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úvodní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
zase máme před sebou dva měsíce, na které se bezmezně těší asi všechny děti,
neboť hledat takové, které nemá radost z prázdnin, je něco obdobného jako ono
příslovečné hledání jehly v kupce sena. My ostatní většinou využíváme letního
počasí k nějakým těm pár dnům nebo týdnům zasloužené dovolené.
Právě uplynulý školní rok byl ovlivněn covidovými opatřeními, byť ne tolik,
jako ten předcházející. Když už se zdálo, že vše nabírá obvyklý směr, tak nastaly
válečné události na Ukrajině. Jedním z důsledků tohoto konfliktu byl obrovský
příliv uprchlíků do naší vlasti, kde většinu z nich tvořily ženy a děti. Stát okamžitě
vyvinul snahu začlenit ukrajinské děti do nějaké formy vzdělávání. Bohužel řada
myšlenek nebyla dotažena do konce, byly opomíjeny rozdíly ve vzdělávacích
soustavách České republiky a Ukrajiny, takže záleželo na zřizovateli – městu
a pracovnících škol, jak se podaří pro děti z Ukrajiny zabezpečit jejich pobyt ve
školách. Zde je potřeba jednoznačně pochválit vedení našich základních škol,
která spolu se svými kolektivy s nemalým vypětím sil zvládla alespoň pro tento
okamžik opravdu nelehkou situaci. Prosíme, uvědomme si, že se tak dělo za
normálního provozu. Mnoho času ale k oddychu nemají, prubířským kamenem
bude zářijový nástup ukrajinských dětí do škol, protože kapacity – prostorové
i personální – nejsou nafukovací. Bude to vyžadovat hodně trpělivosti, a to nejen
od pedagogických sborů, ale také od všech rodičů. Přesto všechno pořád věříme,
že se řešení problémů na různých úrovních přes prázdniny pohne a podaří se je
třeba z velké části vyřešit. Mimochodem starosta města od března apeluje na to,
aby byly stanoveny podmínky pro přijetí ukrajinských dětí do mateřských škol.
Bohužel bez náležité odezvy z patřičných míst.
I v roce 2022 má město Železný Brod připraveny finance pro výdaje ve školství.
Kromě pravidelných příspěvků na provoz jde z hlediska investic asi největší částka
do modernizace zastaralých učeben jazyků, fyziky a chemie a informačních
technologií na ZŠ Pelechovská. Tato akce bude částečně financována z dotace. Pro
ZŠ Pelechovská se počítá rovněž s projektovou dokumentací na rozšíření tělocvičny.
Druhý největší výdaj v oblasti školství je spojen s projektovou dokumentací
rozšíření ZUŠ. Co se týče mateřských škol, tak v MŠ Slunečná jde o realizaci plotu
zahrady a opravu fasády, v MŠ Na Vápence o zabezpečení budovy a odstranění
nefunkční vzduchotechniky a v MŠ Koníček o projektovou dokumentaci na úpravu
zahrady.
Rada města rovněž vyhověla žádosti paní ředitelky ZUŠ Železný Brod o navýšení
kapacity školy o 50 dětí. Bezesporu tak bude do značné míry uspokojena snaha
o tento druh vzdělávání u dalších zájemců.
Doba není jednoduchá, ale přesto přejeme žákům a studentům, aby nabrali
během července a srpna co nejvíce sil a pozitivního myšlení pro další školní rok,
a ostatním, aby to samé načerpali během svých dovolených. Vždyť jsme se na to
léto tak těšili!
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod z 63. zasedání
konaného dne 6. 6. 2022
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 63. schůze v předloženém znění a bere na vědomí kontrolu
plnění usnesení 62. schůze
schvaluje uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření
s C. P. A. Audit, s. r. o., IČO 25472542 na přezkoumání hospodaření za rok 2022 za
cenu 49 000 Kč bez DPH
souhlasí s čerpáním rezervního fondu ZUŠ Železný Brod na pořízení
bezpečnostního systému, kterým bude zabezpečen vstup do budovy
souhlasí s přijetím finančních darů do rozpočtu ZŠ Pelechovská ve výši:
1) 10 000 Kč od BONASERA, a. s., IČO 07711565, na výlet školní družiny, 2) 5 000 Kč od
Řeznictví a uzenářství Bukvic, IČO 27274292 na Dětský den v Žel. Brodě, 3) 3 000 Kč
od Detesk, IČO 25485121 na Dětský den v Žel. Brodě
souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 6 000 Kč od pana D. Hrdličky do
rozpočtu MŠ Koníček na akce pořádané MŠ
schvaluje peněžitý dar pro členy JSDHO Těpeře 120 Kč/na 1 osobu za každý
výjezd, ve výši uvedené v příloze
schvaluje peněžitý dar ve výši 500 Kč paní D. Seidlové za nové dečky do obřadní
síně
souhlasí s přijetím věcných darů dle předloženého seznamu do sbírek Městského
muzea v Žel. Brodě
schvaluje Dotace z Programu podpory sportu a TV činnosti v Žel. Brodě na rok 2022
v rámci výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních
smluv na dotace: 1) TJ Chlístov, IČO 16389191 – 10 500 Kč na Příspěvek na činnost,
2) KKM, IČO 1579053 – 0 Kč na Sportovní aktivity, nákup sportovního vybavení
a Speed badmintonový turnaj 2022, 3) T. J. Sokol Těpeře, IČO 01877216 – 4 303 Kč
na Magnetickou tabuli pro zapisování výsledků sportovních akcí, 4) Klub
kanoistiky Železný Brod, IČO 64669114 – 0 Kč na Výbavu pro začínající závodníky
ve vodních sportech a zajištění tréninkových podmínek, 0 Kč na Zkvalitnění
a údržbu slalomové tratě a sportovně turistického areálu „Paraplíčko“ 5) TJ Sokol
Hr. Horka, IČO 16388933 – 3 500 Kč Rekonstrukce povrchu antukového kurtu
a 30 000 Kč na Úhradu provozních nákladů – elektřina, voda za rok 2022,
6) SDH Jirkov, IČO 64668011 – 24 000 Kč na Sportovní činnost, 7) SDH Těpeře,
IČO 64668291 – 6 625 Kč na 9. ročník Bzovsko-Těpeřského poháru mladých hasičů
a 17 375 Kč na Celoroční činnost mladých hasičů, 8) SK Jirkov, IČO 26598361
– 15 000 Kč na Podporu údržby a nákup osvětlení ve sportovním areálu Jirkov,
9) HO Železný Brod, IČO 7068174 – 26 000 Kč na Podporu činnosti
schvaluje dotace z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Žel. Brodě
a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v na rok
2022 v rámci 1. termínu na následující projekty těmto subjektům a uzavření
3

radnice informuje
veřejnoprávních smluv na dotace: 1) T. J. Sokol Bzí, IČO 70902178 – 14 138 Kč na
Vinný košt s cimbálovkou a 12 000 Kč na Nákup pivních setů, 2) DS Tyl Železný
Brod, IČO 22858661 – 5 000 Kč na Železnobrodské divadelní hry a 2 600 Kč na
premiéru hry Dámská šatna, 3) Trávnice, IČO 3658635 – 18 560 Kč na Zpátky v čase,
4) BZOS Bzí, IČO 27022048 – 17 136 Kč na XVII. Staromilskou pouť a 16 971 Kč na
stánky a 8 000 Kč na stoly a váhu na pouť a jiné akce ve Bzí, 5) TJ Sokol Žel. Brod,
IČO 70956031 – 40 000 Kč na Kulturní program, 6) ZO ČZS Žel. Brod, IČO 60253681
– 4 960 Kč na Úhradu provozních nákladů klubovny ZO ČZS, 7) ČZS ZO Jirkov,
IČO 75078708 – 22 000 Kč na Provozní náklady na činnost spolku, moštárny
a klubovny ČZS, údržba veřejných prostor, zahradní postřikovač a drobné nářadí
pro činnost, 8) T. J. Sokol Těpeře, IČO 01877216 – 8 280 Kč na Mikulášskou besídku
a 5 568 Kč na Dětské kreativní dílničky, 9) SDH Hr. Horka, IČO 60254955 – 7 760 Kč
na Haluškové country, 10) TJ Sokol Hr. Horka, IČO 16388933 – 7 000 Kč na Dětské
sportovní odpoledne a vítání léta, 11) OS ČČK Jablonec nad Nisou – MS Železný
Brod, IČO 426083 – 2 400 Kč na Zdravotnické vybavení – dozory, 5 000 Kč na
vybavení MS ČČK (osvětové akce a mimořádné události), 10 696 Kč na Dočasný
charitativní šatník – Ukrajina – Regály a odměna dobrovolníkům, 5 000 Kč na
projekt vakuové dlahy, 12) ČS včelařů ZO Žel. Brod, IČO 60253487 – 10 847 Kč na
Pořízení veterinárních přípravků pro ošetřování včelstev, 13) SDH Hr. Kamenice,
IČO 71171428 – 24 152 Kč na VII. Sraz rodáků a přátel a 15 000 Kč na Loučení
s létem, 14) Junák – český skaut, středisko Údolí Železný Brod, IČO 60252944
– 5 836 Kč na Skládací lehátka skautský letní tábor a 30 000 Kč na Plavbu na
replice pirátské plachetnice La Grace 2.–9. 7. 2022, 15) H. Mališová – 5 600 Kč na
hru Přítelkyně, 16) C. Vacek – 18 680 Kč na KULTIKINO, 17) FK Železný Brod,
IČO 60253606 – 21 320 Kč na Dětský den a taneční zábavu při živé hudbě, 18) SZdP
Žel. Brod, IČO 26608022 – 0 Kč na 2x jednodenní zájezd, 19) MO ČRS Železný Brod,
IČO 482889 – 0 Kč na Rybářské závody na Staré vodě v Jesenném, 20) M. Šírková
– 30 000 Kč na Aktivity pořádané MS ČČK Hr. Horka, 21) KKM, IČO 1579053
– 0 Kč na Celoroční provoz KKM a 0 Kč na Pohádkovou cestu Kamenickým lesem,
22) My Gospel, IČO 07553552 – 6 441 Kč na My Gospel potřebuje být slyšet ještě víc,
23) SDH Těpeře, IČO 64668291 – 6 200 Kč na Vybavení statutárních zástupců SDH
vycházkovými uniformami
schvaluje dotace z Programu podpory sociálních služeb v Žel. Brodě na
rok 2022 v rámci výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření
veřejnoprávních smluv na dotace: 1) Služby sociální péče TEREZA, IČO 193771
– 3 000 Kč na Zkvalitnění poskytovaných služeb s cílem účelně naplňovat volný
čas klientce Lucce, 2) Hospic sv. Zdislavy, IČO 28700210 – 14 000 Kč na Podporu
činnosti Hospice sv. Zdislavy, 3) COMPITUM, IČO 26571129 – 14 000 Kč na Terénní
SAS COMPITUM Železný Brod, 4) Linka bezpečí, IČO 61383198 – 3 000 Kč na
Linku bezpečí pro děti a mládež z města ŽB, 5) FOKUS Turnov, IČO 49295101
– 18 000 Kč na Zajištění služby Podpora samostatného bydlení v Žel. Brodě, 6) Most
k naději, IČO 63125137 – 15 000 Kč na Terénní program pro lidi ohrožené drogou
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v LB kraji, 7) Charita Most, IČO 70828920 – 15 000 Kč na Kotva Brod, 8) Fokus Semily,
IČO 22671080 – 18 000 Kč na Sociální rehabilitace ve Fokusu, 9) Spokojený
domov, IČO 29043913 – 11 000 Kč na Terénní sociální služby v domácím prostředí,
10) Centrum pro zdravotně postižené LB kraje, IČO 26593980 – 14 000 Kč na
Odbornou terénní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v LB kraji
schvaluje smlouvu o výpůjčce vozidla Dacia pro DPS s fa KOMPAKT, s. r. o.,
IČO 49551027, na dobu 4 let, a to za částku 1 Kč ročně
souhlasí s udělením výjimky dle článku IX. směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy
pro zadávání zakázek a veřejných zakázek v případě uzavření sml. na technickou
pomoc při zpracování projektové dokumentace na ZUŠ a souhlasí s podpisem
smlouvy na výše uvedené s Ing. Janem Hájkem, IČO 01722425 za cenu 298 800 Kč
bez DPH
schvaluje uzavření Dohody o prodloužení Sml. ze dne 4. 10. 2018 o poskytnutí
Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných
fotografií s fa CENDIS, IČO 00311391
schvaluje uzavření Sml. o dílo na publicitu projektu „Spojeno sklem!“ v Norsku
v roce 2022 s Jeanne-Sophie Aas za cenu 2 700 EUR
ruší výběrové řízení „Fotografické služby“ na fotografování sbírkových předmětů
Městského muzea v Žel. Brodě v rámci projektu Spojeno sklem!.
souhlasí s navýšením kapacity ZUŠ Železný Brod z 350 žáků na 400 žáků od
1. 9. 2023
schvaluje uzavření sml. o zřízení věcného břemene číslo: IV-12-4020718/VB/3
s fa ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, zastoupenou RYDVAL – ELEKTRO, s. r. o.,
IČO 25298194, na pozemek pč. 740 v k. ú. Chlístov v celkové výši 2 000 Kč + sazba
DPH
schvaluje zřízení ke služebním pozemkům parcela č. 1038 a parcela č. 1039,
k. ú. Bzí, pozemkovou služebnost cesty v místech, jak vyznačeno na geometrickém
plánu, a to ve prospěch panujících pozemků, kterými jsou pozemek stavební
parcela č. 349, k. ú. Bzí, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 32 v části
obce Splzov a dále pozemky pč. 1044, pč. 1045/1, pč. 1046/1 a pč. 1047, vše k. ú. Bzí
za cenu 1 000 Kč + DPH a schvaluje uzavření sml. o zřízení pozemkové služebnosti
na výše uvedené s P. a M. Bartošovými
Zasedání Rady města Železný Brod se ve druhé polovině roku 2022 uskuteční
v termínech: 5. a 26. 9., 17. 10., 7. a 28. 11., 19. 12. vždy ve 14 hodin.

