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Slovo starosty

Železný Brod v zimě
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Železný Brod

André Jakubička, starosta města

Milí spoluobčané,
léto je pomalu za námi. Věřím, že jste si odpočinuli, prožili 
krásné chvíle během Vašich dovolených a také využili pestré 
nabídky volnočasových aktivit či kulturních akcí v našem městě. 
S podzimem přichází více práce a pro město důležitých událostí. 
Z těch kulturně společenských je to především Skleněné 
městečko, jehož obliba a význam pro širokou veřejnost každým 
rokem narůstá. Letos nás čeká již 7. ročník a myslím, že se máme 
opravdu na co těšit, mj. i vzhledem k tomu, že se nám na celý 
program podařilo získat šestkrát více financí než tomu bylo          
v předchozích letech. Oslavy sklářského řemesla doplní unikátní 
výstava k příležitosti výročí 70 let tavené skleněné plastiky, 
technologie jež dal světu právě Železný Brod. Z hudebního 
programu budou největšími lákadly skupiny Vypsaná Fixa, The 
Tap Tap a Poutníci. Určitě bude z čeho vybírat a doufám, že si 

Skleněné městečko 2013 nenecháte ujít.
Jak jsem již avizoval, na podzim nás čeká několik významných stavebních projektů, na jejichž 
realizaci se už delší dobu pečlivě připravujeme. Jedná se především o zahájení výstavby 
autobusového terminálu, kdy současně vybudujeme i důstojný příchod z nádraží do města. 
Během prázdnin již započaly práce na zateplení ZŠ Pelechovská, MŠ Stavbařů a MŠ Slunečná. 
Další finance budou směřovat k zateplení budov DDM Mozaika a v závěru roku i do MŠ 
Vápenka. Snížení energetické náročnosti je investicí do budoucna a jsem upřímně rád, že jsme 
si vydobyli možnost zvelebit prostory, ve kterých tráví naše děti tolik času.

Všem školákům přeji hladký start ve škole a prvňáčkům, ať se jim na našich základních školách 
líbí.

          

André Jakubička,  starosta města

Skleněné městečko 2012
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Zastupitelstvo města Železný Brod po 
projednání
 schvaluje program dnešního zasedání 

Zastupitelstva města v předloženém znění
 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 

z 20. zasedání zastupitelstva města
 bere na vědomí zápis z 10. zasedání 

finančního výboru ze dne 3. 6. 2013
 A) schvaluje účetní závěrku (rozvahu, 

výkaz zisku a ztráty, přílohu, přehled         
o peněžních tocích a přehled o změnách 
vlastního kapitálu) města Železný Brod za 
rok 2012 

 B) souhlasí s celoročním hospodařením 
města za rok 2012 včetně zprávy 
nezávislého auditora o výsledku přezkou-
mání hospodaření Města Železný Brod za 
rok 2012 bez výhrad 

 souhlasí s provedením rozpočtových 
opatření č. 4 za r. 2013

 souhlasí se změnou rozsahu realizace         
a podílu rozpočtu projektu TJ Fotbalový 
klub ŽBS Železný Brod na „Vybudování 
automatického zavlažovacího systému       
a rekonstrukci hřiště“ financovaného         
z loterijní činnosti v oblasti tělovýchovy

 A) schvaluje smlouvu o poskytnutí 
půjčky z fondu „Naše fasáda“ ve výši       
100 000 Kč paní Andree Matuškové na 
opravu domu ve Splzově

 B) schvaluje smlouvu o poskytnutí 
půjčky z fondu „Naše fasáda“ ve výši     
150 000 Kč Ing. Janě Tomešové na opravu 
domu v Horecké ulici, Železný Brod, 
smlouva bude uzavřena po uzavření 
zástavní smlouvy

 revokuje část usnesení č. 38/13zm ze dne 
6. 5. 2013, kterým schválilo poskytnutí 
půjčky z fondu „Naše fasáda“ Římskoka-
tolické farnosti – děkanství Železný Brod 
1 150 000 Kč na obnovu venkovní fasády 
kostela sv. Jakuba Většího v Železném 
Brodě a schvaluje poskytnutí daru ve výši 
100 000 Kč  Římskokatolické farnosti-
děkanství Železný Brod, se sídlem             
v Železném Brodě, Františka Balatky 132,

Usnesení Zastupitelstva města  
z 21. zasedání konaného dne 24. 6. 2013

  468 22, IČ 43256848, na opravu a zrestau-
rování průčelí kostela sv. Jakuba Většího   
v Železném Brodě a uzavření předložené 
darovací smlouvy

 schvaluje poskytnutí příspěvků na 
základě Výzvy k překládání žádostí na 
poskytnutí příspěvků v oblasti volnočaso-
vých aktivit pro mládež v roce 2013 těmto 
organizacím:

 1. Základní umělecká škola v Železném 
Brodě, IČ 75125412 v celkové výši        
31 570 Kč

 2. Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Údolí Železný Brod, IČ 
60259244 v celkové výši 32 215 Kč

 3. Dům dětí a mládeže Mozaika Železný 
Brod, IČ 75125439 v celkové výši           
31 570 Kč

 4. MO Českého červeného kříže Hrubá 
Horka v celkové výši 4 000 Kč

 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku        
o opatřeních k zabezpečení místních 
záležitostí  veřejného pořádku při 
provozování loterijní činnosti

 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku, 
kterou se zrušuje vyhláška č. 6/2013          
o řádu pro pohřebiště

 schvaluje záměr prodeje domu čp. 773 
postaveného na parcele č. 473/4, poz. 
parc. č. 473/4 – zastavěná plocha a nádvoří 

2o výměře 273 m  a domu čp. 774 
postaveného na  parcele č. 473/5, poz. 
parc. č. 473/5 - zastavěná plocha a nádvoří 

2o výměře 271 m  vše v k. ú. Železný Brod
 bere na vědomí informaci o průběhu prací 

na dokumentu Program rozvoje města na 
léta 2013 – 2020 v rámci projektu 
„Elektronická metodická podpora tvorby 
rozvojových dokumentů obcí“ a ukládá 
odboru územního plánování a regionál-
ního rozvoje projednání dokumentace        
a předložení ke schválení na příštím 
jednání zastupitelstva města

 ruší usnesení zastupitelstva města 
Železný Brod č. 2 g) ze dne 22. 1. 1998       
o zařazení části městských lesů o výměře 
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Železný Brod v zimě
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Železný Brod

 34 ha do kategorie lesů zvláštního určení
 bere na vědomí Výroční zprávu Policie 

ČR o nápadu trestné činnosti na teritoriu 
OOP Železný Brod za rok 2012

 schvaluje bezúplatný převod pozemku 
parc. č. 3235/4 – ostatní plocha o výměře 

280 m  v k.ú. Železný Brod do majetku 
Města Železný Brod a schvaluje uzavření 
darovací smlouvy mezi Libereckým 
krajem a Městem Železný Brod na převod 
poz. parc. č. 3235/4 v k. ú. Železný Brod

 schvaluje prodej vodovodu o délce 392 m 
v k. ú. Bzí Železného Brodu a k.ú. Chlístov 
u Železného Brodu (stavba vodovodu byla 

 kolaudována rozhodnutím, které vydal 
Okresní úřad v Jablonci nad Nisou dne    
2 6 .  1 0 .  1 9 9 5 ,  p o d  č .  j .  Ž P 
2332/1995/235.1, které nabylo právní 
moci dne 1. 12. 1995) a schvaluje uzavření 
kupní smlouvy na prodej vodovodu           
o délce 392 m za cenu 224 000 Kč mezi 
prodávajícím Městem Železný Brod, se 
sídlem náměstí 3. května 1, Železný Brod, 
IČ 00262633 a kupující Severočeskou 
vodárenskou společností a. s., se sídlem 
Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469

 
Usnesení Rady města z 42. schůze 
konané dne 10. 7. 2013

Rada města Železný Brod po projednání
 schvaluje doplněný program dnešní 

schůze Rady města 
 schvaluje řád veřejného pohřebiště            

a doplnění cenového výměru hřbitovních 
poplatků (rozptyl na rozptylové loučce 
300 Kč)

 schvaluje výpověď Smlouvy o právní 
pomoci uzavřené dne 3. 12. 2008 s JUDr. 
Milanem Vašíčekem, advokátem, Lidická 
710/57, 602 00 Brno, IČ 66217377

 schvaluje vytvoření 10 pracovních pří-
ležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací k umístění uchazečů o zaměstnání od 
1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a pověřuje 
starostu města uzavřením dohody o vytvo-
ření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací s Úřadem práce 

 souhlasí se zpracováním grantového 
projektu OP LZZ „Podpora standardizace 
orgánů sociálně – právní ochrany“             
a podáním žádosti o dotaci na realizaci 
projektu

 schvaluje Smlouvu o spolupráci, která 
nahrazuje Smlouvu o spolupráci z 19. 12. 
2011, jejímž předmětem je sběr a převzetí 
nepotřebného textilu a párované obuvi 
zhotovitelem – firmou Dimatex CS spol.    
s r. o. Stráž nad Nisou od občanů v katastru 
města Železný Brod

 povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí 
v běžné třídě Mateřské školy Železný 
Brod, Stavbařů 832, celkem o 4 děti pro 
školní rok 2013/2014 za předpokladu, že 
zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti školy a jsou splněny 
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví

 souhlasí s provedeným výběrovým 
řízením na akci „Zateplení jižní fasády, 
výměna oken a vstupních dveří – Na 
Vápence 767, 768 a 769, 770 – Železný 
Brod" a souhlasí s uzavřením Smlouvy          
o dílo ev. č. objednatele 182013 s firmou 
ORISTA s. r. o. Jablonec nad Nisou na 
provedení uvedené zakázky za konečnou 
cenu vč. DPH celkem 7 551 797 Kč

 souhlasí s provedeným výběrovým 
řízením na akci „Zateplení střechy objektů 
Na Vápence 767, 768 a 769, 770 – Železný 
Brod” a souhlasí s uzavřením Smlouvy       
o dílo ev. č. objednatele 322013 s firmou 
ORISTA s.r.o. Jablonec nad Nisou na 
provedení uvedené zakázky za konečnou 
cenu vč. DPH celkem 1 093 526 Kč

 souhlasí s provedeným výběrovým 
řízením na akci „Revitalizace domu 
včetně výměny oken Vaněčkova ulice 431 
– Železný Brod" a souhlasí s uzavřením 
Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 192013   
s firmou ORISTA s.r.o. Jablonec nad 
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 Nisou za cenu vč. DPH 3 666 146 Kč
 schvaluje čerpání rezervního fondu ZŠ 

Školní na nákup a zabudování tří 
interaktivních tabulí v celkové hodnotě 
115 000 Kč

 schvaluje přijetí finančního daru do 
rozpočtu Městského muzea ve výši 4 000 
Kč od paní Kristiny Uhlířové, dárkyni 
děkujeme

 schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy 
o dílo s dodavatelem Trigema Building     
a. s. se sídlem Bucharova 2641/14, 15800 
Praha 5, IČ 27653579, dodavatelem akce 
Snížení energetické náročnosti ZŠ 
Pelechovská (posun termínů plnění a vy-
puštění přenesené daňové povinnosti)

 schvaluje výsledek výběrového řízení na 
dodavatele stavby „Snížení energetické 
náročnosti objektu Mateřské školy 
Stavbařů v Železném Brodě“ a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo po marném 
uplynutí lhůty pro podání námitek              
s uchazečem NATURTEP spol. s r. o., Na 
Lučinách 10, 417 12 Proboštov, IČ 
27347311 za konečnou cenu 1 783 229,56 
Kč bez DPH

 schvaluje výsledek výběrového řízení na 
dodavatele stavby „Železný Brod – 
Parkoviště Jiráskovo nábřeží“ jako 
součást II. etapy projektu regenerace 
sídliště a schvaluje uzavření smlouvy        
o dílo s uchazečem SaM silnice a mosty,          
a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, 
IČ  25018094  za  konečnou  cenu                 
1 469 515,02 Kč bez DPH 

 I. schvaluje smlouvu o dílo se společností 
Energy Benefit a. s., se sídlem Thákurova 
531/4, 160 00 Praha 6, IČ 27938808 na 
administraci projektu Snížení energetické 
náročnosti objektu MŠ Stavbařů za cenu 
25 000 Kč bez DPH

 II. schvaluje smlouvu o dílo se společ-
ností Energy Benefit a. s., se sídlem 
Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6, IČ 
27938808 na administraci projektu 
Snížení energetické náročnosti objektu 
MŠ Slunečná za cenu 25 000 Kč bez DPH

 schvaluje pořízení Územní studie Hrubá 
Horka a schvaluje smlouvu o dílo na 

 zpracování Územní studie Hrubá Horka se 
zhotovitelem Atelier AURUM s.r.o., 
Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, IČ 
42937680 v ceně 48 500 Kč bez DPH

 schvaluje  pořízení Územní studie 
Chlístov a schvaluje smlouvu o dílo na 
zpracování Územní studie Chlístov se 
zhotovitelem Ing. Eduardem Žaludou, 
Železná 493/20, Praha 1, IČ 73580872      
v ceně 41 200 Kč bez DPH

 schvaluje výsledek výběrového řízení na 
zpracovatele projektové dokumentace 
„Regenerace panelového sídliště Vaněč-
kova, Železný Brod – II. etapa (projektová 
dokumentace)“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo s uchazečem Ing. Liborem 
Klusem, T. G. Masaryka 1072, 293 01 
Mladá Boleslav,  IČ 18570208 za 
konečnou cenu 68 000 Kč

 bere na vědomí zprávu z jednání komise 
pro sport

 schvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 7 000 Kč Občanskému 
sdružení SSC Železný Brod, se sídlem Na 
Vápence 767, Železný Brod, IČ 27036936 
na cyklistický závod Memoriál Václava 
Vele; příspěvek bude poskytnut z fondu 
komise pro sport a ukládá městské policii 
poskytnout pomoc při zajištění trati

 schvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 4 000 Kč SDH Jirkov, 
Železný Brod, IČ 64668011 na dresy pro 
požární sport; příspěvek bude poskytnut          
z fondu komise pro sport 

 schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou 5 let na pronájem části stavby 
občanské vybavenosti čp. 28 postavené na 
st. p. č. 237 – nebytový prostor o výměře 

248 m , st. p. č. 237 – zastavěná plocha          
a nádvoří, části p. p. č. 1012/2 – ostatní 
plocha, manipulační plocha o výměře 20 
m2 a části p. p. č. 1019/1 – ostatní plocha – 
sportoviště a rekreační plocha o výměře 

2130 m , vše v k. ú. Bzí u Železného Brodu 
mez i  M ěs t em Že l ezn ý  Br o d ,  I Č 
00262633, se sídlem náměstí 3. května 1, 
Železný Brod a  panem Tomášem 
Pelikánem, IČ 43253971, Splzov 8, 
Železný Brod za cenu 48 000 Kč za rok za 



4

www.zeleznybrod.czŽeleznobrodský zpravodaj |  září 2013
IN

F
O

R
M

A
C

E
 P

R
O

 O
B

Č
A

N
Y

IN
F

O
R

M
A

C
E

 P
R

O
 O

B
Č

A
N

Y

6

 účelem umístění prodejny regionálních 
výrobků

 schvaluje záměr pronájmu zděné garáže         
o jednom stání postavené na pozemku parc. 
č. 712/1 – zastavění plocha a nádvoří            
v k. ú. Železný Brod 

 schvaluje pronájem části stavby umístěné 
na p. p. č. 229 v k. ú. Železný Brod za účelem 
skladování panu P. V., Železná, Železný 

2Brod za cenu 250 Kč za m  a rok 
(osvobozeno od DPH) a schvaluje nájemní 
smlouvu na pronájem části nemovitosti 
postavené na p. p. č. 229 v k. ú. Železný Brod 
mezi Městem Železný Brod a panem P. V., 
Železná, Železný Brod

 schvaluje uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene                
a souhlasu se zřízením stavby s RWE 
GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem 
IČ 27295567 na stavbu „Reko MS Železný 
Brod – Svahová“

 souhlasí s přihlášením pana P. Č., státního 
občana Slovenské republiky k pobytu na 
adresu Vaněčkova 407, Železný Brod

 schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na byt 
v Železném Brodě, Stavbařů 728,  uzavřené 
mezi Městem Železný Brod a paní E. F.,         
o nájemce paní E. F., bytem tamtéž

 schvaluje přidělení bytu č. 2, Příčná 334, 
paní L. F., výměnou za stávající byt v ulici 
Stavbařů 390, vše Železný Brod 

 bere na vědomí zprávu bytové komise          
z výběrového řízení nabízených městských 
bytů dne 2. 7. 2013

 schvaluje přidělení bytu č. 11, Vaněčkova 
407, Železný Brod, paní D. P., nyní trvale 
bytem Jablonec nad Nisou, nájemné je 

2stanoveno na 62 Kč/m , náhradníkem je paní 
L. Č., Železný Brod

 schvaluje přidělení bytu č. 7, Na Vápence 
752, Železný Brod, panu Š. T.,  nyní trvale 
bytem Hrubá Vrbka, nájemné je stanoveno 

2na 68 Kč/m
 schvaluje přidělení bytu č. 67, Na Vápence 

757, Železný Brod, panu R. Š., nyní trvale 
bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno 

2na 66 Kč/m
 schvaluje přidělení bytu č. 3, Na Vápence 

775, Železný Brod, panu R. K., nyní trvale 
bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno 

2na 56 Kč/m , náhradníkem je pan P. S., 
Železný Brod

 souhlasí s udělením výjimky paní J. Č., 
t rvale  bytem Milet ín ,  ze  Směrnice 
pronajímání obecních bytů dle čl. 12, bod       
4 písm. b) a souhlasí s jejím přihlášením do 
výběrového řízení o byt v Železném Brodě 
obálkovou metodou

 schvaluje užívání bytu Na Vápence 769, 
Železný Brod paní K. K.,  trvale bytem 
Železný Brod, po dobu pobytu řádné 
nájemkyně bytu v zahraničí od 1.8.2013 do 
31. 7. 2014

 schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou od 15. 7. do 4. 9. 2013 k bytu č. 

