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Slovo starosty

André Jakubička, starosta města

Železný Brod v zimě
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Železný Brod 

Milí spoluobčané,
díky změně loterijního zákona mají obce větší příjmy        
z odvodů z loterií. Ty by měly jít zejména do oblasti 
sportu, aby nahradily výpadek v jeho financování. 
Prostředky ale mohou jít i do sociální oblasti nebo na 
volnočasové aktivity. Zkrátka na vše, čím se zmírňují 
negativní důsledky anebo na to, co funguje jako prevence 
hraní hazardu. 
Města a obce přistupují k využití těchto financí různě. 
Někde část opravdu do sportu směruje, někde si částku 
ponechávají na investiční akce a někde ji prostě rozpustí    
v rozpočtu.  To považuji za špatné. Obávám se, že by to 
mohlo vést k další změně zákona, kdy by tato možnost 
byla obcím odejmuta a peníze by byly směřovány do 

sportu opět přes kdovíjaké společnosti. Myslím, že jednotlivé radnice vědí nejlépe, 
kde je v jejich obci jaká podpora potřeba. Přitom se jedná o velkou příležitost výrazně 
podpořit činnost zejména sportovních organizací, které měly poslední roky opravdu 
složitou situaci a byly vesměs podfinancované. 

takV Železném Brodě by  do sportu  mělo jít nově 750 000 Kč! Nyní připravujeme 
výzvu, do které se budou moci všechny sportovní organizace přihlásit. Bude zaměřena 
zejména na podporu obnovy vybavení a rekonstrukce objektů.  Mimo to se podařilo 
prosadit zvýšení částky, kterou naše město každoročně sportovní činnost podporuje,     
a to o 50 000 Kč. Letos tedy bude ve sportovním fondu 700 000 Kč.

André Jakubička
starosta města

Městská sokolovna v Železném Brodě
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Usnesení Rady města z 35. schůze konané 
dne 16. 1. 2013

Rada města Železný Brod po projednání
ź schvaluje doplněný program dnešní 

schůze Rady města 
ź schvaluje uzavření darovací smlouvy, 

kterou paní akad. sochařka Šárka 
Radová a paní Jitka Radová darují 
Městu Železný Brod obraz Vlastimila 
Rady

ź schvaluje odpis pohledávek na 
podrozvahu ve výši 33 900 Kč za 
prosinec 2012

ź schvaluje ceník odebíraných odpadů 
ve sběrném dvoře Příkrá ulice, platný 
od 1. 2. 2013, nahrazující ceník platný 
od 1. 2. 2009

ź schvaluje osobní příplatek ředitelce 
Základní umělecké školy Mgr. Evě 
Lédlové od 1. 2. 2013, osobní 
příplatek ostatních ředitelů škol            
a školských zařízení zřizovaných 
městem Železný Brod zůstává v část-
kách roku 2012 

ź schvaluje čerpání investičního fondu 
Základní školy Pelechovská, Železný 
Brod na zakoupení myčky nádobí do 
školní jídelny

ź povoluje Rally Bohemia 2013             
a souhlasí s uzavírkou silnice III. třídy, 
s vydáním rozhodnutí zvláštního 
užívání a uzavírky místní komunikace 
a s objízdnou trasou při RZ Splzov – 
Železný Brod dne 13. 7. 2013  

ź povoluje Rally Bohemia 2013 a sou-
hlasí s uzavírkou silnice III. třídy         
a s objízdnou trasou při RZ Vrcha – 
Jesenný dne 13. 7. 2013  

ź schvaluje uzavření dodatku č. 4 
smlouvy o dílo na zpracování 
projektové dokumentace „Terminál 
Železný Brod“ (dokumentace pro 
stavební povolení – změna řešení

ź přístřešku na autobusové zastávce       
u sokolovny) se společností Atelier 4, 
s.r.o., Jablonec nad Nisou (IČ: 
46710141) v ceně 58 000 Kč bez DPH

ź souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 
smlouvy o dílo mezi Bytovým 
podnikem města  Železného Brodu     
a Window Holding a. s. ev. č. 
objednatele 24–2012 a ev. č. zhoto-
vitele A58715X na akci „Revitalizace 
domů včetně výměny oken, Jiráskovo 
nábřeží čp. 712, 714, 715, 717  
Železný  Brod” , v  ceně 1 573 945 Kč  
bez DPH

ź bere na vědomí ukončení členství 
Aleny Matějkové v kulturní komisi

ź bere na vědomí výstavní koncepci 
městské galerie Vlastimila Rady

ź bere na vědomí žádost vedoucího KC 
Kino pana Mgr. Davida Peška              
o obnovu foyer kina 

ź schvaluje zachování cen roku 2012 
pro rok 2013 u pronájmu pozemků        
u nepodnikajících osob dle předlo-
ženého seznamu, a to s účinností od     
1. 1. 2013  

ź schvaluje zřízení věcného břemene na 
části ppč. 1584/3 v k.ú. Hrubá Horka 
pro ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, 
DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín IV  
–Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 
40502  ve smyslu: 1) práva  oprávněné 
zřizovat a provozovat zemní kabelové 
vedení NN na pozemku

ź 2) práva  oprávněné přetínat po-
zemek vodiči a umisťovat v něm 
vedení, za celkovou  cenu 1000 Kč + 
příslušná  sazba DPH a schvaluje 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a smlouvy o právu 
stavby IV-12-4011497-S002
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64 

ź souhlasí s přihlášením paní R. F. nyní 
bytem Mariánské Lázně k trvalému 
pobytu na adresu Na Vápence 753,  
Železný Brod

ź schvaluje odpuštění 50% penále za 
byt Na Vápence 774, Železný Brod, tj. 
741,50 Kč paní B. N., trvale bytem 
tamtéž, za podmínky uhrazení dluhu  
na místním poplatku za odpady za II. 
pololetí roku 2012

ź neschvaluje přidělení bytu paní Ž. N. 
a panu J. Č., výměnou za stávající byt, 
z důvodu dluhů na nájemném               
a místním poplatku za odpady

ź schvaluje přidělení bytu č. 53 o veli-
kosti 1+3, Jiráskovo nábřeží 712, 
Železný Brod, paní M. D. výměnou za 
stávající byt, nájemní smlouva bude 
uzavřena za stejných podmínek, za 
kterých byla uzavřena smlouva 
stávající 

ź souhlasí s udělením výjimky paní M. 
H. trvale bytem Vrát ze Směrnice 
pronajímání obecních bytů dle čl.15, 
bod 4 písm. b)  a d) a souhlasí s jejím 
přihlášením do výběrového řízení        
o byt v Železném Brodě obálkovou 
metodou 

ź schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
s Technickými službami města 
Železný Brod s.r.o. (IČ : 27260887)     
o posunutí termínu dokončení realizace 
veřejného osvětlení v ulici Slunečná

ź schvaluje uzavření dodatku č. 1 
smlouvy o dílo č. 392/12rm  v rámci 
akce Snížení energetické náročnosti 
objektů základní školy Pelechovská     
v Železném Brodě se společností 
Design 4 – projekty, s. r. o., Turnov 
(IČ:  25950789), v ceně 7 040 Kč bez 
DPH

ź schvaluje uzavření smlouvy o právu 
provedení stavby „Terminál Železný 
Brod - přestupní uzel u nádraží ČD“ se 
společností České dráhy a. s., Nábřeží 
L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 (IČ: 
70994226)

ź revokuje usnesení č. 510/12rm ze dne 
19.12.2012,  kterým schváli la  
poskytnutí příspěvku ve výši 27.200,- 
Kč paní Marii Peškové, Smetanovo 
zát iš í  65,  Železný Brod,  na  
představení divadla Continuo:NOW?, 
které se mělo uskutečnit  v únoru 2013 
v předsálí KC Kino

Usnesení Zastupitelstva města 
z 18. zasedání konané dne 28. 1. 2013

Zastupitelstvo města Železný Brod 
ź schvaluje program dnešního zasedání 

Zastupitelstva města v doplněném 
znění

ź bere na vědomí zprávu o plnění usne-
sení ze 17. zasedání Zastupitelstva 
města

ź bere na vědomí zápis z 8. zasedání 
finančního výboru ze dne 21. 1. 2013

ź schvaluje rozpočet na rok 2013
ź schvaluje rozpočtová opatření č. 1 za 

rok 2013

ź souhlasí s podpisem Smlouvy o spo-
lupráci při zajišťování dopravní 
obslužnosti Libereckého kraje pro rok 
2013 s Libereckým krajem, se sídlem 
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 
70891508

ź ukládá odboru územního plánování          
a regionálního rozvoje nepokračovat   
v pořizování změny územního plánu 
města

ź souhlasí s projektem projekt Rege-
nerace panelového sídliště Jiráskovo 
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ź nábřeží – II. etapa, souhlasí s podáním 
žádosti o dotaci na realizaci a projektu 
a zavazuje se ke spolufinancování 
projektu ve výši min 30% investičních 
nákladů projektu

ź souhlasí s projektem „Víkendová 
cesta  k životu bez mříží – IV. krok”     
a s podáním žádosti o dotaci na 
realizaci a projektu v rámci Programu 
prevence kriminality

ź a) bere na vědomí informaci               
o přípravě Programu rozvoje města na 
léta 2013–2020 v rámci projektu 
Libereckého kraje „Elektronická 
metodická podpora tvorby rozvo-
jových dokumentů obcí“,

ź b) ukládá  odboru územního 
plánování a regionálního rozvoje 
projednávat průběžně výstupy 
programu s pracovními skupinami        
a s veřejností,

ź c) ukládá odboru územního plánování 
a regionálního rozvoje postupovat na 
zpracování programu dle navrženého 
harmonogramu

ź souhlasí s přípravou Integrované 
strategie území místního partnerství 
MAS Turnovsko, o.s., IČ 27011721, 
na svém území

ź schvaluje prodloužení termínu pro 
podání žádosti o půjčku z fondu „Naše 
fasáda“ do 19.4.2013

ź volí do funkce přísedícího Okresního 
soudu v Jablonci nad Nisou pro 
čtyřleté funkční období pana Zdeňka 
Vincoura, Železný Brod

ź volí do funkce přísedícího Okresního 
soudu v Jablonci nad Nisou pro 
čtyřleté funkční období Bc. Ivu 
Berkovou, Železný Brod

ź volí do funkce přísedícího Okresního 
soudu v Jablonci nad Nisou pro 
čtyřleté funkční období Mgr. Jiřího 
Horušického, Železný Brod

ź I. ruší
ź – osadní výbor „Střevelná“ pro část 

města Střevelná
ź –osadní výbor „Spořilov - Vrší“ pro 

ulice Jarní, Štefánikova, Těpeřská, 
Vlastimila Rady, část města Spořilov    
a místní část Vrší

ź II. zřizuje
ź – osadní výbor „Štefánikova“ pro 

ulice Betlémská, Jarní a Štefánikova
ź III. rozšiřuje
ź působnost osadního výboru „Vá-

penka“ o část ul. Masarykova od 
křižovatky s ulicí Na Vápence směrem 
k ulici Pelechovská

ź IV. jmenuje
ź a) předsedou osadního výboru „Bzí“ 

Jana Babina a členy výboru Vlastu 
Boudovou, Martu Hejdukovou, Jana 
Jelínka, Oldřicha Kočího a Věru 
Štrynclovou,

ź b) předsedou osadního výboru 
„Dvírka“ Karla Tíka a členy výboru 
Miroslava Rulce a Věru Kaprá-
likovou,

ź c) předsedou osadního výboru 
„Horská Kamenice“ Víta Koňáka        
a členy výboru Růženu Holinovou, 
Michaelu Kovářovou, Tomáše Kraj-
dla, Martinu Stránskou a Martina 
Židlíka,

ź d) předsedou osadního výboru „Hrubá 
Horka“ Jaroslava Palu a členy výboru 
Petra Kadlece, Boženu Kopalovou, 
Lucii Smolovou, MUDr. Dagmar 
Janouškovou, Lenku Vacardovou        
a Lucii Zákouckou,

ź e) předsedou osadního výboru 
„Chlístov“ Radku Šefrovou a členy 
výboru Tomáše Plesla, Luboše 
Posledníka a Jaroslava Václavů,

ź f) předsedou osadního výboru 
„Popluž“ Jiřího Perlingera a členy 
výboru: Martina Floriána a Adama 
Véle,
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ź g) členy osadního výboru „Poříč“ 
Bohumila Aubrechta, Ladislava 
Erbana, Josefa Kurfiřta a Maruši 
Tomeškovou, 

ź h) předsedou osadního výboru „Šte-
fánikova“ Jarmilu Václavíkovou         
a členy výboru Ivu Kutěnovou a Danu 
Kubáčkovou,

ź i) předsedou osadního výboru 
„Těpeře“ Ing. Rudolfa Masného a čle-
ny výboru Ivanu Slezákovou a Milo-
slavu Šikolovou, 

ź j) členy osadního výboru „Trávníky“ 
Alexandera Chládka, Jiřího Koška, 
Petra Vacka, Jarmilu Vetlou a Vladi-
míra Vetlého,

ź k) předsedou osadního výboru 
„Vápenka“ Evu Hlouškovou a členy 
výboru Bc. Petra Hlouška, Ing. 
Václava Kopala a Janu Pekárkovou,

ź l) předsedou osadního výboru 
„Rafanda“ Ivana Roubala a členy 
výboru Miroslava Petráka, Miroslava 
Řídila a Táňu Šilhánovou

ź V. stanoví na základě § 84 odst. 2 
písm. u) zákona o obcích, že za výkon 
funkce člena osadního výboru nebude 

 

ź osobám, které nejsou členy zastu-
pitelstva města, poskytována odměna

ź bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Městské policie Železný Brod v roce 
2012

ź nesouhlasí s účastí Města Železný 
Brod v dražbě na budovu s čp. 621 – 
stavba pro dopravu postavená na 
parcele č. 467 a pozemku pč. 467 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

2
108 m , vše v k. ú. Železný Brod

ź neschvaluje prodej stavby bez čp/če 
postavené na pozemku parc. č. 173 
(bývalý archiv) a neschvaluje prodej 
pozemku parc. č. 174 – zahrada, vše    
v k. ú. Železný Brod

ź neschvaluje prodej části pozemku 
parc. č. 1182 v k. ú. Horská Kamenice

ź schvaluje připojení se k mezinárodní 
kampani  „Vla jka  pro  Tibe t”  
vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 
března na budově Městského úřadu     
v Železném Brodě po celé volební 
období tohoto zastupitelstva

Věra Brunclíková
vedoucí odboru vnitřních věcí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Železný Brod vyhlašuje výběrové řízení na 
MĚSTSKÉHO ZAHRADNÍHO ARCHITEKTA

