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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,

nacházíme se zhruba uprostřed právě probíhající plesové sezóny. Plesy patří už neodmyslitelně 
k lednu a únoru nového roku. Jejich význam je mnohočetný, mimo jiné přispívají  k lidské sounále-
žitosti a možnosti bavit se za dlouhých zimních večerů se známými a přáteli. Typickými znaky plesů 
jsou veselí a optimismus, kterých není v životě nikdy dost.  Jsme rádi, že i v našem městě se najde 
dostatek pořadatelů, kteří jsou ochotni pro naše občany připravit dobrou zábavu. 

Chtěli bychom Vám předat  několik informací o stavu příprav na opravu mostu. Do konce února 
musí být zabudován pilíř pro náhradní most z důvodu hydrotechnických a hydrobiologických podmí-
nek v Jizeře. Svou roli zde hrají i přijatá opatření z hlediska životního prostředí. Čeká nás dopravní 
zátěž v Husově ulici, bude zde obousměrný provoz, protože úsek ulice Obránců míru od mostu až 
po Malý rynek bude sloužit jako deponie stavebního a jiného materiálu. 

Znovu vás chceme požádat o trpělivost a ochotu snášet nelehké podmínky, které nastanou, neboť 
věřte, že vedení města prakticky každý týden jedná ohledně této stavby na Krajském úřadu v Li-
berci, ale je potřeba vzít v úvahu, že do rekonstrukce mostu je zainteresováno mnoho subjektů, 
jejichž stanoviska a požadavky sladit je velmi obtížné. Ještě chceme připomenout, že tato stavba je 
stavbou Krajského úřadu v Liberci, nikoli stavbou města Železný Brod.

Na závěr opět k tomu lepšímu, tedy ne trocha, ale kopa radosti a optimismu. Postaraly se o ni děti 
a učitelky mateřských škol. Na předvánočním setkání dříve narozených navodilo velmi příjemnou 
atmosféru vystoupení MŠ Slunečná a stejně báječnou atmosféru vytvořila svým tříkrálovým kole-
dováním MŠ Stavbařů. Byla to dobrá práce pedagogických sborů a dětí z obou škol a věřte, bylo to 
krásné pohlazení po duši.

Přejeme Vám hezké dny.

Mgr. Ivan Mališ
místostarosta

Mgr. František Lufinka
starosta

2



RADNICE INFORMUJE

Usnesení Rady města Železný Brod ze 3. mimořádné schůze 
konané dne 22. 12. 2014

Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program dnešní schůze rady města 
souhlasí s nabídkou firmy ADVICE.CZ s. r. o., Na Kozačce 1103/5, 120 00 Praha 2 – Vinohrady na
vypracování dokumentace a provedení Atestu dlouhodobého řízení ISVS za cenu 26 015 Kč
schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy na činnost Městského architekta s Doc. Ing. arch. 
Zdeňkem Jiranem, se sídlem Sázavská 736/1, 120 00 Praha – Vinohrady, IČ: 42467101
souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 2 000 Kč od firmy Autoservis – Pneuservis Petr Donát,
náměstí 3. května 825, 468 22 Železný Brod, IČ: 70215278 do rozpočtu Základní školy Železný Brod, 
Pelechovská 800, příspěvková organizace
souhlasí s čerpáním fondu odměn a s čerpáním rezervního fondu z ostatních titulů Městského mu-
zea v Železném Brodě
schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby se společností EVOSA spol. s r. o. zastou-
penou jednatelem Michalem Šmejdou, se sídlem Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, 
IČ: 18384501, zhotovitelem stavby „Zateplení sportovní haly v Železném Brodě“, se zvýšením ceny 
za dílo o 432 493,23 Kč bez DPH oproti původní smluvní ceně
schvaluje dodatek č. 1 k smlouvě o dílo provedení činnosti koordinátora BOZP se společností 
S.E.Q. spol. s r. o. zastoupené Vladimírem Šichem, se sídlem Pampelišková 513, 541 02 Trutnov, 
IČ: 27523250, na stavbu „Zateplení sportovní haly a oprava hydroizolace střechy Sokolovny v Že-
lezném Brodě“ se zvýšením nákladů o 20 000 Kč (bez DPH) oproti původní schválené maximální 
smluvní ceně a o prodloužení smluvního termínu plnění činnosti koordinátora BOZP do 30. 4. 2015  
z důvodu přerušení prací na stavbě během zimní sezóny
schvaluje uzavření smlouvy o zhotovení stavby na realizaci stavby „Odkanalizování objektu so-
kolovny v Železném Brodě – Splašková kanalizační přípojka, napojení výtlaku“ se společností  
SYNER s. r. o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 48292516, v ceně  
146 161,45 Kč bez DPH
revokuje usnesení č. 316/14 rm ze dne 6. 8. 2014 a schvaluje nové znění dodatku č. 2 smlouvy  
o zhotovení stavby na plnění veřejné zakázky „Terminál Železný Brod – 1. etapa“ s vybraným ucha-
zečem SYNER s. r. o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 48292516, kterým 
se řeší požadované vícepráce a méněpráce s celkovým součtem 488 328,08 Kč bez DPH, o který se 
snižuje původní cena zakázky
zřizuje v souladu s ustanovením § 102 písm. h) zákona o obcích hospodářskou komisi a jmenuje 
předsedou komise pana Vladimíra Kočího a dalšími členy: Bc. Martinu Hýrkovou, Bc. Aleše Drmlu 
DiS., Jana Hlouška, Ivetu Polejovou
zřizuje v souladu s ustanovením § 102 písm. h) zákona o obcích komisi pro vzhled města a jmenuje 
předsedou komise PaedDr. Miladu Motlíkovou a dalšími členy: Františka Bartůňka, Ing. Jaroslava 
Wolfa, Marii Novotnou, akademického malíře Zdeňka Lhotského, Zdeňka Hromase, Josefa Kurfiřta
zřizuje v souladu s ustanovením § 102 písm. h) zákona o obcích komisi pro sport a jmenuje předse-
dou komise Mgr. Ivana Mališe a dalšími členy: Janu Boučkovou, Zdeňka Brunclíka, Antonína Cibul-
ku, MVDr. Tomáše Drdu, Mgr. Vladimíra Fišera, Jiřího Novotného, Jaroslava Palduse, Mgr. Jindřicha 
Pulíčka
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zřizuje v souladu s ustanovením § 102 písm. h) zákona o obcích kulturně-společenskou komisi  
a jmenuje předsedou komise Jitku Havlíkovou a dalšími členy: Ernesto Malafarinu, Dagmar Sobotko-
vou, Ladislava Hlubučka, Ing. Alenu Kortanovou, MgA. Martina Hlubučka, Mgr. Evu Lédlovou, Libora 
Bryknara, PhDr. Miroslavu Gajzlerovou
schvaluje odměnu oddávajícím ve výši 200 Kč za každý provedený svatební obřad

Usnesení Rady města Železný Brod ze 4. schůze 
konané dne 5. 1. 2015

Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program dnešní schůze Rady města 
schvaluje rozšíření pracovního úvazku na odboru vnitřních věcí pro plnění úkolů sekretariátu na 
1,0 od 1. 1. 2015
jmenuje dalšími členy hospodářské komise Mgr. Františka Lufinku, Bc. Dominiku Kočovou a pana
Radomila Raju
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Jílové u Držkova 
o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích do 31. 12. 2018. Cena za každé 
započaté řízení je 1 000 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Jílové u Držkova 
o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého 
pobytu do 31. 12. 2018, s tím, že cena za každé započaté řízení je 1 000 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Jílové u Držkova  
o výkonu přenesené působnosti na zabezpečení provádění zápisů údajů do ISÚI adres a nemovi-
tostí podle zák. č.111/2009 Sb., o základních registrech do 31. 12. 2018. Cena za každý zápis je 
100 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Pěnčín o výkonu 
přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích do 31. 12. 2018. Cena za každé započaté 
řízení je 1 000 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Pěnčín o výkonu 
přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu do 
31. 12. 2018, s tím, že cena za každé započaté řízení je 1 000 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Pěnčín o výkonu 
přenesené působnosti na zabezpečení provádění zápisů údajů do ISÚI adres a nemovitostí podle 
zák. č.111/2009 Sb., o základních registrech do 31. 12. 2018. Cena za každý zápis je 100 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Vlastiboř o výkonu 
přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích do 31. 12. 2018. Cena za každé započaté 
řízení je 1 000 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Vlastiboř o výkonu 
přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu do 
31. 12. 2018, s tím, že cena za každé započaté řízení je 1 000 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Městysem Zásada o výko-
nu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích do 31. 12. 2018. Cena za každé započaté 
řízení je 1 000 Kč
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schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Městysem Zásada  
o výkonu přenesené působnosti na zabezpečení provádění zápisů údajů do ISÚI adres a nemo-
vitostí podle zák. č.111/2009 Sb., o základních registrech do 31. 12. 2018. Cena za každý zápis 
je 100 Kč
souhlasí s objízdnou trasou Rally Bohemia 2015 při RZ Dlouhý – Líšný dne 11. 7. 2015 dle mapo-
vé přílohy s tím, že upozorňuje pořadatele závodu na možné komplikace v souvislosti se změnou 
dopravní situace vzhledem k rekonstrukci mostu 
schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře s firmou Martin
Dolenský, místo podnikání Jesenný 103, 512 12 Jesenný, IČ: 65193962, výše měsíční odměny  
4 000 Kč bez DPH
vylučuje uchazeče Technické služby města Železný Brod s. r. o. Železný Brod, Příkrá 140, 
IČ: 27260887, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek
schvaluje výsledek opakovaného výběrového řízení na dodavatele stavby Dovybavení sběrného 
dvora v Železném Brodě a schvaluje uzavření smlouvy o zhotovení stavby a dodávkách s uchaze-
čem EVOSA spol. s r. o., Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 18384501, za koneč-
nou cenu 4 127 565 Kč bez DPH
schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace Vyhlídková místa 
v Železném Brodě a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Ing. arch. Vladimírou Jínovou, 
Košťálov 321, 512 02 Košťálov, IČ: 11085631, za konečnou cenu 89 000 Kč (uchazeč není plátce 
DPH), cena za autorský dozor 400 Kč/hod.
bere na vědomí záměr projektu výstavby nové rozhledny v katastrálním území Jirkov u Železného 
Brodu a hledá zájemce o realizaci
schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o zhotovení stavby „Fasáda DPS, nábřeží Obránců míru čp. 834 
v Železném Brodě“. Termín dokončení stavby vzhledem k vícepracím je 30. 11. 2014. Celková cena 
stavby včetně víceprací bez DPH činí 1 459 299 Kč s tím, že to je cena konečná, nepřekročitelná 
s dokončením stavby 
schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o zhotovení stavby „Výměna oken, zateplení fasády, izolace 1. NP 
v objektech Příčná ul. 311, 312, 328 a Příčná ul. 332, 333, 334 v Železném Brodě“. Cena celkem 
bez DPH činí 5 350 131 Kč. Termín dokončení SO 03 do 21. 12. 2014, provedení SO 01 a SO 02 
bude řešeno dodatkem smlouvy č. 2 v roce 2015  
schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o zhotovení stavby „Výměna oken a zateplení – Na Vápence  
čp. 752–757 v Železném Brodě“. Celková cena stavby včetně víceprací bez DPH činí 9 194 552 Kč. 
Termín dokončení stavby vzhledem k vícepracím je 30. 11. 2014  
schvaluje zřízení věcného břemene na části ppč. 3025 v k. ú. Železný Brod pro ČEZ Distribuce, a. s.,  
se sídlem Děčín, 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 ve 
smyslu: umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součástí dis-
tribuční soustavy za cenu 300 Kč/bm + sazba DPH 
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zříze-
ním stavby
odkládá zřízení věcného břemene na části ppč.869, 849/7, 849/4, 849/5, 849/3, 810/1, 833, 834, 
835, 836, 837, 827, 828, 839, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 829, 831, 832, 856, 849/3, 810/3, 
855, 869, vše v k. ú. Železný Brod
neschvaluje, aby Město Železný Brod IČ: 00262633 udělilo ČS a. s. IČ: 45244782 výslovný  
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a neodvolatelný souhlas k tomu, aby v prostorách sloužících podnikání nacházejících se v budově  
čp. 37 – náměstí 3. května Železný Brod: 
1) ČS a. s. zřídila v pronajatých prostorách užívací právo jakékoliv společnosti patřící do Finanční 
skupiny ČS (dále jen podnájemce)
2) pronajaté prostory podnájemce užíval jako své obchodní prostory, ve kterých bude vykonávat 
svoji podnikatelskou činnost
3) podnájemce provozoval v pronajatých prostorách jakékoliv činnosti v rámci svého předmětu pod-
nikání zapsaného v obchodním rejstříku nebo živnostenského rejstříku
4) podnájemce označil prostory pronajaté na základě nájemní smlouvy či jakoukoliv jejich část jako 
svou provozovnu
schvaluje záměr pachtu zemědělských pozemků pč. 786/5 – trvalý travní porost o výměře  
1882 m, pč. 786/7 – trvalý travní porost o výměře 503 m², pč.786/32 – trvalý travní porost o výměře  
580 m², pč. 786/33 – trvalý travní porost o výměře 676 m², pč. 786/34 – trvalý travní porost o výměře  
775 m², vše v k. ú. Střevelná
schvaluje pronájem nebytového prostoru v čp. 75 – část obce Jirkov, obec Železný Brod pro koná-
ní jednorázové akce Kamenický ples dne 24. 1. 2015 za cenu 1 000 Kč + DPH
schvaluje nájemní smlouvu pro pronájem nebytového prostoru v čp. 75 – část obce Jirkov, obec Že-
lezný Brod mezi Městem Železný Brod, IČ: 00262633 a panem Tomášem Laurinem, IČ: 74521837, 
468 25 Zásada
schvaluje záměr pronájmu prostoru pro podnikání, bez stávajícího vnitřního vybavení restaurace, 
o celkové výměře 163 m² v budově s čp. 357 – Masarykova ulice, Železný Brod, která je součástí 
pozemku pč. 769/1 v k. ú. Železný Brod
Podmínky pronájmu: 
A) zajištění nájmu v podobě jistiny ve výši nejméně šesti (6) měsíčních nájmů, kterou lze podle 
možností nahradit bankovní nebo finanční zárukou
B) závazek nájemce k neprodlenému vyklizení prostor pro případ, že neuhradí nájemné ve výši 
dvou měsíčních nájmů;
C) smluvní pokutu pro případ nehrazení nájemného ve výši jednoho ročního nájmu.
D) bezdlužnost žadatele vůči Městu Železný Brod, IČ: 00262633, se sídlem náměstí 3. května 1, 
Železný Brod
schvaluje přidělení bytu č. 3 v DPS Železný Brod, nábřeží Obránců míru 834, 468 22 Železný Brod 
panu J. R., trvale bytem Železný Brod
bere na vědomí žádost pana Petra Samko a paní Etely Holubové o odstranění závad bytu s tím, že 
Bytový podnik města Železného Brodu provede místní šetření a navrhne způsob řešení
schvaluje pro celé volební období program zasedání Zastupitelstva města:
1) Zahájení 
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Organizační záležitosti
4) Nemovitosti
5) Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů
6) Přehled usnesení
7) Závěr
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Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 2. zasedání 
konaného dne 15. 12. 2014

Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva města v předloženém znění
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 30. zasedání zastupitelstva města
volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zákona o obcích předsedou 
finančního výboru Mgr. Tomáše Hartla a dalšími členy finančního výboru Ing. Miloslava Loumu 
a paní Zlatu Vandrovcovou
volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zákona o obcích předsedou kon-
trolního výboru pana André Jakubičkou a dalšími členy kontrolního výboru Ing. Petra Mikšovského 
a MUDr. Jarmilu Kotowskou
stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n), že neuvolněným členům zastupitelstva bude po-
skytována za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva měsíční odměna, a to od 1. 1. 2015, 
v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil
stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) a u), že od 1. 1. 2015 bude poskytována měsíční 
odměna za výkon funkce člena rady, předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady, člena výbo-
ru, předsedy komise rady nebo zvláštního orgánu 
stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) a u), že při souběhu výkonu několika funkcí se 
odměna neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených 
odměn za jednotlivé funkce
určuje na základě ustanovení § 47 odst. 1 zákona 186/2006 Sb., o územním řízení a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelem, který se bude podílet na pořizo-
vání územně plánovací dokumentace pro město Mgr. Ivana Mališe
deleguje starostu Mgr. Františka Lufinku k zastupování Města Železný Brod, nám. 3. května 1, 
468 22, IČ: 00262633 na všech valných hromadách Severočeské vodárenské společnosti a. s., Přít-
kovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 a společnosti Severočeské komunální služby s. r. o.,  
Smetanova 91, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 62738542; starostu města může na valných hroma-
dách zastupovat místostarosta Mgr. Ivan Mališ
souhlasí s provedením rozpočtových opatření č. 6 za rok 2014 v doplněném znění
schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015, které upravuje dočasný systém hospodaření  
s rozpočtovými prostředky v případech, kdy do začátku rozpočtového roku není schválen rozpočet 
města
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od  
1. 1. 2015 a stanovuje místní poplatek za odpady ve výši 580 Kč ročně
souhlasí se změnou projektu Tenisového klubu Železný Brod, o. s., nábřeží Obránců míru 859,  
468 22 Železný Brod, IČ: 44225245, financovaného z loterijní činnosti v oblasti tělovýchovy
bere na vědomí nabídku k odkoupení nemovitosti pozemku parc. č. 32 – zastavěná plocha  
a nádvoří, o výměře 1 216 m², součástí pozemku je stavba s čp. 200 – občanská vybavenost, vše  
v k. ú. Železný Brod a konstatuje, že nebyla vlastníkem nemovitosti umožněna požadovaná celková 
prohlídka nemovitosti
schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1019/2 – ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha  
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Pracovní poměr na dobu neurčitou, kratší pracovní doba 16 hodin týdně (možnost rozšíření pracov-
ní doby na větší úvazek v případě výkonu činnost správce nemovitostí, nebo jeho zástupce). 
Předpokládaný nástup od 1. 3. 2015. Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení: 16. 2. 2015 
v 15 hodin. Více informací na úřední desce nebo na webových stránkách města.

Mgr. Josef Haas
tajemník MěÚ

Volná pracovní místa

Vedoucí organizační složky Sportovní centrum Železný Brod

o celkové výměře 222 m² v k. ú. Bzí u Železného Brodu za cenu 26 000 Kč od České republiky 
zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
schvaluje 
a) pravidla pro vytvoření a použití fondu Města Železný Brod „Naše fasáda“ s úrokovou sazbou  
1 % ročně
b) vyhlášení výběrového řízení pro žadatele o půjčku z fondu „Naše fasáda“ v rozsahu bodu  
III. 3. schválených pravidel s tím, že uchazeči mohou podávat žádosti v období od 22. 12. 2014 do  
6. 4. 2015

 Z odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Předpokládaná investiční činnost v roce 2015

Mezi nejvýznamnější stavby roku 2014 patří bezesporu stavba dopravního terminálu a přestavba 
starého autobusového nádraží u sokolovny, což jsou stavby podpořené z Regionálního operač-
ního programu Severovýchod. Stavba je ukončena, ale probíhá její vyhodnocení a odstraňování 
nedostatků, proto není její financování dosud ukončeno. Další významné akce Snížení energetické
náročnosti objektu MŠ Na Vápence a Snížení energetické náročnosti kulturního domu Jirkov byly 
podpořeny z Operačního programu životní prostředí. Obě akce jsou dokončeny, byly odstraněny 
zjištěné nedostatky a došlo také k proplacení přiznané dotace. Další zateplovací akce, tedy Zatep-
lení Sportovní haly probíhá. Z Operačního programu Životní prostředí byla proto uvolněna pouze 
část dotace. Další významné akce, jako rekonstrukce pavilonu MVD2 Základní školy Pelechovská, 
oprava střechy sokolovny, rekonstrukce komunikace na Popluž nebo oprava chodníku v Těpeřské 
ulici byly realizovány z vlastních zdrojů města.
Také v letošním roce se bude realizovat řada stavebních akcí, ale o jejich schválení rozhodne 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 2. 2. 2015. Stavbou, která je již v procesu realizace, je 

V průběhu minulého roku jsme vás informovali o probíhajících a připravovaných stavbách 
tak, aby se každý občan města dozvěděl o tom, jak je nakládáno s prostředky, které Zastupi-
telstvo města schválilo na investiční činnost. Podařilo se využít dotačních možností a reali-
zovat významné projekty tak, aby se podařilo uspořit vlastní zdroje městského rozpočtu.
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kromě výše uvedeného zateplení sportovní haly, také re-
konstrukce Sběrného dvora. Součástí úprav zahrnujících 
přestavbu ploch a umístění váhy, je také řádné odkanalizo-
vání a oplocení plochy. I tato stavba je podpořena z Ope-
račního programu Životního prostředí. Náklady všech sta-
vebních úprav a dodávek jsou vyčísleny na 4 994 354 Kč  
včetně daně. Předpokládáme, že dotace uhradí okolo  
80 % nákladů.
Během letošního roku se budeme snažit získat finanční
podporu i na realizaci dalších akcí, jako např. na stavbu parkoviště na sídlišti Jiráskovo nábřeží 
v rámci programu regenerace panelového sídliště nebo na opravy kulturních památek na území 
města. Kromě toho předpokládáme realizaci řady dalších menších stavebních akcí.
Oproti roku 2014 se v letošním roce neuskuteční velké množství investičních projektů. Je to dáno 
především dvěma základními omezeními. Zhruba v období od března do července letošního roku 
předpokládáme uzavření silničního mostu přes řeku Jizeru, což je stavba financovaná Libereckým
krajem, s využitím dotace z Regionálního operačního programu Severovýchod. Tato stavba ne- 
omezí jen obyvatele města, ale způsobí i řadu problémů při organizaci jiné stavební činnosti. Týká 
se to jak přemísťování techniky a stavebního materiálu, tak hledání vhodného místa pro dočasné 
umístění stavební techniky během výstavby. Toto omezení se samozřejmě dotkne jak zateplení 
sokolovny, tak přestavby sběrného dvora. Proto z hlediska koordinace stavební činnosti není reálné 
začínat jiné stavby.
Druhým důvodem jsou podmínky dotačních programů Evropské unie, kdy město jako investor musí 
zajistit kompletní financování akce z vlastních zdrojů, teprve po dokončení je městu přislíbená do-
tace poskytnuta. V současné době město téměř kompletně (s výjimkou finanční pozastávky použité
pro odstraňování stavebních závad) zaplatilo stavbu terminálu, ale zpětně byla poskytnuta částka 
asi 6,8 mil. Kč. Dalších asi 27 mil. Kč očekáváme v letošním roce s tím, že nebudou převedeny dří-
ve než v dubnu či květnu. Město, které v současné době nemá žádné dluhy ani dlouhodobé finanč-
ní závazky, by se zahájením dalších velkých staveb dostalo do situace, kdy by je bylo nutno alespoň 
částečně investovat z úvěrů. Proto se o případných větších investičních akcích bude rozhodovat až 
v době, kdy budeme mít finance tzv. na účtu.
Z dalších stavebních akcí, které však nejsou financovány z rozpočtu města, bych chtěl upozornit na
plánovanou výluku železniční tratě Železný Brod – Turnov. K výluce dojde pravděpodobně během 
letních měsíců a měla by trvat asi dva měsíce. Investorem je Správa železniční dopravní cesty,  
v současné době probíhají přípravné a koordinační práce. Zájmem investora je, aby se výluka ko-
nala až po dokončení rekonstrukce mostu přes Jizeru tak, aby se minimalizovalo zpoždění spojů 
z důvodu náhradní autobusové dopravy.
Ve fázi příprav je také rozsáhlý projekt rekonstrukce plynovodů na území města. Měl by se rekon-
struovat plynovod ve Svahové ulici a v jednání je rekonstrukce na Poříči. Konkrétní datum realizace 
dosud není známo. 
O těchto i dalších stavbách vás budeme na stránkách Zpravodaje i v letošním roce pravidelně 
informovat.

Ing. Daniel Mach
 odbor územního plánování a regionálního rozvoje
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 Z finančního odboru

Přehled čerpání příspěvků v roce 2014
Zde čtenářům přinášíme přehled čerpání finančních prostředků z fondů kulturní komise 
a komise spolkově-společenské. V březnovém Zpravodaji bude otištěn přehled čerpání pří-
spěvků na sport ze sportovní komise a z příjmů z loterijní činnosti.

Granty na podporu kultury

financování přednášky fotografa Bohdana Holomčíka v KC Kino 2 000 Kč
příspěvek Studiu Hamlet na nastudování a uvedení hry Na útěku 10 000 Kč
příspěvek kapele Těsně vedle na natáčení CD kapely Těsně Vedle 10 000 Kč
příspěvek Broďance na přehlídku dechových hudeb v Jirkově 29 300 Kč
financování akce Witchfest konané dne 26. 4. 2014 v Jirkově 3 000 Kč
financování koncertu Crossover Sickfest 12. 4. 2014 v RC Rokle ve Bzí 23 000 Kč
financování  festivalu Faking Hard Music Fest ve dnech 13.–14. 6. 2014 10 000 Kč
financování besedy Vzpomínka na prof. Ing. Rudolfa Janíčka v aule SUPŠS 1 000 Kč
příspěvek DS Tyl na činnost v roce 2014 20 000 Kč
financování činnosti Studia Hamlet v roce 2014 20 000 Kč
financování projektu Seš-lost? uskutečněný ve dnech 6.–8. 2014 20 000 Kč
příspěvek o. s. HLUK na Iron Brod Fest konaný ve skautské klubovně 22 600 Kč
příspěvek ZUŠ na výrobu CD Železnobrodské koledy 27 000 Kč
financování pojištění výstavy Headlands Františka Skály 7 500 Kč
financování prodloužení licence představení Studia Hamlet Na útěku 7 500 Kč
příspěvek Bzovskému okrašlovacímu spolku na 9. Adventní koncert ve Bzí 9 000 Kč
příspěvek ZUŠ Železný Brod na Slavnostní večer k vzniku republiky 20 000 Kč
financování Koncertu skleněných nástrojů v rámci Skleněného městečka 19 429 Kč
příspěvek Broďance na Přehlídku dechových hudeb v sokolovně Jirkov 31 000 Kč
financování akce Crossover Sickfest vol 9 dne 18. 10. 2014 v RC Rokle Bzí 23 000 Kč
financování fotodokumentace výstavy Tavená skleněná plastika 10 000 Kč
financování přednášky Radima Špačka Bollywood v KC Kino 2 000 Kč
příspěvek DS Tyl za odehrané představení 1 500 Kč
financování koncertu Železnobrodské koledy 23 783 Kč
příspěvek TJ Sokol Hrubá Horka na Mikulášské odpoledne 3 500 Kč
příspěvek DS Tyl na kulisy a rekvizity 8 000 Kč
příspěvek Studiu Hamlet za odehraná představení 3 000 Kč
příspěvek Městskému muzeu na kulturní činnost 5 000 Kč
příspěvek pěveckému sboru Eternal Voices na Štědrovečerní zpívání 3 000 Kč
příspěvek pěveckému sboru Eternal Voices na pořízení aparatury 20 000 Kč

