnostech. 
Pro voliče, kteří mají veden trvalý pobyt na ad-
rese Městského úřadu Železný Brod, náměstí 
3. května 1, budou hlasovací lístky připraveny 
k vyzvednutí v kanceláři č. 202 Městského 
úřadu Železný Brod (1. patro budovy A radni-
ce), přestupky, volby – Kateřina Veličková.

Kateřina Veličková
Odbor vnitřních věcí – úsek přestupků a voleb

 Provizorní autobusové nádraží

 Z odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Na základě prověření odjezdů navrhli zástupci 
provozovatele BusLine celkem pět odjezdo-
vých stání. Podle prvních zkušeností je tento 
počet optimální a zvládá se obsluha cestují-
cích i v odpoledních špičkách. Při zahájení 
provozu v pondělí 14. dubna se objevily pro-
blémy především u dálkových autobusů, kdy 
se k části řidičů nedostala informace o pře-
místění autobusového nádraží. Během dne už 
se podařilo dostat informaci ke všem řidičům, 
takže od úterý 15. dubna probíhal provoz na 
provizorním nádraží bez problémů. Protože 
však žádné z řešení není bez problémů, tak 
průběžně řešíme nutnou úpravu výjezdu na 
silnici I. třídy, kdy autobusy vzhledem ke své 
délce potřebují volný prostor v obou směrech 
jízdy, a proto musí počkat na volné místo mezi 
jedoucími vozidly, nebo na slušné řidiče. 
V rámci opatření bylo zakázáno stání v ulici 
Smetanovo zátiší s tím, že místní obyvatelé 

byli požádáni o odstavování svých aut v sou-
sední Vaněčkově ulici. Zde v rámci projektu 
regenerace byla zvýšena kapacita parkovacích 
míst, a tato kapacita dosud není plně využívá-
na. Současně bylo vedení sklářské školy po-
žádáno o zajištění odstavování aut pedagogů 
a studentů v areálu školy, v čemž nám škola 
vyhověla. Po zkušenostech z prvních dnů pro-
vozu se zdá navržené provizorní řešení jako 

V souvislosti se zahájením stavby Terminálu bylo nutné uzavřít od 14. dubna stávající au-
tobusové nádraží. To vyvolalo potřebu dočasného přemístění odjezdových stání lokální  
i dálkové autobusové dopravy. Z několika variant řešení bylo zvoleno umístění odjezdů 
do ulice Smetanovo zátiší.
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dočasně možné s tím, že omezuje minimální 
počet obyvatel města.
Se zrušením provozu na autobusovém nádraží 
a zrušení zajíždění autobusů k železniční sta-
nici se zvýšil zájem o téměř nevyužívanou za-
stávku u restaurace Jizera v Masarykově ulici. 
Zastávka byla dosud značena jen ve směru do 
města, kde dnes probíhají přestupy z vlaku na 
autobus. V opačném směru bylo vzneseno 
několik požadavků na zastavování nejen au-
tobusů, které původně zajížděly k železniční 
stanici, ale také autobusů jedoucích ve smě-
ru na Koberovy a Semily. Dopravce BusLine  
a koordinátor dopravy Korid LK vyšel připo-
mínkám vstříc, a od 21. 4. 2014 jsou platné 
tzv. objížďkové jízdní řády, podle kterých zde 
většina lokálních spojů zastavuje. 
Všechna tato opatření budou platná do  
31. 7. 2014 s tím, že následně se zastáv-
ky autobusů upraví. Protože se však provoz 
nové zastávky u sokolovny může zdržet např. 
z důvodu doložení dodatečných dokladů pro 
povolení předčasného užívání stavby, nebo 
zdržení stavby (což nechci přivolávat), žádám 
cestující, aby na přelomu července a srpna 
pečlivě sledovali vývěsky. Nové autobusové 
nádraží u železniční stanice bude zprovozně-
no začátkem října 2014. K tomuto termínu by 
měly být vydány nové jízdní řády, které budou 

respektovat navržené odstavy vozidel u želez-
niční stanice, ale také nové názvy stanic a za-
stávek, kdy na základě ankety mezi obyvateli 
města bude autobusovým nádražím nazýván 
nový terminál u železniční stanice, a stávající 
autobusové nádraží ponese název Sokolovna.
Závěrem bych se chtěl ještě jednou doda-
tečně omluvit všem cestujícím, kterých se  
dotknuly zmatky z prvního dne provozu. Sou-
časně bych chtěl poděkovat těm, kteří se na 
zajištění změny podíleli a jejichž seznam by 
asi zabral značnou část této stránky.

Ing. Daniel Mach
Odbor územního plánování 

a regionálního rozvoje

 Přípravy realizace projektů pro nakládání s odpady

V dubnu obdrželo město dvě oznámení o přidělení resp. nepřidělení dotace z Operačního 
programu životního prostředí. Pro realizaci byl schválen projekt na opravu sběrného dvora, 
který umožní lepší nakládání se separovaným odpadem, zvýšení kulturnosti prostředí od-
padového dvora, jeho zabezpečení a zlepšení zázemí pro pracovníky. Naopak nebyl schvá-
len projekt realizace úprav nových „hnízd“ na umístění nádob na separovaný odpad.

Na problémy s umístěním tzv. odpadových 
hnízd narazilo město již při realizaci regenera-
cí sídlišť Jiráskovo nábřeží a Vaněčkova. Zjev-
ně se při přípravě nepodařilo správně odhad-
nout požadavky obyvatel na umístění těchto 
hnízd dostatečně daleko, aby obyvatelé nebyli 
ovlivněni hlukem a zápachem, ale současně 

tak blízko, aby skutečně vyhazovali odpad 
podle druhu, a nikoli vše do směsného od-
padu. Další problémy jsou technického rázu, 
kdy tato hnízda nesmí být umístěna na vedení 
inženýrských sítí. Ve stísněných podmínkách 
panelových sídlišť je řešení těchto často proti-
chůdných požadavků problematické. Proto po 
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oznámení nepřidělení dotace rozhodlo vedení 
města o celkové revizi projektu. 
Upravenou dokumentaci zpracuje společnost 
Profes Projekt z Turnova. Projekt po přepraco-
vání bude projednán, bude se opakovat řízení 
u stavebního úřadu, a podání žádosti o dota-
ci z operačního programu, který bude násle-
dovníkem současného Operačního programu 
Životní prostředí. Jednou z prvních detailně 
prověřovaných lokalit bude Jiráskovo nábřeží, 
kde umístění ve variantách řeší zpracovatel 
projektu regenerace sídliště společnost Urba-
plan Hradec Králové.
Stavební úpravy sběrného dvora nad areálem 
Technických služeb města budou realizovány 

na základě projektové dokumentace, kterou 
zpracovala společnost Profes Projekt Turnov 
v roce 2009. Projekt byl částečně upraven  
a redukován. Příjezdovou komunikaci do areá-
lu opravilo město již před dvěma roky v rámci 
oprav místních komunikací, zadní část areálu 
byla z projektu vypuštěna, protože tato část 
není využívána prioritně pro sběr separované-
ho odpadu. Kromě nových asfaltových ploch 
ale budou upraveny také navazující zelené 
plochy, prostory obsluhy a bude zlepšeno za-
bezpečení areálu.
V rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 
zastupitelstvo města schválilo na spolufinan-
cování částku 800 tis. Kč, maximální očeká-
vaná dotace z Operačního programu Životní 
prostředí je 5,9 mil. Kč. Všechny tyto náklady 
budou samozřejmě korigovány podle nabídky 
vybraného dodavatele stavby. 
V současné době se pracuje na přípravě výbě-
rového řízení. Realizace projektu je plánována 
na začátek druhé poloviny letošního roku. 

Ing. Daniel Mach
Odbor územního plánování 

a regionálního rozvoje

 Z odboru životního prostředí

 Povinné očkování psů proti vzteklině
pátek 2. 5. 2014

Jirkov od 15.45 do 16.00 hodin

Hrubá Horka od 16.00 do 16.10 hodin

Malá Horka od 16.10 do 16.20 hodin

Horská Kamenice od 16.30 do 16.40 hodin

sobota 31. 5. 2014

Železný Brod od 12.15 do 12.45 hodin

pátek 16. 5. 2014

Těpeře od 14.30 do 14.45 hodin

Bzí od 15.00 do 15.15 hodin

Splzov od 15.15 do 15.20 hodin

Pelechov od 15.45 do 16.00 hodin

Cena vakcinace je 100 Kč.

Účinnost vakcíny má trvání 2 roky.
Očkovací průkazy s sebou.

Jaroslav Petruška, DiS.
Odbor životního prostředí
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 Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

neděle 11. května 2014

Pelechov, motorest 08.30–08.40 h.
ŽB, Na Vápence, č. p. 762 08.45–08.55 h.
ŽB, Poštovní, č. p. 428 09.00–09.10 h.
ŽB, Poříč, internát 09.20–09.30 h. 
Splzov, křižovatka 09.35–09.45 h.
Bzí, prodejna potravin  09.50–10.00 h.
Těpeře, sokolovna 10.05–10.15 h.

Chlístov, č. p. 33 10.25–10.35 h.
ŽB, u odbočky k poliklinice 10.40–10.50 h.
ŽB, Malé náměstí 10.55–11.05 h.
ŽB, Horecká (hřbitov) 11.10–11.20 h.
Hrubá Horka, koloniál 12.40–12.50 h.
Střevelná, č. p. 39 12.55–13.05 h.
Jirkov, restaurace 13.10–13.20 h.
Horská Kamenice, has. zbrojnice  13.30–13.40 h.
Malá Horka, autobus. zastávka 13.50–14.00 h. 

Město Železný Brod ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r. o. pořá-
dají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu:

Sběr ambulantním způsobem (pojízdná 
sběrna) bude přistavena dle rozpisu na ozna-
čeném stanovišti. Odpady budou přebírány 
kvalifikovanými pracovníky.

Přijímány budou tyto druhy odpadů:
 léky všeho druhu včetně mastí
 domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, 

kyseliny, louhy, vývojky, ustalovače, chemické 
přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů  
a škůdců atd.) Vše řádně označené!!!
 zbytky starých barev, obaly od barev
 televizory, ledničky, zářivky
 všechny druhy akumulátorů včetně elektroly-

tu, baterií a článků
 upotřebené motorové oleje (v uzavřených 

nádobách do 30 l)
 olejové filtry a další zaolejovaný materiál

Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na ozna-
čeném stanovišti osobně pracovníkům zajiš-

ťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat od-
pady před příjezdem mobilní sběrny!

2. Občané předloží před předáním odpadu 
občanský průkaz, podle kterého bude zjiště-
na adresa.

3. Nebude přijat odpad, který bude umís-
těn na stanoviště před příjezdem mobilní 
sběrny nebo po jejím odjezdu.

4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástup-
ce městského úřadu.

Více informací na Městském úřadě Želez-
ný Brod, Odbor životní prostředí, tel. č.: 
483 333 924, nebo Severočeské komunální 
služby s. r. o, tel. č.: 483 312 403

Miloš Pala
vedoucí Odboru životního prostředí 

Odpadové hospodářství Města Železný Brod
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Tyto skutky páchají většinou lidé, kteří v místě 
činu nebydlí. Proto prosíme spoluobčany, aby 
případný výskyt podezřelých osob ihned hlási-
li MP, která věc prověří.
V dubnu byly MP provedeny dvě větší doprav-
ně-bezpečnostní akce, při nichž bylo zjištěno 
86 přestupků. 80 jich bylo vyřešeno v bloko-
vém řízení a 6 jich bylo předáno k dořešení 
správnímu orgánu.
V dubnu MP asistovala u dvou dopravních 
nehod. Na místě museli zasahovat jak hasiči, 
tak RZS. I když obě nehody vypadaly hrozivě, 
obešly se bez vážnějších zranění.
V dubnu přijala MP 4 oznámení, kdy občané 
žádali o pomoc při řešení zdravotního kolap-
su svých blízkých v ulicích města. Hlídka vždy 
poskytla první pomoc a poté si nemocné pře-
brali do péče zdravotníci.

V dubnu bylo MP přijato v pozdních večer-
ních hodinách oznámení, že městem duní 
hudba. Hlídkou byl zjištěn původce. Jednalo 
se o oslavu narozenin formou zahradní párty. 
Jelikož pachatel s hlídkou spolupracoval a pro-
dukci ihned ukončil, byl tento případ vyřešen 
domluvou.
Celkem bylo v dubnu přijato 160 oznámení, 
89 z nich bylo vyřešeno v blokovém řízení,  
15 případů bylo řešeno ve spolupráci s Policií 
ČR. 10 případů bylo předáno k dořešení správ-
nímu orgánu. Zbytek případů byl vyřešen do-
mluvou, nebo se jednalo o žádosti o pomoc, 
které nemají trestněprávní charakter. 

velitel MP 
sstr. Hriník Pavel

 Městská policie Železný Brod informuje

 Městská policie

Jsou tu jarní měsíce, ve kterých často dochází k vloupáním do sklepů, krádežím zahradní 
techniky a podobně.

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

 Pietní akt 

Vzpomínkový akt k 69. výročí osvobození 
Československé republiky a uctění památky 
obětí válek a totalitních režimů proběhne v pá-
tek 2. května ve 12 hodin u pomníku padlým 
na místním hřbitově. Pietní akt proběhne za 
účasti představitelů Města Železný Brod, čle-

nů Z0 Českého svazu bojovníků za svobodu, 
mládeže, žáků základních škol, skautů. Polože-
ním květin k pamětní desce v budově měst-
ského úřadu bude uctěna i památka Františka 
Balatky, železnobrodského učitele, který za-
hynul v koncentračním táboře.

 Taneční kurz pro mládež 

Taneční kurz, který se měl na jaře otevřít pro 
mládež a začátečníky, se bohužel neuskuteč-
ní. Je to pro nás nesmírným zklamáním, ale 
na rozdíl od avizovaného zájmu a veškerou 

snahu získat další frekventanty kurzu se při-
hlásilo pouze sedmnáct osob, což na otevření 
kurzu nestačí.
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 Železnobrodský jarmark

Už příští měsíc tu máme Železnobrod-
ský jarmark. V minulém čísle jsme již 
avizovali koncert punk-rockové kapely  
z Kutné Hory RYBIČKY 48 a brodské kape-
ly REVIVAL´60 v pátek 13. června. Sobot-
ní dopoledne bude patřit naší BROĎANCE. 
Po obědě se můžete těšit na Jiřího Votočka 
a kapelu PETR SPÁLENÝ REVIVAL, první  
(a vynikající) revival Petra Spáleného, odpoled-
ne bude připravena pro malé i velké DANCE 
PARTY se soutěžemi. Disco hudbu vystřídá 
folk a country, vystoupí oblíbená česká skupi-
na PLAVCI s Honzou VANČUROU. Z místních 
kapel si na letošním jarmarku zahraje FER-
NANDEZ a IN TOUCH. O noční program se 
postará liberecká kapela LESSYHO WOHEŇ.  
V neděli zahraje turnovský MACKIE MESSER 
BAND, jehož vystoupení bude proloženo po-
uliční pražskou chůderií v podání HOMBRES, 
program zakončí kapela ze SUPŠS Železný 
Brod OMERTA.

A protože stejně jako v loňském roce se bude 
hrát o jarmarku na dvě „stage“, připojujeme 
pozvánku od FAKING BOOKINGS + F.A.KING

Holky a kluci,
dovolujeme si Vás pozvat na druhý ročník 
dvoudenního FAKING HARD MUSIC FEST, 
který vznikl ve spolupráci naší FAKING BOO-
KINGS a kapely F.A.KING. Akce se bude ko-
nat v Železném Brodě 13.–14. června 2014 za 
účasti 16 hardcore/metal/crossover kapel, za-
čátek vždy v 17 hodin. Fest proběhne v době 
konání jarmarku téměř v centru dění v Huso-
vě ulici. A vstup bude zcela „free“. 
Těšte se na děsivě moc pochutin z naší Faking 
kuchyně, točenou limču, pivo Svijany 11 i na 
něco tvrdšího. 
BZ událost: http://bandzone.cz/akce/316003 a fb.
Kompletní program jarmarku s časy vyjde 
v červnovém zpravodaji.