Požadujeme 
ź vzdělání vysokoškolské v oboru zahradní a krajinářské architektury nebo architektury
ź autorizace pro obor zahradní a krajinné architektury (popř. zahradní a krajinářské úpravy)
ź praxe v oboru alespoň 3 roky
ź kreativita, smysl pro estetiku, zodpovědnost, spolehlivost
Nabízíme
ź dlouhodobou spolupráci
ź zajímavou a kreativní činnost 
ź odměnu dle návrhu uchazeče 
Uzávěrka přihlášek 20. března 2013 v 11 hodin.
Vyhlášení výběrového řízení včetně zadání návrhů řešení, které je třeba do výběrového řízení 
předložit, naleznete na úřední desce a na www.zeleznybrod.cz. Další informace Vám poskytne 
Ing. Daniel Mach, vedoucí OÚPaRR (tel. 483 333 966, 606 179 334, d.mach@zelbrod.cz)
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Železný Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka 
organizační složky Informační a kulturní středisko Železný Brod - 

Turistické informační centrum. 
Pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou 

dovolenou, poloviční úvazek

Druh práce: Pracovník vztahů k veřejnosti (1.01.06/3 dle nař. vl. 222/2010 Sb.) 
Předpokládané datum nástupu: 01. 04. 2013 /případně dle dohody/. 
Místo výkonu práce:  Město Železný Brod
Platové zařazení: 7. platová třída (platové poměry dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. – 
základní plat 10 660 Kč až 16 070 Kč, osobní příplatek a mimořádné odměny dle pracovních 
výsledků)
Předpoklady: Způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost 
Požadavky:
ź vzdělání min. úplné středoškolské s maturitou
ź zodpovědnost, spolehlivost, morální a občanská bezúhonnost
ź schopnost analyticky a koncepčně myslet, samostatnost v rozhodování, dobré 

komunikační schopnosti
ź ochota pracovat především o víkendech
ź velmi dobrá znalost práce na PC (Windows, MS OFFICE, případně základy CorelDRAW)
ź velmi dobrá znalost alespoň jednoho cizího jazyka (NJ, AJ)
ź znalost regionu
ź řidičský průkaz skupiny B /aktivní řidič/

K přihlášce do výběrového řízení přiložte:
1) strukturovaný životopis (zachycující dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti 
se vztahem k obsazované pozici) 
2) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
3) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
V přihlášce uveďte Váš telefon a e-mail.

Způsob a místo podání přihlášek: Přihlášky mohou být podány osobně nebo poštou na 
adresu Město Železný Brod, nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, a to v uzavřených 
obálkách s označením „Výběrové řízení – TIC. Neotvírat!“. Na obálce musí být uvedena 
adresa, na níž je možné nabídku vrátit. Osobně se přihlášky podávají na podatelně. 

Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení: 25. března 2013 do 11 hodin.
Po otevření obálek bude uchazečům sdělen (zpravidla e-mailem) termín konání výběrového 
řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo bez udání důvodu nepřijmout 
nabídku žádného uchazeče.
Bližší informace Vám poskytne Bc. Iva Chaloupková, vedoucí organizační složky Informační 
a kulturní středisko Železný Brod (i.chaloupkova@zelbrod.cz, tel. 483 333 948 nebo 
722 793 091).  

Bc. Iva Chaloupková
vedoucí IKS
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Program rozvoje města

Naše fasáda

Jak již bylo zmíněno v minulém čísle 
Zpravodaje,  probíhá zpracování  
Programu rozvoje města. V únoru 2013 
proběhla narychlo zorganizovaná anketa 
(odpovědi na otázky ale lze zasílat i na-
dále), která bude sloužit ke zpracování 
analytické části dokumentu, tedy části 
informující o stavu a možnostech rozvoje 
města. Na základě projeveného zájmu 
vznikla pracovní skupina, která se během 
února sešla na dvou jednáních. Zde se 
účastníci seznámili s obecným postupem

Město Železný Brod vyhlásilo podruhé 
možnost požádat o nízkoúročenou půjčku 
z programu Naše fasáda. Podpora touto 
formou se týká především oprav fasád      
a výměn oken, ale nově se vztahuje i na 
opravy střešní krytiny. Zastupitelstvo 
města v lednu 2013 rozhodlo o posunutí

Ing. Daniel Mach, odbor územního 
plánování a regionálního rozvoje

prací na zpracování programů rozvoje 
obcí a současně definovali svůj pohled na 
problematiku města, tedy především na 
jeho nedostatky, které by se měly řešit.
Prozatím se předpokládá činnost pra-
covní skupiny v období do června 
letošního roku, ale pokud bude zpraco-
vání programu rozvoje města pokračovat 
dále do podrobnější fáze, pak se zřejmě 
bude jednat i o její další činnosti.

termínu k podání žádostí, a to do            
19. 4. 2013.
Formulář žádosti je zveřejněn na 
webových stránkách města nebo je 
možnost jeho vyzvednutí na odboru 
územního plánování a regionálního 
rozvoje MěÚ Železný Brod.
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Ceník odebíraných odpadů ve sběrném 
dvoře Příkrá ulice, Železný Brod

kód odpadu   druh odpadu cena

20 03 01 směsný komunální odpad 3 200 Kč / tuna 

20 03 07 objemný komunální odpad  3 200 Kč / tuna

10 11 12  sklo ze zpracování  skla (pokud je s pří-
měsemi, bráno jako objemný komunální 
odpad)                  

1 800 Kč / tuna

17 01 07 stavební suť bez příměsí jiných látek 1 050 Kč / tuna 

17 06 05*  stavební materiály obsahující azbest      4 200 Kč / tuna

17 09 04 stavební suť netříděná bez nebezpečných 
látek

1 650 Kč / tuna

17 03 02  asfaltové směsi bez nebezpečných látek    
(též asfaltová lepenka)

2 700 Kč / tuna

17 02 02 sklo tabulové z výplní oken a výloh  950 Kč / tuna

16 01 03   pneumatiky osobní (na pneumatiky se ale 
vztahuje zákon o zpětném odběru)     

35 Kč / kus

V ceně jsou zahrnuty náklady na skládkovné (v případě že odpad nejde na skládku tak 
cena u odběratele), náklady na dopravu a částečně na režii sběrného dvora.

Schváleno Radou města na zasedání konaném 16. 1. 2013

Ceník je platný od 1. 2. 2013 Miloš Pala
vedoucí odboru životního prostředí

* nebezpečný odpad
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Mariánské Lázně

Po roce a půl fungování systému 
přidělování obecních bytů došlo k jeho 
základnímu vyhodnocení. Od poloviny 
roku 2011 do konce roku 2012 bylo tímto 
systémem přiděleno 54 bytů, z toho byl 
jeden byt nájemcem vrácen. U těchto 
nově přidělených bytů nedošlo k žád-
nému problému s úhradou nájemného. 
Dva byty byly přiděleny jako sociální 
byty, přičemž do jednoho se žadatel vůbec 
nenastěhoval a u druhého jsou problémy    
s úhradou nájemného. V žádném kole 
přidělování bytů nebyly obsazeny 
všechny byty, po posledním kole 
přidělování obálkovou metodou v únoru 
2013 zůstaly neobsazeny 2 byty. Nabídka 
volných bytů nepatrně převyšuje 
poptávku, což znamená, že každý řádný 
uchazeč, který má o byt opravdu zájem, 
má velkou šanci ho získat. Oproti běžné 
výši nájemného generuje tato metoda 
vyšší výběr nájemného o cca 50 000 za 
měsíc. Nejnižší nabídnuté nájemné bylo 

2
48 Kč/m , což je minimální hodnota 
nájemného, nejvyšší nabídnuté nájemné, 
na nějž byla uzavřena nájemní smlouva, 

2
bylo 68 Kč/m . V roce 2013 bylo 
schváleno přidělení bytu za ještě vyšší 

2
nájemné 75 Kč/m . Aktuální systém 
přidělování bytů považujeme za dobře
fungující, dřívější systém s pořadníkem, 
který měl cca 100 čekatelů a na byt se 
čekalo několik let, nebyl natolik 
systémový a průhledný jako nynější 
systém. I přesto bylo nutné udělat některé 
drobné změny v systému, které přinesla 
jedenapůlroční praxe přidělování bytů.
Rada města s účinností od 14. 2. 2013 
schválila změny ve směrnici přidělování 
obecních bytů. Došlo k některým
drobným úpravám, směrnice se uvedla do 

Obálková metoda – systém přidělování 
obecních bytů – hodnocení a změny

Ing. Miloslav Louma 
místostarosta

souladu s aktuálními předpisy. Výraznější 
změnou je úprava definice příjmu 
domácnosti, z kterého je vypočítáváno, 
zda žadatelem nabízené nájemné je 
žadatel schopen hradit. Do tohoto příjmu 
nebudou započítávány dávky pomoci       
v hmotné nouzi a příspěvek na péči, 
jelikož tyto dávky nejsou svojí podstatou 
k tomuto určeny. Doba trvalého pobytu 
žadatele v Železném Brodě byla stano-
vena na 3 roky. Dále je nově ve směrnici 
popsána možnost, jakým způsobem je 
možné ucházet se v jednom kole 
přidělování bytů o více bytů najednou       
s definovanou prioritou žadatele, přičemž 
přidělit lze pouze jeden byt. Kompletní 
znění směrnice naleznete na webových 
stránkách města v sekci Občan-
Příležitosti a nabídky-Volné obecní byty.

Vaněčkova ulice
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 Čerpací stanice technických služeb  
 MĚSTA ŽELEZNÝ BROD, Příkrá 140
připomíná pravidelné měsíční slosování o 20 l pohonných hmot

ź Při čerpání jakéhokoliv množství stačí vyplnit slosovací kupón a budete zařazeni 
do soutěže.

ź Losování probíhá 1x za měsíc, vždy 1. den následujícího měsíce. 
ź Případná výhra Vám bude oznámena  telefonicky.
ź Výherní SPZ je  zveřejněna na čerpací stanici.

U nás lze načerpat MOTOROVOU NAFTU, NATURAL 95 a ETHANOL E85
Nabízíme také možnost nákupu autodoplňků, autopotřeb a autokosmetiky
Platba je možná i  platební kartou a kartou CCS.

Z bezpečnostních důvodů a kvůli narůstajícím krádežím je 
objekt monitorován kamerovým systémem.
Otevírací doba: pondělí – pátek 6– 20 hod.
                              sobota – neděle  7– 19 hod.
V zimním období ( listopad–březen)  celý týden do 19 hod.  
 
 Těšíme se na Vaší návštěvu 
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Miloš Havlík

Město Železný Brod nabízí k prodeji 
nebo k pronájmu

stavba s čp. 424 – ulice Poštovní, obec Železný Brod 

2 na prodej – jedna bytová jednotka 3+1 o výměře 74,6 m
2nebytový prostor o výměře 60,80 m : 

min. cena  2 200 000 Kč

2ppč. 727 – zastavěná plocha o výměře 181 m , k. ú. ŽB
k pronájmu 2

ź nebytový prostor o výměře 60,80 m
ź

ź

areál bývalého Exathermu: jedná se o bývalý výrobní závod, který leží v levobřežním centru 
města.  Areál se skládá z několika budov a pozemků :

STAVBY
objekt A – budova bez čp – výrobní objekt na parcele 770/3
objekt B – čp. 138 – na parcele 770/2, výrobní objekt
objekt C – budova bez čp – výrobní objekt na parcele 770/1
objekt D – čp. 823 –  na parcele 769/4 občanská vybavenost
 POZEMKY

2ppč. 769/3 o výměře 810 m
2ppč. 769/4 o výměře 483 m
2ppč. 770/1 o výměře 383 m

2ppč. 770/2 o výměře 1039 m
2ppč.770/3 o výměře 119 m

vše v k. ú. Železný Brod

Město Železný Brod nabízí k pronájmu

Město Železný Brod nabízí k prodeji
2ppč.  48/2: zahrada, výměra 2818 m , k. ú. Chlístov 

u  Železného Brodu
Pozemek je v platném územním plánu určen k za-
stavění stavbou rodinného domu.
Pozemek je přístupný z veřejné komunikace.
Podmínkou prodeje pozemku z majetku Města 
Železný Brod je realizace stavby rodinného domu.

Kontakt: Iveta Polejová
odbor územního plánování 
a regionálního rozvoje

tel.: 483 333 944
i.polejova@zelbrod.cz
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Miloš Havlík

Zápis dětí do mateřských škol 
v Železném Brodě

Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do 
mateřských škol pro školní rok 2013/2014 
proběhne v pondělí 8. dubna a v úterý          
9. dubna 2013 vždy od 8.00 do 15.30 
hod.

   

ź

ź

ź

ź

ź

ź

v Mateřské škole Železný Brod, 
Slunečná 327 

v Mateřské škole Železný Brod, 
Na Vápence 766 

v Mateřské škole Železný Brod, 
Stavbařů 832

K zápisu do mateřské školy lze přihlásit 
dítě, které dovrší 31. 8. 2012 třetí rok 
věku. 
Mladší děti mohou být přijaty pouze v pří-
padě volné kapacity v mateřské škole.

Upozorňujeme rodiče, že v tomto termínu 
je nutné přihlásit i dítě, které nezačne 
navštěvovat mateřkou školu od září 2013, 
ale nastoupí v průběhu školního roku.  

Božena Měchurová
odbor kultury a školství

Karneval v Mateřské škole Na Vápence
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    Inovace 2013

 

V březnu 2013 bude zahájen příjem 
žádostí o dotaci Evropské unie z pro-
gramu Inovace. Tato výzva je poslední       
v rámci programovacího období 2007 – 
2013.

Pravděpodobné termíny vyhlášení:    
ź Registrační žádosti od 1. 3.  2013
ź Plné žádosti od 1. 4. 2013
                                                          
Podmínky programu:
ź Maximální výše podpory je 50 

milionů, v podporovaných oblastech 
až 100 milionů korun, minimální  
dotace 1 milion

ź Malé podniky získají ze způsobilých 
výdajů 60% , střední 50%, velké 40%

ź Dobré finanční zdraví
ź Na výzkumu a vývoji inovačního 

produktu, který je předmětem žádosti 
o dotaci participovaly vysoké školy, 
vědecké instituce. Dokladem může 
být např. smlouva o spolupráci, 
smlouva o využití výsledků duševní 
činnosti, smlouva o využití prototypu 
apod.    

