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 Informace

pro občany
Slovo starosty

ZPRAVODAJ ČERVEN 2012

Vážení spoluobčané,
zastupitelé schválili přijetí dotace na digitalizaci KC Kina 
Železný Brod. Cením si hlavně toho, že i (někteří) nekoaliční 
zastupitelé digitalizaci podpořili a umožnili další rozvoj dobře 
rozjeté kulturní instituce. Těšme se na digitalizované kino 
někdy na začátku další sezóny.

Měsíc červen je tradičně nabitý různými společenskými 
akcemi. Čeká nás oslava 150 let železnobrodského Sokola,  
Muzejní noc na Bělišti, Staromilská pouť do Bzí, 
Železnobrodský jarmark, obnovená Neckyáda a mnoho 
dalších.

Přeji všem příjemnou zábavu, pořadatelům dobré počasí          
a hojnou návštěvnost!

André Jakubička
starosta Města

KC KINO Železný Brod, foto převzato z Našeho Jablonecka

Běliště

Zvonice

Železnobrodské náměstí o jarmarku

André Jakubička
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Usnesení Rady města z 22. zasedání 
konaného dne 24. 4. 2012
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Rada města Železný Brod po projednání
ź schvaluje doplněný program dnešní 

schůze Rady města
ź schvaluje uzavření veřejnoprávní smlou-

vy mezi Městem Železný Brod a Obcí 
Radčice na zabezpečení provádění zápisů 
údajů do ISÚI adres a nemovitostí podle 
zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech do 31. 12. 2014. Cena za každý 
zápis je 100 Kč

ź schvaluje uzavření provozu Mateřské 
školy Železný Brod, Stavbařů 832, 
Mateřské školy Železný Brod, Slunečná 
327 a odloučeného pracoviště MŠ Železný 
Brod, Na Vápence 766, v době hlavních 
prázdninách na šest týdnů, a to od 16. 7. do 
24. 8. 2012 včetně

ź souhlasí se jmenováním předsedů              
a dalších členů konkurzních komisí pro 
posouzení uchazečů o jmenování 
ředitelem Základní školy Železný Brod, 
Školní 700, příspěvková organizace, 
Mateřské školy Železný Brod, Slunečná 
327, příspěvková organizace, Mateřské 
školy Železný Brod, Stavbařů 832, 
příspěvková organizace, Základní 
umělecké školy Železný Brod, Kobe-
rovská 589, příspěvková organizace, dle 
předloženého návrhu. Pro administrativní 
zajištění konkurzů určuje tajemnici – 
Boženu Měchurovou, pracovnici OkaŠ

ź schvaluje výsledek výběrového řízení na 
zpracovatele žádosti o dotaci a studie 
ekonomického hodnocení na akci 
„Železný Brod – Terminál veřejné 
dopravy“ a schvaluje uzavření smlouvy     
o dílo se společností ARR – Agentura 
regionálního rozvoje, spol. s r. o., Třídy    
1. máje 97/25, 460 01 Liberec III            
(IČ 48267210) s cenou za zpracování ve 
výši 84 000 Kč vč. DPH

ź bere na vědomí materiál „Podium pro 
veřejná vystoupení – Železný Brod“

ź schvaluje zábor veřejného prostranství 
dne 3. 5. 2012 na náměstí 3. května            
v Železném Brodě firmou Autodat s. r. o.,

ź Jeseniova 2851/32, Praha 3 v rámci 
dopravněbezpečnostní akce reklamním 

2stanem o velikosti 32 m  a poplatek činí 
320 Kč.

ź schvaluje poskytnutí finančního daru ve 
výši 20 000 Kč občanskému sdružení 
Most k naději na terénní program sociální 
prevence v Železném Brodě – individuální 
poradenství, pomoc při prosazování práv    
a zájmů, pomoc v jakékoliv životní nebo 
naléhavé situaci

ź schvaluje poskytnutí finančního daru ve 
výši 20 000 Kč občanskému sdružení 
COMPITUM Jablonec nad Nisou na 
pomoc poskytovanou občanům Železné-
ho Brodu při řešení rodinných problémů, 
aktivizační služby rodinám s dětmi

ź schvaluje poskytnutí finančního daru ve 
výši 9 680 Kč občanskému sdružení 
Anaon na humanitární aktivity

ź schvaluje uzavření smlouvy s městem 
Semily o poskytnutí příspěvku ve výši    
670 Kč měsíčně příspěvkové organizaci 
Sociální služby Semily po dobu prvních     
3 měsíců pobytu paní Boženy Kurfiřtové, 
nar. 8. 6. 1928, trvale bytem Železný Brod, 
nábřeží Obránců míru 834 v pobytovém 
zařízení Města Semily

ź schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši     
8 000 Kč Mateřské škole Stavbařů 832       
a Mateřské škole Na Vápence na dopravu 
dětí na plavecký výcvik v Turnově

ź schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši     
6 000 Kč Školní družině Základní školy 
Pelechovská 800 na pražský mezinárodní 
maraton, který se uskuteční dne 13. 5. 
2012 v Praze

ź schvaluje poskytnutí přípěvku ve výši    
15 000 Kč TJ Sokol ŽBS Železný Brod na 
stojany na badminton s tím, že jedna 
hodina bude nabídnuta školám zdarma. 
Příspěvek bude poskytnut z fondu Komise 
pro sport

ź schvaluje ukončení nájemní smlouvy na 
pronájem části ppč. 1378/1 v k. ú. Železný 
Brod za účelem postavení plechové garáže

ZPRAVODAJ ČERVEN 2012
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ź dohodou k 30. 4. 2012
ź schvaluje pronájem části ppč. 1393/1 – 

ost. pl. v k. ú. Železný Brod za účelem 
prodeje občerstvení na městském koupa-
lišti v době letní sezóny 2012

ź souhlasí s přihlášením pana M. N.             
k trvalému pobytu na adresu Vaněčkova 
407, číslo bytu 4, Železný Brod

ź bere na vědomí zápis z jednání Komise 
pro vzhled města ze dne 16. 4. 2012            
a ukládá odboru ÚPaRR zabývat se 
materiálem a podat vyjádření

ź bere na vědomí zápis z jednání Komise 
pro sport ze dne 19. 4. 20112 

ź schvaluje platový výměr panu Miloši 
Havlíkovi, řediteli příspěvkové organi-
zace Bytový podnik města Železného 
Brodu, se sídlem Příčná 350, 468 22 
Železný Brod 

ź schvaluje uzavření Smlouvy o provedení 
zjišťovacího auditu s APOGEO Audit,      
s. r. o., se sídlem: Koněvova 2660/141, 
130 83 Praha 3, IČ 271 97 310, odměna 
auditorské společnosti 40 800 Kč vč. DPH

ź schvaluje nabídku na dílčí opravy 
sociálního zařízení ve 2. patře objektu 
sokolovny č. p. 500, Železný Brod pana 
Michala Miksánka, Loučky 56, 511 01 
Turnov a

ź schvaluje uzavření smlouvy o dílo v ceně 
32 000 Kč včetně DPH

ź ukládá místostarostovi Města jednat           
s uchazeči o zakázku „Nábřeží Obránců 
míru - oprava zábradlí“ o možném snížení 
ceny, zmocňuje místostarostu Města          
k uzavření smlouvy o dílo a ukládá 
místostarostovi Města předložit na příští 
jednání Rady města na vědomí uzavřenou 
smlouvu o dílo na opravu zábradlí

ź schvaluje přidělení bytu s domovnickými 
pracemi, č. bytu 1, velikost 3+1, Jirkov 57 
panu T. L., nyní trvale bytem Zásada, 
nájemné je stanoveno na 3 000 Kč měsíčně 
za celý byt. Kauce nebude požadována

ź schvaluje zadávací dokumentaci pro 
výběrové řízení na dodavatele silové 
elektrické energie

Věra Brunclíková
vedoucí odboru vnitřních věcí

ź V květnu se podařilo 
hlídce MP zadržet bez-
prostředně po spáchání 
trestného činu pachatele 
krádeže horského kola. Případ poté 
přebrala PČR k provedení dalších úkonů. 
MP děkuje za pomoc všímavým občanům 
Jirkova.

ź V květnu MP provedla dopravní akci 
zaměřenou na dodržování nejvyšší 
povolené rychlosti. Akce podobného typu 
budou pokračovat i v dalších měsících.

ź V květnu MP zaznamenala nárůst počtu 
černých skládek na území města. Řešila      
6 takových případů.

ź Celkem bylo v květnu přijato 170 
oznámení, 30 z nich bylo vyřešeno v blo-
kovém řízení,  25 případů bylo řešeno ve 
spolupráci s policií ČR. 9 případů bylo 
předáno k dořešení správnímu orgánu. 
Zbytek případů byl vyřešen domluvou, 
nebo se jednalo o žádosti o pomoc, které 
nemají trestněprávní charakter.

Městská policie upozorňuje
Od 8. do 10. června nás čeká tradiční 
Železnobrodský jarmark. Tato zábava s sebou 
přináší i řadu dopravních omezení. Žádáme 
občany, aby v této době sledovali pozorně 
dopravní značení. Vyhnete se tak možnému 
postihu. Vozidla, která budou ponechána tam, 
kde budou tvořit překážku, nebo v uzavřených 
ulicích, budou odtažena. Při Jarmarku 
dochází také k nárůstu návštěvníků města, 
který sebou každoročně přináší i nárůst 
kriminality. Prosíme občany, aby pozorně 
sledovali své okolí a jakékoliv podezření, že 
se děje něco nezákonného ohlásili na MP.       
K oznámením nebo informacím o změnách 
dop. značení využívejte tel.  602  646 188. 

 velitel MP sstr. Pavel Hriník  

Městská policie 
informuje

ZPRAVODAJ ČERVEN 2012
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Město Železný Brod podalo v roce 2010 
žádost o podporu stavby dopravního ter-
minálu u železniční stanice a rekonstrukce 
stávajícího autobusového nádraží. Se žádostí 
ve velké konkurenci neuspělo, protože finan-
ční objem žádostí převyšoval 830 mil. Kč, 
zatímco na dotaci bylo vyčleněno 500 mil. Kč. 
Z 19 žádostí tak bylo vyhověno pouze 10 
žadatelům.
V současné době probíhá příjem žádostí          
o dotaci do 31. kola výzvy, kde se chce 
Železný Brod ucházet opakovaně o dotaci. 
Abychom uspěli, rozhodli jsme se již              
v loňském roce rozsah projektu zredukovat na 
nejnutnější stavby, které zahrnou výstavbu 
nástupních míst do autobusů podél budovy 
železniční stanice a obratiště autobusů včetně 
odstavných stání za budovou nádraží. 
Součástí projektu bude úprava Nádražní ulice 
včetně vybudování chodníku směrem             
k Masarykově ulici a oprava mostu přes 
Brodecký potok. Zredukováním rozsahu 
staveb v rámci projektu směřujeme k cíli 
snížení stavebních nákladů a tím i zredu-
kování vlastního finančního podílu města       
v případě získání dotace. Město musí z vlast-
ního rozpočtu do projektu investovat mini-
málně 15% nákladů. To znamená, že pokud 
bychom investiční náklady snížili na např. 50 
mil. Kč, což je zhruba polovina původního 
rozpočtu, vlastní podíl města by i tak činil 
min. 7,5 mil. Kč, což je poměrně značná 
částka.
V původním projektu Terminálu Železný 
Brod je součástí i úprava stávajícího 
autobusového nádraží. Podle předběžného 
stanoviska Úřadu regionální rady NUTS II 
Severovýchod by dotace měla být poskytnuta 
přednostně na přestupní dopravní terminály, 
tedy jen na část projektu. V současné době 
jednáme společně se zpracovatelem dotace, 
kterým je ARR – Agentura regionálního 
rozvoje z Liberce, o možnosti zahrnout do 
projektu i přestavbu autobusového terminálu, 
abychom zkultivovali také tuto část města. 
Mělo by nám k tomu pomoci stanovisko 
regionálního provozovatele Bus Line a. s.,