Mediálním partnerem Železnobrodského 
jarmarku je Rádio Frekvence 1.

 Metropolitní opera v Kině Jitřenka v Semilech

V informačním centru si můžete rezervovat 
vstupenky na přímé přenosy z Metropolitní 
opery New York v ceně 330 Kč včetně od-
vozu zpět do Železného Brodu. V sobotu  
10. května 2014 vás čeká poslední představe-
ní sezony 2013/2014.  
G. Rossini: La Cenerentola (Popelka)
Ve slavném Popelčině příběhu vedle sebe 
vystoupí dva vynikající rossiniovští pěvci: ná-
ročnou titulní roli v Met poprvé ztvární mez-
zosopranistka Joyce DiDonato a jejím vyvo-

leným princem se stane jeden z největších 
tenoristů současnosti Juan Diego Flórez. Za 
dirigentský pult se postaví šéfdirigent Met 
Fabio Luisi. 
Věříme, že jsme zajištěním odvozu po před-
stavení otevřeli cestu ke krásnému hudební-
mu žánru i jiným než stálým posluchačům. Od 
10. května má probíhat v Kině Jitřenka před-
prodej na další operní sezonu. Sledujte infor-
mace na webových stránkách http://www.
metopera.cz, http://www.kinosemily.cz/.
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 Fotosoutěž Brody v Brodě

Fotostředisko Havlíčkův Brod ve spolu-
práci s městy Český Brod, Havlíčkův Brod, 
Uherský Brod, Vyšší Brod a Železný Brod 
pořádá fotografickou soutěž pro všechny 
občany České republiky. Cílem soutěže je 
zachytit krásy a život ve městech Brod. 
Vyhlášeny jsou celkem tři soutěžní kategorie 
Krásy města, Život ve městě, Život ve ško-
le. Uzávěrka soutěže je 6. srpna 2014 o půl-
noci. Fotografie jsou přihlašovány přes www.
uschovna.cz na e-mail info@fotoklubhb.cz ne-
bo poštou na CD na adresu: Jaroslav Kadlec, 
Vančurova 2599, 58001 Havlíčkův Brod. Jeden 
soutěžící může do každé kategorie přihlásit až 
tři fotografie. Odborná komise vybere v každé 
kategorii vítězná díla, nejčastěji první, druhé 
a třetí místo. V každé kategorii bude oceněno: 
1. místo částkou 2 000 Kč, 2. Místo částkou 
1 000 Kč a 3. místo částkou 500 Kč. Dále 
budou uděleny další věcné ceny jednotlivých 
měst, věcné ceny pro soutěžící do dvaceti 
let a čestná uznání. Proto foťte, přihlašujte 
svá díla, ať má Železný Brod silné zastoupení 

a šanci na obsazení předních příček soutěže. 
Z výsledků fotosoutěže vznikne putovní vý-
stava, kterou uvidíte v roce 2015 v městské 
galerii a stejně jako v loňském roce bude vy-
dán katalog fotografií.

Více informací k soutěži naleznete na 
http://www.fotobrody.cz nebo se můžete 
informovat osobně v kanceláři IKS Železný 
Brod.

 Přehlídka dechovek v Olszyně

V neděli 4. 5. 2014 se uskuteční tradiční pře-
hlídka dechovek v partnerské obci Železného 
Brodu, polské Olszyně. 8. mezinárodní fes-
tival dechové hudby proběhne od 12 hodin 
v ulicích Olszyny a na městském stadionu. 
Ze Železného Brodu pojede na festival Bro-
ďanka a Taneční a swingový orchestr ZUŠ 
Železný Brod. Několik volných míst nabízíme 

veřejnosti. Odjíždíme od ZUŠ Železný Brod 
v 8.30 hod. Informace a přihlášení na Turis-
tickém informačním centru Železný Brod, 
tel. 484 353 333, info@zelbrod.cz.

Bc. Iva Chaloupková
vedoucí IKS

Neckyáda – jedna ze soutěžních fotografií 
v minulém roce autorky Evy Sedlákové
Neckyáda – jedna ze soutěžních fotografií 
v minulém roce autorky Evy Sedlákové
Neckyáda – jedna ze soutěžních fotografií 
v minulém roce autorky Evy Sedlákové

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

 Sezónní otevírací doba: 
květen–září: po–pá 9–12 a 12.30–17 hodin, so–ne 9–13 hodin
v době státních svátků 1. a 8. 5. 2014 bude zavřeno
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 Aktuální předprodej vstupenek

Předprodej vstupenek v TIC Železný Brod  
a na www.e-vstupenky.cz

Hrdý Budžes (divadelní představení 
17. 5. 2014 v divadle) – vstupné 350 a 400 Kč
Swingový večer (koncert 9. 5. 2014 v diva-
dle) – vstupné 50 Kč 
Josef Fousek (koncert 27. 6. 2014 na farní za-
hradě kostela sv. Jakuba) – vstupné 85 Kč
Judas Priest Revival Praha, předkapela 
Nobody Knows (koncert 11. 7. 2014 na hasič-
ském hřišti) – vstupné: 100 Kč

Please The Trees (koncert 24. 5. 2014 na Bě-
lišti) – vstupné: 130 Kč

 Letní aktivní dny v Železném Brodě

V okolí Železného Brodu je spousta turistic-
kých cílů a město jako takové nabízí i mnoho 
zábavy. Aby byla nabídka pro turisty ucelená 
a přehledná, vznikl prázdninový projekt, kte-
rý má turisty ve městě a v okolí zadržet, a to 
klidně i na celý týden. Informační a kulturní 
středisko Železný Brod ve spolupráci s podni-
katelskými subjekty a městskými organizace-

mi připravil program s názvem „Letní aktivní 
dny“. Od pondělí do pátku mohou návštěvníci 
města vyrazit za dobrodružstvím. Program se 
cyklicky opakuje od 1. 7. – 29. 8. 2014 po celé 
léto týden po týdnu. Více informací nalezne-
te na www.zeleznybrod.cz/obcan/kultura-
-sport-spolky/informacni-kulturni-stredis-
ko/mestske-akce/letni-aktivni-dny.

 TIC na veletrzích cestovního ruchu

Ve spolupráci se Sdružením Český ráj bylo 
na jaře roku 2014 naše město propagová-
no na zahraničních veletrzích: Vakantie Ut-
recht, ITF Slovakiatour Bratislava, Reisemarkt 
Drážďany a tuzemských veletrzích: Dovolená  
a Region Ostrava, Infotour Hradec Králové, 
For Bikes Praha, Regiontour Brno, Holiday 
World Praha a EuroregionTour Jablonec nad 
Nisou. Posledních dvou jsme se aktivně zú-
častnili i my. Ze strany veřejnosti byl tradičně 
velký zájem především o mapy území, propa-

gační materiály hradů, zámků a skalních měst 
Českého ráje. Oba tuzemské veletrhy vykáza-
ly vysokou návštěvnost (Holiday World Praha 
31 325 návštěvníků, Euroregion Tour Jablo-
nec n. Nisou 4 800 návštěvníků). Věříme, že 
se nám Železný Brod podařilo dostat do pod-
vědomí potenciálních turistů.

Alena Matějková
referentka IKS Železný Brod

 Svozový autobus do OC Forum, Liberec 
Za nákupy zcela ZDARMA pojede autobus ve dnech: 17. 5., 21. 6., 30. 8. a 20. 9. 2014. 
Odjezd autobusu ze zastávky v Železném Brodě v 10.15 hodin. Návrat v 17.05 hodin.
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MĚSTSKÉ DIVADLO

 DS Tyl Železný Brod

 Železnobrodské divadelní hry – ohlédnutí

V pátek se ve hře Féliciena Marceaua předsta-
vil spolek Tyl z Josefova Dolu. Herci, kterých 
bylo na jevišti bohužel více než diváků v hle-
dišti, předvedli excelentní výkon. Gradující děj, 
střízlivá perfektní scéna, výborné kostýmy.
V sobotu se ve hře Michaely Doležalové 
a Romana Vencla Když se zhasne, představil 
spolek Tyl ze Slané u Semil. Svěží konverzační 
hra, moderní, zábavná a hezky vypravená. Ná-
vštěvníků bylo naštěstí o něco víc než v pátek.
V neděli se ve hře Alejandra Casony Stromy 

umírají vstoje představil spolek Tyl z Lomnice 
nad Popelkou. V lehce pochmurném příběhu 
herci podávali maximální výkony, ale slabší to 
však opět bylo s návštěvností.
Věříme, že se nám v obnovené tradici po-
daří pokračovat i v následujících letech, 
a skrytě doufáme i v to, že si příště do diva-
dla najde cestu více diváků než letos. 

Divadelní spolek TYL Železný Brod

Ve dnech 11. až 13. dubna 2014 proběhly v našem městském divadle obnovené Železno-
brodské divadelní hry, na kterých jsme přivítali celkem tři ochotnické soubory z blízkého 
okolí.

Na jevišti se naposledy potkaly v Opavě pod křížem v Kopeckého pašijích. Jana Vojtková 
jako Máří Magdalena a Zdislava Bohuslavová jako Marie, matka Ježíšova. Je to už více 
než dvacet let. Od té doby si každá prošla svou křížovou cestu, aby se sešly v Železném 
Brodě v inscenaci Na útěku. Rozhovor vznikl při jedné ze zkoušek v libereckém divadle. 
Obou aktérek se ptá Iva Chaloupková, vedoucí IKS Železný Brod.

 Spolu na prknech po dvaceti letech

Zdislava Bohuslavová vlevo, Jana Vojtková vpravo

 Studio Hamlet

Zleva: Jana Hejret Vojtková, Pavel Hejret, 
Zdislava Bohuslavová
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Jana Hejret Vojtková

Iva:  Před čím utíkáte?
Jana:  V životě neutíkám, snažím se čelit výzvám 
a tohle je jedna z nich.
Zdislava:  Většinu života utíkám z reality a hledám 
svou tvář. Takže si raději nasazuji masky jiných, 
a proto hraju divadlo. Je to vlastně úprk sama 
před sebou.
Iva:  Jaké to je potkat se po dvaceti letech 
na jevišti?
Jana: Je to pravdivé, emotivní, životní, obo-
hacující, namáhavé, náročné, ale láskyplné. 
Přesně takové, jaké by podle mě mělo divadlo 
být.
Zdislava:  Pro mě je to zázračné. Po dlouhé 
době mám na jevišti pocit bezpečí a jistoty. 
Na Janu je absolutní spoleh. S Janou bych se 
nebála jít krást koně. A takových kolegyň je 
málo.
Iva:  Co vaše postavy, jaké jsou?
Jana: Hraju Margot. Paní utíkající od rodiny, 
unavenou starostmi o ni, hledající něco, sama 
neví co. Já sama jsem matka tří dětí, unavená 
dennodenně, ale milující svou rodinu, nehle-
dající nic, protože své jsem se našla v nich, 
svých milovaných, takže zdánlivě rozdílné 
ženy, ale v lecčems si podobné.
Zdislava: Moje postava Clode je mé alter ego. 
Ostatně jako každá nová role. Víc neprozra-
dím.
Iva: Děkuji za rozhovor a zlomte vaz.

Bc. Iva Chaloupková

NA ÚTĚKU

pátek 30. 5. 2014 od 19.30 hod.
Městské divadlo Železný Brod

Autor: Pierre Palmade a Christophe Duthuron
Režie: Jana Hejret Vojtková
Hrají: Jana Hejret Vojtková a Zdislava Bohuslavová
Světla, zvuk: Pavel Hejret

Nezdolnou energií a nadějí nabitá ko-
medie o náhodném setkání dvou oby-
čejných žen vydávajících se na cestu za 
svobodou, dobrodružstvím a životem 
prožitým naplno. Toto představení je prv-
ním počinem projektu Profesionálové hra-
jí s ochotníky. Společně Vás pobaví Jana 
Hejret Vojtková, členka činohry Divadla 
F. X. Šaldy Liberec a Zdislava Bohuslavo-
vá, herečka Studia Hamlet Železný Brod.
Po Železném Brodě se bude představe-
ní inscenovat v červnu ještě třikrát, a to 
8. 6. 2014 v Chrastavě, 13. 6. 2014 v Čes-
kém Brodě a 16. 6. 2014 v Liberci. Zajištěna 
bude doprava Železný Brod – Koberovy.

Vstupné dobrovolné
Pořádá Studio Hamlet 

s finanční podporou Města Železný Brod

KRALEVIC 
BRODSKÝ 

OZNAMUJE:
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SWINGOVÝ VEČER
pátek 9. května od 18 hodin
Městské divadlo Železný Brod

Taneční a swingový orchestr 
ZUŠ Železný Brod

Big Band Železný Brod
Big ´O´Band Liberec

JAN SMIGMATOR (*1986)
Jazzový a swingový zpěvák, který na hu-
dební scéně 21. století s noblesou ztělesňu-
je odkaz swingových králů, jakými byli Frank 
Sinatra, Sammy Davis jr., Dean Martin, Bob-
by Darin, Mel Tormé nebo dodnes fantastic-
ký zpěvák Tony Bennett! Jeho styl, frázování 
a láska k jazzu a swingu ho dnes řadí mezi 
přední interprety tohoto žánru u nás! 

Máme se na co těšit!

Vstupné 50 Kč
Předprodej v Turistickém informačním centru 

a na www.evstupenka od 22. dubna 
Pořádá IKS Železný Brod, 484 353 333

Charizmatický, elegantní Jan Smigmator

HRDÝ BUDŽES

sobota 17. května od 19 hod.
Městské divadlo Železný Brod

Autor: Irena Dousková
Režie: Jiří Schmiedt 

V podání: Divadlo A. Dvořáka Příbram 
Hrají: Barbora Hrzánová, 

Jarmila Vlčková, Libor Jeník 

Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy Helen-
ka Součková, nás zkoumavým i naivním po-
hledem dítěte provází tragikomickými roky 
husákovské normalizace. Barbora Hrzáno-
vá obdržela cenu Thálie 2003 za mimo-
řádný ženský jevištní výkon. Představení 
vyprodává divadelní sály dodnes. Nevá-
hejte se zakoupením vstupenky.

Vstupné: 350 Kč a 400 Kč 
Předprodej v Turistickém informačním centru 

a na www.evstupenka od 7. dubna 
Pořádá IKS Železný Brod, 484 353 333

Na tomto koncertě bychom Vám rádi před-
stavili další úspěšnou absolventku naší ZUŠ 
Pavlu Mazancovou (*1994). Hrát na housle 
začala v šesti letech v ZUŠ v Železném Brodě. 
Od roku 2009 studuje hru na housle na Pražské 
konzervatoři ve třídě prof. Jaroslava Foltýna. Od 
roku 2005 byla po dobu pěti sezón členkou me-
zinárodního symfonického orchestru mladých 
EUROPERA Jugendorchester. Vždy ji přitahova-
la komorní hra, se kterou se začala seznamovat 
již na ZUŠ. Jejím dosud největším úspěchem 
v této oblasti bylo loňské vítězství na 46. ročníku 
Národní rozhlasové soutěže mladých hudebníků 
Concertino Praga v kategorii trio ve složení Pavla 
Mazancová a Eva Schäferová, housle a Magda-
léna Ochmanová, klavír.