 Podporované aktivity:
1) Inovační projekt ve smyslu tohoto 
programu je projekt zaměřený na 
některou z následujících aktivit: 
ź Zvýšení technických a užitných 

hodnot výrobků, technologií a služeb 
(inovace produktu)

ź Zvýšení efektivnosti procesů výroby   
a poskytování služeb (inovace procesu)

2) Transfer technologie -  pro účely 
programu INOVACE se rozumí přenos 
technologie (např. prototypy, techno-
logické součásti, apod.) či techno-
logického postupu (např. technologická 
řešení, výrobní postupy, apod.) včetně 
souvisejícího intelektuálního vlastnictví

(např. patenty, 
licence, apod.)  
a  kn ow -h ow 
vyvinutých jedním subjektem pro účely 
průmyslové aplikace u jiného subjektu. 

Jsme pro Vás připraveni zajistit:
ź vyhledání a ušití dotačního titulu ,, na 

míru”
ź zpracování žádosti o dotaci se všemi 

přílohami
ź výběrové řízení
ź  žádost o proplacení dotace s kontrolou 

všech potřebných dokumentů
ź monitoring udržitelnosti dotace po 

stanovenou dobu 3 – 5 let

Pro Vaši firmu můžeme též zpracovat 
rozvoj podnikání, případně začít připra-
vovat žádosti na další programovací 
období 2014– 2020

Kontaktní formulář a bližší podmínky      
k žádosti o dotaci najdete na našich 
webových stránkách.
Nabízíme bezplatnou konzultaci a rychlé 
jednání.

František Winter

kontakt: František Winter,
mobilní tel.: 608  885 145, 
e-mail:dotace@lit.cz
www.wintereuropeconsulting.cz
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Pro podnikatele v zemědělství
Příklady mož-
ností čerpání 
dotace:
rekonstrukce stávajících objektů, nová 
výstavba podnikatelských provozoven, 
jejich vybavení, nákup strojů a zařízení, 
hardware, software, zázemí firem, úpravy 
ploch v areálu firmy atd.

Pro Vaši firmu můžeme též zpracovat 
rozvoj podnikání, případně začít při-
pravovat žádosti na další programovací 
období 2014–2020

Nabízíme bezplatnou konzultaci a rychlé 
jednání.

Od 6. 3. do 19. 3. 2013 proběhne další 
kolo žádostí o dotaci Evropské unie          
z programu Rozvoje venkova – 
Diverzifikace činností nezemědělské 
povahy. Dotace podporuje tzv. při-
druženou výrobu v zemědělských 
podnicích. Jedná se s nejvyšší pravdě-
podobností o poslední možnost v pro-
gramovacím období do roku 2013.

O co můžete žádat i Vy: 
60%  pro malé, 50% pro střední  a 40% 
pro velké podniky až  z 15 000 000 Kč  
uznatelných nákladů
              
Základní podmínky: 
ź investice do provozovny v obci do 

2000 obyvatel s vlastním zastu-
pitelstvem

ź žadatel podniká minimálně dva roky   
v zemědělské výrobě v souladu se 
z á k o n e m  č .  2 5 2 / 1 9 9 7  S b . ,                     
o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů

kontakt: František Winter,
mobilní tel.: 608  885 145, 
e-mail:dotace@lit.cz
www.wintereuropeconsulting.cz
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Hasiči varují před tajícím sněhem a ledem 
je důležité nejen odstraňovat sníh ze 
střech, ale i zlikvidovat nebezpečné 
sněhové převisy a rampouchy, které 
mohou svým pádem hrozit kolemjdoucí 
osoby nebo majetek – pokud to nejde, pak 
rizikový prostor alespoň viditelně označit 
nebo ohradit.
Opatrní buďte i v roli chodců ve městech, 
kde může hrozit sesunutí sněhu či ledu ze 
střech vysokých domů. Pozor dávejte i na 
chodnících - voda z tajícího sněhu místy 
přes noc umrzá a zledovatělý chodník se 
tak leckdy stává nebezpečným.
Tající led pak představuje riziko při 
zimních sportech jako bruslení. Při 
vstupu na zamrzlou plochu si raději 
předem ověřte, zda je led dostatečně silný 
a bezpečný. Rozhodně si cestou po ledu 
nezkracujte cestu třeba do práce apod.       
a nikdy přes zamrzlou vodní hladinu 
nezkoušejte jezdit autem.  Pozor dávejte   
i při venčení svých čtyřnohých miláčků 
kolem řek a jezer. I oni se mohou probořit 
a zůstat pod ledovou krou. Záchranu 
zvířat, například probořených srnek, vždy 
oznamte na tísňovou linku 150 nebo 112   
a vyřešení situace nechte na hasičích. 
Při oznámení na tísňovou linku stručně     
a zřetelně popište „co se stalo“, „kde se to 
stalo“, „kdo volá“, případně jak je tonoucí 
osoba daleko od břehu. U velkých 
vodních ploch je potřeba upřesnit, ke 
kterému břehu je osoba blíže a popsat 
nejvhodnější příjezdovou cestu. Hovor 
ukončete až po celkovém předání 
informací a pokynu operátora tísňové 
linky.   

por. Mgr. Zdenka Štrauchová
tisková mluvčí HZS Libereckého kraje

Konec zimy s sebou přináší řadu nástrah. 
Naše domy i okolí jsou často vystavené 
velkému množství sněhu nebo naopak 
tání. A obojí nese rizika. 
Za bezpečný stav a údržbu střech 
zodpovídají výhradně majitelé objektů, 
kteří mají zákonnou povinnost se starat      
o majetek tak, aby neohrozili zdraví, 
životy a majetek dalších osob. Pokud už 
hasiči vyjedou, tak je to v případě, kdy 
jsou bezprostředně ohroženy životy, 
zdraví popř. majetek občanů. Hasiči také 
mohou pomoci s odstraňováním sněhu      
a ledu v místech s větším pohybem osob   
v centrech měst, na školách, školkách 
nebo zdravotnických zařízeních. 
Majitelé nemovitostí by měli odstraňovat 
ze střech sníh i led průběžně, aby nedošlo 
k nadměrnému zatížení střešní kon-
strukce. Kolik centimetrů prachového či 
těžkého sněhu může na konkrétní střeše 
maximálně ležet, lze vyčíst ze stavební 
dokumentace. Majitelé objektů by si 
proto měli všímat stavu střešních 
konstrukcí a měli by vyhodnotit, zda 
zatížení způsobené vrstvou sněhu již 
nepřekračuje rizikové hodnoty dané 
stavební dokumentací.
Při odstraňování sněhu by lidé měli 
postupovat maximálně opatrně, aby 
nespadli nebo se neprobořili. Dobré je      
i zvolit vhodnou techniku – sníh odstra-
ňovat rovnoměrně a nenahrnovat ho na 
jedno místo. Při shazování sněhu ze 
střechy je potřeba dávat pozor na okolí, 
aby zbytečně nedošlo ke zranění chodců 
či přihlížejících.
Velký pozor pak dávejte při oteplení, kdy 
se odtávající sníh může posunovat na 
rovné střeše a může dojít k její destrukci. 
Ztěžklý sníh a tající části ledového 
příkrovu na střeše se mohou začít  také 
odlamovat a ohrozit okolí budovy. Proto
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Městská policie Železný Brod 

velitel MP sstr. Hriník Pavel     

ź V únoru MP zasahovala 
společně s PČR, HZS     
a RZS u případu, kdy 
vlak srazil 51 letého 

muže. K nehodě došlo na železniční 
trat i  mezi Železným Brodem               
a Líšným. Muž svým zraněním na 
místě podlehl. 

ź V únoru bylo odchyceno 12 volně 
pobíhajících psů. Dva byli umístěni    
v útulku a ostatní se vrátili ke svým 
majitelům.

ź MP v únoru řešila 15 případů krádeží   
v obchodech.

ź V únoru MP řešila ve spolupráci            
s místními mysliveckými sdruženími 
16 případů sražených srn osobním 
automobilem.

ź Při masopustu MP provedla zajištění 
volného průchodu průvodu masek 
centrem města a dále provedla dohled 
nad bezpečností při této akci. 

 nepřetržitě mobil na MP: 602 646 188

Zimní údržba 
komunikací 
v Železném Brodě   

Zimní údržbu místních komunikací v našem 
městě zajišťují:
Technické služby Města Železný Brod         
s. r. o., (http://www.tszb.cz). V případě 
nesjízdnosti nebo neschůdnosti některé místní 
komunikace můžete volat: 
v pracovní době od 6 do 15 hodin Technické 
služby na tel. č. 602 112 063, 
mimo pracovní dobu od 15 do 6 hodin 
Městskou policii na tel. č. 602 646 188.

Krajská správa silnic
Tel.:  488 043 246, posta@ksslk.cz

ź MP provedla ve spolupráci s PČR 18 
společných hlídek

ź Těžké povětrnostní podmínky při-
nesly i nárůst počtu dopravních nehod, 
MP zasahovala u 30 případů. Většinou 
se jednalo o menší škody, bez vážných 
následků. 

ź Celkem bylo v únoru přijato 150 
oznámení, pět z nich bylo vyřešeno      
v blokovém řízení, šest poznatků 
podstoupeno odboru životního 
prostředí, 25 případů bylo řešeno ve 
spolupráci s policií ČR. Zbytek 
případů byl vyřešen domluvou, nebo 
se jednalo o žádosti o pomoc, které 
nemají trestněprávní charakter. 

Technické služby Města Železný Brod
při časné ranní údržbě silnic

foto: Petr Červa
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Informační a kulturní středisko
Nová kronikářka města
Myslím, že je jenom malé množství 
železnobrodských občanů, kteří by 
neznali paní Evu Vozkovou z Pelechova. 
Elegantní, energická a přitom klid 
vyzařující osobnost, se kterou se většina   
z nás setkala na některé z kulturních akcí 
ve městě či na Bělišti v roli zasvěcené 
průvodkyně národopisnou expozicí 
městského muzea. Myslím si o sobě, že 
mám odhad na lidi. Zatím mě má intuice   
v rozpoznání dobrého člověka nezkla-
mala – a paní Eva Vozková je pro mě 
dobrým a vzácným člověkem.
Paní Vozková ukončila ke konci 
minulého roku činnost kronikářky města 
Železný Brod. Za její dlouholetou, 
obětavou a příkladnou práci jí patří velké 
poděkování. Vysoké pracovní nasazení, 
ochotu podělit se o své znalosti, kterou 
využil (a bude s jejím souhlasem 
využívat) nejeden z nás, její lidskost         
a lásku, s jakou se své práci věnovala, lze 
jen stěží popsat v několika řádcích. 
Kronika je nezbytnou součástí železno-
brodské současnosti, která mapuje vše 
důležité, co ji předcházelo. Být kroni-
kářem, kronikářkou je záležitostí, jak 
bych řekla, srdeční. Jinak tuto práci ani 
nelze dělat. A paní Vozková je toho 
zářným příkladem. Když jsem nahlížela 
do stránek ručně psané kroniky, nemohla 
jsem si odpustit imaginární povzdech nad 
krásou textu psaného ručně. Kdeže ty 
časy jsou, kdy ruční psaní i pro mě bylo 
rutinní záležitostí. 
Novou kronikářkou města, se počínaje 
lednem 2013, stává paní ing. Alena 
Kortanová, místní patriot, neúnavná 
propagátorka skleněných betlémů, 
sklářství a potažmo cestovního ruchu       
v Železném Brodě;  členka občanského 
sdružení Občanská beseda; autorka

(ich)

úspěšných projektů 
jako výstava Skle-
něné betlémy či projekt Zimní sklářské 
pátky; žena mnoha zájmů, ke kterým patří 
mimo jiné právě psaní i fotografování. 
Kronika bude tak i nadále v dobrých 
rukou. Do její práce přeji mnoho sil          
a elánu. 
Rozhovory s paní Vozkovou a paní 
Kortanovou budou otištěny v některém     
z příštích čísel Železnobrodského 
zpravodaje. Osobně bych chtěla touto 
cestou poděkovat jak paní Vozkové, tak 
paní Kortanové za poskytování informací 
a jejich milé přijetí v době, kdy jsem na 
místo vedoucí Informačního a kulturního 
střediska Železný Brod nastoupila.  

Co je to MAS? 
Místní akční skupina (dále MAS) je 
sdružení občanů (fyzických osob, 
podnikatelů, živnostníků, zemědělců, 
právnických osob, obcí apod.), kteří 
fungují na určitých principech. Sdružení 
má možnost rozdělovat určitou část 
dotací Evropské unie. Tyto dotace 
(opatření LEADER) jsou již od roku 2005 
vyčleněny pouze pro MAS a žádná jiná 
organizace je nemůže získat.  K tomu, aby 
MAS mohla tyto prostředky čerpat, musí 
mít podporu v  území, ve kterém pracuje. 
To znamená, že musí mít souhlas všech 
obecních zastupitelstev, na jejichž území 
vyvíjí svou činnost a zároveň musí mít 
zpracovanou svoji integrovanou strategii 
území, se kterou opět všechna zastupitel-
stva musí souhlasit. 
Zastupitelstvo města Železný Brod sou-
hlasilo s rozšířením územní působnosti 
Místní akční skupiny Turnovsko (dále 
MAS Turnovsko) na svém 17. zasedání 
konaného dne 10. 12. 2012.
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V souvislosti s nastavením nové orga-
nizační struktury a s volbou nových 
orgánů MAS Turnovsko (místní akční 
skupina již nemůže požívat právní statut 
občanského sdružení), je spojen i výběr 
nového názvu pro MAS Turnovsko.  Jiný 
název by měl lépe vystihovat rozšířenou 
územní působnost obcí a měst v blízkosti 
Kozákova a Jizery. Nově MAS Turnov-
sko působí na území těchto obcí: 
Loužnice, Radčice, Skuhrov, Maršovice, 
Dalešice, Vlastiboř, Jílové, Chuchelna, 
Záhoří, Pěnčín a město Semily.
V souvislosti s přípravou rozvojové 
strategie na následující programové 
období 2014–2020 žádá Informační          
a kulturní středisko Železný Brod místní 
neziskové i příspěvkové organizace, 
školy, podnikatele i občany, kterým záleží 
na rozvoji města a okolních obcí              
o spolupráci. Příprava strategie na další 
období je velmi složitou a časově 
náročnou činností s několika schvalo-
vacími procesy.  Strategie bude vycházet 
z podnětů a projektů, které budou za 
území MAS Turnovsko dodány. Co v této 
strategii nebude zahrnuto, na to nebude 
moci MAS Turnovsko získat finanční 
prostředky.  
Subjekty (např. obce, občanská sdružení, 
obecně prospěšné společnosti, nestátní 
neziskové organizace, malí a střední 
podnikatelé, zemědělci), které působí na 
katastrálním území Železného Brodu, 
budou moci čerpat finanční podporu, a to    
i bez podmínky členství v tomto sdružení.  
V příštím plánovacím období se bude 
MAS Turnovsko ucházet o dotace             
v několika operačních programech,         
v jejichž rámci lze realizovat akce             
a aktivity – ať již tzv. „měkké“ (školení, 
semináře, vzdělávací aktivity) tak „tvrdé“ 
(obnovy, opravy, výstavba budov, 
infrastruktury, apod.). Jednotlivé projekty 
mohou dosahovat výše až 5 mil. Kč.