Terminál Železný Brod
který organizaci dopravy na stávajícím 
autobusovém nádraží vyhodnotil jako 
rizikovou z důvodu nutného couvání 
některých autobusů, kdy řidič nevidí 
dostatečně dobře za autobus a hrozí zde 
zranění procházejících cestujících.
V rámci samotného projektu terminálu, jehož 
přepracování bylo zadáno původnímu 
projektantovi, společnosti Atelier 4 z Jab-
lonce nad Nisou, je zpracována studie, řešení 
a dokumentace pro změnu územního 
rozhodnutí. Proběhlo jednání s obyvateli 
obytných domů Na Vápence, které přímo 
navazují na plánovanou stavbu, abychom      
v rámci zpracování dokumentace nenavrhli 
řešení, které by se negativně dotýkalo jejich 
životních podmínek. Připomínky byly 
zpracovateli dokumentace předány a v sou-
časné době je řešíme.
Žádost o dotaci bude podána nejpozději       
15. června 2012. O výsledku bude pravděpo-
dobně rozhodnuto nejdříve na podzim 
letošního roku. Protože se jedná o poslední 
možnost dotace v současném programovém 
období čerpání dotací z Evropské unie, 
budeme se muset v případě neúspěchu 
zabývat tím, jak celý prostor příchodu            
a příjezdu k nádraží řešit a také tím, jak 
upravit stávající autobusové nádraží. 
S řešením si ale počkáme na definitivní 
rozhodnutí o dotaci do letošního podzimu.

 André Jakubička, starosta města 
a Ing. Daniel Mach, vedoucí OÚPaRR

ZPRAVODAJ ČERVEN 2012
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Informace pro rodiče o uzavření mateřských škol 
v období hlavních prázdnin

Upozorňujeme rodiče, že mateřské školy 
v Železném Brodě: 

ź Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327 
ź Mateřská škola Železný Brod, Na Vápence 766
ź Mateřská škola Železný Brod, Stavbařů 832 

budou o hlavních prázdninách uzavřeny v době 

od 16. července do 24. srpna 2012 včetně. 
O veškerých podrobnostech a způsobu platby stravného a pobytného budou rodiče informováni 
v jednotlivých mateřských školách.

omlouváme za chybné telefonní číslo do 
ordinace MUDr. Marty Vavřichové, které 
bylo uvedeno v příloze Železnobrodského 
zpravodaje na měsíc květen „Informační 
rozcestník pro seniory a zdravotně postižené“. 
Správně je: 
MUDr. Marta Vavřichová, Příčná 331, 
Železný Brod, telefon: 483 311 620

Pondělí 8.00–18.00 hod.
středa 8.00–17.00 hod.

Rozšířené úřední hodiny pro některé 
agendy
pondělí 8.00–18.00 hod.
úterý 8.00–12.00 hod. nově
středa 8.00–17.00 hod.
čtvrtek 8.00–12.00 hod. nově  
 
Odbor vnitřních věcí: 
Podatelna, CzechPOINT, Ověřování, 
Občanské průkazy, Cestovní doklady, 
Evidence obyvatel

Odbor dopravy: 
Registr vozidel, registr řidičů   

Živnostenský úřad
     

Odbor finanční – Pokladna  

Otevírací doba Turistického informačního 
střediska
říjen –  duben
pondělí – pátek 8.00–12.00, 12.30–16.00
sobota 9.00–12.00 hod.
Květen - září
pondělí – pátek 9.00–12.00, 12.30–17.00
sobota 9.00–12.00 hod.

Volné místo pro člena kulturní komise 
nabízíme široké veřejnosti. Hlaste se na odbor 
kultury a školství v přízemí železnobrodské 
radnice. Tel. č.. 483 333 925. 

Prázdninový provoz mateřských škol

Oprava tel. čísla Úřední hodiny

Volné místo pro člena 
Kulturní komise

Zdeněk Lhotský

Český Červený kříž 
Železný Brod
děkuje všem občanům 
za přispění do sbírky 
šatstva. Dík patří též 
pracovníkům veřejně 
prospěšných služeb za 
pomoc při odvozu vy-
braného oblečení.

ZPRAVODAJ ČERVEN 2012
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Co  ekv., a produkci nebezpečných odpadů    2

o 129,59 tun, popsal konkrétní úspory pro 
životní prostředí pan Pala.
Když si uvědomíme, že například osobní 
automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny 
skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná 
domácnost průměrně ročně spotřebuje         
2,2 MWh elektrické energie, jsou to 
impozantní čísla. Proto si všichni, kteří 
zodpovědně třídí  a přispívají tak k ochraně 
životního prostředí, zaslouží obrovský dík. 

Miloš 

Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně 
přispěla k ochraně životního prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 433 ks 
televizí, 177 ks monitorů a 2 037 kg drobného 
elektra
Občané naší obce již několik let zodpovědně 
třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně 
vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, 
primárních surovin či vody jsme díky 
recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme 
také, o kolik jsme snížili produkci 
skleníkových plynů nebo nebezpečného 
odpadu. Informace vycházejí ze studií 
neziskové společnosti ASEKOL, která pro 
nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných 
televizí a počítačových monitorů, ale také       
o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie posoudila systém zpětného odběru 
televizorů, počítačových monitorů a nově 
také drobných spotřebičů, jako jsou např. 
mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila 
dopady jejich sběru, dopravy a ekologického 
zpracování či likvidace. Výsledky studie byly 
prezentovány formou spotřeby energie, 
surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce 
odpadu.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmen-
ších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na 
životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace 
např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik 
energie, kolik spotřebuje moderní úsporná 
lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky 
recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení 
spotřeby ropy, na kterou osobní automobil 
ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde           
k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství 
je například spotřebováno při 30 cyklech 
myčky nádobí.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování 
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší 
obce v loňském roce vytřídili 433 ks televizí, 
177 ks monitorů a 2 037 kg drobných 
spotřebičů. Tím jsme uspořili 141, 85 MWh 
elektřiny, 5 299,98 litrů ropy, 666,45 m3 vody 
a 7,00 tun primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů o 33,85 tun

v sobotu 2. 6. 2012
Železný Brod, Malé náměstí12.15–12.45
 
Cena vakcinace činí 100 Kč. 
Účinnost vakciny trvá 3 roky. 
Očkovací průkazy s sebou!!! 

Očkování psů proti 
vzteklině

za OŽP J. Petruška, DiS 

 foto: Honza Brok

Vyzýváme kreativní občany, nejen našeho 
města, kteří mají zájem o tvorbu betlému na 
železnobrodském náměstí.  
Technické podmínky:
ź životní velikost
ź vkusný umělecký dojem
ź náčrt včetně realizace do max. 30 000 Kč
ź libovolný materiál (kov, plech, dřevo, 

plast, sláma…)
ź rozsah (Marie, Josef, Ježíšek) s možností 

rozšíření v dalších letech
ź realizace a termín odevzdání hotového 

betlému do 15. listopadu 2012

Betlém na náměstí

Alena Matějková, odbor kultury a školství
Kontakt: kultura@zelbrod.cz

tel.: 483 333 925

Asekol s. r. o.

ZPRAVODAJ ČERVEN 2012
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Miloš Havlík

Železnobrodské trhy
Nechte své peníze ve svém regionu. Přijďte si 
nakoupit místní potraviny, zeleninu, maso i mléčné 
výrobky, květiny, med, vejce a výrobky šikovných 
rukou místních lidí.

Na Městské tržnici v Železném Brodě 
13. 6. a 27. 6. 2012 

Případní zájemci o pronájem prodejního místa 
obraťte se na tel. číslo: 
775 269 031 (sl. Sionová, Zdravá výživa Devětsil 
Železný Brod)

Od 2. 5. působí Úřad práce ČR, Krajská 
pobočka v Liberci, kontaktní pracoviště 
Železný Brod – dávky hmotné nouze, 
příspěvek na péči a dávky pro zdravotně 
postižené na adrese Příčná 350, 468 22 
Železný Brod (budova bývalého INTER-
NÁTU 2. patro). 

Nové telefonní kontakty na jednotlivá pra-
coviště Úřadu práce: 
dávky pomoci v hmotné nouzi:
tel.: 950 120 242, 950 120 245
příspěvek na péči: 
tel.: 950 120 243, 950 120 244
dávky státní sociální podpory 
tel.: 950 120 240 (pouze každé pondělí), 
zaměstnanost (evidence uchazečů o za-
městnání),  tel.: 950 120 230, 950 120 231. 

Na odboru sociálních věcí Městského 
úřadu Železný Brod, budova „B” 1. patro, 
kancelář č. 200 + 201 bude pro občany 
poskytováno komplexní sociální po-
radenství a vydávání speciálního označení 
vozidel 07 (parkovací průkazy ZTP). 

Oznámení o přestěhování kontaktního 
pracoviště Úřadu práce

I nadále zde bude působit oddělení sociálně-
právní ochrany dětí (OSPOD), sociální 
kurátor, kurátor pro děti a mládež, sociální 
pracovník a veřejný opatrovník. 

kancelář č. 200 
ź E. Sasková, tel.: 483 333 928 – vedoucí 

odboru, kurátor pro děti a mládež, sociální 
kurátor, veřejný opatrovník, sociální 
pracovník

ź I. Kočvarová, tel.: 483 333 968 – 
evidence žádostí do DPS, zvláštní 
příjemce důchodu, speciální označení 
vozidel (parkovací průkazy ZTP), 
koordinátor veřejné služby

kancelář č. 201 
ź M. Hlaváčová a Mgr. M. Halamová ,      

tel.: 483 333 969,  oddělení sociálně – 
právní ochrany dětí, náhradní rodinná 
výchova, národnostní menšiny, protidro-
gový koordinátor

Odbor sociálních věcí již od 1. 1. 2012 
nevyplácí žádné z nepojistných sociálních 
dávek. 

