
informace pro občany, zprávy z radnice, 
kultura, sport, zajímavosti, inzerce

železnobrodský 

zpravodaj
listopad
 

2014

Podzim v DPS  Železný Brod 2014
Na keři šípky se karmínem pýří,

z polí dým brambořin zavání,
podzim zas krásnými barvami hýří

větrem se dětský drak prohání...

Podzim v DPS  Železný Brod 2014
Na keři šípky se karmínem pýří,

z polí dým brambořin zavání,
podzim zas krásnými barvami hýří

větrem se dětský drak prohání...

Podzim v DPS  Železný Brod 2014
Na keři šípky se karmínem pýří,

z polí dým brambořin zavání,
podzim zas krásnými barvami hýří

větrem se dětský drak prohání...



ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU   

PONDĚLÍ 

1. PROSINCE 2014 

OD 16.30 HODIN 

NA NÁMĚSTÍ 3. KVĚTNA 

V ŽELEZNÉM 

BRODĚ

oobčerstvení zajištěnobčerstvení zajištěno

zazpívají předškolní děti 

z mateřských škol 

za hudebního doprovodu 

ZUŠ Železný Brod 

pod vedením 

Rudy Müllera

pořádá město Železný Brod



Šéfredaktor: Bc. Iva Chaloupková, tel.: 483 333 948, 722 793 091, e-mail: zpravodaj@zelbrod.cz
Facebook: IKS Železný Brod
Redakční rada: Eva Vozková, PaedDr. Milada Motlíková, Mgr. Eva Divinová, MgA. Martin Hlubuček
Jazyková redakce: Bc. Iva Chaloupková
Fotografie: Ing. Petr Červa a archiv IKS, titulní fotografie Ing. Josef Nejedlo
Uzávěrka prosincového čísla: 15. 11. 2014 do 12 hodin
Vydává Město Železný Brod nákladem 2 800 ks
náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, www.zeleznybrod.cz
IČ: 00262633, registrace: MK ČR E 10450
Tisk a DTP: Květoslav Zaplatílek – polygrafická výroba, Vesec

obsah

slovo starosty  ................................. 2
radnice informuje  ........................... 3
 Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod   3
 Usnesení Rady města Železný Brod .............  4
 Volná pracovní místa .....................................  7
 Upozornění pro občany  .................................  7

Z odboru obecní živnostenský úřad  ....................  8
 Podnikání spolků  ............................................  8

Z odboru územního plánování a reg. rozvoje  .......  9
 Informace odboru územního plánování  ............  9

Městská policie  .................................................  10
 Městská policie Železný Brod informuje .........  10

Z odboru životního prostředí  .............................  10
 Omezení provozní doby ve sběrném dvoře  ....  10

Z finančního odboru  ..........................................  11
 Poplatek ze psů  ............................................  11

technickÉ služby  ............................  12
 Soutěž o pohonné hmoty  ...........................  12

turistickÉ informační centrum  . 12
 Otevírací doba, aktuality z TIC  .....................  12
 Svozový autobus do OC Forum, Liberec  ....  12
 Nově v prodeji  ............................................  12
 Zájezd na představení Sluha dvou pánů  .....  12

mĚstskÉ divadlo  .............................  13
DS Tyl Železný Brod  ..........................................  13
Studio Hamlet Železný Brod  .............................  14
mĚstská Galerie vlastimila rady   16
 Výstava Salon II.  .........................................  17

mĚstskÉ muzeum  .............................  17
další pozvánky 
ze železnÉho brodu a okolí  .........  18
proGram kina  ..................................  19
mĚstská knihovna  .......................... 25
 Novinky v městské knihovně  ......................  25

dŮm s pečovatelskou službou 
železný brod .................................... 26

sdružení zdravotnĚ postižených 
železnobrodska  ............................. 27
 Plán na listopad 2014  ..................................  27

sport .................................................. 27
 Ohlédnutí za akcí „běh v Panské zahradě“  .  27

Fotbalový klub  ...................................................  28
 Rozpis mistrovských zápasů  .......................  28
 Fondo Cup a vepřové hody  .........................  28
 Memoriál Bedřicha Chmelíka  .......................  28

Anketní lístek  ....................................................  29
ze školských zaŘízení  ................... 30
Základní škola Školní  .........................................  30
 Pohádkové městečko ..................................  30

Základní umělecká škola  ...................................  30
 Nový hudební projekt  .................................  30

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská  .....  31
 Přípravný kurz pro uchazeče  .......................  31
 Přihlášky do výtvarných oborů  ....................  31
 Tvůrčí dílny pro žáky ZŠ po čtvrté  ...............  31

Dům dětí a mládeže Mozaika Železný Brod  ......  31
 Akce DDM Mozaika – listopad  ...................  31

Gratulujeme  .................................... 32
Životní jubilea  ....................................................  32
zajímavosti a pŘíspĚvky čtenáŘŮ   33
 Stalo se před osmdesáti lety  ......................  33
 Kamenický klub mládeže  ............................  34
 Korouhve, prapory a vlajky Železném Brodě   34
 Dračí čas (z cyklu Povídky tuláka Míry)  .......  35
 Nepál  ..........................................................  36

Jubilea měsíce  ..................................................  37
ostatní  ............................................... 37
 Oznámení  ...................................................  37
 Zrušení vánočních trhů ve Bzí  .....................  37
 Hledá se dobrý člověk  ................................  38

hádanka ............................................ 38 
inzerce ............................................... 39
Podmínky inzerce  ..............................................  39

1



slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,

v listopadu tomu budou čtyři roky od mého 
nástupu do funkce starosty, a tak nyní píšu již 
čtyřicáté třetí slovo starosty. 

Chtěl bych poděkovat za spolupráci všem 
členům výborů, komisí, osadních výborů, za-
městnancům městského úřadu a členům že-
leznobrodských organizací. Díky Vám všem se 
podařilo rozpohybovat občanský život a projekty 
ve městě. Myslím, že nejsem sám, kdo vnímá, 
že se Železný Brod i přes složitou dobu viditelně 
rozvíjel a to téměř ve všech oblastech. I přes 
toto velké stavební tempo předáváme město 

bez dluhů a dokonce s velkou částkou na účtu. 
Pro mě bude důležité, když si třeba ráno při 
čekání na autobus uvědomíte, že ten půl rok 
prachu, špíny a chaosu stál za to. A že vás 
třeba obohatily skvělé umělecké zážitky a že 
bylo v kultuře z čeho vybírat. Naše město jde 
nahoru a přejme mu stejně vysoké tempo  
i nadále. Bude nutné dotáhnout několik roz-
jetých projektů a dále aktivně využívat možné 
dotační prostředky. Některá prostranství a ob-
jekty stále čekají na svou revitalizaci a dou-
fám, že se jí také dočkají. 
Na úřadu zůstává tým kvalitních odborníků, 
který při správném vedení bude vykonávat 
poctivou práci. Zakládám si na otevřenosti  
a transparentnosti a jak sami nejlépe víte 
– dveře radnice byly pro každého z vás vždy 
skutečně otevřeny. Přál bych si, aby to tak zů-
stalo i nadále. Stále tu pro každého z Vás budu 
jako zastupitel. Za ty čtyři roky jsem vděčný, 
hodně jsem se naučil a měl jsem možnost  
i hodně práce udělat. Věřte či nevěřte, vše co 
jsem dělal, dělal jsem rád a bylo to vždy pro 
Železný Brod – skleněné městečko s krásnou 
duší. 
Pěkné podzimní dny, i nadále se budu těšit na 
naše společná setkání, ať už to bude kdeko-
liv!