V pondělí 4. 7. bude MěÚ Železný Brod otevřen pouze pro objednané
klienty. O státních svátcích (5.–6. 7.) bude uzavřen. TIC Železný Brod dle
běžné otevírací doby viz. str. 11.
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radnice informuje
Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 28. zasedání
konaného dne 13. 6. 2022
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 28. zasedání v předloženém znění a bere na vědomí kontrolu
plnění usnesení 27. zasedání
stanoví počet členů ZM, který má být zvolen pro volební období 2022–2026, na 15
souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 3/2022/ZM
schvaluje účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu, přehled
o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) Města Železný Brod
za rok 2021
bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 1. 6. 2022 a souhlasí
s celoročním hospodařením města za rok 2021 vč. zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření Města Železný Brod za rok 2021 bez výhrad
neschvaluje Dotaci z Programu podpory sportu a TV činnosti v Žel. Brodě na
rok 2022: 1) TJ Chlístov, IČO 16389191 na Zbudování chodníčku, 2) T. J. Sokol Bzí,
IČO 70902178 na Vinylovou podlahu kulturní místnosti a schvaluje z výše
uvedeného programu dotace: 1) TJ Sokol Žel. Brod, IČO 70956031 – 119 000 Kč na
Podporu sportu v TJ Sokol Žel. Brod, 2) TK Žel. Brod, IČO 44225245 – 165 601 Kč na
Pořízení nové izolační bublinkové folie na přetlakovou halu a 72 000 Kč na Správce
areálu, 3) Klub kanoistiky Železný Brod, IČO64669114 – 119 500 Kč na Rozvod
el. proudu na „Paraplíčku“, 4) FSA J. Boučkové, IČO 27049779 – 193 299 Kč na
Činnost FSA, 5) FK Železný Brod, IČO 60253606 – 318 297 Kč na projekt Činnost
a provoz a 325 000 Kč na Mzdové náklady, 6) T. J. Sokol Bzí, IČO 70902178 – 50 000 Kč
na Úhradu energií
neschvaluje dotaci z Programu podpory kultury, činnosti spolků a podpory
organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Žel. Brodě na rok 2022
v rámci 1. výzvy: 1) T. J. Sokol Těpeře, IČO 01877216 na Provozní náklady na
činnost pobočného spolku na rok 2022, 2) RC Andílek, IČO 04885031 na projekt
Pod křídly Andílka a schvaluje z výše uvedeného programu dotace: 1) SDH Jirkov,
IČO 64668011 – 31 000 Kč na Kulturní akce
bere na vědomí studii řešení venkovního areálu za sokolovnou v Žel. Brodě
zpracovanou ing. arch. Hilpertem
bere na vědomí informaci o investičních akcích města
schvaluje Kupní smlouvu č. 4150/ULB/2022, kterou se převádí pozemek: p. p. č.
1011 o výměře 155 m2 z vlastnictví státu do vlastnictví Města Železný Brod
neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1064/1 – ostatní plocha – neplodná
půda v k. ú. Jirkov
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schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1065/6 v k. ú. Jirkov o výměře 433 m2
s podmínkou, že bude vytýčena vlastnická hranice u účelové komunikace, náklady
na vytýčení pozemku ponese žadatel
Veřejná zasedání Zastupitelstva města Železný Brod se ve druhé polovině roku
uskuteční vždy od 16.30 hodin v zasedací místnosti budovy „B“ MěÚ Železný Brod
v termínech: 12. 9., 24. 10. a 5. 12.

Výběrové řízení na pozici Investiční referent
Tajemník MěÚ Železný Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici Investiční referent.
Přihlášky mohou být podány osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní
licence, a to v uzavřených obálkách s označením „Výběrové řízení – Investiční
referent“. Na obálku uvádějte zpáteční adresu. Lhůta pro podání přihlášek je do
13. 7. 2022 do 17 hodin.
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radnice informuje
Výběrové řízení se uskuteční 15. 7. 2022 od 8.30 hodin v zasedací místnosti budovy
radnice (náměstí 3. května 1, 1. patro).
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo bez udání důvodu
nepřijmout žádného uchazeče. Více k náplni práce vám poskytne vedoucí odboru
ÚP a RR pan Mgr. Martin Řehák (tel.: 483 333 977, 777 718 905, m.rehak@zelbrod.cz).
Josef Haas, tajemník

Dotace – II. termín výzvy
Upozorňujeme žadatele o dotaci z Programu podpory kultury, činnosti spolků
v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže
v Železném Brodě na rok 2022, že příjem žádostí pro 2. termín je 1.–15.8.2022 (do
12 hodin). Žádost se podává na předepsaném formuláři na podatelnu MěÚ. Před
vyplněním žádosti je třeba pečlivě přečíst znění Programu, které je s ostatními
dokumenty na www.zeleznybrod.cz. Více info u místostarosty města Ivana Mališe
nebo u vedoucí FO Věry Sochorové.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Odbor životního prostředí
Otevírací doba sběrného dvoru v červenci a srpnu je pondělí, středa, pátek:
9–18 hodin; úterý, čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin.

Ohlédnutí za „Ukliďme Česko v Železném Brodě“
V Železném Brodě a okolí se v dubnu a květnu konal úklid černých skládek
a odpadků. Občané Železného Brodu se zapojili do celostátně konané dobrovolnické
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Letos se do úklidu zapojilo 110 lidí a celkem
uklidili 3 566 kg odpadů z toho 108 pneumatik. Touto cestou děkujeme všem, kdo
se zúčastnil, včetně Města Železný Brod a technických služeb, které zajistily svoz
odpadu.
Věříme, že se i příští rok sejdeme v hojném počtu a společnými silami přispějeme
ke zlepšení našeho životního prostředí.
Bc. Veronika Hlavová a Eva Pavlatová, referentky OŽP

Ohlédnutí za rokem 2021 – recyklace a využití odpadu
V roce 2021 bylo v Železném Brodě díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru
a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, vytříděno
a předáno k využití 488,731 tun odpadu. Tím se přispělo ke zlepšení životního
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, kterou město dosáhlo, představuje:
Emise CO2 ekv.: 534,991 tun a úspora energie 7 890 238 MJ. Proti loňskému roku
je to o 16,768 tun více vytříděného odpadu. Na základě zvýšeného zájmu občanů
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budou rozšířena stanoviště na tříděný odpad o další nádoby na sklo, papír a kovové
odpady od společnosti EKO-KOM, a. s. Stanoviště nových nádob budou zveřejněna
na www.zeleznybrod.cz.
Občanům města děkujeme za zodpovědné třídění komunálního odpadu a pevně
věříme, že i nadále budete vytříděnost zvyšovat.
Eva Pavlatová a Ing. Martina Říhová, referentky OŽP

Městská policie v železném Brodě
Ze statistik
MP v květnu zaznamenala 506 událostí, z toho bylo 79 oznámení, z nichž 27 si
vyžádalo další šetření a u 25 musel být proveden okamžitý výjezd. K nimž provedla
MP 143 administrativních úkonů, 21 z nich byly přestupky, 15 případů bylo
řešeno ve spolupráci s PČR. V souvislosti se svou činností zkontrolovali strážníci
80 osob a asistovali u jedné dopravní nehody. Ve zbytku případů se jednalo o žádosti
o pomoc nebo o případy, které nemají trestněprávní charakter, jako je evidování
nálezů, práce s toulavými zvířaty apod.
V průběhu jarmarečního víkendu zaznamenala MP 75 událostí, z toho bylo
22 oznámení, z nichž deset si vyžádalo další šetření a u devíti musel být
proveden okamžitý výjezd. K těmto událostem provedla MP 71 právních úkonů,
zkontrolovala 34 osob a vyřešila dvacet přestupků. Zbytek událostí bylo řešení
nálezů, vyhodnocování důkazů z MKDS pro potřeby PČR, zablokovaná auta,
drobné dopravní nehody, oprava poškozeného dopravní značení apod.
Poděkování patří všem příslušníkům PČR, kteří se zapojili do bezpečnostních
opatření během jarmarku, za dobře odvedenou práci. Děkuji vedoucímu obvodního
oddělení policie v Železném Brodě npor. Bc. Ondřeji Tuláčkovi za přípravu těchto
opatření a skvělou spolupráci při přípravě jarmarku i řešení událostí během jeho
konání.
Všem přejeme klidné a pohodové léto bez úrazů, dopravních nehod a krádeží.
Nepřetržitá pomoc naší Městské policie Železný Brod je poskytována na mob.:
602 646 188.
sstr. Pavel Hriník, velitel MP
Městská policie Železný Brod do svých řad hledá kolegy/ně
na pozici strážník/ce s nástupem ihned
Práce v nepřetržitém provozu s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou,
jejíž náplní je plnění celé škály úkolů vyplývající ze zák. 553/1991 Sb. a dalších
speciálních zákonů. Uchazeči o toto zaměstnání musí splňovat podmínky dle
zák. 553/1991 Sb.: § 4.
Více na www.zeleznybrod.cz nebo u velitele MP sstr. Pavla Hriníka:
e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz, mob.: 724 132 179.
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radnice informuje
Dům s pečovatelskou službou železný Brod
Nabídka našich služeb
Pečovatelská služba Železný Brod nabízí seniorům a lidem se zdravotním
postižením služby, které jim mohou pomoci setrvat v domácím prostředí, a to:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. při podávání jídla,
oblékání, pomoc při prostorové orientaci)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
(v domácnosti i možnost využití bezbariérové koupelny přímo v DPS)
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (např. dovoz obědů, pomoc při
přípravě jídla a pití, podání jídla a pití)
pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. pomoc s úklidem, praní, žehlení,
nákupy)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod nebo
dovoz k lékaři, na úřady, vycházky s pečovatelkou)
sociální poradenství (např. pomoc zorientovat se v situaci, podání žádosti
o příspěvek na péči a jiné dávky)

·
·
·
·
·
·

Služby je možné využívat na území města Železného Brodu (včetně jeho částí: Bzí,
Veselí, Těpeře, Chlístov, Pelechov, Hrubá a Malá Horka, Jirkov, Střevelná, Horská
Kamenice, Splzov) a ve spádových obcích: Koberovy, Líšný, Vlastiboř, Skuhrov,
Pěnčín, Zásada, Loužnice, Držkov, Radčice a Jílové u Držkova.
Pečovatelská služba je k dispozici od pondělí do pátku v čase 6.30–19 hodin
a o víkendech a svátcích v čase 6.30–18.30 hodin.
Kontaktní osoby: Ing. Ivo Ivanov, vedoucí (mob.: 770 164 580), Bc. Markéta
Vitáková, sociální pracovnice (mob.: 778 521 705).
Mgr. Anna Krchňavá, referent OSV MěÚ Železný Brod

Spolek pro občanské záležitosti města železný Brod
Dne 10. 6. byly slavnostně předány Pamětní listy 31 maturantům Střední uměleckoprůmyslové sklářské školy Železný Brod. Všem maturantům do dalších let přejme
mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.

Dne 14. 6. byli v obřadní síni MěÚ Železný Brod slavnostně
přivítání tito noví občánci našeho města
Marie Vanclová s rodiči Radkou a Filipem
Rozálie Daňová s rodiči Veronikou a Jakubem
Viktorie Tomášková s rodiči Marcelou a Janem
Kateřina Klimečková s rodiči Kristýnou a Michalem
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Eva Doležalová s rodiči Alenou a Petrem
Markéta Petrásková s rodiči Lenkou a Romanem
Malvína Krejčová s rodiči Michaelou a Michalem
Olívie Jodasová s rodiči Hanou a Michalem
Nikola Brožková s rodiči Evou a Richardem
Julie Mikulová s rodiči Eliškou a Jiřím
Timothy Dendys s rodiči Alenou a Dáriusem
Marek Pecina s rodiči Evou a Markem
Pavel Michler s rodiči Marií a Pavlem
Jakub Hlavatý s rodiči Kateřinou a Lukášem
Nikolas Wich s rodiči Danielou a Filipem
Marek Tůma s rodiči Kateřinou a Alešem
František Chlum s rodiči Anetou a Tadeášem
David Halama s rodiči Jitkou a Davidem
Dan Bajer s rodiči Monikou a Šťěpánem
Teo Dubský s rodiči Kristýnou a Adamem
Nikolas Chvojka s rodiči Adélou a Liborem

Malý Davídek Halama

Všem dětem přejeme krásný a spokojený život a rodičům hodně sil při jejich
výchově.
Dana Seidlová, předsedkyně SPOZ

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽELEZNÝ BROD
Turistické informační centrum (náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod,
tel. č.: 483 333 999, 778 527 000.)
V létě je otevřeno dle běžné otevírací doby, tedy po–pá: 8–12 a 12.30–17 hodin,
so a ne 9–17 hodin. Ve dnech státních svátků 5.–6. 7. je otevřeno pouze 9–12 hodin.