Eva Sasková 
vedoucí odboru sociálních věcí 

ZPRAVODAJ ČERVEN 2012
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Sdružení Český ráj (SČR) je zájmovým 
sdružením měst, obcí a dalších právnických 
osob. Jeho hlavní náplní je rozvíjení 
cestovního ruchu v turistickém regionu Český 
ráj. V současné době má sdružení 61 členů       
a spojuje nejen všechna města regionu, ale      
i mnohé menší obce a další právní subjekty.

TURISTICKÉ NOVINY ČESKÝ RÁJ SE 
OBLÉKLY DO NOVÉHO KABÁTU

Na konci dubna, těsně před novou sezonou, 
vyšly opět Turistické noviny Český ráj        
(12. ročník). Novinkou letošního ročníku je 
nový, časopisový formát, který má umožnit 
lepší manipulaci i přehlednost. V letošních 
novinách jsou i dvě zajímavé soutěže              
o atraktivní ceny! 

Sdružení Český ráj

Prostřednictvím slosovatelného kuponu 
mohou čtenáři soutěžit o let balonem nad 
Českým rájem pro jednu osobu se společností 
BAART, s. r. o., či o pobyt ve čtyř-
hvězdičkovém hotelu Babylon pro dvě osoby 
se vstupy do Aquaparku, lunaparku                 
a iQparku. Druhá velmi zajímavá soutěž je 
pro děti o trička s logem turistické hry           
Za pověstmi Českého ráje.

Na 48 stranách turistických novin najdete 
nejen tipy na výlety a další zajímavosti            
z jednotlivých částí regionu, ale i novinky        
v turistickém značení, prázdninovou nabídku 
pro každý den či stránku pro děti. Nechybí 
mapa turistických autobusů s jízdními řády 
ani prázdninový servis obsahující přehled 
kulturních, sportovních a společenských akcí 
a přehled turistických atraktivit s aktuálními 
cenami vstupného a otevírací dobou.
Tématem letošních novin je Český ráj na 
kolečkách. A jak napovídá úvodní článek, 
jedná se o kolečka všeho druhu. V novinách 
naleznete tipy na bezbariérové výlety, výlety 
pro rodiny s kočárky, méně mobilní občany      
i rady pro cyklisty. S kolečky souvisí i roz-
hovor s osobností Českého ráje – Báječní 
muži na vysokých kolech. Že nevíte, co jsou 
vysoká kola? Zakupte si letošní turistické 
noviny. Cena jednoho výtisku je 20 Kč.

Turistické noviny je možno zakoupit ve všech 
informačních střediscích Českého ráje, i v in-
formačních střediscích v Liberci a Jablonci 
nad Nisou. Dále je bude možné zakoupit na 
vybraných kulturních, sportovních a spole-
čenských akcích v Českém ráji a na turistic-
kých atraktivitách. V Železném Brodě je 
zakoupíte v Turistickém informačním stře-
disku nebo v trafice u vlakového nádraží.

Sdružení Český ráj | Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV, 
tel.: +420 481 540 253  |  http://www.cesky-raj.info/  |  e-mail: info@cesky-raj.info 

Ing. Hana Ledabylová 
marketingový pracovník, Sdružení Český ráj

 tel.: 739 449 510, ledabylova@cesky-raj.info
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Jak zabezpečit domácnost proti vzniku požáru
Statistické údaje jednoznačně dokládají, že 
požáry v  domácnostech mají nejtragičtější 
následky.  Každý rok při nich zemřou desítky 
lidí, zraněny jsou další stovky osob a způso-
bené škody dosahují stamilionů korun.
Na požárech v domácnosti má velký podíl 
lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny 
těchto požárů patří nedbalost při kouření, 
neodborná manipulace s elektrickými 
spotřebiči nebo zacházení s otevřeným ohněm 
v domácnostech, ať již se jedná o zapomenuté 
jídlo na sporáku, nevhodně odložené 
nedopalky cigaret, svíčky a přímotopy 
ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé 
látky nebo užití hořlavé kapaliny při 
zapalování kamen. 
Domácnosti jsou v dnešní době přeplněny 
vybavením z materiálů, které se snadno vznítí 
a rychle hoří, přičemž dochází k úniku 
velkého množství vysoce toxického kouře 
(např. čalouněný nábytek, matrace, bytové 
textilie). Právě toxický kouř je nejčastější 
příčinou úmrtí osob při požárech. 
Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení 
obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma        
v bezpečí a podceňují drobné nehody, které 
mohou vést ke vzniku požáru. Nebezpečí 
může plynout i z běžných činností v do-
mácnosti jako je hra dětí, vaření, kutilství 
apod. 

Abyste se mohli doma cítit opravdu bezpečně, 
držte se následujících rad:
ź Nenechávejte  bez dozoru otevřený 

plamen plynového sporáku, krbu a dbejte 
zvýšené opatrnosti při vaření, aby 
nedocházelo ke vznícení připravovaných 
potravin.

ź Zdroje otevřeného ohně jako jsou svíčky 
nebo teplomety nenechte hořet bez 
dozoru, umístěte je tak, aby nemohly 
zapálit materiály v okolí. 

ź Při kouření cigaret a odhazování 
nedopalků do odpadkových košů dbejte na 
dokonalé uhašení nedopalků, pozor na 
pokládání cigaret na hořlavý materiál. 
Velmi nebezpečné je pak kouření cigaret   
v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem

ź alkoholu nebo jiných drog. 
ź Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat 

komíny. Kouřovody a topidla udržujte       
v řádném technickém stavu.

ź Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo 
do nehořlavých nádob. 

ź Užívejte výhradně topiva určená pro dané 
topidlo, nezapalujte pomocí vysoce 
hořlavých látek (např. benzinu) a netopte 
odpady, plasty apod. Neumisťujte do 
blízkosti topidel žádné hořlavé látky, jinak 
hrozí vznik požáru vlivem sálavého tepla.  
Bezpečná vzdálenost by měla být 
stanovena v návodech na použití.

ź Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý 
materiál a látky mající sklon k samo-
vznícení (např. seno, bavlna, uhlí) v dobře 
větraných prostorách.

ź Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům 
otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům 
apod. Udělejte si čas a vysvětlete jim, že 
oheň je „dobrý sluha, ale zlý pán“. Poučte 
své děti o nebezpečí vzniku požáru. 

ź Nedávejte svým dětem negativní příklad 
při porušování zákazů a příkazů např. 
kouřením, rozděláváním ohňů v přírodě, 
vypalováním trávy a pálením klestí. 

ź Instalujte a užívejte tepelné a jiné 
spotřebiče v souladu s průvodní doku-
mentací výrobce. 

ź Udržujte dobrý technický stav zařízení, 
včetně rozvodů el. energie, plynu a to-
pidel. 

ź Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, 
elektrické spotřebiče, kryty na osvět-
lovacích tělesech, pohyblivá šňůrová 
vedení atd.

ź Udržujte pořádek a čistotu na půdách a ve 
sklepích.

ź Chodby, schodiště, únikové cesty a vý-
chody udržujte volné k evakuaci osob, 
materiálu či vedení hasebního zásahu.   

ź Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky 
pouze v určených množstvích a pro-
storách, mimo společné prostory 
obytných domů. Opatrně nakládejte          
s hořlavými kapalinami (benzin, nafta, 
barvy, ředidla apod.).  

ZPRAVODAJ ČERVEN 2012
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ź Když opouštíte domov, nezapomeňte 
zhasnout světla, vypnout elektrické 
spotřebiče, vypnout elektrický nebo 
plynový sporák, uhasit otevřený oheň 
(krb), zastavit vodu. Ujistěte se, že jsou 
zavřená okna a dveře.  

ź Vybavte si svou domácnost autonomními 
„hlásiči požáru“, které vás na hrozící 
nebezpečí včas upozorní. 

ź Buďte vybaveni funkčními jednoduchými 
hasebními prostředky (přenosný hasicí 
přístroj, hasicí sprej). 

ź Udržujte dobrý technický stav zdrojů 
vody, hasicích přístrojů, případně jiných 
zařízení určených pro hašení požárů. 

ź Znejte umístění a použití přenosných 
hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.

ź Hlavní vypínače elektrického proudu, 
uzávěry vody a plynu musí být řádně 
označené a přístupné. 

V bytových domech musí být chodby, 
schodiště, únikové cesty a východy volné k 
evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního 
zásahu. V těchto objektech musí být umístěny 
např. funkční a snadno přístupné hasicí 
přístroje, zařízení pro zásobování požární 
vodou (např. nástěnné hydranty) apod. 
Pamatujte, že investovat do zabezpečení své 
domácnosti z hlediska požární ochrany se 
zcela jistě vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj 
život a zdraví, ale i majetek. Případný požár 
totiž dokáže snadno způsobit mnohem větší 
škody  než jsou stokorunové investice do 
hasicího přístroje nebo „hlásiče požáru“. 

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátor preventivně výchovné činnosti

krizové a havarijní plánování HZS 
Libereckého kraje

ZPRAVODAJ ČERVEN 2012
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Zajímavosti
a historie

Stalo se před 80. lety

Posluchači III. ročníku sklářské školy             
v Železném Brodě pořádají v sobotu dne       
25. června v sále hotelu „Véle“ o 8. hod. 
večerní přátelský večírek na rozloučenou. 
Večer vyplněn bude zpěvem a hudbou, po 
programu se tančí při jazzu. Posluchači, kteří 
letošním rokem budou sklářskou školu 
absolvovati, odejdou po tříletém pobytu         
v našem městě do praktického života. 
Nepochybujeme, že nezapomenou našeho 
horského městečka a že rádi do něho se budou 
vraceti. Veřejnost jistě hojnou návštěvou 
sympatický podnik posluchačů podpoří.

Pro milenku. 21 letý dělník Josef Tichý          
z Alšovic sebral onehdy kolo, na jehož přední 
část posadil dělnici K., pak sám sebe se na ně 
vyšvihl a se sladkým břemenem, které mu        
v přehledu silnice bránilo a do jisté míry 
znemožňovalo ovládati kolo, rychle a vesele 
ujížděl po pravé straně silnice obcí 
Huntířovem ke Splzovu. Před ním jdoucí 
obchodnici Blaženu Horáčkovou z Huntířova 
ani školačku Marii Halamovou pro svůj ideál, 
jehož profil cestou asi studoval, neviděl           
a uslyšel jen: „Ježíš Maria!“ když 
Horáčkovou srazil k zemi a ji poranil, takže 
musela vyhledati pomoc lékařskou.

Velká voda. V pondělí odpoledne po trvalém 
nedělním dešti stoupl stav vody v řece Jizeře 
během půldruhé hodiny o 160 cm nad normál. 
Dravý proud sebral na Riegrovce složené 
staré trámy, které byly na lávce pod Spálovem 
za nové vyměněny. Výměnu na lávce provedl 
na účet Odboru turistického p. Jirák, který 
staré trámy odkoupil. Toto dříví, které voda 
odnesla, bylo v Žel. Brodě z větší části 
pochytáno, část ovšem byla odnesena. Voda 
během dne o něco opadla, ale o 1m nad 
normálem, následkem trvalých dešťů, udržo-
vala se i další dny. 