Váš starosta 
André Jakubička
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radnice informuje

 usnesení zastupitelstva města železný brod 
 z 30. zasedání konaného dne 15. 9. 2014
Zastupitelstvo města Železný Brod 
po projednání
schvaluje program dnešního zasedání zastu-
pitelstva města v předloženém znění
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení  
z 29. zasedání zastupitelstva města
bere na vědomí informaci o kontrole proná-
jmu nemovitostí ve vlastnictví města prove-
dené kontrolním výborem a schvaluje podání 
trestního oznámení na neznámého pachatele 
v kauze „Pizzeria“ na neoprávněné obsazení 
prostor
schvaluje vyplacení příspěvku 
a) na provozní náklady a sportovní činnost za 
2. pololetí 2014, TJ Sokol Železný Brod ve výši 
260 000 Kč, TJ Fotbalový klub ŽBS Železný 
Brod ve výši 240 000 Kč, Tenisový klub Želez-
ný Brod ve výši 80 000 Kč, Fit Studio Aerobicu 
Jany Boučkové ve výši 20 000 Kč
b) na pořízení dresů pro tým mladších žáků 
TJ Fotbalový klub ŽBS Železný Brod ve výši 
10 000 Kč
souhlasí s poskytnutím daru Obci Chvalíkovi-
ce formou repase vitrážového okna na budově 
č. p. 120 v ulici České školy ve Chvalíkovicích 
v hodnotě 24 000 Kč
bere na vědomí informace o průběhu staveb-
ních prací na stavbách Terminál Železný Brod 
– 1. etapa, Kulturní dům Jirkov, Zateplení MŠ 
Na Vápence, Sokolovna a Sportovní hala a Pa-
vilon MVD2 ZŠ Pelechovská
souhlasí s provedením rozpočtových opatře-
ní č. 5 za rok 2014
odkládá návrh na odkoupení pozemku parc. 
č. 32 – zastavěná plocha a nádvoří, výměra  
1 216 m², součástí pozemku je stavba  
s č. p. 200 – občanská vybavenost, vše  

v k. ú. Železný Brod a ukládá odboru územní-
ho plánování a regionálního rozvoje předložit 
materiál na standardní jednání zastupitelstva 
města po volbách v říjnu 2014
schvaluje zřízení pozemkové služebnosti na 
pozemku parc. č. 3288/1 v k. ú. Železný Brod, 
spočívající ve zřízení a provozování stavby 
„Kompletní regenerace parteru a přilehlých 
komunikací v oblasti malého náměstí v Želez-
ném Brodě, k. ú. Železný Brod“ na Pozemku  
a s tím související právo vstupu a vjezdu na 
tento Pozemek za účelem udržování a prová-
dění oprav Stavby ve prospěch vlastníka po-
zemku parc. č. 439 v k. ú. Železný Brod 
a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení pozemkové služebnosti 
č. j. OLP/1377/2014 mezi Městem Železný 
Brod, IČ: 00262633 a Libereckým krajem  
IČ: 70891508
schvaluje zřízení pozemkové služebnosti 
práva veřejné cesty a stezky přes část po-
zemku parc. č. 1048/1v k. ú. Bzí u Železného 
Brodu pro vlastníka pozemku parc. č. 1066  
v k. ú. Bzí u Železného Brodu. Pozemková 
služebnost se zřizuje bezplatně a schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
pozemkové služebnosti mezi Městem Želez-
ný Brod, IČ: 00262633 a panem P. B.
schvaluje záměr prodeje pozemku parc.  
č. 3261/3 – ostatní plocha – ostatní komunika-
ce, o výměře 22 m² v k. ú. Železný Brod
odkládá žádost o převod pozemku parc. 
č. 182 v k. ú. Železný Brod a ukládá odboru 
územního plánování a regionálního rozvoje 
jednat o směně za část pozemku parc. č. 179 
v k. ú. Železný Brod
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 usnesení rady města železný brod 
 z 66. schůze konané dne 1. 10. 2014
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program dnešní schůze 
rady města 
bere na vědomí zprávu z jednání kulturní ko-
mise dne 22. 9. 2014
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  
7 700 Kč Mateřské škole Železný Brod, Slu-
nečná 327, na dopravu dětí na plavání do Jab-
lonce nad Nisou
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  
9 000 Kč Bzovskému okrašlovacímu spolku  
o. s., Bzí 1, Železný Brod, IČ: 27022048 na  
9. adventní koncert ve Bzí; příspěvek bude po-
skytnut z fondu kulturní komise
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  
20 000 Kč Základní umělecké škole, Kobe-
rovská 589, Železný Brod, IČ: 75125412 na 
slavnostní večer u příležitosti výročí vzniku re-
publiky – Podkrkonošský symfonický orches-
tr; příspěvek bude poskytnut z fondu kulturní 
komise
schvaluje financování Koncertu skleněných 
nástrojů, který proběhl v rámci Skleněného 
městečka ve dnech 20.–21. září 2014, ve výši 
19 429 Kč; částka bude poskytnuta z fondu 
kulturní komise
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 
31 000 Kč Broďance, zastoupené Rudolfem 
Müllerem, Na Vápence 812, Železný Brod, na 
Přehlídku dechových hudeb, která se uskuteč-
ní 22. 11. 2014 v sokolovně Jirkov; příspěvek 
bude poskytnut z fondu kulturní komise
schvaluje financování akce CROSSO-
VER SICKFEST VOL 9, která se uskuteční  
18. 10. 2014 v RC Rokle Bzí, ve výši 23 000 
Kč; částka bude poskytnuta z fondu kulturní 
komise
schvaluje Nařízení města, kterým se vydává 
tržní řád
schvaluje 
1) uzavření dodatku č. 1 Pojistné smlouvy  