Celkem: 395 112 Kč
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Granty na podporu společenského a spolkového života

příspěvek na Tenisový ples 1. 2. 2014 17 200 Kč
příspěvek ČČK Jirkov na činnost v roce 2014 6 000 Kč
příspěvek SUPŠS na Masopust 4. 3. 2014 10 000 Kč
příspěvek ČČK Hrubá Horka na činnost v roce 2014 6 000 Kč
příspěvek SUPŠS na Maturitní ples 15 000 Kč
příspěvek TJ Sokol Těpeře na Dětský maškarní a 8. Sportovní ples 7 500 Kč
příspěvek TJ Sokol Hrubá Horka na Dětské odpoledne a Čepeček 7 500 Kč
příspěvek Automotoklubu Železný Brod na práci s mládeží v roce 2014 9 000 Kč
příspěvek Automotoklubu Železný Brod na model motorového letadla 15 000 Kč
příspěvek p. Cincibusovi na restaurování sousoší Piety na Hrubé Horce 8 255 Kč
příspěvek SZDP Železný Brod na nákup klubové a kancelářské vybavenosti 4 000 Kč
příspěvek SDH Těpeře na Bzovsko – Těpeřský pohár 8 000 Kč
příspěvek ČČK Železný Brod na činnost v roce 2014 9 000 Kč
příspěvek Českému rybářskému svazu na rybářské závody 6 500 Kč
příspěvek p. Müllerovi na Přehlídku dechových hudeb 9 000 Kč
financování pokračování zvelebení části Poříč 34 921 Kč
příspěvek TJ Sokol Těpeře na Rockfest Těpeře 25 000 Kč
financování dopravy stánků a lavic – Svatojánská pouť 9 941 Kč
financování Staromilské pouti ve Bzí 23 111 Kč
příspěvek TJ Chlístov na rozšíření místa pro posezení občanů Chlístova 35 000 Kč
příspěvek SDH Jirkov na obnovu Jirkovské borovice 30 000 Kč
příspěvek SDH Železný Brod na Železnobrodský pohár 5 600 Kč
příspěvek SDH Železný Brod na soutěž pro děti MŠ Malý Soptík 9 000 Kč
příspěvek TJ Sokol Hrubá Horka na Dětský den a Vítání léta 5 100 Kč
příspěvek SDH Hrubá Horka na Haluškové country 3 500 Kč
příspěvek házenkářskému oddílu na akci 50 let házené 14 000 Kč
příspěvek TJ Sokol Železný Brod na propagaci aktivit Česko se hýbe 10 000 Kč
příspěvek SDH Horská Kamenice na akci Loučení s létem 7 000 Kč
příspěvek Kamenickému klubu mládeže o. s. na Dětský den 4 000 Kč
příspěvek HC Železný Brod na Taneční country zábavu pod širým nebem 7 000 Kč
příspěvek TJ Sokol Huť na propagaci akce Veterán Show Huť 2014 1 000 Kč
příspěvek SDH Jirkov na slavnostní vysvěcení Jirkovské borovice 5 000 Kč
financování dovybavení dětského hřiště na Hrubé Horce 14 693 Kč
příspěvek Českému zahrádkářskému svazu na rekonstrukci bazénu v Zálesí 15 000 Kč
příspěvek knihovně na nákup tiskárny 2 700 Kč

Celkem: 399 521 Kč

Věra Sochorová 
vedoucí finančního odboru
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 Městská policie

Městská policie Železný Brod informuje

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽB

Brody v Brodě – setkání v Českém Brodě

Ve čtvrtek 8. ledna proběhlo setkání zástupců měst, v jejichž názvech se objevuje slovo 
Brod, u příležitosti vernisáže fotografické výstavy Brody v Brodě v Českém Brodě. 

Setkání se zúčastnil pan místostarosta, Mgr. Ivan Mališ a vedoucí IKS Železný Brod, Bc. Iva Cha-
loupková. V kanceláři starosty Českého Brodu přivítal zástupce Havlíčkova, Uherského a Želez-
ného Brodu pan místostarosta, Mgr. Pavel Janík a tajemník, Ing. Aleš Kašpar. Diskutovalo se nad 
možnostmi konkrétní podoby spolupráce Brodů. Ve fotografické soutěži (tedy samotné soutěži, 
ve vydávání katalogu a putovní fotografické výstavě) se bude pokračovat i v následujících letech, 
na čemž má podstatnou zásluhu Fotostředisko Havlíčkův Brod. V roce 2015 by měl být vydán 
z fotografií společný kalendář, bude-li tento záměr potvrzen ze všech měst. Dalším tématem disku-
ze byla intenzivnější spolupráce v oblasti kultury a cestovního ruchu. Již v loňském roce se podařilo 
navázat spolupráci na poli kulturním, Železný Brod se například prezentoval divadelním předsta-
vením Na útěku na Podlipanských slavnostech v Českém Brodě. Rýsuje se ale i vznik zajímavé-

V lednu zadržela Městská policie mladíka, který ničil v nočních hodinách dopravní značení. Jelikož 
způsobil nepatrnou škodu, byl případ vyřešen v blokovém řízení. 

V lednu si počasí s námi se všemi zahrávalo a tomu odpovídal i výkon služby Městské policie. Nej-
dříve musela Městská policie dočasně uzavřít a odklonit dopravu z některých komunikací z důvodu 
špatné sjízdnosti kvůli sněžení a silnému větru. A hned za pár dní se už strážníci zabývali stoupající 
hladinou řeky Jizery, kterou zapříčinilo prudké oteplení. Naštěstí se vzestup zastavil ještě před dru-
hým stupněm povodňové aktivity, nedošlo tak k žádnému ohrožení.

Celkem bylo v lednu přijato 150 oznámení, 19 z nich bylo vyřešeno v blokovém řízení, 25 případů 
bylo řešeno ve spolupráci s Policií České republiky. Deset případů bylo předáno k dořešení správní-
mu orgánu. Zbytek případů byl vyřešen domluvou nebo se jednalo o žádosti o pomoc, které nemají 
trestněprávní charakter. 

velitel MP sstr. Hriník Pavel

Kontakty na MP:
Velitel MP: e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz

Operační MP: nepřetržitě mob. 602 646 188
e-mail: mestska.policie@zelbrod.cz
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŽB

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽB

ho turistického produktu Brodský pas, který by měl 
motivovat obyvatele jednotlivých Brodů k návštěvě 
těch „druhých“ Brodů. Pro začátek bude v městských 
zpravodajích zainteresovaných Brodů dán prostor 
k představení jednotlivých Brodů, tzv. Okénko Bro-
dů. V tomto čísle začínáme s představením Českého 
Brodu, ke kterému máme kilometrově nejblíže (čtěte 
na str. 35–36).

Iva Chaloupková
vedoucí IKS Železný Brod

Nová adresa a kontakty na TIC Železný Brod 
Turistické informační centrum sídlí nově od 2. února 2015 v budově radnice „A“ v přízemí 
vpravo (náměstí 3. května 1). 
Otevřeno je dle běžné mimosezónní otevírací doby: po–pá 9–12 a 12.30–16, so 9–13 hodin.
V souvislosti s přestěhováním TIC došlo ke změně tel. čísla pevné linky.

Telefonické kontakty na Turistické informační centrum Železný Brod jsou následující: 
pevná linka: 483 333 999
mobil: 778 527 000

Aktuální předprodej vstupenek 
v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz

5. 2. 2015 od 16 hodin – Putování s pantomimou tentokráte o Davidu a Goliáši – 40 Kč 
(předprodej od 2. 2. 2015)
12. 2. od 19 hodin – Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho – 70 Kč 
(předprodej od 2. 2. 2015, divadelní představení v rámci Brodské pavučiny)
13. 2. od 19 hodin – Tah dámou aneb Napřed trochu vína... – 50 Kč 
(předprodej od 2. 2. 2015, divadelní představení v rámci Brodské pavučiny)
14. 2. od 19 hodin – Klozet – 50 Kč 
(předprodej od 2. 2. 2015, divadelní představení v rámci Brodské pavučiny)
14. 3. 2015 od 19 hodin – Darda  – volné pokračování hry Hrdý Budžes
(předprodej od 9. 2. 2015)

Met opera Kino Jitřenka Semily – přímé přenosy z Metropolitní opery New York,
v částce 350 Kč je zajištěna doprava ze Semil do Železného Brodu
14. 2. 2015 od 18.15 hodin – P.I.Čajkovski / B.Bartók: Jolanta / Modrovousův hrad
14. 3. 2015 od 17.45 hodin – G. Rossini: Jezerní paní
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MĚSTSKÉ DIVADLO

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŽB

Autobus jede zdarma ve dnech 14. 2., 14. 3. a 4. 4. 2015. Odjezd ze Železného Brodu ze zastávky 
Sokolovna v 10.15 hodin. Odjezd zpět v 16.05 hodin.

Za nákupy do OC Forum Liberec 

Redakce KAM po Česku a veletržní společnost INCHEBA Praha připravila pod záštitou Asociace 
krajů ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR v pořadí již III. ročník prestižní internetové ankety Kraj 
mého srdce. Výsledky ankety jsou důležitým faktorem pro získání přehledu o tom, jak je který kraj 
vnímán v povědomí cestovatelů. Banner ankety je zveřejněn na webových stránkách města Želez-
ný Brod v sekci Turista. Zapojte se i vy a vyhrajte zajímavé ceny. Výsledky ankety budou slavnostně 
vyhlášeny na veletrhu Holiday World 2015.

Alena Matějková
referentka IKS

„Kraj mého srdce“ – III. ročník ankety 

PUTOVÁNÍ S PANTOMIMOU TENTOKRÁTE O DAVIDU A GOLIÁŠI
čtvrtek 5. února od 16 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Interaktivní představení aneb výchovný pantomimický koncert pro děti mateřských škol 
a děti do 12 let v podání železnobrodského rodáka, činoherního herce Martina Sochora, 

který je absolventem školy Marcela Marceaua v Paříži.
Kdo je ten člověk s nabíleným obličejem? Je to MIM.
Mim je ten, který umí napodobit všechno: umí se stát ohněm, vodou, zemí i vzduchem, umí být veselý 
i smutný, malý i velký lusknutím prstu…
Zápolí s neviditelnými předměty, tahá lana, venčí pejsky, zdvihá těžké předměty, otevírá a zavírá dve-
ře, chodí ze schodů, které vedou ani nevíme kam, leze po žebříku až do ohromné výšky. Mim dokáže 
beze slov vyprávět příběhy.
Jak se změní člověk v herce-mima?
To všichni uvidí na vlastní oči: skříňku s líčidly a proměnu lidské tváře v masku, která umí být smutná, 
odvážná i hrozná.
Nikdo se jí nemusí bát, je to jen divadlo, svět neviditelného se stává viditelným, lidská představivost je 
obrovská, stačí jen naznačit a už se začnou dít ty nejúžasnější věci.
Vrhneme se spolu do světa fantazie a hravosti. Budeme si dělat srandu sami ze sebe, dozvíme se 
něco o přírodě, zahrajeme si vodu, oheň, zemi, budeme létat jako ptáci…
Během představení jsou děti vtaženy do děje a samy se stávají účinkujícími na podiu.

Vstupné jednotné: 40 Kč (předprodej od 2. 2. 2015 v TIC Železný Brod)
Pořádá IKS Železný Brod
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MĚSTSKÉ DIVADLO

IRENA DOUSKOVÁ / DARDA (REŽIE: ARNOŠT GOLDFLAM)
sobota 14. března od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Volné pokračování divadelní hry Hrdý Budžes se odehrává v současnosti, 

kdy hlavní hrdinku Báru Hrzánovou potkáváme již jako vdanou ženu, matku dvou dětí.
Humor, kterým překrýváme svůj smutek …

Namísto normalizační krize hrdinka prožívá krizi středního věku. Ani této hře nechybí lehkost vyprávě-
ní a autorčin slovní situační humor. Platí zde víc než kde jinde, že „při smíchu v ranách štípe sůl“. 
Hlavní hrdinka Helena stejně jako její rodiče hraje v divadle. Její manžel, Jindřich Darda, se jednoho 
večera rozhodne skončit jejich dlouholetý vztah a odstěhuje se. O Vánocích se Helena se dozvídá, že 
má rakovinu. Chvíli na to dává výpověď v divadle s tím, že dohraje své současné role. Heleně nejvíce 
pomáhá kamarádka Julie, která jí píše povídky, když jde Helena na chemoterapii.
Jde o jemnou vykreslenou podobu našich veřejných i soukromých trablů, Helenčiny lapálie jistě mnozí 
z diváků mohou přijmout za své. V dalších rolích uvidíte Lenku Vlasákovou, Miluší Šplechtovou, Petra 
Vacka, Jana Hrušínského a další herce z Divadla Na Jezerce Praha.
Vstupné: bude upřesněno (předprodej od 9. 2. 2015 v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz)

Pořádá IKS Železný Brod

 Studio Hamlet Železný Brod

Schůze SČDO Jizerská oblast

V pátek 6. února od 17 hodin proběhne v Městském divadle Železný Brod schůze Svazu českých 
divadelních ochotníků Jizerské oblasti. Na setkání jsou zváni nejenom členové SČDO, ale všichni,  
kteří se věnují amatérskému divadlu v regionu.