Mgr. Eva Lédlová
ředitelka ZUŠ 

PAVLA MAZANCOVÁ 
HOUSLE

středa 28. května od 19 hodin
Městské divadlo Železný Brod

Magdaléna Ochmanová – klavír
Matyáš Keller – violoncello

VI. koncert cyklu „ZUŠka představuje“
Vstupné dobrovolné

Pořádá ZUŠ Železný Brod
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MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY

Miloslav Janků se narodil 4. dubna 1916 v Úpi-
ci, v Semilech žil od jedenácti až do šedesáti 
let, kdy se přestěhoval do Železného Brodu.
V letech 1931 až 1934 navštěvoval sklářskou 
školu v oddělení malování a leptání skla profe-
sora Zdeňka Juny, po absolvování byl přijat na 
Státní uměleckoprůmyslovou školu v Praze, 
kde v letech 1934 až 1939 studoval v atelié-
ru profesora Františka Kysely. Tenkrát se, jako 
většina jeho spolužáků, zajímal víc o kresbu  
a malbu než o sklo, takže uvažoval o mož-
nosti zůstat v Praze a jen malovat. Po připo-
jení českého pohraničí k Hitlerovu Německu 
a vyhlášení protektorátu Čechy a Moravy byla 
naše budoucnost nejistá. Přivítal proto mož-
nost vrátit se domů. Ze sklářské školy právě 
odcházel profesor Juna, protože se stal ředite-
lem šperkařské školy v Turnově. Svého žáka, 
a nyní již absolventa uměleckoprůmyslové 

školy, doporučil za svého nástupce. Zájemců 
o místo profesora-výtvarníka bylo několik, ale 
škola mu dala přednost, a nelitovala. Do oddě-
lení přinesl nový, v té době netradiční pohled 
na malované sklo a velice rychle o něm pře-
svědčil i žáky, z nichž někteří později studovali 
na uměleckoprůmyslové škole nebo akade-
mii. Na sklo promítal i motivy z obrazů, k nimž 
nejčastěji hledal podněty ve vzpomínkách  
z dětství a umísťoval je do jemu nejmilejší kra-
jiny mezi Semily a Vysokým nad Jizerou. Nové 
motivy vyžadovaly i jinou práci se sklářskými 
barvami. To vyřešil již zkušený dílenský učitel 
Jaroslav Dědeček. Janků zůstal ve škole až 
do roku 1952, kdy musel z politických důvodů 
odejít. 
Několik let žil v existenční nejistotě. Usiloval  
o spolupráci s Výtvarným střediskem průmys-
lu skla a keramiky v Praze, ale věnoval se také 
malbě a kresbě.
V roce 1956 se stal zaměstnancem Železno-
brodského skla. Až do roku 1963 navrhoval 
dekory pro podnikové středisko malovaného 
skla. Když bylo zrušeno, stal se návrhářem 
skleněných figurek. Nejdříve navrhoval vinuté
figurky a snažil se jim dát jiný obsah, když vy-
užil důvěrných znalostí přírody. A dařilo se mu 
dávat jim do té doby nevídaný vtip a půvab. 
Zajímal se také o foukané figurky. Nevyrábělo
se jich mnoho, ale nejlepší na ně orientovaní 
skláři, spolupracovníci profesora Brychty, se  
v realizacích rychle přiblížili také jeho předsta-

 Výstava skla, obrazů a grafiky Miloslava Janků
V květnu si připomeneme dvacáté výročí smrti Miloslava Janků (27. května 1994), ale 
nebyl to jediný důvod k uspořádání výstavy v Městské galerii Vlastimila Rady. Tím hlav-
ním bylo zjištění, že jeho sklářské a malířské dílo nebylo ještě nikdy v Železném Brodě 
ve výběru vystaveno. Sklo sice bývalo na sklářských výstavách od 40. do 70. let, před 
jedenadvaceti lety vystavoval v Městské galerii obrazy a kresby, ale jen z posledních let.
Tentokrát jsou (ve výběru) vystaveny obrazy od roku 1938 až do smrti a sklo z let, kdy se 
jím zabýval.

19



vám o nich. Janků se stal vedle Brychty nej-
osobitějším výtvarníkem – interpretem této 
sklářské techniky.
V polovině 60. let byl, včetně sklářské hutě, dobu-
dován základní závod Železnobrodského skla na 
Poříčí. V něm se prováděly nejen vázy, ale také 
hutní figurky, a podle jeho návrhů menší plastiky.
Navrhoval je až do poloviny 70. let, kdy odešel do 
důchodu. Nejraději pracoval se zoomorfními mo-
tivy, protože zvířata a ptáky důvěrně znal, takže 
neměl problém i jejich maximálně zjednoduše-
ným tvarům zachovat charakteristické znaky. Nej-
aktivněji prosazoval právě jejich vzorování. Trval 
na dodržování všech detailů, někdy proto nebyl 
skláři v huti vítán. Přesto si svou představu o nich 
prosadil. Podnik potřeboval figurální motivy. Vy-
tvořil cykly shakespearovských, moliérovských, 
dumasovských a jiných literárních postav, ale také 
současných profesí. Byl o ně zájem. 
Rád by ve výrobě uplatnil také „své“ husopas-
ky, pasáčky, dívky a ženy s květy, džbány nebo 
košíky, které se objevovaly i na jeho obrazech,  
a ještě častěji na kresbách a grafických listech,
ale zahraniční zákazníci o ně neměli zájem. Ne-
rozuměli jim. 

Po dosažení důchodového věku ze Železno-
brodského skla odešel, ale některé figurky 
a plastiky se vyráběly podle jeho návrhů až 
do začátku 90. let. Kolik od poloviny 60. do 
poloviny 70. let vytvořil návrhů figurek, plastik 
a pískovaných objektů nevíme. Jejich počet 
byl ale úctyhodný.
Miloslav Janků se potom věnoval malbě,  
a ještě častěji kresbě, tvorbě knižních značek, 
novoročenek a velikonočních pozdravů. Od 
poloviny 60. let vytvořil grafických listů téměř
pět set. Jaroslav Šulc se většinou postaral  
o tisk. 
Po přestěhování do Železného Brodu se na 
jeho obrazech a kresbách častěji objevovalo 
Železnobrodsko s tradičními driketami a mu-
zikanty. Do maloskalské krajiny umísťoval mi-
lovaného Dona Quijota. 
Od smrti Miloslava Janků uplynulo dvacet let. 
Jeho obrazy a kresby zdobí železnobrodské 
domácnosti a stále se líbí. 

Antonín Langhamer

MILOSLAV JANKŮ
SKLO, OBRAZY, GRAFIKA

1.–25. května
úterý–neděle od 13 do 16 hod.

Městská galerie Vlastimila Rady
Vernisáž 30. dubna od 17 hodin,

úvodní slovo Antonín Langhamer

Výstava k 20. výročí úmrtí malíře a sklář-
ského výtvarníka Miloslava Janků, rodáka  
z Úpice u Trutnova, který svůj tvůrčí život 
spojil se Železným Brodem a Semily. Vý-
stavou připomeneme jak jeho volnou ma-
lířskou a grafickou tvorbu, tak i návrhy ma-
lovaného skla, figurek a hutních plastik pro
Železnobrodské sklo. 

Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě 
ve spolupráci s IKS Železný Brod

483 389 081, muzeum@zelbrod.cz
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František Skála (* 7. 2. 1956 v Praze)
vystudoval řezbářství na Střední umělecko-
průmyslové škole v Praze (1971–1975) a fil-
movou a televizní grafiku na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze (1976–1982). 
Je zakládajícím členem skupiny TVRDOHLAVÍ 
(1987–1991), skutečným členem tajné orga-
nizace B. K. S. (od r. 1974), komturem Řádu 
Zelené berušky (od r. 1985). Jeho široký tvůr-
čí záběr přesahuje hranice výtvarného umě-
ní, hraje a zpívá v Malém tanečním orchestru 
Univerzal Praha a ve skupině Finský Barok. 
Je členem divadla Sklep a vokálnětanečního 
tria Tros Sketos. Podílel se na filmových, diva-
delních a architektonických realizacích (inte-
riery Paláce Akropolis). Ilustroval přes dvacet 
knih a mnohé z nich získaly prestižní ocenění 
(Cena MK za nejkrásnější knihu roku 1984, 
1989, Certificate of Honour Illustrations IBBY
1989, 2002, 2010, Zlaté jablko BIB 2009). Zú-
častnil se více než 140 kolektivních a 50 sa-
mostatných výstav doma i v zahraničí. Jeho 
díla jsou zastoupena v mnoha sbírkách. V ro-
ce 1991 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého 
a Cenu Arte Giovani di Europa a o dva roky 
později reprezentoval Českou republiku na  

45. Bienále v Benátkách. V roce 2005 získal 
Cenu Osobnost roku v anketě, ve které hlaso-
valo 60 teoretiků a publicistů za výstavu „Ská-
la v Rudolfinu“ uspořádanou na konci roku
2004, kterou navštívilo přes 40 tisíc návštěv-
níků a která se stala nejúspěšnější výstavou 
roku. Výstava pak pokračovala v roce 2005 
v Egon Schiele Centru v Českém Krumlově  
a v roce 2006 v Moravské galerii Brno. V roce 
2006 vytvořil autorskou filmovou znělku pro
MFF v Karlových Varech a o rok později se po-
dílí na dramatizaci svého kresleného komiksu 
„Velké putování Vlase a Brady“ v divadle Mi-
nor v Praze. V roce 2010 získal za přínos ve 
výtvarném umění Cenu Ministerstva kultury.

(Zdroj: http://www.frantaskala.com/cs/bio)

Co (možná) na výstavě uvidíte. V každém 
případě bude vernisáž výstavy a výstava 
samotná nezapomenutelným zážitkem. 
Na výstavu Františka Skály se čeká i něko-
lik let, nenechte si ji ujít.

HEADLANDSEEHEADS
Hlavy vytvořené z mořských řas „kelp“ vysky-
tujících se na západním pobřeží USA. Vznikly 

FRANTIŠEK SKÁLA
CESTY

31. května – 22. června 
úterý–neděle 13–16 hodin

Městská galerie Vlastimila Rady

Vernisáž 30. května od 19 hodin
V Městské galerii Vlastimila Rady Franti-
šek Skála představí výstavu Cesty, kde 
bude mimo jiné prezentovat práce z cyklu  
HEADLANDSEEHEADS (2003), práce k au-
torské knize Skutečný příběh Cílka a Lídy 
(2007) či známá auta z dílny Saigon Team 
a také poetické Listové obálky. Koncepci 
výstavy jako spektra různých skutečných  
i pomyslných cest připravil sám autor.

Pořádá IKS Železný Brod
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během několika rezidenčních pobytů v Head-
lands Center for the Arts u San Francisca 
na základě grantu Arts Link program v New 
Yorku.
K cyklu byla vydána kniza „Headlands – Země 
hlav“. 

SAIGON TEAM
František Skála & spol.
Výstava představuje proslulé „SAJGONÁŘE“ 
vyráběné od roku 1987 až po současnost. Tyto 
modely vozů dostaly název od historky s ná-
kladním automobilem, zapadlým po nápravy 
do bláta poblíž rodinného sídla Františka Ská-
ly. Místo události bylo pojmenováno „Sajgon“. 
Během velikonočních svátků jsou každoročně 
vyráběna dřevěná a kovová auta z odpadových 
materiálů, protahována blátem, nacpávána 
suchou trávou, zapalována a jinak destruová-
na k obveselení dětí i dospělých. Konstrukce 
vozů byly v průběhu 23 let přizpůsobeny to-
muto účelu a na jejich výrobě se podílejí kro-
mě rodiny F. Skály i další autoři. Vznikla tak ori-
ginální kolekce sochařských objektů – hraček, 
s důrazem na patinu vytvořenou během cesty 
krajinou.
 
LISTOVÉ OBÁLKY
Každá obálka obsahuje nepřenosný zážitek 
zázraku celodenní práce s pestrými i jemnými 
barevnými odstíny listů, které nelze uspoko-
jivě reprodukovat tiskem, neboť jejich nosi-

telem je živý materiál s nostalgickým posel-
stvím odchodu.

SKUTEČNÝ PŘÍBĚH CÍLKA A LÍDY
Fyzicky i časově náročná práce podobná ani-
movanému či hranému filmu, obnášející pří-
pravu loutek, prostředí a fotografování v reál-
ném čase ročních období, se protáhla z dvou 
měsíců na dva roky a rozdělila seriál na dvě 
knihy. Malou „úvodní“– Jak Cílek Lídu našel 
(Meandr 2006) – a velkou, Skutečný příběh 
příběh Cílka a Lídy (Arbor Vitae 2007). Kniha 
posloužila jako předloha k filmu J. Svěráka 
„Kuky se vrací“.

(Zdroj: http://www.ogv.cz/franta_skala)

Uzávěrka žádostí o uspořádání výstavy v měst-
ské galerii v roce 2015 je 30. května 2014.

Žádosti a bližší informace naleznete na we-
bových stránkách města (http://www.zelez-
nybrod.cz/cz/obcan/kultura-sport-spolky/ga-

lerie/) nebo v kanceláři IKS Železný Brod. 
I v roce 2015 nabídne Městská galerie Vlasti-
mila Rady příležitost prezentovat se mnohým 
tvůrčím osobnostem. Plán výstav na rok 2015 
bude sestaven a zveřejněn v červnu 2015.

 Výzva pro zájemce o uspořádání výstavy

Městská galerie Vlastimila Rady nabízí každoročně své prostory pro uskutečnění indi-
viduálních či kolektivních výstav. Kromě stálé výstavy Vlastimila Rady se nabízí dalších 
43 m2 pro krátkodobé výstavy.

Houba – skůrografie

22



MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ

VILÉM DOSTRAŠIL 
SKLENĚNÉ FIGURKY

5. dubna – 27. července
úterý–neděle 9–12 a 13–16 hod.
Městské muzeum – sklářská expozice
Komorní výstavkou ve sklářské expozici 
muzea si připomeneme osobnost jednoho 
z nejvýznamnějších tvůrců železnobrod-
ských skleněných figurek, od jehož úmrtí
letos uplynulo deset let. Na výstavě před-
stavíme figurky foukané, modelované i hut-
ně tvarované.

Vstupné v rámci vstupného do muzea 
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě

KONCERT
PLEASE  THE  TREES

sobota 24. května od 18 hod. 
Běliště – přírodní areál

Please The Trees (alternativní rock) 
– svébytná formace, jež si individuální 
cestou a nasazením pomalu ale jistě do-
bývá pevnou pozici nejen na tuzemské 
hudební scéně. 

Skupina vznikla v roce 2005 a během 
koncertů, které nabývají až extatických di-
menzí, představuje především nové album  
A Forest Affair. Album vyšlo u vydavatel-
ství Starcastic Records v říjnu 2012 a bylo 
oceněno výroční hudební cenou Anděl za 
nejlepší alternativní počin v roce 2012. Sku-
pina odehrála v roce 2013 kolem třiceti vy-
stoupení v zahraničí. Na začátku roku 2014 
skupina PTT absolvovala turné po Anglii  
a následovalo březnové měsíční turné po 
Spojených státech amerických. 
V případě nepříznivého počasí se koncert 
uskuteční v KC Kino Železný Brod.
www.pleasethetrees.com/cs/

Vstupné 130 Kč 
předprodej v TIC ŽB 

a na www.evstupenka.cz od 5. května 
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě 

s finanční podporou Města Železný Brod
483 389 081, muzeum@zelbrod.cz

Muzejní noc na Bělišti 
6. června od 18 do 23 hodin
a 
koncert Jana Buriana na Bělišti 
29. srpna 2014

Připravujeme na léto:

LIBUŠE LOSKOTOVÁ 
GRAFIKA A ILUSTRACE

20. května – 29. června 
květen: úterý–neděle 
9–12 a 13–16 hodin

Městské muzeum – Běliště
Libuše Loskotová (*1931, Praha)
Grafičkaailustrátorkadětskýchknihčinná
v oblasti užité grafiky. Studovala na VŠUP 
Praha obor knižní grafika u prof. Svolinské-
ho 1950–56. Od roku 1958 se zúčastňovala 
výstav grafiky v Československu i v zahrani-
čí, v Paříži (1966), Athénách (1967), Coregiu  
a Tarentu (1970), bienále ilustraci v Berlí-
ně, Bratislavě, Bologni, Praze. Na výstavě 
v Athénách (1967) obdržela zlatou medaili 
za grafické dílo. Spolupracovala dlouhá léta
s nakladatelstvím Albatros jako ilustrátorka 
knih pro děti. Na výstavě se představí výběr 
ilustrací z dětských knížek a ukázka národo-
pisných kreseb z Valašska.