(ich)

Může se jednat například o projekty na 
údržbu krajiny, podporu zemědělství         
a  drobného podnikání,  podporu 
cestovního ruchu, údržbu místních 
komunikací, opravu drobných místních 
památek, podporu spolkového života.
V tomto okamžiku je důležité, aby se 
záměry jednotlivých subjektů tematicky 
shodovaly s integrovanou rozvojovou 
strategií. A to půjde jenom v případě, že 
MAS Turnovsko bude s plány obezná-
meno. Stačí vyplnit jednoduchý formulář 
a informaci o plánovaném projektu           
a poslat jej na email:
strategiemas@seznam.cz. Formulář je ke 
stažení na stránkách
www.masturnovsko.eu, v tištěné podobě 
v kanceláři Informačního a kulturního 
střediska Železný Brod. Bližší informace 
poskytne MAS Turnovsko, tel. 481 325 
542, mob. 603 542 384, 605 284 039,        
e-mail:  
Ing. Jindřich Jeníček, Lenka Kvintusová.

masturnovsko@seznam.cz,

Obrazy Vlastimila Rady
Obrazy Vlastimila Rady v zasedací 
místnosti městského úřadu jsou foto-
graficky zdokumentovány. Galerii 
portrétů pravděpodobně doplní i další 
Radův obraz, který byl městu věnován      
v prosinci minulého roku. Stále hledáme 
osoby, které by nám mohly poskytnout 
nějaké informace k těmto portrétům 
železnobrodských občanů. Fotografie 
pošleme na vyžádání e-mailem nebo 
předáme jinou cestou. Šance, že někdo 
bude na portrétu rozpoznán, není vysoká. 
Ale nikdy se nemá říkat nikdy…
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Především starší spoluobčané, pro které 
není internet běžnou záležitostí, 
postrádají přílohu zpravodaje s přehle-
dem spojů po okolí. Tyto přehledy 
vycházely od roku 1999, poslední přehled 
byl ve zpravodaji otištěn v lednu 2011, 
kdy byl ještě zpravodaj zpoplatněný. Poté 
už přehled spojů coby příloha zpravodaje 
nevycházel, 

řehled spojů zpracovávala     
v minulosti pověřená pracovnice infor-
mačního centra. Jednalo se jednak o ča-
sově náročnou práci, především však při 
přepisování docházelo i k chybám. 
V turistickém informačním centru v pří-
zemí muzea  jsou vždy připraveni 
bezplatně vyhledat a vypsat (případně za 
poplatek vytisknout) zájemcům kon-
krétní spoje.  Tolik na vysvětlenou k jízd-
ním řádům.

 

pouze byl k zakoupení na 
informacích.  P

Technické vybavení informač-
ního centra
Turistická informační centra jsou 
výkladní skříní města či obce. I to je jedna 
z definicí turistického informačního 
centra, těch poetičtějších. Právě sem 
zpravidla směřují kroky návštěvníků, 
kteří jsou v daném místě poprvé, či kteří 
se vracejí pro aktuální informace              
a novinky v regionu při opakované 
návštěvě. O prodloužení pracovní doby 
jsme Vás již informovali v minulém čísle 
zpravodaje. Informační centrum využívá 
od března nový prodejní software 
TRIFID, v únoru probíhal zkušební 
provoz. Jedná se o osvědčený prodejní 
systém, který využívá naprostá většina 
informačních center v Libereckém kraji. 
Jeho přínosem je bezesporu profesio-
nalizace služeb informačního centra, 
přehled a aktuálním stavu a pohybu zboží, 
snadná inventarizace, sumarizace vyda-
ného zboží na propagaci atd. Především 
zahraniční turisté uvítají displej na pultě 
informačního centra. Rovněž počítačové 
vybavení informačního centra bylo 
zmodernizováno. Na pult i do veřejné 
internetové stanice byly přemístěny 
počítače s lepším, tedy rychlejším 
výkonem, kterých bylo nutně zapotřebí.

Výzva pro poskytovatele uby-
tovacích a stravovacích služeb
Seznam s aktualizovanými údaji o ubyto-
vání a stravování na webových stránkách 
města (http://www.zeleznybrod.cz/cz/turi
sta/ubytovani/ a http://www.zeleznybrod.
cz/cz/turista/stravovani/ bychom rádi 
doplnili fotografiemi. Někteří posky-
tovatelé služeb mají vlastní stránky 
včetně fotografií. V případě, že fotografie 
budou v kvalitním rozlišení, stačí nám jen 
souhlas s použitím pro webové stránky 
města. Ostatní žádáme o zaslání 
fotografie na info@zelbrod.cz (nejlépe 
minimálně jedna fotografie z exteriéru      
a jedna z interiéru). Všem poskyto-
vatelům služeb bude ještě z informačního 
centra zaslána prosba elektronicky. 
Připravujeme i tištěný přehled zařízení, 
fotografie budou využity i pro tento 
materiál, který bude pro návštěvníky 
města zdarma k dispozici na Turistickém 
informačním centru Železný Brod.

Přihlášky pro výstavy v galerii 
pro rok 2014
Připomínáme, že až do května 2013 
přijímáme přihlášky na uspořádání 
výstavy v městské galerii v roce 2014. 
Vytištěný formulář je k vyzvednutí          
v kanceláři IKS v přízemí radnice, ke 
stažení je v elektronické podobě na adrese 
http:// www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/
kultura-sport-spolky/galerie. Pracovnice 
IKS Vám rády s vyplněním formuláře 
pomohou, poradí či zodpoví Vaše otázky.

Jízdní řády
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Městské divadlo

pondělí 18. března od 10 hodin

Hana Lamková: MATYLDA ZASAHUJE 
aneb Povídačky naší Kačky
režie: Miroslav Pokorný
v podání divadla DAP Praha

Veselá pohádka na motivy oblíbených večerníčků        
o neuvěřitelných příhodách kachny Matyldy, které 
propůjčila svůj hlas herečka Stella Zázvorková. 
Příběh pobaví nejen děti, ale i rodiče, kteří v něm jistě 
najdou poučení. Určitě se budete smát Matyldiným 
nápadům, budete napnutí, jak to všechno dopadne, zda zase nezpůsobí víc škody než 
užitku a navíc se potěšíte hezkými písničkami. Dá se vůbec dobračka Matylda 
napravit? Bude přemýšlet o svých radách dřív, než je vypustí ze zobáku? A co oběti 
jejích dobrých skutků? Odpovědi na tyto otázky Vám v pohádce prozradí kachna 
Matylda, její přítel pes Baryk a ostatní zvířátka z venkovského statku.
Hrají: M. Bednářová, Z. Košata, T. Racek, P. Drtinová, K. Kudrnáčová, M. Jurajda,     
J. Zýka. Více informací na www.dappraha.cz
Vstupné: 40 Kč (vhodné i pro maminky s dětmi na MD), vstupenky v prodeji na místě

pondělí 18. března od 19 hodin 

Marc Camoletti:  A DO PYŽAM!
režie: Petr Hruška
v podání Divadla Palace Praha

Brilantní komedie, jež rozsvítí melancholické 
dny končící zimy.
Zpočátku zcela banální situace, jak zpestřit 
nudně ubíhající život, se rozvine v důmyslný 
vějíř očekávaných nečekaností, s kterým si 
všichni herci poradí se svěžím nadhledem, do 
kterého vloží i svůj komický podíl. 
Dva přátelé si mají vyjít vstříc, aby rodinná 
večeře proběhla hladce k všeobecné spo-
kojenosti. Jenže netuší, že pomoc se 
zkomplikuje natolik, že cesta zpět se bude jevit 
velice kamenitou. Jacqueline má plné ruce 
práce, jak zachovat dekorum milující manželky,

 DAP Praha

Kateřina Brožová, David Suchařípa
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ale i milenky. Již tak napínavou situaci zostří příchod pomocnice v domácnosti 
Brigitte. A co víc, vzápětí vchází další hospodyně Brigitte, tentokrát v luxusnějším 
balení. Aby uzel omylů byl ještě pevněji utažen, o to se postará Bertrand, manžel jedné 
z Brigitt. Ale které? Kapky slovních perel se kutálejí z úst, mísí se do krásně kynoucí 
zápletky, aby se diváci v cíli dočkali pikantního rozuzlení. 
Hrají: J. Langmajer, D. Suchařípa, M. Válková / K. Brožová, K. Špráchalová / 
K. Hrachovcová, N. Boudová / E. Čížková, Z. Vencl / M. Hruška
Více informací na www.divadlopalace.cz
Vstupné: 280 a 250 Kč (předprodej v informačním centru od 4. 2. 2013)

Milí diváci, pokud máte rádi recesi a chcete překvapit herce – přijďte na toto 
představení oblečeni v pyžamu. Hra měla již v České republice 100 repríz. Publikum 
oblečené pouze v nočních úborech ještě nikde neměli! Budeme moc rádi, když se do 
této akce zapojíte a připravíte pro herce neopakovatelný herecký zážitek. 

Úterý 26. března od 19 hodin

IVA JANŽUROVÁ 
v pořadu Šťastná  hodina  
talk show Zuzany Maléřové

Iva Janžurová (*19. 5. 1941 v Žirovnici)
Narodila se v učitelské rodině. Vystudovala 
pedagogické gymnázium, ale zájem o divadlo ji poté 
vedl ke studiu herectví na pražské DAMU. Po studiu 
nastoupila v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Dále 
získala angažmá v Divadle na Vinohradech, a od roku 
1988 v Národním divadle v Praze. Ve filmu se poprvé 
objevila v 60. letech. Po několika epizodních rolích, 
získala od režiséra Karla Kachyni velkou roli ve filmu 
Kočár do Vídně. V divadle, ve filmech, televizních 
inscenacích a seriálech ztvárnila množství 
dramatických i komediálních rolí. Jejím celoživotním partnerem byl herec a režisér 
Stanislav Remunda, se kterým má dvě dcery: Theodoru a Sabinu. Od 90. let hraje          
s nimi v rodinném zájezdovém divadle. Je držitelkou dvou Českých lvů za nejlepší 
herecký výkon v hlavní roli ve filmech Co chytneš v žitě a Výlet. Ocenění získala za 
Nejlepší herecký výkon na Mezinárodním filmovém festivalu v Soči (2000) za roli ve 
filmu Ene bene. Dále obdržela Cenu Alfréda Radoka 1998 za herecký výkon roku         
a Cenu Thálie 1998 za činohru (obě za roli Winnie v Becketově hře Šťastné dny).
Vstupné: 110 Kč (předprodej v informačním centru od 1. 3. 2013)

Alena Matějková

Iva Janžurová
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středa 13. března od 19 hodin v KC Kino Železný Brod

JIŘÍ SCHMITZER – koncert
(*25. 10. 1949 v Praze), herec a písničkář

neděle 14. dubna 2013 od 19 hodin

L. Horberg: PEPE Z KOPCE
v podání DS PODIO Semily

pátek 19. dubna 2013 od 10 hodin

PATŘÍME K SOBĚ 2013
Již 16. ročník festivalu mládeže se 
zdravotním postižením z celé České 
republiky. Na tento program zveme 
širokou veřejnost, diváky, kteří potles-
kem ocení píli a snahu účinkujících.
Vstupné: 30 Kč

Po absolvování DAMU roku 1974 nastoupil do Činoherního 
studia v Ústí nad Labem. Od roku 1985 je členem divadla 
Studio Ypsilon Praha. Jako herec hrál ve filmech např.: Tři 
chlapi na cestách, Holka na zabití, Marečku, podejte mi pero, 
Slavnosti sněženek, Báječná léta pod psa, Nefňukej veverko a další. Popularitu mu 
přinesly také jeho písničkové recitály. Se svou dvanáctistrunkou natočil již tři alba.     
V roce 2008 vydal knižně pod názvem „Kanimůra ze Šardonu“ výbor vlastních textů.
Vstupné: 173 Kč (153 Kč v předprodeji v informačním centru) 

Duben v Městském divadle 
pondělí 8. dubna 2013 od 10 hodin

Jules Verne / Vít Pokorný: CESTA 
KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
v podání divadla AHA Praha
Nesmrtelný dobrodružný příběh točící se 
kolem veliké sázky a pozoruhodné a ne-
bezpečné cesty anglického gentlemena 
Foga a jeho věrného sluhy Proklouze. Ve 
hře je využito činohry, filmové projekce, 
stínohry, zpěvu, tance a dalších 
magických kouzel divadelního světa. 
Představení je vhodné jako rodinné 
představení. Zveme širokou veřejnost.
Vstupné: 40 Kč 

úterý 9. dubna 2013 od 19 hodin

ZUŠ – KONCERT UČITELŮ

DUBNOVÝ OCHOTNICKÝ MARA-
TON 12.– 14. dubna 2013:

pátek 12. dubna 2013 od 19 hodin

J. Dell / G. Sibleyras: PŮLDRUHÉ 
HODINY ZPOŽDĚNÍ
v podání DS Vojan Libice n. Cidlinou

sobota 13. dubna 2013 od 15 hodin

S ČERTY NEJSOU ŽERTY
v podání DS Vojan Desná

S čerty nejsou žerty 
DS Vojan Desná 
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BŘEZEN – UČITELÉ PO ŠKOLE / Tvorba učitelů sklářské školy v Žel. Brodě
      (otevírací doba: sobota a neděle 13–16 hod., v prac. týdnu na požádání) 

DUBEN – MISTŘI ČESKÉ MALBY / výstava obrazů z majetku čs. spořitelny 
      (vernisáž 4. 4. 2013, otevírací doba: úterý–neděle 13–16 hod.  

8.–31. března 2013 v KC Kino Železný Brod (foyer)
Výstava návrhů studentů SUPŠS Železný Brod na barevné provedení viaduktu            
v Masarykově ulici v Železném Brodě je volně přístupná veřejnosti v době otevření 
kina. Srdečně zvou IKS, SUPŠS a KC Kino Železný Brod.

Městská galerie Vlastimila Rady

kontakt: IKS (informační a kulturní středisko), náměstí 3. května 1 (přízemí radnice),
                tel.: 483 333 925

Viadukt očima studentů sklářské školy

Viadukt v Železném Brodě
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předprodej začíná v pátek 1. března v informačním centru 

v

v

v
v

v

v

v
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www.zeleznybrod.cz

 sobota 23. března 2013 od 14 hodin
sokolovna Jirkov 

POJĎTE S NÁMI 
ZA DECHOVKOU

Autobusová doprava ze Železného Brodu zajištěna:
13.30 hod. – autobusové nádraží
13.33 hod. – Dům s pečovatelskou službou
13.38 hod. – Malé náměstí
13.42 hod. – zastávka u ZŠ Školní
13.45 hod. – Hrubá Horka
13.47 hod. – Střevelná
Autobusová doprava zpět do Železného Brodu v 19 hod.