Nej TIC ČR
Asociace turistických informačních center České republiky (A. T. I. C. ČR) ve
spolupráci s časopisem KAM po Česku opět vyhlásila anketu o nejoblíbenější
turistické informační centrum letošního roku. Přijďte se k nám podívat a na
www.kampocesku.cz nám dejte svůj hlas… anketa končí 31. srpna 2022.

Novinky

kalendář na rok 2023 s fotografiemi našeho města z fotosoutěže Brody
· vstolní
Brodě (130 Kč)
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽELEZNÝ BROD
pohlednice Železný Brod a spádové obce Těpeře, Bzí, Chlístov, Splzov, Veselí,
· Jirkov,
Střevelná, Pelechov, Hrubá a Malá Horka, Horská Kamenice – samostatně

·
·
·

(á 7 Kč) nebo jako soubor 12 ks/80 Kč
publikace M. Mates: Vzpomínky na Bratříkov (100 Kč)
publikace T. Kesner: Železnobrodské sochy, pomníky a pamětní desky (110 Kč)
Turistické noviny Českého ráje vč. jízdních řádů turistických autobusů

Zájezd na Zahradu Čech
V letošním roce se uskuteční 46. ročník veletrhu zaměřený na všechny zahrádkáře,
chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody v termínu 9.–14. 9. 2022. Zájezd
ve spolupráci s ZO ČZS Železný Brod z našeho města bude již v pátek 9. září. Cena
dopravy zůstává stejná 200 Kč. Cena vstupného nebyla v době uzávěrky známa.
Pokusíme se opět zajistit vstupenky do areálu za předprodejní cenu. Prosíme
zájemce i z řad zahrádkářského spolku, aby se hlásili nejpozději do 15. 8. 2022.
Ztráty a nálezy se v Železném Brodě nachází na matrice v budově „B“ MěÚ
Železný Brod.

Zveme na tyto akce
MET OPERA – přímé přenosy
Na podzim se opět můžete těšit na přímé přenosy v kině Jitřenka Semily. Využijte
nabídky odvozu zpět po skončení opery v ceně vstupenky za 350 Kč. V programu
zazní opery: L. Cherubini: Médea (22. 10.), G. Verdi: La traviata (5. 11.), K. Puts:
Hodiny (10. 12.), U. Giordano: Fedora (14. 1. 2023), R. Wagner: Lohengrin (18. 3.),
G. Verdi: Falstaff (1. 4.), R. Staruss: Růžový kavalír (15. 4.), T. Blanchard: Šampion
(29. 4.), W. A. Mozart: Don Giovanni (20. 5.) a W. A. Mozart: Kouzelná Flétna (3. 6.).

RALLY BOHEMIA
V sobotu 9. 7. se přes Železný Brod a okolní obce pojede RZ 4/7 tradiční Rally
Bohemia. Upozorňujeme na dopravní omezení spojená se závodní etapou a všem
motoristickým fanouškům přejeme hezký zážitek. Více na www.rallybohemia.cz.

AKCE KAVÁRNY PROSTOR
Srdečně zveme k nám do kavárny Prostor na Malé náměstí v Železném Brodě na
tyto akce:
2. 7. od 17 hodin povídání o čaji s Lukášem spojené s degustací
22. 7. od 16 hodin degustace vín z vinařství Tomáš Krist a povídání o mnohaletých
rodinných zkušenostech s výrobou vína, která jsou známá pod značkou Milotské
víno.
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PO STOPÁCH SKŘÍTKA STŘÍPKA
Pojďte během léta putovat po skřítkových stopách. Se zajímavým bonusem
navštivte místní muzea, sklářskou školu (letní výstava Sklo a Design), sklářské
firmy (DT Glass, Hela Glass, Oliva glass, Sklo Bursa, Beadgame a skláře Karla
Sobotku), koupaliště, kino a hotel Pod Spálovem (fi SUNDISK). Za tři navštívená
místečka získáte samolepku, za šest skleněné cvrnkací kuličky a za deset skleněnou
postavičku skřítka ze sklářské dílny paní Hany Jarešové. Putování je financováno
z Fondů EHP a Norska 2014-2021 v rámci projektu „Spojeno sklem“.

LETNÍ KINO
Filmové novinky pod širým nebem se budou promítat ve čtvrtek 21. 7. na hřišti
v Horské Kamenici a ve čtvrtek 11. 8. na hřišti v Těpeřích. Začátek promítání vždy
ve 21 hodin. Občerstvení zajištěno od místních organizací. Filmy budou upřesněny
na plakátech.

LETNÍ KONCERTY
Na hasičském hřišti v Železném Brodě se uskuteční:
22. 7. od 17 hodin Železnobrodský Open Air Fest
V programu zahrají místní kapely: Jen Jan (17 hod.), Tomáš J. Holý (17.50 hod.),
Kruize Kontrol (18.50 hod.), F. A. King (20 hod.), WE2 (21.10 hod.) a DWTK
(22.20 hod.). Vstupné dobrovolné.
18. 8. od 16 hodin Posezení s dechovkou
K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Broďanka a Markvartičanka L. Kužela.
Vstupné dobrovolné.

·
·

COUNTRY FEST
V obci Huntířov u Žel. Brodu bude v sobotu 23. července od 16 hodin přehlídka
country kapel. K poslechu a tanci zahrají: Kapelníci, Rumová aféra, Stand Band
a Přehmat.

HRÁTKY S PAMĚTÍ
Sociálně-aktivizační služba pro seniory aneb trénink paměti s lektorem Zdeňkem
Chourou, pracovníkem v sociálních službách a členem České alzheimerovské
společnosti, se v DPS Železný Brod (ul. Obránců míru) uskuteční 19. 7., 16. 8.,
13. 9., 11. 10., 15. 11., 6. 12. 2022 vždy od 10 hodin. Dobrou náladu a tužku s sebou.
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽELEZNÝ BROD
NECKYÁDA – 4. ročník
Tentokrát se sejdeme 6. srpna a celý den začneme dětským programem. Těšit se
můžete na dílničky, malování na obličej a dokonce loutkové divadlo. To vše ve
spolupráci s RC Andílek již od 10 hodin.
Závod plavidel se pojede ve 14 hodin opět na dvě disciplíny, tedy sprint a slalom.
Sprint startuje od lávky ve 14 hodin, kde se od 13 hodin budete moci k závodu
i zapsat.
Po závodě na vás čeká od 15.30 hodin u stavidel afterparty „nabušená“
elektronickou hudbou. Můžete se těšit na house, dnb a možná i další, a to až do
21 hodin.
Jan Tempel

LETNÍ SCÉNA NA ZÁMKU SYCHROV
Městské divadlo Mladá Boleslav
Hra Zdravý nemocný (30. 6.–2. 7.) – začátek vždy ve 20.30 hodin. Více na
www.mdmb.cz
Kultura pod hvězdami
Muzikálová představení: Děti ráje (15. 7.), Rebelové (16. 7.) a Kleopatra (17. 7.)
– začátek vždy ve 20 hodin. Více na www.kulturapodhvezdami.cz
Skleněné městečko – festival sklářského řemesla se uskuteční 17.–18. 9. 2022.
Více na www.sklenenemestecko.cz

MĚSTSKÉ DIVADLO ŽELEZNÝ BROD
Na podzimní sezónu připravujeme
Neperte se, prosím vás!
19. 10. od 19 hodin G. Koren, v podání Divadlo Palace Praha
Tři sourozenci se sešli v advokátní kanceláři, aby si vyslechli otcovu poslední
vůli. Hvězda dětských show, ztahaná pracující matka samoživitelka a přestárlý,
zadlužený, leč stále vysmátý hipík. Jejich setkání ale není výrazem sourozenecké
harmonie. Proto asi nepřekvapí, že důrazným přáním zesnulého v poslední vůli je,
aby se jeho děti měly rády a nepraly se mezi sebou. Co ale překvapivé je, že největší
díl dědictví má získat jakási tajemná Nina Yablonsky. Kdo to je? A proč k ní byl otec
tak štědrý na úkor svých dětí? Podaří se ji vypátrat a přesvědčit, aby se své části
dědictví vzdala? A není to celé jen velký podvod otcova advokáta?
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MĚSTSKÉ DIVADLO ŽELEZNÝ BROD
Hrají: Martina Hudečková/Zuzana Slavíková, Zuzana Kajnarová, Miroslav Etzler,
Ladislav Hampl, Kateřina Holánová a Jaroslav Vlach/Jan Szymik/Miloš Kopečný.

Prachy
19. 11. od 19 hodin S. Thiéry, v podání divadla ADVERTE Praha
Veselá komedie o penězích, které nás přivádí k šílenství. Bezstarostný pár Bruno
a Laurence objeví jednoho večera v obýváku peníze. Ani jeden z nich je tam ale
nepoložil. Od té chvíle se každý den objevují další a další bankovky, jako kdyby
padaly z nebe. Odkud se ty peníze berou? Co Bruno s Laurence udělali, aby
si je zasloužili? Je to náhlé štěstí anebo prokletí? Ústřední dvojice osciluje mezi
panikou, znechucením a radostí. A taky je tu zmatená uklízečka Tereza se silným
španělským přízvukem. Bláznivá jízda může začít.
Hrají: Míša Kuklová, Felix Slováček jr., Martin Sochor, Lucka Vojtová
Předprodej vstupenek na obě představení za 330 Kč bude zahájen v září.

MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY ŽELEZNÝ BROD
V létě je otevřena od pondělí do neděle vždy v čase 9–17 hodin (vyjma 5.–6. 7.).
Otevírací doba je shodná s otevírací dobou TIC Železný Brod.

FOTOSOUTĚŽ BRODY V BRODĚ
Vyhlášen je 10. ročník fotografické soutěže. Své fotografie můžete přihlašovat až
do 30. 9., a to do třech kategorií: 1) Krásy města, 2) Lidé a události, 3) Zajímavosti
Brodska. Více na www.fotobrody.cz

SKLENĚNÁ ŠATNA
V termínu 2. 7. až 28. 8. navštivte výstavu modelů šatů a šperků vyrobených pro
módní přehlídky Made in Jablonec. V rámci výstavy budou tyto workshopy:
		 7. 7. Výroba Macrame andílků s RC Andílkem Železný Brod
		 12. 7. Nítěná grafika s Alenou Matějkovou st.
13.–15. 7. Foukání figurek se sklářem Karlem Sobotkou
		 21. 7. Malování hennou s RC Andílek Železný Brod
		 28. 7. Výroba šitého šperku s lektorkou Věrou Černou
		 2. 8. Tvoření z pedigu s Alenou Matějkovu st.
		 11. 8. Zdobení perníčků s RC Andílek Železný Brod
Výstava nebude zahájena vernisáží. Nejen pro děti je připravena interaktivní
hra slosovatelná o hodnotné ceny a šperky vystavujících firem. Tímto děkujeme
bižuterním firmám a oděvním návrhářům za zapůjčení modelů a firmě JBX
Promotion Jablonec nad Nisou za pomoc při realizaci výstavy.
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OBRAZY RUDOLFA DZURKA
Obrazy romského výtvarníka Rudolfa Dzurka z barevné skleněné drtě, jejichž
motivem jsou výjevy z tradiční romské kultury, budou k vidění od 3. 9. do
2. 10. 2022. Vernisáž s nevšedním kulturním programem se uskuteční v pátek
2. 9. od 17 hodin. Výstavu v rámci projektu Spojeno sklem!, financovaného z fondů
EHP, pořádá Městské muzeum Železný Brod.