Vstupné v rámci vstupného na Běliště 
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě 

483 389 081, muzeum@zelbrod.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ŽELEZNÉM BRODĚ

 Z knižních novinek
Mahtob Mahmoodyová: Na útěku
Dnes už dospělá Mahtob Mahmoodyová, dce-
ra autorky bestselleru Bez dcerky neodejdu,  
s odstupem více než čtvrt století vzpomíná, 
jak drama své rodiny prožívala coby malé 
dítě a jak se s tragickou událostí vyrovnává 
dodnes. Mahtobin příběh je napínavé psy-
chologické drama symbiózy dvou žen, které 
se patrně do nejdelší smrti nezbaví následků 
někdejší osudné události.

Barbara Woodová: Had a hůl
Sýrie, rok 1450 před Kristem. Lee, nejstarší 
dceři bohatého vinaře, bylo právě osmnáct 
let, a tak má nejvyšší čas se vdát. Nabídku 
k sňatku bohatého, ale krutého stavitele lodí 
Jótama však její otec odmítne, když zjistí, že 
v Jótamově rodině se dědí epilepsie. Rozzu-
řený takovou veřejnou potupou začne Jótam 
vydírat Leina otce – buď se za něj Lea provdá, 
nebo Jótam celou její rodinu zničí.

Alice Munroová: Drahý život
Osudy hrdinů nové knihy povídek Alice Munro-
ové nezřídka utvářejí a proměňují náhlá hnutí 
mysli, citová vzplanutí, erotické touhy i zcela 
náhodné události. Nenápadná hloubka, ne-
předvídatelnost a průzračnost příběhů, z nichž 
závěrečné čtyři zachycují poprvé i zlomové 
okamžiky autorčina vlastního dětství, znovu 
dokládají sílu jejího vypravěčského umění, 
oceněného nedávno i Nobelovou cenou.

Jess Walter: Nádherné trosky
Počátkem 60. let připlouvá do ospalého ital-
ského městečka mladičká americká herečka. 
Filmová hvězdička zcela učarovala plachému 
majiteli penzionu, ve kterém se ubytovala. 
Jenže pak údajně zemřela. Střihem takřka 
filmovým se z dávné italské idyly přenášíme

na opačnou polokouli, do žhavé současnosti: 
V Los Angeles se objeví starý Ital pátrající po 
tajemné ženě, kterou naposled viděl ve svém 
penzionu o půl století dříve. Fascinující příběh 
s mnoha dějovými liniemi o lidských snech  
a jejich střetu s realitou.

Jan Guillou: Stavitelé mostů
První díl švédské rodinné ságy klenoucí se 
přes celé 20. století. Tři bratři Lauritz, Oscar 
a Sverre jsou poté, co jejich otec a strýc za-
hynou v Severním moři, nuceni opustit malou 
pobřežní vesničku a vydělávat si na živobytí ve 
městě. Jejich řemeslné nadání vzbudí pozor-
nost dobročinného spolku, pod jehož záštitou 
mají být chlapci na univerzitě v Drážďanech 
vzděláváni jako stavitelé mostů a železnic. Po 
studiích se bratři rozdělí a každý si jde svou 
cestou. Lauritz se vrací do Norska a zapojuje 
se do stavby jedné z nejvýznamnějších že-
leznic, Oscar odchází do Německé východní 
Afriky a Sverre se vydává se svou láskou do 
Anglie.

Miloš Urban: Přišla z moře
Jednoho dne se na pláži v jihoanglickém 
městečku objeví tajemná krásná dívka oděná 
jen v plavkách, která zjevně vyšla z moře. Je 
promrzlá, nikoho nepoznává, na nikoho nere-
aguje. Mladý novinářský elév z Prahy, který je  
v Anglii na stáži, má o dívce napsat reportáž. 
Když dorazí do policejní cely, zdá se, jako by 
ho dívka poznávala. Ukáže se však, že tato 
skutečnost může být životu nebezpečná. Inte-
ligentní roman noir jako odpověď současným 
krvavým krimi thrillerům.

Mgr. Dana Hudíková
vedoucí knihovny
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DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ

POUŤ SVATÉHO JOSEFA 
NA KRÁSNÉ

čtvrtek 1. 5. od 9.30 hodin
dopolední program

9.30 Zahájení poutě na faře 
Výstava z děl fotokroužku dětí ZŠ Pěnčín
David Szalay sculptures 
umělecké zpracování kovů
Interaktivní výstava prací Jaroslavy Balatko-
vé a jejích přátel
Prodejní výstava uměleckého skla atelieru 
rodiny Olivových
Armillaria – ČSOP: tvůrčí dílnička, povídání  
o přírodě, prodej knížek, semínek, pohlednic
10.00 Slavnostní poutní Mše svatá 
v kostele sv. Josefa, celebrovaná P. Fran-
tiškem Schitterem O. Praem., farářem  
z Přepeř u Turnova, hudební doprovod H. Lau  
a J. Klokočníková
10.30 První pohádka Divadélka z půdy 
pana Pešána
11.00 Kittelův dům 
otevření a zpřístupnění
První komentovaná prohlídka o Burku 
historie, současnost,budoucnost
Mgr. Jan Sedlák a Richard Hübel
11.15 pěvecký sbor 
GENERACE GOSPEL CHOIR 
z Jablonce nad Nisou

odpolední program

12.00 Kittelovo muzeum: 
slavnostní zahájení páté sezóny
Tajemství – slavnostní křest
Velká bylinková soutěž o Kitl Syrob
12.30 Zpívánky Divadélka z půdy
13.00 Huntířovský smíšený pěvecký sbor 
– Mgr. Věra Paldusová
13.30 Kombinovaný koncert 
Mgr. Klokočníkové, jejích žáků a smyčcové-
ho kvarteta Ad libitum
13.30 Druhá pohádka Divadélka z půdy
14.00 Kytarový koncert 
studenta Konzervatoře Pardubice Vojtěcha Jelínka
14.30 Folklorní soubor Nisanka Jablonec 
nad Nisou – pásmo tanců, říkadel a písniček
15.15 Smíšený pěvecký sbor Janáček  
Jablonec nad Nisou s Jabloneckou píšťalkou

Po celou dobu poutě je možné zakoupit si lev-
né domácí a stylové občerstvení ve farní ku-
chyni, u hasičů, ve stáncích Kitl s. r. o. a Kozí 
farmy Pěnčín. Na posezení jste vítáni všude.
Koníčci paní Šeflové budou vozit děti 
na louce nad kostelem.
Doprava – v 8.40 hod. je odjezd autobusu 
ze Železného Brodu z Malého náměstí  
přes Těpeře – Alšovice – Pěnčín, s obvyklý-
mi zastávkam

Změna programu vyhrazena

Pořadatelé: Obec Pěnčín, Římskokatolická far-
nost Krásná, Matice děk. Železnobrodského, 

Kitl s. r. o., Krásnohled, Armillaria, 
Výletní areál Pěnčín
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Datum: 7. 6. 
Odjezd: v 7 hodin od Penny Market 
Návrat: předpokládaný návrat v 18 hodin
Cena: členové ČČK – 100 Kč
nečlenové dospělí – 150 Kč
děti – 50 Kč

Zájemci, prosím hlaste na telefonním čísle 
737 474 649 (paní Michlerová)
Výlet je vhodný pro všechny věkové katego-
rie, v ceně nejsou zahrnuty vstupy ani občer-
stvení.
Naše nové webové stránky jsou: 
www.cck-zb.webnode.cz

 Výlet do Prahy s ČČK ŽB

Český červený kříž, místní skupina Železný Brod, 
pořádá výlet Praha – Petřín, Pražský hrad
volný program

Seš-lost?
Třídenní kulturní akce, v rámci které proběhnou 
prezentační akce, přednášky, workshopy, ver-
nisáže a výstavy se bude konat 6–8. 6. 2014. 
Účastníky budou studenti středních a vysokých 
uměleckých škol, odborná veřejnost, obyvatelé 
a návštěvníci města Železný Brod. Projekt je 
kreativní spolupráce mladé i starší generace 
ve veřejném prostoru malého města Železný 
Brod. Hybateli dění na tomto poli přitom budou 
přizvaní umělci, absolventi či studenti umělec-
kých škol, kteří za pomoci různorodých činnos-
tí, dle svého kreativního založení, rozpohybují 
na několik dní život v neveliké metropoli. Široká 
i odborná veřejnost tak bude moci na malou 
chvíli společně sdílet kvalitní kulturní zázemí. 
Projekt pod finanční záštitou Nadace Vodafone
v rámci programu V pohybu. Více informací na 
http://www.seslost.tumblr.com/

Pecha Kucha Night Železný Brod
Pecha Kucha Night je jedinečný světový kon-
cept setkávání umělců, designérů, výtvarníků, 
grafiků, architektů a teoretiků, kteří tak mají
možnost vyměnit si své zkušenosti a po-
znatky z oboru a seznámit s nimi veřejnost. 
Železný Brod je teprve sedmým a zároveň 
nejmenším městem v České republice, kde 
se Pecha Kucha Night pořádá. Další setkání 
s umělci, tentokrát z té nejmladší generace 
se uskuteční 7. 6. 2014 v rámci uměleckého 
festivalu „Seš-lost?“. Aktuality: facebook.com/
PechaKuchaNightZB

Eliška Lhotská
vedoucí projektu Seš-lost?

 SEŠ-LOST?
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DĚTSKÁ 
HASIČSKÁ SOUTĚŽ

neděle 4. května od 9 hodin
hřiště ve Bzí

Přijďte podpořit nejlepší mladé hasiče 
z celého okresu!

 
Občerstvení na místě zajištěno

Pořádá SDH Těpeře a SDH Bzí

HRÁTKY S PAMĚTÍ
úterý 13. května od 10 hodin
Dům s pečovatelskou službou 

Železný Brod
Lektor Zdeněk Choura, pracovník v sociál-
ních službách, člen České alzheimerovské 
společnosti
Sociálně-aktivizační služby pro seniory
2x cyklus trénink paměti 
(1 cyklus = 2 hodiny)

Dobrou náladu a tužku s sebou!
Vstupné 15 Kč

Pořádá Odbor sociálních věcí MěÚ Železný Brod

ZAHÁJENÍ MOTORKÁŘSKÉ 
SEZONY 2014

sobota 3. května od 11.30 hod.
Malé náměstí Železný Brod, 
klubovna Kumpáni Loužnice

Zahájení sezony motorkářů Kumpáni 
Loužnice. Dopoledne motorkářská mše, sraz  
u kostela sv. Jakuba Většího v Železném 
Brodě na Malém náměstí, poté Spanilá jíz-
da. Odpoledne koncert kapel a různé sou-
těže. „Mňamka, pivko i něco ostřejšího“ 
zaručeno. 
Všichni jsou srdečně zváni.
PROGRAM :
11.30 hod. Motorkářská mše (ŽB)
12.30 hod. Spanilá jízda (Jablonecko)
14.00 hod. Koncert (Klubovna Loužnice)
RUN‘‘N‘‘DÁL (rock) Rychnov u J. n. N.
TY KRÁVO (rock) Mladá Boleslav
Na Knop Company (hard rock) Mimoň
DoorFace (crossover) Mimoň
F.A.KING (hardcore/crossover) ŽB
Area Core (post hardcore) Česká Lípa
Dangar Six (rock/metal) J. n. N.

Pořádají KUMPÁNI CZECH Loužnice
Vstupné 50 Kč (na koncert kapel)

HALUŠKOVÉ COUNTRY
sobota 3. května od 20 hodin

sokolovna Hrubá Horka

K tanci a poslechu hrají KAPELNÍCI. 
Podávají se halušky na plátě pečené 
a i o jiné občerstvení nebude nouze. 

Slosovatelné vstupenky o ceny.

Vstupné 70 Kč
Pořádá SDH Hrubá Horka

OSLAVA DNE DĚTÍ 
S KAMENICKÝM 

KLUBEM MLÁDEŽE
sobota 24. května od 13 hod.

Horská Kamenice
Odpoledne plné her se koná na zahradě  
Kamenického klubu mládeže (u školy  
v Horské Kamenici). Akce se koná za  
každého počasí. Těšíme se na vaši účast.

Pořádá Kamenický klub mládeže 
Horská Kamenice
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Společně věříme, že prof. Halík, který se má 
právě vracet z Velké Británie, kde bude přebí-
rat Templetonovu cenu, nahoru na Poušť do 
11. hodiny stihne přijet. Z tohoto důvodu se 
jeho tradiční páteční přednáška konat ne-
může.
Po bohoslužbě připraví farníci pro poutníky ob-
čerstvení a nabídnou své rukodělné výrobky  
i další různé drobnosti velké hodnoty. 
Skauti opět přispějí k organizaci poutě a při-
praví pro děti a mládež různé hry a atrakce, 
čímž dopřejí rodičům s dětmi alespoň chvíli se 
soustředěně věnovat ostatním lákadlům.
Nedílnou součástí pouti bude opět v prosto-
rách kostelíčku výstava. Své kresby a ilu-
strace představí paní Libuše Loskotová. 
Výstava bude po vernisáži v rámci koncertu 
mít pak své pokračování v Městském muzeu 
na Bělišti.
Odpoledne ve 13.30 hodin zahrají „Matič-
ky“ ze Semil nejmenším dětem už tradičně 
loutkovou pohádku, tentokrát v premiéře, ná-
zev budiž překvapením! 
Součástí poutního dění kolem kostelíčku bude 
i kejklíř Slávek Nečunajev, který přijede až  
z Českých Budějovic.
V 15 hodin se prostory kostelíčku v rámci 
XXXVII. benefičního koncertu rozezní zvu-
ky dud. 
Ze Slovenska přijedou dva nejvýznamnější ga-
jdoši, Juraj Dufek  & Ľubomír Tatarka alias 
Čalamacha. Tito majstri umělci muzicírova-
li na většině dudáckých festivalů nejen na 
Slovensku, ale ve většině evropských zemí  
i v zámoří. Jsou to nejen muzikanti, ale i výrobci  
a sběratelé hudebních nástrojů a typické hudby 
pro ně. Určitě obohatí i dění kolem kostelíčku. 
Zbývá jen doufat, že nám bude přát počasí.

Protože výnos z pouti bude opět investován 
do údržby a obnovy kostelíčku a farního are-
álu, vítáme jakoukoliv formu podpory – ať už 
dobrotami, vlastními rukodělnými pracemi, vý-
tvarnými díly, jinými dary či přiložením vlastních 
rukou k tomuto společnému dílu. Přihlaste se 
na faře nebo v lékárně U Anděla (tel.: 483 389 
239, ev. 603 871 613), e-mailem (arch.tome-
sek.zb@iol.cz), nebo můžete přijít pomoci s pří-
pravou stánků a okolí v sobotu ráno přímo ke 
kostelíčku. Vaše podpora nám bude potěšením 
i povzbuzením. Každý krojovaný poutník udělá 
radost nejen nám. Městu Železný Brod děku-
jeme za podporu této akce.

VŠICHNI JSOU 
SRDEČNĚ ZVÁNI!

za organizátory 
Martin Tomešek

 Pozvánka na Svatojánskou pouť a XXXVII. koncert na Poušti

V 11 hodin začíná mše svatá, kterou povede P.  Tomáš Halík. Zazní „Missa Brod Krojovaná 
kostelíčková“ Bohuslava Lédla, zpívá kostelíčkový filharmonický sbor za doprovodu hu-
debního tělesa ZUŠ Turnov, diriguje autor Bohuslav Lédl. 