Propagační brožury Železnobrodska. 
Kult. a propagační odbor v Žel. Brodě spolu             
s Okresním osvětovým odborem připravuje 
vydání 10–20 tisíc propagačních brožur          
s řadou obrázků z města i okolí, jež mají za 
úkol podpořiti turistický ruch v našem kraji      
a doporučiti město a okolí jako krásné 
letovisko. Mimo popis, stručné dějiny, 
přehled výletů a vycházek apod. uveden zde 
má být i soupis hotelů. Počítá se i s tou 
okolností, že na těchto brožurách bude možno 
umístiti i reklamy výletních restaurací             
a penzionátů, jakož i jiných význačných 
firem. Tito mohou si reklamní místo zajistiti 
odkoupením určitého nákladu. Zatím se tato 
akce připravuje po stránce finanční, obrazové 
i textové. Zájemci mohou se o bližším 
informovati u předsedy nebo jednatele 
propagačního odboru.

(ph)

Z
A

J
ÍM

A
V

O
S

T
I 

  

ZPRAVODAJ ČERVEN 2012



13
www.zeleznybrod.cz

  Z muzejního depozitáře 

1. světová válka, vznik Československé 
republiky a doba kolem 

Zlatá medaile z Jubilejní výstavy česko-
slovenského skla a bijouterie a Pojizerské 
krajinské výstavy v Železném Brodě z roku 
1930. Podle návrhu profesora železnobrodské 
sklářské školy Oldřicha Žáka ji provedla 
mincovna v Kremnici. Medaile je ražená ze 
stříbra a je pozlacená. Mohli si ji nechat 
zhotovit vystavovatelé ocenění na výše 
zmíněné výstavě, kteří obdrželi diplom           
s právem ražby pamětní medaile podle 
hodnoty ocenění (zlatá, stříbrná, bronzová).
Vyznamenaných vystavovatelů bylo tehdy 
mnoho, ale nevíme, kolik z nich si medaili 
skutečně nechalo vyrazit. Medaile zachovaná 
v muzejní sbírce pochází původně ze 
železnobrodské Městské spořitelny a je zatím 
jediným známým dochovaným exemplářem.
Medaile je součástí numismatické podsbírky 
Městského muzea, která kromě pamětních 
plaket a medailí obsahuje především běžné      
i pamětní mince z období Rakouské 
monarchie (zlatníková i korunová měna),        
z období První republiky a období pová-
lečného. Období let 1918–1938 je zastoupeno 
především pamětními medailemi (Ag i Au), 
dukátovými ražbami a plaketami. Kompletně 
je v dané podsbírce obsažena také státní 
produkce pamětních mincí poválečného 
období (1945–1953).

Dne 28. června 1914 zazněly výstřely v Sarajevu. 
Devatenáctiletý Gavrilo Princip a jeho druzi 
zastřelili následníka trůnu a jeho manželku.           
V případě Ferdinanda d’Este, který se stal 
následníkem trůnu jen shodou náhod, chtěl 
reformovat říši a udělit jednotlivým národům 
poměrně širokou autonomii, to mělo logiku jen 
malou, v případě jeho manželky Žofie, rozené 
Chotkové, matky tří dětí, to nemělo logiku žádnou. 
Ale tak již to v dějinách chodí, že na počátku 
převratných událostí logiku těžko pohledat.
A pak byl ještě dost dlouho poměrný klid. Teprve 
na svatou Annu, 26. července, byly vylepeny 
mobilizační vyhlášky, na základě kterých 
narukovalo několik odvodních ročníků. 

28. července 1914 vyhlásilo Rakousko Srbsku 
válku. Všeobecně se věřilo, že válka bude krátká. 
Říkalo se „do švestek“. Skutečnost však byla zcela 
jiná.
I ze Železného Brodu byli postupně povoláváni 
všichni zdraví muži a stávalo se, že musel 
narukovat syn, otec a koncem války i děda. 
Skončila veškerá kulturní činnost. Na rozkaz c. k. 
úřadů byl rozpuštěn Sokol, přestala divadelní 
představení místních ochotníků, přestaly koncerty 
orchestrálního sdružení. Čtvrtým rokem války se 
ekonomika země zcela rozpadla. Nedostatkové 
bylo takřka všechno, ale především potraviny. 
Elektrickým proudem se v Brodě svítilo jen na 
Poříčí a ve vápence, v ostatních částech Brodu se 
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svítilo loučemi. Petrolej, líh a svíčky se již nedaly 
sehnat. Nefungovalo již takřka nic, ale fungovaly 
pošty. Třikrát denně se vybíraly schránky, dvakrát 
denně se doručovalo. Ráno a večer. Milenci si 
dokázali vyměnit šest dopisů týdně. Na obálku 
bylo možno napsat jen jméno a „zde“. Psalo se 
mnohem víc než nyní. Především na frontu a do 
lazaretů.
Muži z města zmizeli na frontách. Zlaté a stříbrné 
mince občané stáhli z oběhu  hned v prvních dnech 
války. Za papírové bankovky se potraviny koncem 
války nedaly koupit. Pro potraviny se začalo chodit 
„do kraje“. Pro Železný Brod to byla oblast Libuně, 
Mladějova, Samšiny. A tak se vždy dvě nebo tři 
ženy domluvily, zajistily si hlídání dětí, vzaly          
s sebou cokoliv cenného,  jednu noc šly 30 km tam, 
celý den vyměňovaly svůj majetek za potraviny        
a druhou noc zase zpět. Často šly s trakařem. Jedna 
za provaz táhla, druhá trakař tlačila. Nikdy 
nechodily po koberovské nebo maloskalské silnici. 
Tam čekali četníci. Chodily převážně stezkou do 
sedla mezi Kozákovským a Hamštýnským 
hřebenem. Říká se mu Vzdychánek. Jinudy to 
nešlo. Vše co nesly, nechávaly pak u příbuzných 
nebo známých na Zámostí, nikdy to nenosily přes 
most samy. Poté, co se vrátily domů, tak poslaly 
děti, aby to jednotlivě po malém množství 
přenosily domů. Když už nebylo co vyměňovat, 
stáhly povlaky z peřin, za ty se ještě dalo něco 
sehnat.
Převládajícím pocitem byl strach. Strach, že 
neuživí děti, strach, že ještě dnešní pošta přinese 
oznámení, že jejich syn, manžel, otec padl. Do 
Brodu takových oznámení přinesla pošta 160. 
Jména 93 z nich jsou uvedena na pomníku padlých 
v urnovém háji, ostatní na pomnících v okolních 
vesnicích, které nyní patří k Brodu. Vesnice tehdy 
byly třikrát lidnatější než nyní.
A jaké byly pocity mobilizovaných vojáků? Byly 
různé. Ale část z nich dobře vystihuje báseň, kterou 
jsem našel v korespondenci z té doby. Poslal ji 
přítelkyni do Brodu učitel Josef Piroch. Bydlel        
v místech, kde je dnes hotel Cristal. Jeho rodiče tam 
měli papírnictví.

Milostivá, drahá paní,
zas jednou mohu napsati Vám psaní
a ve verších, když Vám se tak líbí,

jen promiňte, když budou někde chyby, 
když verš snad kulhá, neb rým je hluchý,

vždyť na světě nic není bez poruchy.

Ležím teď ve špitále, vrátil jsem se zdáli,
kde slunce paprsek krvavými šlehy

zem líbal zkrvavenou
a přec plnou něhy.

Ach bylo tam tak krásně, zem do šírošíra,
se před zrakem jak mapa rozprostírá, 

tu kukuřičné pole klasy vlní, 
tam dubový les k odpočinku vábí,

a my jdem vpřed a potrestat jdem „raby“.

Slunko nás pálí v týl a v bedra břímě tlačí
a zem jen duní, jak to vojsko kráčí,

a jdeme dál, kraj pustý, prázdný lidí,
jen sem tam selku, dítě člověk vidí.

Tam na zápraží žena ruce spíná,
snad má tam také drahé, zlatá duše snivá.

Jen vojsko tu je, hleď tam nebo tady,
vždy spatříš dlouhé pravidelné řady

jinochů, mužů v uniformě šedé,
jež důstojník s šavlí tasenou vede.

Kam nevíš, nevědí to sami,
jdou, cíl jest jim známý – smrt nebo život.

Rety smíchem hrají,
vždyť vědí – propasti jsou na okraji

a pláč jim věru nepomůže
a nejsou bledí, kvetou jako růže

od větru, tepla, namáhání.
A večer, když slunko se s námi loučí

a stany v poli postaveny máme,
tu vzpomínáme.

Jak rád se člověk klame.

Když hledím za hasnoucí slunka bání,
vzpomínám má milá paní,

že o život mi nejde, sám jsem myslil věru
a nyní myslím vždycky ku večeru,
zda slunko, které za hory se sklání,

mne ráno uvítá a paprsek hodí v skráni.

A což, když děla hřměla,
kolem hlavy roje

začaly kulek svištět, zpívat svoje,
když proti nim byl člověk, člověk jako já jsem,

zalitý tímtéž slunka jasem,
pro něho zem, jak pro mě voní
a doma maminka, ach slzy jako 

pro mě roní
a já mám zabít, zabít toho hocha? 

On míří též a stojí jako socha 
a míří dobře, nechvěje se ani,

vždyť musí, 
on jak já se jenom brání.

A kulek sviští roj a každá kolem hlavy
svou píseň zazpívá.
Někoho žití zbaví,
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nebo jen zapadne do země němě, hluše,
a člověk chví se v nepoznané tuše, 
kdy přijde ta, jež patřit bude jemu
a ukáže k onomu „neznámému“.

Nu, pro mě nebyla tam ještě,
kulka z celého toho střel a kulí deště, 
jen jedna milostivě do nohy mi zašla,

přec aspoň ta mne našla.

A byla hodná, neuškodí zdraví,
pan doktor, čas a klid to všechno spraví
a zbude vzpomínka, jíž časy nepozmění

na chvíle, člověk člověkem kdy není.

Ta kulka, o které Josef Piroch píše, byla ještě 
milostivá. Uzdravil se a byl znovu poslán na frontu. 
Ta další o rok později již milosrdná nebyla. Je 
pochován v hromadném hrobě neznámo kde.
V posledním roce války téměř všichni vojáci ze 
Železného Brodu byli na italské frontě v Dolo-
mitech a bojovali tam na pokraji ledovců v 2 500 m 
výškách. Jenom vystoupat tam je těžké, natož tam 
žít a bojovat.
Potom přišel 28. říjen 1918 a byla proklamována 
Československá republika. Obešlo se to ten den 
bez jediné kapky krve.
Asi by to však nebylo možné, nebýt moudrého 
vedení Čs. národního výboru, především Švehly, 
Rašína a Soukupa. Udělali ten den řadu složitých    
a rozvážných rozhodnutí, ale použili i trik. Nechali 
zastavit vojenskou hudbu, vracející se z pohřbu 
jakéhosi rotmistra a poslali ji do ulic Prahy.            
A potom obeslali všechny pražské kapelníky           
a poslali do ulic všechny dosažitelné hudby.