2 3 v ul. Masarykova 357 za cenu 48 Kč/m
panu R. F.,  Praha, nájemné a záloha na 
služby jsou splatné předem

 schvaluje poskytnutí mimořádné odměny za 
úspěšné plnění mimořádných nebo zvlášť 
významných pracovních úkolů v II. čtvrtletí 
2013: ředitelce Městského muzea Mgr. Petře 
Hejralové, řediteli Bytového podniku města 
Železný Brod panu Miloši Havlíkovi, 
jednateli Technických služeb města Železný 
Brod Ivu Havlíčkovi, jednateli Tepla města 
Železný Brod, s. r. o. Miloši Koutovi 

 bere na vědomí zápis z jednání kulturní 
komise ze dne 8. 7. 2013

 schvaluje financování koncertu Vojty 
Kiďáka Tomáška a Kapelníků, který se 
uskuteční 12. 7. 2013, ve výši 5 000 Kč         
z fondu kulturní komise

 schvaluje výsledek výběrového řízení na 
dodavatele stavby „Snížení energetické 
náročnosti objektu Mateřské školy Slunečná 
v Železném Brodě“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo po marném uplynutí lhůty 
p r o  p o d á n í  n á m i t e k  s  u c h a z e č e m 
NATURTEP spol. s r. o., Na Lučinách 10, 
417 12 Proboštov, IČ 27347311 za konečnou 
cenu 2 691 355,41 Kč bez DPH

 schvaluje zadání rekonstrukce veřejného 
osvětlení v Železném Brodě – ulice Těpeřská 
(od křižovatky s ulicí Štefánikovou po 
odbočku do ulice Chvalíkovické) Tech-
nickým službám města Železný Brod,          
s. r. o. (IČ 27260887) a schvaluje smlouvu       
o dílo s Technickými službami města 
Železný Brod s. r. o. na rekonstrukci 
veřejného osvětlení v Že-lezném Brodě – 
ulice Těpeřská (od křižovatky s ulicí Štefáni-
kovou po odbočku do ulice Chvalíkovické)    
v ceně 124 160 Kč bez DPH
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Práce na zateplení objektů škol a školek
V letošní stavební sezóně probíhá řada 
stavebních prací na zateplení objektů škol         
a školek v Železném Brodě. Největší a nej-
problematičtější stavební akcí je zateplení 
základní školy Pelechovská mimo centrální 
pavilon, který je již po rekonstrukci. Práce byly 
z důvodu termínového posunu při výběru 
dodavatele zahájeny až v srpnu. Při zahájení 
prací bylo zjištěno, že v části konstrukcí se 
nachází azbest, přestože při zpracování 
projektu bylo na nebezpečí upozorněno            
a v objektu byly provedeny průzkumné práce. 
Azbest se nachází ve čtyřech místech ve 
skleněné stěně podél schodišť a ve východní 
části kolem oken do chodby.
Po dohodě mezi odbornou firmou a krajskou 
hygienickou stanicí byly konstrukce zasažené 
azbestem zakonzervovány a odstraněny, a tento 
problém se přímo nedotkne provozu školy. 
Protože při odstranění konstrukcí zasažených 
azbestem byly omezeny i stavební práce, budou 
některé stavební práce na pavilonu S2 (jídelna) 
probíhat během zahájení školy, ale dodavatel 
přislíbil jejich urychlení za cenu prací                
o víkendech.
Generálním dodavatelem stavby je společnost 
Trigema Building a. s. Praha, odbornou firmou 
na odstranění azbestem zasažených konstrukcí 
je společnost Klio s. r. o. Rudná u Prahy. 
Kromě základní školy Pelechovská byly 
zahájeny práce na zateplení školek Stavbařů          
a Slunečná. U obou školek již byla v roce 2011 
vyměněna okna a nyní dojde k zateplení 

objektu a výměnám regulátorů topení. Stavební 
práce byly zahájeny v srpnu a měly by být 
ukončeny do konce září tak, aby během září 
stavební firma co nejméně zasahovala do 
provozu školek. Problematičtější je situace        
u Domu dětí a mládeže Mozaika. Zde kromě 
zateplení dojde k výměně oken za nová 
plastová a rozsah prací je zde o dost větší než     
u školek. Proto bude provoz Mozaiky během 
září omezen. Rozsah činností kroužků by však 
měl být zachován v provizorních podmínkách, 
ale v rozsahu, který bude podobný činnosti        
v roce 2012/13 s tím, že rozsah se upraví podle 
zájmu. Stavební práce na školkách a Domu dětí 
a mládeže provádí společnost Naturtep s. r. o., 
Proboštov.
K problematické situaci došlo u mateřské školy 
Na Vápence. Přestože bylo oznámení o zakázce 
zveřejněno na centrálním Věstníku veřejných 
zakázek a o výběrovém řízení byly přímo 
informovány firmy, které zaslaly nabídku na 
předešlé stavební akce, na základě loňské 
novely zákona o zadávání veřejných zakázek 
jsme byli povinni výběrové řízení zrušit a za-
kázku oznámit opakovaně. Protože stavební 
práce nelze realizovat bez toho, aby se dotkly 
provozu školky, jednáme s poskytovatelem 
dotace o možnosti zakázku termínově rozdělit 
tak, že by se část stavebních prací realizovala       
v letošním roce a část by se dokončila o prázd-
ninách 2014 včetně úpravy areálu školky.
Stavby jsou podpořeny dotací z Operačního 
programu Životní prostředí prostřednictvím 
Státního fondu životního prostředí.

V září a říjnu letošního roku dojde k realizaci II. 
etapy projektu Regenerace panelového sídliště 
Jiráskovo nábřeží, jehož náplní bude především 
rozšíření parkovacích míst. V současné době 
byl ukončen výběr dodavatele stavby, kterým 
bude společnost SaM silnice a mosty a. s., 
Česká Lípa. Přesné termíny realizace stavby 
jsou v současné době dohadovány s ohledem na 
související investici, kterou je rekonstrukce 
kanalizace v Poštovní ulici. Investorem této 
akce je Severočeská vodárenská společnost 
a.s., ale protože z logiky věci jejich stavba bude 
umístěna pod naší, „brzdíme“ v současné době 

Regenerace panelového sídliště Jiráskovo nábřeží
zahájení realizace tak, aby obě stavby proběhly 
koordinovaně a tak, aby omezily obyvatele co 
nejméně.
Protože cena z výběru dodavatele stavby 
parkovišť je výrazně nižší, než jsme před-
pokládali, jednáme s poskytovatelem dotace        
o možnosti zahrnutí úpravy míst pro odpadové 
nádoby na směsný i na separovaný odpad do 
projektu. Poskytovatelem dotace je Mini-
sterstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím 
podprogramu Regenerace panelových sídlišť. 

Ing. Daniel Mach
odbor územního plánování a reg. rozvoje
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Automobil městské policie již delší dobu 
dosluhuje, a proto byla na základě schváleného 
rozpočtu na rok 2013 provedena poptávka na 
nákup vozidla s úpravami pro provoz městské 
policie. Ve veřejném výběrovém řízení byly 
obdrženy 4 nabídky, všechny na vůz značky 
Škoda Yeti, který se pro potřeby městské policie 
vyrábí ve speciální sérii. Škoda Yeti nahradí 10 
let starý vůz značky Škoda Fabia, jelikož 
invest ice do jeho údržby jsou značně 
nerentabilní. Vítězná nabídka 481 tis. Kč je          
o téměř 69 tis. Kč nižší než částka, se kterou se 
počítalo v rozpočtu, jsme tedy rádi za další 
úsporu. 

Nový automobil 
pro městskou policii

André Jakubička, starosta města

Rád bych vás informoval o zcela nové službě, 
jež pro občany městský úřad v průběhu 
měsíce září připravuje. Jistě s námi budete 
souhlasit, že ceny energií zatěžují nejen 
rozpočet města, ale i ten váš. Proto se 
pokoušíme najít způsob, kterak ušetřit za 
dodávku energií a prostřednictvím spo-
lečnosti eCENTRE, a. s. vám nabídneme 
možnost zapojit se do elektronické aukce na 
dodávku silové elektřiny a zemního plynu. 
Díky této společnosti máme pro město 
vysoutěženou dodávku elektřiny do konce 
roku 2013. V současné době se připravujeme 
na zadání veřejné zakázky na dodávky sil. 
elektřiny na roky 2014 a 2015. Spolupráce       
s eCENTRE se nám osvědčila a tudíž rada 
města na svém zasedání schválila návrh 
vedení města v této spolupráci pokračovat        
a rovněž zpřístupnit aukci i pro domácnosti      
a podnikatele. Společnost eCENTRE navíc 
přichází s vylepšenou nabídkou. Za prvé je to 
skutečnost, že aukce bude pro zadavatele 
provedena zcela bezplatně, neboť odměnu 
zaplatí vítězný dodavatel. Za druhé s pod-
porou radnice pro občany zajistí přítomnost 
konzultanta, který objasní vše potřebné a po-
může s vyplněním smlouvy a předložením 
potřebných dokumentů. O vývoji situace vás 
budeme dále informovat, více o službě 
naleznete na webových stránkách společ-
nosti:  http://ecentre.cz/.

Elektronická aukce 
energií

André Jakubička
starosta města

Připomínáme v prázdninovém vydání Železno-
brodského zpravodaje již avizovanou akci 
„Týden otevřených dveří“, která proběhne od     
9. do 13. září 2013. Ve vloženém přehledu si 
můžete vybrat z nabídky různých volnoča-
sových aktivit pro děti a mládež v Železném 
Brodě, které můžete zdarma navštívit, případně 
si činnosti také vyzkoušet. 
Vedení města chce účast dětí ve volnočasových 
aktivitách podpořit tím, že všem dětem ve          
3.  ročníku základní školy s bydlištěm                  
v Železném Brodě, pokud se budou celoročně 
věnovat kterékoliv činnosti a předloží doklad       
o zaplacení včetně potvrzení, že jejich absence 
bezdůvodně nepřesáhla 20 %, bude jim               
v pokladně MěÚ v Železném Brodě proplacen 
příspěvek do výše 500 Kč za jedno pololetí 
školního roku. Tento příspěvek bude možné         
v průběhu školní docházky čerpat pouze jednou. 
Věříme, že využijete tyto nové možnosti, těšíme 
se na hojnou účast v „Týdnu otevřených dveří“    
a na zapojení dalších dětí do aktivit nabízených    
v našem městě. Vaše děti tak pod vedením 
zkušených pedagogů a vedoucích kroužků 
budou smysluplně trávit svůj volný čas.  

Týden otevřených 
dveří 2013

Ing. Miloslav Louma 
místostarosta
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Upozornění o platbě 
místního poplatku 
za odpady

Oznámení 
technických služeb

Finanční odbor MěÚ upozorňuje občany, že 
dnem 30. září skončí termín pro úhradu 2. 
splátky místního poplatku za likvidaci 
komunálního odpadu. Pokud jste ještě 
nezaplatili, učiňte tak do konce měsíce září      
v pokladně MěÚ nebo převodem na účet 
města 2225-0963249319/0800, variabilní 
symbol 13371, konstantní symbol 378, 
specifický symbol sdělí správce poplatku na 
telefonním čísle 483 333 955 nebo e-mailu 
v.ersilova@zelbrod.cz. Tento specifický 
symbol je u poplatníka stabilní a lze jej použít 
i při platbách v dalších letech. Pro správné 
zařazení platby je uvedení specifického 
symbolu nezbytné!
V případě neuhrazení poplatku nebo jeho části 
v tomto kalendářním roce jej může správce 
poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Dále upozorňujeme občany, kteří platí místní 
poplatek za odpady převodem z účtu, aby si 
opravili trvalé příkazy nebo provedli úhradu    
v nové výši poplatku. Od 1. 1. 2013 byl 
poplatek zvýšen na 590 Kč za osobu                 
a kalendářní rok. Vy, kteří  jste již zaplatili        
v nesprávné výši, zaplaťte vzniklý rozdíl do 
konce měsíce října.

Vladimíra Eršilová – finanční odbor

Ivo Havlíček
jednatel Technických služeb města Žel. Brod

Dne 10. 8. 2013 byla provedena pracovníky 
České obchodní inspekce kontrola pohon-
ných hmot na čerpací stanici Technických 
služeb města Železný Brod s. r. o.
Tato kontrola byla provedena na základě 
oznámení o údajné špatné kvalitě PHM.

Inspekční zpráva dne 14. 8. 2013 z akredito-
vané zkušební laboratoře: 
Uvedené výrobky splnily stanovené poža-
davky
vzorky:  Nafta motorová
                BA 95 Super

Naše benzinová stanice si nechává na své 
náklady dělat pravidelné kontroly PHM, 
děkujeme oznamovateli, neboť jsme tentokrát 
ušetřili a nemuseli jsme tyto výsledky platit.

Seznámení s kontrolním protokolem a sdě-
lením výsledků posouzení jakosti a bezpeč-
nosti výrobku pohonné hmoty naleznete na 
našich stránkách www.tszb
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Ve spolupráci s firmou EKO-KOM, a. s.          
v měsíci srpnu proběhla 1. etapa modernizace 
sítě tříděných odpadů v našem městě. Jak si již 
jistě občané v centru města všimli, 8 stanovišť 
je osazeno novými zvony o celkovém počtu 
38 ks zvonů. Zvony jsou postaveny do 
komplexních hnízd (sběr pokud možno všech 
druhů tříděných odpadů na jednom místě), jak 
si moderní způsob sběru těchto komodit 
vyžaduje. Všechny zvony městu Železný 
Brod bezplatně zapůjčila autorizovaná 
obalová společnost EKO-KOM, a. s.,              
s příslibem další spolupráce do budoucna. 
Pokud vše dobře dopadne, do cca 3 let by 
Železný Brod měl být osazen novými zvony 
na 39 stanovištích v celkovém počtu152 
zvonů a vykrytí všech sbíraných komodit.       
V současné době např. sklo sbíráme na 29 
stanovištích. Až na nějaké okrajové oblasti        
s minimální hustotou zalidnění budeme 
bezproblémově splňovat doporučené docház-
kové vzdálenosti. V sídlištní zástavbě se 
doporučuje maximální docházková vzdá-
lenost do 150 m, v zástavbě rodinných domů 
se doporučuje vzdálenost do 250 m. Pytlový 
sběr rušen nebude. Umístění nových 
stanovišť není definitivní, rovněž nemusí být 
definitivní jejich počet. Výběr byl proveden      
s ohledem na hustotu osídlení a docházkovou 
vzdálenost. Teprve čas ukáže, jestli bude třeba 
něco změnit. Problémem je případné umístění 
stanoviště na soukromé pozemky, v některých 
lokalitách obecní pozemky nejsou k dispozici. 
Celá tato akce bude postupně zlepšovat 
podmínky města při čerpání odměn za třídění 
odpadů od společnosti EKO-KOM.

Zvony zapůjčené touto společností v 1. etapě 
mají hodnotu 553 766 Kč. Je to nemalá 
hodnota. Prosím občany, nekažme dobrou 
spolupráci. Incidenty, jako požár celého 
hnízda v červenci v ulici Na Vápence nám        
v dobré spolupráci do budoucna nepomohou. 

 

Modernizace sběru tříděných odpadů
Děkujeme všem občanům města, kteří třídí 
odpad; protože se stále častěji pytle s vytří-
děnými odpady objevují vedle popelnic na 
směsný komunální odpad, odkud však nejsou 
odváženy, žádáme občany, aby je dávali na  
místa, kam patří. Těmito místy jsou všechna 
stálá stanoviště na tříděný odpad, tj. zvony na 
sklo a papír, plasty, držáky s žoky na PET 
lahve. Tříděné odpady jsou sváženy 
Technickými službami Železný Brod s. r. o., 
nikoliv Severočeskými komunálními 
službami s.r.o. Není v silách Technických 
služeb ani v ekonomických možnostech 
města projíždět veškeré svozové trasy, 
kterými se sváží směsný komunální odpad.
Rovněž žádáme občany o to, aby tyto pytle 
přistavovali na svozová místa ve středu 
odpoledne, protože ve čtvrtek probíhá svoz. 
Není zrovna hezký pohled na hromady 
žlutých a oranžových pytlů o víkendech. Také 
se někdy objevují vytříděné odpady v pytlích 
na směsný komunální odpad (bílé s modrým 
potiskem). Tímto vzniká finanční škoda, 
protože nákupní cena tohoto pytle je 55,- Kč. 
Navíc vždy tyto pytle skončí na skládce, 
protože jsou určeny na směsný komunální 
odpad a pracovníky SKS jsou automaticky 
házeny do svozového auta.
Dále upozorňujeme, že nádoby na směsný 
komunální odpad slouží k odkládání jen 
tohoto druhu odpadu. Nepatří tam nic, co lze 
vytřídit, žádné nebezpečné odpady, žádné 
zbytky z úklidu zahrádek (zbytky ovoce, 
tráva, listí, kamení apod.), neboť tento druh 
odpadů se mezi komunální nepočítá a musí se 
s ním nakládat jinak. Pro tyto účely slouží 
občanům sběrný dvůr.