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vážení diváci,
je tu léto, děti mají prázdniny a my jedeme tentokrát i celý červenec dál. Budeme
tu pro vás i v tomto měsíci, abyste nepřišli o řadu zajímavých premiér. Časy začátků
představení ponecháváme tak jako v červnu stále až na pozdější dobu k večeru,
abyste si mohli přes den užívat třeba někde u vody. Některé očekávané novinky
nabídneme i vícekrát a nebude chybět ani restaurovaná klasika na plátně.
Rád bych se vrátil k jarmarku a akci s ním spojenou. Nultý ročník multižánrového
festivalu KULTIKINO měl velice pozitivní ohlas, proto mi nezbývá než konstatovat,
že se moc těšíme na další spolupráci a děkujeme pořadateli Cyrilu Vackovi,
Samuelovi Machatovi a všem, kteří se na akci podíleli.
V polovině léta se s vámi na celý srpen rozloučíme. Tento čas naší dovolené ale
nepřijde nazmar. Chystá se servis kotelny a projekční techniky.
Přeji vám všem za sebe i všechny zaměstnance KC Kina krásné léto a v září opět
na viděnou!
Jan Jelínek, vedoucí KC Kina ŽB

V létě promítáme
1. 7. od 19.30 hodin PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
ČR 2022 | komedie | premiéra | 120 Kč | 100 min | nepřístupný do 15 let
Návrat party kamarádů, kteří se z večírku již oklepali a v létě vyrazí na proslulou
Ibizu východu – na Mácháč. Zde se snaží vydělat peníze na fest Summer Massacre,
od kterého si slibují životní zážitek a...
hrají: Daniel Žáček, Jiří Bohatý, Adam Ernest ad., režie: Martin Pohl

2. 7. od 17.30 hodin NÁMĚSÍČNÍCI
Německo 2021 | animovaný/komedie/dobrodružný | dětské | 120 Kč | 85 min
Někdy je lepší svou malou sestřičku poslouchat! Když Petr jedné noci zjistí, že jeho malá
sestra Anna zmizela, uvědomí si, že její bláznivý příběh o mluvícím broukovi nebyl
vymyšlený. Anna byla unesena a Petrovi nezbude nic jiného, než se vydat za ní – na Měsíc.
režie: Ali Samadi Ahadi
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2. 7. od 20.30 hodin TOP GUN: MAVERICK
USA 2022 | akční/drama repríza | 140 Kč | 131 min. | nevhodný do 12 let
český dabing
Nejlepší pilot na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, přilétá do kina v podobě
pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů.
Hrají: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer ad., režie: Joseph Kosinski

8. 7. a 26. 7. od 19.30 hodin ŘEKNI TO PSEM
ČR 2022 | komedie | premiéra | 140 Kč | 85 min.
Dita místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa border kolii,
přestože nikdy žádného psa nechtěla, protože ji pejskařská komunita připadá
směšná. Celý příběh začíná tím, že šlápne do psího…no, víte čeho…. Opravdu je
to štěstí? Zatím to vypadá, že se jí na paty lepí jen smůla.
hrají: Berenika Kohoutová, Štěpán Benoni, Hana Vágnerová ad., režie: Robert
Sedláček

9. 7. od 17.30 hodin MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA 2022 | animovaný/komedie | dětské | 130 Kč | 88 min.
V nejžlutější a nejúspěšnější animované filmové sérii se konečně dozvíme, jak
došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadoucha Grua.
režie: Kyle Balda

9. 7. od 20.30 hodin a 19. 7. od 17.30 hodin THOR: LÁSKA JAKO HROM
USA 2022 | akční/dobrodružný/fantasy | premiéra | 140 Kč | 119 min. | nevhodný
do 12 let | český dabing
Když Thora na nejtěžší životní cestě přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher
usilující o zánik bohů, musí Thor požádat Valkýru, Korga a svou ex-přítelkyni Jane
Foster, aby se společně vydali na vesmírné dobrodružství.
hrají: Chris Hemsworth, Natalie Portman ad., režie: Taika Waititi

12. 7. od 10.30 hodin POSLEDNÍ ZÁVOD
ČR 2022 | drama | seniorské | 60 Kč | 100 min.
Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo ale ví, jak se opravdu
odehrál. Události z mrazivých hřebenů Krkonoš tak, jak se opravdu staly, vyzdvihují
důležitou a zapomenutou postavu Emericha Ratha.
Hrají: Kryštof Hádek, Judit Bárdos, Marek Adamczyk ad. režie: Tomáš Hodan
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15. 7. od 19.30 hodin HÁDKOVI
ČR 2022 komedie | premiéra | 130 Kč | 98 min | nevhodný do 12 let
Hádkovi se nikdy na ničem neshodnou a každý z nich si nakonec myslí to svoje. Ve
vzduchu teď navíc visí rozepře o dědictví po dědovi a o jeho posledním přání vyjet
se všemi k moři.
Hrají: Hynek Čermák, Jakub Prachař, Jitka Čvančarová ad., režie: Vojtěch
Moravec

16. 7. od 17.30 hodin RAKEŤÁK
USA 2022 | animovaný/dobrodružný/rodinný | dětské | 120 Kč | 105 min
Studio Disney a Pixar přináší příběh Buzze Rakeťáka a jeho dobrodružství do
nekonečna a ještě dál.
režie: Angus MacLane

16. 7. od 20.30 hodin ČERNÝ TELEFON
USA 2022 | horor | premiéra | 140 Kč | 102 min.| nepřístupný do 15 let | v původním
znění s českými titulky
Třináctiletý kluk uvězněný sadistickým vrahem ve zvukotěsném sklepě. Na stěně
visí odpojený černý telefon, který jednoho dne zazvoní. Slyšet jsou předchozí
vrahovy oběti, které nechtějí, aby chlapec skončil stejně.
hrají: Ethan Hawke, Mason Thames ad., režie: Scott Derrickson

22. 7. od 19.30 hodin VELKÁ PREMIÉRA
ČR 2022 | komedie | premiéra | 130 Kč | 90 min. | nevhodný do 12 let
Pro herce Šnajdra je život jedna velká hra. Žena Markéta je na něj alergická
a manželskou krizi řeší u psychologa. Šnajdr raději mizí do Olomouce za svou
první režijní příležitostí, ve které chce zazářit s babičkou.
Hrají: Pavel Šimčík, Iva Janžurová, Klára Melíšková ad., režie: Miroslav Krobot

23. 7. od 20.30 hodin EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
USA 2022 | komedie/akční/dobrodružný | premiéra | 120 Kč | 139 min.
nepřístupný do 15 let | v původním znění s českými titulky
Žena se s manželem nudí, nesnáší otce, nerozumí si s dcerou, její prádelna spěje
ke krachu a štve ji úřednice z finančního úřadu. Zrovna sedí a trpí na finančáku,
když se objeví manžel z jiné dimenze a ukáže jí, že má stovky životů a ne úplně
každý stojí takhle za prd.
hrají: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis ad., režie: D. Kwan,
D. Scheinert
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29. 7. od 19.30 hodin HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ
UK 2022 | komedie | premiéra | 120 Kč | 97 min. | nepřístupný do 15 let
v původním znění s českými titulky
Nancy za celý svůj život spala jen s vlastním mužem, který navíc v posteli nestál za
nic. Když zůstane sama, uvědomí si, že vlastně vůbec netuší, co je dobrý sex, a tak
si objedná služby zkušeného profesionála.
Hrají: Emma Thompson, Daryl McCormack ad., režie: Sophie Hyde

30. 7. od 17.30 hodin DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
USA 2022 | animovaný/rodinný/dobrodružný | dětské | 130 Kč | 106 min.
Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční přátelé, mají stejné superschopnosti
a bok po boku bojují proti zločinu v Metropolis. Když je Superman a zbytek Ligy
spravedlnosti unesen, musí Krypto přesvědčit roztrhanou smečku z útulku, aby
ovládli své nově nabyté schopnosti a pomohli mu superhrdiny zachránit.
režie: Jared Stern

30. 7. od 20.30 hodin APOKALYPSA: FINAL CUT
USA 1979 | drama/válečný | premiéra | 130 Kč | 180 min. | nepřístupný do 15 let
v původním znění s českými titulky
Příběh, který vychází ze Srdce temnoty Josepha Conrada, je dnes pokládán za
jeden z nejpůsobivějších (proti)válečných filmů. Hrdina, kapitán Willard je
pověřen tajným úkolem zlikvidovat plukovníka Kurtze, který si v odlehlé džungli
vybudoval vlastní království, v němž dovedl oficiálně proklamovanou filozofii
války do zrůdné, nelidské podoby.
hrají: Martin Sheen, Marlon Brando ad., režie: Francis Ford Coppola

MUZEA V ŽELEZNÉM BRODĚ
Městské muzeum v Železném Brodě
Návštěvní doba v létě pro obě expozice je úterý až neděle: 9–12 a 13–17 hodin.

Vydali jsme znovu publikaci
Železnobrodské sochy, pomníky a pamětní desky je název
publikace, která spatřila světlo světa na počátku června.
Autor publikace Tomáš Kesner ve spolupráci s naším
muzeem připravil druhé opravené a doplněné vydání, které
čtenáře provede, jak název napovídá, po železnobrodských
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sochách, pomnících a pamětních deskách. Krátkým textem a bohatým obrazovým
materiálem přiblíží historii existujících, ale i dávno zaniklých památek. Knihu
kapesního formátu zakoupíte u nás a v TIC Železný Brod.

Letní sklářská dílna (LSD)
V obvyklém termínu, v druhém zářijovém týdnu proběhne 11. ročník sklářského
symposia i letos s několikanásobnou mezinárodní účastí. Díky projektu Spojeno
sklem! přijedou norské sklářské výtvarnice Jeanne Sophie Aas, Ida Christel Siebke
a Kjersti Johannessen. Mezinárodní osazenstvo symposia doplní ještě slovenský
výtvarník Palo Macho. Společně s Marianem Volrábem a Jaroslavem Bejvlem
budou tvořit v huti sklářské školy na libovolné téma. Sedmým symposistou je
pedagog železnobrodské sklářské školy Tomáš Košťál, který bude tvořit v dílnách
firmy Detesk. Jsme moc rádi, že s námi na symposiu firma Detesk spolupracuje
již pátým rokem! Děkujeme a zveme širokou veřejnost ve dnech 5.–7. září do huti
sklářské školy na veřejně přístupné vzorování.
Petra Hejralová, ředitelka muzea

Léto na Bělišti

venkovní herničky – RC Andílek
· Tematické
červen–srpen: každé úterý a čtvrtek (9–12 hodin)
aneb kutění pro malé a velké a hrátky o století zpátky – Semínko země
· Ručprčky
a Trávnice
červenec–srpen: každou středu (10–12 hodin)

Dny lidové architektury 23.–24. července
V letošním roce se uskuteční další ročník celorepublikové akce Dny lidové
architektury Čech, Moravy a Slezska a roubený objekt Běliště ve výčtu lidových
staveb nebude chybět. Ve výše uvedeném termínu bude dům přístupný zdarma
a připraven bude i doprovodný kulturní program.
Národopisná expozice na Bělišti bude pro návštěvníky přístupna v sobotu
a v neděli v čase od 9. do 17. hodiny. Komentované prohlídky expozice s průvodcem
proběhnou v oba dny od 10. hodiny. Pro zapálené zájemce o lidovou architekturu je
připraven komentovaný okruh po památkové rezervaci Trávníky, který odstartuje
od Běliště v oba dny ve 13 hodin.
V sobotu od 10. do 17. hodiny mohou návštěvníci obdivovat zručnost a znalosti tří
regionálních výrobců, držitelů značky Regionální produkt Českého ráje. Pozvání
přijal pan Petr Klíma, který předvede původní výrobu ručně štípaného šindele.
Paní Ludmila Vondrová povypráví o bylinkových receptech a předvede využití
bylinek v mnoha produktech. Zkušená včelařka Jolana Stáňová zasvětí návštěvníky
do života včel a seznámí je s mnohými produkty jejího hospodaření se včelami.
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Ve stejný den od 15 hodin proběhne koncert smyčcového dua Yellow (violoncellistka
Michaela Krejčová Vitáková a houslistka Pavla Mazancová). Zazní úpravy lidových
písní z pera Jaroslava Krčka a několik zahraničních lidových skladeb.
V neděli od 9 do 11.30 se uskuteční výtvarná dílna „O vodě u vody“ Lenky Hřibové
ze spolku Semínko země, na níž naváže krátká pohádka s názvem „O červené
lodičce“ (od 11.30 hodin). Od 15 hodin se malí i velcí diváci mohou těšit na pohádku
„O velikém čaroději“ inspirovanou jizerskohorskou legendou o čaroději Tamanovi
a knihou Čarodějův učeň Otfrieda Preusslera. Představení zahraje loutkové divadlo
Toy Machine z Peček. Rodiče s dětmi spolu mohou strávit hezký čas u hry „Život na
Bělišti“, při které po nálezu 12 šifer odhalí záhadu starého nápisu na záklopovém
prkně domu.
Pár kroků od Běliště se nachází Minimuzeum skleněných betlémů, které bude
možné navštívit v sobotu od 10 do 17 hodin. Milovníci skla a bižuterie zde budou
mít příležitost vyrobit si vlastní šperk v korálkové dílně nebo si zakoupit výrobek
firmy Kortan v prodejně minimuzea.
Akce je financována Krajským úřadem Libereckého kraje.

Život na Bělišti
Zábavná hra pro celou rodinu, která návštěvníky provede expozicí hravou formou.
Čeká vás spousta zajímavých úkolů a hledání šifer, které odhalí záhadu starého
nápisu na záklopovém prkně.