č. 2734312435 ze dne 20. 12. 2012 s UNIQA 
pojišťovna, a. s., se sídlem Evropská 136,  
160 12 Praha 6, IČ: 49240480, úprava před-
mětu pojištění a snížení pojistného
2) uzavření dodatku č. 1 Pojistné smlouvy  
č. 0003042 074 ze dne 8. 4. 2013 na havarijní 
pojištění s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, 
a. s., se sídlem Římská 45, 120 00 Praha 2,  
IČ: 46973451, výše pojistného 22 380 Kč roč-
ně
3) uzavření dodatku č. 1 Pojistné smlouvy  
č. 0507844 018 ze dne 8. 4. 2013 na strojní 
a živelní pojištění s Hasičskou vzájemnou 
pojišťovnou, a. s., se sídlem Římská 45,  
120 00 Praha 2, IČ: 469 73 451, výše pojistného  
6 406 Kč ročně
bere na vědomí zprávu advokátní kancelá-
ře Spolak s. r. o. ve věci právního posouzení 
odpovědnosti při zadávání veřejné zakázky na 
služby – „Projektová dokumentace Terminál 
Železný Brod“  
schvaluje poskytnutí mimořádné odměny 
za úspěšné plnění mimořádných nebo zvlášť 
významných pracovních úkolů v III. čtvrtletí 
2014 
schvaluje odměny ředitelům škol a školských 
zařízení zřizovaných Městem Železný Brod
povoluje v souladu s § 23 zák. č. 561/2004 
Sb., výjimku z nejvyššího počtu dětí ve tří-
dách Mateřské školy Železný Brod, Slunečná 
327, a v běžné třídě Mateřské školy Železný 
Brod, Stavbařů 832, pro školní rok 2014/2015 
dle předložených žádostí za předpokladu, že 
zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdě-
lávací činnosti školy a jsou splněny podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví
souhlasí s navýšením kapacity školní druži-
ny Základní školy Železný Brod, Školní 700,  
p. o., ze 70 žáků na 82 žáků s účinností od  
1. 1. 2015
schvaluje čerpání rezervního fondu ve výši  
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13 500 Kč na dofinancování mzdových nákla-
dů 0,5 pracovního úvazku pedagogického pra-
covníka v DDM Mozaika Železný Brod 
schvaluje plán inventur na rok 2014 a jmeno-
vání komisí pro zajištění inventarizace pro rok 
2014, jmenování likvidační komise
bere na vědomí zprávu o výsledku řízení  
o jiném správním deliktu 
schvaluje uzavření smlouvy s firmou TELwork 
s. r. o., Máchova 802, 29301 Mladá Boleslav, 
IČ: 27154777, DIČ: CZ27154777 zastoupená 
jednatelem společnosti Ing. Liborem Šinde-
lářem
schvaluje Dodatek č. 1 k smlouvě o provo-
zování kontejnerů uzavřené dne 27. 6. 2012 
na místě zpětného odběru, jejímž účelem je 
umístění a shromažďování zpětně odebrané-
ho elektrozařízení skupin 1, 2 a 6
schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce 
paketovacího lisu s fyzickou osobou oprávně-
nou k podnikání Roman Daníček, Jirkov 113, 
468 22 Železný Brod, IČ: 16390822
schvaluje vzhledem k poskytovaným sociál-
ním službám rodinám na území ORP Železný 
Brod podepsání smlouvy o bezplatné spolu-
práci s organizací Centrum pro zdravotně po-
stižené Libereckého kraje o. p. s.
1) vylučuje uchazeče LIMES Litomyšl s. r. o., 
Němčice 160, 561 18 Němčice, IČ: 15035140 
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek
2) schvaluje výsledek výběrového řízení na 
dodávku kompostérů v rámci projektu Ze-
fektivnění nakládání s biologicky rozložitel-
ným komunálním odpadem ve Městě Želez-
ný Brod a schvaluje uzavření smlouvy o dílo  
s uchazečem ELKOPLAST CZ, s. r. o., Štefáni-
kova 2 664, 760 01 Zlín, IČ: 25347942 za cenu 
390 000 Kč bez DPH
3) schvaluje vzorový návrh smlouvy o vý-
půjčce a uděluje pověření k podpisu smlouvy  
s jednotlivými zájemci o zápůjčku kompostéru 
v rámci projektu „Zefektivnění nakládání s bi-
ologicky rozložitelným komunálním odpadem 
ve Městě Železný Brod“
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy  

o zhotovení stavby č. 275/14 rm se společ-
ností LIVOR spol. s r. o., Varhulíkové 1578/14, 
170 00 Praha 7, IČ: 251 43 450, kterým se 
stanovuje termín dokončení realizace stav-
by „Snížení energetické náročnosti objektu  
MŠ Na Vápence v Železném Brodě“ na  
20. 10. 2014
schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 
se společností Trigema Building a.s. se síd-
lem Bucharova 2641/14, 15800 Praha 5,  
IČ: 27653579, dodavatelem akce MVD2 – Re-
konstrukce pavilonu MVD2 ZŠ Pelechovská se 
snížením nákladů o 133 109,30 Kč (bez DPH) 
na základě odsouhlasených změn projektu  
4. etapy rekonstrukce ZŠ Pelechovská
schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o zho-
tovení stavby se společností NATURTEP  
spol. s r. o., Na Lučinách 10, 417 12 Proboštov 
(IČ: 27347311), kterým se řeší koncová rea-
lizační cena stavby s navýšením nákladů na 
3 257 536,19 Kč (bez DPH) a ukládá odboru 
územního plánování a regionálního rozvoje po-
dat žádost u uplatnění těchto nákladů v rámci 
rozpočtové rezervy z dotace Operačního pro-
gramu Životního prostředí
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
se společností RUBA MOST, spol. s r. o. 
se sídlem Železničářů 2009, 43401 Most,  
IČ: 48293393, dodavatelem akce „SOKO-
LOVNA ŽELEZNÝ BROD – OPRAVA HYDRO- 
IZOLACE STŘECH“ se zvýšením nákladů  
o 84 992,19 Kč (bez DPH) na základě provede-
ných realizačních změn zadávacího projektu
schvaluje smlouvu o umístění zařízení pro 
kamerový a informační systém a o užívání 
společných částí bytového domu č. p. 774 
se Stavebním bytovým družstvem Bižuterie, 
Vítězslava Nezvala 7a, Jablonec nad Nisou  
(IČ: 00042170) za částku 3 000 Kč/rok
schvaluje dodatek č. 1 smlouvy na výkon au-
torského dozoru na stavbu Terminál Železný 
Brod – 1. etapa se společností Atelier 4 s. r. o.,  
Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou 
(IČ: 46710141), kterým se stanovuje max. část-
ka za výkon práce na 250 000 Kč bez DPH
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schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy 
o dílo se společností Europ a. s., Michelská 
29/6, 140 00 Praha 4 (IČ: 28482328), kterým 
se uzavírá dohoda o souhlasu s následnou fi-
nanční kontrolou dodavatele služeb
schvaluje
1) výsledek výběrového řízení na nákup devíti 
počítačů (PC+SW+Office2013) a sedmi moni-
torů a schvaluje kupní smlouvu se společností 
COTREX s. r. o., Rýnovická 996/4, 466 01 Jab-
lonec nad Nisou, IČ: 00525154, na nákup vý-
početní techniky v celkové ceně 172 851,00 Kč 
 včetně DPH
2) kupní smlouvu se společností COTREX  
s. r. o., Rýnovická 996/4, 466 01 Jablonec 
nad Nisou, IČ: 00525154 na nákup dvou po-
čítačů (PC+SW+Office2013) v celkové ceně  
32 622 Kč včetně DPH náhradou za výpočet-
ní techniku poškozenou závadou na rozvodu 
vody v objektu úřadu.
schvaluje snížení částky za nájemné  
v čp. 18 (3. nadzemní podlaží) pro školní rok 
2014/2015, nájemce Střední škola řemesel  
a služeb, Smetanova 66, Jablonec nad Nisou 
na částku 50 000 Kč
schvaluje pronájem prostor k podnikání v ob-
jektu č. p. 717 v ulici Jiráskovo nábřeží, Že-
lezný Brod za účelem umístění zařízení pro 
přenos služeb sítě elektronických komunikací 
společnosti SferiaNET.CZ s. r. o., Nad Okrouh-
líkem 2365/17, Praha 8-Libeň, IČ: 27276864, 
DIČ: CZ27276864 za cenu 16 500 Kč/rok  
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy se spo-
lečností SferiaNET.CZ s. r. o., Nad Okrouhlí-
kem 2365/17, Praha 8 - Libeň, IČ: 27276864, 
DIČ: CZ27276864
schvaluje pronájem prostor k podnikání v ob-
jektu č. p. 590 o výměře 49 m² v ulici Huso-
va, Železný Brod za účelem zřízení kadeřnic-
kého salonu Šárce Svobodové, Bozkov 198,  
IČ: 72756390, za nabízené nájemné  
1 300 Kč/m² a rok dle vzorové smlouvy o pro-
nájmu prostor k podnikání
bere na vědomí zprávu bytové komise z vý-
běrového řízení na obsazení nabízených měst-