Miloš Pala 
odpadové hospodářství města
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Městská policie Železný Brod informuje

velitel MP sstr. Pavel Hriník

 V  p o s l e d n í m  o b d o b í 
zpřísnila MP dohled nad 
dodržováním OZV o poží-
vání alkoholu na veřejných 
prostranstvích a zákazu 

kouření na dětských hřištích. Během léta 
bylo řešeno 40 případů, z nichž bylo 15 
vyřešeno v blokovém řízení.

 Letošní léto s sebou přineslo několik 
přívalových dešťů a prudkých  bouří. MP 
zasahovala u 8 takových případů. Došlo     
k poškození několika vozidel. Všechny 
případy se obešly bez zranění.

 MP asistovala během léta u 18 dopravních 
nehod.  V několika případech bylo potřeba 
odklonit dopravu. Bohužel u několika  
doprav. nehod musela zasahovat LSPP. 

 MP zasahovala během léta u 3 případů, při 
nichž duševně nemocní lidé ohrožovali 
sebe a své okolí. V jednom případě se 
strážníkům podařilo nemocné zabránit ve 
skoku z balkonu. Ve všech případech lékař 
rozhodl o převozu do psychiatrické 
léčebny. Při převozu asistovali naši 
strážníci.

 V létě zasahovala MP u 35 případů, kde 
alkohol přemohl konzumenty a ti zůstali 
bezvládně ležet v ulicích města. V 18 
případech bylo nutné postiženým 
poskytnout první pomoc a přivolat RZS, 
která zraněné převezla do nemocnice         
k dalšímu ošetření.

 V červenci přijala MP oznámení od muže, 
který se obával o zdraví svého bratra, který 
mu po telefonu sdělil, že leží doma na zemi 
a nemůže se hýbat. Jelikož se nepodařilo 
zajistit klíče od bytu a hrozilo nebezpečí      
z prodlení, museli strážníci byt otevřít za 
pomocí síly. V bytě byl skutečně nalezen 
zdravotně indisponovaný muž. Byla mu 
poskytnuta první pomoc a přivolána RZS, 
která muže převezla do nemocnice.

 Během léta bylo MP odchyceno 45 volně 
pobíhajících psů. Většina se vrátila svým 
majitelům.    

                                                                                                                                    

Omalovánka

 Celkem bylo v létě přijato 420 oznámení, 
35 z nich bylo vyřešeno v blokovém 
řízení, 30 případů bylo předáno k dořešení 
správnímu orgánu. Zbytek případů byl 
vyřešen domluvou nebo se jednalo           
o žádosti o pomoc, které nemají trest-
něprávní charakter. 

Kontakty na MP

Velitel MP: 
tel.: 483 333 939  

e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz

Operační MP:  
tel.: 483 333 933  

nepřetržitě mob.:  602 646 188
e-mail: mestska.policie@zelbrod.cz
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Svět se dynamicky vyvíjí a technický pokrok 
pronikl i do oblasti vzdělávání. Aktuálním 
trendem je úspora času za cestování                 
a dostupnost vzdělávání v místě a čase, které 
Vám vyhovují. Za kurzy tak již nemusíte 
cestovat. Můžete si je spustit na internetu, 
kdekoli a kdykoli.
Již delší dobu se na poli vzdělávání objevuje 
tzv. e-learning a můžeme říct, že si tam 
vydobyl své pevné místo. E-learning si 
můžeme představit jako předem připravené 
vzdělávací materiály v elektronické podobě, 
které si účastník prochází formou samostudia. 
Materiály mívají nejčastěji formu prezentace 
s multimediálními či interaktivními prvky 
(těmi mohou být např. různá videa, zvukové 
soubory, testy či úkoly). Kurz si můžete 
spustit v jakoukoli denní dobu a kdekoli, ať už 
jste právě doma, v práci či na dovolené. 
Výuku můžete také přerušit a neomezeně se     
k ní vracet.
Novější formou vzdělávání přes internet jsou 
pak online kurzy, někdy nazývané také 
webináře. Jedná se o výuku v reálném čase        
s živým lektorem. Účastník se přihlásí v pře-
dem určený čas na svém počítači do virtuální 
třídy, kde má možnost vidět i slyšet lektora, 
sledovat jeho prezentaci či zapojovat se do 
diskusí s ostatními účastníky. Tato forma 
výuky si tedy zachovává výhodu interaktivity, 
komunikace s lektorem a účastníky, přitom
ale kurz můžete sledovat z jakéhokoli  

Nikam nechoďte, občanské vzdělávání 
přijde za vámi!

počítače s internetem. Lektor tedy „přijde se 
svým školením až za vámi“.
Obě výše zmíněné metody využívá také 
projekt zaměřený na občanské vzdělávání, 
který s ústředním mottem „Nebuď ovčan! 
Občanskou gramotností proti ovčanství“ 
přináší návod, jak se účinně zapojit do 
občanského života. Projekt se zaměřuje na pět 
témat: Aktivní občanství a participace občanů 
na veřejném dění, Odpovědný přístupu k ži-
votnímu prostředí Odpovědný přístupu k fi-
nancím, Multikulturalismus a prevence 
extremismu a Dobrovolnictví.
Všechny kurzy jsou realizovány zdarma          
a srozumitelnou formou s důrazem na 
praktické pojetí a využití. Pokud si tedy 
chcete vyzkoušet zdarma moderní výukové 
metody v praxi a přiučit se občanským 
dovednostem, navštivte projektové stránky 
www.nebudovcan.cz, kde najdete termíny        
i detailní informace.
Celý název projektu: „Podpora, stimulace        
a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců     
v oblasti odborných a obecných kompetencí“, 
reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206. Projekt je 
financovaný Evropskou unií a státním 
rozpočtem České republiky.

ALETHEIA, s. r. o. 
Mgr. Jana Kamínková

mobil: 775 175 873
www.aletheia.cz

kaminkova@aletheia.cz
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Mariánské Lázně

Vaněčkova ulice

Vstupné:15Kč

Sociálně – aktivizační služby pro veřejnost a seniory

Hrátky s pamětí
Dům s pečovatelskou službou 

Železný Brod

 

Přihlášky: Pečovatelská služba Železný Brod

3. 9. 2013  v 10 hod.

Na setkání se těší Zdeněk Choura
Pracovník v sociálních službách, člen České alzheimerovské společnosti

Vezměte s sebou: brýle, tužku a dobrou náladu

Stop smrtelným nehodám
20. 9.–7. 10. 2013 

Železný Brod – radnice budova „B”
(náměstí 3. května) 

 Výstava bude umístěna tak jako 
v loňském roce na chodbách před odborem dopravy.

SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM TOMÁŠEM 
PFEIFFEREM ve Spolkovém domě – E. Floriánové 8,           
v Jablonci nad Nisou. Úterý  17. 9. 2013  od 18.00 hod. 
Chcete poznat věci, o kterých se ve škole neučí? Vždyť záhada je jen 
zákonitost, kterou jsme ještě nepoznali. Na to, co vás zajímá, se 
můžete zeptat biotronika Tomáše Pfeiffera. Vstupné je dobrovolné. 
Na závěr přednášky proběhne biotronické působení formou 
rozloučení. Info: www.dub.cz
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Ve dnech 7. až 15. září 2013 
s e  u s k u t e č n í  v  Č e s k é 
republice Dny evropského 
dědictví (EHD). Národní 
téma pro rok 2013 je: 

„Památky v novém světle“. Slavnostní 
zahájení se uskuteční 7. září v Olomouci.

Dny evropského dědictví ( European Heritage 
Days, dále EHD) každoročně v měsíci září 
otevírají nejširší veřejnosti brány nejzají-
mavějších památek, budov, objektů a prostor, 
včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela 
nepřístupné.
Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, 
evropské i světové civilizace. Proto jsou v 
rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné   

Dny evropského dědictví  (EHD) – 2013
akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, 
ale i soutěže a další kulturní programy. Proto 
jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá
národní témata, jejichž prostřednictvím 
obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků 
na různorodé fenomény přírodního a kul-
turního dědictví. Hledání identity jedince 
žijícího v 21. století, ve stále více se 
globalizujícím světě – to je to, čemu EHD 
přispívají, a proto se těší stále vzrůstající 
oblibě a většímu zájmu. Dny evropského 
dědictví ( EHD – European Heritage Days )  
jsou významnou celoevropskou kulturně 
poznávací, společenskou a výchovnou akcí.
Více informací najdete na webových 
stránkách Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska.

Běliště
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Dny evropského dědictví 2013 
v Železném Brodě

Běliště čp. 57 – národopisná expozice muzea
Výstava: Toč se a vrč!  
Otevřeno v rámci EHD: 14. a 15. září,     
9– 17 hod., vstupné zdarma

Klemencovsko čp. 37 – městské muzeum
Výstava: Přírůstky do sbírky  skla a bižuterie 
za rok 2012  
Otevřeno v rámci EHD:  14. a 15. září,     
9–17 hod., vstupné zdarma 

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Poušti  
Otevřeno v rámci EHD: 14. září,  12–16 hod., 
vstupné zdarma. 

Kostel sv. Jakuba Většího + dřevěná 
zvonice
Otevřeno v rámci EHD: 14. září, 
10–12  a 13– 17 hod., vstupné zdarma
Od 11.30 do 12 hod. se ve zvonici rozezní 
zvony a každý zájemce si bude moci zazvonit.

Dny evropského dědictví 
2013 na Krásné

Kostel sv. Josefa
Od 15 hod bude pobožnost ke svátku 
Povýšení Svatého kříže, od 16 hod poutní 
mše svatá. 
Otevřeno v rámci EHD: 15. září,  
13–17 hod., vstupné zdarma

Fara – č. p. 19
Na faře bude možnost občerstvení a je 
připravena malá ukázka rukodělných prací.
Otevřeno v rámci EHD: 15. září  
13–17 hod., vstupné zdarma

Kittelův dům – č. p. 10
Komentovaná prohlídka: Kittelův dům        
v novém světle
Otevřeno v rámci EHD:  15. září  
10–18 hod., vstupné zdarma

Dům čp. 11 – Kittelovo muzeum
Otevřeno v rámci EHD: 14. a 15. září  
10– 18 hod., vstupné běžné

Dana Picková, OŽP – památková péče

Klemencovsko Kittelův dům 
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Fotosoutěž „Brody v Brodě 2013“ pořádalo 
Fotostředisko Havlíčkův Brod ve spolupráci    
s městy Český Brod, Havlíčkův Brod, 
Uherský Brod, Vyšší Brod a Železný Brod. 
Odborná soutěžní porota zasedala 8. srpna     
v zasedací místnosti havlíčkobrodské radnice. 
Jejím předsedou byl pan Josef Čáslava (Foto 
Čáslava Kolín); za Havlíčkův Brod zasedala v 
porotě Ing. Eva Nigošová, za Český Brod 
Leoš Velenský, za Uherský Brod Mgr. Hana 
Mahdalová, za Železný Brod Bc. Iva 
Chaloupková.  
Odborná soutěžní porota rozhodla o vítězích:

1) kategorie „Krásy města“ 
   1. místo: Chaloupková Petra, Zrcadlení 
   2. místo: Kunc Vladimír, Po dešti 1 
   3. místo: Fila Luboš, Ve Vyšším Brodě

2) kategorie „Život ve městě“ 
   1. místo: Jaroslav Kadlec, V cukrárně
   2. místo: Blaha František, Uherský Brod 
                 versus Barcelona
   3. místo: Mašek Jan, Nábřeží (Žel. Brod)

Rozhodování bylo velmi těsné a odborná 
porota udělila dvě čestná uznání v každé  
kategorii. Dále každý člen odborné poroty 
rozhodl o nejlepší fotografii svého města. 
Nejlepší fotografií ze Železného Brodu se 
stala fotografie Jana Maška, a sice: Domy     
u Lípy č. 191 a 204 II. Vybrané fotografie ze 
všech měst budete moci vidět na putovní 
výstavě, která bude v železnobrodské městské 
galerii k vidění v termínu 1. – 23. listopadu 2014.
Snímky ze Železného Brodu zaslali: 
Věra Bartoňová, Adéla Vališová, Jan Mašek, 
Pavlína Winterová, Hana Palečková, 
Vladimíra Dvořáková, Alena Kortanová, Eva 
Sedláková, Matěj Jelínek, Roman Matějka, 
Ernesto Malafarina. 
IKS všem děkuje za zapojení do soutěže.

Více informací a vítězné fotografie naleznete 
na www.fotobrody.cz.

Brody v Brodě

3. místo – Nábřeží – Jan Mašek – Žel. Brod

Industrial – Matěj Jelínek – Žel. Brod
 fotografie, která se neumístila, ale porotu zaujala 
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www.zeleznybrod.cz

Turistické informační
centrum

Otevírací doba v září:
po–pá: 9–12 a 12.30–17 hodin
so–ne: 9–13 hodin
v rámci akce Skleněné městečko (14.–15. 9.): 
bude otevřeno 9–17 hodin

Upozorňujeme, že od 1. října 2013 dojde ke 
změně pracovní doby a to následovně: 
říjen–duben: po–pá 9–12 a 12.30–16 hodin, 
so 9–12 hodin

Nová služba pro veřejnost!
Barevné kopírování a tisk
ceník: A4 7 Kč / str., A3 14 Kč / str.

Aktuální předprodej vstupenek od 2. září
 23. 9. 2013 od 19 hodin – divadlo Druhá 

smrt Johanky z Arku – 195 Kč
 28. 9. 2013 od 19 hodin – divadlo Podivné 

odpoledne dr. Zvonka Burkeho – 50 Kč
 5. 10. 2013 od 19 hodin – koncert Tiburtina 

ensemble, jazzové trio Davida Dorůžky 190 
Kč

 14. 10. 2013 od 19 hodin – divadlo Klára        
a Bára – 265 Kč

Svozový autobus do OC Forum, Liberec: 
Za nákupy zcela ZDARMA vás autobus 
doveze  v  t e rmínech :  21 .9 . ,  26 .10 . , 
23.11.2013. Odjezd autobusu z autobusového 
nádraží v Železném Brodě v 10.15 hodin. 
Návrat v 17.05 hodin.
                                                                               

Předprodej zvýhodněných vstupenek probíhá 
na IC Litoměřice pouze do 12. 9. 2013. 
Podařilo se nám pro náš zájezd tuto cenu 
vstupného rezervovat až do 19. 9. 2013.
Odjezd ze Železného Brodu v 7.10 hodin         
z parkoviště na náměstí 3. května před 
budovou „B“ městského úřadu.
37. ročník nejnavštěvovanější zahradnické 
výstavy v České republice „ZAHRADA 
ČECH“ nabízí svým návštěvníkům tradičně 
bohatý sortiment pro zahrádkáře, chalupáře     
a kutily. Součástí veletrhu je kulturní               
a doprovodný program. Ve čtvrtek 19. září se 
můžete těšit na speciální gastronomický 
festival.  Více  na www.zahradacech.cz
Zájemci se mohou hlásit v Turistickém 
informačním centru Železný Brod 
(tel. č.: 484 353 333, info@zelbrod.cz).

Zájezd do Litoměřic na výstavu „Zahrada 
Čech“ se uskuteční ve čtvrtek 19. září 2013. 
Cena dopravy: 200 Kč / osoba.  Cena vstup-
ného: 70 Kč / dospělí a 50 Kč / důchodce. 

Nová kniha Železnobrodská promenáda vás 
provede historií našeho města. Kniha je 
doplněna spoustou dobových fotografií.          
V prodeji na TIC. Cena: 120 Kč.
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pondělí 23. září od 19 hodin 

Stefan Canev: DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU 
režie: Světlana Lazarová
v zastoupení agentury Golden Archer Productions, s. r. o.. 
Hrají: Vilma Cibulková, Ladislav Mrkvička a Stanislav Lehký
Více info: www.divadlopocernice.cz; vstupné: 195 Kč

Potřebujeme hrdinství pro náš život a za jakoukoliv cenu? Zdá se, že ano.
Tragikomické poselství o důstojnosti člověka a neokázalém hrdinství. Netradiční repríza 
posledních hodin před upálením slavné bojovnice Johanky. 
Žanetě, potulné herečce, rebelce, se nabízí příležitost volby: „plazit se a žít nebo neplazit se       
a zemřít“. Na cestě své duchovní proměny se stává „Johankou“ a sama sobě „tvůrcem“. Bůh       
a Kat, kteří Žanetu v její „životní změně“ utvrzují, jsou také velmi netypičtí: z Boha lásky          
a naděje se vyklube ubohý, nevraživý staříček, který opovrhuje lidmi a světem kolem nás, 
rozpolcený Kat je v „zabíjení“ až nepochopitelně altruistický a lidský. Současný a zcela 
paradoxní návrat k osudovým chvílím jedné již zmytologizované „smrti“ nás vede k myšlence, 
že k hrdinství je třeba dozrát.