Založení Sokola v Železném Brodě
Tento rok si připomínáme 160. let od založení železnobrodského Sokola. Rád
bych alespoň touto formou připomněl vznik této nejen sportovní, ale i kulturní,
společenské a „státotvorné“ organizace v našem městě.
Tělocvičná jednota Sokol byla v Železném Brodě založena v roce 1862 jen pár
měsíců později po založení úplně první tělocvičné jednoty Sokola v Praze. První
zprávu o založení pražského Sokola přinesl do Železného Brodu Josef Knop,
který často Prahu navštěvoval, ale podnět k založení železnobrodského Sokola
dal student práv, tehdy už člen pražského Sokola, Josef Commersi. Při zpáteční
cestě ze sokolského výletu na Kunětickou horu se zastavil doma v Železném Brodě.
Objevil se v sokolském kroji, což vyvolalo u občanů veliký rozruch, protože ještě
nikdy Sokola v kroji neviděli. V létě 1862 se po pohřbu Filipa Brožka, c. k. asistenta
při vojenském zásobovacím sboru, sešla železnobrodská omladina v hostinci
Na poště a rozhodla se založit sokolskou jednotu podle pražského vzoru. Brzy na to
byla svolána, opět do hostince Na poště, poradní schůze, jejíž účastníci se rozhodli
založit Sokol v Železném Brodě. O poskytnutí stanov zažádal Josef Commersi
Jindřicha Fügnera, zakladatele pražského Sokola, který je ochotně do Brodu poslal.
Na ustavující schůzi jednoty byl za starostu zvolen František Liška z Loužnice.
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Prvními cvičiteli byli Josef
Commersi, Josef Pavlíček
a Jan Sochor. V prvním roce
existence měla jednota asi
25 členů. Podle písemného
prohlášení, zaslaného roku
1902 České obci sokolské
v Praze bratry Antonínem
Žídkem
a
Františkem
Kotrbou, kteří se zúčastnili
ustavující valné hromady
v roce 1862, fungovala jednota
první rok bez úředního
povolení. Až v roce 1863 zaslal
nový starosta jednoty Josef Cvičící družstvo Sokola Železný Brod 2. září 1888
Knop stanovy okresnímu
úřadu. Zápis o ustanovující schůzi z roku 1862 i další dokumenty vzniklé do roku
1870 bohužel shořely při požáru domu jednatele Antonína Bredlera. V rámci oslav
výročí založení jednoty (1886 a 1912) však pamětníci sepsali vzpomínky na první
období Sokola, které potvrdily i rok založení 1862.
Tak vznikl Sokol v Železném Brodě. Historii této tělovýchovné organizace
připomene výstava: Kapitoly z dějin železnobrodského Sokola, která bude
k vidění od úterý 5. července v národopisné expozici Městského muzea na Bělišti,
až do neděle 18. září 2022.
David Řeřicha, pracovník muzea

Muzeum a galerie Detesk Železný Brod
otevřeno: denně 9–17 hodin

Miloslav Klinger – Můj život se sklem
Po celé letní období, až do neděle 25. 9. 2022, patří
prostory galerie DETESK retrospektivní výstavě prací
jednoho z nejvýznamnějších českých a československých
sklářských výtvarníků, Miloslavu Klingerovi.
Narodil se v Hrubé Horce u Železného Brodu
10. ledna 1922, v letech 1937–1938 se učil figurkářem
u místního podnikatele Josefa Kleinerta. V období
1938–1941 studoval na odborné sklářsko-obchodní škole
v Železném Brodě, po jejím absolvování nastoupil opět
do zaměstnání do firmy Kleinert, tentokrát jako vzorkař
figurek.
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Od roku 1942 do roku 1948 navštěvoval Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér prof. Štipla.
Miloslav Klinger zůstal Železnému Brodu věrný po celý život,
pracoval jako výtvarník pro Železnobrodské sklo, ve sklářské
škole působil jako pedagog, v letech 1963–1966 byl jejím
ředitelem.
Proslul především stylizovanými hutně modelovanými
figurami postav z křišťálového skla, později se věnoval plastikám tesaným
a obrušovaným. Ve druhé polovině 70. let vytvořil rozměrné práce z barevného
skla, na počátku let osmdesátých jimi své dílo završil…
Zemřel v Železném Brodě 5. července 1999.
Výstava, připomínající 100. výročí narození Miloslava Klingera, se ve dnech
17. a 18. září stane součástí letošního železnobrodského Skleného městečka.

Muzeum socialistických vozů Železný Brod
otevřeno: út–ne v čase 10–16 hodin
Srdečně zveme na prohlídku nejen nové expozice, která vás provede motorismem
východního bloku 50.–80. let. Vystaveny jsou motocykly a osobní i nákladní vozy
z mnoha zemí výchovní Evropy.
Nechte se zlákat k návštěvě našeho muzea a přeneste se na československé
silnice 2. poloviny minulého století.
Více na www.socialist-motorgate.cz.
za představenstvo muzea Pavel Kadaš

Minimuzeum skleněných betlémů Železný Brod
otevřeno: po–so v čase 10–17 hodin nebo po tel. domluvě na mob.: 777 168 470
Srdečně zveme na prohlídku až 70 skleněných historických i moderních betlémů.
Prohlédnout si u nás můžete klasické figurkové betlémy, vyráběné u sklářského
kahanu. Najdete tu však i velký hutní betlém, zasazený do ručně malovaných kulis
Železného Brodu. Dále betlémy korálkové, ryté, broušené, z dutých skleněných
trubic, betlémy z tavené plastiky, malované na skle i vytvořený skleněnou
mozaikou.
V muzeu je také kreativní korálková dílna a obchod s bižuterií a drobnými
skleněnými předměty.
Alena Kortanová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽELEZNÝ BROD
Jiráskovo nábřeží 737 (kontakty: e-mail: knihovna@zelbrod.cz, tel. č.: 483 389 123)
V době letních prázdnin bude knihovna otevřena:
úterý 9–12 a 13–17.30 hodin a středa–čtvrtek 9–12 a 13–17 hodin.
Na pátek 2. září připravujeme Rozloučení s létem – dopoledne pro maminky
s nejmenšími dětmi v rámci projektu Bookstart s lektorkou PaedDr. Lenkou
Hřibovou.
Přejeme vám krásné prázdniny a příjemnou dovolenou – nejlépe s knihou!
Dana Hudíková a Barbora Vymazalová

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Přejeme všem dětem krásné prázdniny, plné dobrodružství a zážitků. Věříme, že
po prázdninách všichni ve zdraví opět usednou do lavic ve čtvrtek 1. září a zahájí
tak školní rok 2022/23.

MŠ Na Vápence Železný Brod
Hurá na prázdniny
Děti z naší školky ukončily další školní rok tradičním výletem. Tentokrát zamířily
do EKOparku Liberec, kde si užily spoustu zábavy při plnění úkolů čtyř živlů:
Země, Vody, Ohně a Vzduchu. V dílničkách si vyrobily hračku ze dřeva. Zatloukaly
hřebíky, lepily a natíraly. Nadšeně si pak domů odvážely letadýlka, domečky, meče,
panenky. Malovaly blátem, stavěly stavby z písku nebo dřevěných krychlí, vařily
v blátivé kuchyni, skamarádily se s kozlíkem Pištou a kozou Rozinkou, chodily bosy
po smyslovém chodníku, poobědovaly palačinku v Kavárně v korunách stromů,
dověděly se spoustu nových věcí o přírodě, a nakonec v temné jeskyni nalezly
truhlu s pokladem. Každý si z něj za splněné úkoly mohl odnést kousek zlata. No
řekněte, nebyl tento výlet v dnešní době rostoucí inflace úžasný počin?
Pak už nastal takový ten čas smíšených pocitů, kdy jsme se loučily s předškoláky.
Vždy je to velká zábava, ale zároveň i trocha smutku, že už se k nám po prázdninách
nevrátí. Letos jsme pro děti připravili program s názvem „Indiana Jones v říši
pohádek“. Děti jako malí badatelé hledaly indicie, luštily hádanky, překonávaly
překážky, aby v různých pohádkách nalezly sedm klíčů k zámkům od tajemné
komnaty. Odpoledne jsme do našeho bádání a hledání zapojili i rodiče, kteří
se pak stali svědky pasování svých předškoláčků na školáky. Po dvouleté pauze
jsme opět mohli ve školce zůstat, uvařit si večeři na ohni, strávit společně noc
jako dobrodruzi a ráno ve hře pokračovat, takže si to děti opravdu náležitě užily.
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Přejeme jim úspěšný start do další životní etapy, štěstí na skvělé pedagogy, aby ve
vzdělávání našly zálibu a radost, byly v životě šťastné a spokojené a dělaly to, co je
baví.
Všem dětem, rodičům i celému kolektivu MŠ bych ráda poděkovala za spolupráci
a popřála krásné léto plné sluníčka, prázdninové pohody, odpočinku, aby načerpali
hodně sil do nového školního roku.
Jitka Jírová, ředitelka MŠ

ZŠ Školní Železný Brod
Ve čtvrtek 19. května proběhlo na stadioně Střelnice v Jablonci nad Nisou okresní
kolo Atletického trojboje s Adamem. Děti běhaly na 50 m, skákaly do dálky a házely
kriketovým míčkem. Z naší školy se této sportovní soutěže zúčastnilo 30 dětí
z 1. stupně. Do krajského kola postoupili vždy čtyři nejlepší z jednotlivého ročníku.
1. tř. dívky Mabel Makulová (3. místo) a chlapci Rudolf Časár (4. místo)
2. tř. dívky: Bára Janusová (2. místo) a chlapci: Daniel Šilhán (3. místo)
3. tř. dívky: Anna Abrahamová (1. místo), Anežka Chmelíková (2. místo) a chlapci:
Šimon Musil (4. místo)
4. tř. dívky: Aneta Voláková (1. místo) a chlapci: Filip Petrák (4. místo)
5. tř. chlapci: Filip Drda (1. místo), Štěpán Brožek (3. místo)
Štafeta ve složení: Anna Abrahamová, Anežka Chmelíková, Filip Petrák, Dmytro
Ursta (1. místo).
Krajské finále Atletického trojboje s Adamem proběhlo 2. června na stadioně
Ludvíka Daňka v Turnově. Výsledky jednotlivců:
1. tř. chlapci: Rudolf Časár (3. místo), 3. tř. dívky: Anna Abrahamová (2. místo),
Anežka Chmelíková (10. místo), 4. tř. dívky: Aneta Voláková (4. místo), 5. tř. chlapci:
Filip Drda (2. místo), Štěpán Brožek (3. místo).
Všem moc blahopřejeme! I po dlouhé sportovní pauze děti dokázaly zabojovat
a získat velmi pěkné výsledky v okresním i krajském kole. Během letních prázdnin
přejeme všem mnoho sportovních zážitků.
Mgr. Milena Hlubučková, tř. učitelka 3. A
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Tři čísla časopisu, tři literární úspěchy
Žákyně 8. tříd pokračují v literární soutěži s časopisem Moje země a opět slaví
úspěch. Text Moje oblíbené místo Terezy Malinové z 8. A se dostal přímo na
stránky třetího čísla časopisu a text Útočiště Valerie Polmové z 8. B je zveřejněn na
prvním místě na jeho webových stránkách. V každém doteď vydaném čísle tohoto
časopisu byl tak otištěn text některé ze žákyň naší školy. Gratulujeme a přejeme
další literární úspěchy.
Mgr. Nikola Kunstová

Výlety se čtenářským klubem
V květnu a červnu jsme se čtenářským klubem podnikli dva výlety. První byl spojen
s četbou knih vztahující se k tématu první světové války. Využili jsme příležitosti
a zajeli se podívat na Legiovlak do Turnova. S panem průvodcem jsme si celý vlak
prošli a dozvěděli se plno zajímavého o legionářích a tehdejší době. V červnu jsme
pak navštívili Muzeum a Pojizerskou galerii v Semilech. Prohlédli jsme si výstavu
obrazů Malíři Pojizeří a zavzpomínali na dětství v expozici „Jak se rodí večerníčky“.
Měli jsme možnost vyfotit se například v klobouku Boba a Bobka nebo v autíčku
Večerníčka. Pět z pěti členů čtenářského klubu výstavy v Semilech doporučuje.
Mgr. Nikola Kunstová