ských bytů ze dne 23. 9. 2014
schvaluje přidělení bytu č. 58 o velikosti 3+1, 
Jiráskovo nábřeží 717, Železný Brod, slečně 
V. T., Železný Brod, nájemné je stanoveno na 
62,20 Kč/m²
schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+1, Na 
Vápence 769, Železný Brod, slečně N. E., Želez-
ný Brod, nájemné je stanoveno na 58,10 Kč/m²
schvaluje přidělení bytu č. 13 o velikosti 0+1, 
nábřeží Obránců míru 580, Železný Brod, paní 
D. C., Železný Brod, nájemné je stanoveno na 
50,50 Kč/m²
schvaluje přidělení bytu č. 52 o velikosti 1+1, 
Jiráskovo nábřeží 714, Železný Brod, paní  
O. H., Železný Brod, nájemné je stanoveno na 
55 Kč/m²
schvaluje přidělení bytu č. 9 o velikosti 2+1, 
Jiráskovo nábřeží 715, Železný Brod, paní  
O. Ch., Železný Brod, nájemné je stanoveno 
na 61 Kč/m²
schvaluje přidělení bytu č. 62 o velikosti 1+1, 
Jiráskovo nábřeží 714, Železný Brod, panu  
M. H., Železný Brod, nájemné je stanoveno 
na 53 Kč/m²
schvaluje přidělení bytu č. 204 o velikos-
ti 2+1, Stavbařů 728, Železný Brod, panu  
R. M., Železný Brod, nájemné je stanoveno 
na 66 Kč/m²
neschvaluje snížení výše nájemného paní 
B. N., za užívání bytu č. 22, Jiráskovo nábřeží 
715, Železný Brod
schvaluje přijetí 14 kusů židlí Lori v hodnotě 
v 18 298 Kč, které dostane Město Železný 
Brod darem od paní Zdislavy Bartoszové, by-
tem Vaněčkova 407, Železný Brod pro potřeby 
Městského divadla v Železném Brodě a dár-
kyni děkuje
souhlasí s nabídkou společnosti AutoCont CZ 
a. s., Divize outsourcing, Odkup HW, Líbalova 
1/2348, 140 00 Praha 4, na odkup výpočetní 
techniky dle předložené nabídky a vyplněné 
objednávky v celkové ceně 19 529,40 Kč včet-
ně DPH
souhlasí s financováním publikace Jaroslav 
Brychta a její doporučenou prodejní cenou
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 volná pracovní místa

Pracovní poměr na dobu neurčitou, kratší pra-
covní doba 16 hodin týdně (možnost rozšíření 
pracovní doby na větší úvazek v případě výko-
nu činnost správce nemovitostí nebo jeho zá-
stupce). Předpokládaný nástup od 1. 1. 2015

Lhůta pro podání přihlášek do výběrového ří-
zení: 10. 11. 2014, 15 hodin.
Více informací na úřední desce MěÚ nebo na 
webových stránkách města.

Vedoucí organizační složky Sportovní centrum Železný Brod

Hledá se na dohodu o provedení práce po-
mocná síla na práci ve sběrném dvoře, která 
by zastupovala v době nepřítomnosti správce 
sběrného dvora (některé víkendy, při čerpání 
dovolené nebo v době nemoci). Předpokla-
dem je spolehlivost a uživatelská znalost prá-

ce na PC. Podrobnosti sdělí a přihlášky přijímá 
Miloš Pala, tel. 483 333 924, e-mail m.pala@
zelbrod.cz

Mgr. Josef Haas
tajemník MěÚ

Zástup správce sběrného dvora

 upozornění pro občany

Tito obchodní zástupci vystupují tak, aby na-
vodili dojem, že se jedná pouze o změnu stá-
vající služby a nikoliv o podpis nové smlouvy 
s jiným poskytovatelem. Vydávají se za pra-
covníky původního poskytovatele služeb. Mají 
zacíleno především na uživatele pevné linky, 
kterým vnucují „bezdrátovou pevnou linku“.
Pokud vás obchodní zástupce pod touto zá-
minkou neohlášeně navštíví, je to první varov-
ný signál o tom, že vám mohou být nabízeny 
služby nekalým způsobem. 
Jestliže dojde k uzavření smlouvy v domác-
nosti, tedy mimo prostory obvyklé k podniká-
ní, máte ze zákona právo do 14 dnů bez sank-
ce odstoupit.  

V případě jakýchkoli pochybností doporučuje-
me obrátit se okamžitě na zákaznickou linku 
svého dosavadního poskytovatele služeb, pro 
kterého obchodní zástupce podle svého vy-
jádření pracuje. Doporučujeme ověřit si, zda 
jsou podávané informace pravdivé. 