Městské divadlo Železný Brod

sobota 28. září od 19 hodin

L a d i s l a v  S m o č e k :  P O D I V N É 
ODPOLEDNE 
DR. ZVONKA BURKEHO
režie: Tomáš Kesner
v podání DS Tyl Železný Brod, o. s.; vstupné: 50 

Divadelní soubor Tyl Železný 
Brod uvede v sobotu 28. září 2013 
od 19.00 lehkou líčenou komedii 

Ladislava Smočka

PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. 
ZVONKA BURKEHO

v hlavních rolích vystoupí Michal 
Kočvara jako doktor Zvonek Burke, 
Milena Procházková jako jeho bytná, 
stará Outěchová, Iva Kesnerová jako 
její dcera Svatava, Olda Hudský jako 
nadaný filatelista Tichý a Libor 
Bryknar jako nápadník z Chodska 
Václav Václav.
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Radikální komedie o dvou manželských krizích               
a jednom úmyslně založeném požáru.
Skoro nikdo není se svým životem úplně spokojený.         
A opravdu jen málokdo má takovou kliku, že najde 
ideálního partnera, se kterým dokáže být skutečně 
šťastný. 
Příběh Kláry a Báry vypráví o tom, co se může stát, když 
jedné z kamarádek po řadě manželských kompromisů 
rupnou nervy a pokusí se radikálně svůj manželský život změnit. Klára a Bára jsou nejlepší 
kamarádky a sdílí spolu všechny důležité věci. Až na jednu. Klára má poměr s Bářiným mužem 
Jiřím, a to opravdu není nic, s čím by se chtěla kamarádce svěřit. Klára a Bára v první části 
primárně baví a ve druhé přinášejí ponaučení, že nic se nejí tak horké, jak se uvaří.

pondělí 14. října od 19 hodin

Patrik Hartl: KLÁRA A BÁRA
režie: Patrik Hartl; v podání divadla Studio Dva Praha

Hrají: Ivana Chýlková, Eva Holubová, 
Mojmír Maděrič, Roman Štambrňák, Bára Šuláková
www.studiodva.cz; vstupné: 265 Kč

úterý 8. října od 10 hodin

Jan Vodňanský / Pavel Polák – KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT; režie: Petr Vágner
v podání divadla: Hravé divadlo Brno; Více info:  www.hravedivadlo.cz

Sobota 5. října od 19 hodin
kostel sv. Jakuba Většího v Železném Brodě

Koncert: APOKALYPSA – ZJEVENÍ SV. JANA
Účinkují: Tiburtina ensemble a jazzové trio Davida Dorůžky
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Klasiku, operu, balet, swing, soul i alternativní 
hudbu nabídne v řadě  20 koncertů, divadelních 
představení a projekcí 12. ročník Meziná-
rodního hudebního festivalu Lípa Musica, který 
se uskuteční ve dnech od 20. září do 26. října 
2013 na více než 15 zajímavých místech 
severočeského kraje a v příhraniční části 
německého Saska. A na jeden z festivalových 
koncertů se můžete vypravit i v Železném 
Brodě.
Nabitý program obsahuje podle slov zakladatele 
a ředitele festivalu Martina Prokeše „celou 
baterii hudebních bonbonků“ v čele s Dagmar 
Peckovou ,  I vou  B i t t ovou ,  Vác l avem 
Hudečkem, Josefem Špačkem, Ondřejem 
Havelkou nebo kamerunskou soulovou 
zpěvačkou Ntjam Rosie. Kromě hudby nabízí 
Lípa Musica tradičně i přesahy do drama-
tických žánrů, které v letošním bude repre-
zentovat opera, balet i divadlo pro děti. Do 
České Lípy se můžete vypravit na záznam jedné 
z nejúspěšnějších inscenací newyorské 
Metropolitní opery – Bizetovy Carmen v titulní 
roli s proslulou Elinou Garančou. Balet kromě 
Petrohradské Mariinky, kam se opět podíváme 
skrze promítací plátno na Čajkovského 
pohádkového Louskáčka, bude reprezentovat      
i legendární Pražský komorní balet s trojicí 
originálních choreografií. A pro děti je dále 
připraven i Kocour Modroočko, kterého do 
českolipského divadla přiveze soubor Krapet.     
Z hudební komorní nabídky pak nemůžeme 
opominout vystoupení úspěšného klavíristy 
Michala Maška, recitál barytonisty Tomáše 
Krále nebo setkání se soubory Stimmwerck, 
Collegium Marianum či Schola Gregoriana 
Pragensis. 
Rádi bychom vás však pozvali především na 
neotřelý program, který si své místo najde            
v sobotu 5. října v prostorách kostela sv. Jakuba 
v Železném Brodě. Připravili jsme pro vás 
netradiční spojení, které je příslibem nevšed-
ního zážitku. S programem „Apokalypsa – 
Zjevení sv. Jana“ vystoupí u Svatého Jakuba 
společně ženský vokální soubor Tiburtina 
Ensemble, který se specializuje na interpretaci 
gregoriánského chorálu a středověkého 
vícehlasu, a jazzové trio Davida Dorůžky.

MHF Lípa Musica 2013: Středověká hudba 
a jazz rozehraje Železný Brod

Inspirativním a hlavním zdrojem programu jsou 
skladby z Codexu Las Huelgas, rukopisného 
hudebního pramene z 12. a 13. století, který 
vznikl pro ženský cisterciácký klášter Las 
Huelgas ve španělském Burgos. Témata 
konduktů a motet v interpretaci ženského 
ansámblu se stanou inspirací pro improvizaci 
hledající paralely mezi skladebnými druhy 
středověku a jazzovou skladbou 21. století. 
„Ve 13. století dochází k důležitému zlomu          
v dějinách západoevropské hudby. Po tradici 
vokální vícehlasé, téměř improvizační praxi 
organa vycházející z gregoriánského chorálu, 
přichází druhá vlna důsledněji fixované 
vícehlasé hudby. I ta je však pro interpreta 
obrovskou výzvou k improvizaci. Melodický       
a rytmický průběh skladeb je v rukopisech sice 
určen notací, ale obsazení jednotlivých hlasů      
a práce s nimi je v určitých mezích otevřená a 
plná možností. Proto jsme zvolili právě tento 
repertoár k propojení vokálního souboru 
interpretujícího středověkou hudbu s jazzovými 
nástroji. Jazzové trio se dostává jak do pozice 
zástupce středověkých nástrojů, tak i do pozice 
hudebního vypravěče příběhu, který v textech 
chorálních a vícehlasých skladeb přinášejí 
ženské hlasy. Vzniká tak syntéza určité 
“konzervativní” improvizační praxe středověku 
s jazzovou improvizací 21. století, představuje 
program Barbora Sojková, umělecká vedoucí 
ansámblu Tiburtina. 
Soubory Tiburtina a Dorůžkovo jazzové trio 
sbírají v poslední době s touto osobitou fúzí 
středověké hudby s jazzem úspěchy po celé 
republice i v zahraničí. Nepropásněte proto 
nabídku mimořádného uměleckého zážitku, jež 
umocní sugestivní prostředí železnobrodského 
sakrálního komplexu. 
12. ročník MHF Lípa Musica slibuje 5 týdnů 
plných pestrobarevných hudebních a diva-
delních zážitků v krásných prostorách nejen 
malebného města Česká Lípa, ale i na dalších 
zajímavých místech severních Čech a Saska, 
kam vás festival rád zdarma zaveze svým 
autobusem. Vstupenky na festival jsou               
k dostání buď online na webu festivalu, nebo v 
českolipské festivalové kanceláři. Více 
informací najdete na www.lipamusica.cz.
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Otevřeno: 4.–27. května, úterý – neděle 13–16 hod.

Městské muzeum v Železném Brodě

NÁRODOPISNÁ EXPOZICE, BĚLIŠTĚ

Muzejní noc 2012

návštěvní doba v září pro obě expozice:
út–ne: 9–12 a 13–16 hod., po dobu Skleněného městečka 9–17 hod.

6. 4.–30. 9. 2013 výstava 

PŘÍRŮSTKY DO SBÍRKY SKLA A BIŽUTERIE ZA ROK 2012
Výběr nejzajímavějších předmětů, které muzeum v loňském roce získalo do sbírky skla            
a bižuterie.

,

25. 6.–15. 9. 2013 výstava

„TOČ SE A VRČ!“
Výstava obohatí v letní sezóně stálou náro-
dopisnou expozici na Bělišti o další sbírkové 
předměty z muzejního depozitáře. Seznámí 
návštěvníky s jednotlivými druhy textilních 
materiálů, zpracováním lnu a vlny, předením, 
tkaním, valchováním a způsoby barvení látek. 
Zaměří se také na lidové zvyky a slavnosti 
spojované s pěstováním a zpracováním lnu                
a konopí. 

24. 9.–27. 10. 2013

VÝSTAVA TEXTILNÍ VÝTVARNICE MARTY NYMSOVÉ
Pokračování výstavy zahájené v rámci benefičního koncertu v kapli sv. Jana Nepomuckého na 
Poušti nad Železným Brodem, který se koná 21. září 2013.

SKLÁŘSKÁ EXPOZICE, NÁMĚSTÍ 3. KVĚTNA

Koncert na Bělišti: VLADIMÍR MERTA
sobota 7. září 2013, 19 hodin
Koncert písničkáře Vladimíra Merty. 
Více na muzeumzb.cz a www.vladimirmerta.cz
vstupné 100 Kč (děti 50 Kč)
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v KC Kino 
v Husově ulici. 

Koncert je pořádán s finančním zajištěním 
Města Železný Brod.

Kateřina Řezníková
Městské muzeum
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Myslivecký spolek Jizera 
Vás zve do své klubovny (červenobílá roubenka cca 150 m od náměstí 

směrem na Jablonec n. N.), kde bude v sobotu  
14. 9. od 10 hod. připravena skvělá myslivecká kuchyně.

SKLENĚNÉ MĚSTEČKO 
kulturní a doprovodný program

SOBOTA
10.00–11.00 Orkiestra Reprezentacyjna Miasta I Gminy Olszyna (PL)
11.30–12.30 Finezja Jelenia Góra (PL) – instrumentální septet (akordeony, kytara, bicí)
13.00–14.00 CoEra Jelenia Góra (PL) – alternativní rock 
14.00–14.30 módní přehlídka
14.30–16.00 Big O´Band Liberec – tradiční bigbandové skladby i soudobá tvorba
16.00–17.00 Szkoła Tańca B. i T. Tabor (PL) –  taneční vystoupení
  
  CIK CAK žonglérská show – workshop pro děti i dospělé
  CIK CAK Žonglérská show začala vznikat před dvaceti lety, původně jen   
  jako street show. Žonglér Jiří Kremlík přidává ke svým show i workshop, 
  tedy školu žonglování nejenom pro dětské publikum.

17.00–18.30 The Tap Tap  
  Jedinečná česká hudební skupina, kterou tvoří převážně muzikanti se 
  zdravotním postižením, studenti či absolventi škol pražského Jedličkova 
  ústavu. Doprovod tvoří čtyři profesionální hudebníci. Pod vedením 
  kapelníka Šimona Ornesta se můžete těšit na silný kulturní zážitek při 
  každém jejich vystoupení.
19.00–19.20 CIK CAK žonglérská show

20.00–21.30 Vypsaná fixa – oblíbená pardubická skupina mající základy v rocku, 
  obohaceném o prvky jiných žánrů
21.30–21.45  CIK CAK žonglérská show 
22.00–01.00 Koneckonců – pop-rocková kapela z Jilemnice

NEDĚLE
10.00–11.30 Muzika Rebel – vokálně-instrumentální skupina v dobových kostýmech
12.00–12.30 ZUŠ Železný Brod

13.00–14.30 Poutníci – známá brněnská bluegrassová a country kapela
15.00–16.00 Rozpustilý kabaret – divadelní představení pro děti v podání Liduščina 
  divadla
16.30–17.00 Velký dechový orchestr Rudy Müllera

- změna programu vyhrazena- Poutníci
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Výstava 70 let tavené skleněné plastiky 
Město Železný Brod ve spolupráci s histo-
rikem skla Antonínem Langhamerem, 
připravilo rozsáhlou výstavu, která připo-
mene 70 let od novodobého vzniku tavené 
skleněné plastiky. Slavnostní zahájení 
výstavy se uskutečnilo ve Čtvrtek 22. 8. 2013.

Málokdo si plně uvědomuje, že technologie 
taveného skla ve formě byla v novodobých 
dějinách objevena právě v Železném Brodě      
a to díky experimentům prof. Jaroslava 
Brychty. Zásluhou Jaroslavy Brychtové           
a Stanislava Libenského, kteří na jeho práci 
bezprostředně navázali ,  se postupně 
proměnila ve zcela samostatný výtvarný žánr. 
Tavená skleněná plastika se ve světě 
výtvarného umění stala fenoménem – dnes se 
touto specifickou uměleckou technologií 
zabývají stovky sklářských výtvarníků…

Výstava je rozdělená do dvou částí – první se 
nachází v Městské galerii Vlastimila Rady 
(budova radnice) a druhá ve Sklářském 
muzeu na Poříčí (firma Detesk). V Městské 
galerii Vlastimila Rady budou vystavené 
první pokusy profesora Brychty s přeta-
vovaným sklem, nejstarší skleněné plastiky     
a reliéfy. Galerijní prostor bude doplněn také 
několika plastikami současných autorů. 
Pořadatelé výstavy vyzvali k účasti na 
výstavě výtvarníky, kteří zahájili cestu za 
sklem na železnobrodské sklářské škole jako 
studenti, anebo na ní působí jako profesoři.

V části věnované současnosti (Sklářské 
muzeum na Poříčí) se svými díly představí 
řada dalších autorů – například Jan Exnar, 
Stanislava Grebeníčková, Milan Handl, Ivana 
Houserová, Martin Hlubuček, Marta 
Havl íčková,  Tomáš  Košťál ,  Zuzana 
Kynčlová, Vladimíra Klumparová, Zdeňka 
Laštovičková, Zdeněk Lhotský, Petr Mandl, 
Ladislav Oliva st. a Ladislav Oliva ml., Rony 
Plesl, Oldřich Plíva, Vladimír Procházka, 
Anna Polanská, Jaromír Rybák, Gizela 
Šabóková, Markéta Šílená, Ivana Šrámková, 
Pavel Trnka, Aleš Vašíček a další. V obou 

expozicích budou zastoupena rovněž díla 
J a r o s l a v y  B r y c h t o v é  a  S t a n i s l a v a 
Libenského.

Železný Brod se stává městem tavené 
skleněné plastiky – připočítáme-li totiž k této 
výstavě také expozici skleněné plastiky           
v železnobrodském městském muzeu a dále 
„Prostor pro sklo“ Jaroslavy Brychtové           
a Stanislava Libenského (pro veřejnost 
zpřístupněný v průběhu 7. ročníku slavností 
sklářského řemesla) – bude si možné 
prohlédnout více než 100 skleněných objektů! 
Po dobu pěti týdnů mají obdivovatelé 
uměleckého skla příležitost shlédnout 
pravděpodobně v Evropě největší soubor 
skleněných plastik zhotovených technologií 
taveného skla ve formě.

Hlavními pořadateli výstavy jsou Město 
Železný Brod, Městské muzeum v Železném 
Brodě a firma Detesk. Výstava 70 let tavené 
skleněné plastiky se koná pod záštitou Ing. 
Evy Bartoňové, náměstkyně Ministerstva 
školství a tělovýchovy ČR a starosty města 
André Jakubičky.

Výstavu k 70. výročí tavené skleněné plastiky 
je možné navštívit od 23. srpna do 29. září 
2013. Městská galerie Vlastimila Rady, út–ne, 
10–12 a 13–16 hodin. Sklářské muzeum na 
Poříčí (firma Detesk) út–ne, 10–12 a 13–17 
hodin.

MgA. Martin Hlubuček

V měsíci říjnu bude Městská galerie 
Vlastimila Rady patřit panu Radku 
Krédlovi a jeho výstavě s názvem 
MOŘE. Vernisáž se uskuteční 4. 10.  od 
17 hod. Více informací o výstavě najdete    
v říjnovém zpravodaji. 
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PŘÍBĚH FILMU:
ODYSEA
Od středy 11. září až do konce 
roku budete mít každých 14 

dní možnost vydat se na fascinující cestu 
světem filmu. Kromě úvodního večera, kdy se 
bude promítat jen jeden díl, uvidíte každou 
druhou středu vždy dva hodinové díly             
z velkolepého dokumentárního cyklu, jenž se 
v roce 2011 stal ve Velké Británii filmovou 
událostí roku. 
Příběh filmu: Odysea je patnáctidílný 
dokumentární snímek, který se komplexním 
způsobem zabývá vývojem filmu. Popisuje 
vzrušení z němého filmu, vznik Hollywoodu, 
umělecký rozvoj filmu v Rusku, Japonsku,      
v Evropě i v USA a dalších zemích. Přináší 
profily skvělých filmových herců, vykresluje 
revoluci způsobenou zvukovým filmem          
a dokumentuje, jak druhá světová válka nejen 
motivovala ke vzniku komedií, ale přinesla na 
stříbrné plátno i nový realismus. Objevuje 
moderní film zrozený v napětí a nejistotě,       
i vznik skvělých nových vln. Sleduje, jak         
z různých experimentů vznikl komerční film, 
který svými speciálními efekty nadchl 
především mladé diváky. Mapuje, jaký vliv na 
film mělo video a jak s těmito výzvami 
bojovali nejlepší režiséři planety. Zastavuje se 
až v digitálním období, s novými hvězdami, 

Aktuality z KC Kino Železný Brod
novými generacemi a novými formami 
natáčení a sledování filmů.
Každá epizoda filmu se natáčela v jiné zemi     
a svou atmosférou připomíná, že filmy se 
zaobírají skutečným světem. Budete mít 
pocit, že jste opravdu procestovali celý svět.
Vstupenky na jednotlivá představení budou    
k mání za 70 Kč, permanentka na celý cyklus 
pak za 480 Kč (tedy 60 Kč/1 večer).