ZŠ Pelechovská Železný Brod
Sportovní úspěchy našich žáků
Měsíce květen a červen jsou bohaté na sportovní klání. Jsme za to velmi rádi,
neboť dva covidové roky tomu tak nebylo. Proto jsme s našimi žáky sportovali, kde
to jen šlo. Nutno říci, že jsme byli velmi těžkými soupeři i školám z větších měst
s mnohonásobným počtem žáků, než je naše malá škola.
Tvrdé boje jsme svedli na štafetovém poháru, kde jsme v okresním finále
obsadili čtvrtou příčku. V přehazované jsme v Jablonci nad Nisou prohráli pouze
jeden set se ZŠ Libereckou, ale i tak jsme získali krásné druhé místo. ZŠ Malá Skála
tradičně pořádá vybíjenou, kde jsme obsadili třetí příčku. Poté jsme uspořádali
atletický trojboj všestrannosti, kam jsme přizvali žáky prvního stupně ze ZŠ Školní,
ZŠ Koberovy a z Malé Skály. Okrskového kola se zúčastnilo patnáct desítek žáků,
kteří v improvizovaných podmínkách železnobrodské haly, které jsme museli
využít kvůli nepřízni počasí, předvedli krásné sportovní výkony v běhu, hodu
a skoku. V krátkém sledu proběhlo okresní kolo v Jablonci nad Nisou, ze kterého
pouze ti nejlepší postoupili na krajské finále na stadion Ludvíka Daňka do Turnova.
Již postup do kraje je velikým úspěchem. Naše družstvo žáků čtvrté třídy ve složení
Terezka Hartlová, Nikolka Hůrková, Máťa Antoš a Jirka Klickanič postoupili
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z okresu dokonce z prvního místa. Na krajské
kolo se také probojoval Kuba Kameník z 1. třídy
a Eliška Petříková z 3. třídy. Několik málo dní
mezi okresním a krajským finále jsme věnovali
tréninku těchto šesti žáků. Píle a čas vložený
do těchto borců se vrátil mnohonásobně.
Terezka Hartlová dokázala porazit všech
24 nejlepších dívek ze čtvrtých ročníků z celého
LB kraje a se ziskem 1 655 bodů vystoupala
na příčku nejvyšší pro zlaté ocenění. Soutěž
družstev spočívala v součtu bodů všech čtyř
závodníků ze čtvrtého ročníku plus body
získané v běhu na 4 × 60 metrů. Zde soutěžilo
11 nejlepších škol z kraje a naše úžasná čtveřice obsadila druhou příčku,
kdy lepší byli pouze čtvrťáci ze ZŠ Ještědská v Liberci. Vyvrcholením tohoto
úspěchu je postup do celorepublikového finále, které se uskuteční v září 2022.
Našim výborným sportovcům moc gratulujeme a uděláme vše pro to, abychom
i v září dokázali navázat na tento velkolepý úspěch.
Mgr. Milan Hlubuček a Mgr. Tomáš Hartl, vedení ZŠ Pelechovské

Dětský den
Dne 28. 5. proběhl na fotbalovém hřišti v Železném Brodě Dětský den. Ve spolupráci
s fotbalovým klubem FK Železný Brod jsme navázali na nultý ročník z roku 2019.
Hlavním cílem akce bylo ve spolupráci s ostatními spolky a organizacemi ze
Železnobrodska oslavit svátek dětí. Právě těmto subjektům patří velké poděkování,
neboť společně s nimi jsme zpříjemnili odpoledne 240 dětem a jejich rodičům.
Akce se zúčastnily tyto organizace: ZŠ Pelechovská, FK Železný Brod, Město
Železný Brod, Fotbalová akademie Jablonec, SVČ Mozaika, MŠ Koníček, Sokol
Železný Brod, RC Andílek, Skauti, FSA Jany Boučkové, ZŠ Školní, Rybáři, MŠ Na
Vápence, ČČK Železný Brod, Horolezecký oddíl, SDH Železný Brod a TIC Železný
Brod.
Na stanovištích děti plnily nejrůznější sportovní úkoly, dovednostní a vědomostní
disciplíny, dozvěděly se také mnoho zajímavých informací o našem městě, o vázání
uzlů, o rybářském řemesle, o poskytování první pomoci a v neposlední řadě si
protáhly tělo při tanci s Emilkou a Terezkou. Mimo dobrého občerstvení byly pro
přítomné připraveny tvořivé dílničky, malování na obličej, skákací hrad, zásah
hasičů, při kterém vyprostili osobu z havarovaného vozu a také autogramiáda
úspěšných sportovců, jimiž byla Jana Boučková, Anna Sixtová a Benjamín Vomáčka.
Program byl doplněn hudebním doprovodem. I přes nepřízeň počasí si účastníci
a pořadatelé celé odpoledne užili. Takovouto akci nelze dělat bez sponzorů. Zde
se ukázalo, že máme ve městě ohromné množství skvělých lidí a firem, kteří
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i v takto těžké době přispěli. Ač se jedná o velké množství, všichni zaslouží jmenný
výčet: Město Železný Brod, Matura Beads, Detesk, Glass beads, Řeznictví Bukvic,
Řeznictví Kužel, TFNet, Pneuservis Donát, Pizzerie Malá Skála, Elektra K2 – p. Ivo
Priadka, Česká spořitelna, obchod v Cristale, Vietnamská prodejna proti tržnici
a Na Vápence, Bonanza, Lékárna na poliklinice a u Anděla, Drogerie u Anděla,
Aquarium – Cesita – Ernesto Malafarina, Svárovský – kniha – papír, Květinka Jiřina
Hloušková, Hodinářství M. Nožička, Devětsil – Kristina Kalandrová, Květinářství
U Tulipánu, Květinářství Růžena Farbárová, Květinové nebe, Potraviny – kuřecí
svět – Miroslava Michalíková, PRECIOSA ORNELA, Nápojka Kuželákovi, Cukrárna
U Šefrů, Papíráček – Švadlenka, Potraviny Kozlovská, Čipro – ochranné pomůcky,
Železářství Dubský, Domácí potřeby Dubský, Manželé Matoušovi – Semily, Aleš
a Lenka Drmlovi, Nábytek Večerník, ACRA Semily, Pivovar Rohozec, Nápojka
a občerstvení U Klokana, Restaurace U Zvonice, Radek Hubáček, Roman Daníček,
DT-Glass, K-Garant, Česká pošta, Ján Varga, Kovárna Skrb-kovy. Všem mnohokrát
děkujeme za podporu, přízeň, laskavost a ochotu, která je nevídaná.
Jelikož jsme opravdu nadšeni spoluprací s takto velkým množstvím subjektů
a zájmem o činnost s dětmi, tak již nyní počítáme s dalším ročníkem, který se
uskuteční 3. 6. 2023. Máme mnoho nápadů, čím příští ročník obohatíme, takže se
máte opravdu na co těšit.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se na konání a přípravách Dětského dne
podíleli.
Mgr. Tomáš Hartl za ZŠ Pelechovskou a Jaroslav Kletečka za FK Železný Brod

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
Matematický klokan
V březnu 2022 proběhla mezinárodně koordinovaná soutěž i s účastí našich
chemiků. Středoškoláci soutěží podle ročníku ve dvou kategoriích. Ve stejný
den zasednou k téměř stejným úlohám miliony žáků v různých státech světa
a řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase. Výhodou je, že všechna kola od
školního po celorepublikové a mezinárodní absolvují ve své školní lavici. Úlohy
jsou postavené na logickém uvažování. I když je u každé nabídnuto pět variant
odpovědí, nejsou vůbec jednoduché. Stává se, že v soutěži uspějí žáci, kteří
v matematice nejsou premianty. V náročné konkurenci se letos na republikové
úrovni naši nejlepší řešitelé umístili mezi 16 % nejúspěšnějších v kategorii Junior
a mezi 25 % nejúspěšnějších v kategorii Student. Jsme rádi, že naše studenty tato
soutěž baví.

Maturitní zkoušky 2022
Po dvou předchozích letech, kdy studenti absolvovali maturity v pozměněné
podobě, proběhly zkoušky v plném rozsahu. V březnu zahájili studenti výtvarných
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oborů grafickou maturitou a realizací praktické maturitní zkoušky, na začátku
dubna proběhly písemné práce z českého a anglického jazyka, nově zcela v režii
školy. První květnové dny náleží pravidelně didaktickým testům z češtiny, angličtiny
a matematiky. Poté následovaly praktické zkoušky chemiků a technologů a na
konci května a počátku června proběhly ústní profilové zkoušky. Ze všech oborů
maturitní zkoušku letos konalo 45 žáků. Z výtvarných oborů maturitu úspěšně
vykonalo 74 % a z chemicko-technologických oborů 82 % studentů.
Mgr. Dana Kubáčková, zástupkyně ředitele

Přijímací řízení
Přijímací řízení do čtyřletých maturitních oborů bylo letos výjimečné, a to hned
z několika důvodů. Prvně po dlouhých letech se podařilo naplnit budoucí první
ročníky z více než 100 %. Do výtvarné třídy nastupuje 31 žáků, kdy 31. žákem je žačka
z Ukrajiny, která uprchla před válkou z ukrajinského Charkova. Po dlouhé době
se podařilo naplnit v rámci víceoborové třídy Aplikované chemie a Technologie
silikátů kapacitu oborů na 100 %. V technické třídě mezi 30 žáky nastoupí také
1 žačka z Ukrajiny. Přejme našim budoucím i stávajícím žákům mnoho úspěchů.
RNDr. Martin Smola, statutární zástupce ředitele

Prázdninová školní výstava Sklo a Design 2022
Tradiční prázdninová výstava žákovských prací výtvarných oborů probíhá denně,
kromě pondělí, v čase 10–16 hodin v budově sklářské školy a potrvá do neděle
28. 8. 2022. K vidění je kromě nejnovějších klauzurních a maturitních prací ze šesti
zaměření Designu skla i spousta nových produktů z oboru Průmyslový design,
včetně maleb z týdenního malířského pobytu Plenér 2022 ve Vysokém nad Jizerou.
Otevřena je i školní prodejna (út–pá: 10–14 hodin). Srdečně vás zveme.
Více informací na www.supss.cz.

Mgr. A. Jan Hásek, ředitel školy

CÍRKEVNÍ ORGANIZACE
Ochranovský sbor při čce Železný Brod – Jednota bratrská
Na neděli 3. července připravujeme v Železném Brodě Husův den. Dopolední
shromáždění začíná v 9.30 hodin ve velkém sále kaple Jednoty bratrské na Brodci.
Bohoslužby bude mít Hana Jalušková, kazatelka z Rovenska pod Troskami.
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CÍRKEVNÍ ORGANIZACE
Odpolední shromáždění na Kalichu u Besedic začíná v 15 hodin. Biblickým úvodem
poslouží Ondřej Halama – senior Ochranovského seniorátu a administrátor sboru
v Železném Brodě. Přednášku bude mít Dr. Matouš Jaluška – literární historik
a ordinovaný kazatel na téma „Biblické vzory Jana Husa“. V případě špatného
počasí se odpolední shromáždění také uskuteční ve velkém sále kaple Jednoty
bratrské na Brodci.
Všichni jste na toto setkání srdečně zváni.
Marcela Pallová, kurátorka

AKTIVITY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
	Spolek zdravotně postižených železnobrodska
Během prázdnin rušíme úřední dny, práci v klubech, ale pokračujeme i nadále
v našem programu zájezdů.
13. 7.
Celodenní výlet na hrad Křivoklát a do sídla našich presidentů v Lánech.
V 10 hodin máme objednanou prohlídku hradu Křivoklát, která bude trvat
80 minut. Vstupné 65+ je 190 Kč. Potom pojedeme do zámeckého parku v Lánech, kde
navštívíme lánský hřbitov (rodina T. G. M.), prohlédneme si Masarykovu jezdeckou
sochu, dále můžeme navštívit muzeum T. G. M. a pamětní síň dr. Alice Masarykové.
Časová náročnost 2,5 hod, vstupné 15 Kč. Odjezd od sokolovny je v 6.30 hodin, cena
za dopravu 250 Kč. Vedoucí zájezdu M. Minářová.
10. 8.
Celodenní výlet do Polska
Zde navštívíme vodopády na řece Kamience, potom lázně Swieradow Zdrój s velmi
zajímavou kolonádou, lázně Libverda a Hejnice. Vstup do vodopádů se platí, peníze
si vyměníme za hranicemi. Vezměte si kelímek na ochutnávání minerální vody, je
nutný občanský průkaz nebo cestovní pas. Odjezd v 7.30 hodin od sokolovny, cena
za dopravu 200 Kč. Vedoucí zájezdu V. Petružálková, která přijímá přihlášky od
15. 7. 2022.
8. 8.
Ve 14 hodin se v klubovně na Poříčí vybírá doplatek za pobyt v Chorvatsku
ve výši 4 850 Kč, nezapomeňte!
29. 8.	Schůzka účastníků zájezdu do Chorvatska v klubovně na Poříčí ve
14 hodin.
Na 7. 9. připravujeme výlet do Sloupu v Čechách (hrad) a do minimuzea másla
v Chrastavě. Přihlášky od 10. 8. přijímá M. Minářová.
Sledujte aktuální informace ve vývěsce na tržnici.
Krásné a slunečné prázdniny plné pohody a nových zážitků přeje
za výbor Marcela Minářová
Kontakty: neslysicizb@post.cz, szdpzb@seznam.cz, M. Paldusová: 724 462 219,
V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 724 531 270, M. Flajšmanová: 721 861 515,
J. Černá: 605 459 649, V. Valentová: 737 744 873
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Český červený kříž Železný Brod
Pojeďte s námi 10. září na tradiční výlet, při kterém navštívíme město Mělník
a pivovar Svijany. Odjezd autobusu v 8 hodin od Penny Marketu v Železném Brodě.
Návrat cca kolem 18. hodiny. Cena: členové 250 Kč, nečlenové 300 Kč dospělí
a 200 Kč děti. Rezervace na mob.: 737 474 649 u p. Michlerové.
Liduška Fidlerová, ČČK Železný Brod