Dále chceme občany našeho města informo-
vat, že od 1. října 2014 platí Nařízení města  
č. 2/2014, jehož účelem je stanovení podmí-
nek, za kterých lze na území města Železný 
Brod uskutečňovat nabídku, prodej zboží a po-
skytování služeb mimo provozovnu určenou  
k tomuto účelu kolaudačním souhlasem podle 
zvláštního zákona, a to při prodeji na tržištích, 

Fenoménem poslední doby jsou nezvané návštěvy prodejců, kteří se ohánějí velkými 
úsporami peněz, když změníte dodavatele telefonního operátora, popřípadě elektřiny  
či plynu. Na pozoru se mějte i před osobami, které se vydávají za zástupce vašeho stá-
vajícího dodavatele či operátora. I v našem městě se opět objevují obchodní zástupci, 
kteří pod záminkou kontroly nebo výměny zastaralých telefonních přístrojů nabízejí do-
mácnostem, především z řad seniorů, k podpisu nové smlouvy o poskytování služeb 
elektronických komunikací. 
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podomním prodeji, pochůzkovém prodeji, pro-
deji mimo stálou provozovnu a při předvádě-
cích akcích a prodeji bez prodejního zařízení. 
Od 1. října 2014 se na území města Železný 
Brod zakazuje mimo provozovnu určenou  
k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím pod-
le stavebního zákona poskytovat následující 
druhy prodeje a poskytování služeb:
a) pochůzkový prodej s výjimkou jeho provádě-
ní ve sportovních zařízení, otevřených koupališ-
tích, bazénech, venkovních divadlech a letních 

kinech a s výjimkou konání veřejných sbírek
b) podomní prodej
c) prodej při předváděcích akcích

Podrobnější obsah tohoto nařízení najdete na 
stránkách města www.zeleznybrod.cz. 

Monika Králová
 vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Bc. Eva Sasková
vedoucí sociálního odboru

 z odboru obecní živnostenský úřad

 podnikání spolků 
 (tj. hasiči, tělovýchovné jednoty, kluby, sdružení…)

Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
je spolek definován jako samosprávný a dob-
rovolný svazek členů, který mohou založit mi-
nimálně tři osoby vedené společným zájmem  
a cílem spolčovat se v něm. Spolek tedy může 
být založen za účelem uspokojování a ochrany 
společného zájmu osob, nikoliv za účelem 
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Zákon 
však umožňuje, aby vedle své hlavní, spolko-
vé činnosti, spolek vyvíjel vedlejší hospodář-
skou činnost spočívající v podnikání nebo jiné 
výdělečné činnosti za předpokladu, že účel 
podnikatelské činnosti spočívá v podpoře 
hlavní činnosti spolku nebo v hospodárném 
využití spolkového majetku. Zákon stanoví, že 
zisk z činnosti spolku může být použit pouze 
pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že spolek 
není oprávněn vykonávat podnikatelskou ani 
jinou výdělečnou činnost – tedy ani takovou 
činnost, která je podle § 2 zákona č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání (živnosten-
ský zákon), ve znění pozdějších předpisů, živ-
ností – jako svou hlavní činnost. V případě, že 
vedlejší hospodářská činnost naplňuje všech-
ny znaky živnosti ve smyslu shora uvedeného  
§ 2 živnostenského zákona, tj. jedná se o sou-
stavnou činnost provozovanou samostatně, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 
za účelem dosažení zisku (přičemž není roz-
hodující, zda zisku bylo skutečně dosaženo)  
a za podmínek stanovených živnostenským 
zákonem, je nezbytné, aby spolek ohlásil 
příslušnou živnost (Hostinská činnost, Vý-
roba, obchod a služby neuvedené v přílohách  
1 až 3 živnostenského zákona), příp. podal 
žádost o koncesi, bude-li se jednat o živnost 
koncesovanou (Prodej kvasného lihu, kon-
zumního lihu a lihovin).

Monika Králová
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
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V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o zahájení prací na rekonstrukci sběrného 
dvora. Bohužel z důvodu, že jsme obdrželi jen jednu nabídku od dodavatele, byla veřejná 
zakázka zrušena a výběr dodavatele budeme opakovat. Během zimních měsíců vybraný 
dodavatele zajistí výrobu a dodávku technologií a na jaře začnou stavební práce. O jejich 
postupu budeme v souvislosti s omezením provozu sběrného dvora informovat.

 z odboru územního plánování a regionálního rozvoje

 informace odboru územního plánování

V současné době probíhají projektové přípra-
vy dvou dalších projektů, a to je výběr loka-
lity na plánovanou výstavbu nové hasičské 
zbrojnice, a projekt na obnovu vyhlídkových 
míst. Nová hasičská zbrojnice se dlouhodo-
bě plánuje především z důvodu omezených 
prostorových možností té stávající ve Štefáni-
kově ulici. Současný objekt, resp. jeho gará-
žové prostory neodpovídají plošně ani výškou 
vjezdu potřebám sboru dobrovolných hasičů, 
proto se řeší možnost stavby nové zbrojnice, 
nebo zásadní rekonstrukce té stávající, ale to 
za situace, že ani po rekonstrukci stávajících 
ploch by nebyla získána potřebná kapacita. 
V současné době je připravena k projednání 
studie variantního umístění bez ohledu na ma-
jetkové poměry a další vztahy, která se bude 
od listopadu projednávat, a budou se hledat 
výhody a nevýhody jednotlivých variant řeše-
ní. Studie bude k nahlédnutí na webu města 
v sekci „Rozvoj města“. Předpokladem pro 

realizaci stavby zbrojnice do roku 2020 je kro-
mě získání stavebního povolení také získání 
významné finanční podpory, protože z vlast-
ních prostředků města nebude možno stavbu 
v nejbližších letech realizovat.
Již několik let jsme železnobrodskými turisty 
upozorňováni na špatný stav tradičních vyhlí-
dek a na chybějící označení či odpočinkové 
lavičky na přístupech k těmto místům. Měs-
to proto využilo nabídky Euroregionu Nisa  
a zapojilo se do projektu „Rozhledny, vyhlídky  
a stezky pro rozvoj cestovního ruchu v Eurore-
gionu Nisa“. Záměrem je vybudování vyhlídky 
na terase v sousedství kostelu sv. Jana Nepo-
muckého na Poušti, obnova vyhlídek na Čer-
nické skále a na Šibeňáku, a opravy vyhlídek 
na Paraplíčku a Liebigovy vyhlídky. Rozsah 
projektu je omezen na ta místa, která jsou 
v majetku města. V současné době probíhá 
zadání zpracování projektové dokumentace 
tak, aby byl záměr připraven k žádosti o dota-
ci do konce března příštího roku s předpoklá-
danou realizací v roce 2016. Přestože investicí 
města nevznikne žádná nová rozhledna, je 
tento záměr do celkového projektu Euroregio-
nu Nisa zahrnut.

