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 Informace

pro občany

André Jakubička, starosta Města

Slovo starosty

Pan starosta André Jakubička na jednání u pana 
ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského.

V neděli 28. října v podvečer byly položeny k památníku T. G. Masaryka květiny u příležitosti 
94. výročí založení Československa za přítomnosti zástupců Města a Svazu bojovníků za svobodu.

Vážení
spoluobčané,
v minulém zpra-
vodaji jsem psal      
o dotaci na revi-
talizaci ploch okolo 
panelového sídliště 
Vaněčkova. O tu 
usilujeme od za-
čátku roku.
Nakonec se nám 
podařilo dotaci ve 
výši 3,3 mil. Kč 

získat! Mám z toho opravdu radost. Už menší 
radost mám z toho, že velká část prací musí 
být dle podmínek poskytovatele dotace 
hotová ještě letos. Prosím tedy občany 
zejména sídliště Vaněčkova o shovívavost      
a trpělivost během probíhajících prací.

Další čerstvou dobrou zprávou je to, že Městu
Železný Brod schválil výbor Regionální rady
ROP dotaci na autobusový terminál. A to na 
obě části – stávající autobusové nádraží           
i prostor u vlakového nádraží. Promění se tak 
dvě důležité a zanedbané části města. Na 
začátku roku jsme přeprojektovali původně 
poměrně velkorysé řešení s cílem získat 
řešení úměrné potřebám a velikosti 
Železného Brodu. Tzn. že v části u vlakového 
nádraží odpadnou mj. dva kruhové objezdy, 
parkovací dům, železný tubus nad za-
stávkami. Realizace bude probíhat v příštích 
dvou letech. Více se dočtete dále ve 
zpravodaji.
Přeji Vám hezký podzim.

André Jakubička
starosta Města

Autobusové nádraží v Žel. Brodě

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012

André Jakubička
starosta Města
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Usnesení Rady města z 30. zasedání 
konaného dne 25. 9. 2012

Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program dnešní 
schůze rady města
a) schvaluje uzavření Mandátní smlouvy      
o obstarání správy městského kina             
s Davidem Peškem, místo podnikání         
v Železném Brodě, Smetanovo zátiší 65, 
468 22 Železný Brod, IČ: 74580701
b) ruší usnesení rady města č. 72/11rm ze 
dne 11. 1. 2011
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlou-
vy mezi Městem Železný Brod a Obcí 
Držkov na zabezpečené provádění zápisů 
údajů do ISÚI adres a nemovitostí podle 
zák. č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech do 31. 12. 2014. Cena za každý 
zápis je 100 Kč
schvaluje zadání opravy části hřbitovní 
zdi na hřbitově v Železném Brodě 
Technickým službám města Železný Brod 
s. r. o. (IČ: 27260887) a schvaluje smlouvu 
o dílo s Technickými službami města 
Železný Brod s. r. o. na opravu části 
hřbitovní zdi na hřbitově v Železném 
Brodě v ceně 384 000 Kč (+DPH)
schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na 
plnění veřejné zakázky „ZŠ Pelechovská - 
Projektová činnost, ing. činnosti ve 
výstavbě“ nabídku společnosti Design 4 - 
projekty, s. r. o., Trávnice 902, 511 01 
Turnov (IČ: 25950789) a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na realizaci 
zakázky „ZŠ Pelechovská – Projektová 
činnost, ing. činnosti ve výstavbě“ v ceně 
220 800 Kč včetně DPH
schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na 
plnění veřejné zakázky „ZŠ Pelechovská - 
administrátor projektu“ nabídku spo-
lečnosti Energy Benefit Centre o. p. s., 
Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 (IČ: 
27938808) a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo na realizaci zakázky „ZŠ 
Pelechovská – administrátor projektu“      
v ceně 190 200 Kč včetně DPH
souhlasí se změnou 1. etapy projektu
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ź

ź

Regenerace panelového sídliště Vaně-
čkova v rozsahu zrušení akce B7 – 
Výstavba parkoviště východně od domu   
č. p. 407 a ukládá odboru územního 
plánování a regionálního rozvoje v rámci 
aktualizace projektu řešit tuto plochu ve 
spolupráci s autorem projektu a zástupci 
petičního výboru a výsledné řešení 
předložit zastupitelstvu města

2schvaluje povolení užívání 20 m  ve-
řejného prostranství na náměstí 3. května 
1, firmě Elektrické vozíky Bogo na 
reklamní akci „Prezentace elektrických 
vozíků – tříkolek a čtyřkolek“, dne           
4. 10. 2012 nebo 5. 10. 2012 od 9.00– 
16.30 hod. za cenu 200 Kč
schvaluje zřízení věcného břemene na 
části ppč. 1869 v k. ú. Železný Brod ve 
smyslu práva zřizovat a provozovat 
soustavu na pozemku a práva přetínat 
pozemek vodiči a umisťovat vedení za 
cenu 200,- Kč za běžný m + sazba DPH      
a ukládá odboru územního plánování        
a regionálního rozvoje zpracovat kontrol-
ní systém při zásazích do místních 
komunikací
schvaluje snížení částky za nájemné         
v čp. 18 (3. nadzemní podlaží) pro školní 
rok 2012/2013, nájemce Střední škola 
řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou na 
částku    50 000 Kč
souhlasí s přihlášením paní J. G.                
k trvalému pobytu na adresu Na Vápence, 
Železný Brod.
neschvaluje prominutí sankce za nepla-
cení nájmu za byt v ulici Vaněčkova, 
Železný Brod ve výši 2 535 Kč panu R. M., 
trvale bytem tamtéž, z důvodu dluhu na 
místním poplatku za odpady
schvaluje prominutí penále za byt v ulici 
Vaněčkova, Železný Brod panu J. J., trvale 
bytem tamtéž
souhlasí s udělením výjimky paní E. O., 
trvale bytem Stráž nad Nisou ze Směrnice 
pronajímání obecních bytů dle čl.15, bod 4

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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UNIWIN, Tř. Václava Klementa 1459, 
Mladá Boleslav (IČ: 66496837) z důvodu 
nedoložení požadovaných náležitostí 
nabídky
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na 
realizaci zakázky „Výměna oken – 
Základní umělecká škola Železný Brod“ 
se společností Bohumínská stavební        
s. r. o., Čs. armády 505, Bohumín v ceně 
440 023 Kč bez DPH
schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o ná-
jmu nebytových prostor ze dne 1. 4. 2009, 
mezi Městem Železný Brod jako 
pronajímatelem a TIPSPORTEM a.s. jako 
nájemcem, který nabývá účinnosti dnem 
1. 10. 2012

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź
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 písm. b) a souhlasí s jejím přihlášením do 
výběrového řízení o byt v Železném Brodě 
obálkovou metodou
schvaluje přidělení bytu č. 15 v DPS Bzí 
panu M. L., nyní trvale bytem Splzov, 
Železný Brod
schvaluje přidělení bytu č.1 v DPS Bzí 
panu M.N., nyní trvale bytem Malá Skála
schvaluje přidělení bytu č.33 v DPS 
Železný Brod panu F.M. a paní D.M., oba 
trvale bytem Alšovice, Bratříkov
souhlasí s provedeným výběrovým 
řízením na akci "Revitalizace domů 
včetně výměny oken Jiráskovo nábřeží 
712, 714, 715, 717, Železný Brod"            
a s podepsáním smlouvy o dílo s firmou 
Window Holding a. s., Hlavní 456, 250 89 
Lázně Toušeň (IČ: 28436024) v ceně       
12 800 303 Kč (včetně DPH) v případě, že 
v odvolací lhůtě do 10. 10. 2012 nebudou 
ke konanému výběrovému řízení 
doručeny žádné námitky
schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na 
plnění veřejné zakázky „Regenerace 
panelového sídliště Vaněčkova – I. etapa“ 
nabídku společnosti SIZ s. r. o., č. p. 694, 
468 45 Velké Hamry (IČ: 27265480)          
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na 
realizaci zakázky „Regenerace panelo-
vého sídliště Vaněčkova – I. etapa“ v ceně 
3 502 315,25 Kč bez DPH po uplynutí 
lhůty pro podání námitek
schvaluje zadání stavby veřejného 
osvětlení v ulici Slunečná Technickým 
službám města Železný Brod s. r. o. (IČ: 
27260887) a schvaluje smlouvu o dílo         
s Technickými službami města Železný 
Brod s.r.o. na stavbu veřejného osvětlení v 
ulici Slunečná v ceně 118 783 Kč (bez 
DPH)
a) schvaluje jako nejvýhodnější nabídku 
na plnění veřejné zakázky „Výměna oken 
– Základní umělecká škola Železný Brod“ 
nabídku společnosti Bohumínská stavební 
s. r. o., Čs. armády 505, Bohumín (IČ: 
29392918)
b) souhlasí s vyloučením nabídky uchazečů 
Alumbrado s. r. o., Rašínova 103/2, Brno 
(IČ: 29194911) a David Türke –

Zastupitelstvo města Železný Brod schválilo 
dne 21. 9. 2011 zřízení osadních výborů, 
jejichž předsedy a členy jmenovalo na dobu 
určitou do 31. 12. 2012. Původní záměr 
uskutečnit volby členů do osadních výborů 
společně s volbami do zastupitelstev krajů       
v říjnu 2012 nebyl realizován, jelikož nebylo 
možné z technických důvodů (vymezení 
místních částí v rámci volebních okrsků je 
složité a ani tak nelze voličské seznamy 
využít, nelze narušovat průběh voleb). Jelikož 
se za poslední rok činnost osadních výborů 
ustálila a členství jednotlivých osob v osa-
dních výborech nebylo spoluobčany zpochyb-
ňováno, přiklonili jsme se k jinému řešení. 
Zastupitelstvu města bude navrženo 
znovujmenování stávajících členů a předsedů 
osadních výborů. Občané, kteří se chtějí stát 
novými členy osadních výborů, mohou zaslat 
městu žádost o jmenování. Podmínkou 
členství v osadním výboru je dosažení věku 
18 let a trvalý pobyt v příslušné místní části.     
S vyjádřením stávajících osadních výborů 
budou žádosti o členství postoupeny 
zastupitelstvu města, které členy a předsedy 
osadních výborů jmenuje. Zastupitelstvo 
bude jmenování členů osadních výborů 
projednávat na svém prosincovém zasedání 
(10. 12. 2012).

Osadní výbory

André Jakubička
starosta města

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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KC kino Železný Brod

Žádáme občany, kteří si ještě nevyměnili parkovací průkaz O1,  aby tak 
učinili co nejdříve a předešli tak možným komplikacím při ponechání 
výměny na poslední měsíc v letošním roce 2012. 