Zájezdová představení v únoru

• představení Na útěku: v sobotu 28. 2. 2015 Divadlo F. X. Šaldy Liberec 
• představení Všechna sláva polní tráva: v úterý 10. 2. 2015 Činoherní klub Praha

BRODSKÁ PAVUČINA
12.–14. února 2015

Městské divadlo Železný Brod

Nesoutěžní přehlídka regionálního amatérského divadla. Po tři večery jsou pro vás připravena di-
vadelní představení, u kterých byste se měli dobře bavit. Tyto divadelní kousky patří k tomu nejlep-
šímu hranému v našem okolí. Během přehlídky proběhne v sobotu 14. února i postupová soutěž 
monologů a dialogů Pohárek a Kandrdásek SČDO.
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PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO
čtvrtek 12. února od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Crazy komedie Ladislava Smočka v podání divadelního souboru 
Vojan Hrádek nad Nisou. Brodskou pavučinu zahájí nejproslulejší 
hra spoluzakladatele, kmenového autora a režiséra Činoherního 
klubu, hra o „lidumilovi, který se málem stane několikanásobným 
vrahem“. Příčina její popularity nepochybně tkví v jejím originál-
ním humoru, který má mnoho společného s absurdním humorem 
a gerontologickými studiemi Smočkových prvních povídek. Dobrou 
zábavu vám zaručí nejenom samotná hra, ale i vynikající herecké 
výkony. DS Vojan Hrádek nad Nisou s touto hrou vyhrál v loňském 
roce Krajskou přehlídku amatérského divadla v Lomnici nad Po-
pelkou. 

Vstupné: 70 Kč 
(předprodej od 2. 2. 2015 v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz)

MĚSTSKÉ DIVADLO

TAH DÁMOU ANEB NAPŘED TROCHU VÍNA...
pátek 13. února od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Úsměvná konverzační komedie, situovaná do maštale 

v malé italské vesničce 18. století 
v podání DS E. F. Burian Tanvald. 

Slavná komedie Miroslava Horníčka o válce a lásce ze slunné 
Itálie. Dva muži, dvě ženy. Ti dva muži mají své důvody – svou 
čest, svou pýchu, svoje odvěké nepřátelství, barvy svých uniforem a svoje důležité tajemství.  
A každý z nich svou vlastní naději – že právě on je vítězem – a že jednoho dne předá svého zajatce 
a bude povýšen. Ale i ty dvě ženy mají své zbraně… 

Vstupné 50 Kč (předprodej od 2. 2. 2015 v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz)

KLOZET
sobota 14. února od 19 hodin 

Městské divadlo Železný Brod
Tragikomický příběh dvou mužů – mužů, 

které svedou jejich krkolomné životní cesty 
na jednu toaletu.

Původní text je dílem Katalin Thuróczy, maďarské 
spisovatelky, dramatičky a novinářky. V podání Spo-
lečnosti bloumající veřejnosti Turnov se můžete těšit 
na představení s více než zajímavým tématem.

Vstupné 50 Kč (předprodej od 2. 2. 2015 v TIC 
Železný Brod a na www.evstupenka.cz)
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MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY

POHÁREK A KANDRDÁSEK SČDO
sobota 14. února od 9 hodin

Městské divadlo Železný Brod
XLIII. ročník soutěže monologů 

a dialogů Pohárek SČDO. 
Memoriál Zdeňka Kokty – Regionální 

kolo soutěže za Jizerskou oblast.
Dvoustupňová soutěž je otevřená všem 
amatérským divadelníkům od 16 let. Prvním 
stupněm jsou oblastní neboli regionální kola. 
Druhým stupněm je pak národní přehlídka 
ve Velké Bystřici 5. – 7. června 2015. 
Soutěžit bude úctyhodných 25 účinkujících, 
proto také  soutěž začíná již v 9 hodin! Letos poprvé proběhne také Kandrdásek SČDO, tedy 
soutěž monologů a dialogů pro amatérské herce do 16 let! Těšit se můžeme na výkony herců 
z následujících souborů: Lučanský spolek divadelní (L.S.D.) Lučany nad Nisou, DS J. K. Tyl Jo-
sefův Důl, Docela malý divadelní soubor Nové Město pod Smrkem, Divadlo V Roztocké Jilem-
nice, DS Vojan Desná – Mladá haluz, Obnovený divadelní soubor Jirásek Olešnice u Turnova, 
DS NaScénu! Tanvald i Studio Hamlet Železný Brod.
Podrobný program soutěže bude k dispozici v TIC Železný Brod a v Městském divadle.
Srdečně zveme divadelní veřejnost, vstup volný. Jenom poprosíme o ohleduplnost při vchá-
zení do sálu. Těšíme se na vás.

Iva Chaloupková

VÝSTAVA SALON 2
17. ledna – 15. února 2015

sobota–neděle 13–16 hodin
Přijďte se podívat do Městské galerie na to, jak kreativní jsou vaši sousedé! V galerii Vlastimila 
Rady je možné až do 15. února navštívit výstavu SALON 2, na které se prezentují společně laičtí 
i profesionální umělci. V letošním roce galerie hostí neuvěřitelných 104 vystavujících a jejich 257 
děl! Zařazená díla nepodléhala žádnému komisionálnímu výběru, jediným omezením byla pouze 
kapacita galerijního prostoru. Tento výstavní projekt se již vloni setkal s velmi pozitivní odezvou 
veřejnosti (druhá nejnavštěvovanější výstava roku) – snad právě proto, že nedělá rozdíly mezi 
amatéry a zavedenými umělci. Setkávají se zde díla seriózní i bizarní, konzervativní i avantgardní. 
Pestré je zastoupení výtvarných technik, témat i uměleckých kategorií (kresby, malby, objekty, šper-
ky, fotografie, bižuterie, atd...). Návštěvníci výstavy mají příležitost hlasovat o nejzajímavější dílo 
– a tvůrce s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů získá termín pro samostatnou výstavu. Výstava 
Salon 2 se tak stává demokratickým prostorem veřejné účasti i kritiky a představuje tvorbu jako 
takovou. Akci zaštiťuje Občanská beseda a IKS Železný Brod. 

MgA. Martin Hlubuček

Kandrdásek SČDO
Takto vypukl Pohárek 2013
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MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY

ŽÁKOVSKÉ MATINÉ
pondělí 16. února od 17 hodin 

Městská galerie Vlastimila Rady
Pokračování nového školního cyklu.

Tyto žákovské koncerty jsou možností pro začínající i nesmělé, ale samozřejmě i pro všechny ostat-
ní žáky, v komorním prostředí Městské galerie předvést rodičům, příbuzným, známým, kamarádům, 
ale i veřejnosti, co nového se naučili a zvládli.

Pořádá ZUŠ Železný Brod

OKRESNÍ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZUŠ V SÓLOVÉM ZPĚVU
pátek 27. února od 10 hodin

Městská galerie Vlastimila Rady
Před odbornou porotou se představí žáci sólového zpěvu základních uměleckých škol našeho okre-
su a budou bojovat o postup do kola krajského. Soutěž je přístupná veřejnosti.

Pořádá ZUŠ Železný Brod

KC KINO ŽELEZNÝ BROD

Únorový program nabízí opět pro každého něco. Milovníci komedií 
Zdeňka Trošky se již jistě těší na třetí pokračování jeho úspěšné 
letní série Babovřesky (6. 2.). Pro řadu dalších bude vrcholem pro-
gramu filmové zpracování literární senzace, která v rychlosti prode-
jů překonala i Harryho Pottera: Padesát odstínů šedi (14. 2.).
V tomto měsíci si na své přijdou také fanoušci životopisných sním-
ků. V únoru jim nabídneme hned dva filmy, které přiblíží osudy výji-
mečných osobností světové vědy. Kód Enigmy (7. 2.) vypráví životní příběh matematika a krypto-
analytika Alana Turinga, který se podílel na prolomení kódu legendárního německého šifrovacího 
stroje Enigma, čímž pomohl zkrátit 2. světovou válku a zachránil tak tisíce lidských životů. Teorie 
všeho (27. 2.) zpracovává výjimečný a neuvěřitelný životní příběh Stephena Hawkinga, který na 
svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo. Byť by vám 
hravě vysvětlil nesrozumitelné zákonitosti fungování vesmíru, sám možná nechápe, jak je možné, 
že jeho vlastní život zachránila taková věc, jako je láska...
Ochuzeni nebudou ani filmoví „fajnšmekři“. (Nejen) těm zahrajeme Kukuřičný ostrov (10. 2.), po-
divuhodný film, který v nejlepší tradici filmové básně vypráví o osudu dědečka a vnučky, jejichž 
smyslem života je zasít, pěstovat a sklidit malé kukuřičné pole na ostrově uprostřed řeky, oddělující 
Gruzii od Abcházie. Jistě zaujme, že snímek získal hlavní cenu na MFF Karlovy Vary 2014. A pak je 
tu počin, o němž se bude dlouho mluvit: Danielův svět (24. 2.) je dokumentární zpovědí mladého 
muže, studenta, spisovatele... a pedofila. Jaké to je, prožívat zakázanou lásku a neustále bojovat 
za smíření se sebou samým i za možnost přijetí uvnitř společnosti?
A samozřejmě je tu i klasika: Okno do dvora (3. 2.), jeden z vrcholů filmové tvorby Alfreda Hitch-

Lidová komedie, filmová klasika, kontroverzní dokument

Babovřesky
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cocka, či Kouř (25. 2.), asi úplný vrchol filmové tvorby Tomáše Vorla.
Na přelomu února a března se k nám již potřetí vrátí Severská filmová zima, přehlídka nejzají-
mavějších skandinávských filmů současnosti. V sobotu 28. 2. a v neděli 1. 3. se na vás bude těšit 
ona i my všichni ostatní. Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz. 
Tištěné programy jsou k dispozici v TIC a na pokladně kina.

David Pešek
vedoucí kina

PRÁVO A SPRAVEDLNOST
středa 11. února od 18.15 hodin 

KC Kino v Železném Brodě 
přednáška a beseda s JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph. D.

Místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj srdečně zve na přednášku a besedu 
s vrchní státní zástupkyní v Praze JUDr. Lenkou Bradáčovou Ph.D. Paní doktorka Bradáčová je 
dostatečně mediálně známá osobnost, kterou ani nemusím představovat. Jsme moc rádi, že i přes 
svou vytíženost přijala naše pozvání do Železného Brodu. Nenechte si ujít tuto příležitost. Těšíme 
se na vaši bohatou účast a dotazy.

Ing. arch. Martin Tomešek

Kdyby přesto někdo naši přednášející neznal, přikládám aspoň několik základních informací, pře-
vzatých z Wikipedie:
Lenka Bradáčová (*1. března 1973 Roudnice nad Labem) je česká státní zástupkyně, od  
30. července 2012 vrchní státní zástupkyně v Praze. Od března 2008 do dubna 2014 pak působi-
la ve funkci prezidentky stavovského sdružení Unie státních zástupců České republiky. Vyrůstala  
v Kostomlatech pod Řípem, později žila v Roudnici nad Labem. Po ukončení roudnického gymnázia 
pokračovala studiem práva a právní vědy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kterou absolvo-
vala v roce 1998 (Právní a sociální aspekty regulace nealkoholové toxikománie) se ziskem ceny 
Karla Engliše pro nejlepší studenty společenskovědních disciplín. V roce 2001 (Drogy a kriminalita; 
školitel Dagmar Císařová) dokončila postgraduální doktorské studium v oboru veřejné právo. Ve 
stejném roce byla jmenována státní zástupkyní v Litoměřicích. O dva roky později se stala ná-
městkyní krajského státního zástupce v Ústí nad Labem. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ji 
navrhl na funkci vrchní státní zástupkyně v Praze. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil měl v úmyslu 
Bradáčovou do této funkce jmenovat, ale ze svého úřadu byl 27. června 2012 odvolán prezidentem 
republiky na návrh předsedy vlády Petra Nečase. Přes zjevné zdráhání ji nakonec jmenoval dne 
30. července 2012 nový ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Pracuje také jako lektorka v oboru 
trestní právo na Justiční akademii. Dozorovala několik mediálně sledovaných trestních kauz, včet-
ně vraždy chlapečka Honzíka Rokose, zabitého svou matkou, kauzu ústeckého vraha Miroslava 
Ritticha, mačetový útok Romů v novoborském baru či případ Mostecké uhelné. Jako tisková mluvčí 
se vyjadřovala ke kauze sociálnědemokratického poslance Davida Ratha podezřelého ze spáchání 
trestných činů poškození finančních zájmů Evropské unie (mj. uvádění nepravdivých nebo hrubě
zkreslujících údajů vztahujících se k výdajům z rozpočtu EU), přijetí úplatku, podplacení a sjedná-
vání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě.

Pořádá Místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj
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MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY

HIMÁLAJSKÉ PUTOVÁNÍ KOLEM SVATÉ HORY
středa 18. února od 18 hodin

KC Kino Železný Brod
Cestovatelská přednáška

diashow Pavly Bičíkové o dobrodružné cestě 
kolem třetí nejvyšší hory světa – Kanchenjungy

Vstupné dobrovolné 
Pořádá IKS Železný Brod

Himálajská „osmitisícovka“ Kanchenjunga je považována za jednu z nejhůře dostupných  
a nejtěžších. Celá oblast je pověstná magickou přírodou, etnickou pestrostí, srdečnými do-
morodci, ale i velkým výskytem pijavic, špatným počasím s množstvím deště, sněhu a lavin.  
Pro místní obyvatele je svatou horou.