My Gospel Železný Brod
Splněný sen
V mém životě se splnilo hodně věcí, ale jedna, pro kterou žiji od mala, stále
nepřicházela. Den 18. 9. 2021, to je to osudové datum. Trávili jsme s partou víkend
na chalupě na Hrubé Horce, v Železném Brodě se zrovna konala akce Skleněné
městečko. A já jsem se naprosto nečekaně ocitla na sklandě.
Když jsem si ve škole prošla nejrůznější stanoviště a byla už na odchodu, slyšela
jsem sbor. Říkala jsem si, že se zastavím na dvě písničky a půjdu. V tom ale přišlo
na řadu „Fix you“ a já měla husí kůži, v hloubi duše jsem si přála tam stát a patřit
k nim, protože na ně byl úžasný pohled tím, jak si to užívají a jak jsou všichni
milí. Po skončení koncertu za mnou přišla zpěvačka Péťa a ptala se, jestli bych
nechtěla někdy přijít na zkoušku. Přišla bych ráda, ale jsem z Prahy. Myslím, že by
tehdy nikdo nevěřil, jak to všechno dopadne. Po dlouhém otálení jsem nakonec
opravdu vyrazila na sborovou zkoušku, a když jsem slyšela, že to zas až tak moc
nekazím, rozhodla jsem se, že do toho půjdu. Navíc mě neuvěřitelně podpořila
sbormistryně Adéla slovy, že se nemám ve zpěvu podceňovat a opravdový hluch
má jen 5 % populace a byla by to velká náhoda, kdybych to byla zrovna já.
Dnes můžu říct, že mě sbor moc naplňuje, každý den cvičím a připravuji se
a veškerý čas strávený s nimi je pro mě zážitek. A co je mojí motivací? Na to mám
jen jednu odpověď – My Gospel. Je to moje motivace, jak zvládnout úplně všechno.
Přeji každému, aby zažíval pocity štěstí jako já, když jsem se všemi a zpíváme.
Zároveň bych chtěla poděkovat každému v gospelu za to, jak mě naprosto úžasně
přijali mezi sebe. Jak jsou hodní, vřelí a díky nim se cítím skvěle. Nebojím se říct,
že je to má druhá rodina. Je důležité plnit si sny, i když se někdy zdá, že to nejde,
tak věřte, že ano! Stačí jen chtít. Zkusit se má přece všechno!
Míša Brožová

Glass Choir Železný Brod
Noc kostelů
Dne 21. 5. se konala akce, u které jsme nemohli chybět! Bylo právě 15 hodin, když
se v kostele rozezněla hudba, a my začali zpívat... Náš první koncert s naší novou
kapelou byl nepopsatelně krásný a to i díky vám! Děkujeme panu faráři Juchovi za
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prostor, který nám poskytuje nejen na faře k našim zkouškám, ale také za možnost
zazpívat na tak krásném místě jako je železnobrodský kostel. Doufáme, že se s vámi
brzy potkáme na dalším koncertě a zpříjemníme vám tak den naší hudbou.
Blíží se léto – čas odpočinku a nabírání nových sil. Náš sbor potřebuje novou
energii, aby ji mohl předávat dál. V létě budou tudíž naše zkoušky jen nárazové.
Od pondělí 5. září se opět těšíme na naše pravidelné zkoušky na faře od 17 do
19 hodin.
Chcete být naší milou součástí? Neváhejte a přijďte v září mezi nás. Uvítáme
všechny nové tváře.
za Glass Choir Helena Simmová

	Rodinné centrum Andílek
sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora

Herničky
Tradiční venkovní herničky na Bělišti plné her a tvoření budou vždy v úterý a ve
čtvrtek v čase od 9–12 hodin. V případě nepřízně počasí zůstávají ve vnitřních
prostorách RC.
Vstupné: 40 Kč, zajišťujeme drobné občerstvení.
Téma herniček:
5. 7. Doprava
7. 7. Bob a Bobek
12. 7. Barvy
14. 7. Křemílek a Vochomůrka
19. 7. Exotická zvířátka
21. 7. Perníková chaloupka
26. 7. Domácí zvířátka
28. 7. Rumcajs a Manka
2. 8. Povolání

4. 8. Pat a Mat
9. 8. Květiny
11. 8. Motýl Emanuel a Maková panenka
16. 8. Ovoce
18. 8. Pejsek a Kočička
23. 8. Zelenina
25. 8. Jelínek a Maková panenka
30. 8. Zakončení a společné opékání
vuřtíků (místo bude upřesněno)

Když je ošklivo a vy nevíte kam s dětmi kontaktujte nás! na mob.: 774 608 874.
I přes léto rádi otevřeme naše prostory, kde si můžete s dětmi pohrát.

Letní program
7. 7. od 10 hodin Workshop Macrame Andílci (galerie Vl. Rady Žel. Brod)
18.–22. 7. Pohádkový Příměstský tábor (obsazeno)
21. 7. od 10 hodin Malování hennou a její význam (galerie Vl. Rady Žel. Brod)
23. 7. od 21.30 hodin Noční stezka odvahy za hvězdami (start pod kostelíkem
na Poušti, cíl ve hvězdárně na Popluži), vstup: 30 Kč/osoba
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1.–5. 8. Prázdninová školka v Andílku (obsazeno)
6. 8. od 10 hodin Neckyáda – dětský program (malování na obličej, dílny), akce
ve spolupráci s Piráty Železný Brod
8.–12. 8. Příměstský tábor na motivy Harryho Pottera (2 volná místa)
11. 8. od 10 hodin Workshop Perníčkování (galerie Vl. Rady Žel. Brod)
20. 8. od 10 hodin Trhy na Štěpánce
20. 8. od 11 hodin Festival malých pivovarů Semily
27. 8. Rodinný den v Bystřici
5. 9. Zahájení poprázdninového provozu a otevření naší nové školičky

Školička – co nabízí a komu je určená?
Miniškolka je další z řady našich služeb, které nabízíme rodinám. V loňském roce
byla otevřena Předškolička na dva dny v týdnu. Nyní otevíráme školku na celý týden
(možnost dopoledne či celého dne). Miniškolka slouží k nenásilnému přivyknutí
na vstup do MŠ. Děti jsou v menším kolektivu a lépe se osmělí. Primárně je určena
pro předškolkové děti (cca od 2 let). „Bezplenkovost“ rozhodně není podmínkou
pro přijetí. Pokud máte pro své děti o návštěvu školičky zájem – kontaktujte nás!
Přejeme vám krásné léto plné sluníčka a těšíme se, že se s vámi potkáme na našich
akcích!
za RC Andílek Helena Simmová
Pro více informací a přihlášení na jednotlivé workshopy, přednášky a kroužky
využijte mob.: 774 608 874, info@centrum-andilek.cz, h.simmova@centrumandilek.cz. Podrobnosti o jednotlivých akcích na www.centrum-andilek.cz.

	Kamenický klub mládeže Horská Kamenice
V sobotu 6. srpna zveme na Kamenický speed badmintonový turnaj pro děti
a dospělé na místní hřiště. Zápis od 10 hodin. Hrají vždy smíšené páry, děti hrají
v páru s dospělým nad 15 let. Startovné děti 50 Kč a dospělý od 15 let 100 Kč. Výhry
a občerstvení zajištěno na místě. Těšíme se na vás. Pohyb je to, co potřebujeme
a naše pravidla jsou pro každého.
Jarmila Koňáková
Pohádková cesta v Horské Kamenici 28. 5. 2022
Děkuje všem pohádkovým postavičkám a rodičům, kteří se 28. května zúčastnili naší
akce s dětmi i přes nepříznivé počasí. Nakonec nám počasí přálo a vše klaplo, jak
mělo.
Tereza Řeháková
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Trávnice Železný Brod
Zpátky v čase 2022
Rok se sešel s rokem a opět se nám podařilo učinit časový skok do minulého století,
tentokrát již po šesté.
Šestý ročník se konal v již tradičním květnovém termínu. Tam někde nahoře, nám
letos drželi pěsti a poslali nám nádherné počasí. V sobotu se v Železném Brodě
objevila časová smyčka, která louku před muzeem na Bělišti vrátila zpět do třicátých
let minulého století. Vážené příchozí zdravily, flašinetář, harmonika. K ochutnání
byly koláče, paní a dívky mohly navštívit kartářku, zakoupit si košíky z vrbového
proutí a všelijakou veteš. Dítka mohla vyzkoušet, neskutečné dřevěné atrakce
z Bozkova, zkusit hrát káču, kuličky, chůzi na chůdách a honit obruč, podojit kozu,
vyzkoušet odvahu při hmatové hře „ stánek hrůzy“, vylovit si „rybu“ a zatočit si kolem
štěstí. Velkou atrakcí byl dřevěný kolotoč na ruční pohon. K jeho obsluze se Ivanovi
nyní hlásí spousta dětí a ptají se, kdy zase bude. K poslechu i tanci zahrálo hudební
sdružení Lehotai, zazpíval Řetízek pod taktovkou Veroniky Svobodové, hrálo se
pimprlové divadlo. Zlatým hřebem akce byla modní přehlídka historických plavek
v provedení Jilemnických paní a dívek. Dámy byly kouzelné. Fotografie v dobovém
oblečení před plátnem Malého náměstí z roku 1905 jsou až nevídaně autentické.
Atmosféra třicátých let tentokrát vyšla dokonale.
Trávnice děkuje všem aktérům této akce
Děkujeme: IKS Železný Brod, Muzeu Na Bělišti, všem účinkujícím a dalším
zúčastněným, bez nich by to prostě nebylo ono.
Speciální poděkování patří našim sponzorům:
Městu Železný Brod a železnobrodským firmám Detesk a Řeznictví a uzenářství Bukvic

Trávnická kniho-budka
Jak již mnozí z vás zaznamenali, na Trávníkách v parčíku v Hluboké ulici je od
začátku května kniho-budka. Její křest proběhl koncem dubna za účasti Yellow-dua.
Nejen samotný křest se vydařil, ale kniho-budka plní očekávaní. Knihy se v mění,
přibývají a ubývají. Budeme rádi, když si k ní naleznete cestu i vy.
Trávnice z. s.
Jiřina Čermáková

	Skautské středisko Údolí Železný Brod
Ohlédnutí za skautskou činností v našem středisku
Po dvou jarních měsících plných událostí a akcí pro veřejnost jsme mohli trochu
vydechnout, nicméně chystáme program na naše letní tábory, které musí
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být připravené také po stránce administrativní. Na pravidelných schůzkách
a výpravách se věnujeme našim skautským dětem.
Děti z oddílu Ledňáček jely do Turnova prohlédnout si expozici Legiovlaku, což
je 14 zrekonstruovaných vagónů, kterým putovali českoslovenští legionáři napříč
Ruskem v období let 1918–1920. Poslední školní měsíc, po indiánsku měsíc růží, se
konečně umoudřilo počasí a děti mohly trávit schůzky na lodích u řeky ve Splzově.
Na svou poslední výpravu jely do Urban Jump Areny v Liberci.
Mravenci – oddíl benjamínků, má svoje schůzky ve středu stejně jako oddíl
skautů a skautek, se kterými se na schůzkách také vídají, učí se jejich dovednostem
a hrají společně některé hry. Malí i velcí si hry užívají se stejným nadšením, vedoucí
nevyjímaje. Připravují se tak na společně trávený čas na střediskovém táboře.
Ten se letos koná v Chotěvicích u Hostinného, pro malé benjamínky v termínu
16.–23. 7. 2022. Pro oddíl vlčat a světlušek a oddíl skautů a skautek bude tábor
o týden delší (do 30. 7.). Mravenečci se těší i trochu bojí zároveň, pro mnohé z nich
to bude jejich první tábor, ale společně vše určitě zvládnou a patřičně si užijí!
Oddíl Ledňáček vyjíždí na svou pirátskou plavbu na lodi La Grace v pátek
1. července. Vedoucí Ledňáčků také pořádají tři turnusy příměstských táborů. Více
na FB stránkách a letácích.
Školní rok utekl velmi rychle, covid už nás neomezoval tak radikálně jako
v minulých dvou letech, blíží se prázdniny a doba dovolených, na kterou se těší
každý z nás. Na střediskové radě se s námi rozloučily naše dvě parťačky – Ája
Barešová a Pája Plívová, které čekají mateřské a pracovní povinnosti tak významné,
že se nějaký čas nebudou moci věnovat skautským dětem. Za jejich dosavadní
dlouholetou aktivitu, práci s dětmi i práci pro celé skautské středisko jim patří
náš velký dík a do další životní etapy přejeme hodně zdaru, štěstí a zdraví, holky
děkujeme!
Za celé naše skautské středisko přejeme všem krásné léto plné dobrodružství
a čas odpočinku prožitý v klidu a zdraví. V září se těšíme na nové zájemce o naši
skautskou činnost. O tom více napíšeme v příštím čísle…
Hanka Kleinová-Bronťa a Lucka Arendášová-Alík

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
SPORT
Městské koupaliště Železný Brod
Od července je opět za příznivého počasí otevřeno naše koupaliště, a to: od
pondělí do neděle vždy v čase 10–19 hodin. Osvěžit se vy i vaše děti můžete ve dvou
bazénech (dětský bazén 20 × 12 m se skluzavkou a velký 50 × 25 m). vstupné: 50 Kč
dospělí, 30 Kč děti, sleva po 16 hodině. Aktuální informace o teplotě vody na Fb/
Koupaliště Železný Brod.
Libor Kochánek, hlavní plavčík, mob.: 721 365 964
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	Sdh horská Kamenice
Srdečně zveme v sobotu 27. srpna od 14 hodin na hřiště u hasičské zbrojnice
v Horské Kamenici na akci Loučení s létem. V programu k poslechu a tanci zahrají
Kapelníci a hudební skupina Prorock. Připraveno bohaté občerstvení. Vstupné:
80 Kč, děti zdarma.