ź

ź

ź

ź

BIG BAND ŽELEZNÝ BROD
BROĎANKA s Helenou Hlubučkovou a Milanem Vundererem
DECHOVKA SEMILSKÁ JEDENÁCTKA se svými sólisty
DECHOVKA BUDVARANKA se svými sólisty

 Všechny srdečně zveme! Vstupné 50 Kč.  

TJ SOKOL HRUBÁ HORKA POŘÁDÁ

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ 
KARNEVAL 

Sportovní a dovednostní hry a hlavně tanec
SOBOTA 23. 3. 2013 od 14 hodin, sokolovna Hrubá Horka

Zveme Vás (bez ohledu na věk) k prožití odpoledne s perfektní disko 
hudbou a radosti z pohybu dětí.

Občerstvení jak pro malé, tak i pro odrostlejší je zajištěno.
Vstupné pro dospělé 30 Kč, pro děti 10 Kč, masky zdarma.

TJ SOKOL HRUBÁ HORKA POŘÁDÁ

TRADIČNÍ ČEPEČK
 K tanci a poslechu hraje hudební skupina RYTMA

 SOBOTA 23. 3. 2013 od 20 hodin, sokolovna Hrubá Horka
Zveme Vás na příjemně prožitý večer s půlnočním překvapením při dobré 

hudbě a u dobrých horeckých specialit
BOHATÁ TOMBOLA

Rezervace vstupenek: Martin Šeda tel. 608 983 187 po 17 hodině
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Pozvánka místní skupiny České 
křesťanské akademie – Český ráj:

ing. Arch. Martin Tomešek

Srdečně  zveme  na  
pracovní seminář pod 
vedením RNDr. Scarlett 
Vasilukové Rešlové, 
CSc. Jsme rádi, že opět 
přijala naše pozvání, aby 

se během dvou večerů (2. termín se 
domluví na přednášce v případě 
dostatečného zájmu) v úterý 12. března 
2013  v 18.15 hod. v aule sklářské školy v 
Železném Brodě setkala s aktivními 
zájemci  na téma „PREVENCE  
RAKOVINY A ZATRACENÍ“.
Bude se jednat o pracovně – edukační 
seminář pro skutečně aktivní zájemce, ve 
kterém nabídne poznatky ze světově 
renomovaných center – v USA, Kanadě, 
Francie – z výzkumu prevence nádo-

rových onemocnění. Především v potra-
vinové skladbě, dostupné evropské 
populaci .
Podlehnutí nádorům však souvisí i se 
selháním imunitního systému, který je 
významně regulačně závislý na  kvalitě 
uspořádání našich životů – v rozpravě se 
bude inspirovat sedmi přikázáními 
Noeho jeho synům.
Je to určitě zajímavá nabídka pro 
každého, kdo má rád sebe a své blízké! 
Srdečně všechny zveme a těšíme se na 
bohatou účast aktivních účastníků se 
zájmem o nové poznatky. Spousta otázek 
publika vítána. Psací potřeby s sebou.

Metropolitní Opera
Letošní sezóna Metropolitní Opery se 
chýlí ke konci. Zbývá jen pár oper, které 
se budou přenášet do vybraných kin, 
včetně kina Jitřenka v Semilech. Těším se 
na poslední operu Richarda Wagnera         
s velikonočním pozadím, Parsifal, a na 
romantickou Francesku da Rimini, obě     
v březnu. Vzpomínám na přenosy oper       
v Kanadě, kdy každou sobotu odpoledne 
během sezony byly vysílány živě, tenkrát 
jenom prostřednictvím radia. Nenechával 
jsem si ujít pokud možno ani jednu a tak 
se seznamoval se světovým operním 
repertoárem. Měl jsem i to štěstí, že jsem 
viděl a slyšel představení v New Yorku, 
tenkrát ještě ve staré budově. Dojem to 
byl nesmírný, nejen hudební, ale i histo-
rický, být blízko scény, kde Caruso           
a Destinová oživovali slavné role 
Verdiho, Pucciniho a jiných mistrů 
vrcholné operní tradice. Naprosto

obdivuhodný a ohromující dojem jsem 
měl z provedení. Velký a báječný orchestr 
vedený světovými geniálními dirigenty, 
scéna provedená do nejmenších detailů,    
a hlavně sólisti zvučných jmen, buď 
sídlících u Met, nebo na návštěvě ze všech 
možných koutů pěveckého světa. Vše 
bylo provedeno detailně a bezchybně. 
Radiové přenosy byly doprovázeny 
různými přednáškami, rozmluvami, 
debatami a i kvizy, při nichž byly 
udělovány i ceny, nejen všeliké a laciné.
Met každoročně v létě také cestovala po 
kontinentě a často za velmi impro-
vizovaných podmínek obdařila obecen-
stvo ve městech, kde opera nebyla, svými 
výkony. V Torontu jsem měl to štěstí, že 
jsem konečně byl přítomen živému 
představení, které se konalo v patřičně 
upravené hokejové hale Maple Leafs 
Garden.
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Tím chci jen trochu popsat kulturní 
situaci v Americe v padesátých a šede-
sátých letech. To všechno bylo reali-
zováno soukromými dobrodinci. Pokud 
pamatuji, tak o nějakém ministerstvu 
kultury nebylo ani slechu ani vidu. Takže   
i financování se dělo soukromě, se 
zapojením občanských iniciativ, milov-
níků hudby a kultury vůbec.
Výsledkem je, že američtí, kanadští a me-
xičtí zpěváci jsou dnes na celosvětové 
úrovni, že americké orchestry a sólisté 
cestují po celém světě a zásobují průmysl 
svými nahrávkami, a hlavně že vzniklo 
mnoho operních domů, scén a souborů po 
celém kontinentě, i v místech, kde o hud-
bě před 50 letech neměli ani potuchy.

Dnes, díky technickému pokroku, se 
nemusíme spoléhat jen na radiové 
přenosy anebo cestování do New Yorku, 
ale můžeme shlédnout přímé přenosy 
vybraných děl operní literatury na 
plátnech vybraných kin. Přenos zahrnuje 
nejen operu samu, ale rozmluvy s účin-
kujícími, ukázkami scénografie, zkoušek 
orchestru a sboru, prostě všeho, z čeho se 
tak náročné dílo perfektně uvaří. A to vše 
za nepatrný zlomek ceny cesty do New 
Yorku, v pohodlí krásného kina.
Zkuste si to aspoň jednou. Přihlaste se na 
našem brodském kulturním centru a bude 
vám i zajištěn odvoz v noci z představení 
domů zdarma. Budete mít na co 
vzpomínat.

Ing. Jaroslav Kalfus

Opera Richarda Wagnera s velikonočním pozadím, Parsifal
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MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
TJ Sokol Bzí Vás srdečně zve

Bzovské velikonoční trhy
v sobotu 9. března 2013

Ke koupi budou velikonoční dekorace, květiny, doplňky 
a mnoho dalšího zboží. Samozřejmě nebude chybět bohatá kuchyně. 

Od 20 hodin bude následovat „Bzovský bál“ pro dospělé 
se skupinou Gemini.

Pořad bohoslužeb římskokatolické farnosti 
Železný Brod a spravovaných obcí 

Zelený čtvrtek 28. 3.
18.00 hod. – Železný Brod , sv. Jakub – Mše sv.

Velký pátek 29. 3.
10.00–11.30 hod.  – Železný Brod , sv. Jakub – Adorace NS + svátosti smíření
14.00–15.30 hod.  – Železný Brod , sv. Jakub – Adorace NS + svátosti smíření 
17.15 hod. – Železný Brod, sv. Jakub –Velkopáteční křížová cesta
18.00 hod. – Železný Brod, sv. Jakub – Památka umučení Páně

Bílá sobota 30. 3.
10.00–11.30 hod.  – Železný Brod , sv. Jakub – Adorace NS + svátosti smíření
14.00–15.30 hod. – Železný Brod , sv. Jakub –  Adorace NS + svátosti smíření
10.00, 11.30, 14.00,15.30 hod. – Železný Brod , sv. Jakub – Svěcení pokrmů
20.00 hod. – Železný Brod,  sv. Jakub – Velikonoční vigilie 

 Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční 31. 3. 
8.00 hod. – Železný Brod, sv. Jakub – Mše sv.
9.30 hod. – Bzí, Nejsv. Trojice – Mše sv.
11.00 hod. – Loučky, sv. Antonín – Mše sv.
16.00 hod. – Krásná, sv. Josef – Mše sv.

Pondělí velikonoční 1. 4. 
8.30 hod. – Železný Brod , sv. Jakub – Mše sv.
10.00 hod. – Držkov,  sv. Bartoloměj – Mše sv.
11.00 hod. – Zásada,  sv. Prokop – Mše sv. 

 

Kostel sv. Jakuba Většího 
v Železném Brodě
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Stalo se před 80 lety

Pojizerské listy 1933
(ph)

Všeobecný a specielní kurs pro skláře 
hodlají uspořádati Pojizerský průmys-
lový a vývozní ústav v Žel. Brodě za 
účasti Státní odborné školy sklářské           
a Okres. osvět. sboru v Žel. Brodě. Kursy 
budou úplně bezplatné a jejich účelem je 
poskytnouti sklářům v nynější době 
nezaměstnanosti příležitost k doplnění 
vzdělání a informování o různých od-
borných otázkách. Všeobecný kurs, do 
něhož budou míti přístup skláři ze všech 
oborů, bude rozdělen na řadu přednášek, 
pojednávajících o různých otázkách 
obchodně-živnostensko-právních.  
Specielní kursy, při nichž bude se 
pracovati v dílnách, budou pořádány pro 
příslušníky jednotlivých výrobních 
oborů, pokud se do nich přihlásí. 
Zahajovací informační schůzky zájemců 
budou se konati ve čtvrtek 9. března t. m. 
ve sklářské škole v Žel. Brodě. Předběžné 
přihlášky a případná přání pro tento kurs 
přijímá již nyní sekretariát Pojizerského 
ústavu v Žel. Brodě, který na požádání 
podá ochotně bližší informace. 

Čaje na Poříčí. V neděli 12. t. m. zahájil 
Sportovní klub večerní společenské čaje    
v hotelu na Poříčí. Účast, která byla velmi 
četná, opravňuje k naději, že i příští neděli 
tomu bude tak. Podle hlasů z obecenstva 
bylo toto se zábavou velmi spokojeno       
a přímo se těší na pokračování. Možno 
tedy říci, že Sportovní klub úspěšným 
zavedením těchto čajů učinil dobrý tah, 
jímž nejen podpoří svoji pokladnu, ale 
zavděčí se i obecenstvu. Společenské tyto 
večery byly tu v poslední době nemálo 
postrádány, a proto jejich zavedení bylo 
tak příznivě přijato.

Blahoslavený chudý. 60letý blaho-
slavený chudý, vícekráte však již trestaný 
Jan L. ze Železného Brodu bydlí v obec-
ním domě a je vdovcem se saharskou 
žízní. Voda mu však nechutná, za to v ko-
řalce, kterou mu městský úřad nechce 
poskytnouti, by se jistě, kdyby mohl, 
utopil. V minulých dnech, když mu byla 
ve filiálce konsum. spolku Svépomoc        
v Železném Brodě poskytnuta podpora, 
zašel rovnou na kořalku, tak se zpil, že 
upadl na chodníku a ztropil výtržnost        
a musel býti uložen do šatlavy.
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Osobní fond Jaroslava Brychty a odznak 
Krajinské výstavy v Nové Pace 1935
V roce 2011 získalo naše muzeum dar, 
který je jedním z nejvýznamnějších 
přírůstků do sbírek za poslední dobu – 
materiály dokumentující život a tvorbu 
sochaře a skláře Jaroslava Brychty, otce 
železnobrodských skleněných figurek. 
Tento osobní fond (pozůstalost) obsahuje 
pestrou škálu materiálu – fotografie, 
návrhy, kresby, osobní dokumenty, 
korespondenci a další zajímavé a cenné 
materiály, které mají zásadní význam pro 
mapování historie železnobrodského 
sklářství i zdejší sklářské školy. 
Například díky kresbám můžeme dnes 
určit autorství doposud anonymních
skleněných figurek. Fotografie nám  

Z muzejního depozitáře
podávají svědectví třeba o dnes už 
neexistujících dílech. Při třídění a zpra-
cování fondu jsme objevili i malou 
fotografii sádrového modelu upomín-
kového předmětu pro Krajinskou výstavu 
v Nové Pace s motivem ženy, která drží     
v jedné ruce srp a v druhé okřídlenou hůl, 
jako symbol obchodu. K našemu velkému
překvapení nám o rok později přinesl náš 
stálý a pravidelný dárce sběratel Jaroslav 
Mašek svůj úlovek – lisovaný skleněný 
odznak uchycený v kovovém lůžku, který 
byl vyroben podle výše zmíněného 
modelu. Na odznaku sice autor uveden 
není, ale my díky fotografii a několik 
skicám nalezeným v pozůstalosti dnes 
víme, že jím byl Jaroslav Brychta.  