Kanchenjunga region leží na severovýchodě Nepálu na hranicích se Sikkimem. Stále se mu vy-
hýbá turistický boom. Nenajdete zde turistickou infrastrukturu a davy turistů, ale dech vám vyra-
zí nádherné scenérie hor, mnohametrové rododendrony všech možných barev, stovky let staré 
budhistické kláštery, vysokohorské vesnice a farmy s původní architekturou. Úžasným zážitkem je 
setkání s místními lidmi, kteří stále žijí tradičním způsobem. Bydlí v jednoduchých domech s ohniš-
těm uprostřed kuchyně, pracují na terasových políčkách bez jakékoli mechanizace. Pro nás „stře-
dověkým“ způsobem tkají koberce, v kovárně vyrábějí zemědělské nářadí, z rákosí pletou koše  
a rohože, či na primitivních mlýncích melou obilí nebo drtí koření. Někteří se věnují pastevectví  
a jiní vyráží za obchodem s karavanou jaků. A stále se usmívají.
Pro tuto oblast je typická etnická pestrost. Nižší hory jsou domovem lidu Limbu. Jejich nábožen-
ství je směsicí buddhismu, hinduismu a šamanismu. Ženy si zdobí nosy velkými zlatými šperky, 
muži nosí za pasem kukri nůž a na hlavě mají téměř vždy tradiční nepálskou čapku tópí. Žijí zde  
i lidé kmene Rai, kteří jsou stejně jako lidé Limbu pověstní svou statečností. Ve vysokohorských 
vesnicích potkáte kmeny Šerpů, Olangčungů, Tamangů, kteří vás vždy rádi pohostí ve svých do-
mech. Jsou tibetského původu a vyznávají buddhismus. Jejich čorteny, mani zídky, gompy a mod-
litební praporky jsou pro tuto oblast tak typické.
Naše cesta začala v úrodných nížinách řeky Arun s řadou hinduistických památek. Přešli jsme přes 
třítisícový hřeben Milke Danda, který je proslulý bohatými porosty rododendronů a úžasnými výhle-
dy na hlavní himálajský hřeben. Pak jsme již vstoupili do centrálního masivu Himálaje. Prošli jsme 
fantastickými vysokohorskými údolími a přes horské hřebeny jsme dorazili až do odlehlé vesnice 
Olangchung Gola s dochovanou tibetskou kulturou a s jedním z nejstarších budhistických klášte-
rů v Nepálu. Překonali jsme několik mnohakilometrových úseků s obrovskými sesuvy půdy. I přes 
nepřízeň počasí se nám podařilo přejít přes pětitisícová sedla. A sluníčko nás doprovázelo podél 
ledovce Kanchenjunga až do severního základního tábora a také pod jihozápadní stěnu Kanchen-
jungy. Mohli jsme tak vidět všech pět vrcholů této posvátné hory, jejíž jméno v překladu znamená 
Pět pokladnic sněhu. Ve vysokohorské vesnici Ghunza jsme s místními obyvateli prožili oslavy 
Buddha Džajanti. O tom všem vám budu vyprávět. Srdečně vás zvu.

Pavla Bičíková
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MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ

VÝSTAVA NOVOROČENEK ZE SBÍRKY JAROSLAVA ŠULCE
3. prosince 2014 – 8. února 2015

únor: sobota–neděle 9–12 a 13–16 hodin
Městské muzeum – Běliště

Už jenom do 8. února můžete zhlédnout výběr z rozsáhlé sbírky železnobrodského sběratele Ja-
roslava Šulce. Vybrána byla novoroční přání od výtvarníků, kteří jsou, nebo byli spjati s Železno-
brodskem. 

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

KRESBY J. V. SCHEYBALA
14. února – 22. března 2015

únor: sobota–neděle 9–12 a 13–16 hodin
Městské muzeum – Běliště

Výstava dokumentárních národopisných kreseb Josefa Václava Scheybala ze sbírek Městského 
muzea v Železném Brodě.

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

ZDENĚK JUNA
17. ledna – 26. dubna 2015

leden: sobota–neděle 9–12 a 13–16 hodin
Městské muzeum – sklářská expozice na náměstí 3. května 37

V květnu letošního roku si připomeneme 40. výročí úmrtí malíře a grafika Zdeňka Juny, který 
v letech 1925–1938 vedl v železnobrodské sklářské škole oddělení pro umělecké zdobení dutého 
i plochého skla malbou a leptáním. Z jeho působení na sklářské škole máme v muzejních sbírkách 
několik pozoruhodných prací, které na výstavě představíme. 

V Junově profesním životě byla malba na sklo celkem krátkou epizodou a tomuto oboru se po od-
chodu ze Železného Brodu dále téměř nevěnoval a proslul spíše svými pracemi v oblasti grafických 
technik.

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

Na březen připravujeme v termínu 27. – 29. března 2015 Velikonoční jarmark na Bělišti.

Mgr. Petra Hejralová, ředitelka muzea
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MASOPUST
úterý 17. 2. 2015 od 15 hodin

Malé náměstí v Železném Brodě
Průvod masek vyjde v 15 hodin z Jiráskova nábřeží od DDM Mozaika na Malé náměstí za do-
provodu kapely Duro Nux. Velké poděkování patří paní Ivetě Šulcové & Terpentýně, odborné 
učitelce na SUPŠS, jejíž zásluhou se můžeme těšit každoročně na rej nápaditých, pestrých 
masek.
Kapela Duro Nux vystoupí na podiu se svým programem Best of, který je hudebním zážitkem 
s kouzlem historie pro současného člověka, a na který se hodí označení středověký folk-rock. Ka-
pela pochází z Jablonce nad Nisou. Účinkuje ve složení: Bohunka (flétny, šalmaje, percuse, do-
provodný zpěv), Jakub (kapelník, hraje na středověké dudy, šalmaje, flétny, strunný nástroj cistru,
bubny, zpěv), Janek (housle, fidula, percuse, doprovodný zpěv), Míra (bubny), nováčkem skupiny
právě pro středověký folk-rock je Fanda (elektrická baskytara). Masopustní průvod zpestří masky 
vyrobené studenty sklářské školy. Na Malém náměstí bude připraven stánkový prodej nejen s ob-
čerstvením. Masopustní veselí jako den velkého hodování a radovánek se koná před dlouhým 
čtyřicetidenním půstem, který začíná Popeleční středou a končí prvním týdnem před Velikonočním 
pondělím.

Pořádá IKS a SUPŠS Železný Brod 

PLESOVÁ SEZONA V ŽELEZNÉM BRODĚ

DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ

ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
sobota 7. února od 20 hodin

sokolovna Železný Brod
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Gemini, bohatá tombola.

Pořádá Český svaz zahrádkářů

VÝSTAVA KYTICE A KRAJINY VLADIMÍRA OTMARA
6. 2. – 5. 4. po–ne 9–17 hod.

Muzeum a galerie společnosti Detesk 
Muzeum a galerie společnosti Detesk na náměstí v Železném Brodě připomene od 6. února výsta-
vou kytic a krajin letošní nedožité osmdesátiny malíře Vladimíra Otmara (1935–1994). Narodil se 
v Železném Brodě, po maturitě na šperkařské škole v Turnově studoval na Akademii výtvarných 
umění v Praze u profesorů J. Horníka, V. Rady a F. Jiroudka. Po získání stipendia Senátu Západní-
ho Berlína byl rok u prof. M. Kause na Akademii výtvarných umění v Západním Berlíně. Bydlet ale 
musel ve Východním Berlíně. Studijní pobyt mu to ztěžovalo, ale vydržel a získal pro většinu jeho 
spolužáků z pražské akademie v té době nesnadno dostupný přehled o moderním umění na západ 
od železné opony. Názorově měl blízko k francouzskému expresionismu. Soustředil se na ateliéro-
vá zátiší a krajiny, k nimž hledal podněty nejčastěji na Železnobrodsku. Asi dvacetkrát samostatně 
vystavoval, z toho třikrát v Železném Brodě (1972, 1985 a 1993), účastnil se celostátních přehlídek 
současné malířské, grafické a sochařské tvorby. Několikrát na nich byl oceněn. Obrazy putovaly do
veřejných i soukromých sbírek.

Antonín Langhamer
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MATURITNÍ PLES SKLÁŘSKÉ ŠKOLY
sobota 21. února od 20 hodin

sokolovna Železný Brod

I tentokrát bude ples naladěný na konkrétní téma, kterým je 60. výročí konání maturitních plesů 
SUPŠS. V první polovině večera zajišťuje hudební doprovod kapela složená ze studentů oboru 
Chemie s názvem Integral, ve druhé polovině kapela JunkAspekt z Jablonce nad Nisou. V hor-
ním sále bude v první polovině večera pouštět hudbu z reproboxů Dj Johny-T. ve stylu Reggae Dan-
cehall a Reggae Jungle, v pozdějších hodinách Mad-zombeer ve stylu House a Elektro House.
Vstupenky k sezení (s rezervací místa u stolu) za 180 Kč a ke stání za 130 Kč. Vstupenky jsou 
slosovatelné! Jejich prodej bude probíhat od pondělí 2. února 2015 v prodejně SUPŠS, která je 
otevřena po–pá od 10 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.

Pořádá SUPŠS Železný Brod
Odpovědná osoba: MgA. Rebeka Kloudová, tel.775 963 036

TENISOVÝ PLES
 sobota 28. února od 20 hodin

sokolovna Železný Brod

4. ročník Tenisového plesu. K tanci a poslechu zahraje jilemnická hudební skupina KonecKonců.
Pořádá TK Železný Brod

Výstava Umění Pojizeří v Semilech

V semilském Muzeu a Pojizerské galerii byl 16. ledna 2015 zahájen mimořádný výstavní projekt 
Umění Pojizeří, který představuje tvorbu 55 umělců tohoto regionu. Není bez zajímavosti, že polo-
vina vystavujících má nějakou spojitost se zdejší sklářskou školou – buď zde studovali anebo peda-
gogicky působili. Výstava, ke které vyšel i katalog, bude veřejnosti zpřístupněna po celý rok 2015.

Činnost městské knihovny v roce 2014

Městská knihovna fungovala v roce 2014 stabilně a bez větších změn. Výpůjční doba byla v pátek 
o hodinu rozšířena, takže nyní je knihovna otevřena od úterý do pátku od 9.00 do 17.30 hodin. 
Kromě vlastní městské knihovny funguje ještě pobočka v Jirkově s knihovníkem panem Fricem. 
V knihovně je kromě klasických výpůjčních služeb k dispozici veřejnosti i bezplatný internet na čty-
řech počítačích, k internetu je možno se připojovat i na vlastních zařízeních pomocí wi-fi. Kromě tis-
ku z počítače je zde i možnost kopírování. Knihovna nabízí k půjčení a vyzkoušení i čtečku e-knih.
V roce 2014 bylo v knihovně zaregistrováno 682 čtenářů, z toho 171 dětí do 15 let. Zazname-
nali jsme 12 385 návštěvníků knihovny, z toho bylo 4 186 uživatelů internetu. Uživatelé si zvykají 

23



MĚSTSKÁ KNIHOVNA

navštěvovat knihovnu i virtuálně, za rok 2014 jsme zaznamenali 2 055 návštěv webové stránky 
a 538 vstupů do on-line katalogu a 124 vstupů do čtenářského konta. Za rok 2014 bylo do-
saženo počtu 34 059 výpůjček, což je o něco méně než v loňském roce (34 732). 177 výpůjček 
jsme zprostředkovali našim čtenářům z jiných knihoven pomocí meziknihovní výpůjční služby. Pří-
růstek knihovního fondu za rok 2014 činil 895 svazků, odepsáno bylo 717 svazků. Stav fondu  
k 31. 12. 2014 byl 20 263 svazků, s pobočkou v Jirkově 24 213 svazků. Nabídka knih čtenářům 
byla obohacována i využitím výměnných souborů knih z Městské knihovny v Jablonci nad Nisou 
Pravidelně odebíráno bylo 20 titulů časopisů, dalších 12 titulů bylo získáváno jako remitenda (starší 
neprodané výtisky se slevou).
V oblasti kulturně-výchovné činnosti jsme se zaměřovali především na výchovu ke čtenářství  
a posilování čtenářské a informační gramotnosti dětí a mládeže. Celkem bylo realizováno 31 be-
sed a knihovnicko-informačních lekcí, jichž se zúčastnilo 563 žáků od nejmenších až po studenty 
SUPŠS. Již pošesté jsme se zapojili do celostátního projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáč-
ka“, v jehož rámci jsme spolupracovali se třemi třídami prvňáčků z obou železnobrodských základ-
ních škol a každý prvňáček dostal knížku Magdaleny Wagnerové a Pavla Sivka Od A až do Z. Spo-
lupracovali jsme také s DDM Mozaika na Noci s Andersenem a adventním nocování. Účastnili jsme 
se i dalších projektů. Dne 20. května proběhla v Semilech regionální přehlídka dětských vypravěčů 
„Čteme všichni, vypráví jen někdo…“, kde nás úspěšně reprezentovaly Zlata Adámková a Adéla 
Janků ze 7. třídy ZŠ Školní. Zlata Adámková postoupila do dalšího kola, které se konalo 10. října 
2014 v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, ve kterém ve své kategorii získala první místo.
V březnu jsme jako každoročně odměňovali největší čtenáře, tentokrát byly oceňovány hlavně čte-
nářské rodiny. V naší knihovně byla vyhodnocena jako nejaktivnější čtenářská rodina Hlavových. 
Největší čtenářky našeho dětského oddělení Lucie Kubátová a Naomi Chládková se za odměnu 
v červnu zúčastnily (spolu s vypravěčkami Zlatou Adámkovou a Adélou Janků) celokrajského Dne 
čtenářů na hradě Valdštejně.
Abychom zpestřili dětem nabídku volnočasových aktivit a zpopularizovali deskové hry, které 
v knihovně také půjčujeme (Monopoly, Osadníci z Katanu, Dominion apod.), začali jsme v knihov-
ně pořádat odpoledne deskových her s lektorem Jakubem Váňou, studentem Technické univerzi-
ty v Liberci. Protože se deskové hry setkaly s velkým ohlasem a zájmem, chtěli bychom v těchto  
setkáních pokračovat.
Pro veřejnost jsme uspořádali dvě kulturní akce ve spolupráci s KC Kino – v dubnu Vzpomínkový 
večer při příležitosti 110. výročí narození prof. ing. Rudolfa Janíčka, který připravil a průvodním 
slovem doprovodil dr. Petr Holman, a v prosinci Autorské čtení a besedu o knize Pověsti z navarov-
ského panství s panem Karlem Čermákem. 
Jako každoročně se konal v říjnu tradiční Týden knihoven, v jehož rámci jsme propagovali a nabí-
zeli své služby široké veřejnosti, zdarma na rok registrovali nové čtenáře a odpouštěli poplatky za 
upomínky. S dětmi jsme celý podzim malovali a stavěli z papíru pohádkové městečko a povídali si 
o knize Železný Brod a jeho historická zákoutí.
Rádi bychom dále rozvíjeli činnost knihovny a zkvalitňovali naše služby, bohužel jsme limitováni 
nevyhovujícími podmínkami a prostředím, v němž naše knihovna funguje. Ani rok 2014 nepřinesl 
v tomto směru žádné zlepšení, tak nám a našim uživatelům nezbývá než stále doufat v řešení v le-
tech budoucích. 