Ing. Daniel Mach
vedoucí odboru územního plánování 

a regionálního rozvoje
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 městská policie

 městská policie železný brod informuje

V posledním období bylo provedeno několik 
preventivně bezpečnostních akcí, zaměře-
ných na dodržování nejvyšší dovolené rych-
losti. Bylo zjištěno několik desítek porušení 
zákona. Ale zároveň ze statistik MP vyplývá, 
že akce přinášejí své výsledky, jelikož došlo 
k poklesu zjištěných přestupků, a to o 15 % 
oproti stejnému období v minulém roce.
V říjnu došlo ke zvýšení počtu přestupků pro-
ti majetku. Některé případy vzhledem k výši 
škody převzala PČR. Z případů, které zůstaly 
v dikci MP je zatím vyřešeno 35 %. Prosíme 
občany, aby pečlivě zabezpečovali svůj maje-
tek a zároveň sledovali své okolí a jakékoliv 
podezřelé jednání oznámili na MP případně 
na PČR.
S blížící se zimou se MP více zaměří na vo-
zidla, která parkují v rozporu ze zákonem. Ta 
vozidla, která budou bránit provedení zimní 
údržby, budou odtažena.

V říjnu bylo přijato oznámení o pytláctví na 
řece Jizeře. Hlídkou MP byl zajištěn muž, kte-
rý lovil přímo z mostu. Pachateli byl zabaven 
prut i úlovek. O jejich osudu, stejně jako o výši 
sankce rozhodne komise pro projednávání 
přestupků.
Celkem bylo v říjnu přijato 420 oznámení,  
75 z nich bylo vyřešeno v blokovém řízení,  
10 případů bylo předáno k dořešení správní-
mu orgánu. Zbytek případů byl vyřešen do-
mluvou, nebo se jednalo o žádosti o pomoc, 
které nemají trestněprávní charakter. 

Kontakty na MP
Velitel MP: e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz
Operační MP: nepřetržitě mob. 602 646 188
e-mail: mestska.policie@zelbrod.cz

Hriník Pavel
velitel MP sstr. 

 z odboru životního prostředí

 omezení provozní doby ve sběrném dvoře 
 pro zimní období

Pro zimní období – listopad 2014 až únor 2015 
je v pondělí, středu a pátek ve sběrném dvo-
ře omezen provoz na 9 až 16 hodin na místo  
18 hodin. Provoz je omezen, protože v pro-
storu sběrného dvora není osvětlení. V ostat-
ní dny je provoz nezměněn, tj. úterý, čtvrtek  

9 až 14 hodin, sobota 9 až 12 hodin. Ani obča-
ny není provozní doba do 18 hodin v zimním 
období využívána.

Miloš Pala
vedoucí odboru životního prostředí
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 z finančního odboru

tj. přijít psa přihlásit i odhlásit správci poplatku 
na Městském úřadě v Železném Brodě – bu-
dova radnice, 2. patro, finanční odbor. Poplat-
ku podléhají psi starší tří měsíců. Poplatek ze 

psů platí držitel psa, kterým je fyzická osoba 
s trvalým pobytem nebo sídlem na území 
města Železný Brod. 

 poplatek ze psů

a)
za prvního psa držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v části města Železný Brod, 1 000 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v části města Železný 
Brod 750 Kč

b) 
za psa držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v rodinném domě v části města Železný Brod za 
prvního psa, 120 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  750 Kč

c) 
za psa držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v částech města Bzí, Horská Kamenice, Hrubá Horka, 
Chlístov, Jirkov, Malá Horka, Pelechov, Splzov, Střevelná, Těpeře, Veselí za prvního psa, 50 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100 Kč

d) 

za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu

podle písm. a) 200 Kč

podle písm. b) 120 Kč

podle písm. c) 50 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. tohoto ustanovení

podle písm. a) 300 Kč

podle písm. b) 200 Kč

podle písm. c)  100 Kč

Městský úřad Železný Brod jako správce místního poplatku ze psů (dle zákona č. 565/
1190 Sb.) upozorňuje všechny držitele psů na povinnost oznámit do patnácti dnů vznik  
i zánik své poplatkové povinnosti,

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

Splatnost poplatku
a) nečiní-li více než 400 Kč ročně, nejpozději 
do 31. března příslušného kalendářního roku
b) činí-li více než 400 Kč, je splatný ve čtyřech 
stejných splátkách, nejpozději v termínech do 
31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince 
příslušného kalendářního roku
c) poplatek lze zaplatit i jednorázově do  
31. března příslušného kalendářního roku

Sáčky na psí exkrementy si držitelé psů 
mohou vyzvednout na pokladně Měst-
ského úřadu v Železném Brodě (přízemí 
budovy radnice) nebo u správce poplatku  
(2. patro budovy radnice – finanční odbor).

Iva Ševčíková
finanční odbor
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technickÉ služby

 soutěž o pohonné hmoty
Vylosovaní výherci v soutěži o pohonné 
hmoty na Čepací stanici Technických služeb 
města Železný Brod, Příkrá 140 za měsíce 
červenec, srpen, září:

1. výherce: 30 l – majitel vozu SPZ 2L3 3585
2. výherce: 10 l – majitel vozu SPZ 2L3 5779
3. výherce: 10 l – majitel vozu SPZ 4L3 2272
Výhercům gratulujeme!

turistickÉ informační centrum

 otevírací doba, aktuality z tic

Aktuální předprodej vstupenek v TIC Že-
lezný Brod a na www.e-vstupenka.cz

Swingový večer (koncert 21. 11. 2014)  
– vstupné 70 Kč (předprodej od 3. 11. 2014)
Z muzikálu do muzikálu (představení  
24. 11. 2014) – vstupné 80 Kč (předprodej od 
6. 10. 2014)
Ženich pro čertici (představení pro děti) 
– vstupné 40 Kč (předprodej od 3. 11. 2014)

Němý Bobeš (představení v podání Divadla 
Járy Cimrmana 9. 1. 2015) – upozorňujeme, že 
předprodej na toto představení bude zahájen 
8. 12. 2014
Met opera Kino Jitřenka Semily 1. 11. G. Bi-
zet: Carmen, 22. 11. G. Rossini: Lazebník se-
villský – vstupenky lze zakoupit v TIC Železný 
Brod, v ceně 350 Kč je garantovaný odvoz ze 
Semil zpět do Železného Brodu po skončení 
přenosu

 svozový autobus do oc forum, liberec

Autobus zdarma jede v termínu 22. 11.,  
29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12. 2014. 