Stávající parkovací průkazy O1 platí pouze do konce roku 2012!!!

K vydání nového průkazu je zapotřebí:

ź fotografie držitele o rozměrech 35x45 mm (stejný formát jako na 
občanský průkaz) odpovídající současné podobě 

ź průkaz mimořádných výhod (ZTP, ZTP/P) 
ź staré označení do vozidla O1 

Výměna se provádí  na odboru sociálních věcí MěÚ Železný Brod, budova „B“, 1. patro, 
kancelář č. 200, paní Ivana Kočvarová,  tel: 483 333 968.

Výměna parkovacích průkazů pro zdravotně 
postižené – do konce letošního roku

 

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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Protože ve sběrném dvoře není žádné 
osvětlení, bude provoz v zimním období 

omezen, a to následovně:(listopad až únor) 

Na 17. zasedání konaném 10. 12. 2008 
Zastupitelstvo města mimo jiné schválilo 
maximální hmotnost objemných komu-
nálních odpadů odevzdaných ve sběrném 
dvoře na 50 kg na poplatníka a rok, přičemž 
hmotnost u poplatníků z jedné rodiny              
a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší 
hmotnost odpadů bude zpoplatněna dle 
platného ceníku. 
Dále toto zastupitelstvo odsouhlasilo 2x ročně 
od poplatníků odebírat objemný komunální 
odpad, katalogové číslo 200307 zdarma          
v předem stanovených termínech. Termíny 
budou stanoveny na jaře a na podzim. 

Podzimní termín je stanoven na 
pátek   9. 11. (9–16 hod.) 
sobotu 10. 11. (9–12 hod.) 

Jiné druhy odpadů budou i v tomto období 
zpoplatněny dle platného ceníku. Odebírání 
odpadů zdarma bude jen od poplatníků 
(fyzických osob) zapojených do systému 
odpadového hospodářství v Železném Brodě. 
Občané jiných obcí, právnické osoby a fy-
zické osoby oprávněné k podnikání vše 
zaplatí dle platného ceníku. 
Z důvodu zákonem nařízené provozní 
evidence bude veškerý odpad evidován nejen 
co do množství, ale i s adresou osoby, která ho 
dovezla. Proto žádáme občany o trpělivost při 
vyřizování administrativních záležitostí, 
pokud se najednou dostaví více lidí. 

Miloš Pala 
odpadové hospodářství MěÚ Železný Brod 

Odpady, upozornění 
pro občany

Omezení provozní 
doby ve sběrném 
dvoře pro zimní 
období

Miloš Pala 
odpadové hospodářství MěÚ Železný Brod 

pondělí 9–16 hod.
úterý 9–14 hod.
středa 9–16 hod.
čtvrtek 9–14 hod.
Pátek 9–16 hod. 
sobota 9–12 hod. 

Změna ordinačních hodin
MUDr. Jan Vlk (praktický lékař)

poliklinika Železný Brod

po 6.30–13 hod.
út 6.30–12.30 hod.
st 12–18 hod.  
              (17 –18 pro objednané)

čt 6.30–12.30 hod.
pá 6.30–12 hod.

Poděkování
Děkujeme panu ing. Petru Červovi za fotografickou 
dokumentaci městských akcí. Jeho fotografie jsou 
zveřejňovány na webových stránkách města v sekci 
„Ohlédnutí za” a budou součástí naší fotodatabáze.

kolektiv IKS

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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Členové Občanské besedy o. s. se obrací          
na občany, kteří vlastní nějaký barevný 
snímek železnobrodské piety, která byla 
původně umístěna v kostele sv. Jakuba 
Většího, (viz čb obrázek), s prosbou o jeho 
zapůjčení. Ze záběru by mělo být patrné 
barevné provedení piety. Snímek bude 
majiteli po okopírování bez poškození vrácen. 
Děkujeme.
Kontakt: lhotsky@lhotsky.cz  
nebo hlubucek@supss.cz

Výzva

Město Železný Brod obdrželo dotaci na 
realizaci projektu „Terminál Železný Brod“, 
kterou podalo v červnu letošního roku. 
V rámci 31. kola výzvy o podporu                    
z Regionálního operačního programu NUTS 
II Severovýchod bylo podáno 12 žádostí          
o dotaci a regionální rada Městu Železný Brod 
žádost schválila. V současné době, tedy ke 
konci října 2012, jsme zahájili jednání             
o dopracování projektové dokumentace          
a s poskytovatelem dotace jednáme o změ-
nách, které by znamenaly snížení nákladů na 
realizaci projektu, ale současně by to 
neznamenalo omezení rozsahu stavebních 
prací.
Oproti projektu, se kterým se město ucházelo 
o dotaci v roce 2010, byl upraven rozsah počtu 
výstupních a nástupních míst do autobusů       
a obratiště autobusů u železniční stanice. 
Zůstává úprava Nádražní ulice včetně 
vybudování chodníku směrem k Masarykově 
ulici a oprava mostu přes Brodecký potok        
a jen v malém rozsahu se upravuje rozsah 
prací na dnešním autobusovém nádraží, ze 
kterého zůstane fakticky průjezdná zastávka 
autobusů s nezbytným zázemím pro cestující. 
Redukce rozsahu staveb směřovala 

 
přede-

vším ke snížení stavebních nákladů

Terminál Železný Brod
a tím i zredukování vlastního finančního 
podílu města. Z předpokládaných 64,7 mil. 
Kč bude z dotace uhrazeno maximálně 55,0 
mil. Kč, a zbytek nákladů ve výši cca 9,7 mil. 
Kč bude hradit město z vlastního rozpočtu. 
Jedná se o minimálně 15% investičních 
nákladů, vyšší dotaci bohužel získat 
nemůžeme.
Předpokládaný harmonogram přípravy           
a realizace stavby se prozatím odvíjí od 
termínů uvedených v žádosti o dotaci. Do 
konce letošního roku bude zpracována 
dokumentace změny stavebního povolení, 
vydání samotného povolení bude však možné 
nejdříve v březnu příštího roku. Následně 
proběhne výběr dodavatele stavby a zahájení 
stavebních prací předpokládáme v srpnu 
2013. Celková doba realizace stavby je 
odhadována na 8 měsíců s tím, že bude 
nejdříve zrealizována výstavba terminálu       
u železniční stanice a následně bude přestavěn 
prostor dnešního autobusového nádraží, ale 
společně s projektantem zvažujeme další 
varianty řešení tak, aby bylo centrum města     
a prostor nádraží zasažen stavebními pracemi 
v co nejmenším rozsahu.

Ing. Daniel Mach, odbor územního 
plánování a regionálního rozvoje

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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Výstava „Jakou barvu má jaro“

Táňa Fišerová

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

Co nám více škodí?
ještě další těžké kovy, vše v řádech nanočástic 
a možná ještě menší než nanočástice. Tato 
směs je ona klasická, okem viditelná směs, 
kterou na nás letadla rozprašují, ano jsou to ty 
husté, bílé čáry, které se na nebi drží až 
několik hodin. To je to svinstvo v ovzduší, 
které má za cíl měnit myšlení lidí. Ano, to je to 
svinstvo na nebi, které má za příčinu rapidní 
nárůst nemocí dýchacích cest, rakovinu, 
únavu, bolesti kloubů, Alzheimerovu nemoc, 
neplodnost mladých žen a mohl bych 
pokračovat. Ano, to je to svinstvo v ovzduší, 
to je Chemtrails. Řada z vás, kteří to budou 
číst, o tom ani neví. Každý ať si udělá názor 
sám. Já bych jen dodal, pospěšte si. Já se o tuto 
problematiku zajímám hodně dlouho. A to          
z důvodů, které jsem výše uvedl   a z důvodů, 
že mi příroda a myšlení není cizí. Toto vše se 
nechá dohledat na adresách:
http://www.youtube.com/watch?v=p3nQYnd
QA6Q&feature=player_embedded 
 Já patřím mezi ty, kteří proti chemtrails bojují 
pomocí octování neboli odpařováním octa . 
Jak se na nebi objeví chemicky vytvořené 
mraky, stopy za letadly, které se nerozpouští    
a jsou podporovány Haarpem, aby se na 
určitém místě zhlukly a zastínily tak Slunce, 
začnu odpařovat ocet.  
Při CHEMTRAILOVÁNÍ se atmosféra nabíjí 
KLADNĚ a vznikají zde KATIONTY, jsou to 
kladně nabité molekuly. U OCTOVÁNÍ 
vzniká náboj opačný – ZÁPORNÝ, vznikají 
tzv. ANIONTY. Obojí je bezbarvé, bez chuti    
a bez zápachu. ANIONTY, díky svému 
zápornému náboji, neutralizují viry s kladným 
nábojem a zároveň zneškodňují baktérie, 
eliminují zápach v ovzduší, zabraňují rozvoji 
nákaz.....Čím více je aniontů v ovzduší, tím 
méně je v něm škodlivin. Za 30 minut máme 
zase azuro, čisté nebe. Jestli někdo věří nebo 
ne, přál bych si, než řekne rozhodnutí, aby to 
vyzkoušel. Nežádám, aby tento můj pří-
spěvek  byl brán jako odborný výklad. Napsal 
jsem to proto, aby lidi otevřeli oči a dověděli 
se, co nám je zatajováno. Na závěr ještě foto 
chemtrails  a inverze.