(ph)
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Vnímavé dětské duši lahodily světlé 
pokoje s pásy oken po celé délce, rohová
okna v prostorné kuchyni, široké
prosvětlené schodiště, které vedlo i na 
zajímavě řešenou terasu. Vzpomínám i na 
chvilky na střešní terase, kde stávala 
lehátka k opalování a z níž jsme sledovali 
dění kolem i třeba motocyklové závody.
Spolu s výstavou vznikla i kniha „Slavné 
vily Libereckého kraje“.Dovolte mi z ní 
citovat:
„Vila manželů Noskových tvoří spolu        
s domy manželů Junových a vlastním 
domem Aloise Meteláka soubor nejzdaři-
lejších funkcionalistických vil v Želez-
ném Brodě. Společně s dalšími funkcio-
nalistickými vilami v ulici Vlastimila 
Rady vzdáleně připomíná železno-
brodský obraz pražské osady Baba“.
Ty vilky zasazené do stráně nad sklářskou 
školou – to byly a jsou také „perly“. Dnes 
už sice s osmým křížkem a trochu omšelé, 
ale stále mají půvab a styl. Za chvíli bude 
jaro. Projděte se dlouhou ulicí Vlastimila 
Rady, až se země zazelená a příroda jen 
umocní kouzlo tehdejší architektury.
Kniha „Slavné vily..“ sleduje příběhy 
padesáti vybraných vil až do současnosti. 
Najdete v ní nejen již zmiňovanou vilu 
Brychtovu, ale také funkcionalistickou 
vilu kdysi úspěšného exportéra bižuterie,
známou Háskovu vilu v Jablonci nad 
Nisou. Po roce 1948 museli manželé 
Jaroslav a Zdeňka Háskovi domov opustit 
a uprchli do Kanady. A vzpomínky na svá 
léta prožitá v Železném Brodě, na jeho 
domy, obchody i rázovité lidičky 
uveřejňuje paní Zdeňka právě ve 
Zpravodaji. S chutí je čtu a vzpomínám      
s ní.                                              

Vážení přátelé,
dovolte mi podělit se s vámi o pár 
postřehů a vzpomínek.
Před Vánocemi vyšla kniha "Drobné 
perly české architektury". Moc mě 
potěšilo, když jsem v ní našla železno-
brodský motiv – Klemencovsko zasazené 
do průčelí spořitelny. Možná už kolem 
chodíme nevšímavě, jsme na tento pohled 
na náměstí zvyklí. Proto je moc dobré, že 
projekt Jindřicha Freiwalda a Jaroslava 
Böhma z roku 1936 je zde jako jedna        
z oněch „perel” uveden. Zdařilé spojení 
starého s moderním.
Jedním z autorů knihy je i architekt David 
Vávra. A byl to právě on, kdo ve svém 
pořadu Šumná města upozornil i na další 
krásnou architekturu v Železném Brodě. 
Představil nejen zajímavou vilu profesora 
Jaroslava Brychty, ale navštívil i Spo-
řilov. Tam bylo ve třicátých letech posta-
veno několik mimořádně elegantních 
vzdušných vil, protože do města přišli 
mladí profesoři z pražské Umělecko-
průmyslové školy a chtěli moderní 
bydlení. Některé z těchto funkciona-
listických vil byly vybrány pro výstavu 
„Nejkrásnější vily Libereckého kraje“,

neubránila dojetí. Ve vile sklářského 
výtvarníka Zdeňka Juny jsme totiž 
bydleli! Sice jen několik let, ale někde 
tam se asi zrodil můj vztah k funkci-
onalismu a k architektuře vůbec.   

kterou jsem navštívila v roce 2007 v Tur-
nově. Poznala jsem vilu profesora 
Meteláka, kolem níž jsem často chodila. 
Vila manželů Noskových pro mne 
znamenala vzpomínku na soukromé 
hodiny němčiny, které mi paní Milada 
dávala v jejich  hale, kde to vonělo 
dřevem a kůží.
Při pohledu na další fotografii jsem se,

                          Zdraví vás 
Hana Kousalová – Sochorová

Brodské perly nejen skleněné
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OHLÉDNUTÍ – Miroslav Hracha
Prostřednictvím Železnobrodského zpra-
vodaje si každý měsíc budete moci přečíst 
vzpomínky na nelehký a přesto zajímavý 
život místního občana, akademického 
malíře, sochaře a bývalého učitele v ZUŠ 
Železný Brod Miroslava Hrachy. Své 
vzpomínky sepsal do knihy „Ohlédnutí”, 
která je k dispozici na webu:
https://www.sites.google.com/site/ohlednuti/ 

1. kapitola 
Dr. Ivan Šolc: Dojmy z Hra-
chova Ohlédnutí
Ve své monografii představuje akade-
mický malíř a sochař Miroslav Hracha 
čtenáři průřez svým dosavadním 
životním dílem. Zvídavý čtenář najde ale 
v knize ještě mnohem víc. Defiluje tu před 
námi v prostém autorově vyprávění 
lidský osud se složitými proměnami          
i spletitými dramatickými situacemi, 
které jsou ve většině případů podány         
a řešeny jako úsměvné historky. 
Uplatňuje se tu autorův dar nadlehčit tíhu 
života a rozdávat pohodu bližním. Kniha 
nenechá čtenáře v pasivitě, vtáhne nás do 
děje, takže se stáváme jeho přímými 
účastníky. Autor si totiž nevymýšlí, 
nepřikrášluje, jen vypráví pravdu. 

Již po přečtení nevelkého počtu stránek se 
vtírá otázka: Je ten pestrý život jen řetěz 
náhod, až velmi podivných, nebo se 
potkáváme s řízením osudů vyššími 
zásahy? Vždyť to skoro vypadá jako dílo 
skryté režie, která člověku pomáhá 
naplnit život. Autor si takový pohled 
uvědomuje už na začátku. Jako by trochu 
litoval, že neznal od dětství svůj 
horoskop, který by bylo docela zajímavé 
srovnat po letech se skutečností. Jenomže 
takový horoskop by činy člověka 
usměrňoval, a to není dobré.

Hrachovo dětství provázela řada proměn. 
První léta života prožil v předválečném 
Československu v Praze. Za války bydleli 
Hrachovi na venkově, a tak mohl malý 
Mirek porovnávat život tehdejší Prahy       
s vesnicí. Dovedl se rychle přizpůsobit      
a s potěšením se začlenil do pestrého 
života venkovských dětí. Vyprávění 
zážitků z té doby nám přibližuje kolorit 
oněch časů, bohužel poznamenaný 
nacistickou okupací. Vždyť mladý 
Hracha viděl na vlastní oči na obzoru své 
krajiny i požár vypalovaných Lidic.
Rok po válce nastoupil ve svých 13 letech 
do učebního oboru malíř porcelánu           
v Klášterci nad Ohří. Po 3 letech tuto 
školu zdárně dokončil a měl dokonce 
svou první výstavu. Bylo mu teprve 16 
let. Ve stejném roce se mladému 
výtvarníkovi splnil jeho sen: byl přijat na 
Umělecko-průmyslovou školu ve Zlíně, 
přestěhovanou později do Uherského 
Hradiště. Zde mezi svými uznávanými 
profesory poznal i svého příštího dobrého 
přítele, Vincence Makovského. Jako 
dvacetiletý student Hracha ukončil i tuto 
školu a nastoupil na Akademii výtvarných 
umění v Praze. Návrat do Prahy! Ne jako 
neznámý chlapec, ale jako mladý 
výtvarník, plný ideálů a nápadů, 
připravený ukázat, co umí. Jeho nejbližší 
učitel byl prof. Lauda. Vztah, který měl 
vykrystalizovat v další vzácné přátelství, 
začal ale šermováním, až jiskry lítaly. 
Tvrdý zápas studenta s kantorem byl však 
nesený vzájemnou úctou. Jen tak mohlo 
dojít k pochopení a sblížení. Až budeš, 
milý čtenáři, Hrachovo vyprávění číst, 
neubráníš se občas úsměvu a možná i ob-
časnému dojetí.
Po celá studia provozoval mladý umělec 
aktivně i hudbu. Na akademii to byla 
profesionální cymbálová muzika, která

2634
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Ivan Šolc, Alšovice

M. Hracha – Železný Brod, Jizera

často účinkovala v divadle SK Neumana. 
Není to nic neobvyklého, protože 
umělecká tvorba je pojem obecný. 
Malířství, sochařství, architektura, 
divadlo, hudba, poezie a snad někdy i vě-
da, to všechno jsou různé obměny základ-
ního lidského principu. Ale pozor!  
Nesmíme se této krásné činnosti věnovat 
jen pro zisk a slávu, ale z vnitřní potřeby     
a s láskou. Však Eisenstein napsal 
knížečku „O nezbytnosti umění”. Prostě 
bez této složky života člověk ztrácí 
rozměr lidství. Umění je svaté. Jeho úkol 
je povznést duši člověka, vyvolat správné 
nálady, nadlehčit tíhu, někdy až sotva 
únosnou. Zdravé umění je vždycky 
vpředu, je to praporek, který vede. Ano, 
někdy i k revoluci. Pokud je cíl ušlechtilý, 
plní umění i zde svůj úkol, je to sled první 
linie. To zkušení politici dobře znají, 
proto mají rádi "nebezpečné" umělce pod 
dohledem.
Poslední dva roky Hrachova studia na 
akademii už nestál v jejím popředí prof. 
Lauda, který zemřel. Na jeho místo 
nastoupil Hrachův starý známý ze Zlína 
prof. Makovský. V roce 1960 studia 
bouřliváka Hrachy na akademii skončila.
Kapitola o vojně je jakési intermezzo. Je 
to půvabné vyprávění o vojenské tuposti    
i dobrých lidech, důstojné našeho 
vojenského klasika Švejka. Po návratu do 

civilu získal Hracha v Praze v Ostrovní 
ulici svůj první ateliér. Tam se začala 
navlékat šňůrka jeho důvěrných přátelství 
s herci i s dalšími umělci a s jinými 
významnými osobnostmi. A Hracha 
pracoval, pilně pracoval. V proudu 
pestrých životních proměn dospěl až do 
Železného Brodu, kde ve stovkách 
dětských srdéček zapálil ušlechtilé 
světélko vztahu k umění. Jeho díla se 
rozlétla po širé zemi a s řadou z nich jsou 
spojené neobvyklé osobní i dějinné 
události. Hrachovy stopy jsou hluboké      
a nejde je vymazat. Zná důvěrné cítění 
uměleckého díla a dobře poznal i častou 
povrchnost závěrů, soudů "na slovo 
vzatých" kritiků. Hracha pochopil, že CÍL 
JE CESTA. Proto pracuje dál, experi-
mentuje, hledá a k jeho tvorbě se druží 
nový parametr zralosti, vnitřní pokory       
i cítění skrytých souvislostí. Po boku mu 
stojí moudrá žena, a jeho srdce se stále 
více otevírá drsnému podhorskému kraji, 
ve kterém zakotvil. 
Vnímavý čtenáři, stojí za to si knihu          
v klidu přečíst a zamyslet se nad 
duchovním poselstvím obrazů a plastik, 
jejichž obrázky jsou přiloženy. Milý 
Mirku, s radostí v duši a s Božím 
požehnáním zpívej svou píseň lásky         
k vlasti ještě dlouhý čas.
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Nález skleněných figurek 
v železnobrodské sokolovně

Nečekané překvapení přinesl železno-
brodským Sokolům úklid jejich cvičeb-
ního svatostánku. Kromě archivních 
materiálů dokumentujících činnost 
zdejšího Sokola byla objevena i krabice    
s téměř dvěma desítkami skleněných 
figurek sportovců a sokolíků. O historii     
a původu figurek zatím nic nevíme, ale 
pravděpodobně pocházejí z časového 
období 40.–50. let 20. století, a podle 
stylu provedení nejsou dílem pouze 
jednoho autora. Námětem nejstarších 
figurek jsou sokolové v krojích, mladší

figurky znázorňují sportovce různých 
disciplin (některé z nich byly pravdě-
podobně vyrobeny u příležitosti konání 
první Spartakiády v roce 1955). 
Figurky je možné vidět ve sklářské 
expozici Městského muzea do 31. března 
během otevírací doby, nebo po předchozí 
domluvě.
Pokud by se našel pamětník, který by k fi-
gurkám mohl poskytnout nějaké další 
informace, nechť kontaktuje Městské 
muzeum na telefonu 483 389 081 nebo
na muzeum@zelbrod.cz. (ph)

2636
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Pokud oslavíte narozeniny v měsíci březnu a nepřejete si 
být zveřejněni v dalším vydání Železnobrodského 
zpravodaje nebo si nepřejete uveřejňovat svůj věk a chcete 
být zveřejněni bez udání věku, můžete  zavolat do redakce 
na tel. č.: 483 333 925, mobil: 739 286 876 nebo napsat na     
e-mail: zpravodaj@zelbrod.cz, a to nejpozději do           
17. února 2013.

Blahopřejeme jubilantům
V měsíci únoru 2013 oslavili významné 
životní  jubileum  tito naši spoluobčané.
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti.
83 let

Drahuška Šimková
Ladislav Ježek

Blanka Hujerová
Anna Šefrová

Josef Janus

84 let
Jaroslava Majšajdrová

85 let
Jaroslava Boudová

Josef Matura

86 let
Jiří Hušek

87 let
Marie Mastníková
Ludmila Šepsová

88 let
Jaroslav Pivrnec

Blanka Havlištová

90 let
Jiřina Dolenská

Josef Petráš

70 let
Karel Špidlen
Marie Flajšmanová
František Müller
Libuše Šírková
Petr Velebil
Vratislav Drbohlav

75 let
Eva Majdanová
Veronika Kumpoltová
Jaroslava Mrklasová
Růžena Dolenská

80 let
Jaroslav Kokoška
Stanislava Lubasová

81 let
Zdenka Lubasová
Milan Kvoch
Blažena Škaloudová
 
82 let
Ladislav Trejbal
Věra Štrynclová
Helena Petrášová
Růžena Kurfiřtová
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Novinky v Městské knihovně
Michael Ondaatje: STŮL V KOUTĚ
Částečně autobiografický příběh autora 
známého románu Anglický pacient. Stůl   
v koutě je stůl, u nějž se k jídlu schází 
pestrá společnost přistěhovalců během 
dlouhé plavby zaoceánského parníku ze 
Srí Lanky do Anglie. Atmosféra letmých 
setkání, která však mohou mít zásadní 
vliv na další život, poutavé příběhy 
jednotlivých pasažérů, dobrodružné 
výpravy na zakázané paluby, skvělý 
vyprávěcí styl, v němž se dětské vzpo-
mínky mísí s dospělým pohledem hrdiny, 
to vše dodává této knize velmi zvláštní 
nostalgické kouzlo. 

Paulo Coelho: RUKOPIS NALEZENÝ 
V AKKONU
Nejnovější kniha brazilského spisovatele 
Paula Coelha je dalším dílem, v němž se 
fikce prodchnutá univerzálními hodno-
tami prolíná se skutečnými historickými 
událostmi. 
Vychází z objevení akkonského rukopisu 
archeologem sirem Walterem Wilkin-
sonem v roce 1974 a děj přenáší čtenáře 
do okamžiku, kdy se Jeruzalém 
připravuje na útok křižáků – 14. července 
1099. V tento nelehký okamžik, večer 
před útokem, svolává řecký učenec 
setkání lidí všech věkových skupin a růz-
ných vyznání. Neudílí jim však válečné 
rady, jak ubránit město, ale snaží se je 
podnítit, aby v nelehké situaci a tváří          
v tvář blížící se porážce pátrali po 
hodnotách a vědomostech, jichž nabyli       
v každodenním životě.

E L James :  FIFTY SHADES 
DARKER/PADESÁT ODSTÍNŮ 
TEMNOTY
Druhý díl erotického bestselleru. Poté co 
Anastasia Steeleová na vlastní kůži

pocítí, jak temná jsou tajemství Chris-
tiana Greye, opouští ho. Přese vše, co se 
mezi nimi stalo, na něj stále nemůže 
zapomenout. Když jí tedy Christian 
předloží novou smlouvu, nemůže odolat   
a vrací se k muži, kterého miluje. 
Postupně odhaluje všechna tajemství        
a zjišťuje, že jeho padesát odstínů šedi je 
temnějších, než si kdy dovedla představit. 
A zatímco Christian bojuje se svými 
démony, Ana musí učinit nejdůležitější 
rozhodnutí ve svém životě.