KINO NASLEPO
Máte rádi překvapení? Chodíte rádi do kina? 
A máte zároveň alespoň trochu důvěry            
v dramaturgický úsudek KC Kino Železný 
Brod? Pokud ano, přijďte do kina naslepo! 
Každý měsíc zde pro Vás bude nachystané 
filmové představení. Jaké, to ovšem nebudete 
tušit až do jeho samotného začátku. Prostě 
Kino naslepo. Co z toho? Vedle jedinečné 
možnosti nechat se příjemně překvapit 
filmem, na nějž byste možná nikdy nevyrazili, 
hlavně jistota, že předem se neplatí vůbec nic! 
Za film totiž zaplatíte až po jeho skončení        
a právě takovou částku, jakou sami uznáte za 
vhodnou! Takže ještě jednou – máte rádi 
překvapení? 

Těšíme se na Vás v nové sezóně!  
David Pešek

Pořádá F. A. King
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www.zeleznybrod.cz

Energie Duše  podle pentagramu 1–9 v celoročním 
cyklu  aneb numerologie hrou

Energie Duše 2-5-8 – ZEMĚ a s ním související orgány
Silné a ohrožené orgány  elementu ZEMĚ v měsíci září a říjnu

a vztahové záležitosti a strachy spolu související
Nemoc a zdraví,  Láska jako pojem nebo pocit? Vztah k sobě

LÉČEBNÉ KÓDY – pomoc k uzdravení

v přednášce Hanky Bohuslavové
ve středu 4. 9. 2013 od 18 hod.

čajovna Avantýra, Železná Brod, Obránců Míru 
vstupné 100 Kč

Vzhledem k malé kapacitě míst, prosím o závaznou účast rezervace místa                                                           
na mob: 775 724 244, e-mail: hboaza@seznam.cz, nebo přímo v čajovně

Připomenu, jak se vypočítává energie Duše 1–9 dle roku narození
A další poslední termín – středa 6. 11. Energie Duše 6, 7 – KOV

Pozvánka místní skupiny České 
křesťanské akademie – Český ráj:

Ing. Arch. Martin Tomešek

Pozvánka na XXXVI. koncert 
Na Poušti
Tradice koncertů Na Poušti 
b u d e  m í t  u ž  s v é  3 6 . 
pokračování. V neděli 22. září 

2013 v 15 hod. zazní prostorami kostelíčku 
sv. Jana Nepomuckého na Poušti nad 
Železným Brodem Stabat mater skladatele 
Giovanniho Battisty Pergolesiho pod 
taktovkou Bohuslava Lédla. Slovem bude 
doprovázet Alfréd Strejček.
Součástí koncertu bude vernisáž výstavy        
z díla Marty Nymsové. Výstava bude mít 
posléze pokračování v Městském muzeu Na 
Bělišti.

Marta Nymsová (*1948) je absolventkou 
oboru tkalcovské designatury a výtvarného 
zpracování oděvu na SPŠ textilní v Brně. 
Dlouhá léta pracovala jako textilní návrhářka 
v n.p. Tiba, později jako výtvarnice návrhářka 
v ÚBOK Praha. Od r. 1998 je na volné noze. 
VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!
Těšíme se na hojnou účast. Pro starší a těžce se 
pohybující spoluobčany zajistíme odvoz od 
lékárny U anděla ve 14.30 hodin.
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Již po páté se můžete těšit na kreativní cyklus přednášek ve formátu 20 x 20, kde každý 
přednášející prezentuje dvacet obrázků dle libosti, přičemž na každý obrázek disponuje dvaceti 
vteřinami mluveného i tichého slova. V praxi to znamená, že jindy vcelku nudná přednáška se 
může rázem proměnit v jeden z nejlepších zážitků, který jste kdy vůbec měli možnost 
zhlédnout.

Tentokrát na téma SKLO! 

Pecha Kucha Night – 13. 9. 2013 od 19 hod.
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Během jednoho dne se na hasičském hřišti v Železném Brodě předvedlo 
všech 11 kapel, působících na Železnobrodsku. Zazněly žánry od 
dechovky po tvrdý rock – Broďanka, Big Band, Kapelníci, Voliéra, 
Adaptace, Fernandez, Revival 60´s, Těsně Vedle, In Touch, F. A. King, 
Východ z nouze. Všem muzikantům i publiku děkujeme za příjemnou 
atmosféru a těšíme se na třetí ročník této akce, který se bude konat opět     
v srpnu 2014. Na dobrovolném vstupném se vybralo 7 886 Kč. Peníze 
byly odevzdány do městské kasy a budou použity např. na pořádání podobných akcí, jako byla tato.  
Od příštího měsíce připravujeme „přehlídku železnobrodských kapel” v tištěné verzi.  
Představí se kapely jedna po druhé. Začneme nejstarší kapelou na Železnobrodsku, a tou je 
samozřejmě Broďanka.  

Hudební Open Air Festival 
aneb přehlídka železnobrodských kapel

Alena Malafarinová
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Blahopřejeme jubilantům
V měsíci červenci a srpnu 2013 oslavili 
významné životní  jubileum  tito naši 

spoluobčané.
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti.

Jubilanti ČERVENEC 

70 let
Oldřich Machačka
Růžena Urbanová
Marta Strnadová
Luděk Hušek
Josef Cvrček
Eliška Nováková
Alenka Vaníčková
Petra Mrázková
Pavel Švitorka
Jaroslav Hloušek
Jana Anderlová

75 let 
Alenka Fotrová
František Soldát
Luděk Hnídek
Ladislav Pekař

80 let 
Jana Urbanová

81 let
Hana Bursová
Marie Zatloukalová
Vlasta Buchtová
Karel Hádek

82 let
Marie Novotná
Helena Novotná
Božena Balatková

83 let 
Věra Hornová
Alenka Rychtářová

84 let 
Jarmila Bartošová

85 let 
Věra Stuchlíková

86 let 
Dagmar Hušková
Jaroslava Stehrová
Dobroslav Horna
Věra Zelenková

87 let
Helena Dostrašilová
Hana Kalousková
Naděžda Štrynclová

88 let
Oldřiška Vaňátková
Růžena Klusáčková

89 let 
Jaroslava Brychtová

93 let 
Marie Plívová
Helena Lejnarová
 
Jubilanti SRPEN 

70 let
Adolf Szamko
Jaroslav Chvalina
Jiřina Drbohlavová
Josef Zikmund
Alena Drexnerová
Anna Doležalová
Marie Fabiánová

75 let
Radoslava Cvrčková

80 let 
Zuzana Dudásová
Anna Marková
Karel Mojžíš
Ladislav Oliva

81 let 
Jana Havlíčková
Alena Polánková
Ludmila Fajxová
Blanka Kokošková

82 let 
Věra Fetterová
Eva Kašičková
Božena Patřičná
Josef Zahradník
Miroslav Berka

83 let
Rita Ivanovová
Alenka Šulcová
Bohumila Šůsová
Marie Hoření
Jaroslav Vele

84 let 
Bohumil Kubín
Jaroslav Konývka

85 let 
Jiřina Klápšťová

87 let 
Bedřiška Krejčová
Olga Šilhánová
Libuše Stuchlíková

88 let 
Josef Kopal
89 let
Rudolf Sůva
90 let 
Olga Zíková
92 let 
Anna Palová
94 let
Marie Ehlerová
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Najednou zařval, že takovou hubenou mrchu 
mají tak jézéďáci a abych ji jako přírodu na 
kolenou odprosil. "Takové chcípáky mi tady, 
chlapečku, dělat nebudeš. Pamatuj si, že jsem 
tady kapitánem", šíf vyjíždí a když ho 
námořník (to jako já) nebude poslouchat, „ten 
kapitán tě hodí přes palubu a žraloci tě 
sežerou." To byla sprcha! Ani krve by se ve 
mně nedořezal. Když odešel z atelieru po 
korektuře, všichni jsme si oddechli. Mimo 
mne. "Starej" vždy ještě asi hodinu sedával na 
vrátnici u pana Vondráčka. (Pan Vondráček 
byl vrátným). Po jeho odchodu, většinou do 
atelieru na libeňském ostrově, odebrala se 
převážná většina studentů do hospody           
„U Zemanů”. Nešel jsem s nimi, ale zcela 
opuštěn jsem si sedl v atelieru na praktikábl      
a zpytoval svědomí. 
Pokud vás tato kapitola zaujala, můžete si jí 
dočíst na https://www.sites.google.com/site 
/ohlednuti/home/5-kapitola

OHLÉDNUTÍ – Miroslav Hracha
5. Kapitola 
AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ 
Někteří naši starší spolužáci již na AVU 
studovali. Měli jsme tedy trochu naděje. 
Hlavně pan profesor Lauda si vybíral 
absolventy zlínské školy. Byla to přece jenom 
dobrá příprava, jež se osvědčila. Bylo také 
třeba doplnit stav cimbálové kapely. Takže do 
I.ročníku v roce 1954 jsme byli přijati. 
Nejprve do přípravky, kterou vedl pan 
profesor Lauda a po ní ve speciálce k Laudovi 
byli přijati dva. Rozhodnuto bylo způsobem 
svérázným. Pan profesor si nás dva zavolal na 
vrátnici dole ve Stromovce a řekl: „Tak sem si 
vás nechal”, a bylo to! 
V prvním ročníku mne poslal do pražského 
Klemetina k panu Dr. Jiřímu Frelovi, kde jsem 
musel kreslit antické sochy. Na akademii jsme 
začali modelovat po kresebné přípravě hlavy 
v sádrových odlitcích. Např. Feidia, Disko-
bola, hlavu Augustusa, různé satyry apod. Pan 
profesor při korekturách byl mimořádně 
přísný, neodpustil nám žádný detail na 
plastice, který by chyběl. Dovedl se pořádně 
rozčílit a vynadat nám. Někdy to bylo až          
k nepřežití. Později jsem pochopil, že jeho 
pedagogické metody byly správné, neboť za 
jeho přísným pohledem se skrývala tvář 
člověka laskavého. Vzpomínám si na metodu 
pánů učitelů z měšťanské školy, kteří naše 
přestupky řešili např. na místě a bez okolků 
třeba i fackou. Nedej Bože, kdybych si doma 
postěžoval. Táta by mně ještě další přidal        
s poznámkou: "Pan učitel moc dobře věděl, 
proč ti ji vrazil." Až v pozdějším věku jsem 
pochopil, jak byly tyto metody účinné. Jednou 
se mi tato metoda, kterou pan prof. Lauda 
často používal, jen potvrdila. 
Bylo to ve druhém ročníku při práci na reliéfu 
"Vinobraní". Pan profesor si vybral vždy za 
oběť jednoho z nás. Tentokrát vyšel los na mě. 
Reliéf byl motivován jako triptych. Jednalo se 
o sklizeň vína na Moravě. Při vinobraní jsem 
na této akci často byl, takže pro mne toto téma 
nebylo cizí. Ve střední části plastiky byla za 
vozem zapřažená kráva. "Starej" (tak jsme 
panu profesorovi mezi sebou říkali) byl na 
zvířata zvláště zatížen a všiml si oné krávy.

Ak. mal. Miroslav Hracha

Výřez z jedné z kreseb našeho města
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Policejní odbor s členy místní Ligy 
motoristů v minulých dnech provedl 
obchůzku za účelem zjištění vhodného 
místa pro parkování vozidel. Jako nejpří-
hodnější označeno bylo místo na zregu-
lovaném nábřeží, jehož položení je regulací 
značně zvýšeno. V místech, kde bude zbourán 
od fy. Liebieg, zakoupený domek u mostu, 
bude terén ještě zvýšen, bylo by zapotřebí 
potom jen prodloužené zábradlí mostu 
přeložiti ve směru toku řeky, což by si 
nevyžádalo velkého nákladu. Výhodnost 
tohoto parkoviště byla by jistě v tom, že by 
bylo ve středu města a nepřekáželo provozu. 

Stav nezaměstnaných. K 30. srpnu přihlásilo 
se o příděl stravovacích lístků ze státní akce

Stalo se před 80. lety
celkem 282 nezaměstnaných, z nichž 102 je 
živitelů rodin a 180 svobodných neb vdovců.

V sobotu se nebude učit? V poslední schůzi 
místní školní rady podán byl návrh, aby 
sobotní dopolední vyučování rozděleno bylo 
na dva dny předchozí a v sobotu bylo prázdno. 
Sledován je tu důvod úsporný, aby totiž 
jmenovitě v nižších třídách pro jednu nebo 
dvě hodiny vyučování třídy se nemusely 
vytápěti a další výhoda jeví se v tom, že děti 
by ušetřily jmenovitě v zimě a za nepohody 
cestu do školy hlavně pokud sem docházejí      
z okolí. Návrh bude předložen k rozhodnutí 
příslušné instanci.

(ph)

Malovaný papírový betlém
Betlém malovaný na papíru doplněný 
drobnou architekturou, který se do muzejních 
sbírek dostal v roce 2007, byl po dlouhá léta     
v majetku Josefa a Marie Novotných ze 
Železného Brodu. Do muzea ho darovala 
jejich vnučka Jaromíra Kořínková z Brati-
slavy s přáním, aby zůstal v Železném Brodě 
zachován pro další generace. Betlém je podle 
sdělení dárkyně pravděpodobně již jen torzem 
původního celku, přesto čítá celkem 148 dílů. 
Šestnáct kusů architektury (domky a různé 
drobné stavby) a 132 figurek malovaných 
barvami na papíru (darovníci,  ovce, 
stromy...). Autor, nebo spíše autoři betlému 
nejsou známí, ale pocházejí z okruhu 
železnobrodských tvůrců. Některé figurky 
mají podobný rukopis, jako další železno-
brodské papírové betlémy v našich sbírkách.
Betlémy byly v rodinách velmi oblíbené          
a opatrované a jejich stavění bývalo malým 
rodinným rituálem. Bylo zvykem každoročně 
betlémy doplňovat o další figurky, bývají 

proto velmi různorodé, protože se zpravidla 
nedbalo na to, aby figurky pocházely od 
jednoho autora. Bohužel jen velmi málo 
betlémářů své výtvory signovalo, proto je 
dnes téměř nemožné ztotožnit autora              
s konkrétní figurkou. Jednou z mála výjimek 
je železnobrodský malíř samouk Jan Šilhán 
zvaný Honzíček, který některé své figurky 
opatřoval monogramem a datací. To však není 
případ našeho betlému. 
Pro ilustraci o výtvarné podobě betlému jsme 
vybrali figurku darovníka s trakařem nalo-
ženým vánočkami.

(ph)
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Z mých vzpomínek na naše horské sklářství
Napsal Ludvík Lubas, Železný Brod
Můj otec často vyprávěl, jak se ze svých dětských 
let pamatuje, že početní občané z našeho kraje, tj. 
ze Zásady, Držkova, Loužnice se vypravovali              
s drobným skleněným zbožím do Uher a do 
zahraničí jako do Rumunska, na Balkán i do 
Turecka, někteří zase do Belgie, Holandska, 
Švédska. Vozili různé korálkové předměty, 
náhrdelníky, náramky, také sklo hutnické jako 
kalamáře, sklenice, šperkové skřínky a různé 
broušené věci ze skla, které kupovali v Polubném 
od Riedla a Umanna jako zboží s drobným kazem, 
jaké v zahraničí dobře zpeněžili.
Cestovali do ciziny jednak z touhy poznati cizí 
země a lid, jednak aby navazovali obchodní styky. 
Mnozí cestovali i do Francie, Španěl, do Italie, ba     
i do zámoří. Znal jsem jako malý chlapec našeho 
spolubydlícího Jana Holého, který často cestoval 
do Holandska a do Francie, kam zasílal nebo            
i osobně vozil barevné napodobeniny drahokamů 
ze skla, které kupoval z Maršovic, kde již v té době 
vyráběli někteří skláři „mačkané“ zboží u tavicí 
pece. Obdivoval jsem jako děcko hromádky 
barevných sklíček, která si připravoval na své cesty 
a která jistě s dobrým ziskem tam zpeněžil. Již v té 
době se vyvíjel sklářský průmysl a výroba levného 
pasířského zboží na Jablonecku, jako sklen. 
knoflíky, perle, kameny, oči a zboží ozdobné jako 
náhrdelníky, náramky, spony, náušnice, prsteny 
apod. Do Jablonce hrnuli se cizinci, aby navazovali 
styky přímo s výrobci anebo aby se v Jablonci sami 
usídlili a jablonec. výrobky se ziskem vyváželi.      
V té době nebyla v Jabl. žádná bankovní směnárna. 
Cizí peníze nebo šeky odkupoval žid Mendl, který 
se do Jablonce nastěhoval a zařídil si malý krámek. 
Za cizí valuty vyplácel rakouskou měnu, ovšem dle 
svého libovolného „kurzu“. Také šeky proplácel, 
na kterých měl patrně dobré zisky bez práce            
a námahy. Po létech se etablovala do Jablonce 
filiálka německé banky Union, která po dlouhou 
řadu let byla jedinou bank. směnárnou v Jablonci.
Jablonec, teprve v r. 1866 povýšený za město, 
neměl do r. 1890 žádné železniční spojení. 
Poštovní styk procházel naší železnobrodskou 
poštou, která dovážela dostavníkem po silnici 
veškerou došlou korespondenci a značné peněžní 
zásilky. Pamatuji se na postiliona Petříčka, který 
při výjezdu a příjezdu odtruboval trubkou známou 
postilionskou melodii. Říkával, že převozil 
milionové částky. Zboží se povětšině vozilo po 
koňských nákladech do stanice Železný Brod nebo 
do Liberce. Také suroviny a vše jiné pro vzrůstající 
město se vozilo po nápravách.