Jirka Soptík
Výstava „Jakou barvu má jaro“

Táňa Fišerová

 Rozhodl jsem se, že pod tímto názvem  napíši 
příspěvek do Železnobrodského zpravodaje 
jako odezvu na nový zákon. Ano mám na 
mysli nový zákon o ovzduší č. 201/2012 Sb.    
V zákoně se mimo jiné píše, že během 10 let 
by měla proběhnout revoluce. Pochopitelně 
má zákon na mysli revoluci v domovních 
kotelnách, to znamená, že vytápění v našich 
domech bude muset nahradit přes 600 000 
nových kotlů, jedná se o prohořívací a od-
hořívací kotle od 10-300kV. Já jsem jeden         
z těch, který bude muset koupit nový kotel. 
Bude lepší? Z něho se už čoudit nebude? Je 
naše ovzduší důsledkem toho, že topíme         
v jednom kotli místo v 5 kamnech horší? To 
atˇ posoudí každý z nás. Kdo psal tento zákon 
si velice dobře rozumí s těmi, kteří nám tvrdí, 
že nastává oteplovaní, a já jsem na správném 
místě, abych k tomu  napsal pár řádků. Není to 
tím, že chce  někdo odvést pozornost, protože 
lidé už zvedají  hlavy a vidí, co se na nebi 
děje? Že mraky zůstávají stát nebo naopak se 
divně shlukují a vůbec se nerozpínají jako 
dešťové mraky, aby se postupně vypršely, ony 
udělají přívalové deště a záplavy, ničí úrody 
nebo naopak jsou vedra a nespadne ani kapka.
Ano, teď jsem nastínil, čím by se měl nový 
zákon o ovzduší zaobírat. Nechám na 
posouzení každého. Ale podívejte se na nebe, 
jak za letadlem je bílá čára. Jinak kondenzační 
stopa. Ale v tom je ten háček. Jak je možné, že 
ta čára, která se vždy nejdéle do 5 minut 
rozplynula a najednou se neuvěřitelně rozpíná 
a krásné azuro nebe se mění v bělmo, které 
zastíní Slunce a teplota klesne o neuvě-
řitelných 7°, je to běžné? Není, protože tyto 
stopy za letadly se nazývají Chemtrails. 
Říkáme tomu chemická trasa. A to je důvod, 
který mě nenechá nečinně sedět a mít to pod 
pokličkou. Ano, ovzduší, o kterém se nemluví 
a mluvit nesmí. O tom se nechá pouze dočíst, 
protože vlády jiných zemí se o tuto 
problematiku zajímají od roku 1999. U nás se 
o tom ještě „neví”. Stáváme se pokusnými 
králíky. Letadla na nás rozprašují směsi jedů, 
polymerů spolu se sloučeninami barya            
a hliníkových částic, v této směsi  mohou být

Co nám více škodí?

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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Městský úřad Železný Brod 
budova B 

putovní výstava zaměřená na problematiku nepřiměřené rychlosti 
Výstava je přístupná v pracovním týdnu v úředních hodinách Městského úřadu ŽB.

„STOP SMRTELNÝM 
NEHODÁM”

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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Městská 
policie 
informuje
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ź

ź

ź

ź

v říjnu proběhlo dvacet 
společných akcí s PČR 

zaměřených na kontrolu dodržování 
veřejného pořádku.
v říjnu MP odchytla deset volně 
pobíhajících psů. Devět se jich vrátilo 
majiteli a jeden skončil v útulku. 
v říjnu MP provedla dopravní akci 
zaměřenou na dodržování nejvyšší 
povolené rychlosti. Akce podobného typu 
budou pokračovat i v dalších měsících.
Celkem bylo v říjnu přijato 310 oznámení, 
40 z nich bylo vyřešeno v blokovém 
řízení, 55 případů bylo řešeno ve 
spolupráci s policií ČR, 12 případů bylo 
předáno k dořešení správnímu orgánu. 
Zbytek případů byl vyřešen domluvou, 
nebo se jednalo o žádosti o pomoc, které 
nemají trestněprávní charakter.

Kontakty na MP
Velitel MP : tel.:  483 333 939  
                    e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz

Operační MP:  
po – pá  6.30 – 18.30 tel.:  483 333 933

nepřetržitě mobil :  602 646 188
e-mail: mestska.policie@zelbrod.cz

 velitel MP sstr. Pavel Hriník                                                                                                                                           

Od října nová otevírací doba: 
po–pá 8–12, 12.30–16 hodin
so 9–12 hodin 

Služby: kopírování (černobílé, max. A3), tisk 
z PC, internet, skenování, laminování (A4, 
A3), výlep plakátů
 
Předprodej vstupenek:
ź Caveman
ź koncert J. Svěcený (od 5. 11.)
ź Františkovo čarování s Majdou
ź  Chinaski – Pěnčín; Arakain – Bozkov 

Prodej: 
ź dvě knihy I. Z. Masníka: 
ź Jarní inzeráty 1988 (novinka 2012)
ź Bláznoléčky (výprodej 20 Kč / ks)
ź Kolednické písně vánoční na Železno-

brodsku zpívané (Fr. Sochor)
ź Putování za lidovou architekturou 

Jičínska (P. Luniaczek)
ź Semilské varhany mají 100 let (J. Tomíček)
ź kalendář: Zaostřeno na Jizerky 2013
ź Krajánky (pamětní mince, LB kraje)
ź Dárkové kupóny do KC Kino ŽB
                                                                               
Zdarma:
týdeník 5+2 dny (pravidelně každý čtvrtek), 
Kam po Česku, různé turistické časopisy         
a letáky

Turistické 
informační 
centrum

Připravujeme v Městské galerii Vlastimila Rady:

prosinec – SKLENĚNÉ BETLÉMY – čtvrtý ročník výstavy
Vyzýváme všechny skláře, a nejen je, aby se pustili do tvorby nových 
betlémů. Přijímáme i betlémy starší a historické.
Pokud jste ochotni svůj betlém zapůjčit, pište na e-mail: 
zpravodaj@zelbrod.cz nebo volejte na tel: 483 333 925, mob. 739 286 876  

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012



11
www.zeleznybrod.cz

Výstava „Jakou barvu má jaro“

Zajímavosti
a historie
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Stalo se před 80 lety

Dušičky. Jednou za rok vzpomínáme těch, 
kteří navždy nás opustili. Hřbitovy změní se 
za dne záplavou květů na každém rově v krás-
né zahrady a večer zaplanou mořem světel. 
Každý, v den zasvěcený zemřelým, navštíví 
hrob svých drahých a ozdobením hrobu dává 
výraz své lásce i úctě. Ale i tu jde se s dobou.
Zmizely papírové polštářky s barevnými 
andělíčky i umělé květiny z papíru s vosko-
vanými listy věrně imitovanými, které tak 
pěkně na hrobě vzplanuly, nerozkládají se po 
hrobech staré stuhy s opršelým a nečitelným 
písmem, uschované po pohřbu. Dnes ovládly 
hřbitovy přírodní květy listopadek – dušiček    
a bílé chrysantémy, jimiž celý hřbitov se 
zabělá. Zamyslíme-li se nad těmito květy        
a světly, marně nás napadá, kdy nám rozsvítí 
někdo v jeden z příštích dušičkových dnů 
svíčičku, a kdo to bude, jenž hrob náš ozdobí. 
Letošní dušičkový den začínal deštěm, až 
odpoledne se vyjasnilo, a proto největší 
návštěva hřbitova odbývala se odpoledne. 
Proudy občanstva procházely mezi hroby,       
a tuto dobu tu bylo nejrušněji. 

Večer dlouho do noci zářily hřbitovy do tmy. 
Školní mládeži a studentům přišlo vhod, že 
svátky navázaly na neděli, a tak tu bylo 
několik dnů prázdna. Dušičkové dny už 
nezbytně ohlašují blížící se zimu a uplakané 
listopadové dny. 

Pingpong. V neděli 27. listopadu utká se 
místní Sokol se Sokolem ze Semil ve stolním 
tenisu. Bude to první utkání v našem městě 
toho druhu. Začátek stanoven jest na 9. hod. 
dopol. a hraje se v loutkovém sále. Vstupné 
libovolné. 

Filatelisté v Žel. Brodě a okolí! Bylo by 
dobré založiti v Železném Brodě filatelistický 
klub. Zájemci o tento se uctivě žádají, by své 
adresy sdělili osobně neb písemně na pana 
Lad. Sochora v knihkupectví Fr. Kotrbové      
v Žel. Brodě. Bude-li zájemců dosti ještě 
začátkem prosince svolá se ustavující schůze, 
takže by klub mohl vstoupiti v činnost během 
jednoho měsíce.

náměstí

(ph)

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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Výstava „Jakou barvu má jaro“

Z muzejního depozitáře
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Hvězdovec 
Hned několik ukázek hvěz-
dového křemene ze světo-
známé lokality Strážník u Ji-
lemnice je ozdobou pod-
sbírky přírodnin Městského 
muzea. Ukázky jsou o to 
cennější, že naleziště, ze 
kterého  pocházejí, je dnes 
předmětem ochrany a další 
těžba nebo sběr zde nejsou 
možné. Navíc byla tato 
světově unikátní lokalita v mi-
nulosti pravděpodobně již 
zcela vytěžena. 
Podsbírka přírodnin čítá 
necelých 140 inventárních 
čísel a obsahuje především 
minerály  z lokalit ze širšího okolí Železného Brodu, jako jsou Kozákov, Nová Paka, Smržovka, 
Příchovice, Štípek a mnoha dalších. V současnosti ani v minulosti v muzeu nepracoval žádný 
odborný mineralog, tak tato podsbírka, přestože je téměř celá zaevidovaná, na své odborné 
zhodnocení teprve čeká.

V prvním říjnovém týdnu proběhla            
v Městském muzeu instalace bezpeč-
nostního kamerového systému, který 
bude monitorovat prostory celé sklářské 
expozice. Dodávku a montáž provedla 
liberecká společnost Kelcom, vzešlá         
z výběrového řízení. Na kamerový systém 
jsme získali dotaci z programu Integro-
vaného systému ochrany sbírek Mini-
sterstva kultury ve výši poloviny investo-
vané částky. Ze stejného zdroje bylo 
financováno i pořízení kamerového 
systému na Bělišti v roce 2009. Věříme, že 
tímto způsobem zajistíme větší bezpeč-
nost a ochranu vystavených sbírkových 
předmětů.

Kamerový systém ve sklářské expozici 
Městského muzea

(ph)

(ph)

Hvězdovec 

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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Otevřeno: 4.–27. května, úterý – neděle 13–16 hod.
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Vzpomínky na moji rodnou vlast

Zdeňka Hásková 106 let

Paní Zdeňka Hásková nás v minulých 
zpravodajích obdarovala krásnými vzpomín-
kami na naše město a převážně na jeho občany 
z dob minulých. 
Místní občané se začali zajímat o její původ     
a příbuznost s Brychtovými. Požádali jsme jí 
tedy o pár vět a vysvětlení. 

....Jaroslava Brychtová se vdala za Miloše 
Zahradníka a má s ním tři děti: Jaroslava,  
který s ní pracuje ve skle; Miloše, který je 
matematik, profesor na Pražské Universitě,       
a dceru Alenu.
Miloš Zahradník je syn Růženy a Františka 
Zahradníka, který si v Brodě postavil pěkný 
dům v Poštovní ulici. František měl firmu 
Zahradník a Hásek export. Když zemřel, 
firma se přejmenovala na „Bratři Háskové 
Jablonec“, exportní firma. 
Miloš byl náš synovec, byl jako náš syn. Byl  
báječný, hezký a talentovaný. 
A ještě něco....
Karel Hujer, náš přítel, který k nám jezdil 
každý rok s paní, byl velmi vzácný a zajímavý 

člověk. Když k nám přijel do Kanady, jako by 
do domu vstoupil Bůh. Než šel spát, vyběhl 
ven a podíval na oblohu. Miloval přírodu. 
Povídat si s ním bylo nádherné. Byl skromný   
a byl to velký vědec, jedinečný a vzácný 
člověk. Moc pěkně jste o něm ve zpravodaji 
napsali. Já se s ním znala už ze studií, jezdívali 
jsme spolu vlakem do Prahy do školy.  