Odjezd z ulice Smetanovo zátiší v Železném 
Brodě v 10.15 hodin. Návrat v 17.05 hodin.

 nově v prodeji

 turistická vizitka č. 3018 – Jirkovská borovice
 kalendář na rok 2015: Železný Brod ve foto-

grafiích Petry Balatkové
 sada skleniček s motivy Železného Bro-

du, autorkou linorytu  
MgA. Markéta Bakešová, 
výrobce firma DT Glass  
s. r. o. Železný Brod

 zájezd na představení sluha dvou pánů

Zájezd na legendární představení s Mirosla-
vem Donutilem do Národního divadla bychom 

rádi uskutečnili 29. dubna 2015. Zájemci, se 
mohou závazně hlásit do 28. 11. 2014 v TIC 

Otevírací doba říjen–duben:
po–pá 9–12 a 12.30–16 hodin, so 9–13 hodin
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mĚstskÉ divadlo

 ds tyl železný brod

ženich pro čertici 
sobota 7. 12. od 15 hodin
městské divadlo železný brod

Švec Vendelín Pápěra nemá v Makotřasech 
lehké živobytí. Skutečně těžké chvilky mu 
ale nastanou po neočekávané návštěvě krá-
le Tonemáma Prvního.
Pomůže nerozvážný slib Nanynky Pápěrové 
vyplnit pekelné síly? Nebo si čertice Filo-
ména odvede Vendelína do pekla jako své-
ho ženicha?
Pohádku pro velké i malé v provedení diva-
delního spolku TYL Železný Brod režíruje 
Karel Svoboda.
Osoby a obsazení:
Maruška Hudská jako Nanynka Pápěro-
vá, Martin Jégr jako Vendelín Pápěra, Iva 
Kesnerová jako čertice Filoména, Milena 
Procházková jako sousedka Vědělková, Li-
bor Bryknar jako čert Anciáš, Olda Hudský 
jako král Tonemám První, Jirka Zeman jako 
rádce Kejval a Luboš Hudský jako královský 
biřic.
Světla a zvuk ovládá Mirek Hanka.

Děti z prvních tříd ZŠ mohou na toto 
představení uplatnit volné vstupenky.

Vstupné jednotné 40 Kč 
(předprodej od 3. 11. 2014 v TIC Železný Brod 

a na www.e-vstupenka.cz)
Pořádá DS Tyl Železný Brod

Železný Brod. Při přihlášení bude vybírána 
záloha na vstupenku dle vybraného pásma. 
Ceny vstupenek jsou dle pásem v rozme-
zí od 950 do 290 Kč. Slevu ZTP lze uplatnit 
pouze na vstupenky na II. balkóně a na galerii. 
Vstupenky v rezervaci lze držet pouze 10 dní. 

Cena dopravy cca 200 Kč / osoba. Máte-li zá-
jem vidět toto úžasné představení, neváhejte 
a přijďte se nahlásit.

Alena Matějková
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Noc divadel je součástí evropského projek-
tu European Theatre Night, který prezentu-
je divadlo tvořivým způsobem v netradiční 
formě vždy třetí listopadovou sobotu již 
od roku 2008. European Theatre Night se  
v roce 2013 účastnilo deset evropských 
zemí, zapojilo se 400 divadel a institucí ze 
120 měst. V České republice proběhl prv-
ní ročník Noci divadel 16. listopadu 2013. 
Zúčastnilo se jej 80 amatérských i profe-
sionálních divadel a souborů z 25 českých  
a moravských měst a navštívilo jej přes  
40 000 diváků. 
Druhý ročník Noci divadel proběhne 15. lis-
topadu 2014. A letos u toho bude i Želez-
ný Brod. Společným tématem byl vyhlášen 
Rok české hudby. I proto si brodské Studio 
Hamlet připravilo divadelní hru Všechna slá-
va polní tráva o slavné české operní zpěvač-
ce Emě Destinové, na jejíž předpremiéru se 
můžete podívat hned po společném potlesku 
Noci divadel v 19 hodin. Věříme, že si najdete 
cestu do Městského divadla a vykouzlíte svou 
přítomností krásnou atmosféru Noci divadel  
i v našem Železném Brodě.
Změna programu vyhrazena. V 19 hodin by-
chom publikum rádi vyzvali ke společné-
mu potlesku Noci divadel. Přijďte do spo-
lečnosti lidí, kteří milují divadlo.

Iva Chaloupková

 studio hamlet železný brod

noc divadel 
sobota 15. 11. od 18 hodin
městské divadlo železný brod

18 hodin MALÝ PRINC – scénické čtení 
v podání Studia Hamlet Železný Brod
Účinkují: Eva Pešatová, Vojtěch Hlava, Jitka 
Kievegová, Zdislava Pešatová, Josef Pešata
19 hodin VŠECHNA SLÁVA POLNÍ TRÁVA 
Jednoaktovka v podání Studia Hamlet Že-
lezný Brod, volně zpracována na motivy hry 
Viktorie Hradské Commedia Finita o Emě 
Destinové – výpovědi čtyř žen, které stály 
nejblíže slavné operní zpěvačce 
Hrají: Bohuslavová, Chaloupková, Langero-
vá, Mališová, Lamač
Režie: Otmar Brancuzský
Asistentka režie: Jitka Kievegová
Světla, zvuk: Bohumír Hanka
Délka trvání: 50 min.
20 hodin TO JSOU DNESKA LIDI 
Komedie v podání divadelního souboru 
Tylka z Českého Brodu – příběh o tom, jak 
důvtip duševně chorého nakonec pomůže 
všem lidem. 
Režie: Daniela Králová 
Délka trvání: 120 min
22 hodin RETROKABARET 
Medvídek (ve scénce účinkují Zdislava Bohu-
slavová, Miroslav Lamač a možná medvídek)
Mejdan u Horáčků (účinkují všichni členo-
vé Studia Hamlet, hostující herci a možná  
i publikum)
...a možná se dočkáte i půlnočního pře-
kvapení, vydržíte-li s námi

Pořádá Studio Hamlet a přátelé

Eva Pešatová a Vojtěch Hlava při čtené zkoušce Z focení na plakát Všechna sláva polní tráva
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zahrada – podle knihy 
jiŘího trnky

pondělí 10. 11. od 10 hodin
městské divadlo železný brod

Divadelní představení je určeno pro žáky 
prvního stupně základních škol, mamin-
ky s dětmi na mateřské dovolené. 

To šlo jednou pár kluků do školy. Tak šli 
a cestou uviděli ve vysoké zdi z kame-
ne starou železnou branku, celou reza-
vou…

Tajemství a kouzla mají rádi velcí i malí.
A co teprve, když se ocitnou v takové ta-
jemné Zahradě plné překvapení. A právě do 
takové zahrady se zatoulají tři zvědaví kluci.