Alexandra Potter : KDE JE TA HOLKA?
Charlotte, hlavní hrdinka tohoto románu, 
je úspěšná a uznávaná podnikatelka          
v oboru PR, má svou vlastní firmu, 
spoustu peněz a pohledného přítele. 
Zároveň však je neurotická, přepracovaná 
a pesimistická. Jednoho dne, cestou do 
práce, narazí na objížďku. Během této 
"odbočky" se setkává se svým o deset let 
mladším já. Zjišťuje, že tehdy byla 
mnohem bezstarostnější a pohodovější. 
Charlotte se svému mladšímu já snaží 
předat získanou moudrost a nabyté 
zkušenosti, aby se vyvarovalo zbyteč-
ných chyb. Brzy se však i ona dozvídá 
cosi podstatného.

Robert Lyndon: CESTA SNĚŽNÝCH 
PTÁKŮ
Napínavý historický román, jehož děj se 
odehrává v 11. století a provádí čtenáře 
celým tehdejším světem. Francouzský 
žoldák přijme od anglického šlechtice 
nabídku, aby se vydal do Konstantinopole 
zachránit jeho syna, který je tam držen 
jako rukojmí. Mladý rytíř bude propuštěn 
výměnou za šest mimořádných dravých 
ptáků, bílých sokolů. Ze všeho nejdříve 
Vallon míří se svými společníky do 
Norska, pak putuje přes Grónsko a Rusko
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setkání a zážitků. Na začátku byla 
inspirace lidmi, kteří svými příběhy 
ukázali, že cestování není výsadou 
bohatých. Nejen mezi řádky se dá vyčíst, 
že více než peníze je třeba mít k cestování 
dostatek času. V dnešní době, kdy se čas 
přepočítává na peníze, je tato kniha 
klíčkem k poznání ceny přítomného 
okamžiku. 

Z LITERATURY PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ:

James Patterson: WITCH & WIZARD / 
ČARODĚJKA & ČARODĚJ II. (DAR)
Druhý díl hororového fantasy příběhu pro 
teenagery. V zemi vládne pevnou rukou 
nový režim, jenž si vzal za cíl mít vše pod 
kontrolou. Nepřetržitý dozor, kontroly, 
zatýkání patnáctiletých a jejich deportace 
k násilné převýchově nebo věznění, to je 
realita, v níž čarodějka a čaroděj nyní žijí. 
Vláda despotického muže, který si 
nechává říkat „Jediný, který je jediný” 
zavedla přísný režim, v němž se není 
možné svobodně ani nadechnout. 
Všechno, co by člověku udělalo radost je 
přísně zakázáno. 

Petra Braunová: TRAMVAJ PLNÁ 
STRAŠIDEL
Desetiletý David z Prahy řeší zapeklitou 
situaci. Za okny jeho pokoje se v noci 
vznášela tramvaj plná strašidel. Začaly 
prázdniny a David odjel do moravského 
Uničova. Nad bratranci a sestřenicemi 
vždycky ohrnoval nos a neustále se 
vytahoval. Tentokrát ho však nemůžou 
poznat. Přijel celý vystrašený, a brzy se 
přiznal proč. Děti historce o tramvaji 
nevěří ,  a  rozhodnou se záhadu 
prozkoumat na vlastní oči přímo v hlav-
ním městě.

k svému cíli. Na dlouhé cestě ho provází 
řada výrazných postav, například 
sokolník se schopností porozumět 
divokým zvířatům nebo nebývale 
vzdělaný student lékařství, který s sebou 
tajně nese dokumenty, jež mají vést k ob-
jevení pátého evangelia.

Vlastimil Vondruška: KREV NA 
KAPRADÍ
Kniha navazuje na úspěšnou sbírku 
povídek Krev na lopuchu a skládá se ze 
dvou částí. V té první je osm příběhů,        
v nichž jako hlavní vyšetřovatel 
vystupuje Oldřich z Chlumu a jeho 
pomocníci panoš Ota a velitel Diviš, ale 
také jeho manželka Ludmila z Vartem-
berka. Všechny příběhy nesou pečeť 
originálního myšlení Oldřicha z Chlumu, 
který se snaží nejen potrestat zločince, ale 
současně hledá opravdovou a nefalšova-
nou spravedlnost. To samozřejmě vede 
často k nečekanému rozuzlení příběhů. 
Druhá část knihy obsahuje deset 
středověkých soudniček, inspirovaných 
skutečnými zločiny.

Jiří Šulc: ZRÁDCI
Historický román se vrací k událostem, 
které předcházely Mnichovu 1938, 
přináší pohled do zákulisí tajných služeb, 
mrazivý portrét Sudet, milostný příběh 
německé dívky a člena české finanční 
stráže i armádou připravovaný plán na 
odstranění Adolfa Hitlera.

Roman Vehovský: CESTOU OSUDU    
A NÁHODY II. (Návrat s podkovou)
Druhá část nevšedního cestopisu Romana 
Vehovského. V roce 2002 vyrazil autor     
s báglem na zádech pozemní cestou přes 
Indii do Austrálie. Jak sám říká, neměl 
ponětí, že se cesta protáhne na sedm let. 
Spíše než o cestopis se jedná o popis 
pouti, mozaiku nevšedních příběhů,

Dana Hudíková
vedoucí městské knihovny
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dodatečné 2. kolo talentových zkoušek do 
studijního oboru Produktový design. 
Podrobné informace a kritéria pro přijetí 
lze najít na www stránkách školy v sek-
cích podle oboru, o který má uchazeč 
zájem; tedy buď Design skla > Přijímací 
řízení nebo Produktový design > 
Přijímací řízení.

NOVÉ KURZY – PRAKTICKÉ 
SEMINÁŘE
Sklářská škola připravuje pro jarní měsíce 
nové kurzy určené pro učitele výtvarné 
výchovy na základních, uměleckých          
a středních školách. Praktické semináře 
nabídnou učitelům množství originálních 
nápadů a podnětů pro výtvarnou práci         
s žáky, které mohou následně využít ve 
školní výuce, v zájmových nebo i volno-
časových aktivitách. Kurzy jsou akre-
ditovány MŠMT ČR, a jsou vhodné jako 
rozšíření dalšího vzdělávání pedagogů. 
Kurz je pětihodinový, počet účastníků: 
5–10.

Kurzy:
ź 1. Tvorba originální bižuterie

/ 18. března 2013, od 13.00 hodin / 
lektor M. Strouhalová

ź 2. Skleněná perle / 8. dubna 2013, od 
13.00 hodin / lektor J. Makalová

ź 3. Struktury kolem nás / 15. dubna 
2013, od 13.00 hodin / lektor M. 
Hlubuček

Podrobný obsah každého kurzu naleznete 
na www. stránkách školy nebo 
telefonicky. V případě svého zájmu 
sledujte  webové stránky školy:  
www.supss.cz >Informace o škole 
>Nabídka služeb>Kurzy pro veřejnost.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

UČITELÉ PO ŠKOLE / Tvorba 
učitelů sklářské školy v Žel. Brodě
Zveme Vás do galerie Vlastimila Rady, 
kde v těchto dnech představují svou 
uměleckou a řemeslnou tvorbu peda-
gogové zdejší střední umělecko-
průmyslové školy. Název výstavy s nad-
sázkou naznačuje, že učitelé spojují 
poslání své profese s další činností a jsou 
výtvarně aktivní také mimo školu. 
Výstavy se účastní celkem 21 pedagogů, 
kteří prezentují nejenom sklo v rozma-
nitých kategoriích (užitkové sklo, stolní 
soubory, interiérové plastiky), ale 
představují se i v dalších výtvarných 
žánrech – v autorském šperku, 
uměleckém zpracování kovů, v klasické 
malbě, grafice a objektu. Zahájení 
výstavy se uskutečnilo ve čtvrtek        
28. února 2013 úvodním slovem Mgr. 
Petra Hejralové, ředitelky Městského 
muzea. Výstava potrvá do 31. března 
2013. Otevřeno: sobota a neděle 13–16 
hodin, na požádání i v běžných dnech,       
v pracovní době Informačního a kul-
turního střediska.

DALŠÍ KOLA TALENTOVÝCH 
ZKOUŠEK
Vzhledem k nenaplněné kapacitě oboru 
Design skla vyhlašuje ředitelka školy      
3. kolo talentových zkoušek. Talentové 
zkoušky se uskuteční v úterý 19. března 
2013. Přihlášku podává uchazeč nebo 
jeho zákonný zástupce ředitelce školy 
(poštou nebo osobně). Ke studiu 
přijímáme také starší uchazeče, kteří si 
chtějí vzdělání rozšířit nebo doplnit.
Také v oboru Produktový design se 
uvolnila tři místa – protože přijatí 
uchazeči neodevzdali včas svůj „zápi-
sový lístek“. Z tohoto důvodu vyhlašuje 
ředitelka pro stejný den (19. 3. 2013)
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S K L Á Ř S K Á  F I R M A  R Ü C K L  
CRYSTAL REALIZUJE DESIGN 
STUDENTŮ ZE ŽELEZNÉHO 
BRODU
Přesně před třemi lety proběhlo ve zdejší 
uměleckoprůmyslové škole vyhodnocení 
první designérské soutěže, v rámci které 
studenti připravili návrhy pro významnou 
středočeskou sklářskou firmu Rückl 
Crystal. Vznikla řada zajímavých 
prototypů a některé vzory byly následně 
uvedeny také do výroby. Na základě 
spokojenosti s výsledky z první soutěže 
přišlo rozhodnutí ve spolupráci dále 
pokračovat i v letošním roce.
Studenti měli k výběru celkem osm 
různých témat, zahrnující například 
nápojové a stolní sklo, drobné dekorativní 
předměty, skleněné sportovní trofeje, 
apod. Bezmála tříměsíční úsilí studentů 
přineslo své ovoce – do navrhování se 
zapojilo celkem 33 žáků, z nichž někteří 
připravili i několik variant nového 
designu. Většina předkládaných návrhů 
vznikla jako velmi přesvědčivé 3D 
vizualizace, které se žáci učí ve škole 
vytvářet.

 

Majitel firmy Ing. Jiří Rückl si během 
podrobného hodnocení vybral celkem 18 
z více než padesáti předložených návrhů. 
Všechny musí ještě projít důkladnou 
firemní analýzou a ty nejlepší budou, za 
přítomnosti žáků, realizovány přímo ve 
sklárně. Vybrané i nepřijaté návrhy má 
škola zájem prezentovat v rámci letní 
výstavy skla v budově školy (červe-
nec–srpen).
„Někteří výrobci pochopili, že tvůrčí 
potenciál mladých lidí lze velmi efektivně 
využít. Na naši školu se obrací celá řada 
institucí a firem s žádostí o spolupráci. 
Každý rodič, který pro své dítě zvažuje 
výběr kvalitní designérské školy, by se 
měl zajímat mimo jiné o to, jaké 
partnerské firmy za školou stojí. Věřím, 
že právě díky těsným kontaktům              
s výrobci dokážeme pružně reagovat na 
požadavky z praxe a že vychováváme 
schopné absolventy, kteří úspěšně využijí 
pracovních příležitostí“, říká ředitelka 
školy Zdeňka Laštovičková.
Více informací: www.supss.cz>Aktuality

MgA. Martin Hlubuček
zástupce ředitelky školy

Majitel sklárny Ing. Jiří Rückl při hodnocení designérské soutěže
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Zápis do 1. třídy na ZŠ Pelechovská
 květinu a diplom za úspěšný zápis. 
Veškeré sladké výrobky a ceny pro 
„předškoláčky“ vyrobili žáci naší školy 
pod dohledem učitelek a vychovatelek 
školní družiny. Věřím, že si děti a jejich 
rodiče zápis užili tak hezky jako my 
učitelé.
Zápisem do 1. třídy naše práce s budou-
cími prvňáčky nekončí, neboť naším 
dobrým zvykem je děti co nejlépe 
připravit na příchod do 1. třídy, a proto 
ještě před jejich nástupem do školy pro ně  
každoročně pořádáme „Školičku pro 
předškoláky“. Jedná se o několik 
odpoledních setkání  budoucích žáků       
a jejich rodičů s paní třídní učitelkou. Zde 
si vyzkoušejí různé aktivity, které jim 
ulehčí nástup do školních lavic. Tato 
setkání pořádáme v jarních měsících a už 
teď se paní učitelka Kuželová na své 
budoucí svěřence a jejich rodiče moc těší.