Mgr. Dana Hudíková, vedoucí knihovny
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SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA 

2. 2. po Úřední den od 14 hodin
4. 2.  st Schůze výboru od 14 hodin
11. 2. st Masopustní posezení, které bude v klubovně na Poříči. Začátek ve 14 hodin, 
hudba zajištěna. Upečené dobroty od účastníků vítány, ostatní občerstvení zajištěno. Srdečně zve-
me všechny, kteří si chtějí popovídat, pobavit a zazpívat.
16. 2. po Ruční práce od 14 hodin (I. Nováková). Potřebujeme ty členky, které mají šikovné 
ruce a dobré nápady. Připravujeme se na Velikonoční jarmark. Scházíme se každé pondělí na Poříči.
18. 2. st Kluby Onko a Dia (V. Petružálková). V rámci klubu nás Ing. František Halama 
z Alšovic seznámí s historií vyšlechtění vysockého zelí a jiných užitkových plodin. Začátek ve 
14 hodin na Poříči.
Přihlášení účastníci, nezapomeňte zaplatit zálohu na Chorvatsko 3 000 Kč v pondělí 2. 3. 2015 
v kanceláři na Poříči.
Oznamujeme, že volební výroční členská schůze se bude konat 11. 3. ve 14 hodin v zasedací 
síni MěÚ v budově B. Proběhnou volby do výboru sdružení a platba členského příspěvku na 
rok 2015.
Zájemci o rekondiční pobyt v Itálii, hlaste se u paní V. Petružálkové. Pobyt se uskuteční ve dnech 
29. 5. – 7. 6. Cena asi 3 900 Kč, ubytování a doprava stejná jako vždy.
Sledujte vývěsku na tržnici. Není-li napsáno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříči.
Těšíme se na shledání s vámi na našich akcích.

 Za výbor Marcela Minářová
Kontakty: 
neslysicizb@seznam.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233, M. Paldusová: 724 462 
219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 480 018 774, M. Flajšmanová: 721 861 515

Plán na únor 2015

SPORT

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
každé úterý od 17 do 18 hodin

sokolovna Železný Brod

Vstupné 20 Kč
Pořádá TJ Sokol Železný Brod ve spolupráci s mateřskými školami v Železném Brodě 

a ve spolupráci s FSA Jany Boučkové. 
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V sobotu 17. ledna proběh-
lo od 19 hodin vyhlášení 
Sportovce Železnobrod-
ska za rok 2014. V každé 
kategorii byli na základě 
anketních lístků vybráni tři 
ocenění. Stejně jako v loň-
ském roce bylo vyhlášeno 
celkem šest kategorií, letos 
ale nebylo určováno pořa-
dí. I v kategorii Celoživotní 
přínos sportu byli vybráni 
tři ocenění. Vyhlášení Spor-
tovce Železnobrodska není 
jenom oceněním sportovců, 
jejich výkonů a činnosti, ale mělo by být společným setkáním všech, kterým je sport blíz-
ký, příležitostí k popovídání o radostech a strastech sportování. Ocenění převzali gratulace 
a ceny z rukou starosty, Mgr. Františka Lufinky a místostarosty, Mgr. Ivana Mališe a starostky 
TJ Sokol Železný Brod, Jany Boučkové. Na Vyhlášení Sportovce Železnobrodska navázal 
Městský ples.

Vyhlášení Sportovce Železnobrodska 2014

Kolektiv mládež
FIT STUDIO AEROBIKU JANY BOUČKOVÉ
STARŠÍ ŽÁCI SDH TĚPEŘE
STARŠÍ ŽÁCI TJ SOKOL SKUHROV – BĚH NA LYŽÍCH
Kolektiv dospělí
DOROSTENCI SDH TĚPEŘE
VOLEJBAL ŽENY – TJ SOKOL ŽELEZNÝ BROD
FLORBAL – TJ SOKOL ŽELEZNÝ BROD
Jednotlivci mládež
TOMÁŠ PULÍČEK
PETRA SUCHÁ
NIKOLA ČEJCHANOVÁ

V tomto a v následujících číslech Zpravodaje vám přineseme krátké medailonky jednotlivých oce-
něných. Začínáme kategorií nejprestižnější, kdy jsou oceňováni ti, kteří svůj život zasvětí sportu 
a svou lásku ke sportu, své zkušenosti předávají dál. Oceněni v kategorii Celoživotní přínos 
sportu byli Vladimír Hušek, Jaroslava Skovalčinská a Jaroslav Paldus „in memoriam“.

Jednotlivci dospělí
ANEŽKA MASNÁ
KAREL BAREŠ
TOMÁŠ MRKLAS
Trenér
JANA ŽÍDKOVÁ a JOSEF ŽÍDEK
MATĚJ MASNÝ
VERONIKA ČURDOVÁ
Celoživotní přínos sportu
VLADIMÍR HUŠEK
JAROSLAVA SKOVALČINSKÁ
JAROSLAV PALDUS „IN MEMORIAM“ 

Vystoupení FSA Jany Boučkové 
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Vladimír Hušek
Dobrovolný trenér Vladimír Hušek sbíral trenérské zkušenosti v jablonecké 
běžecké lyžařské líhni, kde působil zprvu u družstva žáků a poté u dorostu. 
Odborně se vzdělával a v roce 1990 ukončil studium Trenérské školy na 
fakultě Tělesné výchovy a sportu v Bratislavě. V roce 1994 založil lyžařský 
oddíl ve Skuhrově. Shromáždil okolo sebe nadšence pro běžecké lyžování. 
Skuhrovský lyžařský oddíl je zaměřen na práci s dětmi. Ty sdružuje z okol-
ních osad, obcí Skuhrov a Pěnčín, jednotlivě i ze vzdálenějších lokalit. 
Po několik let je v oddíle vedeno na 40 dětí. Nejlepší závodníci se pra-
videlně účastní MČR. Nejúspěšnějším jeho svěřencem byl Tomáš Jaku-
bička – několikanásobný mistr republiky – později juniorský reprezentant. 
V současné době řídí V. Hušek lyžařský oddíl po metodické a manažarské 
stránce. Svou dobrovolnou práci s mládeží vykonává 37 let.

Jaroslava Skovalčinská
Děti začala cvičit v roce 1974, kdy byla ještě kategorie mladších, star-
ších žákyň a dorostenek. Cvičila mladší a starší žákyně, cvičit tehdy 
chodilo kolem šedesáti dětí. Jaroslava Skovalčinská má tři dcery, které 
vyrůstaly v sokolovně a na hřišti za sokolovnou, neboť při cvičitelské 
činnosti ještě hrála volejbal a  stihla absolvovat cvičitelský kurs 3. třídy. 
Při cvičení se věnovaly i gymnastice v rámci ZRTV, kdy se nacvičovaly 
sestavy na okresní a krajské přebory. Na krajském přeboru v Ústí nad 
Labem získala jednou první místo Romana Mašková, což pokládá paní 
Skovalčinská za svůj největší úspěch coby cvičitelky.
Jak však šel čas, začaly děti mít jiné zájmy, počet dětí se snížil, a tak 

do kolektivu přibrala i chlapce. Ty cvičila spolu s děvčaty asi sedm let. Poté přišlo období počítačů 
a děti začaly mít bohužel jiné zájmy než sport. Počet dětí se natolik snížil, že se paní Skovalčinská 
rozhodla z tohoto důvodu v roce 2004 cvičení ukončit. Za její dlouholetou práci ji patří obrovský dík. 
Paní Skovalčinská stále vzpomíná na všechny děti, kterým se po třicet let věnovala, které naučila 
pohybovat se v sokolovně na všech nářadích tak, že poté vynikaly při tělocviku ve školách.

Jaroslav Paldus (17. 11. 1944 – 20. 8. 1992) 
Jaroslav Paldus od svého mládí hrál odbíjenou za rodné Alšovice, 
poté se přestěhoval za prací do Železného Brodu, kde hrál jak za 
„Áčko“ (Krajský přebor), tak i za „Béčko“ (Okresní přebor). Část volej-
balové kariéry věnoval také Sokolu v Jirkově. Ze zdravotních důvodů 
ukončil svoji hráčskou kariéru a věnoval se jako trenér především 
mládeži, ale i mužům. I přes těžkou nemoc na volejbal nezanevřel 
a chodil alespoň jako divák a činovník oddílu na každý zápas či tur-
naj, v mezích svých možností. Je velká škoda, že ocenění přichází 
až nyní. Ocenění převzal jeho syn, Jaroslav Paldus ml. a všichni pří-
tomní věnovali jeho tatínkovi velký potlesk.

Iva Chaloupková

Vladimír Hušek

Jaroslava Skovalčinská

Jaroslav Paldus ml. přebíra-
jící cenu za svého tatínka
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Železnobrodský fotbalový klub ukončil silvestrovským fotbálkem mimořádný rok ve své historii. Tím 
hlavním byla samozřejmě divize, která se v Brodě hrála poprvé od založení klubu. Přestože brod-
ský klub sestoupil zpět do krajského přeboru, tak na divizi bude vzpomínat jen v dobrém. Rozhod-
ně ostudu v divizi neudělal, s působením v této kvalitní soutěži panuje v klubu velká spokojenost. 
S touto zkušeností vstoupil Brod v srpnu do nové sezóny krajského přeboru. Cílem bylo hrát na 
špici tabulky a pokusit se o návrat do vyšší soutěže. Podmínky k tomu byly vytvořeny, protože kádr 
zůstal oproti divizi prakticky nezměněn. Očekávalo se tak, že Brod bude hrát někde jinde, než je 
konečné šesté místo po podzimní části. Dvacet získaných bodů je mizerný počin a spokojenost 
rozhodně nepanuje. Z důvodů špatných výsledků byl tři kola před koncem odvolán trenér Hloušek. 
Brod z posledních třech zápasů získal sedm bodů a trochu se posunul v tabulce směrem vzhůru. 
Nicméně špatný podzim tím nenapravil. Brod zbytečně ztratil body hlavně v zápasech proti Čes-
ké Lípě, Mšenu a ve Velkých Hamrech. Smolná byla prohra v Doksech a za ztrátu se dá počítat 
i domácí remíza s Košťálovem. Nejlepší výkon Brod podal proti Bozkovu, který zvládl 4:0. Nutno 
také podotknout, že úroveň krajského přeboru je letos nejvyšší za poslední roky a soutěž je velmi 
vyrovnaná. I díky tomu, že prakticky každý může porazit každého, je tabulka velmi vyrovnaná. A tak  
i přes nedobrý podzim Brod ztrácí pouhé čtyři body na lídra tabulky. Kádr pro jarní část sezóny 
určitě dozná podstatných změn. Jisté je, že pro jarní část nebude Brod moci počítat s Honcem, To-
manem a Kordíkem, které vysokoškolské povinnosti zavedou na zahraniční stáže. Kádr tedy bude 
potřeba doplnit, ale bude zde i snaha dát příležitost mladým nadějným hráčům z dorostu. 
Klub bude v zimní pauze řešit B muže hrající 1.B-třídu. Rezerva dlouhodobě nepracuje tak, jak by 
měla a nutno říci, že je to pouze v lidech. Rezerva trénuje málo, někteří chodí vyloženě jen na zá-
pasy. Tyto problémy jsou dle informací na úrovni 1.B-třídy i jinde. Nejčastější omluvou jsou pracovní 
povinnosti, ale občas jde jen o výmluvy. Klub v zimní pauze nastaví jiné podmínky u tohoto týmu  
a změní se i realizační tým. Cílem bude snaha dělat fotbal s lidmi, kteří o něj mají zájem. Může to 
být samozřejmě i na úkor kvality, ale trénovat v šesti nemá žádný význam. 
Změna u B týmu se dotkne hlavně dorostenců hrajících krajský přebor. V tom si vedou celkem sluš-
ně a hrají v horní polovině tabulky, přestože věkově patří mezi nejmladší týmy soutěže. Brodský do-
rost má nejlepší tréninkovou docházku asi ze všech týmů, na tomto faktu bude brodský klub stavět. 
Pět hráčů se zapojí do přípravy s A týmem. Zbytek bude trénovat společně s B týmem. 
Brodský klub má i další týmy. Starší žáci jsou ve své soutěži po podzimní části na druhém místě. To 
samé umístění dosahují i mladší žáci v okresním přeboru Jablonecka. Starší přípravka soutěže na 
podzim nehraje, protože většina hráčů doplňuje mladší žáky. Hrát proti starším pro ně sice není ide-
ální, ale opět z výkonnostního hlediska jim to může do budoucna prospět. Mladší přípravka ročník 
2006 byla v roce 2014 nejúspěšnějším týmem brodského fotbalu. Svěřenci trenéra L. Vepřeka vy-
hrávají prakticky všechny turnaje, na které jezdí. Pokud chlapci vydrží u fotbalu, tak se Brod nemusí 
bát o budoucnost. Mladší přípravka ročník 2007 se rovněž snaží. Také zde je již spousta šikovných 
hráčů. Posledním týmem je předpřípravka ročník 2008 a ml., která byla v celkovém součtu turnajů 
na okrese nejlepší. 
V končícím roce fotbalový klub uspřádal několik akcí. Mezi ty hlavní patřil 38. ročník zimního turnaje 
o Skleněný míč starších žáků, Brod v něm skončil na pěkném třetím místě, dále 9. ročník zimního 
turnaje mladších žáků, který brodský klub vyhrál. Oba tyto turnaje se hrají každý víkend v únoru  