Zdeňka Hásková
Kanada

M. Klinger
Foto archív: pohled na Liebiegovu továrnu, později Koloru

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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Kulturní
akce

Kulturní
akce

Kulturní
akce

Kulturní
akce

Kulturní
akce

Městské divadlo

úterý 13. listopadu 2012 od 19 hodin

CAVEMAN – slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, 
o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví
účinkuje: Jakub Slach
vstupné: 290 Kč – předprodej probíhá v TIC Železný Brod

CHCETE SE ROZESMÁT AŽ K SLZÁM? 

... hru Caveman (jeskynní muž) napsal a na jevišti sám uvádí Rob Becker. Tato úžasná zábavná 
show představuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly 
vyvolávají často nedorozumění. Představení pro jednoho herce zaplňuje do posledního místa 
hlediště mnoha divadel v USA i v Kanadě. Hra byla poprvé uvedena na Broadwayi a po svém 
399. uvedení se dočkala zápisu do divadelních kronik, když překonala hry "Search For 
Intelligent Life in the Universe" (Hledání inteligentního života ve vesmíru) Lily Tomlinové       
a "The World According to Me" (Svět 
podle mě) Jackie Masonové. Tehdy se hra 
stala nejdéle hraným představením 
jednoho herce v historii Broadwaye.
Představení mělo více než 700 repríz         
a potom se vydalo na turné po USA, kde 
jej vidělo více než 2 miliony diváků. 

Jakub Slach (*25. 7. 1979 Vlašim), herec
Má rád všechny stromy – nejvíc platany, 
buky a duby. Má rád francouzskou 
rafinovanou nedbalou eleganci, lahve 
všech tvarů a barev vyskládané v barech 
na policích, všechny knížky od J. D. 
Salingera. Chodí rád po ulicích, když 
mrholí a kouřit. Má rád jaro a babí léto, 
nepřemýšlet a jen tak sedět, pozorovat      
a poslouchat. Má rád jazz a blues. Miluje 
maso a hořké české pivo. Obdivuje 
všechny co mají talent a něco opravdu 
umějí a také, Jakub věří, že se jednou 
ožení a bude mít radost že je…

Divadla, ve kterých účinkoval:
Klicperovo divadlo Hradec Králové, 
Divadlo Na Prádle Praha, Studio Ypsilon 
Praha.  

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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čtvrtek 15. listopadu od 8.30 a 10 hodin

O ZVÍŘATECH – hudební pořad Pavla Nováka
vstupné: 35 Kč – vhodné i pro maminky s dětmi na MD

Formou písniček a vyprávění Pavla Nováka se děti vydávají 
do světa zvířátek. Tento výchovný pořad je zaměřen na 
vytvoření pevného a pozitivního vztahu k přírodě, zvířatům      
a potažmo ke všemu, co k přírodě a životu patří. Děti se během 
programu aktivně zapojují formou zpívání, tleskání a tance, 
čímž se naplňuje hudební cíl vystoupení, kterým je procvičení 
melodických a rytmických dovedností dětí. Vědomostní stránka je složena z informací o životě 
různých zvířat a jejich zvycích. Děti vstřebávají zeměpisné údaje související s rozšířením 
živočišných druhů na zeměkouli. Seznamují se se základy hudební nauky. Ve vztahu k přírodě je 
nenásilně kladen důraz na základy ochrany životního prostředí. Součástí programu jsou              
i pohádkové příběhy. Během představení jsou hojně využívány kostýmy dokreslující atmosféru 
pořadu, který je sestaven z jedenácti písniček, z vyprávění a scének. Trvá cca 50 minut. 

středa 21. listopadu 2012 od 10 hodin

SOUHVĚZDÍ ANEB ŘECKÉ BÁJE MIMO VÝSEČ  
Noční obloha je plná příběhů (autor Vít Peřina)
hraje: Naivní divadlo, Liberec
vstupné: 40 Kč – představení vhodné i pro širokou veřejnost!!!

Souhvězdí je tématická koláž, kterou v Naivním divadle připravuje autorsko–režijní dvojice Vít 
Peřina a Michaela Homolová. Autor má tentokrát na mušce noční oblohu plnou hvězd                
a souhvězdí. Konkrétně se zaměřili na souhvězdí, kterým dali jména hrdinové starých řeckých 
bájí: Kasiopeja, Andromeda, Pegas a Perseus. Právě posledně jmenovaný je ústředním hrdinou 
loutkové komedie, která se odehrává na lékařské pohotovosti, kam jedné noci dorazí se 

zablokovanou krční páteří 
amatérský astronom Albert.
Zatímco Albert čeká – ve 
společnosti ošetřující sestry      
a rozespalého doktora řeckého 
původu – až začne působit 
uvolňující injekce, ordinace 
ožívá jeho bájně-hvězdným 
vyprávěním. Vyprávěním        
o věčném a marném boji           
s Osudem, o hrdinství, jemuž 
je někdy třeba trošičku napo-
moci, a o pýše, které odjakživa 
předchází pád.

divadlo 
pro 
děti

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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16

od 18.00 hodin

Městské divadlo  Železný  Brod

v pátek 23. listopadu 2012 

Host večera – orchestr 
   New Dixie Liberec 

SWINGOVÝ
VEČER

Vstupné 50 Kč – prodej vstupenek před začátkem koncertu v divadle

neděle 25. listopadu 
od 15 hodin
Majda – Magdalena Reifová, 
František – J. Vidlař / T. Juřička
vstupné: 159 Kč, předprodej v TIC
Nejde o akci Města Železný Brod! 

Na úspěšnou Kouzelnou školku   
s Majdou a Františkem navazuje 
nové divadelní představení v li-
cenci České televize. Můžete se 
těšit na hodinový pořad, kde se 
střídají vtipné dialogy Majdy       
a Františka a jak název napovídá, 
půjde o legrace spojené s mírným 
napětím, tak jak už to při čarování 
bývá. Pořad provázejí známé 
písničky, které děti znají z Kou-
zelné školky a František se v na-
šem představení neobjevuje 
pouze tak, jak ho děti znají na 
paravánu, ale překvapí své malé 
obdivovatele i u piána, v akváriu 
a v dalších neobvyklých pozicích 
a situacích.

źSWINGOVÁ PRŤATA – ZUŠ
źTANEČNÍ  A  SWINGOVÝ 
ORCHESTR  ZUŠ   
źBIG BAND Rudy Müllera

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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Estředa 23. ledna 2013 od 19 hodin

RUSALKA NEJEN PODLE 
DVOŘÁKA aneb kdo je stará Háta? 
v podání Studia Ypsilon Praha

autoři: A. Dvořák / J. Kvapil / J. Schmidt
hrají: Martin Dejdar, Jana Synková, Jiří 
Lábus, Markéta Častvaj Plánková, Lenka 
Šebek Loubalová, Petr Vacek, Jan Jiráň, Jiří 
Schmitzer, Petr Vršek, Zuzana Měsíčková, 
Jana Šteflíčková, Renata Rychlá, Daniel 
Šváb, Bára Vyskočilová a Miroslav Kořínek 

Předprodej bude zahájen 3. 12. 2012

Ypsilonkovská komedie slavné opery

...Co se stane, když do prostředí s Vodníkem, 
Ježibabou, Princem i Rusalkou vstoupí 
Švanda dudák, zvlášť když Princ už je trochu 
ve věku?  Komedie s vynikajícím hereckým 
obsazením, u které se skvěle pobavíte!

sobota 8. prosince 2012 od 19 hodin

ŽENICH PRO ČERTICI
v podání DS Tyl Železný Brod (repríza)
Veselá pohádka pro malé i velké diváky, ve 
které dobro zvítězí nad zlem.

čtvrtek 20. prosince 2012 od 10 hod. 

TAJEMSTVÍ STŘÍBRNÉ 
VLOČKY 
v podání Liduščina divadla Roztoky u Prahy
Staročeská klasická pohádka s koledami o zá-
vistivé selce, která se spolčí i s čertem, aby 
měla všechnu radost na světě jen sama pro sebe. 

pondělí 17. prosince 2012 

POLOLETNÍ KONCERT ZUŠ 
ŽELEZNÝ BROD

  

neděle 6. ledna 2013 od 19 hodin

BLANÍK v podání

DIVADLA JÁRY CIMRMANA
Jevištní podoba českého mýtu autorů 

Svěrák. V legendární hoře Blaník 
je nespočet spících vojáků, kteří jsou kdykoliv 
připraveni vyjet na pomoc národu, když mu 
bude nejhůře. Otázkou však je, jestli už je tak 

Smoljak & 

špatně, aby nemohlo být ještě hůř... proto 
blanické rytířstvo zatím nikdy nevyjelo. 
Předprodej bude zahájen 3. 12. 2012
 

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012

Připravujeme na prosinec

 
Předprodej vstupenek od 5. 11. 2012 

v TIC Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz

Čtvrtek 6. prosince 2012 
od 19 hodin

VÁNOČNÍ BAROKNÍ KONCERT

JAROSLAV SVĚCENÝ
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo

Jitka Navrátilová – cembalo

Vystoupí i děti ze ZUŠ Železný Brod.

Připravujeme na leden 

vstupenky na lednová představení
více informací v TIC, tel.: 484 353 333

 

SUPER TIP  
NA VÁNOČNÍ DÁRKY:
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Městská galerie Vlastimila RadyMěstská galerie Vlastimila Rady

Železný BrodŽelezný Brod

vernisáž 3. listopadu od 18 hod.