Po 66. válce vznikala v našem kraji výroba 
drobných skleněných perliček zvaných sekanice. 
Chudý lid našeho kraje uvítal tento nový pramen 
skrovného výdělku. Sekání těchto korálek i jejich 
broušení provádělo se v domácnostech. Sekáč perlí 
nebo brusič postavil si jakousi posadu zvanou 
„cojk“ (z němec. Zeug), do které byl vsazen tenký 
pískovcový kotouč, kterým se rozsekávaly tenké 
sklen. tyčinky na drobné korálky, pojmenované 
sekanice. Kotouč byl uváděn do pohybu šlapacím 
pedálem. Platilo se od rozsekání 1 000 tuctů 
perliček několik krejcarů staré rakouské měny, 
takže při pilné práci 12 až 14 hodin výdělek 
dosahoval sotva 50 krejcarů. Bylo to však v té době 
bídy vítaným přínosem. Avšak nebylo stále 
dostatek odbytu na toto zboží a stávalo se, že jen 
někteří faktoři, kteří dávali lidem tuto práci, dávali 
korálky sekat i do zásob, ovšem za ještě nižších 
mezd. Když pak peněžní prostředky takového 
faktora byly vyčerpány, snažil se skladové zboží za 
každou cenu odprodat, třeba bez zisku, nebo i se 
ztrátou. V takové době stagnace kupoval perličky 
Němec Juppe v Huti a bratři Wankové v Nové Vsi 
za nízké ceny a hromadili sklady, aby je pak v době 
poptávek se značným ziskem odprodávali. Tyto 
sekanicové perličky se pálily v ohni, aby nabyly 
potřebného lesku. Byl to jen levný druh. Lepší druh 
se vyráběl tím způsobem, že se korálky na brusech 
zase podomácku brousily. Jednotlivé korálky se 
nasazovaly do krátkých jehel upevněných               
v kousku hovězího paznehtu. Dovedný brusič nebo 
brusička brousili korálky až na 10 jehel současně,     
a jelikož se musily obrousiti po délce, měřeno po 
obou stranách, záleželo na dovednosti brusiče, aby 
všech 10 korálek hbitým a dovedným hmatem 
rychle v prstech na jehlách obrátil a mohl je 
obrousiti po druhé straně. Takové perličky se 
nazývaly „třikrátky“. Byly opět páleny v ohni, aby 
nabyly lesku a třpytu, a kromě toho se barvily 
různými chemikaliemi, kterými perličkám byl dán 
duhový a zrcadlový lesk. Trvalo léta, než objevena 
byla nová, daleko praktičtější metoda výrobní 
těchto korálek. Nebyla vlastně objevena, nýbrž 
přenesena k nám z Italie, neboť v Muraně                
u Benátek byla výroba skleněných perlí, u nás 
zvaného šmelce, dávno domovem.
Když se stavěla dráha ze Želez. Brodu do 
Tannwaldu, tuším r. 1872, pracovali na výstavbě 
tratě také italští dělníci z Lombardie. Stalo se, že při 
jednom dešťovém přívalu se dělníci ukryli              
v jednom domku, kde se také brousily korálky 
podomácku. Jeden dělník z oné skupiny znal 
výrobu benátského šmelce a naznačil brusiči, že
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tam navlékají korálky na slabý drát, a tak navlečené 
se hromadně a současně na několika drátech na 
bruse poháněným strojem obrušují. Korálky 
navlečené na drátech jsou natáčeny na navijáku       
a pomocí pružiny (gumy) přitlačeny na brousicí 
kotouč, kde se obrušují a přecházejí na druhý 
naviják již obroušené. Tímto způsobem procházejí 
korálky na drátech několikrát, až obroušení je 
úplné. Pak se korálky sesmykují z drátu, vyčistí       
a v ohni opalují, což je postup již zde u nás 
zavedený. Zmíněný brusič se této myšlenky nebo 
návrhu ihned ujmul, obstaral si drát i kousek gumy, 
jeho brusnici opatřil delšími šlapacími pedály, aby 
pohon brusu byl výkonnější, a potajmu brousil 
doma pilně na drátech. Žena brusiče šlapala na 
pedálech a tímto postupem obrousil za hodinu více 
korálek než dříve za celý týden. Korálky odváděl 
několika faktorům, aby nebylo nápadno, že tolik 
korálek zhotoví za týden. Jeho manželka se však 
kdesi pochlubila, jakým způsobem oni doma 
brousí korálky, a v krátkosti se broušení rozmohlo    
a zavedlo na vodní pohon do zřízených brusíren, 
takže cena hotového výrobku povážlivě poklesla. 
Když pak bylo místo ručního sekání korálek 
zavedeno sekání strojem, jak známo v r. 1890 u fy. 
Breit v Lučanech, kde tehdá došlo ku srocování 
lidu a velkým nepokojům, z kteréhož případu bylo 
mnoho dělníků žalářováno, byla ruční výroba 
korálek již zcela pohřbena. Tím mnoho domácké 
práce pro lid bylo ztraceno. V té době docházely 
poptávky na sklen. perle v ohni mačkané, které se 
vyvážely hlavně do koloniálních zemí pro 
domorodce (hlavně do Afriky). Perle byly               
z taveného skla mačkány do ocelových forem 
(kleští), neměly ale dokončenou dírku, aby mohly 
býti navlékány. Proto tyto perle byly podomácku 
podrobovány protloukání dírek. Pamatuji se, že       
v mnoha rodinách lidé seděli u stolu a vytloukali 
dírky. Zdá se býti neuvěřitelno, že se vyrábělo 
zboží tak nedokonalé, ač odbyt na ten druh byl 
značný. Konečně jeden formař přišel na „zlepšo-
vací návrh“ a zhotovil klešťovou formu s pro-
pichovací mechanikou, čili při rozevření formy se 
vsunulo roztavené sklo do formy a jehle pronikla 
vymačknutou perlí skrz, takže perle byla zcela 
dohotovena. Později se vyskytly formy, kterými se 
současně vymačklo perlí několik. 
Tu pak nastala doba tzv. píchaného zboží. Byla to 
doba hlavně v létech 1890 až do r. 1900, kdy 
dosahovala velkého rozmachu. Vyrábělo se zboží     
z černého skla, a to u stolového kahance a také          
u  tavicí  pece.  Zboží  bylo pojmenováno 
„píchanice“. Vyrábělo se jednodírkové, a větší 
druhy dvojdírkové. Tvary byly různé, jakož             
i velikosti. Sloužily k našíváním a ozdobováním

dámských rob (toilet). Z broušených korálek          
a těchto mačkaných, nazvaných flüsslí, vyráběly se 
v Rudohoří (hlavně v Annaberku) dekorační 
ozdoby nazvané passamenterie, které byly 
našívány na dámské úbory a klobouky. Ve Francii 
se z nich vyráběly pohřební věnce. Stolní mačkání 
této píchanice se velmi rozmohlo a téměř v každém 
druhém domě na Železnobrodsku a širokém okolí 
byl mačkářský stůl, kde se vyráběla píchanice nebo 
knoflíčky, na jehličkách ozdůbka z skla apod.          
V Tatobitech u Rovenska celá řada mačkářů nosila 
drobné flüssle obchodníkům do Želez. Brodu a do 
Jablonce. Pamatuji se, že byly kupovány r. 1895, 
svazek o 100 tuctech, za 9 krejcarů, za které 
jablonecký vývozce platil 11 krejc. Svazek sestával 
z 1 200 kusů navlečených na červené bavlně. 
Hlavní faktoři píchaného zboží byli: Hásek             
v Těpeřích, Zahradník ve Bzí, Hendrich a Štryncl      
v Alšovicích, Macháček v Huntířově a mnoho 
jiných na Jablonecku. Hlavní výrobci a faktoři 
sekanice čili drobných perliček byli: v Zásadě 
bratři Kostlánové, Louma, v Držkově Bouček, 
Číla, Bulva, Rydval, v Jílovém Kopal, ve Vlastiboři 
Kopal, v Jesenném bratři Bachtíkové, Zeman,        
v Bozkově Farský, v Ruprechticích Šindelář, 
Janda, v Želez. Brodě Jan Sochor, Jakubička, Jos. 
Maryško, ve Smrčí Hudský a mnoho jiných. 
Současně s výrobou píchanice vyráběné 
podomácku u stolu byly mačkány tzv. kaluty. Byly 
to kaménky z černého skla, které měly na spodku 
drobný mosazný plíšek nazvaný „calotte“. Z těchto 
kaménků se vyráběly na Tannwaldsku a Smržo-
vce–Nové Vsi na Jablonecku krásné ozdoby na 
dámské klobouky (Hutschmuck). Mosazný plíšek 
na rubu kaménku sloužil k tomu, aby kamének 
mohl býti přiletován na drát a seskupením různých 
kaménků tvořeny malebné ornamenty. Byl to 
svého času veliký sezonní artikl a já sám jsem dal 
toho zboží mnoho vyráběti a kaménky zasílal do 
Německa (Ludwigsburgu), kde byla tehdá 
založena větší továrna na výrobu ozdob.
Tím nebyly vyčerpány druhy drobného sklen. 
zboží, jaké se na Železnobrodsku a okolí v té době 
vyráběly. V Rovensku, Tatobitech a okolí se 
brousily české granáty, které kupovali turnovští 
obchodníci s drahokamy. Poněvadž nebylo 
dostatek surových granátů do broušení, brousily se 
takzvané karmazinky, které byly leštěny na 
cínových kotoučích. Výroba tato rozšířila se do 
širokého okolí, neboť odbyt na toto zboží byl 
značný. Na Železnobrodsku byla zavedena výroba 
karmazinek, které se leštily jen v ohni a které 
představovaly jakost daleko levnější, neboť cínem 
leštěných se nemohlo tolik vyrobiti, jaká byla 
poptávka a spotřeba. Sám jsem již v r. 1894 zasílal
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V r. 1913 se prodávaly perličky, svazek o 1 000 
tuctech, za 13 až 20 haléřů, po první svět. válce r. 
1920 docíleny ceny za stejný svazek až 45 korun. 
Kdo měl sklady, byl milionářem.
Asi v r. 1904 zavedena byla na Železnobrodsku 
stolní výroba sklen. knoflíků a vinutých perlí, ze 
kterých se vyráběly náhrdelníky. I tento druh 
výroby se velmi rozšířil a měl velký odbyt do první 
světové války. Po válce výroby knoflíků 
podomácku u stolu vyráběných zanikly docela, 
neboť byly vytlačeny výrobou hutnickou u pece. 
Knoflíky od pece byly nepoměrně levnější a různě 
malbou a zlacením dekorované nahradily výrobek 
stolový. Zato vinuté perle po válce měly ohromný 
odbyt. Tyto nebylo snadno po hutnicku vyrábět,      
a proto zůstala výroba vinutých perlí u stolu stále     
v chodu.
Nemohu opomenouti také neblahé vzpomínky na 
založené dvě obchodní vývozní české společnosti 
usídlené v Jablonci. Jde o společnost Tchécoverre    
a Bijou. Po první světové válce vyskytly se snahy 
vybudovati pro posílení českého živlu v německém 
Jablonci vývozní střediska ryze česká, aby český 
výrobce nebyl odkázán jen na německé vývozce. 
Němečtí vývozci však nasadili veškeré úsilí, aby 
tento záměr zmařili. Avšak společnosti přesto 
založeny byly, a zdálo se, že jejich prosperita je 
zaručena. Akciové úpisy se stupňovaly a kdekdo si 
zakupoval podíly v důvěře, nejen že tím posílí 
otázku českého vzrůstu v Jablonci, ale i se zřetelem 
na výnos podílový. Avšak neschopností vedení       
a jinými intrikami hospodářství jak Tchécoverru, 
tak i daleko menší společnosti Bijou končilo 
zakrátko enormními ztrátami. Akcionáři ztratili vše 
a účastněné banky značné sumy. Byl to velmi 
smutný výsledek a čeští výrobci byli znovu 
odkázáni na německé exportéry. Jen někteří 
jednotlivci se odhodlali vyvážeti přímo sami, bez 
pomocí německých firem. 
Dloužno také se zmíniti, že po první válce učiněny 
kroky, aby v Želez. Brodě byla vybudována 
odborná sklářská škola. K uskutečnění došlo brzo 
po válce a úspěšné výsledky přinesly brzo dobré 
ovoce. Zakrátko vyrostla řada podniků v místě        
a okolí a sklářství se nebývale rozšířilo. Jakých 
výsledků přinese nynější znárodnění sklářských 
podniků, zodpoví budoucnost. Doufejme v to 
nejlepší…

Železný Brod, 10. 10. 1950
Poznámka
Jistě mi všichni dáte za pravdu, že každý nečekaný 
nález na půdě má svou poezii – teď nemluvíme        
o jeho dokumentární a jiné hodnotě – a že každý 
takový objev přináší kromě jiného i velkou 
radost… Vzpomeňte třeba jen na občasné nálezy 

 

        

   

        

 

     

  

ohňové karmazinky do Paříže a později také do 
Moskvy, kde z nich byly vyráběny levné šperky. – 
Je nutno poznamenati, že tyto karmazinky se 
dávaly similizovat do Jablonce. Jelikož pojem, co 
představuje similizované karmazinky, nebude 
každému dosti jasný, poznamenávám, že 
karmazinky po výbrusu a po leštění, ať cínem nebo 
ohněm, se na spodní straně stříbřily, tj. opatřily 
zrcadlovým povlakem, čímž docílen teprve žádaný 
lesk. Ale i těmto výrobám bylo odzvoněno nikoliv 
snad pro malý odbyt, nýbrž strojní a jinou metodou. 
Cínové karmazinky se vyráběly, jak již podot-
knuto, podomácku ručně, a sice po 1 kousku. 
Zakrátko vyskytly se stroje, které brousily a leštily 
současně 12 kousků, později byly stroje 
zdokonalovány tak, že brousily najednou až 60 
kousků. Jakost těchto karmazinek, nazvaných 
„chatony“, byla mnohem lepší než ručně vyrobené, 
a poněvadž toto zboží se těšilo velkému odbytu, 
továrny se množily a pracují naplno ještě dnes. 
Karmazinky ohňové zmizely z výroby úplně, 
neboť místo broušení našla se náhrada v kyselině 
flurové, kterou surové kaménky se leptaly a sou-
časně oleštily, takže plně nahradily jakost 
broušenou a v ohni pálenou. Němci pojmenovali 
tento druh „Neufeuer“ a dnes se jmenují ohňovky. 
Výroba jich je pro malý odbyt omezena.
Kolem roku 1900 zavedena v našem kraji výroba 
skleněných kroužků zv. „bangles“, které se 
vyvážely do Egypta, Sudanu, a hlavně do Indie. 
Byl to tehdá velký rozmach a narychlo se stavěly 
brusírny na vodní, parní nebo motorový pohon. 
Původní vzorky těchto „benglí“ pocházely z Číny    
a Japonska; ty byly zhotoveny z jakési umělé 
hmoty. Jelikož kroužky z našeho skla byly 
podstatně levnější a svým leskem a úpravou, 
malováním, zlacením, zrcátkováním apod. pro 
spotřebitele lákavější, obsadily jablonečtí vývozci 
zámořské trhy úplně. Ale výroby kroužků se 
rozmohly tak, že nastala nadvýroba, čímž ceny 
klesaly, a také mzdy brusičů, což mělo za následek 
stávky a nepokoje, tvořily se společnosti 
(syndikát), a poněvadž se poměry mezi faktory        
a dělníky stále přiostřovaly, musely zasahovat 
úřady a obchodní komory, aby došlo k smírnému 
vyřešení. 
První světová válka podlomila odbyt docela, neboť 
veškeren styk se zahraničím byl přerušen. Mnoho 
zboží, které již nemohlo býti naloděno, zůstalo       
v přístavech. Ale po válce bylo za značně vyšší 
ceny opět dobře zpeněženo, takže mnoho vývozců 
velmi zbohatlo. Musím také poznamenati, že po 
válce docházely značné poptávky na drobné 
perličky (sekanici) a mnozí výrobci, kteří měli 
sklady toho zboží, vyzískali značné jmění.
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Stradivariho či Guarneriho houslí, překvapivé 
objevy vzácných grafik, obrazů a soch, rukopisů 
známých básníků a romanopisců a mnoho dalšího 
podobného haraburdí, které na půdě celá desetiletí 
či staletí překáží a je většinou jen pro zlost. Ale 
dosti černého humoru…
Z půdy našeho domu pochází i nejsoučasnější 
nález, a to ze začátku letošního srpna: tři a půl 
strany A4, strojopis, jakýsi dodatek k Drobným 
pamětem domácím Ludvíka Lubase (Naklada-
telství Bor, Liberec, 2012; zde i více informací         
o autorovi), který se celý život věnoval sklu a výro-
bě skla, pojizerské bižuterii a jejímu exportu do 
zahraničí a který také významně zasáhl i do 
kulturního života Železného Brodu.
Jsme rádi, že tento další drobný příspěvek ke 
sklářské historii Železnobrodska (jeho zhodnocení 
rádi přenecháváme příslušným odborníkům) může 
být otištěn na tomto místě a právě v této chvíli, tedy 
v předvečer dalšího ročníku Skleněného městečka. 