Fotbalové hodnocení roku 2014
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Brodská garda vyhrála 9. ročník „Memoriálu Bedřicha Chmelíka“
V sobotu 29. 11. 2014 skončil pro železno-
brodský fotbalový klub letošní fotbalový pod-
zim turnajem starých gard (hráčů nad 35 let). 
Devátého Memoriálu Bedřicha Chmelíka se 
nakonec zúčastnilo osm tradičních účastníků. 
Byl opět spojený s vepřovými hody, na které 
se hráči obzvláště těší. Hrálo se systémem 
každý s každým a turnaj byl velmi dramatic-
ký a rozhodly až poslední dva souběžně hra-
né zápasy. Domácí tým nakonec historicky 
poprvé v turnaji zvítězil. Brodský tým hrál ve 
složení: Petr Javůrek – Jaroslav Kletečka, 
Roman Škaloud, Milan Hlubuček, Dušan 
Brychta, Libor Vepřek, David Batěk, Luděk Hnídek, Milan Makula a Petr Kuhn. Brod začal v tur-
naji dobře a porazil SK Bakov 2:0. Následně domácí potrápil druhý železnobrodský výběr složený 
víceméně z neregistrovaných hráčů, který hrál pod názvem EsselBau. Tým EsselBau dlouho nad 
Brodem vedl, ale nakonec se v závěru brodská garda prosadila a vyhrála 3:1. V dalším zápase če-
kal Brod předloňský vítěz turnaje Bejci Bakov. Brod zahrál zkušeně a Bejky porazil 1:0. Ve čtvrtém 
zápase hráli dva týmy, které měli plný počet bodů. Na Brod čekal loňský vítěz FK Lázně Bělohrad. 
Zápas byl opatrný a skončil bezgólovou remízou. Brod v dalším zápase porazil Lučany 2:0, i když 
soupeř hodně domácí pozlobil. Lázně Bělohrad následně prohráli s Bejky a tak se dostal Brod do 
vedení turnaje a měl vše ve své moci. Jenže v dalším zápase Brod zaváhal a pouze remizoval 
s IMP Kokonín 2:2, když spálil co mohl. Katem Brodu byl v tomto zápase exligový Milan Fukal, který 
vstřelil oba góly. A tak se před posledním dvojzápasem turnaje na čelo tabulky dostali Bejci Bakov. 
Ti hráli v posledním zápase proti SG Bakov. Na druhém hřišti hrál domácí klub proti Skalsku a musel 
čekat na zaváhání Bejků. Brod rychle vedl 3:0 a začal spíše sledovat vývoj na druhém hřišti, kde se 
zápas vyvíjel pro Brod příznivě. Bejci prohrávali 0:2. Brod nehrál koncentrovaně a nechal Skalsko 
snížit na 4:3. Brod si ale výhru pohlídal a nakonec vyhrál 6:3. Bejci zápas zdramatizovali, ale stará 
garda SK Bakov si rovněž výhru pohlídala a vyhrála 1:2. A tímto pomohla brodské gardě k vítězství 
v turnaji. Bejci skončili třetí, když je předstihli hráči FK Lázně Bělohrad. Brod se tak poprvé dočkal 
výhry v domácím turnaji.

Kletečka Jaroslav 
předseda TJ FK ŽBS Železný Brod  

a březnu a organizace obnáší spoustu energie i volného času. V zimní pauze se obnovilo pořádání 
halových turnajů v železnobrodské sportovní hale, kde fotbalový klub uspořádal celkem 15 jedno-
denních turnajů. Velmi náročný byl třetí srpnový týden, ve kterém fotbalový klub uspořádal příměst-
ský tábor. Na závěr sezóny pak klub uspořádal dva tradiční turnaje: Fondocup 2014 a Memoriál 
Bedřicha Chmelíka. 
Činnost klubu zabere spoustu volného času. Proto bych chtěl závěrem všem, kteří ten čas 
na fotbale v Brodě tráví, poděkovat za jejich práci.

Kletečka Jaroslav, předseda TJ FK ŽBS Železný Brod
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v Základní škole Železný Brod, Školní 700,
v Základní škole Železný Brod, Pelechovská 800.
Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší 
31. 8. 2015 šestý rok věku, k zápisu do školy.
K zápisu se rovněž dostaví žáci, kterým byl povolen odklad školní docházky.
Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Zastupitelstvo města Železný Brod stanovilo obecně závaznou vyhláškou školské obvody základ-
ních škol zřízených Městem Železný Brod takto:
a) školský obvod Základní školy Železný Brod, Školní 700: pravý břeh řeky Jizery
ulice:   Štefánikova, Vaněčkova, Školní, Horecká, Fr. Balatky, V Trávníkách, Husova, 
   Na Stráni, Zahradnická, Hluboká, Železná, Křížová, Jirchářská, Betlémská, 
   Těpeřská, Jarní, Vlastimila Rady, Chvalíkovická, Smetanovo zátiší, Slunečná,  
   Stavbařů, Průmyslová, Příčná, nábřeží Obránců míru, náměstí 3. května, 
   Malé náměstí
části města:  Horská Kamenice, Malá Horka, Hrubá Horka, Střevelná, Jirkov, Bzí, 
   Těpeře, Chlístov, Veselí

b) školský obvod Základní školy Železný Brod, Pelechovská 800: levý břeh řeky Jizery
ulice:   Masarykova, Pelechovská, Sokolská, Poštovní, Koberovská, Nádražní, 
   Na Vápence, Brodecká, Svahová, J.A.Komenského, Příkrá, Jiráskovo nábřeží
části města:  Pelechov, Splzov 

Božena Měchurová
finanční odbor – úsek školství

Zápis dětí do 1. ročníku základních škol v Železném Brodě
na školní rok 2015/2016 proběhne 
v úterý 10. 2. 2015 a ve středu 11. 2. 2015 vždy od 14 do 17 hodin

 Základní škola Pelechovská

Výuka
– Různé metody učení (efektivita, zábava, využití mezipředmětových vztahů, využívání zkušeností 
dětí, zapojení všech smyslů), výuka odborníky (Městská policie, PČR, včelaři, hasiči, lékaři, ale 
třeba i rodiče s malými dětmi a další), praktická výuka (pozemek, dílny, kuchyňka).

Stručný přehled základních údajů o naší škole
Naše škola byla založena v roce 1982. Od té doby se neustále mění a všestranně rozvíjí.  
V současné době školu navštěvuje 185 žáků, výuku v devíti klasických a dvou speciálních 
třídách zajišťuje dvacet plně kvalifikovaných pedagogů. O bezproblémový chod školy se
stará devět provozních zaměstnanců.

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
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– Kooperativní výuka – práce dětí 
v malých skupinkách, rozdělení 
pracovních rolí, komunikace,spolu-
práce, sebehodnocení i hodnocení 
práce spolužáků, upřednostnění 
spolupráce před soutěživostí.
– Genetická metoda čtení, výuka 
matematiky podle prof. Hejného.
– Výuka cizích jazyků – již na prv-
ním stupni dělíme třídy na menší 
skupiny při výuce anglického jazy-
ka, jako druhý cizí jazyk nabízíme 
mimo němčinu také francouzštinu.
– Široká nabídka volnočasových 
aktivit a kroužků (angličtina, flor-
bal, atletika, sportovní hry, přírodopisné praktikum, výtvarná výchova).
Materiální vybavení
Škola prošla v posledních letech velkou rekonstrukcí (zateplení, nový zdroj vytápění, oprava pavi-
lonu MVD, výměna oken a jiné) a zároveň modernizací (ve všech třídách se nacházejí keramické 
bezprašné tabule, dataprojektory, výškově stavitelný nábytek, barevné výmalby atd.).
Sport
– Zúčastňujeme se velkého množství sportovních akcí a sami je také pořádáme (florbal, futsal, 
malá kopaná, fotbal, atletika, vybíjená, plavání, stolní tenis, přehazovaná, závody koloběžek, atle-
tický trojboj atd.).
– Disponujeme moderním vybavením, tělocvičnou s taraflexovým povrchem, venkovním hřištěm 
s umělým povrchem. Novinkou letošního roku jsou florbalové mantinely kolem celé tělocvičny.
Akce školy a školní družiny
– Exkurze, výlety, kurzy (branný, lyžařský), návštěvy divadel, muzeí, center ekologické výchovy, 
Letní a Zimní faktor strachu, Cesta lesem pohádek, Pohádkový les, Den otevřených dveří, Dětský 

den, kavárna pro maminky, Veli-
konoční jarmareček, vánoční díl-
ničky, noční hra, každé čtyři roky 
Pelechovské hry a další.
– Školička pro předškoláčky, 
pohádkový zápis do 1. třídy.

Naším cílem je vytvářet takovou 
školu, kam budou děti, učitelé 
i rodiče chodit rádi, kde vládne 
týmový duch a pohoda.

Tomáš Hartl
zástupce ředitele

Z naší školy

Lesem pohádek
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Připravujeme specializovaný kurz určený žákům ZŠ, který bude pro všechny účastníky ZDARMA. 
Kapacita kurzu je však omezená, protože pojme maximálně 10 osob. V tomto kurzu si žáci mohou 
ověřit vlastní kreativitu při navrhování profesionálními designérskými fixy a při kresbě na digitál-
ních grafických tabletech.
Konání kurzu: únor–duben 2015. Přihlášky podávejte do konce ledna 2015. 
Kontakt: sekretariat@supss.cz nebo tel. 483 346 162.

Kurz skicování a digitální kresby pro žáky ZŠ

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Sklářská škola v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém 
kraji (reg. č. CZ. 1.07/1.1.00/44.0013) pořádá přednášku ke stému výročí Bohrova modelu atomu. 
Přednáší Mgr. Filip Grygar, Ph.D – „Niels Bohr známý a neznámý“. Čtvrtek 26. února 2015, od 
13.30 hodin ve školní aule. Podrobné informace jsou k dispozici: www.supss.cz

MgA. Martin Hlubuček
zástupce ředitelky

Veřejná přednáška

 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

18. února 2015 od 8 do16 hodin se uskuteční Den otevřených dveří, tentokrát zaměřený zejména 
na studijní obory Aplikovaná chemie a Technologie skla. Uchazeči o tento typ studia se mohou 
podrobně seznámit s koncepcí výuky, prohlédnout si moderně vybavené laboratoře, získat detailní 
informace o přijímacím řízení i mimoškolních aktivitách žáků. Na základě zvýšeného zájmu a potřeb 
sklářského průmyslu znovu nabízíme, jako jediná škola v České republice, obor Technologie skla. 
Naši pedagogové vám poskytnou konkrétní informace k tomuto finančně podporovanému oboru.

Den otevřených dveří

Ředitelka školy vyhlašuje druhé kolo talentových zkoušek do oboru Design skla. Zájemcům o stu-
dium oboru Design skla připomínáme, že termín pro podání přihlášek je 2. února 2015. Termín 
talentových zkoušek: 11. února 2015. Svou účastí na talentové zkoušce žáci nepřicházejí o mož-
nost účastnit se dubnového přijímacího řízení na školách bez uměleckého zaměření. Přihlášky 
na předepsaném formuláři se odevzdávají osobně nebo poštou k rukám ředitelky školy. Ke studiu 
přijímáme rovněž starší uchazeče (k přihlášce přikládají navíc svůj životopis). Podrobná kritéria ta-
lentové zkoušky jsou dispozici na www stánkách školy v sekci Uchazeč: www.supss.cz/cs/uchazec 
Další info: sekretariat@supss.cz nebo tel. 483 346 162.