SVATOJÁNSKÁ POUŤ 
KROJOVANÁ

sobota 17. května od 11 hod.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Srdečně zveme na již 18. pouť na kostelíč-
ku. Pro velký úspěch v roce minulém bu-
deme pokračovat v pouti krojované. Naše 
ženy a dívky opět šijí další kroje. Proto kaž-
dý, kdo bude moci přijít na pouť v kroji, a to 
jakékoliv provenience, ať se nechá strhnout 
touto myšlenkou! Přispějete tak k velké-
mu obohacení záměru. 
DŮLEŽITÉ: Pro starší a těžce se pohybující 
spoluobčany zajistíme odvoz v 10.15 hod. 
od lékárny U Anděla, případně dle dohody.

Pořádá ČKA Železný Brod 
s finanční podporou Města Železný Brod

a s pomocí mnoha dobrovolníků
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IRON BROD FEST 5.0
sobota 31. května od 14 hodin

Areál skautské klubovny
Pátý ročník multižánrového hudebního 
festivalu. Mimo hlavního pódia bude 
stejně jako dříve připraveno “akustické“ 
pódium pro umělce s akustickými ná-
stroji. Občerstvení zajištěno. Více info na 
www.facebook.com/ironbrodfest

HLAVNÍ PÓDIUM:
Sníh na schodišti

alternative/rock – Ústí n. L.
Snap Call blues/r’n’r – Turnov
The Neons pop/rock – Liberec

Věc Makropulos
crossover/rap – Pardubice

Neue Mädchen
pop/rock – Praha

AKUSTICKÉ PÓDIUM:
AGU, Tomáš J Holý, Tchei-chan, 
Lukáš Trněný, Hana Vosátková

Vstupné 100 Kč
Pořádáno s podporou Města Železný Brod

HORNÍM POJIZEŘÍM
ŽELEZNOBRODSKEM

sobota 24. května od 9 hodin
Železný Brod, náměstí 3. května
9. ročník soutěže historických vozidel

Jízda je organizována jako orientační soutěž 
historických vozidel. Celková délka trasy 
je asi 90 km vedená regionem Pojizeří. Na 
trase jsou umístěny jednoduché soutěž-
ní úkoly a samokontrolní body pro pobavení 
a určení pořadí.
Prezentace vozidel od 8.30 do 9.30 hodin 
na náměstí v Železném Brodě, od 16 hodin 
areál sokolovny v Huntířově
Generální sponzor závodu historických 
vozidel DETESK s. r. o. Železný Brod
Bližší informace na http://www.amkze-
leznybrod.estranky.cz/
Pořádá:  AMK Železný Brod ve spolupráci s ČZ 

Veterán Team Huntířov

 VI. PROPAGAČNÍ JÍZDA 
SH ČMS 2014

neděle 18. května 2014 od 10 hod.
u příležitosti oslav 150 let 

českého dobrovolného hasičstva

Srdečně zveme na VI. propagační jízdu SH 
ČMS 2014 na území Libereckého kraje ve 
dnech 17 a 18. května 2014, která současně 
připomíná 150 let založení prvního českého 
hasičského sboru ve Velvarech. Propagač-
ní jízda projede městem Železný Brod od 
11.55 – 12.10 hodin náměstím 3. května.

Doprovodný program:
 od 10 hodin prezentace a ukázka techniky 

SDH 
 ukázka mladých hasičů z SDH Těpeře
 přivítání starostou města Železný Brod
 slavnostní předání stuhy k historickému 

praporu SH ČMS

Přijďte se podívat na dobrovolné 
hasičské sbory města Železný Brod!

Pořádá SH ČMS ve spolupráci s Městem 
Železný Brod a SDH města Železný Brod
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V pátek 23. května se v 18 hodin otevře pro 
širokou veřejnost mnoho kostelů a modli-
teben po celé naší republice. Také Ochra-
novský sbor při Českobratrské církvi evan-
gelické (Jednota bratrská) se připojuje  
k této krásné akci.
Letos jsme připravili jako hlavní téma: Laby-
rint světa a ráj srdce. Chceme tuto starou 
knihu s aktuálním dosahem představit slovem 
i výstavou. Máme připraven i krátký audiovi-
zuální program o Labyrintu. I dnes se pohybu-
jeme v různých labyrintech a hledáme výcho-
diska ke klidnějšímu a hodnotnějšímu životu. 
J. A. Komenský ve své knize radí, jak aktivně 
a vynalézavě  přinášet do „potvorného“ světa 
dobrou práci a dobré vztahy. 
K tomuto tématu připravujeme i druhou vý-
stavku: 90 let sborové budovy v labyrintu svě-
ta pro ráj srdce. Stručně představí život sboru 
od postavení modlitebny na Brodci v letech 
1924–1925 do současnosti.
Zveme vás k programu naší Noci kostelů:
18 hod. zahájení krátkou pobožností
otevření výstavy: Labyrint světa a ráj srdce
a výstavky: 90 let sborové budovy Jednoty 
bratrské v labyrintu světa pro ráj srdce.
audiovizuální program o Labyrintu
20 hod. zazpívá dětský soubor ZUŠ Řetízek
20.30 hod. zamyšlení nad knihou Komenské-
ho Labyrint světa a ráj srdce
doprovodné akce: hry pro děti, pohoštění 
na zahradě i uvnitř, listování kronikou sboru, 
videozáznamy ze života sboru, rozhovory, zpí-
vání, 
…. až k půlnočnímu požehnání
V červnu budeme mít instalovanou krásnou 
putovní výstavu Muzea J. A. Komenského  
v Uherském Brodě s názvem: J. A. Komen-
ský chtěl změnit svět. Výborně doplňuje 
téma Labyrint světa a ráj srdce. 
Zveme vás již nyní.

Jiří Polma

 Noc kostelů s Jednotou bra-
trskou

NOC KOSTELŮ 2014
pátek 23. května od 18 hodin

Železný Brod
Ochranovský sbor při ČCE 
a kostel sv. Jakuba Většího

Motto Noci kostelů 2014:
 „Nechť jsou světla na nebeské klenbě, 

aby oddělovala den a noc. Budou 
na znamení časů, dnů a let.“ Gn 1,14 

„Vím, že jsou různá místa, kde dnes člověk 
hledá odpovědi po smyslu života. Kde se 
ptá na existenci Boha, kterého chce poznat 
více zblízka. A proto se už teď vzdáleně dí-
vám na ty, kteří využijí Noc kostelů a přijdou 
na místa, která si společenství věřících sta-
věla s úmyslem, aby pro ně byla prostorem 
k setkání člověka s Bohem. A tak bych si 
přál pro všechny letošní poutníky do na-
šich kostelů, aby se pro ně naplnilo letošní 
motto. Aby mnozí objevili Světlo, které jim 
nově zasvítí do života a osvětlí jim cestu, 
po které jdou. Aby uprostřed nepřehled-
nosti doby, dokázali oddělit dobré od toho 
neužitečného, jako je oddělen den od noci.“  
(P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pas-
toraci olomoucké arcidiecéze)
Více informací na http://www.nockostelu.cz

Začínáme zvoněním v obou kostelích.

Ochranovský sbor při ČCE (Jednota bratr-
ská) –18–24 hod. – program vpravo

Kostel sv. Jakuba Většího – 18–23 hod.
18 hod. zazpívá dětský soubor ZUŠ Řetízek
18.30 hod. Mše svatá – povede P. Jan Ju-
cha MS
18–21 hod. Kaple sv. Jana Křtitele  
a sv. Ivana otevřena modlitebna pravoslav-
né církve (bývalá kostnice) 
18–21 hod. zpřístupněna zvonice
21–22 hod. koncert

Vstup volný
Pořádají jednotlivé farnosti 

ve spolupráci s IKS Železný Brod
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 SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA

neslysicizb@seznam.cz
szdpzb@seznam.cz

J. Brynda:  720 382 233
M. Paldusová:  724 462 219
V. Petružálková:  721 026 030
M. Minářová:  480 018 774
M. Flajšmanová:  721 861 515

1. 5. čt  Pouť na Krásné, kde si můžete za-
koupit naše výrobky
5. 5. po  Úřední den od 14 hodin
7. 5. st  Schůze výboru od 14 hodin
14. 5. st  Liga proti rakovině pořádá již tradiční 
celorepublikový Květinkový den. 
Zakoupením květinky měsíčku lékařského 
(20 Kč), přispějete na prevenci nádoru plic  
a výchovy k nekouření. Po celý den budou 
naši prodejci v ulicích našeho města. Děku-
jeme Vám, že každý rok podporujete Čes-
ký den proti rakovině. „Tabák zabíjí ročně ve 
světě 4 milióny lidí, u nás 22 tisíc spoluobča-
nů. Zkracuje průměrný věk kuřáků a kuřaček  
o deset až patnáct let. Kouření zabíjí více lidí, 
než je počet mrtvých z autonehod, alkoholu, 
vražd, drog a sebevražd“. Liga proti rakovině 
poskytuje zdarma bezplatné poradenství na 
nádorové telefonní lince 224 920 935 nebo 
při osobní návštěvě. Nabízí 40 titulů brožur  
o nádorové prevenci a údajích o různých dru-
zích zhoubných nádorů. Brožury máme v klu-
bovně na Poříčí.
19. 5. po  Klub ručních prací od 14 hodin 
(I. Nováková)
21. 5. st  Kluby ONKO-DIA od 14 hodin 
(V. Petružálková)

23. 5. – 1. 6. Ozdravný pobyt v Itálii – Bibione. 
Odjezd účastníků v pátek 23. 5. v 17 hodin od 
Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské 
v Železném Brodě.

PODĚKOVÁNÍ: 
ředitelce muzea Mgr. Hejralové za poskytnutí 
možnosti prodeje na velikonočních trzích na 
Bělišti.

PŘIPRAVUJEME:
20. 8. chceme uskutečnit celodenní výlet do 
Krkonoš, tentokrát lanovkou na Sněžku. La-
novka tam i zpět 380 Kč, cesta tam 200 Kč. 
Možnost ze Sněžky dojít na Pomezní boudy, 
kde bude čekat náš autobus. Zájemci, hlaste 
se co nejdříve u p. Petružálkové.
11. 6. se uskuteční plánovaný zájezd do Oy-
binu a Jonsdorfu v Německu. Zájezd je obsa-
zen. Pokud se někdo z přihlášených nemůže 
zájezdu zúčastnit, prosíme, odhlaste se, 
máme náhradníky. Další informace budou ve 
vývěsce na tržnici.

Není-li uvedeno jinak, všechny akce se 
konají v klubovně na Poříčí. Aktuální infor-
mace ve vývěsce na tržnici nebo u členů 
výboru.

Za výbor: 
Marcela Minářová

 Plán na květen 2014
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SPORT

Rozpis mistrovských zápasů týmů pro jarní část. 
Květnový přehled

 Železnobrodský fotbal 

datum den  „A“ muži „B“ muži dorost starší  žáci

3. 5. 2014 sobota D 17.00 
Trutnov

V 17.00 
Držkov

V 14.00 
Doubí

D 14.15 
Lučany

4. 5. 2014 neděle

10. 5. 2014 sobota V 17.00 
Rapid Liberec

11. 5. 2014 neděle D 15.00 
Kokonín

D 12.15 
Mšeno

V 10.00 
Višňová

17. 5. 2014 sobota D 17.00 
Nová Paka

V 17.00 
Zásada

D 14.30 
Baumit – dívky

18. 5. 2014 neděle V 9.30 
Stráž pod Ralskem

24. 5. 2014 sobota V 10.30 
Hodkovice

D 14.00 
Tanvaldsko

25. 5. 2014 neděle V 17.00 
Dvůr Králové

V 11.30 
Pěnčín

31. 5. 2014 sobota D 17.00 
Živanice

D 14.15 
Doubí

redakce 

 Nabídka příměstských táborů v Železném Brodě

Nově o hlavních prázdninách budou nabízet příměstské tábory i čtyři dobrovolné sportovní orga-
nizace – Tenisový klub, Klub kanoistiky, TJ Sokol a TJ Fotbalový klub. 
Děti budou mít možnost přihlásit se do týdenního kurzu základů sportu u těchto organizací: 

Stejně jako v minulých letech i letos můžete své děti v období letních prázdnin přihlásit na 
příměstské tábory Domu dětí a mládeže Mozaika, které budou opět dva, a to v termínech  
14.–18. 7. a 18.–22. 8. 2014. 

Organizace Termín Čas Věk dětí Kapacita
Tenisový klub 30. 6.–4. 7. 9–13 hod. 7 let a výše 10–12 dětí
Klub kanoistiky 14.–18. 7. 8–15 hod. 8 let a výše 10–12 dětí
TJ Sokol 21.–25. 7. 8–16 hod. 5–12 let 12–15 dětí
TJ Fotbalový klub 11.–15. 8. 9–15 hod. 6 let a výše neomezena

Bližší informace včetně podmínek pro přihlášení, kontaktů a ceny naleznete v příštím vydání 
Železnobrodského zpravodaje. 

organizátoři příměstských táborů
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 Úspěchy oddílu lyžování – sezona 2013/2014

Výsledky: Masters 2013/14
Petr Dvořák:
8. 2. 2014 Ski Serie Masters – Jablonec nad 
Jizerou – obří slalom 1. místo A1, 2. celk
1. 3. 2014 Český Pohár Masters – Pec pod 
Sněžkou – obří slalom 1. místo A1, 1 celk.
9. 3. 2014 FIS Masters Cup (světový pohár) 
– Forni di Sopra (ITA) – 4. místo A1, 27celk.
15. 3. 2014 FIS Masters Cup –Pec pod Sněž-
kou – obří slalom – 1. místo A1, 3. celk.
16. 3. 2014 FIS Masters Cup – Pec pod Sněž-
kou – obří slalom – 1. místo A1, 1. celk.
Petr Dvořák obsadil první místo v konkurenci 
53 závodníků! Nádherný výsledek.

Břetislav Skrbek:
15. 3. 2014 FIS Masters Cup – Pec pod Sněž-
kou – obří slalom – 11. místo B7

Výsledky historického lyžování MČR Oleš-
nice v Orlických horách 25. 1. 2014 
– obří slalom Nina Nechanická – 1. místo, To-
máš Mrklas – 4. místo
– ski cros – Nina Nechanická – 1. místo
– Tomáš Mrklas – 3. místo

Rokytnice nad Jizerou 15. 3. 2014
– obří slalom – Nina Nechanická – 1. místo 
– Tomáš Mrklas – 2. místo
– skok – Nina Nechanická – 2. místo
– ski cros – Tomáš Mrklas – 3. místo

Jaroslava Skrbková 
předsedkyně LO

Jak špatná byla letošní zima, víme všichni, a i přes tyto špatné sněhové podmínky se ně-
kterým našim závodníkům podařilo velmi dobře reprezentovat Sokol Železný Brod v ka-
tegoriích Masters – alpské lyžování, telemarkové lyžování a historické lyžování.

Na stupni vítězů Petr Dvořák v Peci pod Sněžkou

Na stupni vítězů Nina Nechanická (Mrklasová) v Olešnici

 Česko se hýbe – výtvarná soutěž JAK SPORTUJI

Výtvarná díla libovolné velikosti a techniky může-
te odevzdávat na Turistické informační středisko 
v Železném Brodě. Zde vyplníte přihlášku do 
soutěže a dostanete identifikační číslo. Všechna 
výtvarná díla odevzdaná v termínu budou vysta-
vena v prostorách sokolovny. Výstava výtvarných 

děl bude pro veřejnost zpřístupněna od 29. 5. do 
31. 5. 2014 při akci „Česko se hýbe v Železném 
Brodě“ v čase od 9 do17 h.
Vyhlašovatel soutěže: FSA Jany Boučkové ve 
spolupráci s TJ Sokol ŽB.