Masaryk byl ještě v Americe, Beneš byl na cestě      
z Paříže do Ženevy, Kramář v čele české delegace 
byl na cestě z Prahy do Ženevy, Štefánik byl v Číně 
na cestě od legií na Sibiři.
Nebylo by to však ani možné bez toho, kdyby císař 
Karel a vláda již čtrnáct dní nedostávali ze štábu 
armády přibližně tato sdělení: Jednejte o mír, vše je 
ztraceno, fronty se do čtrnáct dnů zhroutí.
A skutečně se zhroutily. Nebylo jídlo, nebyla 
munice, nebyly pohonné hmoty, nebyla píce pro 
koně, nebylo nic. Rakousko i Německo prohrály 
válku ekonomicky. Fronty byly ještě daleko.
Na výzvu Čs. národního výboru se v Železném 
Brodě zformovala setnina dobrovolníků a odjela 
osvobozovat Slovensko od Maďarů.
V Jičíně byli dobrovolníci vyzbrojeni a vystrojeni, 
boty však pro ně neměli. Šli bojovat za vlast ve 
svých botách.
Čs. republika měla štěstí, že měla dva vynikající 
národohospodáře Rašína a Engliše. Rašín 
uskutečnil řadu nepopulárních opatření a začal tím, 
že oddělil měnu a zadržel polovinu vkladů. Měnu 
udržel pevnou, i když všude kolem se měny 
zhroutily. Chodilo se tam s rancem peněz i k holiči. 
O tři roky později se v Rakousku vyměňoval jeden 
nový šilink za 10.000 starých, v Německu jedna 
nová marka za bilion starých.
Vděku se však Rašín nedočkal. Byl na něj spáchán 
atentát. Tři týdny se trápil s kulkou v páteři, potom 
zemřel.
Se vznikem republiky jedny potíže končily a jiné 
nastávaly. Prvních deset let republiky bylo značně 
složitějších, než je naše doba.

Autor: Bohuslav Kacálek
ukázka z připravované knihy o historii 

Železného Brodu.
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NOC KOSTELŮ  JEDNOTA BRATRSKÁ ŽELEZNÝ BROD
1. června 2012 18–23 hod.
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DDM 
MOZAIKA 
ŽELEZNÝ BROD

srdečně zve 
dne 4. 6. 2012 v 17 hod. na

VERNISÁŽ
výstavy o naší činnosti
Městská galerie Vlastimila Rady Železný Brod

výstava potrvá do 24. června 2012

Otevírací doba:
úterý – neděle 13–16 hod.

ZPRAVODAJ ČERVEN 2012
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Městské muzeum v Železném Brodě
V červnu jsou obě expozice muzea otevřeny denně 

kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

NÁRODOPISNÁ EXPOZICE BĚLIŠTĚ

Výstava „Jan Hrubý – Kresby a grafika“  do 30. 6. 2012

Jan Hrubý (1945) je osobnost, která výrazně poznamenala výbornou úroveň české karikatury. 
Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně (obor propagační grafika) a po 
ostravském intermezzu zakotvil v Praze. Publikuje v časopisech, působí jako ilustrátor a grafik. 
Výstava byla slavnostně zahájena 19. května během Svatojánské pouti v kapli sv. Jana 
Nepomuckého Na Poušti.

II. Muzejní noc v Železném Brodě, Běliště  – 1. 6. 2012   (18.00–23.00)

V rámci celorepublikového festivalu Muzej-
ních nocí pořádá Městské muzeum II. ročník 
Muzejní noci, která letos proběhne na Bělišti. 
V pátek 1. června zůstane národopisná 
expozice otevřena do pozdních nočních 
hodin. Vstup do muzea bude zdarma. 

Návštěvníci muzea tento večer nebudou 
pouhými tichými pozorovateli krásných 
předmětů z časů našich předků, ale budou mít 
příležitost se aktivně zapojit do činností, které 
kdysi byly přirozenou součástí života na 
vesnici. Malí i velcí si vyzkouší použití 
kuchyňského nářadí a náčiní, které už z dneš-
ních domácností vymizelo. Z muzejního 
depozitáře vybereme několik předmětů a vši-
chni budou moci hádat, na co, nebo jak se 
předměty používaly.

Do Muzejní noci se letos zapojí také Dům dětí 
a mládeže Mozaika, jehož lektorky představí 
jednoduchou a zajímavou techniku tvorby 
smaltů. Kreativní jedinci si budou moci 
vytvořit výrobek dle vlastní fantazie.

Pro děti zahraje železnobrodský divadelní 
soubor Tyl pohádku O Červené Karkulce 
(začátek v 19.30) a zlatým hřebem večera 
bude hudebně zábavní vystoupení turnovské 
kapely Mackie Messer Band, která zahraje 
repertoár z oblasti dixie, jazzu, blues a world 
music trochu jinak, než je v kraji zvykem 
(www.bandzone.cz/mackiemesserband). 
Začátek vystoupení bude kolem 21 hodiny.

Těšíme se na setkání s vámi!
Festival muzejních nocí pořádá Asociace 
muzeí a galerií České republiky s podporou 
Ministerstva kultury ČR
 (www.muzejninoc.cz).

Skleněný zvěřinec       5. 6. 2012–30. 9. 2012

Výstava představí tradiční železnobrodské 
skleněné figurky inspirované zvířecí říší. 
Tématika zvířat stále patří k tradičním a oblí-
beným typům výrobků figurkářů, zároveň je 
to také prubířský kámen jejich šikovnosti       
a výtvarného cítění. Výběr exponátů přiblíží 
různé techniky výroby figurek, a také ukáže 
různý přístup k pojetí a výtvarné stylizaci. Jak 
pestrý je svět zvířat v podání výtvarníků  
Jaroslava Brychty, Miloslava Janků, Zdeny 
Mašatové a dalších se budete moci přesvědčit 
do 30. září 2012. 

SKLÁŘSKÁ EXPOZICE
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Neckyáda 23. června 2012 od 10 hod.
Neckyáda se uskuteční 23. června 
2012 od 10 hod., zápis plavidel od 9 
hod. (plavidla se mohou hlásit již 
nyní v DDM Mozaika na tel. č.      
483 389 396). Loňská neckyáda, 
která byla obnovena po více než 
dvaceti letech, byla co se týče počasí 
poněkud chladná. I tak parta 
nadšenců ve studené vodě pobavila 
se svými plavidly obrovský počet 
diváků. Doufejme, že letos bude 
počasí příznivější a netradiční 
plavidla zaplaví Jizeru v Železném 
Brodě od lávky k mostu ve velkém 
počtu. Letošní neckyáda bude 
obohacena kulturním programem a občerstvením, které jste možná v loňském roce postrádali. 
Na Malém náměstí zahraje skupina Fernandez (soft rock), kytara a zpěv: Radek Sam Hujer, 

baskytara: Marian Hujer, bicí: Olda 
Macek. Těšíme se na velkou účast!

Neckyáda 1979

Neckyáda 1979

Neckyáda 2011 21. června 2012 od 16 hod. 
proběhne Minineckyáda 

pro malé děti, kterou pořádá 
DDM Mozaika Žel. Brod. 
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Základní školy účinkují v Městském 
divadle Železný Brod 

Srdečně zveme na 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
nejlepších žáků a souborů hudebního oboru 
Základní umělecké školy v Železném Brodě

V pátek 22. června 2012 v 17 hodin
Vstupné dobrovolné

Srdečně zveme na

 VEČER S LITERÁRNĚ 
DRAMATICKÝM OBOREM

V úterý 26. června 2012 v 17.30 hodin
Vstupné dobrovolné

Základní škola Školní 700 srdečně zve na tradiční

ŠKOLNÍ AKADEMII
Zpěvem, tancem a scénkami se představí žáci školy.

Zveme  rodiče i veřejnost. 
Vstupné je dobrovolné.

Ve čtvrtek 28. 6. 2012 od 15 hod. 
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HLAVNÍ SCÉNA:
10.00–11.00 Missa brevis a tre voci – M. 

Haydn – slavnostní poutní mše 
celebrovaná P. Vladimírem 
Slámečkou

11.30–12.00  Huntířovský sbor
12.00–13.15  Broďanka
13.30–13.45  Lady´s Sharefa Železný Brod – 

Tanečnice z dob dávno minu-
lých 

14.00–15.00 Taneční a swingový orchestr 
ZUŠ Železný Brod 

15.00–16.30 bluegrassová skupina Funny 
Grass

16.30–18.00 bzovské Depos Trio - lokální 
džez

18.00–19.00 Fernandez – rocková kapela       
z   Alšovic

19.00–20.30   Nekrmit

DĚTSKÁ SCÉNA:
13.00–13.30  O červené Karkulce – loutkové 

divadlo, Na Židli Turnov
16.00–16.30 Tajemství staré bambitky  – 

pohádka, Dětský divadelní 
soubor Bzí

13.00–18.00  vyjížďky hasičskými auty a stří-
kání z vodního děla

od 11.00  dílny pro děti – smalty, plstění, 
navlékání korálků ad.

od 11.00  projížďky na koních

STÁLÁ SCÉNA:
ź tradiční jarmark a dobré pohoštění
ź od 12.00 do 17.00  otevřena vyhlídka na 

věži kostela
ź od 11.00  střílení z luků s Lukostřelci 

Pojizeří Black Arrows
ź ukázky výroby foukaného skla a figurek
ź v kostele výstava obrazů Ze Bzí a okolí

AUTOBUSOVÁ SCÉNA:
č do Bzí rozc. ze ŽB: 9.15, 11.15, 13.15, 

15.15, 17.15, 19.15
ß ze Bzí rozc. do ŽB: 8.41, 10.41, 12.41, 

14.41, 16.41, 18.41, 20.41
č do Bzí rozc. z JBC: 8.15, 10.15, 12.15, 

14.15, 16.15, 18.15
ß ze Bzí rozc. do JBC: 9.25, 11.25, 13.25, 

15.25, 17.25, 19.25, 21.25

Srdečně zvoucí pořadatel: 
Bzovský okrašlovací spolek

 
777854586, predseda@bzos.cz

S podporou: Město Železný Brod, Studio 
Pentimenti, Tiskárna Zaplatílek, Sokol Bzí, 
Hasiči Bzí, Lukostřelci Pojizeří – Black 
Arrows, La Kavárna,  Brabcovi, Zahrad-
níkovi, Hermanovi, Loumovi, P. Štěrba,         
J. Kašpar 

www.bzos.cz,

ZPRAVODAJ ČERVEN 2012
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M. KlingerVýstava „Jakou barvu má jaro“
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E Táňa Fišerová

Otevřeno: 4.–27. května, úterý – neděle 13–16 hod.