Hudební vystoupení – LONGITAL (SK)

Otevřeno od 4. 11 do 25. 11. 2012

v pracovní dny na požádání 

v kanceláři IKS (přízemí radnice)  

o víkendech 13–16 hod.,

Milan Cais (* 1974) se od roku 1988 střídavě věnuje hudbě a výtvarnému umění. Je 
absolventem AVU (1999) a v současné době pracuje v oborech – socha, instalace, malba, 
scénografie, performance a video.  Je autorem projektu Noční hlídač, který byl v roce 2000 
instalován na střechu Goethe institutu v Praze. Pro stálou expozici českého muzea hudby           
v Praze vytvořil v roce 2004 audiovizuální instalaci 4 elementy. V roce 2005 vytvořil objekt 
Kapkostroj, který byl součástí projektu Zahrada představ v českém pavilonu na EXPU 2005          
v japonském Aichi. Za ilustrace do knihy Nanobook obdržel v témže roce třetí místo ceny 
Ministerstva kultury Nejkrásnější česká kniha. Účastnil se řady společných výstav u nás i ve 
světě a jeho práce je zastoupena v několika sbírkách. Od roku 1988 dodnes působí ve skupině 
Tata bojs jako skladatel, zpěvák, bubeník, textař, výtvarník a producent. Natočil s ní zatím osm 
alb, za které skupina postupně obdržela devětkrát výroční cenu APH Anděl a řadu dalších 
ocenění.
Milan Cais přiveze do Železného Brodu převážně dřevo, kov a plasty. Vystavovat bude práce      
z posledních let. Vzhledem k rozměrům galerie přiveze spíše menší objekty, kresby ale i obrazy, 
které jsou kombinací fotografie a malby akrylem na plátno. Výstavu nazval "Části Pod kůží + 9 + 6".

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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Otevřeno: 4.–27. května, úterý – neděle 13–16 hod.

Táňa Fišerová

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

Městské muzeum v Železném Brodě
V listopadu budou obě expozice muzea otevřeny 

o sobotách a nedělích od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

NÁRODOPISNÁ EXPOZICE BĚLIŠTĚ

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MATĚJE
JELÍNKA  6. října–30. listopadu 2012
V národopisné expozici na Bělišti probíhá výstava 
mladého fotografa, studenta SUPŠ sklářské v Že-
lezném Brodě. 

VÁNOČNÍ TRHY NA BĚLIŠTI  5.–9. prosince
Od středy do pátku proběhne další ročník 

tradičních Vá-
nočních trhů. 
V prostorách do-
mu bude  p ř i -
pravena bohatá 
nabídka vánočního a dárkového zboží, těšit se 
můžete také na výrobky Sdružení zdravotně 
postižených či studentů sklářské školy. Dům 
dětí a mládeže Mozaika připraví pro mladší 
návštěvníky tvůrčí dílnu – vyrábět se budou 
vánoční ozdoby. Žáci Základní umělecké školy 
pod vedením Rudy Müllera zahrají vánoční 
písně ve swingovém podání. Chybět nebude 
předvádění řemesel ani občerstvení s oblí-
beným Bělišťákem.

foto: Matěj Jelínek

Kateřina Řezníková

VÁNOČNÍ TRHY 
NA BĚLIŠTI  

5.–9. prosince od 9–17 hod.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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 sobota 24. listopadu 2012 od 14 hodin
sokolovna Jirkov 

POJĎTE S NÁMI 
ZA DECHOVKOU

Autobusová doprava ze Železného Brodu zajištěna:
13.30 hod. – autobusové nádraží
13.33 hod. – Dům s pečovatelskou službou
13.38 hod. – Malé náměstí
13.42 hod. – zastávka u ZŠ Školní
13.45 hod. – Hrubá Horka
13.47 hod. – Střevelná
Autobusová doprava zpět do Železného Brodu 18.15 hod.

ź

ź

ź

Hlavním hostem dechového odpoledne bude pan
                Všechny srdečně zveme!       

SWINGOVÁ PRŤATA – ORCHESTR ZUŠ  ŽB
BROĎANKA s Helenou Hlubučkovou a Milanem Vundererem
DECHOVKA TURNOVANKA se svými sólisty

 JOSEF ZÍMA
                             Vstupné 50 Kč.

Josef Zíma

TJ Sokol Bzí pořádá 24. 11. 2012 od 10 hod.

v místní sokolovně

Vánoční trhy
občerstvení zajištěno
bohatá nabídka zboží

Od 15 hod. k poslechu i k tanci zahraje „RUMOVÁ AFÉRA“

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012

Tančírna s Big`O`Bandem
24. 11. 2012 od 20 hod.
Sokolovna Jirkov
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v neděli 2. prosince 2012  13–16 hod.
sportovní hala Železný Brod

 foto: Honza Brok

Město Železný Brod srdečně zve na tradiční přivítání 
adventu, při kterém zazpívají děti ze železnobrodských 
mateřských škol za hudebního doprovodu Základní 
umělecké školy v Železném Brodě.
V pátek 30. listopadu  od 16.30 hodin na náměstí.  
Občerstvení zajištěno.

Fit Studio Aerobiku Jany Boučkové ve spolupráci 
s TJ Sokol Železný Brod a Městem Železný Brod pořádá

SPORTOVNÍ MIKULÁŠSKOU AKCI 
S NADÍLKOU PRO DĚTI

Program:
soutěže pro 4 členná družstva ve věku 4–6 let (i mladší) a 7–9 let

prezence od 13.00–13.30 hod. 
soutěže týmů od 13.30–15.00 hod.                                      (4 
stanoviště, 4 disciplíny rozděleny podle                     věku dětí)
vyhlášení výsledků, Mikulášská nadílka  
MINI DISCO ZUMBA od 15.00–15.30 hod.                   

ź
ź

ź
ź

VSTUPNÉ: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč
(v ceně  dárek od Mikuláše pro každé dítě) 

Vážení přátelé,  v letošním roce jsme pro Vás a Vaše děti připravili Mikulášskou besídku 
trochu jinak, než tomu bývalo. Vašim jediným úkolem je s kamarády Vašich dětí udělat  
čtyřčlenná družstva (bez rozdílu pohlaví). Hlaste se nejlépe do 23. 11. 2012 – usnadníte 
nám přípravu medailí, cen pro soutěžící, atd. (Přihlásit se lze i na místě v den konání akce). 
Až děti zaregistrujete, budeme rádi, když všem účastníkům budete fandit, tleskat,  
povzbuzovat je. Všichni si budou moci zatancovat Zumbu s Lenkou. 
Na závěr přijde Mikuláš a bude nadílka. 

Těšíme se na Vaši účast a příjemné sportovní odpoledne!

Přihlášky v Turistickém informačním centru od 15. 11. 2012.

ROZSVÍCENÍ 
           VÁNOČNÍHO STROMU

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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Pozvánka místní skupiny České 
křesťanské akademie – Český ráj:

Srdečně zveme na před-
nášku s obrazy a besedu      
s Janem Tomeškem na 
téma: MEXIKO
O životě v této zemi, 

zkušenosti z dvouletého pracovního pobytu, 
ve středu 14. listopadu 2012, 18.15 hod.,         
v KC Kino v Železném Brodě. 

Jan Tomešek (* 1978) Vystudoval práva na 
Vídeňské Univerzitě se specializací na 
mezinárodní lidská práva. Od roku 2003 
pracuje s různými mezinárodními organi-
zacemi, zabývajícími se lidskými právy, 
rozvojem a demokratizací společnosti. Strávil 
mnoho let v Chile, Peru, Kambodži                 
a Nepálu.

Nedávno ukončil pobyt v Mexiku, kde 
pracoval dva roky v rámci mise OSN v oblasti 
lidských práv.
Ve své přednášce, doprovázené promítáním 
fotografií, se s posluchači podělí o své 
zkušenosti ze své práce a přiblíží způsob 
života v této zemi – jak se třeba žije ve 
velkoměstě s 26 miliony obyvatel, a podělí se 
i o překvapení, která v této pestrobarevné 
zemi zažil.
Přijďte si poslechnout, podívat se i podisku-
tovat s ním v nově upraveném KC Kino.
Těšíme se na Vaši bohatou účast.

Ing. arch. Martin Tomešek

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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TENISOVÝ PLES (druhý ročník)

v sobotu 2. 2. 2013 od 20 hodin
v sokolovně Železný Brod.

  

K poslechu a tanci hraje skupina Revival 60´s

občerstvení zajištěno, teplá kuchyně 
bohatá tombola
více informací na plakátech

ź

ź

ź

VYHLÁŠENÍ 
SPORTOVCE 

ŽELEZNOBRODSKA

DISKOTÉKA

v sokolovně Železný Brod
pořádá Město Železný Brod ve spolupráci s TJ Sokol ŽB

v sobotu 

19. ledna 2013 
od 20 hodin 

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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Další plesy v sokolovně Železný Brod

  9. 2. 2012     ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
16. 2. 2012     PLES MATURANTŮ SKLÁŘSKÉ ŠKOLY
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Miloš Havlík

Další pokračování večera plného umění a zá-
bavy se blíží. V pátek 14. prosince 2012, od 
19.00 hodin se v KC KINO uskuteční 
pokračování atypické společenské akce – 
Pecha Kucha Night* Železný Brod. Pro druhé 
setkání organizátoři slibují účast řady 
zajímavých hostů, neformální atmosféru, 
inspirativní informace z nejrůznějších oborů    
a samozřejmě afterparty!
Pecha Kucha Night vymezí účinkujícím 
přísné mantinely – každý vystupující bude mít 
k dispozici pouze 20 snímků, z  nichž každý 
může komentovat maximálně 20 vteřin. 
Cílem Pecha Kucha Night je nejenom 
předávat informace z různorodých oborů, ale 
také vytvořit spontánní atmosféru a prostor 
pro setkávání lidí, myšlenek a názorů. 
Organizátoři si již při minulém setkání ověřili, 
že na netradiční způsob, jak propagovat
současnou architekturu a design slyší

nejenom železnobroďáci, ale také řada 
návštěvníků z okolních měst.
Těšíme se na Vaši účast!

* Pecha Kucha [peča kuča], je projekt, se 
kterým přišli architekti A. Kleinová                
a M. Dytham z tokijského architektonického 
studia Klein-Dytham Architecture. Projekt 
měl původně sloužit pro vzájemné setkávání 
architektů, designérů, grafiků, výtvarných 
umělců, techniků i teoretiků, kteří by si 
vyměnili zkušenosti, prezentovali svoje dílo    
a seznámili se s novinkami v oboru. První 
Pecha Kucha Night se konala v únoru 2003      
v Tokiu, v České republice proběhla její 
premiéra v roce 2007 v kině Aero v Praze. 
Mezi držitele licence Pecha Kucha Night        
v České republice patří: Praha, Brno, Ostrava, 
Plzeň, Znojmo, Ústí nad Labem a Železný Brod.