Jana Boučková

V rámci projektu „DĚTI NA STARTU“ vyhlašujeme výtvarnou soutěž na téma „JAK SPOR-
TUJI“. Soutěž je určena pro děti od 4–6 let a 7–10 let, ukončení soutěže 15. 5. 2014
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ČESKO SE HÝBE 
V ŽELEZNÉM BRODĚ

pátek 30. května od 9.30 hod.
hlavní pódium na tržnici

dopolední program
prezentace volnočasových aktivit dětí 
a mládeže
9.30 h. Otevření sportovišť (hala, sokolov-
na, malý sál, venkovní sportoviště)
Otevřeno od 9.30 do 12 h. a od 14 do 17 h.
1) sportoviště za sokolovnou: kreslení na 
asfalt, otevřené hřiště
2) sokolovna připravená pro hraní volejbalu, 
případně i plážový volejbal dle počasí
3) hala připravené menší hřiště pro florbal, 
dva kurty pro badminton 
4) malý sál stolní tenis
9.50 h. Zahájení v 10 h., společná rozcvička 
všech účastníků bez rozdílu věku 
10.00 h. Program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ: 
sportovní hala, sokolovna, malý sál, venkov-
ní sportoviště, prezentace automodelářské-
ho kroužku, kvíz, zumba, vystoupení dětí 
FSA, DDM Mozaika a další.
Program pro 2. stupeň ZŠ: soutěž geoca-
ching – hledání „kešky“ od 9 h.
11.30 h. Vyhodnocení soutěží pro MŠ, 
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, vyhodnocení vý-
tvarné soutěže, nově soutěž pro učitele

odpolední program
12.00–14.00 h. Polední pauza, od 14h ote-
vřená sportoviště pro veřejnost
14.30 h. Hudební vystoupení
15.00 h. Zumba pro každého, cvičení pro 
seniory na židlích, cvičení s kočárky, vystou-
pení dětí FSA, DDM Mozaika: orientální 
a moderní tanec
15.30 h. Hudební vystoupení  
16.00 h. Zumba pro každého, vystoupení, 
cvičení pro seniory na židlích, cvičení s ko-
čárky, vystoupení dětí FSA, DDM Mozaika: 
orientální a moderní tanec
16.30 h. Hudební vystoupení  
17.00 h. Ukončení akce
Při špatném počasí bude program probíhat 
ve sportovní hale.
Ceny:
Letní víkendový pobyt na horách
Volné vstupy na sportoviště
Volné vstupy: kino, divadlo
Poukazy na kurzovné 
DĚTI NA STARTU 2014/2015

Partneři akce: 
Město Železný Brod, TJ Sokol Železný Brod, 

sportovní organizace: Tenis, SBTS, Hasiči, Ho-
rolezeci, Skauti, Fotbalový klub, Automodeláři, 

Autoškola Novotný,  DDM Mozaika, 
Občanská beseda, OSTYLEFoto: archiv FSA Jany Boučkové

Foto: archiv FSA Jany Boučkové
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 Výsledky soutěže Česko se hýbe ve školách plných zdraví 
a SAMC v dubnu 

Postupující na republikové finále
Kategorie do 7 let:
1. místo kategorie gymnastika JKMB Mladá Boleslav „ BLEŠÍ OLYMPIÁDA“
1. místo kategorie taneční FSA Jany Boučkové „TACATA“
1. místo kategorie aerobik AEROBIK CENTRUM Pardubice „HURÁ DO ŠKOLY“
Kategorie 8–10,5 let věkový průměr
1. místo kategorie aerobik FSA Jany Boučkové „ARMY“
2. místo kategorie aerobik 7. ZŠ Mladá Boleslav „Šíleně smutná princezna“
1. místo kategorie tanec Středisko volného času dětí a mládeže SEDDMA Semily
Kategorie 10,5–13,5 let věkový průměr
1. místo kategorie aerobik AEROBIK CENTRUM Pardubice „ROK DRAKA“
1. místo kategorie taneční FSA Jany Boučkové „CUMBIA“
Kategorie 13,5–6,5 let věkový průměr
1. místo kategorie aerobik AEROBIK CENTRUM Pardubice „PEKELNÍ ANDĚLÉ“
1. místo kategorie taneční Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí „REMIX – HOUSE“

Výsledky SAMC 10. 4. 2014 v Železném Brodě
1. kategorie 8–10 let (33 startujících)
1. místo Natálie Drahotová (JKMB Mladá Boleslav)
2. místo Klára Zoufalá (JKMB Mladá Boleslav)
3. místo Klára Zvěřinová (JKMB Mladá Boleslav)
2. kategorie 11–13 let (15 startujících)
1. místo Podlucká Hradec Králové
2. místo Ema Brillová (FSA)
3. místo Sabina Vodseďálková (FSA)

Jana Boučková

Foto: Martin Bouček
Soutěž jednotlivkyň  v aerobiku 
1. Poldlucká, 2. Brillova, 3. Vodseďálková

Foto: Martin Bouček
Fanoušci ze ZŠ Pelechovská
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

 Den Země

 Základní škola Pelechovská

 Rej masek

V pátek 4. 4. 2014 jsme uspořádali každoroční 
jarní zvelebení okolí naší školy, neboli „Den 
Země“. A že je práce v okolí školy dost, se 
přesvědčí vždy všichni naši žáci i se svými 
učiteli.
V osm hodin jsou všichni připraveni v plném 
pracovním nasazení. V okolí školy se strachy 
třesou krtci, kteří zanedlouho přijdou o své 
hliněné výtvory. Drobné nálety už cítí pach 
nůžek na větve, které jsou řádně nabroušeny. 
Zbytky listí a nepořádek na asfaltových povr-
ších čekají na pohlazení hrábí a smetáků. Kor-
touče jsou v garáži připraveny na první jarní 

vyjížďku. Hřiště za školou již nedočkavě vyhlíží 
pravidelnou údržbu, kterou zahrnuje zametení 
povrchu, vyčištění kanálků a odstranění me-
chu ze zámkové dlažby.
„Velitel zbrojního skladu“ pan školník rozdá-
vá všem pracovním četám zbraně v podobě 
hrábí, smetáků, nůžek, lopat, košťat, motyček 
a kotoučů. Na povel „Do práce vy holoto líná“ 
se skupiny rozbíhají na svá stanoviště, kde pil-
ně po celé dopoledne plní své zadané úkoly. 
Po čtyřech hodinách se ke zbrojnímu skladu 
vracejí vyčerpané skupinky, které s ochotou 
vrací nafasované zbraně. Munice v podobě 
energie je již vystřílena, proto hurá na oběd. 
Odměnou za úsilí vložené do práce je pohled 
na upravené okolí školy, krásně čisté hřiště 
a velké množství spotřebovaného kyslíku 
v prostorách mimo školní lavice.
Všechny zúčastněné pracovní síly nezbývá 
než pochválit za jejich nasazení a bezproblé-
mový chod celého ekologicky zaměřeného 
dopoledne.

Mgr. Tomáš Hartl
zástupce ředitele

Ve středu 5. 3. proběhla v tělocvičně cha-
ritativní akce na pomoc nemocným dětem 
a opuštěným zvířátkům v útulcích pod ná-
zvem REJ MASEK. Vstupné bylo dobrovolné: 
víčka, starý papír, granule a konzervy pro psy 
a kočky. Maškarního veselí se zúčastnili žáci 
z prvních až pátých tříd. O zábavu se postarala 
skupinka děvčat, která roztančila celou tělo-
cvičnu svým krásným tanečním vystoupením 

Den země – Mgr. Iveta Kuželová

Karneval – Lada Palová
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pod vedením J. Vránové. Láďa s Leošem, 
žáci 9. třídy, se skvěle  postarali o hudbu. At-
mosféra v tělocvičně nakazila i paní učitelky, 
které se též účastnily různých soutěží. A tak 
ve finále byli všichni spokojení a domů odchá-
zeli s pocitem pěkně stráveného odpoledne 
a myšlenkou, že udělali dobrou věc. O občer-
stvení a drobné odměny se postarala Pekárna 

a cukrárna Mikula, která nám věnovala výbor-
ný dort, Olinka z Bonanzy a papírnictví Papí-
ráček. Moc děkujeme. Další dík patří všem, 
kteří pomáhali tuto akci připravit. Ať už to byli 
žáci, učitelé, maminky, kamarádi…

Lada Palová
vychovatelka ŠD

 Piknik v lesíku nad školou aneb jak jsme objevili krásy 
lesíku nad školou

Naše škola leží v krásném prostředí – okolo 
lesy, louky, lom. Pokud počasí dovolí, rádi 

chodíme s dětmi do lesíka nad školou, kde 
si stavíme příbytky z uschlých stromků, vět-
ví, kůry a jiných přírodnin. Na kratičkou chvíli 
se z nás stávají lesní skřítci, víly, čarodějnice, 
loupežníci a hejkalové, kteří si bedlivě střeží 
své domečky. A protože jsme měli dostavěno, 
uspořádali jsme piknik. Maminka Míny – paní 
Stránská upekla moravské koláče, maminka 
Martinky a Adélky krásný dort ve tvaru . Moc 
jim oběma děkujeme. Dobroty, které přinesly 
ostatní děti, zbyly na příště.

Lada Palová
vychovatelka ŠD

Foto: Lada Palová

 Setkávání – Svátky jara ZŠ Pelechovská

Velikonoce jsou většinou z nás vnímány jako 
svátky jara. Těšíme se na hřejivé slunce, svěží 
trávu, pohodlnější oblečení …
Letos nás překvapila nejen zima svou přívě-
tivější tváří, ale i 15. duben 2014. Tento den 
se zapsal jako den slunečních paprsků, sněho-

vých přeháněk, větrného průvanu.
Naši školáci, učitelé, rodiče i příznivci ZŠ Pele-
chovská se však nenechali zaskočit vrtkavostí 
živlů. Připravili opět svůj velikonoční jarmark 
se zápalem a vehemencí sobě vlastní.
Stánky překypovaly pestrým sortimentem 
zboží, rozmanitými dobrotami a dychtivými 
tvářemi „prodavačů“. 
Ze všech vyzařovala radost. Radost z tvůrčí 
práce, z toho, že potěší a překvapí jiné svou 
zručností i radost ze setkání s lidmi, které 
jsme dlouho neviděli, nebo nebyl prostě čas.
Velikonoce jsou hodně důležité, zastaví nás a 
dají nám kratičký pocit, že vůbec není důleži-
té, čeho vlastně jsou svátky, to hlavní je, že 
jsme na chvíli všichni spolu.

Zdeňka Pirková

Svátky jara v ZŠ Pelechovská
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2. 5. Výlet na Kopaninu a Frýdštejn
3. 5. Otvírání Jizery – každoroční první jízda 
od soutoku s Kamenicí až do Dolánek – nutné 
přihlášení do 2. 5. 2014
4. 5. Free Show automodeláři – skatepark  
u bazénu Jablonec nad Nisou – závody autí-
ček na bowdenu
8. 5. Pochod Ještěd – Kozákov

 Květen s Mozaikou

 Dům dětí a mládeže Mozaika Železný Brod

JEŠTĚD – KOZÁKOV
OBNOVENÝ 39. ROČNÍK 

POCHODU
čtvrtek 8. května od 7 hodin

DDM Mozaika Železný Brod

Start, prezentace: 
před hotelem Ještěd od 7 do 9 hodin
Cíl: DDM Mozaika ŽB od 13 do 18 hodin
Trasy: 30 a 42 km Ještědským hřebenem 
a Českým ráje
V cíli malé občerstvení – čaj nebo káva
Možnost ubytování v DDM Mozaika Želez-
ný Brod – vlastní spacák a karimatka, 
cena 50 Kč
Odměna: vynikající pocit a upomínkový list
Startovné: děti 5 Kč a dospělí 10 Kč

Pořádá DDM Mozaika Železný Brod
Kontakt: kytky@seznam.cz; ddm.zb@seznam.cz,

483 389 396

PROBOUZENÍ SKŘÍTKŮ
sobota 10. května od 9 hodin

DDM Mozaika Železný Brod
Pohádková cesta, soutěže. 
Start: DDM Mozaika mezi 9 a 10 hodinou 
Cíl: Černická skála (opékání buřtů)

Startovné 20 Kč
Pořádá DDM Mozaika Železný Brod

9. 5. Výlet po nové stezce kolem Jizery
10. 5. Probouzení skřítků 
16. 5. Noc s hledáním „kešek“ – přespání 
v DDM Mozaika, seznámení s geocachin-
gem – hledání „kešek“ – přihlášení nutné do  
15. 5. 2014 
16. 5. Kurz pro dospělé – Pletení z pedigu 
– pokročilí – pletení dna a vyplétání ozdob 
– nutné přihlášení do 14. 5. 2014
22.–25. 5. Bambiriáda Praha – přehlídka volno-
časových aktivit pro děti – automodeláři před-
vádějí svoji práci
23. 5. Kurz pro dospělé – Mokré plstění – za-
čátečníci – práce s vlnou – výroba peněženky, 
kapsičky …
25. 5. Vrch automodeláři – místní komunikace 
v obci Krásná – závody autíček na bowdenu

Eva Rydvalová 
ředitelka DDM Mozaika

MDD – DEN 
PRO RODIČE S DĚTMI

sobota 31. května od 13 hod.

Start a cíl před sokolovnou Železný Brod.
Start: 13–15.30 hod.

Organizuje: TJ Sokol Železný Brod  a město 
Železný Brod ve spolupráci s místními 

sportovními organizacemi, DDM Mozaika
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Studentský design 2014
V rámci soutěže „Studentský design“ získala 
železnobrodská střední sklářská škola nejvyš-
ší možné ocenění – GRAND PRIX. Tato celo-
republiková soutěž se koná již počtvrté pod 
záštitou Asociace středních a vyšších odbor-
ných škol s uměleckými a uměleckořemeslný-
mi obory ČR. V letošním roce se do soutěže 
zapojilo 31 středních a vyšších odborných škol 
s celkovým počtem 140 přihlášených prací 
v různých kategoriích produktového designu. 
Za pozornost stojí fakt, že se sklářské škole 
podařilo toto ocenění získat již podruhé.
Držitelem GRAND PRIX se stal student Ra-
dek Brezar za soubor stolních nádob „Mono“ 
(dvakrát podjímané sklo, foukané do rotačních 
forem, broušený detail). Tento soubor obdržel 
navíc také cenu Asociace vyšších a středních 
odborných škol s výtvarnými a uměleckoře-
meslnými obory České republiky.
Práce studentů, které se umístily do 25. mís-
ta v pořadí, byly odbornou porotou oceněné 
jako „laureáti ceny Studentský design“. Do 
této skupiny se probojovaly pánské šperky od 
Nikol Matěáskové, soubor malovaných inte-
riérových mís „Corax“ od Lucie Sommerové  
a soubor váz dekorovaných malbou a písková-
ním od Marie Suchánkové. 
Úspěch v mezinárodní soutěži umělecké-
ho skla
V mezinárodní soutěži „When Prague Meets 
Shanghai“, určené pro mladé české sklářské 
výtvarníky a organizované v tandemu Preci-
osa Lighting a Shanghai Museum of Glass, 
zvítězil absolvent železnobrodské sklářské 
školy Milan Svoboda. Jeho monumentální 
interiérová skleněná mísa, zhotovená ze sta-
vovaných komponentů, prošla přísným výbě-

rem profesionálních porotců a získala nejvyšší 
počet hlasů i srdce návštěvníků šanghajského 
muzea.
Sanssouci Junior Glass Match 2014,  
Karlovy Vary
V mezinárodní konkurenci středních a vyš-
ších sklářských škol získala SUPŠ sklářská 
v Železném Brodě dvě významná ocenění.  
S rytou vázou nazvanou „Duchové moře“ se na  
1. místě umístila Martina Fabiánová (4. roč-
ník). Za soubor stolních nádob „Mono“ získal 
Radek Brezar (4. ročník) zvláštní ocenění „Spa 
Resort Sanssouci“.
Design studentů sklářské školy ve Window 
Gallery Praha
Práce studentů z vybraných středních škol, 
železnobrodskou nevyjímaje, se prezentují 
v těchto dnech v centru Prahy, ve výlohách 
budovy České spořitelny (Window Gallery 
ČS). Design od teenagerů si lze prohlédnout 
přímo z ulice na výstavě „Design -náctiletých.
cz/Designed by Teenagers.cz“. Za pozornost 
stojí, že autorem instalace výstavy je Jakub 
Mendel, student sklářské školy (3. ročník, 
obor Produktový design), jehož koncept si vy-
brala kurátorka akce PhDr. Duňa Panenková.