ZPRAVODAJ ČERVEN 2012
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10.00 hod. BROĎANKA – dechová hudba Žel. Brod
12.30 hod. MACKIE MASSER BAND – dixilend, jazz, židovská muzika
14.00 hod. PEJSEK A KOČIČKA – loutkové představení LS Na Židli
14.30 hod. MACKIE MASSER BAND – dixilend, jazz, židovská muzika
16.00 hod. KAŠPÁREK CHODÍ PĚŠKY – loutkové představení Čmukaři
17.00 hod. LADY’S SHAREFA – středověké tanečnice
17.30 hod. BOŽSKÝ ŘÍZEK – divadelní představení NAKAFRÁNO
18.40 hod. LADY’S SHAREFA – středověké tanečnice
19.00 hod. FD BAND – bigbeat
22.30 hod. SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ

Obec Loučky ve spolupráci s MAS Turnovsko pořádá

v sobotu 16. 6. 2012

Čekají Vás netradiční zážitky – výtvarné dílny, zábavné soutěže, 
živá hudba, krásné tanečnice, loutková představení, 

divadlo s živými herci.

Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání v naší malebné vísce.

ZPRAVODAJ ČERVEN 2012

V případě nepříznivého počasí se vše koná v sokolovně.

23. června 2012 

TJ SOKOL, Hrubá Horka 

od 14 hod. u sokolovny na Hrubé Horce

DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Sportovní a dovednostní hry.
Občerstvení zajištěno
Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 10 Kč

od 18 hod. u sokolovny na Hrubé Horce

    VÍTÁNÍ LÉTA
      Hraje skupina KAPELNÍCI.
      Vstupné 40 Kč.

č

č
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Stručná historie kapely
Deep Purple revival je jedním z prvních profesionálních revivalů v České republice. Byl 
založen v roce 1991 zpěvákem a šéfem kapely Miroslavem “Kobercem” Koňárkem jako 
pocta světové legendě Deep Purple.
Kapela koncertuje nejen po celém Česku, ale i v Německu, Belgii, Rakousku, Itálii, Polsku   
a na Slovensku. Vyhlášený svou kvalitou byl vybrán jako support rockových hvězd 
Whitesnake a The Animals. Deep Purple revival pravidelně reprezentuje Česko na 
festivalech nejlepších revivalů Evropy. Kapela vydala tři CD, předposlední předal osobně     
s věnováním “Koberec” frontmanovi Deep Purple Ianu Gillanovi!

13. 7. 2012
v Železném Brodě

na hasičském hřišti

Pořádá Město

Železný Brod

od
 2

0 hod
.

Na letní prázdniny jsme připravili pro 
děti čtyři pohádková představení:

12. 7. O ZUBEJDĚ SOLIMÁNSKÉ
  hraje: LS BOĎI, Jaroměř
26. 7. O KOMINÍKU JOSÍFKOVI 

hraje: Divadlo Matýsek, Nový Bor
9. 8. 300 JEDNOU RANOU ZABIL 

autor K. J. Erben, hraje: 
DS Jirásek, Olešnice u Turnova

23. 8. APRÍLOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
hraje: Petrpaslíkovo divadlo, 
Nymburk

Pohádky se dle počasí uskuteční: v případě 
velkých slunečních žárů na koupališti,             
v případě příjemného teplého počasí, které 
není vhodné ke koupání na hasičském hřišti     
a v případě deště v divadle – dle skutečného 
počasí bude vždy v den akce pohádka extra 
vyhlášena rozhlasem a místo uskutečnění 
upřesněno!!! 
Všechny pohádky budou začínat od 16 hodin.

Připravujeme na letní prázdniny
Letní koncerty na hasičském hřišti
Na léto 2012 pro Vás připravujeme dva letní 
koncerty: 13. 7. DEEP PURPLE REVI-
VAL. Srpnový koncert bude upřesněn v dal-
ším vydání zpravodaje.

Aktivní dny v Železném Brodě
Další specialitou a novinkou pro letní 
prázdniny budou tzv. Aktivní dny v Železném 
Brodě. V pondělí budete moci navštívit ko-
várnu místního kováře, úterky budou patřit 
horolezcům, středy vodákům, čtvrtky archi-
tektuře a pohádkám a v pátek si budete moci 
vyzkoušet navléknout svůj vlastní náhrdelník.

Bližší informace o připravovaných akcích se 
dozvíte v příštím vydání Železnobrodského 
zpravodaje.   

ZPRAVODAJ ČERVEN 2012

Odbor kultury a školství
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V měsíci květnu 2012 oslavili významné 
životní  jubileum  tito naši spoluobčané.
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti

Blahopřejeme jubilantům

Pokud oslavíte narozeniny v měsíci červnu a nepřejete si být 
zveřejněni v  dalším vydání Železnobrodského zpravodaje nebo 
si nepřejete uveřejňovat svůj věk a chcete být zveřejněni bez 
udání věku, můžete  zavolat do redakce na tel. č.: 483 333 925, 
mobil: 739 286 876 nebo napsat na e-mail:
 zpravodaj@zelbrod.cz, a to nejpozději do 17. června 2012.

70 let
Helena Baumová
Marcela Šilhánová
Jana Zelinková
Ilona Herclíková

75 let
Ladislav Šourek
Eva Mrklasová
Jindřich Drexner
Irena Studničková
Bohumír Daníček
Irena Nejedlová
Ludmila Matoušová

80 let
Marie Prokopová
Eva Mrklasová
Anděla Hadačová
Jiří Kadavý
Hana Recová
Věra Opatrná

82 let
Anna Rejzková

84 let
Václav Kalousek

Hana Gromová
Věra Veselá

Jiřina Šilhánová
Rudolf Bouček

Alenka Drbalová

85 let
Josef Trakal

86 let
Karel Sládek

Hana Votočková

87 let
Milada Slavíková

Adéla Novotná
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večírek s přáteli, který končí 
prudkou žárlivou hádkou. 
Za svítání se Helena vydává 
na procházku po pláži         
a v husté ranní mlze někoho 
potká. Je nalezena brutálně zavražděna. Když 
je zanedlouho poté objeveno tělo další mrtvé 
ženy, zavražděné podobně bestiálním 
způsobem, je kriminálnímu komisaři Andersi 
Knutasovi jasné, že se jedná o téhož 
pachatele. O pátrání po sériovém vrahovi mají 
velký zájem i média a ostrovem se šíří panika.
Andrzej Sapkowski: Zaklínač VII. Paní 
jezera
Závěrečný díl rozsáhlé fantasy ságy polského 
autora. Had Uroboros se zakousl do vlastního 
ocasu. Něco končí, něco začíná. Také příběh 
Zaklínačova hledání dospěl k závěru.

 Z novinek v Městské knihovně
Patrik Hartl: 
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Román mladého českého autora vypráví s vtip-
ným nadhledem příběh čtyř kamarádů, kteří si 
dvacet let po maturitě zkusí položit otázku, 
jestli žijí opravdu tak, jak chtěli, když jim bylo 
osmnáct. A protože si musí přiznat, že by sami 
ze sebe nejspíš byli zklamaní, nezbývá jim, 
než se rozhodnout, jestli s tím chtějí něco 
udělat. 
Joy Fieldingová: Až ji uvidíš
Nový psychologický thriller oblíbené kanad-
ské autorky. Život Marcy Taggartové se 
roztříštil na kousky, když před dvěma lety 
ztratila svou milovanou dceru Devon, která 
údajně zahynula v Irsku při nehodě na moři. 
Tělo se nenašlo a Marcy nikdy nepřijala, že 
její dcera je mrtvá. Vidí ji všude kolem sebe     
a když je sama na návštěvě v Irsku, uvidí ji za 
oknem kavárny doopravdy...
Vlastimil Vondruška: Podivná svatba na 
Lichnici
Další historická detektivka z doby vlády 
Přemysla Otakara II. Při ústupu českého 
vojska z Bavorska se dostane v Mühldorfu 
zadní voj do obležení. V něm bojuje i Oldřich 
z Chlumu. Rytířům se podaří probojovat na 
svobodu, ale i když by měli slavit, jejich 
velitelé Smil z Lichtemburka a Vok z Rožm-
berka jsou nervózní.
Benjamin Mee: Koupili jsme ZOO
Skutečný příběh britského novináře, který      
v roce 2006 společně s rodinou zakoupil 
velkou usedlost se zanedbanou soukromou 
zoologickou zahradou, kterou se mu po 
nejrůznějších peripetiích podařilo v srpnu 
2007 znovu otevřít pro veřejnost. Jeho příběh 
posloužil jako námět k několikadílnému 
britskému televiznímu dokumentu BBC, 
autobiografické knize Koupili jsme zoo          
a stejnojmennému americkému filmu.
Mari Jungstedtová: Neviditelný
Románem Neviditelný se českým čtenářům 
poprvé představuje autorka označovaná za 
královnu švédské detektivky. Na malebném 
švédském ostrově Gotlandu se blíží letní 
prázdniny. Helena a Per pořádají v letním 
domku na západním pobřeží každoroční
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Pozvánka
na 5. setkání rodáků a přátel 

Horské Kamenice,
v sobotu 16. června 2012 

v obci na návsi od 11 hodin.

Srdečně Vás zveme i s rodinami!
Přijeďte si s námi zavzpomínat 

na své dětství.
Občerstvení a fotografování zajištěno.

Těšíme se na Vás!
Růžena Holinová, Miroslav Sochor

Vstupné 30 Kč

http://www.horskakamenice.wz.cz

ZAHRAJE: 
ź Broďanka
ź večer DJ Radek Ouhrabka

ZPRAVODAJ ČERVEN 2012
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Předprodej vstupenek na Turistickém informačním středisku Železný Brod

Výstava „A přece se točí! Pivní holby, 
korbele, půllitry a sklenice od A po Z“
Jablonecké Muzeum skla a bižuterie 
připravuje zajímavou výstavu pivního skla, 
která bude prezentovat výrobky od 18. století 
až po současnost. Výstava návštěvníkům 
přiblíží nejen typické exempláře, ale též 
kuriozity, zajímavosti a práce vzešlé ze 
soutěže sklářských škol našeho regionu. 
Studenti železnobrodské sklářské školy pro 
tuto výstavu zrealizovali několik návrhů a při-
pravili také pozoruhodné skleněné půllitry 
formou 3D vizualizací. Zahájení výstavy se 
uskuteční v úterý 19. června v 17 hodin. 
Výstava potrvá od 20. června do 28. září 2012.

Letní výstava skla – sklářská škola 
V pátek 29. června 2012 od 10.00 hodin se ve 
výstavním sále sklářské školy uskuteční 
zahájení letní výstavy skla. Za přítomnosti 
starosty města pana André Jakubičky              
a ředitelky školy Akad. soch. Zdeňky 
Laštovičkové se úvodního úvodní slova ujme 
kurátor sbírek skla Mgr. Oldřich Palata ze 

Severočeské-
h o  m u z e a        
v Liberci. 
V letošním 
roce budou 
představeny 
n e j n o v ě j š í  
přírůstky uži-
t é h o  s k l a          
i volná umě-
lecká tvorba, 
nejlepší klau-
zurní a matu-
ritní práce, 
včetně reali-

zací žáků nového studijního oboru 
Produktový design. Letní výstava skla bude 
pro veřejnost otevřená denně od 30. 6. do     
31. 8. 2012 (mimo pondělí), od 9–17 hodin. 