Martin Hlubuček

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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Ohlédnutí za akcemi

V sobotu 13. října se uskutečnil na 
Poušti druhý ročník Drakyády. 
Pořadatelům i účastníkům přálo počasí, 
a tak se nad Brodem vzneslo více než 
sto draků. Nejvýše se vznesl drak 
Nikolky Tomešové z Tanvaldu. 
Odměnu za nejkrásnějšího ručně 
vyrobeného draka si odnesla Michalka 
Smolová z Hrubé Horky. Jménem 
mysliveckého spolku Jizera děkujeme 
všem dětem za velkou sbírku kaštanů. 

Nikolka Tomešová Michalka Smolová

Drakyáda (13. 10. 2012)

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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Nultý ročník kovosochání je za námi. 
Krásné počasí, dobrá návštěvnost, 
přátelská atmosféra. Co více si přát? Snad 
jen ono zamýšlené spojení toho železného    
a skleněného v našem městě.
Na příští setkání se těší pořadatelé, 
pracovnice IKS a David Szalay.  

David Szalay

Železnobrodské kovosochání (20. 10. 2012)
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v sobotu 19. 11. 2011 od 9 hod.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012

Blahopřejeme jubilantům

Jaroslav Louda
Božena Hušková

84 let
Božena Podzimková

85 let
František Čepelka

Milada Jirušová

86 let
Marie Duňková
Jiřina Hujerová

Jindřich Stehr
Milada Šefrová

Karel Hloupý

87 let
Jarmila Kinská

88 let
Milada Tábořiková

Věra Zavadilová
Miroslava Rubešová

91 let
Jarmila Bredlerová

V měsíci říjnu 2012 oslavili významné 
životní  jubileum  tito naši spoluobčané.
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti

70 let
Jiří Novotný
Ludvík Valenta

75 let
Karel Hušek
Marie Machová
Jaroslav Šourek

80 let
Raduška Nejedlová
Ladislav Kubáček
Ladislav Votrubec
Ludmila Salabová

81 let
Irena Kouřilová

82 let
Věra Hrustinczová
František Kyška
Jaroslava Drdová

83 let
Marie Cincibusová
Věra Pospíšilová
Milada Kubáčková

Pokud oslavíte narozeniny v měsíci listopadu 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. listopadu 2012.

www.zeleznybrod.cz
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Z novinek v Městské knihovně 
Martina Formanová: Snědla dětem sladkosti
Deset let po vydání své úspěšné prvotiny 
Skladatelka voňavého prádla přichází 
Martina Formanová s volným pokračováním, 
autobiograficky laděnou knížkou Snědla 
dětem sladkosti. Autorka vtipným stylem 
přibližuje čtenáři nejen svou každodenní 
realitu - přesazení do odlišné země a kultury, 
uvykání americkému venkovu, výchovu 
dospívajících dvojčat, ale dokáže humorně 
reflektovat i vážnější životní okamžiky.

Václav Cílek: Prohlédni si tu zemi
Ve své nejnovější knize Václav Cílek 
navazuje na své předchozí úspěšné tituly 
věnované především krajině a místům – 
Krajiny vnitřní a vnější, Makom a Dýchat        
s ptáky. Jádrem knihy jsou eseje věnované 
Praze a jejímu geniu loci, v dalších částech se 
pak autor zaměřuje jak na českou                     
a moravskou krajinu (České středohoří, Jižní 
Čechy, Ostrava...), tak na místa, která ho 
oslovila na jeho zahraničních cestách za 
geologickými výzkumy (Súdán, Řecko, 
Turecko).

Leoš Šimánek: Z Nového Zélandu přes 
Havaj do Austrálie
L. Šimánek soustředil v této knize své 
nejzajímavější zážitky ze zemí, jejichž břehy 
omývá Tichý oceán, a uvádí v ní doposud 
nepublikované fotografie. Nejdříve vyrazil     
s manželkou, synem a dcerou za přírodními 
krásami Nového Zélandu, o pár roků později 
na Havajské ostrovy a na závěr jejich vždy 
tříměsíčního putování Oceánií přišla na řadu 
Austrálie. Šimánkovi si úmyslně vybírali pro 
cestování v těchto zemích neobvyklý čas, 
tamní zimní období. Zažívali tak nejen teplé 
počasí subtropického a tropického přímoř-
ského pobřeží, ale i zasněžené hory v země-
pisných polohách, kde by je jen málokdo 
očekával.

Petra Hůlová: Čechy, země zaslíbená
Hrdinka nového románu Petry Hůlové přijíždí 
do Čech, aby si vydělala. Příběh Olgy je 
výpovědí o nelehkém životě v cizí zemi, jeho 
prostřednictvím poznáváme jak její minulost 
na Ukrajině, tak širší komunitu pražských 
imigrantů. Nakonec je ovšem všechno ještě 
trochu jinak, než si čtenář po celou dobu mohl 
myslet...

Simon Mawer: Dívka, která spadla z nebe
Marian Sutro je napůl Angličanka, napůl 
Francouzka. Ve třetím roce druhé světové 
války ji mimo jiné právě pro její perfektní 
znalost francouzštiny naverbuje francouzská 
sekce britských zvláštních jednotek a Marian 
se začne připravovat na výsadek v okupované 
Francii. Její mise ve Francii má ale kromě 
podpory domácího odporu ještě jedno, velmi 
speciální poslání: přesvědčit mladého fyzika 
Clémenta, jehož výzkum by spojenci rádi 
využili v nevypsaném závodu o zkonstru-
ování atomové bomby.
                            
Jo Nesbo: Sněhulák
Sněhulák je sedmou knihou volné série 
krimirománů, jejichž hrdinou je vyšetřovatel 
Harry Hole. V Oslu napadl první sníh. Birte 
Beckerová přichází domů z práce a chválí 
manžela a syna, jakého postavili v zahradě 
krásného sněhuláka. Jenže oni žádného 
sněhuláka nepostavili. Celá rodina užasle zírá 
z okna. Syn si všimne, že sněhulák je obrácen 
tváří k domu a jeho černé oči hledí přímo 
dovnitř. Ráno je Birte pryč. Zmizela bez 
stopy. Jen sněhulák má kolem krku její šálu…

Barbara Woodová: Vyvolená
Historický román pro ženy, jehož děj se 
odehrává ve starověkém Římě v době vlády 
císaře Nerona. Ulriku pronásledují sny,           
v nichž vidí, že vlasti jejího otce hrozí zkáza     
a že jejím posláním je zachránit otcův národ. 
Vytuší, že právě ona je vyvolená pro tento 
nelehký úkol, proto se musí z Říma vydat na 
nebezpečnou cestu. Jenže se vášnivě zamiluje 
a její božská moc i pozemská láska k Se-
bastianovi čelí zradě a nebezpečí.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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Ludvík Lubas: Drobné paměti domácí
Paměti železnobrodského sklářského 
podnikatele a organizátora sportovního i 
kulturního života Ludvíka Lubase (1876-
1966).

Z dalších zajímavých regionálních publikací 
bychom chtěli upozornit na několik svazků 
vlastivědného sborníku Z Českého ráje a 
Podkrkonoší vydávaného Státním okresním 
archivem v Semilech, které jsme získali do 
knihovny darem od pana ing. arch. M. Maxy.
Děkujeme za ně, stejně jako za starší svazky 
sborníku autorů Libereckého kraje 
Kalmanach, jedná se o cenné informační 
prameny k historii našeho regionu.

Úspěch v celostátním kole přehlídky dětských 
vypravěčů „Čteme všichni, vypráví jen 
někdo“ :
Ve čtvrtek 4. října proběhlo v Městské 
knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně celostátní 
kolo 9. ročníku přehlídky v umění vyprávět

 

„Čteme všichni, vypráví jen někdo“. Železný 
Brod zde úspěšně reprezentovala žákyně 6.A 
1. ZŠ Adéla Janků, která postoupila z regio-
nálního kola soutěže vypravěčů (v květnu 
2012 v Semilech) a v celostátním kole získala 
ve své kategorii 2. místo. Blahopřejeme ke 
krásnému umístění a přejeme podobné 
úspěchy i do budoucna!

Pojeďte s námi za

   LEVNÝMI NÁKUPY
źv sobotu 10. 11. 2012 do Žitavy – TOOM, Praktiker
źv neděli 18. 11. 2012 do Polska – Jeleni Gory na nedělní trhy,           Tesco 
a Castorama (OBI)

Odjezd: 7.30 hod. Železný Brod – Penny Market, 
7.35 hod. autobusové  nádraží
7.40 hod. Hrubá Horka, zast., 7.45 hod. Jirkov, zast., 
7.55 hod. Jílové,zast., 8.00 hod. Radčice, 
8.05 hod. Loužnice, dolní zastávka, 
8.10 hod. Držkov, náměstí

Návrat: cca 17 hod.
Cena: 120 Kč / za osobu
Přihlášky na tel: 
603 21 30 25, 483 389 545 Autoškola a Autodoprava Novotný

      
Dále nabízíme pronájem skladových prostor a garáží 

v areálu bývalého ŽBS.  

Adéla Janků, diplom za 2. místo v soutěži vypravěčů v Jičíně

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Podávání přihlášek ke studiu 
výtvarných oborů

Zájemci o studium některého z výtvarných 
oborů (Design skla a Produktový design), 
tedy oborů s talentovou zkouškou, ode-
vzdávají přihlášky ke studiu ředitelce školy 
nejpozději 30. listopadu 2012 na příslušném 
formuláři (k vyzvednutí v sekretariátu školy 
nebo na www.supss.cz > v sekci Design skla > 
Přijímací řízení).
Ke studiu přijímáme rovněž starší uchazeče, 
kteří přikládají k přihlášce svůj životopis. 
Starší uchazeči mohou ředitelku požádat         
o uznání předchozího vzdělání či o přijetí do 
vyššího ročníku. 

Přípravný kurz ke studiu
Sklářská škola nabízí uchazečům o studium 
ve výtvarných oborech „přípravný kurz“.  
Přípravný kurz se koná každé úterý, vždy od 
14.00 hodin.V rámci tohoto kurzu se uchazeči 
zdokonalují v kresbě, modelování a malbě. 
Uchazeči o obor Produktový design   procvi-

čují také navrhování. Kromě přípravného 
kurzu nabízíme uchazečům i konzultace k do-
mácím pracím. Více informací získáte na tel.: 
483 346 162.