Druhé kolo talentových zkoušek
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 Dům dětí a mládeže Mozaika Železný Brod

Akce DDM Mozaika v únoru 2015
5. 2. Prázdninový výlet za keškami
13. 2.  Spaní s Masopustem
27. 2. Spaní s překvapením

Tábory červenec–srpen 2015

ČERVENEC
28. 6.–11. 7. Tábor Šumava
Sportovní tábor vhodný pro děti od 8 let, program: výlety, jízda na kole, lodě, soutěže.
12.–18. 7. Tábor Zásada
Vhodný pro děti od 5 let, program: výlety, hry, vyrábění.
13.–17. 7. 1. Příměstský tábor v DDM Mozaika
Vhodný pro děti od 4 let, program: výlety, vyrábění, hry.
20.–24. 7. Příměstský tábor v Zásadě
Pro děti od 5 let, program: výlety, hry, tvoření.
20.–24. 7. 2. Příměstský tábor v DDM Mozaika
Pro děti od 5 let, program: výlety, hry, tvoření.
27.–31. 7. Příměstský vodácký tábor
Tábor vhodný pro děti od 8 let, kde bude hlavním programem výuka na vodě.

SRPEN
2.–8. 8.  Tábor Rýmařov
Pro děti od 6 let, program: spaní pod stanem, výlety, hry.
3.–7. 8.  Příměstský tábor s In-line bruslením
Tábor vhodný pro děti od 6 let, program: jízda a výuka na In-line bruslích.
9.–15. 8.  Tábor v Novém Městě pod Smrkem
Tábor je vhodný pro děti od 6 let, program: výlety, koupání, jízda na kole.
10.–15. 8. Extrém camp Janovice
Tábor je vhodný pro děti od 6 let, program: výlety, spaní ve srubu, hry.
17.–21. 8. 3. Příměstský tábor v DDM Mozaika
Pro děti od 4 let, program: výlety, tvoření, hry.
17.–22. 8. Koňský tábor Zásada
Pro děti od 10 let, program: jízda na koni, starání se o koně, výlety, hry.

Bližší informace a přihlášky na tábory jsou k dostání v DDM Mozaika.

Eva Rydvalová 
ředitelka DDM Mozaika Železný Brod
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V lednu oslavili významná životní jubilea tito naši spoluobčané. Do dalších let jim přejeme 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Životní jubilea 

GRATULUJEME

Pokud oslavíte narozeniny v měsíci únoru a nepřejete si být zveřejněni v dalším vydání Železno-
brodského zpravodaje nebo si nepřejete uveřejňovat svůj věk a chcete být zveřejněni bez udání 
věku, můžete zavolat do redakce na tel. číslo 483 333 948, mobil 722 793 091 nebo napsat na 
e-mail: zpravodaj@zelbrod.cz, a to nejpozději do 15. 2. 2015.

84 let
Miluše Rezlerová
Gertruda Stránská

85 let
Jiří Vedral

Dagmar Barešová
Vladimír Mazanec

Vladislav Picek

87 let
Josef Holman

88 let
Jiří Dědeček

92 let 
Jarmila Hušková

93 let
Vlasta Burešová

70 let
František Kubíček

Pavel Nosek
Jiří Matěcha
Josef Krivuš

Petr Šefr

75 let
Věra Bedanová
Vítězslav Hušek

Věra Palová
Jiřina Jentová
Karel Maryška

81 let
Karel Rychtář

Miroslav Hracha
Ladislav Francl

82 let
Jaroslav Leimer

83 let
Sylvie Lejsková
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ZAJÍMAVOSTI A PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Jubilea měsíce

Medek Božetěch – sklářský výtvarník, rytec skla a pedagog
4. února uplyne deset let od smrti Božetěcha Medka, významné osobnosti neodmyslitelně spojené 
se zdejší sklářskou školou. Božetěch Medek absolvoval školu v roce 1929 (obor rytí skla u prof. La-
dislava Přenosila). Ve svém dalším studiu pokračoval ne Státní uměleckoprůmyslové škole v Praze 
u prof. Josefa Drahoňovského. V železnobrodské sklářské škole pedagogicky působil v letech 1938 
až 1970 a byl rovněž ředitelem školy. Božetěch Medek byl znamenitým rytcem skla s nezaměnitel-
ným autorským rukopisem. Čtyřicátá léta 20. století jsou jeho umělecky nejplodnějším a z hlediska 
vývoje rytého skla nejdůležitějším obdobím. Vytvářel citově bohaté a výtvarně přesvědčivé figurální 
rytiny.

Plesl Rony – sklářský výtvarník a designer
Rony Plesl (*1965) patří v současné době k nejznámějším českým designérům. Železnobrodskou 
sklářskou školu absolvoval v letech 1980–1984 v oboru Modelářství lisofoukaného skla. Po svém 
vysokoškolském studiu se do sklářské školy vrátil a jako pedagog zde působil v letech 1991–1999 
(oddělení skleněných figurek, následně oddělení hutně tvarovaného skla). V současné době se 
zabývá volnou tvorbou a návrhy pro malosériovou výrobu, spolupracuje s řadou skláren a význam-
ných výrobců skla v České republice i v zahraničí. Od roku 2008 vede ateliér skla na pražské Vyso-
ké škole uměleckoprůmyslové.

redakce

Okénko Brodů: Český Brod 

Vstupní branou do českobrodského podzemí je sta-
rá radnice z konce 14. století, kde dnes sídlí Městská 
knihovna a Úřad práce. Podzemí bylo zřízeno pravdě-
podobně za obranným a skladovacím účelem. Práce 
na jeho zpřístupnění proběhly v 90. letech minulého 
století díky Spolku pro ochranu kulturních a historic-
kých památek Českobrodska a finanční podpory Měs-
ta Český Brod. Celoročně zde probíhá velmi zajímavá 
prohlídka historických chodeb. Část podzemí slouží 

Při návštěvě města Český Brod, které bylo založeno 
ve 12. století jako trhová osada pražským arcibisku-
pem Janem I., na jedné z nejdůležitějších zemských 
stezek spojující Prahu s jižní a východní Evropou, je 
k vidění mnoho zajímavostí a památek.
Mezi nejdůležitější historické památky města patří 
chrám sv. Gotharda na náměstí Arnošta z Pardubic 
s přilehlou pozdně gotickou zvonicí, která je nej-
vyšší středověkou stavbou města (40 m). 

Kamenná zvonice
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ZAJÍMAVOSTI A PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

jako netradiční svatební síň. Sou-
částí prohlídky podzemí je i návště-
va galerie Šatlava, původního měst-
ského vězení, které bylo funkční až 
do 50. let minulého století. 
Dalšími významnými památkami 
města, které by neměly uniknout 
vaší pozornosti, jsou barokní sou-
soší Svaté Rodiny z dílny Jana Ji-
řího Šlanzovského, secesní pomník 
Prokopa Velikého (Holého), zbytky 
středověkých hradeb s Kouřimským 
předbraním, sokolovna vystavěná 
podle projektu arch. Jana Kouly, 
vstupní brána středověkých mas-
ných krámů, kterou zdobí původní 
řeznický znak a nádražní rondoku-
bistická budova podle arch. Františ-
ka Kouly. V Jiráskových sadech se 
skrývá evangelický kostel Nejsvětěj-
ší Trojice s unikátní venkovní rene-
sanční kazatelnou s reliéfy Kalvárie 
a Zmrtvýchvstání z konce 16. století 

a také pomník Mistra Jana Husa od sochaře Ladi-
slava Šalouna. 
Muzejní expozice Podlipanského muzea vám přiblí-
ží památnou bitvu u Lipan (30. 5. 1434), slovanská 
hradiště v Pošembeří a orientální sbírku cestovatele 
Josefa Zounka. Mimoto se každoročně v muzeu ko-
nají Muzejní noc a sezónní výstavy, právě teď je zde 
výstava Portrétního umění 20. století.
Český Brod stojí za návštěvu i jako výchozí bod 
k procházkám po okolí. Dojít můžete až k Lipan-
ské mohyle, na Klepec nebo naučnou stezkou 
do přírodní lokality Dolánky, anebo se napojit na 
Středočeskou ovocnou stezku.
Srdečně vás zveme z vašeho Železného Brodu 
k nám do Brodu Českého.

Zdena Bočková
Informační centrum Český Brod Podlipanské muzeum

Podzemí v Českém Brodě
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OSTATNÍ

TJ Sokol a MO ČČK Hrubá Horka pořádají v letošním roce opět týdenní zájezd na Slovensko 
do Vysokých Tater.
Termín: sobota 15. 8. 2015 – 22. 8. 2015
Ubytování: penziony ve Staré Lesné
Stravování: známá hospůdka ve Staré Lesné
Předpokládaná cena: 4 700 Kč
Přihlášky: do 30. 3. 2015 na tel. 775 295 931 nebo e-mailu SirkovaMarie@seznam.cz
Srdečně Vás všechny zveme.

Marie Šírková

Zájezd do Vysokých Tater

HÁDANKA

Únorová hádanka: V lednu 2015 proběhlo v městském divadle tradiční cimrmanovské představení, letos 
Němý Bobeš. Dokážete odhadnout, kolik diváků toto představení zhlédlo? Zvítězí tři tipy, které budou shodné 
nebo budou nejblíže správnému číslu.
Své odpovědi zasílejte na e-mail info@zelbrod, nebo telefonujte na číslo 483 333 999 do 15. února 2015, ne-
zapomeňte uvést jméno a kontakt na vás. Výherci získají vstupenku na představení Darda s Bárou Hrzánovou 
v hlavní roli!

redakce

Termín: 16. 5. – 21. 5. 2015 (odjezd v 6.30 hodin od Lidlu, odjezd z Luhačovic 22. 5. ráno)
Cena: 6 300 Kč
Ubytování: Hotel Praha, dvojlůžkové a trojlůžkové pokoje
Stravování: polopenze, ráno švédské stoly, oběd – výběr ze tří jídel, večeře ve vlastní režii, even-
tuálně 2x večeře v krásné valašské krčmě. Během dopoledne procedury, předepsané lékařem při 
vstupní prohlídce. Vše jen v Hotelu Praha. Odpoledne výlet; budou blíže určené, ale jen pro infor-
maci je zde Velehrad, Kroměříž a jeho nově opravené zahrady, Vizovice… Od tři čtvrtě na sedm do 
čtvrt na osm je pro zájemce zajištěná tělocvična. V areálu hotelu je pohodlný bazén k použití. 
Zájezd je léčebno-kulturní, je plánovaný pro důchodce, invalidní občany (mimo vozíčkářů),  
i pro kterékoliv občany našeho města.

Těší se na vás Hana Gromová
Tel.: 483 352 000, 731 932 003

Zájezd do Luhačovic

Od února pokračujeme v hádání, ale v nové podobě. „Statistika nuda je, má však cenné úda-
je“. Zaměříme se tedy na data a čísla. Podíváme se do historie i současného dění ve městě.

Sdělení redakční rady
Redakční rada sděluje, že pan Mgr. František Lufinka na základě jednání redakční rady v pondělí
19. 1. 2015 uhradil částku 400 Kč za příspěvek Poděkování kandidátů, který byl uveřejněn v Želez-
nobrodském zpravodaji v prosinci 2014 v kapitole Ostatní.
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INZERCE

Pro Náš obchod

POKLADY 
Z PŮDY 

vykoupíme veškeré vybavení domácností z dob našich babiček 
– od knoflíku po nábytek.

Vykoupíme i celé pozůstalosti.
Hledáte-li stylové vybavení domácností, domů i chalup, 

naštivte náš obchůdek na Podhorské ul. 16 v Jablonci nad Nisou, 
určitě si vyberete.

telefon 606 357 745, e-mail pokladyzpudy.jbc@seznam.cz

Inzerce řádková, pouze pro fyzické osoby 1,5 Kč / znak (včetně mezer), jeden obrázek 50 Kč. 
Plošná inzerce, viz tabulka níže. Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Sleva od prvního opakování inzerátu v kalendářním roce činí 5 %.

Kontakt: 483 333 948, 722 793 091, zpravodaj@zelbrod.cz

 Podmínky inzerce – platnost od 1. 1. 2015

černobílá
inzerce

barevná inzerce
obálka uvnitř

barevná inzerce
zadní strana obálky

67 × 44 mm (1/8 strany) 400 Kč 700 Kč 1 000 Kč
67 × 90 mm (1/4 strany) 700 Kč 1 100 Kč 1 500 Kč

138 × 90 mm (1/2 strany) 1 200 Kč 1 800 Kč 2 400 Kč
138 × 183 mm (celá strana) 2 000 Kč 2 800 Kč 3 600 Kč
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VÝROBA 
FOUKANÝCH SVÍCNŮ 

NA SKLÁŘSKÉM KAHANU 
PŘI TEPLOTĚ 1 200 ºC

Nabízím 
malé exkurze 
po telefonické domluvě 

jednotlivcům i organizacím. 
Je možné vyzkoušet si práci 

na kahanu osobně.

Libuše Laurinová, Zásada 345
777 559 338

cz.glass@atlas.cz

PRODEJ A SERVIS 
VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Ing. Miloslav LOUMA 
Brodecká 790, Železný Brod

obnovuji činnost 
a těším se na novou spolupráci!

– prodej a servis počítačů, 
   tabletů a příslušenství, wi-fi

– připojení domácností na internet

– prodej, servis, montáž satelitní techniky

– datové schránky, elektronická podání FÚ

777 656 862
louma@volny.cz

Ondřej Timpl, Olda Říha, 
Andy Budka 

Kde: sokolovna Bozkov 
www.obecbozkov.cz 

Kdy: 21. 3. 2015 od 20.30 hodin 
Cena: 250 Kč

Vstupenky již v předprodeji: 
Obec Bozkov 481 682 169 

IS Semily 481 624 721 
TIC Železný Brod 483 333 999

Trafika u Vildy Turnov 777 501 307
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