Střední uměleckoprůmyslová škola 
sklářská 

Kapacita oboru Design skla (čtyřletý obor       
s maturitní zkouškou) nebyla doposud 
naplněna, proto ředitelka školy vyhlašuje 
další kolo talentových zkoušek. 5. kolo 
talentových zkoušek do oboru Design skla se 
uskuteční 6. června 2012. Ke studiu při-
jímáme rovněž starší uchazeče, kteří přiloží     
k přihlášce svůj životopis. Starší uchazeči       
o studium mohou rovněž požádat o uznání 
předchozího vzdělání či o přijetí do vyššího 
ročníku. Pro kreativní mladé lidi, které zajímá 
navrhování nových produktů podle vlastních 
představ, nabízí zdejší uměleckoprůmyslová 
škola ideální podmínky pro rozvíjení jejich 
tvůrčí kreativity nejenom ve sklářských 
oborech, ale také v předmětech 2D a 3D 
grafiky.
Ve stejný den, tedy 6. června 2012, proběhne 
3. kolo přijímacího řízení do studijního oboru 
Aplikovaná chemie. Podrobná kritéria pro 
přijetí naleznete na www stránkách školy 
(www.supss.cz), v sekci Aplikovaná chemie > 
Přijímací řízení. 
Více informací také na tel.: 483 346 162.

Železnobrodský
jarmark – sklářská huť           
a Tvůrčí dílny
V rámci Železnobrod-
ského jarmarku bude       
v sobotu 9. června 2012, 
9–16 hodin otevřená 
sklářská škola, která pro 
návštěvníky opět při-
pravila oblíbené „Tvůr-
čí dílny“.
Návštěvníci si mohou 
vyzkoušet techniky ma-
lovaného skla, tvorbu 
originálních skleněných šperků, broušené         
i ryté sklo nebo foukání skla ve školní huti.     
K nahlédnutí bude rovněž atraktivní učebna 
počítačové 2D a 3D grafiky. Pedagogové         
a žáci studijního oboru Aplikovaná chemie 
zpřístupní veřejnosti rovněž školní labora-
toře.

MgA. Martin Hlubuček

Sklářská huť v SUPŠS o železnobrodském jarmarku
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HUDEBNÍ OBOR 
Studium v hudebním oboru ZUŠ začíná 
zpravidla přípravnou hudební výchovou, ta je 
určena pro pilné a talentované děti, které po 
prázdninách začnou chodit do 1. třídy 
základní školy. Během tohoto roku se děti 
seznámí s možnostmi studia, zvolí si vhodný 
hudební nástroj: housle, violu, violoncello, 
klavír, kytaru, zobcovou flétnu, sólový zpěv     
a začnou zpívat v oblíbeném dětském 
pěveckém sboru HVĚZDIČKY. 
Do nástrojových a pěveckých oddělení lze 
přijmout děti i z 2. a vyšších tříd ZŠ. 
Vyučují: Josef Hlubuček – housle, viola, 
violoncello, zpěv, Veronika Jiřenová – housle, 
Miloslava Vacíková, Vojtěch Wachtl – klavír, 
Bohumil Vocel – kytara. Do dechového 
oddělení přijímáme děti všech věkových 
kategorií, které mají zájem o hru na některý     
z těchto nástrojů: trubka, pozoun, lesní roh, 
klarinet, saxofon, zobcová a příčná flétna, bicí 
nástroje. Vyučují: Rudolf Müller a Jiří 
Richter.
HVĚZDIČKY (přípravný dětský pěvecký 
sbor pro děti ve věku od 6 let), ŘETÍZEK 
(reprezentační dětský pěvecký sbor pro děti 
ve věku od cca 9 do 18 let). Podmínkou přijetí 
do těchto sborů je úspěšná talentová zkouška, 
hlasové předpoklady a dobrý prospěch. 
Sbormistr: Josef Hlubuček.

VÝTVARNÝ OBOR 
Do výtvarného oboru ZUŠ přijímáme děti 
všech věkových kategorií – od nejmladších, 
kde se zaměřujeme na všestranný rozvoj 
výtvarného talentu a estetického cítění, až po 
speciální přípravu našich absolventů ke studiu 
na uměleckých a pedagogických školách        
s důrazem na sklářské a bižuterní obory. 
Dobře vybavené ateliéry výtvarného oboru 
umožňují dětem práci nejrůznějšími 
výtvarnými technikami jako je kresba, malba, 

grafika a alternativní techniky, práce na PC     
v grafických programech a s digitální 
fotografií, děti poznají práci se dřevem, 
textilem, sklem a dalšími materiály včetně 
modelování z keramické hlíny s bohatě 
barevnými glazurami. Seznámí se s díly 
slavných malířů, sochařů, architektů, zúčastní 
se zájezdů a exkurzí do galerií, zámků             
a ateliérů, jejich nejlepší práce budou 
vystaveny a zaslány na významné soutěže.  
Vyučují: Mgr. Jana Kasalová a Jan Šimek
   
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Pod tímto názvem se skrývá populární a dětmi 
velmi oblíbený obor, kde se děti učí výrazné    
a správné výslovnosti, pohybu na jevišti         
a všem dalším základům dramatického 
umění. Přes pohybové a slovesné etudy se děti 
záhy dopracují k nastudování divadelní hry, 
kterou na konci školního roku předvedou 
rodičům a veřejnosti v divadle. Výsledkem 
studia v LDO by měl být všestranně 
vybavený, sebevědomý mladý člověk, 
schopný dobře komunikovat se svým okolím, 
což uplatní nejen na jevišti, před mikrofonem 
či kamerou, ale především v denním kontaktu 
s lidmi. Vyučující: Milana Vilušínská

Vážení rodiče, milé děti,
máte-li zájem o studium v některém z těchto 
oborů, přijďte se informovat a přihlásit do 
ředitelny ZUŠ. Rádi vám zodpovíme vaše 
dotazy, nabídneme možnosti studia, 
provedeme vás po škole, ukážeme vám 
učebny a ateliéry.                   

       
Josef Hlubuček, ředitel ZuŠ 

v Železném Brodě 
   
Veškeré informace a přihlášky ke stažení na 
www.zus-zelbrod.cz, www.retizek.eu a na 
telefonech 483 389 327,  777 894 050

 nových žáků do všech oddělení pro školní rok 2012 / 2013
ZÁPIS
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 Milana Vilušínská, učitelka LDO
                                                      Josef Hlubuček, ředitel ZUŠ

Blahopřejeme!

Dětský divadelní soubor KUKI-KUKI 
literárně dramatického oboru ve složení:                                     

Adéla Nejedlová
Michaela Loumová
Štěpánka Janusová  

Marie – Magdaléna Jiřenová
Denisa Horáková   

Karolína Janusová
Anna Prevužňáková

Klára Dohelská
Jan Jakoubě                                               

se dne 17. 3. 2012 účastnil postupové 
přehlídky Dětská divadelní scéna v Desné s 
před-stavením Ztroskotaná třída. Soubor 
získal diplom za autorský počin, prokreslení

                                                     

charakterů a kolektivní herecký výkon, 
postup na krajské kolo a cenu diváka. Dne 14. 
4. 2012 soubor své představení prezentoval na 
krajském kole v Jablonci nad Nisou.
Na základě úspěchu v Desné byl soubor 
pozván na mezinárodní přehlídku 12. 
Jelenohorské fórum dětských divadel v Jelení 
Hoře v Polsku, která se konala ve dnech 18. až 
21. 4. 2012, a přivezl si odtud ocenění za 
divadelní využití židlí a učitelka LDO 
poděkováni za práci vloženou do přípravy 
představení.

Děkujeme všem dramaťákům za jejich 
úspěšnou reprezentaci naší školy a města.
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Bezpečně na silnici
V pátek 11. května 2012 nás navštívila 
policistka nprap. Dagmar Sochorová z Ja-
blonce nad Nisou. S dětmi hovořila o nejrůz-
nějších dopravních situacích, které by je 
mohly potkat a jak se v takových situacích 
zachovat. Zakončila tím týdenní projekt  
BEZPEČNĚ NA SILNICI, kdy se děti v dru-
žince seznamovaly s pravidly chodců, 
dopravními značkami a semaforem. Také 
řešily různé modelové situace nejen v herně, 
ale i při vycházkách v okolí školy.
Touto cestou chceme moc poděkovat za 
poutavé povídání, které z úst paní policistky 
nprap.  Dagmar Sochorové dodalo danému 
tématu váhu a důležitost.
Těšíme se na další shledání,vždyť bezpeč-
nosti není nikdy dost.

Základní škola Školní Železný Brod

Dana Maršinská, Štěpánka Winterová 
vychovatelky

Výměnný pobyt v Německu
V pondělí 7. 5. 2012 se 31 žáků (3 ze ZŠ 
Pelechovská a 28 ze 7., 8. a 9. tříd, ZŠ Školní) 
účastnilo výměnného pobytu do německého 
Sebnitz pod vedením paní zástupkyně Hany 
Fišerové.
Hned po ubytování v komfortních pokojích 
místního hotelu jsme byli rozděleni do dvou 
skupin (na zkušenější a méně zkušené), ve 
kterých probíhaly každodenní hodiny němčiny.

Kromě výuky jsme se věnovali i dalším 
aktivitám. Navštívili jsme krásné město 
Drážďany, viděli jsme jeho centrum a Mu-
zeum hygieny, prohlédli si Sebnitz a zařádili    
v aquaparku. Další zajímavou zkušeností byla  
chůze podle GPS nebo vlastní výroba umělé 
květiny. K dispozici jsme měli fotbalová, 
basketbalová a volejbalová hřiště a místnost     
s kuželkami.
Strava byla 3 x denně v podobě švédských 

stolů, párkrát jsme i grilovali.
Týdenní zájezd, který naše škola 
pořádala poprvé, velice rychle utekl. 
Bohužel! Ani jsme se nenadáli, byl tu 
pátek a cesta domů.
Doufejme, že se tyto výměnné pobyty 
budou   i do budoucna opakovat a naši 
mladší spolužáci si je užijí stejně tak 
jako my.
Děkujeme učitelům a ředitelství za 
zprostředkování tohoto pobytu, který 
byl pro nás obrovským zážitkem a pří-
nosem. Budeme dlouho vzpomínat!