Ve dnech 5. a 6. února proběhl na naší 
škole zápis dětí do 1. třídy. Tato chvíle je 
pro budoucí školáky velmi důležitá,          
a proto jsme se rozhodli pro ně připravit 
slavnostní atmosféru i zajímavé prostředí. 
Ve vyzdobených třídách je čekala spousta 
aktivit a milých dárků, které jsme pro ně 
připravili. 
Budoucí prvňáčci si nejprve vyzkoušeli 
několik  dovedností - uvazovali tkaničky, 
sestavovali puzzle, probíhali slalom mezi 
kužely s florbalovou hokejkou aj. Na 
všech stanovištích je provázela děvčata ze 
čtvrtého ročníku, která byla převlečena 
do nápaditých pohádkových postav. 
Převleky byly tak věrohodné, že dívky 
byly k nepoznání.  Po zvládnutí všech 
úkolů se předškoláci představili budoucí 
paní třídní učitelce Ivetě Kuželové. Ta si    
s nimi popovídala, zazpívala a ověřila 
jejich připravenost ke vstupu do 1. třídy. 
Za dobře odvedenou práci dostaly děti 
papírový košíček s napečenými dobro-
tami, papírového sněhuláka, lízátkovou

Mgr. Tomáš Hartl 
zástupce ředitele školy
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Jednoho lednového rána se objevil v první 
třídě do ruličky smotaný dopis. Napsal ho 
sám sněžný muž Yetti a pozval děti na 
dobrodružnou zimní výpravu.
Samozřejmě, že jsme byli na Yettiho 
všichni zvědaví, a tak jsme si o něm začali 
zjišťovat informace. Kde žije, čím se živí 
a jak vypadá. Yetti nám poslal dopis 
každý den a jednou nám přidal dokonce     
i písničku. Jak se termín výpravy blížil, 
těšili jsme se čím dál víc. Viděli jsme 
několik pohádek o sněžném muži, 
namalovali jsme ho a pilně trénovali 
Yetti-píseň. 
Konečně tu byl čtvrtek 25. ledna a my se 
odpoledne sešli na autobusovém nádraží, 
kde byla výprava oficiálně zahájena. 
Přesunuli jsme se do Koberov a ubytovali 
se v klubovně místní hasičské zbrojnice. 
Děti se tu cítily jako doma a hned vybalily 
spacáky a baterky. Před večeří jsme si 
stihli ještě pohrát venku a poté, posilněni 
řízky od našich maminek, jsme se pustili 
do práce na třídních tričkách. Venku se 
mezitím setmělo a byl čas chystat se na 
spaní. Po pohádce na dobrou noc ležel        

Výprava po stopách Yettiho 
každý zachumlaný ve svém spacáku
a brzy bylo slyšet jen pravidelné 
oddechování malých spáčů. Ráno si děti 
sbalily věci a po snídani jsme se věnovali 
aktivitám zaměřeným na rozvoj spolu- 
práce a komunikace. 
A bylo to tady – čas vyrazit stopovat 
Yettiho. Cestou na Malou Skálu jsme ve 
sněhu nacházeli čím dál víc pobytových 
znamení sněžného muže a cítili jsme, že 
se k němu blížíme. Uvidíme ho? A na-
jednou se to stalo. Mezi stromy se objevil 
Yetti! Viděli jsme ho sice jen z dálky, ale 
byl tam, obrovský a celý bílý, a mával 
nám na pozdrav. Hurá! Na výpravě nám 
vyhládlo, a tak jsme plni dojmů a s červe-
nými tvářemi došli na Boučkův statek, 
kde jsme si pochutnali na rajské omáčce. 
Výprava byla úspěšně za námi. Yettiho 
jsme vystopovali, zažili jsme spoustu 
legrace a prvňáčci prokázali svou 
samostatnost a šikovnost. Kam asi 
pojedeme příště? Fotografie i Yetti-píseň 
si můžete prohlédnout na školních 
webových stránkách www.zspelechovska.cz

Hanka Gregarová, učitelka 1. třídy
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Dne 21. března startuje první akcí II. 
ročník soutěže AKTIVNÍ  RODINA. 
Přijďte se svými dětmi, rodiči, prarodiči, 
sourozenci do DDM  Mozaika. Tým tvoří 
alespoň jeden dospělý a jedno dítě, 
početnější rodina může vytvořit i více 
týmů.

Celoroční soutěž – Aktivní rodina  II. ročník  
pořádá  DDM  Mozaika

21. března Keramika, společná práce týmu

18. dubna Glazování vyrobené keramiky + Čamburína – soutěž

4. května Probouzení skřítků

13. června Malá neckyáda

25. – 31. srpna Dovolená  Staré Splavy

21. září Výlet do okolí Železného Brodu

 12 . říjen Drakyáda

15.- 16. listopadu Noc v DDM  Mozaika

11. prosince Vánoční besídka DDM  Mozaika + vyhlášení výsledků 
celé soutěže

Termínová listina

 I.  návrh loga  DDM  Mozaika
II. návrh barevného řešení fasády budovy DDM  Mozaika

Podmínky soutěže:  přihlásit se může tým nebo jednotlivec.  Své návrhy noste 
do DDM Mozaika, Jiráskovo nábřeží,  Železný Brod. 
Návrhy loga vyhodnotí pracovníci DDM  Mozaika.

Návrhy  fasády posoudí architekt města.
Vítěz obdrží cenu dle vlastního výběru v hodnotě 1 000 Kč

uzávěrka soutěže: 31. 3. 2013

Začínáme keramikou.  Vezměte s sebou: 
pracovní oděv, obuv na přezutí a 100 Kč 
(registrační příspěvek, který slouží i jako 
vstupné na ostatní akce této soutěže).
Více informací na www.ddmzb.cz nebo 
tel: 483 389 396
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Ředitelka  DDM  Mozaika  vyhlašuje veřejnou soutěž

Soutěž!
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Klub dětských knihoven SKIP ČR a DDM Mozaika Železný Brod a Městská 
knihovna Železný Brod pořádají v pátek 5. dubna 2013

Noc s Andersenem 2013
Začátek:  5. 4. 2013 v 16.00 hod.
                v DDM Mozaika
Konec:    6. 4. 2013 v 9.00 hod.
            

Nutná přihláška 
do 4. dubna 2013

 

 

DDM Mozaika Železný Brod

 tel.: 483 389 396

13. ročník mezinárodní akce k podpoře čtení dětí probíhá současně na mnoha místech Čech, 
Moravy, Slovenska, Polska, Slovinska, Ruska  a Českých škol bez hranic. Účast dětí je zapotřebí 
dopředu domluvit s organizátory.  

Pojeďte s námi za

   LEVNÝMI NÁKUPY

Dále nabízíme pronájem skladových prostor a garáží 
v areálu bývalého ŽBS.  

ź v sobotu 16. 3. 2013 na trhy do Polska – Kudowa Zdroj ( Náchod) 
– Cena 200 Kč/ za osobu

ź v sobotu 20. 4. 2013 do Žitavy – TOOM,  Praktiker,  Kaufland        
– Cena 140 Kč/ za osobu

Odjezd:  7.00 Jirkov – zast., 7.05 Hrubá Horka – zast., 7.10 Železný     
                Brod – autobus. nádraží, 7.20 Líšný – zast.,  7.25 Malá Skála    
                – zast. na Labi          
Návrat: cca 16 h    

Přihlášky na tel: 603 21 30 25, 483 389 545 
Autoškola a Autodoprava Novotný.   
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Sdružení zdravotně postižených

e-mail:      neslysicizb@seznam.cz

e-mail:      SZdPZB@seznam.cz

Za výbor Marcela Minářová

4. 3. po Úřední den od 14 hod.

6. 3. stř Výroční členská schůze od 14 
hod., velká zasedací síň MěÚ, 
budova B, III. poschodí (výtah). 
Bude se platit příspěvek na rok 
2013 – 80 Kč a dostanete nové 
legitimace.

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

22.–24. 3.Velikonoční trhy na Bělišti.

27. 3. stř Dia-šlápoty. Sraz účastníků ve 
13 hod. na autobus. nádraží v Žel. Brodě. 

Připravujeme na 10. 4. celodenní zájezd. 
Součástí zájezdu je exkurze do elektrárny 
Mělník. Potom podle zájmu i počasí 
prohlídka hradu Kokořín nebo procházka 
skalami (Kokořínské pokličky).
Odjezd v 7.30 hod. z autobusového 
nádraží v Žel. Brodě.
Cena: 200 Kč členové, 230 Kč ostatní.
Vedoucí zájezdu pan J. Brynda 
Přihlášky M. Minářová

Těšíme se na Vaši účast na výroční 
členské schůzi, na Vaše podněty, 
připomínky, na kritiku i pochvalu práce 
našeho sdružení.

Kokořín
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Poznávací výlet do Polska 22. 6. 2013
Výlet pro seniory a věřící připravuje a realizuje V. Petružálková.
Navštívíme:
ź Muzeum miniatur – Kowary
ź Perlu slezského baroka – Krzeszów
Odjezd v sobotu 22. června 2013 v 7 hod. z Malého náměstí 
v Žel. Brodě.
Jízdné 220 Kč + vstupné. Výměna peněz bude za hranicemi.
Přihlášky u V. Petružálkové, tel. č.: 721 026 030

Zájezd – Západní Čechy, Chodsko, Šumava
Termín: 18.–23.9.2013
Cena: 5 000 Kč (platba od 1.–15. 4. 2013 )
Zájezd obsahuje:
ź Bydlení v luxusním hotelu PRIMAVERA, Černice (dvoulůžkové pokoje)
ź Doprava bus na výlety (polodenní - celodenní, např.: Klášter Plasy, Kladruby, 

vodní hrad Švihov, poutní místo Mariánská Týnice, Špičák, Domažlice, Velký 
Javor (Bavorsko) a další)

ź Stravování: plná penze
Organizátorky: D. Skolkova, H. Gromová, tel. č.: 731 932 003, (přihlášky do 
konce března)
Upozorňujeme, že zájezd není určen pouze pro osoby důchodového věku, ale        
i všechny ostatní. Zájezd však je na výkony důchodců přizpůsoben.
Těšíme se na Vás. Čas a místo odjezdu bude upřesněno při platbě.
 Zdraví Vás

Štefánikova 283, Železný Brod 468 22 

 Hana Gromová

Šumava
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JEDNODENNÍ
Průhonice, Nymburk, zámek Loučeň (labyrinty)
sobota 27. 4. 2013
odjezd autobusu v 7 hod. z Hr. Horky, v 7.15 hod. z Ž. Brodu (Malé nám.)
cena: 250 Kč

Místní organizace Hrubá Horka pořádá 
v roce 2013 dva zajímavé poznávací zájezdy

Průhonice

Vysoké Tatry

TÝDENNÍ (pořádán ve spolupráci s TJ Sokol Hr. Horka)
Slovensko – Vysoké Tatry
termín: 10. 8.–17. 8. 2013
ubytování: Stará Lesná, penzion Altenberg
stravování: Stará Lesná, restaurace
cena cca: 4 500 Kč

Přihlášky na oba zájezdy 

jsou do 30. 3. 2013 

na tel. č.: 775 295 931.
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V pátek 8. února se výběr chlapců 8. a 9. 
tříd ZŠ Školní zúčastnil krajského finále  
v OFC. Turnaje, který se konal ve 
sportovním areálu Tipsport arény v Li-
berci, se zúčastnilo pět nejúspěšnějších 
škol z našeho kraje. Postupně náš tým 
změřil síly s Libštátem, Českou Lípou, ZŠ 
u Školy (Lbc) a ZŠ Ještědská (Lbc). 
Všechny celky byly na velmi dobré 
úrovni a zápasy často rozhodoval jeden

                                                                                                                                        

 Jan Lufinka

gól, chyba nebo akce. Celkově ZŠ 
Železný Brod Školní obsadila krásné třetí 
místo. Chlapci odevzdali na hřišti skvělý 
výkon a v každém utkání si sáhli až na dno 
sil. Gratulujeme a děkujeme za příklad-
nou reprezentaci.  

Hráči: Šefr Marek, Kostlán Jan, Michalík Matěj, Mádle Jakub, Picek Adam, Kučera 
Petr, Paldus Lukáš, Salaba Martin, Horák Pavel, Paldus Josef, Aubrecht Adam.

Krajské finále Orion florbal cup – třetí místo
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Turnaj našich nejmenších fotbalových nadějí
Po několika letech se v neděli 27. ledna 
konal v brodské  sportovní  hale turnaj 
našich nejmenších fotbalových nadějí.
Přihlášeno bylo 7 mužstev, a tak se hrálo 
systémem každý s každým 1  x 10 minut. 
Naše přípravka byla rozdělena na dvě 
mužstva A a B a zejména v  B mužstvu 
hráli někteří kluci, kteří byli věkově 
mladší než v jiných týmech.O to více se 
ale snažili, a i když to byl pro některé 
první turnaj ve velké hale, zaslouží si 
obrovskou pochvalu za předvedené 
výkony stejně jako i ostatní hráči.Veliké 
poděkování patří také všem rodičům,kteří 
se podíleli na bezproblémovém chodu 
turnaje.
Konečné pořadí.
1. Mšeno Jbc
2. Zásada
3. FK Jablonec 06 A
4. FK Jablonec 06 B
5. Železný Brod A
6. Desná
7. Železný Brod B

Děkujeme také všem sponzorům za 
poskytnuté ceny pro děti.

ź Hela glass – výroba vánočního a deko-
rativního skla.

ź Papírnictví a kniha  – Svárovský
ź Restaurace U Slunce Turnov
ź Restaurace Na Mýtě
ź Mirka a Jozef Michalíkovi
ź Bonanza – Olga Pecková
ź Potraviny – Kozlovská
ź  Bonelli – Eliška Matěchová
ź Jan Němec

Další turnaj v brodské hale sehrají kluci  
3. března od 9 hod. a tímto si dovolujeme 
všechny srdečně pozvat. Přijďte a pod- 
pořte naše nejmenší fotbalisty.

foto: Jaroslav Hoření

Jaroslav Gernat, Josef Kurfiřt, 
mládež FK Železný Brod.
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Hledám psa, slyší na jméno Ričí. Rasa: leonberger.
Sedm týdnů nezvěstný, viděn byl v okolí Žel. Brodu. 
Prosím, kontaktujte nás, nabízím desetitisícovou 
odměnu. Tel.: 725 506 654, rodina z Vrkoslavic.  
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½ str.

celá str.

čb. barevná inz., 
obálka uvnitř
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zadní str. obálky

400

700

1 200

2 000

2 400

700

1 100

1 800

2 800

1 000

1 500

3 600

Podmínky inzerce v Železnobrodském 
zpravodaji – brožura A5, náklad 2 800 ks
platnost: od 24. 1. 2012

4,3 x 6 cm

9 x 6 cm

9 x 12,4 cm

18,4 x 12,4 cm

www.zeleznybrod.cz
zpravodaj@zelbrod.cz

tel.: 483 333 925, mobil 739 286 876

ź Inzerce řádková, pouze pro fyzické 
osoby 1,5 Kč / znak (včetně mezer). 
Řádková inzerce se platí hotově na 
Turistickém informačním středisku               
Železný Brod. Jeden obrázek u řád-
kové inzerce 50 Kč.

ź Uvedené ceny jsou včetně DPH. 
ź V ceně inzerátu je zahrnuto grafické 

zpracování (při dodání zpracovaného 
inzerátu se sleva neposkytuje).

ź Sleva od prvního opakování inzerátu 
v kalendářním roce činí 5 %.
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25. 3. 2013 v 16 hod.

Kuřice – černé/červené/bílé (nesou bílá vejce)

Chovní kohouti (
               (12–18 týdnů) 120–180 Kč

Slepice ve snášce 100 Kč
12–18 týdnů) 120–180 Kč

na městské tržnici v Železném Brodě

Prodej chovné drůbeže

Drůbež objednávejte na tel. č. 567 212 754, 
567 214 502, mob. 731 701 331 (po–pá 8–15 hod.),
e-mail: gallusextra@centrum.cz

MONTÁŽ ŽALUZIÍ
VERTIKÁL – HORIZONTÁLNÍ  

SÍŤ PROTI HMYZU
Pro panelák č.: 712–714–715–717

platí ceny z r. 2012

ź set 4 ks 1 951 Kč
ź set 5 ks 2 298 Kč
ź samo okno 675 Kč

S prací a DPH.

Info: Matějka Fr. ŽB, 724 803 810 
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Věnujte DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě, kterou si sami určíte. 

NEVÍTE CO DAROVAT SVÝM BLÍZKÝM NEBO PŘÁTELŮM? 

AUTOSERVIS PETR DONÁT, náměstí 3. května 825, Železný Brod

tel.č. 604201977
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