Petr Holman
Zvláštní poděkování: Veronika Vacková

V rámci letošního ročníku Skleněného městečka proběhne již třetí 
BLEŠÍ TRH SE SKLEM. Pokud tedy ve svých domácnostech máte nepotřebné 

skleničky, mísy, karafy, vázy, skleněná svítidla, figurky, popelníky, hutní figurky a hutní 
dekorativní předměty, těžítka, stínítka, bižuterii, technické sklo, vánoční ozdoby, korále, 
ale také jakékoli předměty a tiskoviny související se sklem (nejlépe železnobrodským)    
a chcete je poslat dál, pak je můžete přijít prodat na bleším trhu, který se bude konat        

v sobotu 14. září 2013 od 10.00 do 14.00 ve vestibulu městského kina.
Věci si můžete prodat buď sami nebo vám jejich prodej po předchozí dohodě zajistí 

členové pořádajícího občanského sdružení Občanská beseda ŽB.
Sraz případných zájemců o prodej  bude od 9.00 v kině. 

tk

Pozvání pro figurkáře a jejich příznivce! Přijďte posedět a zavzpomínat 
na doby, kdy kvetlo naše řemeslo i my. Na figurkářském dýchánku se 

sejdeme 15. září od 15 hod. v restauraci „U Zvonice”. 



28

www.zeleznybrod.czŽeleznobrodský zpravodaj | září 2013
S

P
O

L
E

Č
E

N
S

K
Á

 R
U

B
R

IK
A

36

Novinky z Městské knihovny
Joy Fielding: POTOK STÍNŮ
V novém psychologickém  thrilleru oblíbená 
kanadská autorka svádí dohromady ne-
sourodou pětici lidí, kteří spolu nedobrovolně 
prožijí konec týdne v Adirondackských 
horách. Valerie Roweová se těší na oslavu 
svých čtyřicátin s přáteli. Rozvádí se se 
záletným manželem Evanem, který se chystá 
strávit víkend se svou mladou atraktivní 
snoubenkou Jennifer a šestnáctiletou dcerou 
Brianne v luxusním horském hotelu. Plány 
všech se ale zbortí v okamžiku, kdy Evana ve 
městě zdrží pracovní záležitosti. Požádá 
Valerii, aby dceru i snoubenku odvezla do hor 
s tím, že za nimi později přijede. Valeriini 
podivínští přátelé - starožitnice Melissa a gay 
James - se nabídnou, že ji doprovodí. Nikdo 
však netuší, že v horách na ně číhá nebezpečí     
v podobě sériových vrahů, kteří zabíjejí jen 
pro své potěšení. 

Tess Stimson: KDO MILUJE NEJVÍC
Clare Eliasová od začátku těhotenství ani na 
vteřinu nepochybovala, že bude dobrou 
matkou. Vždycky přece všechno zvládla. Pak 
ale dvojčata přijdou na svět a Clare najednou 
zjišťuje, že nezvládá vůbec nic. A tak do 
života Eliasových vstoupí mladá a půvabná 
Jenna, která péči o děti zvládá s profesionální 
nonšalancí. Její příchod však nepřinese pouze 
příjemné změny: Marc se najednou začne 
chovat odtažitě, pak vážně onemocní jedno     
z dětí… a následná smršť událostí postaví 
Clare – a vlastně i Jennu – do situace, v níž by 
se nechtěla ocitnout žádná žena na světě.

Katherine Pancol: VEVERKY Z CEN-
TRAL PARKU BÝVAJÍ V PONDĚLÍ 
SMUTNÉ
V posledním dílu úspěšnélé trilogie populární 
francouzské autorky ( Pomalý valčík 
želviček, Žluté oči krokodýlů) se znovu 
setkáme se známými postavami, jejichž osudy 
jsme sledovali na stránkách obou předchozích 
dílů - s hlavní hrdinkou Joséphine a jejími 
dvěma dcerami Hortense a Zoé, matkou 
Henriettou, nejlepší přítelkyní Shirley, ale       
i s ostatními postavami, které jsou s rodinou 

Cortesových nějak spjaty,      
a dočkáme se rozuzlení 

Amanda Hodgkinson: BRITANNIA ROAD 
22  
Silvana s osmiletým synkem míří po 
hrůzných letech živoření a skrývání v lese       
z válkou zničeného Polska do Anglie, kde už 
na ně čeká její manžel Janusz, který proti 
Hitlerovi bojoval jako člen polských perutí 
Královského letectva. Ale šestileté odloučení 
a temná tajemství nedávné minulosti všechny 
změnila. Dokážou se ti dva smířit sami se 
sebou a svými prožitky a udělat za minulostí 
tlustou čáru? A dokáže se divoký chlapec 
podělit o matku s tím cizím mužem, který se 
náhle zjevil v jeho životě a nárokuje si právo 
jednat s ním jako se svým synem?

Catalin Dorian Florescu: JACOB SE 
ODHODLÁ MILOVAT
Román líčí dobrodružný životní a rodinný 
příběh Jacoba Obertina, potomka švábských 
Němců, kteří za císařovny Marie Terezie 
kolonizovali rumunský Banát. Časově je 
Jacobův osobní příběh ukotven mezi dvacátá 
a padesátá léta dramatického dvacátého 
století, avšak přerůstá v rodinný epos, 
postihující tři sta let evropských dějin, 
naplněných válkou, zradou a pachtěním po 
moci a majetku. Jacob, nejmladší z Obertinů, 
nechce přijmout stejný úděl a navzdory 
utrpěnému příkoří se odhodlá jít cestou lásky.

Jaroslav Rudiš:  NÁRODNÍ TŘÍDA                                                                                               
Klub osamělých rváčů. Hlavní hrdina, 
přezdívaný Vandam, vypráví příběh svých 
životních soubojů s městem, nedávnou 
minulostí a rodinnými démony. Drsná             
a zároveň melancholická novela ze sídliště, 
kde lidé a domy vzdorují přírodě i neodvrat-
nému zániku. Nový Rudiš zasáhne čtenáře 
přímo na solar.

Dana Hudíková
Městská knihovna Železný Brod

Příčná 331, 468 22 Železný Brod
tel. 483 389 123

jejich příběhů.
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Čistá autobusová čekárna v Jirkově

Za ČČK Jirkov, Dája Koutská

Členky ČČK Jirkov dne 17. 6. 2013 vyčistily a vymalovaly čekárnu na Jirkově. Několik let 
naše jirkovská čekárna sloužila zároveň jako sběrna PET lahví. Bohužel někteří občané 
nerespektovali PET lahvový odpad a ukládali zde soukromý odpad, mnohdy i nábytek.
Naše ves byla posměchem a odvozci odpadů s odporem uklízeli tento nepořádek. Tímto našim 
činem jsme snad udělaly přítrž a odpad PET lahví je přemístěn k hasičárně.
Máme pěknou udržovanou náves, dohlížíme na čistotu v obci, pečujeme o místní parčík. 
Vítáme v Jirkově návštěvníky.

SVAZ  BRANNĚ – TECHNICKÝCH SPORTŮ ČR
Základní organizace v Železném Brodě 

N Á B O R
nových členů z řad mládeže

Základní organizace Železný Brod provádí nábor nových členů do střeleckého kroužku 
pro střelbu ze vzduchových, laserových zbraní a branný víceboj mládeže. 

Střelba ze vzduchové pušky,
 vzduchové pistole, laserové pušky .

Přihlášky se přijímají každý den od 15 hodin
ve střeleckém klubu v Železném Brodě

(Nábřeží Obránců míru 847, Železný Brod)

Členský přípěvek 300 Kč za školní rok
Každé dítě datum narození + adresu

Telefonní číslo na rodiče

Podrobnější informace podává na telefonním čísle 606 910 958 pan Cibulka.
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Mariánské LázněMariánské LázněMariánské Lázně

Sdružení zdravotně postižených
e-mail:         neslysicizb@seznam.cz

e-mail:      S  ZdPZB@seznam.cz

Mariánské LázněMariánské LázněMariánské Lázně

2. 9. po  Úřední den od 14 hodin.
4. 9. stř  Schůze výboru od 14 hod.
6. 9.–15. 9. Ozdravný pobyt v Chorvatsku –           
 Omiši. Odjez 6. 9. (v pátek) v 16.15               
 hod. z autobusového nádraží v Žel.   
 Brodě.
14. 9. so  V sobotu se koná již tradiční setkání   
 rodin s postiženými dětmi. Bližší   
 údaje na pozvánce. Organizuje pí   
 Petružálková.
16. 9. po Klub ručních prací od 14 hodin,          
 pí I. Nováková.
18. 9. stř Jednodenní výlet do Krkonoš.     
 Odjezd v 7:30 hodin z autobusového  
 nádraží v Železném Brodě. Cílem   
 cesty je Špindlerova bouda. Podle   
 počasí a síly účastníků vyjdeme do   
 okolí (např. Dívčí kameny, vyhořelá   
 Petrova bouda, Vysoké kolo – viz   
 mapa).  Je možná i  prohlídka   
 Špindlerova Mlýna. Cena zájezdu je   
 150 Kč a 180 Kč (ostatní). Přihlášky   
 přijímá a vedoucí zájezdu je pí   
 Petružálková. (tel. 721 026 030)
23. 9. po Ve 14 hodin se koná v klubovně na   
 Poříčí schůzka účastníků rekon-  
 dičního pobytu v Mariánských   
 Lázních. Budou vybírány doplatky.   
 Odjezd v neděli 29. 9. v 7.30 hodin     
 z autobusového nádraží v Železném   
 Brodě, návrat v sobotu 5. 10. Čeká   
 nás ubytování v hotelu Polonia na   
 hlavní třídě, plná penze (3x denně),   
 pobyt v solné jeskyni, návštěva   
 bazénu s vířivkou, výlety do   
 Krušných hor, Bavorska, do přírody       
 i pivovaru, léčivé prameny a fontána.
 Cena včetně dopravy za dvoulůž-  

kový pokoj s WC je 6 000 Kč, bez WC je cena 
5 100 Kč. Přihlášky se stále přijímají do 22. 9. 
Vedoucí  zájezdu je pí Petružálková.
 
Opustil nás přítel.
Dlouholetý člen našeho sdružení a předseda 
revizní komise pan Miloš Matěcha nečekaně 
opustil naše řady. Pracovitý, stále usměvavý   
a vždy ochoten pomoci. Takový zůstane          
v našich vzpomínkách.
Členové výboru

Příjemný pobyt v Chorvatsku a v Marián-
ských Lázních a na všech našich akcích

přeje za výbor M. Minářová

Krkonoše
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Nový školní rok zahájíme čím jiným, než 
lekcemi anglických slovíček pro ty, kteří je 
potřebují a i pro ty, kteří je vůbec nepotřebují, 
ale rádi by se vytáhli před vnoučaty, že také 
něco umí. Tak se do toho pusťte. Možná, že se 
do toho dáte opravdu vážně a za rok pojedete 
do světa náležitě vybaveni.
A je to lepší než křížovky. Nikdy nevíte            
k čemu to může být dobré. Jako dnes na 
příklad, když byste šli do restaurace – 
restaurant, pub, eatery – hrozně hladoví – 
hungry, starving – a chtěli si dát něco opravdu 
dobrého – tasty, tasteful, delicious. Zaprvé 
byste poprosili číšníka – waiter, waitress –      
o jídelní lístek – menu –, pakliže by vám ho 
nedonesl sám, jak se to dělá v dobré 
restauraci, okamžitě – immediately, right 
away –, když se někde usadíte – sit down. 
Nejdříve si musíte objednat něco k pití – 
something to drink, alcoholic, non-alcoholic, 
a soft drink, beer, a glass of wine, just water 
please. Nikdy nezapomeňte používat  slova 
jako prosím a děkuji – please, thank you, be so 
kind. Za ta slova dostanete všechno rychleji     
a něco lepšího., když spěcháte – be in a hurry, 
nebo spěcháte na vlak – catch the train or bus. 
V každém případě si chcete dát něco k jídlu – 
get something to eat, a meal, a bite. Dejte si 
polévku – soup – a hlavní jídlo – main dish –    
a na konec snad něco jako desert – something 
sweet, a dessert, nebo jenom salát – salad with 
some tasty dressing – prosím vyslovujte  S ne 
Z, a potom kávu – coffee – čaj – tea –, či kakao 
– hot chocolate. Nevybírejte si nic jako Katův 
šleh nebo něco jiného s romantickými 
popiskami. Není nad poctivé vepřové – pork, 
hovězí – beef – či kuřátko – chicken, ať vařené 
– boiled, cooked, smažené – fried, broiled – 
nebo jako řízek – cutlet – či  steak nebo fillet. 
A když to nenandejte ve slovníku, tak to 
zkuste a hned budete vědět, co to je. Každá 
krajina nabídne – offers – něco  zvláštního – a 
speciality of the region – a v tom je kouzlo 
cestování – the secret of travelling. Když 
skončíte jídlo a nemusíte sníst vše na talíři – 
plate, položte příbor – fork and knife – na talíř 
paralelně, ne křížem. To znamená, že jste 

1. lekce angličtiny s panem Kalfusem
skončili a že číšník může odnést prázdný talíř. 
Pak se musíte vyrovnat s hospodským 
finančně a zaplatit útratu – pay the bill –          
a případně zanechat na stole tuzér – tip.
Tak jste snad byli spokojeni – satisfied –          
s jídlem, s obsluhou – service –  i s atmosférou 
– ambiance – a také s tímto článečkem 
snažícím se přiblížit vám pár slovíček a jejich 
použití v praxi. Snahou bylo předvést vám 
tato slovíčka v souvislosti a idiomaticky. 
Slovníček si můžete sepsat sami, ale to nemá 
cenu, když nevíte kdy, jak a který výraz 
použít. Výslovnost také najdete ve slovníku. 
Příště si zopakujeme některá základní 
pravidla anglické výslovnosti. V pořádku? Na 
shledanou  tedy za měsíc. A pamatujte – 
opakování je matkou moudrosti. 
See you next month.
REBUS
Jak uděláte ze tří sirek šest, aniž byste je 
lámali ?
Kolikátí budete v běžeckém závodě když 
předeběhnete druhého?

Ing. Jaroslav Kalfus

Jaroslav Kalfus se svým 
dědečkem Josefem 

Kalfusem (majitelem 
sodovkárny Žel. Brod). 

Foto z r. 1937 – malý 
Jaroslav právě nastupuje 

do první třídy.
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 Letecký modelář  –  stavba házedel  a malých motorových letadel

 Radioamaterský kroužek –  práce s vysílačkou

 Trempská kytara pod vedením Jardy Žanty (platba 1 000 Kč / pololetí)

 Hledáme vedoucího šachového kroužku, pokud máte zájem o práci s dětmi, hlaste se            
v DDM Mozaika

DDM  Mozaika nabízí nové kroužky
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POHÁDKOVÝ LES 2013
Pohádkový les už jistě děti navštívily, ale na 
cestu pohádkovou školou se vypravily zřejmě 
poprvé.
Ne, že by to byl náš záměr, ale nevyzpy-
tatelnost letošního červnového počasí nám 
nedovolila jinak.
A tak v jedné družině 26. června vyrostla 
pařezová chaloupka s Křemílkem a Vocho-
můrkou. Chodba před tělocvičnami se 
proměnila v peklo a skříňky v šatně 2. stupně 
lákaly k ochutnání perníčků z perníkové 
chaloupky. Slyšen byl i smutný hlas Meluzín. 
V hale školy na děti čekali kamarádští  
Šmoulové, zato při vstupu do šaten 1. stupně 
se děti musely mít na pozoru. Číhala na ně   

Ohlédnutí za pohádkovým lesem v ZŠ Školní

 Vychovatelky ze školní družinky ZŠ Školní,
Štěpánka a Dana 

ukrutná loupežnická banda. Nežli se stačily 
vzpamatovat z řádění strašných lapků, vzala si 
je do parády dvojice duchů, která pro ně měla 
záludné úkoly. U trpaslíků děti předvedly 
ladné skoky do schodů a  počtářské 
dovednosti. Netradiční bílé trio ve složení 
Bílá paní, Bílý dědek a Bílá bába se usídlilo      
v kuchyňce. U křehkých  lučních víl děti 
poznávaly  rostliny. V čarodějnickém doupěti 
děti tančily o svůj  holý život, který uhájily       
a v cíli jsme se všichni šťastně shledali.
Rády bychom poděkovaly všem zúčastněným  
pohádkovým bytostem a připojily též prosbu 
o jejich další návštěvu za rok.
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Zúčastnili jsme se v sokolovně v Železném 
Brodě akce „Česko se hýbe v Železném 
Brodě“. Po krásném sportovním zážitku jsme 
vyplnili krátký kvíz. V losování jsme vyhráli 
první cenu, a to víkendový pobyt na cha-
loupce Horní domky. 
Po zvážení pro a proti jsme se rozhodli, že se 
pobytu zúčastní předškolní děti. 22. 6. v 10 
hod. odjelo 15 dětí a 7 dospělých autobusem 
do Harrachova. Tam začal náš dvoudenní 
výlet. Vyrazili jsme směr Mumlavské 
vodopády a pak do hospůdky na Zátiší, kde 
jsme si dali dětmi oblíbenou rajskou omáčku. 
Po vydatném obědě jsme pokračovali přes 
Ručičky na chaloupku, kam se děti velice 
těšily. Odměnou za náročný výšlap byl 
zmrzlinový pohár. Po ubytování a seznámení 
se s okolím děti i po náročném výšlapu značně
ožily a tak jsme zpívali, váleli sudy na  

Výlet Mateřské školy Stavbařů, Žel. Brod 
kopci pod chalupou a hráli různé hry. Na závěr 
dne jsme opekli buřtíky a před spaním si užili 
pyžamkovou párty. Po pohádce na dobrou noc 
všechny děti usnuly jako andílci. 
Druhý den ráno jsme po rozcvičce, hygieně     
a snídani vyrazili na tajný výlet. Nikdo 
nevěděl, kam dojdeme a v některých chvílích 
to bylo dokonce překvapení i pro dospělé. 
Nakonec jsme dorazili na Dvoračky. Po 
krátké zastávce jsme všichni byli rádi, že teď 
už půjdeme jenom z kopce. Po zelené 
turistické značce jsme došli zpět až do 
Harrachova a ve 12.30 hod. jsme už seděli       
v autobuse směr Železný Brod, kde se děti 
radostně přivítaly s rodiči.
Velice děkujeme organizátorům „Česko se 
hýbe”, že nám zprostředkovali tak pěkný 
výlet. Počasí se vydařilo, nálada byla veselá      
a dětem i nám dospělým se to moc líbilo.