Tereza, Bětka, Zbyšek a Štěpka 
žáci 9. tříd
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Školička pro předškoláčky na ZŠ Pelechovské
Od poloviny dubna do konce května jsme se 
každé pondělí setkávali s budoucími 
prvňáčky a jejich rodiči na Školičce pro 
předškoláčky. V jednotlivých lekcích jsme se 
věnovali praktickému nácviku dovedností, 
které budou děti při zahájení výuky 
potřebovat. V tělocvičně jsme procvičovali 
hrubou a jemnou motoriku, před školou 
prováděli uvolňovací grafomotorické cviky    
a ve třídě se učili správně držet tužku a sedět    
v lavici jako řádní školáci. S robotem Emilem 
jsme trénovali sluchové vnímání – určovali 
první hlásku ve slově, vytleskávali rytmus, 
počítali slabiky a nakonec zkoušeli mluvit 
řečí po jednotlivých hláskách jako robot.        
V další lekci jsme s pomocí maminek 
procvičili zrakové vnímání. Hledali jsme 
rozdíly, stavěli loto i mozaiku, přiřazovali       
k sobě stejné obrázky. Pátá lekce byla 
zaměřená na matematické představy, proto 
jsme počítali, porovnávali a učili se pracovat 
ve skupinách. Nakonec jsme si vyzkoušeli 
naši samostatnost. Ve školní jídelně děti 
maminkám samy připravily svačinu a poté

 jim ji naservírovaly. Po skončení každé lekce 
si šly děti pohrát do družiny a paní učitelka 
mohla pracovat pouze s rodiči. Povídali jsme 
si o tom, co a jak je ještě třeba trénovat, na co 
se připravit, co pořídit… 
Školička byla fajn. Děti, rodiče, paní učitelka    
i paní družinářka se spolu seznámili, děti se 
rychle rozkoukaly v novém prostředí a všich-
ni už máme představu, na co se v září můžeme 
těšit. Pro mě, učitelku prvňáčků, byla Ško-
lička nesmírně cenná. Poznala jsem děti           
i jejich rodiče, kterých si velmi vážím a děkuji 
jim za to, že nám věnovali čas, děti do 
Školičky vodili a svědomitě plnili domácí 
úkoly. Bez dobré spolupráce s rodinami 
bychom nebyli takovou školou, jakou jsme 
teď a jakou chceme být.  Velká odměna nás 
čeká v září: hned první víkend vyjedeme 
společně (děti i rodiče) na stmelovací pobyt 
do Sedmihorek. Připravený bude dobro-
družný program plný her, při kterých se ještě 
lépe poznáme a naladíme se na nový školní 
rok. Fotky ze Školičky si můžete prohlédnout 
na školních webových stránkách
www.zspelechovska.cz.
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Hanka Gregarová
učitelka budoucích prvňáčků
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V neděli 13. 5. 2012 se        
v Praze uskutečnil meziná-
rodní maratón. Běhu      
4,2 km se již tradičně zú-
častnili běžci z naší školy. 
V 9.40 hod. odstartoval ze 
Staroměstského nám. pro 
nás běh v délce 4,2 km. Do 
cíle pro medaili doběhli 
všichni, včetně 2,5 letého 
Honzíka.
Pro děti zde byly při-
praveny od sponzorů dár-
ky, sledovali jsme doběh 
vítěze maratónu. 
V poledne jsme přešli na 
Václavské náměstí, větši-
na zamířila do cukrárny či 
KFC. 

Počasí nám vyšlo, žádné problémy nenastaly a tak se 43 účastníků těší již na příští 
rok. Děkuji manželům Ševčíkovým za vyzvednutí triček v Praze. 

Pan řidič Maršík byl 
bezvadný. 

ZŠ Pelechovská se účastnila maratónu v Praze

Hana Týblová, vychovatelka družiny

Srdečně zveme na přednášku a besedu 

s Prof. RNDr. Janem Bednářem, Csc., kterého jsme        

po roce opět získali k setkání na téma: Evoluce / Stvoření
ve středu 20. června 2011, 18.15 h., aula Střední uměleckoprůmyslové 
školy sklářské v Železném Brodě. 
Prof. RNDr. Jan Bednář, Csc., * 1946 v Benešově. Vystudoval 
Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor 
Meteorologie a klimatologie.
Působí od r. 1970 jako vysokoškolský učitel na Matematicko-fyzikální 

fakultě Univerzity Karlovy, od r. 1991 jako docent, od r. 1997 jako profesor.
V letech 1997-2000 zastával post předsedy Akademického senátu Univerzity Karlovy, byl také 
prorektorem pro studijní záležitosti UK. V současné době je místopředsedou Rady vysokých 
škol. 
Od roku 1990 je činný v České křesťanské akademii, kde od r. 1996 působí ve funkci 1. vice-
prezidenta., aktivně se podílí na vydávání časopisu Universum. V Občanské sdružení „Ochrana 
kvality ovzduší“, vydávající časopis Ochrana ovzduší je rovněž v redakční radě. 
Bylo by škoda nevyužít příležitost jeho návštěvy u nás; přijďte si vyslechnout jeho přednášku      
a pobesedovat s ním v příjemném prostředí auly sklářské školy.
Těšíme se na Vaši bohatou účast.

Pozvánka místní skupiny České křesťanské 
akademie - Český ráj:

Ing. arch. Martin Tomešek

Prof. RNDr. Janem Bednářem, Csc.P
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e-mail:      neslysicizb@seznam.cz

e-mail:      SZdPZB@seznam.cz

Sdružení zdravotně postižených

4. 6   po      Úřední den od 14 hod.
6. 6.     stř     Schůze výboru od 14 hod.
13. 6.   stř     Celodenní zájezd do Jičína.

Program: Valdštejnská lodžie; Libosad (lipová alej); Valdštejnský palác
   Synagoga; Humprecht

Odjezd: v 8 hod. z autobusového nádraží.
Cena: členové 100 Kč; ostatní 130 Kč
Přihlášky: M. Minářová, V. Petružálková

18. 6.   po       Klub ručních prací od 14 hod.

Kurz znakového jazyka po dohodě s lektorkou pí M. Paldusovou.

Upozornění: 
Doplatky na ozdravný pobyt v Chorvatsku se vybírají 13. 8. ve 14 hod. v klubovně.
Doplatek můžete zaplatit kdykoli u p. Bryndy ( doma ).

Připravujeme na prázdniny zájezd do zámku Nelahozeves a na hrad Houska. Upřesnění 
programu, odjezd i cena v červencovém Zpravodaji a ve vývěsce. Za děti se bude platit 
poloviční cena.
Na srpen připravujeme již tradiční zájezd do Krkonoš.

Všem našim členům a přátelům přejeme krásné prázdniny, plné sluníčka, pohody a nových 
zážitků.

Marcela Minářová

                                                                          

Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v budově internátu na Poříčí. Bližší údaje ve 
vývěskách v ul. Masarykova na tržnici, na Brodci u samoobsluhy nebo v internátě na Poříčí      
(I. poschodí).
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ZŠ Železný Brod, Školní 700 se dostala do 
republikového finále COCA-COLA CUPU

Fotbalový tým chlapců ze Základní školy 
Železný Brod, Školní 700 bude reprezentovat 
4. a 5. června 2012 naše město v celo-
republikovém finále. Dvoudenní turnaj 
proběhne v Praze na Strahově. Hlavní cena 
pro vítěze bude zájezd na Mistrovství Evropy 
ve fotbale do Polska, kde se představí také 
reprezentace ČR. Celý tým tvoří chlapci ze

sedmých, osmých a devátých tříd. Tento 
výběr školy prošel čtyřmi eliminačními 
turnaji, vždy byl úspěšný a postoupil tak do 
velkého finále mezi 8 nejlepších základních 
škol v České Republice. Všem zúčastněným 
blahopřejeme a držíme palce ve finále Coca-
cola cupu.

 Mgr. Jan Lufinka

Horní řada zleva: Lufinka Jan, Matěj Michalík, Zbyšek Hošek, Jiří Plachý, Martin Kotlár, Denis 
Maňkoš, David Kopal, Jakub Mádle, Martin Salaba, Jan Kostlán, David Štryncl. Dolní řada 
zleva: Matěj Kostlán, Adam Aubrecht, Adam Picek, Petr Kučera, Marek Šefr, Pavel Horák.

S
P

O
R

T

Fotbalové zápasy FK Železný Brod na domácí půdě
neděle 10. 6.
ź 17.00 hod. „B”muži – ŽB vs. Rokytnice

sobota 16. 6.
ź 10.00 hod. / 11.45 hod. starší žáci  ŽB 

vs. Hlavice(Rych)
ź 17.00 hod. „A” muži – ŽB vs. Česká 

Lípa B

neděle 17. 6.
ź 13.30 hod. dorost – ŽB vs. Česká Lípa

ZPRAVODAJ ČERVEN 2012
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Probouzení skřítků se konalo 12. května 2012. Účastníci se vydali od DDM Mozaika na cestu, 
kde je čekalo plno úkolů. Museli prokázat svoje vědomosti a dovednosti. Za splněné úkoly je na 
Černické skále čekala odměna. Do cíle šťastně dorazilo všech 69 účastníků. 

Ohlédnutí za akcí

ZPRAVODAJ ČERVEN 2012
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Účetní služby JN 
člen svazu účetních

nabízí zpracování

Tel.: 739 080 921
e-mail: ucetni.sluzby.jn@seznam.cz

ź podvojného účetnictví
ź daňové evidence
ź personální a mzdové agendy
ź daňové poradenství
ź daňových přiznání /tvrzení/

Při podpisu smlouvy na 2 účetní období 
poskytujeme slevu 25 % ze smluvní 
ceny po dobu 3 měsíců + daňové 
poradenství zdarma po celou dobu 
trvání smlouvy.
Pro doklady přijedeme, správnost 
vyřešíme na místě, možné i zpracování 
ve Vaší firmě.
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OČNÍ OPTIKA K+K 

na poliklinice 
v Železném Brodě

ź Široký sortiment módních obrub 
pro dospělé i děti

ź Vše za dostupné ceny
ź Odbornost, solidnost a rychlé 

zhotovení zakázek
ź Drobné opravy  a servis brýlí 

zdarma
ź AKCE! k novým dětským 

brýlím plastové čočky v běžných 
dioptrických hodnotách zdarma

Provozní doba: 
Po 7.45–11.45   12.15–14.00
Út, St     7.45–11.45   12.15–16.00
Čt, Pá    7.45–11.45   12.15–14.00

Tel.602159526 / 604973818

Koupím staré mince: zlaté, stříbrné i jiné. 
Sběratel – solidní jednání  720 186 954.

Řádková inzerce

ZPRAVODAJ ČERVEN 2012

ORCHIDEJ

půjčovna svatebních 
a společenských šatů

Jiráskova 131, 511 01 Turnov 
481 312 094, info@svatbaorchidej.cz

pondělí – pátek 
9.15–12.00 / 13.00–17.00 hod. 

sobota 9.15–12.00
Svatební šaty dámské a pánské, 

chlapecké obleky a šaty pro družičky.        
 

www.svatbaorchidej.cz
otevírací doba: 

SVATEBNÍ ŠATY Regina Lukešová  
půjčovna svatebních šatů 

Libštát (okres Semily)

Půjčujeme: svatební a společenské šaty, 
šaty do tanečních a ke sv. přijímaní, šaty 
pro družičky, doplňky (závoje, ozdoby 
do vlasů, rukavičky), pánské obleky 
otevírací doba: 
pondělí a středa 17–20 hod.
úterý, čtvrtek, pátek 13.30–17 hod.
 
www.svatebnisaty.liberecko.com
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