Nabídka stravování
Školní jídelna SUPŠS na Domově mládeže 
Vám v době školního vyučování nabízí 
stravování nebo odběr vařených jídel v pří-
jemném, nově rekonstruovaném prostředí za 
zajímavou cenu.
Jídelníček je k dispozici na www supss.cz  >   
v sekci Domov mládeže.

poskytujeme energeticky vyrovnanou       
a pestrou domácí kuchyni
cena oběda činí 62 Kč (polévka, hlavní 
chod, salát nebo desert, nápoj)
výdejní doba od 11.20 do 13.30 hodin

Bližší informace zájemcům poskytneme na 
telefonním čísle: 725 812 530. Adresa: 
Domov mládeže při SUPŠS, Těpeřská 581, 
468 22 Železný Brod.

ź

ź

ź

nově zrekonstruovaná jídelna v Domově mládeže

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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Firemní prodejna DT GLASS, s. r. o. 

nábřeží Obránců míru (u restaurace U Zvonice)

Tel.: 483 389 819 
Po–pá 10.00–11.30 a 12.00–16.30 hod. 

www.dtglass.cz

Chlístov  
Nutná telefonická domluva.
Tel.: 603 235 983 www.lhotsky.cz

ul. Štefánikova 520: po–pá 9.30–17 hod.      
ul. Železná 103: po–pá 9–17 hod.
Tel.: 604 689 470; 777 610 707 
www.lampglas.cz 

náměstí 3. května 37, tel.: 483 389 081
V pátek otevřeno 10–16 hod. 
www.zeleznybrod.cz/cz/turista/kam-za-kulturou/

483 346 162 

Smetanovo zátiší 
Sraz návštěvníků v 10 hod. před budovou. 
Výstava žákovských prací ze skla. 
28. prosince, 1. února a 8. března SUPŠS 
zavřená. Tel.:    www.supss.cz

náměstí 3. května 20  
Rezervace exkurzí na tel. č. 483 397 172 
(pro 4 a více osob).
www.detesk.cz

s.
 r
. 
o
.

Firemní prodejna LAMPGLAS, s. r. o. 

Firemní prodejna DETESK, s. r. o. 

Městské muzeum v Železném Brodě

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

Galerie LHOTSKÝ

30. listopadu 2012–15. března 2013
KAŽDÝ PÁTEK – ZIMNÍ SKLÁŘSKÉ PÁTKY 
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Sdružení zdravotně postižených

e-mail:      neslysicizb@seznam.cz

e-mail:      SZdPZB@seznam.cz

 Marcela Minářová

  5. 11.   po  Úřední den od 14 hod.
  7. 11.   stř  Schůze výboru od 14 hod.
14. 11. stř  DIA - ŠLÁPOTY

14. listopad je Světovým dnem diabetu. 
Studie prováděná Centrem diabetologie 
IKEM ukázala, že vhodně složená bezmasá 
strava pomáhá v případě diabetu II. typu 
snižovat potřebu léků účinněji než standardně 
doporučovaná diabetická dieta. Náš klub Dia 
se připojí k celonárodní akci „Chůze proti 
diabetu“. Ve středu 14. 11. pojedeme 
linkovým autobusem do Horské Kamenice      
a  odtud půjdeme, téměř po rovině, zpět na 
Malé náměstí v Železném Brodě, kde se ve 
13.45 hodin sejdeme k odjezdu. Na tyto 
šlápoty zveme nejen členy DIA –klubu.

19. 11.   po  Klub ručních prací od 14 hod.
21. 11.  stř Předadventní posezení v naší 

klubovně na Poříčí. Srdečně zveme 
všechny naše členy. Čeká Vás živá 
hudba, občerstvení, zábava. Začátek 
ve 14 hodin.

UPOZORŇUJEME!
V měsíci listopadu bude klub ručních prací 
každé pondělí, protože připravujeme výrobky 
na vánoční trhy.

PŘIPOMÍNÁME našim členům, že i nadále 
platí nabídka sníženého vstupného na 
všechny kulturní akce v Městském divadle. 
(Po předložení průkazky našeho Sdružení – 
50%). Využijte tuto skvělou příležitost            
a přijďte do divadla.

Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají 
v klubovně na Poříčí. Sledujte naši vývěsku 
na tržnici. Srdečně zveme na všechny naše 
akce a těšíme se na Vaši spolupráci. 

 Světový den diabetu – 

Tento den byl zvolen jako připomínka 
velkého objevu v dějinách medicíny – objevu 
inzulínu, jehož autory jsou lékař Banting          
a student medicíny Best. Narození jednoho       
z těchto autorů je zvoleno jako významný den 
z hlediska péče o pacienty s diabetem.
U nás v poradnách je registrováno 739 tisíc 
pacientů s diabetem.

14. listopadu 

Krystalky inzulínu

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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Ozdravný pobyt v Chorvatsku
velice pěkná nálada a pohoda mezi všemi. 
Lidé si užívali sluníčka, plavání, astmatikům 
dělal dobře slaný mořský vzduch a všichni 
pozapomněli na své neduhy. Pobyt byl nejen 
krásný, ale pro každého i přínosný. Trochu 
nám kazilo radost chování majitelek dvou 
domů ze čtyř, kde jsme byli ubytováni a dále 
velice nízká úroveň delegátky, takže jsme si 
vypomohli sami, ale celkový dojem nám, 
podle ohlasu účastníků, nic nezkazilo. Celé 
vedení Sdružení je velice rádo, že jsme mohli 
účastníkům pobytu splnit hezké zážitky          
u moře. Tento ozdravný pobyt podle mého 
názoru splnil svůj účel po všech stránkách       
a přispěl k dobré pohodě všech. Všichni jsme 
se vrátili v pořádku i díky řidičům, kterým 
patří také poděkování. Pokud zdraví dovolí, 
vynasnažím se příští rok podle přání 
účastníků opět zajistit pobyt u moře.  

Sdružení zdravotně postižených Železno-
brodska uskutečnilo ve dnech 8.–15. 9. 2012 
ozdravný pobyt v Chorvatsku v částečně 
lázeňském městečku Tučepi na Makarské 
riviéře. Tučepi leží hned pod pohořím 
Biokovo, což způsobuje, že zdejší klima          
a průzračné moře je nejlepší v celé Střední 
Dalmácii. Pobyt nám opět zajišťovala CK 
Adria Sun Brno, se kterou má Sdružení velice 
dobrý vztah, což se prokázalo i vloni. Pobytu 
se tentokráte zúčastnilo 55 osob různého 
věku. Pobyt v Tučepi byl velice krásný. 
Schůdná, velice dlouhá pláž s přístavem lodí 
byla lemována podél moře krásnou 
promenádní cestou s mnoha obchůdky,  
restauracemi a hotely. Každý si zde mohl 
nakoupit suvenýry pro své blízké a pro sebe. 
Stravovali jsem se v restauraci Slatina. Jídlo 
bylo velice dobré, každý si mohl vybrat           
a personál nám vycházel vstříc. Opět nás 
veselil se svou harmonikou a zpěvem            
p. Bartoš a p. Šefr si vezl i kytaru. Uskutečnili 
jsme výlet lodí na ostrovy Hvar a Brač             
s nejkrásnější pláží světa na Bolu. Panovala 

Vedoucí ozdravného pobytu 
Josef Brynda 

SZDPŽB v Chorvatsku – září 2012
Foto: Miroslav Svoboda, účastník zájezdu

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012

P
Ř

ÍS
P

Ě
V

K
Y



35
www.zeleznybrod.cz

Akce pro pěstounské rodiny – výlet do 
zábavného areálu Šťastná země 
v Radvánovicích

V sobotu 22. září 2012 pořádalo oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí Městského 
úřadu Železný Brod výlet pro pěstounské 
rodiny. V letošním roce jsme trochu 
zariskovali a museli spoléhat na přízeň počasí, 
jelikož cílem našeho výletu byl zábavní areál 
„Šťastná země“ v Radvánovicích u Turnova.  
Sobotní ráno nás u autobusu při odjezdu 
přivítalo slabým deštěm, který však postupně 
ustával. Než jsme dojeli do Radvánovic, 
nebylo již po dešti ani památky! Na obloze se 
dokonce ukázalo i sluníčko, které dalo všem 
přítomným naději, že bude hezký den. 
Přírodní areál „Šťastná země“ nabízí zábavu 
nejen pro děti, ale i pro dospělé. Malí i velcí se 
„vyřádili“ na oblíbených vzduchových 
trampolínách, houpačkách, prolézačkách,

 dřevěném hradu, v trpasličí vesničce. Některé 
děti se s radostí projely na koni, jiné si 
vlastnoručně vyráběly svíčky. Dospělí i děti 
mohli obdivovat po celém areálu sochy 
dinosaurů, které byly vytvořené ze slámy. Pro 
každého z účastníků bylo připraveno 
občerstvení dle vlastního výběru v blízkém 
penzionu „U Marušky“, jehož majitel byl 
vstřícným a trpělivým hostitelem.  
Tohoto již tradičního setkání rodičů a dětí       
v náhradní rodinné péči se zúčastnilo celkem 
37 dětí a pěstounů z našeho regionu. 
Doufáme, že i tato akce se nám vydařila          
a všichni se budeme těšit na naše další 
společné setkání. 

Eva Sasková
vedoucí sociálního odboru
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V pátek 21. 9. proběhla na naší škole akce  ,,Cesta lesem 
pohádek“. Oproti loňskému roku, kdy nám počasí moc nepřálo, 
se na nás sluníčko usmívalo již od rána. Hned po sedmé hodině 
bylo v družině pěkně rušno, protože se žáci osmé a deváté třídy 
přeměňovali do pohádkových postaviček. A tak během chvíle 
byla z Karin Eliška ze mlejna, z Dana Otesánek, z Verči  
Šípková Růženka a z kluků strašliví loupežníci. 
Trasa pohádkového lesa vedla podél hřiště přes Housovu louku 
do lomu. Ten je pro pohádky přímo stvořený. V břízkách se 
skrývají čarodějnice, lesklou hladinu vody s vrbičkami  střeží 
vodník a za hromadou balvanů se schovávají loupežníci. 
Krátce po osmé hodině se vydala na cestu 1. třída s p. uč.
Hankou Gregarovou a za ní následovaly další třídy.
Mezi ně se přimíchala speciální třída p. uč. Lenky Loumové      
a dvě školky, jedna z Vápenky, druhá z Pipic. Školka z Pipic si   
s sebou přivezla i oběd, aby si děti tuto akci řádně užily                 
a nemusely pospíchat zpět. Z okolí školy se ozýval smích          
a výskot. Dobrá nálada byla znát i z usměvavých tváří učitelek a veselého švitoření dětí, když se 
vracely ke škole. Na konci cesty je čekala sladká odměna od Olinky z Bonanzy. Pro třídu 4.A, 
která vyhrála, dort od pana Šefra z cukrárny. Děkujeme. Vyhrály vlastně všichni, kteří se 
zúčastnili. Další poděkování patří učitelkám Evě Halamové  a  Pavlíně Roztočilové za pomoc 
při realizaci akce.