Hana Poláková
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Cyklistický závod 3x kolem Kalicha poprvé 
odstartoval v roce 1993. Za dvacet let historie 
se na trať vydaly tisícovky závodníků. Letité 
závody spojuje trasa Českým rájem, kolem 
skalního města. Letos 14. září, od 8 hod. 
prezentace, start od 10.30 hod.

Hmoždířova nadace N91 v Malé Skále 
vznikla původně jako hospodská recese, 
jejímž cílem bylo pobavit sebe a kamarády. 
Během času k činnostem přibyly i organi-
zování sportovních klání. Mezi ně patří            
i cyklistický závod, který se jede na rozhraní 
Jablonecka a Semilska, po silnicích kolem 
Skalního města Kalich. Závod sám se jede na 
místních silnicích a po celou dobu se závodní-
ci točí na levou ruku, přitom svým profilem 
patří mezi náročnější silniční mítinky. 
Cyklisté, kteří závod absolvují, nemají totiž 
možnost si prakticky během závodu odpočinout. 
„Buď musí šlapat do kopce, nebo při klesání 
ze Suchých Skal jít tvrdě na brzdy,“ prohlásil 
jeden z otců myšlenky trati kolem Kalicha 
Ivan Rec. 

Profíci i příchozí
Na cyklistické dostavení v Malé Skále se 
scházejí jak bývalí a současní aktivní 
sportovci, tak je závod otevřený i pro příchozí, 
kteří si jen chtějí svůj cyklistický um 
vyzkoušet.
Trať přitom vede po území dvou bývalých 
okresů, jabloneckého a semilského. Startuje 
se čtyři minuty před půl desátou dopolední           
a závodníci se z prostorů před místní 
Sokolovnou vydají na Rakousy, Rohliny, 
Klokočí, Loučky a Besedice, kde se převážně 
stoupání změní v prudký sjezd kolem 
Suchých skal do prostoru startu a cíle. 
Cyklisté v hlavních kategorií absolvují 
celkem tři okruhy s celkovým převýšením 
téměř pět set metrů. 
Nejlepší účastníci přitom trať zajedou v čase 
kolem jedné hodiny a dvaceti minut.
Kromě nejrychlejších je připravena cena i pro 
nejpomalejšího na trati. I když čas tři hodiny    
a čtyřicet minut, které pořadatelé v kategorii 
šnek vedou, bude jen těžko k překonání.

Kolem Kalicha vyjedou cyklisté podvacáté
Závody 3x kolem Kalicha jsou dnes tradiční. 
Přesto si pořadatelé připravili pro účastníky 
novinku. Sportovního mítinku se mohou 
zúčastnit i bruslaři na kolečkových bruslích         
a připravený je také vložený závod koloběžek. 
„Jedná se zpestření závodů, kdy si účastníci 
podle svých sil sami rozhodnou, zda pojedou 
jedno, či více kol. Každopádně budou za svůj 
hrdinský čin odměněni,“ říká jeden z pořa-
datelů závodu Jiří Vaněk, který sám 
absolvoval všechny ročníky závodu ve 
veteránech.

Nápady ze statku
Historie cyklistických závodů v okolí skalní-
ho města se začala však psát takřka před 
jedenadvaceti lety. A stejně jako v řadě 
případů, se i tentokrát nápad zrodil v prostředí 
vesnické hospody. 
Tehdy se v útulné světnici roubeného 
Boučkova statku, za dlouhých zimních 
večerů, sešla parta padesátníků, aby napůl       
z recese založili nadaci. Příspěvky ve formě 
drobných vkládali do hmoždíře. Správce 
pokladu pak bděl nad jeho účelným využitím.
Postupem času se nadace rozrostla o nové 
členy a v době největší slávy měla na sto 
padesát členů a sympatizantů. V letošním roce 
prošlo vedení nadace generační obměnou        
a vesla se chopili často synové zakladatelů. Ti 
věří, že se jim podaří navázat na tradici nebo ji 
dokonce pozvednout.
Propozice:
Závody 3x kolem Kalicha se jedou na náročné 
trati s celkovým převýšením přibližně 160 
metrů na jedno kolo o délce 16,8 kilometrů. 
Hlavní kategorie jedou celkem 3 kola, ženy     
2 kola.

historický kostitřas
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Muži:

   M30–30–39 let
   M40–40–49 let
   M50–50–59 let

Memoriál Josefa Holce:
   M60–60–69 let

   M70–70 a více let
Ženy

   Ž30–30–49 let
   Ž50–nad 50 let

Vložená kategorie mužů i žen příchozích 
   P20–15–29 let

Závod se jede tradičně za plného provozu, 
takzvaně po levé ruce, na trase Malá Skála, 
Rakousy, Loužek, Betlémský mlýn, Rohliny, 
Klokočí, Loučky, Besedice, Suché Skály, 
Malá Skála. Prezentace závodníků od 8.30 
hod., start první kategorie je v cca 10.30 hod., 
vyhlášení vítězů po dojetí posledního 
závodníka, přibližně ve 14.30 hod.
Více informací na www.xc-malaskala.cz

Jan Kopka, jeden z nejlepších světových 
extrémních cyklistů přijímá gratulace po 

projetí cílem závodu 3x kolem Kalicha  

Memoriál Václava Vele 2013 (cyklistický závod)
třetím. I jeho výkon 14,22, stejně jako výkon 
14,24 čtvrtého v pořadí Karla Pragera z CK 
Vinohradské šlapky, znamenal překonání 
stávajícího traťového rekordu. Pátým místem 
pečetil úspěch domácího týmu SSC Železný 
Brod Tomáš Malík za 14,31.

Hlavní kategorii M50 a putovní pohár MVV 
2013, z výroby železnobrodské firmy DT-Glass 
získal Karel Prager z CK Vinohradské šlapky 
před Ludvíkem Kilingrem z Cyklo team Killi 
Sokolov v čase 14,49 a Jiřím Boštíkem               
z Cyklosportu Stratílek Litomyšl, který proletěl 
cílem v čase 14,53.

Mezi ženami dominovala v čase 17,57 Petra 
Kuříková z BMC RACING Team, druhá Renata 
Grossová z Chodova výkonem 19,56 a třetí 
Pavla Báčová z SC Mirva Svitavy dosáhla času 
20,03.
S velikou úctou a obdivem vzhlížím k cyklistům   
– závodníkům, kteří se narodili před druhou 
světovou válkou a svými časy překonali                 
o několik generací mladší závodníky. Především 
čas pana Zdeňka Karáska z Litomyšle – 18,39     
v jeho 77 letech nebo pětasedmdesátiletého pana 

V sobotu 17. srpna 2013 se v Železném Brodě 
uskutečnil již 5. ročník cyklistické časovky 
jednotlivců.
Krásné letní počasí přivítalo 167 závodníků. 
Tímto počtem soutěžících byl vytvořen 
absolutní rekord v počtu závodníků v dosavadní 
historii MVV.
Závod byl prvním rokem součástí celore-
publikového seriálu Extraliga Masters a Česko-
lipského silničního poháru. Tato skutečnost 
ovlivnila jednak účast, ale také skvělou 
konkurenci cyklistů.
Byl to ročník rekordů. Rekordní počet 
závodníků, rekordní počet zúčastněných žen, 
čtyřikrát překonaný traťový rekord, rekordní 
počet zbaštěných porcí guláše….

Celkovým vítězem se stal v čase 14,01 (traťový 
rekord) Radim Kyjevský z týmu BMC 
Viesemann Savo R.T., druhé místo patří 
bývalému držiteli traťového rekordu Liboru 
Erbenovi z Eleven Rubena Test Team, který 
projel cílem v čase 14,12, a konečně krásné 
umístění  domácího závodníka Jakuba 
Nechanického z SSC Železný Brod na místě 
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Zdeňka Makoně ze Sokolova – 19,53 – jsou 
prostě obdivuhodné.  Zdeňkové, smekám!

Novinkou se stal vložený závod dětí na zkrácené 
trati do Podbozkova.
Vítězem se stal Matyáš Bredler z Malé Skály 
před Dominikem Nováčkem z České Lípy, 
místo třetí obsadil Tomáš Bahník ze Železného 
Brodu.
Další pořadí: 4. místo Matěj Horyna z SSK 
Lučany, 5. místo Jára Majšajdr – SSC Železný 
Brod, 
6. místo Michal Šikola – Vlastiboř, 7. místo Jan 
Žilík ze Železného Brodu, závod nedokončila 
Adélka Štantejská z Malé Skály. Malé 
cyklistické naděje nám na trase doprovodily       
a o bezpečnost se postaraly dva doprovodné 
vozy, které poskytl jeden z partnerů závodu 
Autotrend Liberec.
Celkové umístění ostatních závodníků SSC 
Železný Brod: 19. Aleš Zeman, 38. Michal 
Hrubý, 39. Jaroslav Dlab, 62. Petr Kadlec, 70. 
Jan Chlupáč, 75. Jan Fischer, 90. Luděk Hudský, 
92. Matouš Lubas, 115. Josef Jebavý, 141. 
Ondřej Vele. 
Přípravě a hladkému průběhu závodu pomohl 
oddílu SSC Železný Brod velký počet 
dobrovolníků, kterým bych touto cestou chtěl 
upřímně poděkovat, jelikož jsem si vědom, že 
bez jejich obětavé pomoci by se závod, kterého 
se zúčastní téměř 170 závodníků, nemohl 
uspořádat v takové kvalitě, v jaké byl ten letošní.

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A 
PARTNERŮM ZÁVODU 

Hlavní sponzoři:
MĚSTO Železný Brod

DT GLASS Železný Brod
AUTOTREND Liberec

Jitka a Jiří STRNADOVI Železný Brod
TF-NET Železný Brod

ŘEZNICTVÍ BUKVIC Železný Brod
Tenisový klub Železný Brod

Sádrokartony Petr MILER Železný Brod
Zdenek  Lhotský  Železný Brod
BAZENPLAST Bělá u Turnova

PIVOVAR Svijany
ŠKODA AUTO Mladá Boleslav

LAWI 
NUTREND

BC Sport SEMILY
ELEVEN Jablonec nad Nisou

ŠROUBÁRNA Turnov
CNS Jablonec n.N.

TOP-HOP Obchodní společnost
KINO JITŘENKA Semily

Cykloservis Kučera Horní Branná
CUKRÁŘSTVÍ ŠEFR Železný Brod

Pekárna Mikula Turnov
KNITVA Nová Paka

CykloSki Špicar Jilemnice
Martin Háze Jilemnice 

Za SSC Železný Brod, Petr Kadlec

Vítěz hlavní kategorie MVV 2013 Karel Prager, 
druhý v pořadí (vlevo) Ludvík Kilinger 
a třetí Jiří Boštík

Vítěz kategorie M19, Jakub Nechanický,
na druhém místě Tomáš Malík (vlevo), 
oba závodníci domácího týmu SSC Železný Brod
třetí Robert Heczko.
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divizi ještě šestý celek krajského přeboru VTJ 
Rapid Liberec. Fotbalisté z Brodu byli 
zařazeni do divizní skupiny C. Na úvod 
soutěže v neděli 11.8. Brod prohrál 1:3            
v Turnově, za který nastoupilo hned šest hráčů 
s ligovými zkušenostmi. Zápas sledovalo 
neuvěřitelných 730 platících diváků a brod-
ský tým rozhodně odehrál zápas se ctí.  
Domácí premiéra proběhla v sobotu 17. 8. 
před zraky zhruba tří stovek diváků. Po 
srdnatém výkonu bohužel Brod prohrál 
brankou dvě minuty před koncem s Ústím nad 
Orlicí 0:1. Ale brodský tým složený  z 90%      
z domácích hráčů znovu odevzdal na hřišti 
maximum. Historický divizní bod byl na 
dosah, ale tentokrát to nevyšlo. Nicméně        
v prvních dvou zápasech Brod hrál na hraně 
svých možností a z předvedené hry máme 
radost. Brodský fotbal se dostal do divizní 
soutěže a je to pro klub, ale i pro náš region 
mimořádná událost, kterou sportovní fanda 
jistě ocení. Díky za podporu.

Kletečka Jaroslav – předseda oddílu

Fotbalisté Železného Brodu hrají poprvé 
v historii fotbalovou divizi!

Fotbalový klub TJ FK ŽBS Železný Brod 
skončil v uplynulé sezóně na třetím místě 
krajského přeboru Libereckého kraje, což je 
pro oddíl historický úspěch. Tímto umístěním 
si fotbalisté ze Železného Brodu, jak se 
později ukázalo,  zajistili postup do divize.  
Za normálních okolností z krajského přeboru 
postupuje do vyšší soutěže sice pouze vítěz, 
ale skutečnost  byla  nakonec jiná a pro mnohé 
překvapivá. Postupy do divize zásadně 
ovlivnilo odhlášení třech týmů z Libereckého 
kraje, které v uplynulé sezóně hráli vyšší 
soutěže. V předposledním červnovém týdnu, 
kdy se měl konat losovací aktiv České 
fotbalové ligy (3. Liga) a divizí (čtvrtá 
nejvyšší soutěž v ČR), nejprve odhlásila třetí 
ligu Česká Lípa a přihlásila se pouze do 
krajského přeboru. Následně Hlavice, která 
sestoupila z třetí ligy nepřihlásila divizi a šla 
dokonce až do okresního přeboru Liberecka. 
A nakonec den před losovacím aktivem 
odhlásilo jablonecké Mšeno  divizi a při-
hlásilo pouze krajský přebor. A tak dle 
soutěžního řádu získaly právo na postup do 
divize hned dva týmy a to Doksy a Železný 
Brod. Tato informace byla železnobrodskému 
klubu sdělena jednatelem fotbalového svazu    
v pátek 21.6. v podvečerních hodinách. 
Vzhledem k tomu, že losování divizí bylo 
hned následující den dopoledne, měl klub ze 
Železného Brodu zhruba hodinu na 
rozhodnutí, zda divizi, která se v Brodě nikdy 
nehrála, hrát či nikoliv. Doksy nejprve divizi 
přihlásily, ale vzápětí přihlášku stáhly, což 
otevřelo možnost hrát divizi i týmům, které 
skončily za Železným Brodem. Nicméně 
vedení Brodu v této hektické chvíli prefero-
valo sportovní stránku nastalé situace a divizi 
po krátké diskuzi přihlásilo s vědomím, že to 
bude těžké jak po výkonnostní stránce tak         
i ekonomické. Výkonnostní rozdíl mezi 
krajským přeborem a divizí je propastný, ale 
fotbalový klub bere postup jako výzvu  a také 
šanci pro sportovní veřejnost  vidět na 
železnobrodském trávníku kvalitní fotbal. 
Kromě Železného Brodu přijal nabídku hrát

Složení divize C
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Přehled fotbalových zápasů FK ŽB 
na domácí půdě 

středa   4. 9.,  17.00 hod. – dorost ŽB vs. Semily 
neděle  8. 9.,  12.00 hod. – dorost ŽB vs. Nový Bor 
  15.00 hod. – „B” muži ŽB vs. Lučany 
sobota  14. 9. 10.30 hod. – „A” muži ŽB vs. Kutná Hora 
  13.15 hod. – st. žáci ŽB vs. Hlavice 
neděle  22. 9.  12.00 hod. – dorost ŽB vs. Loko Česká Lípa
  15.00 hod. – „B” muži ŽB vs. Krásná Studánka
sobota  28. 9. 10.30 hod. – „A” muži ŽB vs. Prdubice B 
  13.15 hod. – st. žáci ŽB vs. Višňová
 

Házená Železný Brod
sobota 12. 10. 18.00 hod. – ŽB vs. Náchod C
sobota 23. 11. 18.00 hod. – ŽB vs. Turnov
sobota 29. 11. 18.00 hod. – ŽB vs. Náchod „B”

S
P

O
R

T
S

P
O

R
T



40

Železnobrodský zpravodaj | září 2013

48

S
P

O
R

T
IN

Z
E

R
C

E

Stáří 15–18 týdnů, cena 149–170 Kč / ks. 
V začátku snášky 178 Kč / ks. Prodeje se 
uskuteční v úterý 3. září 2013 v 16.30 hod.     
v Ž. Brodě u bus. nádraží. Kontakt: 728 605 
840, 728 165 166, 415 740 719. Nová služba: 
výkup králičích kožek – cena 15–22 Kč / ks 

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
opět PRODÁVÁ SLEPIČKY snáškových 

plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a  
Dominant  žíhaný, kropenatý, černý, žlutý,      

modrý a bílý. Pouze z našeho odchovu!

1/8 str.

1/4 str.

½ str.

celá str.

čb. barevná inz., 
obálka uvnitř

barevná inz., 
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

 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.

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

zpracování (při dodání zpracovaného 
inzerátu se sleva neposkytuje).

 Sleva od prvního opakování inzerátu 
v kalendářním roce činí 5 %.

4.   9. 2013
2. 10. 2013

Řádková inzerce
 Koupím sklo ŽBS i jiné do roku 

1989. Tel: 732 487 909.
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