MgA. Martin Hlubuček
zástupce ředitelky

 Sklářská škola v Železném Brodě potvrzuje svou kvalitu 
dalšími úspěchy

 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
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HUDEBNÍ OBOR 

Studium v hudebním oboru ZUŠ začíná zpravi-
dla přípravnou hudební výchovou, ta je určena 
pro předškoláky a děti, které po prázdninách 
začnou chodit do 1. třídy základní školy. Děti 
si mohou vybrat z těchto hudebních nástrojů: 
klavír, housle, sólový zpěv, viola, violon-
cello, kytara, flétna, trubka, pozoun, tenor,
saxofon, klarinet, nebo kolektivní předmět 
sborový zpěv ve sborech CVRČCI – pro děti 
od 4 do 6 let, HVĚZDIČKY pro malé školáky  
a ŘETÍZEK pro starší děti.

Do nástrojových a pěveckých oddělení lze při-
jmout děti i z vyšších tříd základních škol. 

VÝTVARNÝ OBOR 

Do výtvarného oboru ZUŠ přijímáme děti 
všech věkových kategorií – od nejmladších, 
kde se zaměřujeme na všestranný rozvoj vý-
tvarného talentu a estetického cítění, až po 
speciální přípravu našich absolventů ke studiu 
na uměleckých a pedagogických školách s dů-
razem na sklářské a bižuterní obory. Dobře 
vybavené ateliéry výtvarného oboru umožňují 
dětem práci nejrůznějšími výtvarnými techni-
kami jako je kresba, malba, grafika a alter-
nativní techniky, práce na PC v grafických
programech, s digitální fotografií a nově
též animace. Děti poznají práci s různými ma-
teriály včetně modelování z keramické hlíny 

s bohatě barevnými glazurami. Seznámí se 
s díly slavných malířů, sochařů, architektů, zú-
častní se zájezdů a exkurzí do galerií, zámků  
a ateliérů, jejich nejlepší práce budou vystave-
ny a zaslány na významné soutěže.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Zde se děti učí výrazné a správné výslovnos-
ti, pohybu na jevišti a všem dalším základům 
dramatického umění. Přes pohybové a sloves-
né etudy se děti záhy dopracují k nastudování 
divadelní hry, kterou na konci školního roku 
předvedou rodičům a veřejnosti v divadle. Vý-
sledkem studia v LDO by měl být všestranně 
vybavený, sebevědomý mladý člověk, schop-
ný dobře komunikovat se svým okolím, což 
uplatní nejen na jevišti, před mikrofonem či 
kamerou, ale především v denním kontaktu 
s lidmi. 

Zápis do naší školy proběhne od 2. do  
6. června 2014 vždy od 16 do 18 hodin. 
(Po domluvě samozřejmě i v jiných hodinách 
a dnech.)

Aktuální informace naleznete na našich 
webových stránkách http://www.zus-zel-
brod.cz/ a získáte je také na tel. číslech 483 
389 327 a 608 782 712.

Mgr. Eva Lédlová 
ředitelka ZUŠ Železný Brod

 Zápis nových žáků

 Základní umělecká škola Železný Brod

Základní umělecká škola v Železném Brodě vyhlašuje pro školní rok 2014/2015 zápis no-
vých žáků do všech oddělení.
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Na dalším koncertě našeho cyklu bychom Vám 
chtěli představit Vysokoškolský umělecký sou-
bor Pardubice (VUS). Hudební těleso založené 
v roce 1950 Doc. Ing. Vlastislavem Novákem, 
CSc. Soubor se pod jeho vedením řadil mezi 
přední česká vokální tělesa. Od července 2010 
je šéfdirigentem MgA. Tomáš Židek. VUS dis-
ponuje s repertoárem vhodným pro různé pří-
ležitosti. Koncerty připravuje z vokálních a vo-
kálně instrumentálních děl všech slohových 
období. Jeho členy jsou zpěváci z řad studentů 
i několik starších zpěváků, kteří vedou mladé 
lidi k rozvoji jejich hudebního nadání. Činnost 
souboru je spojena s reprezentací Univerzity 

Pardubice, v jejichž prostorách do dnes sídlí  
a působí. Soubor vydal několik CD. 
VUS se pravidelně účastí mezinárodních sbo-
rových soutěží a přehlídek. V květnu 2013 na 
Slovensku v soutěžích Akademické Banské 
Bystrice získal dvě zlatá pásma, jednu katego-
rii vyhrál a obdržel další tři mimořádné ceny. 
Na Mezinárodním Festivalu sborového umě-
ní Jihlava 2013 byl druhý ve zlatém pásmu, 
v mezinárodní soutěži komorních sborů. 2014 
bude soutěžit na MF IFAS 2014 v Pardubicích, 
plánuje výjezdy na MF Polifonico Guido d´A-
rezzo v Itálii a MF Rybnický sborový podzim 
v Polsku.

Mgr. Eva Lédlová 
ředitelka ZUŠ 

SBOROVÁ TVORBA
PERLA ČESKÉ HUDBY

středa 7. května od 18 hodin
kostel sv. Jakuba Většího Ž. Brod

Vysokoškolský 
umělecký soubor Pardubice

VI. koncert cyklu
„ZUŠka představuje“

Vstupné dobrovolné
Pořádá ZUŠ Železný Brod

 Koncert VUS Pardubice v kostele

Turnaj probíhal pro obě kategorie současně 
v Městské sportovní hale v Jablonci nad Ni-
sou. Hrálo se na dvou hřištích a utkání pískali 
profesionální rozhodčí. Pravidla se dodržovala 
až dost striktně. Žáci si alespoň mohli vyzkou-
šet a zažít „100% basketbal“.

Žáci starší kategorie vyhráli první dvě svá utká-
ní s dostatečným náskokem a přehledem. Če-
kal je poslední rozhodující zápas o postup do 
krajského kola se ZŠ Pivovarská Jablonec nad 
Nisou. Bohužel utkání skončilo naší prohrou  
o 12 bodů. Je to sice prohra, ale s ohledem na 

 Druhé a třetí umístění v okresním finále basketbalu
 základních škol

 Základní škola Školní Železný Brod

Ve čtvrtek 20. března se ZŠ Školní Železný Brod zúčastnila okresního finále v basketbalu.
Naše škola obsadila obě kategorie (starší 9. a 8. třída a mladší 7. a 6. třída).
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to, že tým ZŠ Pivovarská předchozí soupeře 
rozdrtil dvojnásobným rozdílem než náš tým 
(až o 40 bodů), tak to bereme jako úspěch.
V mladší kategorii se naše škola umístila  
o jednu příčku níže. Družstvo Smržovky ob-
sadilo s velkým přehledem první místo.  
A nás čekal souboj o stříbrné medaile s tý-
mem Pěnčína. Bohužel jsme prohráli velmi 
smolně po taktických chybách a špatné pro-
duktivitě v zakončení.
Chlapce musíme pochválit za předvedenou 
hru a výkon. Určitě patřili k lepším týmům na 
turnaji a v konkurenci závodních hráčů, kteří 
hrají basketbal na klubové úrovni (Jablonec, 

Smržovka), rozhodně nezklamali. Velká záslu-
ha patří paní učitelce Fišerové, která se dva-
krát týdně věnuje basketbalovému kroužku na 
naší škole a očividně to dělá dobře.
Starší: Samuel Dušek, Matěj Michalík, Mi-
roslav Klusák, Lukáš Rezler, Michal Kopecký, 
Martin Černý, Oldřich Matoušek, Marek Po-
dobský, Adam Aubrecht.
Mladší: Josef Horák, Filip Kotlár, Jan Žilík, 
Tomáš Bahník, Vítek Koňák, František Matou-
šek, Jakub Černý, Dmytriy Chizhmar, Tomáš 
Novák.

Jan Lufinka

ZAJÍMAVOSTI A PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

 Jubilea měsíce
V květnu oslaví své životní jubileum sklářský 
výtvarník a šperkař Svatopluk Kasalý (*1944). 
Svatopluk Kasalý je absolventem zdejší sklářské 
školy (1961–1965, prof. Stanislav Libenský a Jan 
Novotný). Ve své tvorbě se zabývá zejména au-
torským skleněným šperkem, tvorbou skleněné 
mozaiky a objektů pro architekturu. Než se osa-
mostatnil jako výtvarník a umělecký řemeslník, 
pracoval v letech 1967–1978 ve výrobním středis-
ku skla pro architekturu Železnobrodského skla, 
kde se seznámil s výrobou rozměrných skleně-
ných kompozic a začal realizovat i díla podle vlast-
ních návrhů. Od roku 1978 pracuje samostatně. 
Tvarosloví jeho šperků vychází z fyzických před-

pokladů ženského těla. Ladné křivky jsou prosto-
rové, dynamické a určené například pro nošení 
na horní části paže, na noze i jiných místech těla. 
Skleněné komponenty šperků jsou broušené 
do výrazných geometrických nebo organických 
tvarů, které kombinuje s kovem vytvarovaným 
z mosazi, následně galvanicky zušlechtěném. 
Šperky Svatopluka Kasalého mohou být chápány 
jako samostatná výtvarná díla, která se řídí záko-
ny volné plastiky. Jeho šperky jsou zastoupeny 
v řadě prestižních zahraničních i tuzemských sbí-
rek. Svatopluk Kasalý žije a tvoří v Třešti. 

redakce

Tábor lidu na památném Kalichu konal se za 
mohutné účasti dne 6. května. Letošní účast 
odhadována jest na 4.000 osob. Tábor zahá-
jen byl o 11. hod. dopoledne chorálem „Boží 
bojovníci“. Hlavním řečníkem byl redaktor Jan 
Křivka z Prahy, který promluvil na téma: „Svět 
na přelomu nové doby“. Jeho věcná a časová 

řeč byla pozorně a se souhlasem vyslechnuta. 
Dále promluvil řed. Matura, jeho vývody tak-
též vyslechnuty s porozuměním. Po 2. hod. 
odpol. blížící se bouře s deštěm donutila pořa-
datelstvo ukončiti tábor, ač jindy trval celé od-
poledne. Tisícové zástupy rozcházely se skal-
ními bludišti a lesními stezkami k domovům 

 Stalo se před osmdesáti lety 
 (vybíráme z Pojizerských listů)
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a k maloskalskému nádraží. Tábor na Kalichu 
byl mimořádnou manifestací bez politického 
a stranického rázu za nejvyšší ideály lidstva  
a jeho mravní obrození.

Oslava volby p. presidenta. V den slavné vol-
by ve Vladislavském sále, kdy po čtvrté zvolen 
byl presidentem československé republiky  
T. G. Masaryk, zavlály na většině domů v na-
šem městě prapory. Večer o půl 7. hod. rozleh-
ly se veselé zvuky pochodu, jímž byl zahájen 
promenádní koncert. V 7. hod. u památníku 
Svobody zapěl pěvecký odbor Sokola Sme-
tanův „Slavnostní sbor“, po němž následo-
val proslov a hymny. Hudba pak pokračovala  
v koncertu . V 8. hod. večer ve dvoraně radni-
ce konala se slavnostní schůze ob. zastupitel-
stva, v níž o T. G. Masarykovi promluvil I. nám. 
starostův p. Břet. Šefr, odb. učitel.

Čeká se na déšť: 
Dlouhé sucho nikterak hlavatkáře netěší. Přízni-
vá pohoda popohnala vzrůst hlavatky, která se 
letos znamenitě vydařila. Aby se však objevil 
zájem o nákup, bylo by zapotřebí, aby vydatně 
zapršelo, neboť okolnost ta podmiňuje její vysá-
zení.

Hlaste letní byty. Městský úřad dostal v posled-
ní době několik dotazů na letní byty. Jsou hle-
dány byty s pensí nebo pokoje s plotnou a se 
zařízením. Došlo rovněž několik dotazů po ce-
nách. Aby mohlo býti vyhověno tazatelům dopo-
ručujeme, aby ti, kteří letní byt míní pronajmou-
ti, sdělili městskému úřadu adresy a podmínky, 
které by zájemcům byly dodány. Vyžaduje to již 
sám zájem města a jeho propagace. Je rovněž 
v zájmu pp. hoteliérů, aby ceny pokojů a pensí 
rovněž ohlásili pro informace interesentů.

Mgr. Petra Hejralová
ředitelka muzea

 Železnobrodské kapely se představují: FERNANDEZ 

Krédo: pivo, víno, ženy hezké, to jsou dary 
země české … nemáme čas psát, bo chce-
me hrát!!!

Bylo nebylo. Někdy v roce 2010 jal se aktivní 
penzista Olda Macek (bicí, zpěv) realizovat svou 
dávnou myšlenku založit rockovou kapelu, která 

by nejen jemu obohatila života běh. Jako první-
ho souputníka mu osud přihrál do cesty basáka 
Mariana Hujera z Hutě, který kapelu pojmeno-
val. Avšak teprve příchodem Radka “Sama“ 
Hujera alšovského (kytara, zpěv) byla kapelka 
kompletní, alespoň načas. V roce 2013 totiž 
dorazil dosud poslední „člen tělesa“, kytarista 
Daniel Hrdlička.
… A fernandezovic mašina se mohla rozjet…
Už od samého zrodu se Fernandez snažil jít svou 
cestou a v současné době hraje vlastní skladby;  
většina z nich je v roce 2012 zaznamenána  
na www.bandzone.cz/fernandez.
Na zmíněných stránkách jsou mimo aktuálního 
jízdního řádu koncertů k dostání i standardní in-
formace o kapele.