 

Cesta lesem Pohádek

Lada Palová, vychovatelka 
 ZŠ Pelechovská
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Dne 4. října jsme si připomněli Mezinárodní den zvířat. Děti si přinesly do družinky své 
oblíbené plyšové zvířátko, které představily ostatním. K svátku zvířat tak vznikaly krásné 
obrázky, koláže, vtipné říkanky, puzzle skládačky a veselé písničky. Naši mazlíčci si tuto 
pozornost určitě zaslouží.

       Týdenní projekt: „ MÁME RÁDI ZVÍŘATA”
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Dana Maršinská, vychovatelka
                                 ZŠ Školní

Mateřská škola Na Vápence 

Alena Malafarinová

Krásné podzimní odpoledne připravily paní 
učitelky pro nás rodiče a naše děti. Na 
zahradě jsme společně vyráběli výzdobu      
z podzimních přírodnin. Zvířátka, která děti 
vyrobily již doma, pak ukládaly venku         
k zimnímu spánku. Bylo to moc krásné.  
Jistě mně dá za pravdu nejedna maminka, že 
v dnešní hektické době nezbývá moc času na 
ty nejmenší, a to je chyba. Myslím si, že 
společná odpoledne ve školkách jsou velmi 
přínosná, protože donutí rodiče, aby se na 
chvíli zastavili a užili si tak svých ratolestí.

Společné odpoledne (18. 10. 2012)  
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Práce dobrovolných hasičů již není pouze 
koníček, ale je to práce, pro kterou musí 
člověk obětovat i hodně času ze svého volna. 
Dobrovolní hasiči musejí, stejně jako jejich 
profesionální kolegové, ovládat veškerou 
techniku, kterou mají k dispozici. To v mnoha 
případech znamená zúčastňovat se různých 
školení k rozšíření  odborných a technických 
znalostí a dovedností. Na konci září proto 
proběhla odborná příprava hasičů našich 
jednotek Těpeře, Jirkov a Bzí pro práci s mo-
torovou pilou. 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů se          
v rámci zvyšování fyzické přípravy                 
a technické dovednosti zúčastňují a také 
pořádají sportovní soutěže v požárním sportu.

    

Práce dobrovolných hasičů
Hasiči Jirkova každoročně pořádájí známou 
soutěž „Jirkovská proudnice“. Hasiči Těpeř 
pracují s hasičskou mládeží a jejich práce jim 
přináší ovoce již od malých žáků. JSDHO 
Železný Brod uspořádala na svém cvičišti 
„Železnobrodský pohár“ , který je znám svojí 
náročností na fyzickou přípravu společně       
s technickou dovedností.  
Za dobrými výsledky v hasičských soutěžích, 
ale i při zdolávání požáru nebo jiných 
mimořádných událostí je ale spousta hodin 
odborné přípravy a udržování akceschopné 
techniky. Dobrovolným hasičům našeho ORP 
patří poděkování za tuto dobrovolnou a pro-
spěšnou činnost.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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Fotbalové zápasy                        fotbalové hřiště Železný Brod

sobota 3. 11. od 14 hod. – muži „A” ŽB vs Višňová
neděle 11. 11. od 14 hod. – „A” ŽB vs Rapid LBC
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Mladí brodští házenkáři na třech turnajích
Nejmladší házenkářky a házenkáři mají za sebou 
první polovinu ze šesti podzimních turnajů 
celoroční soutěže pořádané Libereckým 
krajským svazem házené. Smíšený tým se 
účastní soutěže šesti družstev tzv. přípravek, tj. 
dětí narozených v roce 2003 a mladších. Hraje se 
systémem každý s každým a v počtu hráčů čtyři 
a brankář. Svůj tým postavil oddíl z Liberce, 
Jablonce nad Nisou, Dvora Králové a Jičína, 
který má hned družstva dvě.
Do prvního turnaje v Jičíně vstoupilo naše 
družstvo oproti ostatním týmům bez zkušeností 
se soutěžními zápasy. Přestože odešlo ze čtyř 
zápasů poraženo (nepřijel Dvůr Králové), 
sehrálo vyrovnaná utkání s Jabloncem a Jičínem 
II. Druhý turnaj se konal v Jablonci nad Nisou. 
Náš tým odjížděl v nekompletní sestavě díky 
onemocnění hráčů. Přestože jsme nenašli recept 
na žádného ze soupeřů (opět chyběl Dvůr 
Králové), sehráli jsme tři kvalitní utkání s do-
mácími a oběma týmy z Jičína.
Třetí turnaj uspořádal Dvůr Králové nad Labem 
a odjížděli jsme konečně v kompletní sestavě, 
což se projevilo i na našich výsledcích. Naše 
naděje získaly své první 
vítězství díky výhře nad 
pořádajícím Dvorem 8:7, 
dále sehrály tři vyrovnaná 
utkání s Jabloncem 3:6, 
Jičínem I 5:7 a Jičínem II 
4:6. Znatelné zlepšení se 
dostavilo i s nejlepším 

týmem naší skupiny, dívčím týmem Loko 
Liberec, kde jsme sice prohráli 2:6, ale oproti 
předchozím výsledkům s tímto soupeřem, které 
končily dvojciferným rozdílem, se jedná             
o znatelný posun ve výkonnosti. Třetí turnaj 
přinesl již výrazné zlepšení, kdy naše 
házenkářské naděje nabírají pomalu zkušenosti 
a herní praxi. Především v obraně je patrné 
zlepšení i u našich nejmladších hráčů.
Vrcholem podzimní části sezóny pro nás bude 
domácí turnaj v sobotu 17. listopadu, kdy 
bychom chtěli předvést dobrou hru okořeněnou    
i nějakým tím vítězstvím. Představí se i naše 
nové přírůstky v týmu Hrušovský Jakub a Pejcha 
Jonáš. 
Všechny fanynky a fanoušci brodské házené 
jsou tímto na domácí turnaj zváni!
Sestava: Beneš Jakub, Bardyn Ondřej, Déva 
Ota, Loumová Eliška, Pícha Denis, Šebestová 
Kateřina, Šebestová Markéta, Šulcová Eli-
sabeth.

Petr Hloušek
trenér mládeže

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012
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4. 11. 2012

od 8.30 hod

v sokolovně ŽB

Zúčastní se: FBC Sokol Železný Brod, FBC PANTHERS LIBEREC B, SC Podještědí Český 
Dub, SK REBELS LIBEREC

Florbal   

Házená   
v sokolovně Železný Brod

sobota 3. 11. od 18 hod.  
Železný Brod X Elektopraga Jablonec n. N. 

14.–16. listopadu
K jídlu budou připraveny tradiční 
pochoutky z čerstvých ryb z naší 
rybárny.

Těšíme se na Vás.

Restaurace U Zvonice
Železný Brod

RYBÍ HODY
OLDIES 

DISKOTÉKA
16. listopadu od 20 hod.

Akce: 
vodka + Redbull ...............50 Kč
kolfola + Captain Morgan 40 Kč  

Vstupné 30 Kč.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2012

1. oficiální turnaj v Železném Brodě 
v rámci Florbalové Liberecké ligy mužů
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nabízí k pronájmu volné 
nebytové prostory o rozloze      

2  30 m v Železném Brodě,          
ul. Masarykova čp. 4  (v centru města). 

Bližší informace: tel. 483 389 819

Firma DT GLASS s. r. o. 

2D A 3D LASER DO SKLA 
A JINÝCH MATERIÁLŮ
Fotografie ve skle, převod fota      
do 3D
Skleněné trofeje, medaile a ocenění
Reklamní a upomínkové předměty
Skleněné polotovary skladem  
(kostky,  koule,  kvádry,…)
Koule z nerostů, čaje,
 vegetariánská strava a další….

www.glasstech.cz, www.vegetar.cz
www.glass-laser.cz

Firma 
Glasstech, 
s. r. o., 
Železný Brod,
Železná 104 

tel.: 
483 390 838
e-mail:
glasstech@iol.cz

ź

ź

ź

ź

ź

ź

OČNÍ OPTIKA K&K OPTIK 
servis na poliklinice v Žel. Brodě

Akce – zdarma pouzdro na brýle ke 
kompletní zakázce nad 1000 Kč

Akce – zdarma běžné plastové čočky 
ve skladových hodnotách k novým 
brýlím pro děti

Provozní doba :
po, út 7.45–11.45    12.15–14.00
st        7.45–11.45    12.15–17.00
čt, pá  7.45–11.45    12.15–14.00

Tel. 602 159 526
Těšíme se na Vaši návštěvu.

široký výběr módních obrub
rychlé zhotovení zakázek
prodej dárkových poukazů  
drobné opravy brýlí zdarma

ź

ź

ź

ź

Komplexní péče o tělo pro zdraví a krásu

NABÍZÍM OŠETŘENÍ LÁZEŇSKÉ KVALITY 
NOVOU TECHNOLOGIÍ. 
Galvanoterapie s přírodními produkty – prevence 
proti unavené pokožce, akné, vráskám, spadlým 
víčkům, řídnoucím vlasům, také na vyhlazení 
zjevnosti tuku a celulitidy. Vyberte si Vaši terapii      
a výsledky si ověřte ihned po prvním ošetření.

Možnost dárkového šeku k Vánocům i jiným 
příležitostem, balíček terapií za akční cenu.

Hana Bohuslavová (tel.: 775 724 244)

ź

ź

ź

povinné kontroly, čištění
vložkování
výstavby a opravy komínů

Dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. bude 
každý, kdo topí pevnými, kapalnými palivy 
nebo plynem, potřebovat minimálně jednou 

ročně potvrzení o provedené kontrole 
komína.

 

Kominictví ČIKKO
nábřeží Obránců míru 571
468 22  Železný Brod
Tel.: 606 142 708
Tel.: 608 228 700
e-mail: Info@cikko.cz

!!DOPRAVU NEÚČTUJEME!! 

Nabízíme:

Kontakt:
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Navrhovatel:
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1
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2012

2012

2012

2012

2012

2012

Vyplněný anketní lístek můžete zaslat do konce roku na e-mail:
sportovnikomise@zelbrod.cz nebo jej odevzdat na turistickém informačním centru.
Anketní lístky jsou k vyzvednutí v Turistickém informačním centru Železný Brod.

Město Železný Brod ve spolupráci s TJ Sokol Železný Brod vyhlašuje 
další ročník ankety Sportovec Železnobrodska pro rok 2012
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