SDH Těpeře
Maraton a půlmaraton Těpeře – 10. ročník
V neděli 17. 7. se uskuteční jubilejní ročník závodu. Na hlavní trase se střídá asfalt,
tráva, šotolina, makadam a lesní jehličnatý povrch s kořeny. Nejníže položené
místo má 378 m n. m. a nejvyšší místo 560 m n. m. Trasa je závodníky chválena
jako velice pěkná. Muži 42 km (Elite, Hobby) budou absolvovat dvě kola, ostatní
tratě 21 km (muži, ženy dle ročníků) budou pokračovat do cíle po prvním kole. Pro
děti samostatné tratě od 3 km až po malý travnatý okruh pro nejmenší. Prezence
začíná 9 hodin u sokolovny v Těpeřích.
Více na www.mtbs.cz a https://obec-tepere.cz/.

Občerstvení při RALLY BOHEMIA
Zveme všechny příznivce motosportu i náhodné kolemjdoucí na posezení a dobré
občerstvení při akci RALLY BOHEMIA – RZ Bzí.
Přijďte za námi v sobotu 9. 7. na hřiště před sokolovnou. Budeme pro vás mít
připravené občerstvení z grilu a udírny i nápoje alko/nealko.
Cca 100 metrů od sokolovny je divácké místo v Těpeřích.
za T. J. Sokol Těpeře Kateřina Slezáková

	Klub kanoistiky Železný Brod
Závody na Paraplíčku
Po dvou letech omezení se nám konečně v polovině května podařilo uspořádat
pravidelné Slalomy na Paraplíčku. V letošním roce jako součást Českého poháru
veteránů. Zároveň jsme byli požádáni vložit do pořadu závodu i Nominační závod
ve sprintu pro Olympiádu dětí a mládeže.
Každý ze dvou dnů se závodu zúčastnilo 300 závodníků a ve dvou jízdách a spolu
s vloženým závodem proběhlo celkem 660 startů. Tak velký počet startů jsme
v minulosti neměli ani při pořádání Mistrovství republiky žáků.
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Mezi závodníky se neztratili ani naši. Zbyšek Lhota vyhrál oba dny celý závod
v kategorii kajak muži a tím samozřejmě i věkovou kategorii veteránů. V kategorii
kánoe dvojic veteránů se umístili na 3. místě Luděk Hudský spolu s Tomášem
Markem. Naše omladina, která začala jezdit teprve letos, sice sbírala zkušenosti
teprve ze břehu, ale věříme, že už v letošním roce nějaké závody absolvuje.
Petr Brychcí, předseda Klubu kanoistiky Železný Brod

T. j. Sokol Bzí
O prázdninách jsme si pro vás připravili tyto akce
9. 7. od 8.30 hodin Volejbalový turnaj – zájemci se hlaste se M. Hejdukové,
mob.: 606 407 220
9. 7. při akci Rallye Bohemia zajišťujeme v sokolovně Bzí výborné občerstvení
16. 7. od 20 hodin MTO Universal Praha – koncert originálního hudebněvýtvarného tělesa divadla Sklep a dalších umělců, vstupné 210 Kč (předprodej
v TIC ŽB), 260 Kč na místě
27. 8. od 15 hodin Dětská olympiáda – sportovní odpoledne pro děti
Za naši jednotu vám všem přeji krásné a pohodové léto!
Lucie Chvalinová, starostka T. J. Sokol Bzí

Tj Sokol Železný Brod
Srdečně zveme všechny aktivní seniory (60 +) na Seniorské hry, které se uskuteční ve
čtvrtek 8. září od 10 hodin na fotbalovém hřišti v Železném Brodě. Protáhnete si tělo,
zasoutěžíte si a skvěle se pobavíte. Akci pořádáme ve spolupráci se ZŠ Pelechovská.
Při příležitosti oslav 160. let založení našeho sokola připravujeme na sobotu
12. listopadu Společenský večer. K tanci a poslechu zahraje Big´O´Band Marka
Ottla z Liberce. Více o programu v dalším zpravodaji.
Za TJ Sokol Železný Brod Jaroslava Srbková, předsedkyně

Fotbalový klub Železný Brod
Příměstský tábor a fotbalové soustředění mládeže FK Železný Brod
V termínu 15.–19. 8. se vždy v čase od 9 do 15.30 hodin uskuteční na našem hřišti
příměstský tábor. V programu trénink dle věkových kategorií, koupání na místním
koupališti a další program dle počasí. Oběd a pitný režim zajištěn v ceně 1 800 Kč.
Více info a přihlášky na mob.: 725 244 280.
za FK Železný Brod Jaroslav Kletečka
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OSTATNÍ
MAP Železnobrodsko III v pohybu
Navázali jsme na úspěšný projekt na podporu kvality vzdělávání v mateřských
a základních školách MAP Železnobrodsko II. Ve třetím projektu, který se nadále
odehrává pod taktovkou MŠMT a EU, se budeme především zabývat zdokonalováním
postupů vytyčených cílů projektu. Projekt úspěšně zahájilo jednání Řídícího
výboru, které proběhlo formou Per rollam 28.–30. 3. 2022. Byl zvolen předseda ŘV,
jímž se opět stal Mgr. František Lufinka. Schváleny byly tyto dokumenty: Jednací
řád ŘV, Statut ŘV, Identifikace dotčené veřejnosti, Komunikační plán, Organizační
struktura, Plán evaluačních aktivit. Veškeré dokumenty jsou veřejné a přístupné
na www.mas-achat.cz. Další jednání ŘV je naplánováno na červen 2022.
Stejně jako v předchozích projektech MAP Železnobrodsko i v tomto pokračujícím
projektu fungují čtyři tzv „pracovní skupiny“. Pracovní skupina pro čtenářskou
gramotnost zajistila seznam doporučené literatury pro 1.–9. třídu ZŠ. Tento seznam
je taktéž dostupný na webu projektu. Metodický materiál „Školních knihovniček“
byl poskytnut všem ZŠ. Poslední jednání této pracovní skupiny se uskutečnilo
v MŠ Koberovy za přítomnosti ostatních ředitelek MŠ ORP Železný Brod. Nadále
bude probíhat akce „Čteme dětem před spaním“, kterou MAP Železnobrodsko III
realizuje spolu s Městskou knihovnou v Železném Brodě.
Pracovní skupina pro matematickou gramotnost připravuje matematickou
soutěž. Tato již tradiční soutěž se těší velké oblibě, neboť spolu s mozkovými závity
procvičí u žáků i fyzické schopnosti. Pokud v lesích kolem Železného Brodu uvidíte
běhat uřícené žáky druhého stupně, kteří si nahlas opakují mocniny a odmocniny,
nedivte se. Je to moderní způsob vzdělávání.
Pracovní skupinu pro rovné příležitosti zaměstnávají otázky, které se týkají
rovného přístupu ke vzdělání. V současné době přibylo téma plynulého zapojení
UK dětí do škol. Pracovní skupina pro financování nadále řeší otázku dodatečného
financování vzdělávacích projektů.
Mgr. Lenka Jůnová, člen RT MAP Železnobrodsko III
V letošním zpravodaji se díky příspěvkům pana Oldřicha Kašpara seznámíte
s obyčeji a zvyky na Železnobrodsku v závislosti na jednotlivých obdobích roku.

Pověsti z Železnobrodska
Svět našich předků měl ještě donedávna poněkud jiné rozměry než ten náš dnešní.
Člověk žijící v úzkém sepětí s přírodou, často naprosto závislý na rozmarech počasí
si od nepaměti různé přírodní jevy personifikoval. Tak spolu s lidmi v minulosti
žila i celá řada nadpřirozených bytostí od vodníků, víl a rusalek, přes bludičky,
ohnivé muže (fajermony), stodolníky, čerty ad. Čert je v lidovém podání na rozdíl
od děsivého satana či ďábla ve své podstatě hlupákem, člověk jej vždy napálí, jako
například v následující pověsti.
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
To prý se jednou mezi Železným Brodem a Malou Skálou toulal čert a přemýšlel, jak
uškodit lidem. Ze skalního bradla u Vranova vyrval obrovský kus kamene a hned
s ním upaloval k řece, chtěl ho shodit do jejího koryta tak, aby je celé zatarasil.
Voda by se pak vylila ze břehů a spousta lidí by jistě utonula. Rohatý však měl
smůlu, potkal jakousi stařenku, a tu hned, když ho viděla s balvanem na zádech,
napadlo k čemu se chystá a tak zvolala: „Duchu zlý, nečistý, který jsi přišel škodit
lidem, zaklínám tě jménem živého Boha, aby ses ihned vrátil zpátky do pekel.“ Jak ta
slova dopověděla, udělala proti čertu tři znamení kříže. Ten zařičel bolestí, upustil
kámen na zem a propadl se do horoucích pekel. Zůstala po něm jen skála, lidmi od
té doby nazývána Čertovou.
Na bludičky doplatil jeden milovník piva vracející se kdysi opět notně pozdě
a jak jinak z hospody, tentokráte loužnické. Bylo teplo, ale tma jako v ranci.
V „nachmelené“ hlavě se mu honilo ledacos, a nakonec se rozhodl: „Půjdeš
Klinkovicemi, pak přes Stráně a budeš brzo doma v houšti.“ Tak si to mašíruje a do
kroku si pohvizduje. Najednou se zastaví a zdálo se mu, že ho šálí vlastní zrak.
Všude kolem něj, kam se jen podíval samá světýlka, větší i menší, bezpočtu jich
tam bylo a poletovala kolem něho jako podráždění čmeláci. V tom okamžiku
zaslechl tichý zpěv: „Aj pivečko s bobkem, půjdem spolem hopkem!“ Náhle jej světýlka
uchopila a začal ďábělský tanec, točila s ním a vířila, pak ho unášela vzduchem, až
se přitom všichni ocitli na kopci u Bzí. Tam si ta zlá mámení na chvíli odpočinula
a pak už zase známý nápěv: „Aj pivečko s bobkem, půjdem spolem hopkem!“. A hop!
Už jsou zase na jiném kopci. Ráno se nešťastník probudil až na Kozákově, tam ho
bludičky víc mrtvého než živého ponechaly jeho osudu. Druhý den se ho vydala
jeho nešťastná žena hledat do Loužnice. On se však přitrmácel od Kozákova.
Zvláštní bytost – Stodolníka – ochránce stodol a sýpek, před všelikým nebezpečím
v podobě zlodějů či ohně – představovala na Železnobrodsku bytost v podobě
železného muže s ohromnou silou. Strašidlo, které vlastně sloužilo lidem, mělo
ovšem i své nedobré vlastnosti. Jednou z těch nejhorších byla zarytá nenávist
k těm, kteří by se mu nedej bože posmívali.
Stará pověst vypráví o tom, jak jeden čeledín, který večer procházel kolem stodoly
stojící na samém konci vesnice, si do kroku prozpěvoval: „Stodolníčku, ty mužíčku
železnej. Pojď sem ke mně a zjev se mně. Hej, hej, hej!“ Stodolníka však ta posměšná
písnička tak rozlítila, že se vyřítil ze stodoly, vrhl se na nebohého troufalce a v mžiku
jej uškrtil. Ráno prý našli nebožáka za stodolou mrtvého a v obličeji celého černého.
Tak bychom mohli pokračovat ještě mnoha a mnoha zajímavými pověstmi,
rozsah tohoto článku nám to však bohužel nedovolí. Tak snad někdy příště.
Oldřich Kašpar
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inzerce

Čištění Pospíšil

čištění pohovek, koberců, matrací, čalouněného nábytku, kůže a interiérů vozidel

725 852 868, www.cistenipospisil.cz
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SERVIS ZAHRADNÍ TECHNIKY
MARTIN BENDA
Alšovice 213

opravy a servis zahradní techniky
(sekačky, pily, křovinořezy, traktůrky, zahradní nůžky, sněhové frézy…)
značky: Stihl, Husqvarna, Honda, Stiga, Oleo-Mac,
Briggs&Stratton, Al-ko, Vari, Seco group

broušení řetězů motorových a elektrických pil
sekání zahrad a pozemků traktorem Starjet

tel.: 731 136 468, matesmartinek@seznam.cz