Vaši Fernandez

Sice nikdo nežijeme v Železném Brodě, ale máme zde zkušebnu, a tak se počítáme za 
brodskou kapelu. Chceme každému, kdo příjde na náš koncert, vykouzlit na tváři alespoň 
malý úsměv. 
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Doufám,že jste si užili Velikonoc (I hope you 
enjoyed Easter), že se chystáte na Prvního 
máje (getting ready for the First of May)  
a na vůbec vše, co se na nás chystá (lurking 
for us), než zase udeří sníh a mráz (before 
new snow and freeze hit us again). Dělej-
me něco užitečného (let´s do something 
useful), jako na příklad, zkoumejme jaký přes-
ný význam mají slova, citový i skutečný (in-
vestigate the actual connotation of words, 
emotional as well as real).
Jestliže někdo křičí (shouts), není to totéž 
jako calls, yells, bellows, hollers, či roars.
Smáti se může být všelicos od laugh, včetně 
giggle, chuckle, guffaw, chortle, cykle, dig-
ger nebo nakonec i titter.
Jak člověk kráčí (goes, walks)z místa na 
místo (from place to place) může znamenat 
mnohé o jeho stavu mysli (tells a lot about 
his state of mind). He can pace, stride, 
stroll, amble or saunter. If he is impati-
ent or upset, he can pace or stride, if he is 
stunned emotionally or physically, he can 
stagger, totter or stumble. If he is deter-
mined, he might stride or march. “He had  
a wonderful way of walking. Not a strut, 
not a swagger, yet his stride had all the 
confidence of both“.
A teď tady máte kraťoučkou ukázku z moderní 
knížky (a very short sample of text taken 
from a recent novel by …), detektivky (crime 
story) od pana Hiaasena (sotva jste o tomto 
autorovi slyšeli – you have hardly heard of 
this witer), natož četli. Je to typický text psa-
ný hovorovým stylem (written in vernacular 
or in a colloquial style)
Once she called to say she´d caught a nine-
-pound snook on a wooden minnow plug, 
and offered to FedEx me one of the fillets
on dry ice. Dave, she explained, eats strict-
ly red meat. Yet she loves him still. “Here´s 
our exit,“ I inform Emma, who engages the 

ramp at a gutpuckering velocity.
“Jerry, what’s up? You’re nuts. You’re gon-
na need a boat and a GPS. And bug spray, 
too. Better get your ass in gear.“ I am 
scrambling to také down everything he 
says, word by word.
It‘s all here on my desk – the stack of prin-
touts of old stories, the notes from my in-
terview, the tepid background paragraph, 
banged out a few days ago, even the fa-
mously reverential quote from Jack.
He’s a sharp kid. He’ll do fine with the sto-
ry. “Have a blast,“ I tell him.
The drive to the lake takes about three 
hours. We’ll be posing as fishermen.When
Jerry insisted on coming along, I didn’t ar-
gue.
Snad se vám podaří rozluštit celý text a po-
tom se naučit používat výrazy, ba i celé věty 
v praxi. Have fun!
Chcete-li se pustit do moderních textů, mu-
síte si zvyknout na tento styl a číst a číst. Za-
jímavou literaturou (an interesting reading) 
je týdeník (weekly magazine) TIME, proslulý 
(famous for its…) svým stylem telegrafické-
ho vyjadřování s použitím velmi moderního 
jazyka (modern style of shorthand writing). 
Takže máte úkol na celé léto (your new task 
for the upcomming summer).
Nezapomeňte si prvního máje vybrat hezky 
rozkvetlou třešničku (blooming cherry tree)  
k něžnému políbení (warm, fond, subtle, 
soft, delicate. gentle, tender, affectionate  
kiss, peck, buss). Máte na to téměř nekoneč-
ný výběr slovního doprovodu.

S přáním hodně slunéčka 
Váš Jaroslav Kalfus

 Osmá lekce angličtiny s Jaroslavem Kalfusem
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Pokud oslavíte narozeniny v měsíci květnu 
a nepřejete si být zveřejněni v dalším vy-
dání Železnobrodského zpravodaje nebo si 
nepřejete uveřejňovat svůj věk a chcete být 

zveřejněni bez udání věku, můžete zavolat 
do redakce na tel. číslo 483 333 948, mobil 
722 793 091, nebo napsat na e-mail zpravo-
daj@zelbrod.cz, a to nejpozději do 15. 5. 2014.

70 Let
Naďa Matěchová 
Jiří Hazdra
Hana Bažantová
Anselm Roskovec
Josef Jirák
Vojtěch Hudský
Eva Židová
Jana Kocourová
Marie Maryšková
Jiří Coufal

75 let
Věra Spurová

Marie Čermáková
Ivo Burian

Miluška Tichánková
Daniela Futerová
Marie Bakrlíková

Jaroslava Halamová

80 let
Hermína Bendžurová

Olga Vértešiová

81 let
Zdenka Tvrzníková

Eugenie Pekárková

82 let
Bohuška Mastníková
Olga Havlíčková

83 let
Zdeněk Šimek

84 let
Jarmila Hloupá
Hana Mouchová
Hana Strouhalová

85 let
Miloslav Maxa
Jiří Buriánek

87 let
Miluška Vágnerová

Eva Fidlerová
Jiří Vrchovský

88 let
Miluše Hádková
Alena Kolářová
Václav Havlas

89 let
Hana Sochorová

90 let
Vladislav Salaba

Jiří Drda

V dubnu 2014 oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané. 
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

 Životní jubilea

GRATULUJEME

OSTATNÍ

MO ČČK Hrubá Horka pořádá jarní výlet s ná-
zvem Krajem Járy Cimrmana. Akce se usku-
teční v sobotu 10. 5. 2014, odjezd ze Želez-
ného Brodu v 9 hodin vlakem do Tanvaldu. 
Srdečně Vás všechny zveme. 

Další informace: 
Marie Šírková, mobil: 775 295 931

 Jarní výlet s MO ČČK Hrubá Horka
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Zkrátka, jsme skupina dobrovolníků, kteří jsou 
tzv. prostředníkem mezi občany Hrubé Horky 
a městem Železný Brod.
Vše co děláme, děláme pouze z naší dobré 
vůle. Snažíme se ve spolupráci s městem 
Železný Brod zajistit podmínky pro zlepšování 
života v naší obci.
Může se k nám přidat v podstatě každý, kdo 
má trvalé bydliště na Hrubé Horce.
Váš názor, připomínky či náměty nám nejsou 
lhostejné. Velice rádi je uvítáme. Proto jsme 
pořídili schránku u místního obchodu, kam své 
vzkazy máte možnost vhazovat (i anonymní).
Nově můžete využít i e-mailovou adresu 
OVHrubaHorka@email.cz
Jednou za rok jezdí do naší obce zástupci  
z vedení města v čele s panem starostou, 
abychom projednali vše, co jsme za daný rok 
učinili a co plánujeme zrealizovat v nastávají-
cím období.
O této skutečnosti budete vždy a včas infor-
mováni, abyste se mohli k daným záležitos-
tem osobně vyjádřit.
Při této příležitosti, bych ráda poděkovala 
panu starostovi a všem ostatním lidem z ve-
dení města, kteří nám ochotně pomáhají naše 
plány realizovat.
Plán na rok 2014 je následující:
1) Dokončení prací u obchodu – oprava splaš-
kové kanalizace a vybudování dešťové kana-
lizace. 
2) Úprava zeleně před obchodem. 
3) Oprava staré hasičské nádrže při cestě do 
Železného Brodu. 
4) Úklid podél silnice do Železného Brodu. 
5) Prořez stromů na rekultivované skládce. 
6) Započetí restaurátorských prací na barokní 
památce „Pieta“.

7) Průběžné sekání travnatých ploch veřejných 
prostranství. 
8) Prořez lípy svobody, zvážit odstranění plů-
tku. 
9) Rekonstrukce veřejného osvětlení (dále jen 
VO) v úseku Železný Brod, Františka Balatky 
od hřbitova na Hrubou Horky k hasičské zbroj-
nici. 
10) Retardéry – přesné umístění vyřeší OV ve 
spolupráci se správcem komunikací panem 
Havlíčkem.
11) Cesta ke staré brusírně – čtyři propadlé 
překopy hluboké 5–10 cm, po pokládce ply-
nového potrubí provedené před cca osmi lety, 
nutná oprava. 
12) Přesun křížku nad Hrubou Horkou pod 
krajskou silnicí zpět na pozemek Města. 
Veškeré plány včetně podrobností, které by-
chom rádi v tomto roce uskutečnili, budou na 
vývěsce u místního obchodu. Máte-li zájem 
o zasílání informací na Váš e-mail, napište na 
výše uvedenou e-mailovou adresu. 
Členové osadního výboru Hrubá Horka:
Předseda:
Jaroslav Pala
dále pak:
MUDr. Dagmar Janoušková
Petr Kadlec
Božena Kopalová
Lucie Smolová
Lenka Vacardová
Lucie Zákoucká

Hezké jarní dny Vám za celý OV Hrubá Horka 
přeje

Lucie Zákoucká

 Osadní výbor Hrubá Horka

Osadní výbor nebo místní výbor je speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy inicia-
tivní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který může zastupitelstvo obce zřídit pro část 
obce (částí obce může být například vesnice nebo jiná osada, čtvrť apod.).
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Poděkování
Kamenický klub mládeže děkuje všem, kdo 
celý krásný sobotní den 12. 4. 2014 věnoval 
úklidu naší vísky. Uklízelo se okolí silnic a na-
sbírali jsme plný kontejner. Našli jsme mnoho 
věcí, domácí spotřebiče, nádobí, sklo, pletivo, 
pneumatiky, autodíly a dokonce i SPZ – komu 
tyto věci asi patří? Děkujeme městu Železný 
Brod za zajištění odvozu nasbíraného odpa-
du.

Pozvání
Dne 15. 5. 2014 v 16.30 hodin pořádá Kame-
nický klub mládeže poučné povídání pro děti 
i dospělé s členem hasičského záchranného 
sboru Libereckého kraje, stanice Jablonec 
nad Nisou. Dozvíme se jak přivolat pomoc, ro-
zeznat zvuky sirény, co dělat při zvuku sirény, 
jaké jsou zásady první pomoci při popáleni-

nách, požární prevence v přírodě a dozvíme 
se další a další zajímavosti. Sejdeme se v klu-
bovně KKM v Horské Kamenici. 

Koňáková Jarmila, 
Kamenický klub mládeže

 Kamenický klub mládeže

Úklid KKM

Z pátka 11. dubna na sobotu 12. dubna za-
sahovala hlídka MP Železný Brod v bytě Na 
Vápence. Členové hlídky pomohli starší paní, 
která upadla, nemohla se zvednout a dovolat 
pomoci. Poděkování za vzorný přístup patří 

jmenovitě str. Pavlu Adámkovi a str. Vladislavu 
Hockovi.

Eva Hrušková 

 Poděkování Městské policii

Úklid KKM Ohlédnutí za velikonočními svátky
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 HÁDANKA

Dubnová hádanka

Správné řešení dubnové hádanky: Na fo-
tografii je zachycen dům s číslem popisným 
179, tzv. Fišerovsko. Stál přibližně v prosto-
ru mezi panelovým domem č. p. 715 na Ji-
ráskově nábřeží a č. p. 375. Kvůli špatnému 
stavu byl zbořen v roce 1964. Výherci dub-
nové hádanky: Roman Mužíček, Pavel Flek 
a Karel Daníček ml. Jména výherců byla slo-
sována na zasedání redakční rady ve středu 
16. dubna 2014.
Do redakce přišlo pouze sedm odpovědí, což 
svědčí o tom, že to byl trochu „hadatelský 
oříšek“. Tentokrát od Vás nepřišly ani žádné 

informace či vzpomínky pamětníků. Výher-
cům byly nabídnuty vstupenky na představení 
Hrdý Budžes.

Květnová hádanka
Zaměříme se trochu na detail. Poznáte, 
k jakému domu že to vedou tyto schody?
Jména výherců se dozvíte v červnovém čís-
le zpravodaje. Losovat se bude o vstupenky 
na koncert písničkáře, fotografa a spisovatele 
Pepy Fouska.
Volejte na tel. 483 333 925, 484 353 333 
nebo pište na e-mail info@zelbrod.cz.

Květnová hádanka

Chcete sledovat 
aktuální dění 

v Železném Brodě? 
Označte 

facebookový profil 
IKS Železný Brod 

jako „To se mi líbí“, 
dostanou se k Vám 
informace k chys-
taným kulturním, 
sportovním a spo-
lečenským akcím.
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Kontakt: SFS intec s. r. o., průmyslová zóna, Vesecko 500, 511 01 Turnov,
tel. 481 354 400, e-mail: cz.turnov@sfsintec.biz 

Požadavky:
SOU strojírenského zaměření nebo mechanik,
i seřizovač strojních zařízení.
Manuální zručnost, ochota učit se novým vě-
cem.
Praxe v oboru resp. kovovýroba, základy AJ 
nebo NJ, znalost výrobního měření výhodou.
Všestrannost, samostatnost, 
časová flexibilita, loajalita.

SFS intec s. r. o. v Turnově 
hledá pro nové výrobní aktivity ve zdejším 

závodě pracovníky na pozice:

Nástrojař 
obsluha tvářecích lisů 

technik kvality 
Nabízíme:
Stabilitu pracovního poměru, 
možnost dalšího vzdělávání 
a profesního růstu.
Zázemí mezinárodní společnosti.
Odpovídající platové ohodnocení.
Možnost stravování v závodě.
Příjemné pracovní prostředí 
a dobrý kolektiv pracovníků.

Nabízíme k prodeji byt 3 + 1 v osobním vlastnic-
tví o celkové ploše 77,49 m², který se nachází  
v bytovém domě o 4 bytových jednotkách. 
Dům se nachází v obci Příkrý (U Vodárny). Ihned  
k bydlení, ústřední vytápění, uhelný sklad, 
potravinový sklep, plechová garáž a zahradní 
altán. Cena za nemovitost je 490 000 Kč. Pro-
hlídka bytu možná po telefonické dohodě! 
Kontakt: 734 702 313, 602 819 130

PRODEJ BYTU 3+1 ÚDRŽBA ZELENĚ – HAAS
pravidelné údržby areálů, 
zahrad i parků
výsadba záhonů a květinových mís
sekání travnatých ploch
prořezy ovocných stromů
řezání stromů i volně rostlých

www.sekanizahrad.cz
ZAHR.HAAS@seznam.cz
775 651 143, 776 598 902

KOUPÍM GARÁŽ V CENTRU ŽB
PLATBA HOTOVĚ – 732 582 946.

INZERCE
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GRILOVÁNÍ 
NA TERASE

Chcete grilovat, k tomu si dát točené pivo 
a nemáte kde?

Vezměte si maso, přijďte na Terasu, 
půjčte si gril a užijte si to.

Půjčení grilu na 2 hod. pro neomezený počet 
lidí rezervujte na tel.: 775 235 054

Těsíme se na Vaši návštěvu!
TerasaBar, Jiráskovo nábř. 871, Železný Brod

DĚKUJEME SPONZORŮM 
LETOŠNÍHO OHŇOSTROJE, 

FIRMÁM: 
PIZZERIE BISTRO NA NÁBŘEŽÍ

ŽELEZNÝ BROD,
 TFNET S. R. O. ŽELEZNÝ BROD 
A TERASA BAR ŽELEZNÝ BROD 

ZA PODPORU!
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Inzerce řádková, pouze pro fyzické osoby 1,5 Kč / znak (včetně mezer). 
Řádková inzerce se platí hotově v Turistickém informačním centru Železný Brod. 
Jeden obrázek u řádkové inzerce 50 Kč.
V případě požadavku grafického zpracování u firemní inzerce účtujeme částku 100 Kč.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Sleva od prvního opakování inzerátu v kalendářním roce činí 5 %.
Kontakt: 483 333 948, 722 793 091, zpravodaj@zelbrod.cz

 Podmínky inzerce – platnost od 24. 1. 2012

černobílá
inzerce

barevná inzerce
obálka uvnitř

barevná inzerce
zadní strana obálky

4,8 × 6,3 cm (1/8 strany) 400 Kč 700 Kč 1 000 Kč

9 × 6,4 cm (1/4 strany) 700 Kč 1 100 Kč 1 500 Kč

9 × 13,2 cm (1/2 strany) 1 200 Kč 1 800 Kč 2 400 Kč

18,9 × 13,2 cm (celá strana) 2 000 Kč 2 800 Kč 3 600 Kč
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přijme do svých železnobrodských provozů pracovníky následujících profesí:

obsluha sklářských strojů – není požadována žádná zvláštní kvalifikace, jedná se 
o obsluhu specifických zařízení, pro kterou jsou pracovníci zaučeni – dvousměnný 
provoz
foukač technického skla – požadavkem je vyučení v oboru foukač technického 
skla, foukač teploměrů nebo foukač vánočních ozdob – jednosměnný nebo dvou-
směnný provoz
pracovník oddělení vývoje nových zařízení – požadováno je vyučení v někte-
rém z oborů opracování kovů, nástrojař, formař apod., případně úplné středoškol-
ské vzdělání strojírenského zaměření – dvousměnný provoz
manipulantky do výroby – jednosměnný i dvousměnný provoz
Nástup je možný okamžitě, další informace poskytne vedoucí personálního oddě-
lení p. Jitka Vávrová (tel.: 483 389 825) v sídle společnosti na adrese:

Zájemci se mohou hlásit i elektronicky na adrese: jitka.vavrova@detesk.cz 

DETESK s. r. o., Příkrá 401, Železný Brod



INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO 
ŽELEZNÝ BROD