Scénář: M. Sajlerová a Z. Tomeš
Scéna a kostýmy: ak. mal. Klára Trnková
Hrají:
kocour, slon, trpaslík – Zdeněk Tomeš 
Malý – Kryštof Nohýnek/Jiří Kohout
Velký – Aleš Říha/Václav Krátký
Chytrý – Patrik Vojtíšek/Martin Dusbaba
sloni, velryba – M. Sajlerová/M. Šiková 

Vstupné 40 Kč
Pořádá IKS Železný Brod

sWinGový večer
pátek 21. 11. od 18 hodin
městské divadlo železný brod

Tradiční podzimní koncert 
pro příznivce swingové hudby

Taneční a swingový orchestr 
ZUŠ Železný Brod

Big Band Železný Brod
Hostem večera 

Orchestr Rudy Janovského
Vstupné 70 Kč 

(předprodej vstupenek od 3. 11. v TIC Železný 
Brod a na www.e-vstupenka.cz)

Pořádá IKS Železný Brod

z muzikálu 
do muzikálu

pondělí 24. 11. od 19 hodin
městské divadlo železný brod

Hudebně-dramatický pořad, který při-
bližuje divákům nejznámější písně a vý-
stupy ze světových muzikálů Pomáda, 
Jesus Christ Superstar, Evita a Miss Sai-
gon. Ukázky jsou propojením pěveckých, 
tanečních i dramatických čísel ze jmenova-
ných děl.
Celý pořad nacvičil pěvecký sbor SDS  
z Lomnice nad Popelkou, který je složen 
převážně z vybraných studentů středních  
a vysokých škol, kteří mají s vystupováním  
v pěveckých sborech dlouholeté zkušenosti. 
Zážitek z pořadu je umocněn bohatým svě-
telným parkem, který zajišťuje firma Libora 
Bukovinského z Jičína, o zvukovou techniku 
se stará pan Michal Hrdý (taneční orchestr 
Allegro Jičín).
Účinkující vystupují v kostýmech. Děj muzi-
kálů dokresluje scéna s kulisami.

Vstupné 80 Kč (předprodej probíhá v TIC Železný 
Brod a na www.e-vstupenka.cz)

Pořádá IKS Železný Brod

nĚmý bobeš
pátek 9. 1. od 19 hodin

městské divadlo železný brod
Tradiční lednové 

cimrmanovské představení.
Hra Němý Bobeš je světovým unikátem 
ve způsobu, jakým Cimrman používal re-
trospektivu – výjimkou nejsou trojnásobná 
nebo dokonce čtyřnásobná retrospektivní 
vnoření. 
V předstihu informujeme čtenáře o tom-
to atraktivním představení, neboť je 
skvělým tipem na vánoční dárek.

Předprodej vstupenek bude zahájen 8. 12. 2014 
v TIC Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz

Pořádá DS Tyl Železný Brod
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Výstava představí nový obor školy, který 
nabízí studium perspektivní a kreativní 
profese. Setkáte se s kresbami, návrhy, vize-
mi, modely i prototypy mladé generace za-
čínajících designérů. Ateliér Produktový de-
sign nabízí kvalitní odborné vzdělání s využitím 
současných technologií při navrhování a výro-
bě produktů. Studium je zaměřeno na účelné 
propojení klasických výtvarných technik (kres-
ba, malba a modelování) s použitím profesio-
nálních počítačových technologií používaných 
v produktovém i grafickém designu (Adobe  
Illustrator a Photoshop CS5, Rhinoceros,  
V-Ray, 3d tisk, atp.) Již od prvního ročníku řeší 
studenti široké spektrum zadání z oblasti sto-
lování, svítidel, obalového designu. V dalších 
letech studia se náročnost zadaných úkolů 
zvyšuje a přesahuje také do interiérového de-
signu. Toto široké a komplexní vzdělání umož-
ňuje kvalitní předpoklady pro další studium na 
vysoké škole, nebo lepší schopnost uplatně-
ní na trhu práce. Výuka v ateliéru je založena 
na týmové práci, diskuzi a respektu studenta  
k duchovním, hmotným a ekologickým potře-
bám společnosti.

MgA. Zuzana Kynčlová

mĚstská Galerie vlastimila rady

d-e-s-i-G-n
24. 10. – 23. 11.

vernisáž 23. 10. od 17 hod.
městská galerie vlastimila rady
Historicky první samostatná výstava prací 
studentů oboru Produktový design SUPŠS 
v Železném Brodě.

Pořádá SUPŠS Železný Brod
Komentované prohlídky po telefonické dohodě 

na tel. 737 112 623

Polička Tanjam od Lucie Dostálové

žákovskÉ matinÉ
úterý 4. 11. od 17 hodin

městská galerie vlastimila rady
První koncert z nového školního koncertní-
ho cyklu v komorním prostředí galerie.

Pořádá ZUŠ Železný Brod

sklenĚnÉ betlÉmy
29. 11. 2014 – 9. 1. 2015

so–ne (vč. svátků) 13–16 hod.
vernisáž 28. 11. od 16 hod.
městská galerie vlastimila rady
6. ročník dnes již tradiční železnobrodské 
výstavy v období Adventu. Novinkou letoš-
ního ročníku je uspořádání celorepublikové 
konference na závěr výstavy. Na vernisáži 
zazní železnobrodské koledy, které budou 
slavnostně uvedeny v době adventní. 

Pořádá IKS Železný Brod
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Občanské sdružení Občanská Beseda o. s. 
ve spolupráci IKS Železný Brod již po druhé 
přichází s myšlenkou uspořádat v městské 
galerii Vlastimila Rady souhrnnou výsta-
vu s názvem „Salon II.“, na které se budou 
moci prezentovat místní a regionální laičtí 
i profesionální umělci. Výstava nedělá rozdíly 
mezi amatéry a zavedenými umělci.

Podmínky účasti
 zájemci o účast na této výstavě mohou při-

hlásit své dílo v termínu od 1. prosince 2014 do 
9. ledna 2015
 vystavena budou všechna díla, která budou 

do projektu přihlášena – jediným omezením je 
kapacita výstavního prostoru
 zájemci mohou přihlásit více děl, ale garantu-

jeme vystavení pouze jedno jejich díla.
 vystavení příliš rozměrných děl (na 1 m pů-

dorysu), bude s autorem konzultováno – nesmí 
dojít k omezení prostoru na úkor dalších vysta-
vovatelů
 přihlášená díla musí být připravena k zavěšení 

nebo pro běžnou adjustaci plastického díla 
 výstava bude probíhat v době od 16. ledna do 

15. února 2015
díla musí být do galerie doručena osobně spolu 
s vyplněným registračním formulářem v termí-
nu do 9. ledna 2015
 po tomto termínu (9. ledna 2015) anebo v pří-

padě, že bude výstavní kapacita galerie naplně-
ná, nebudou již žádná díla přijímána
 svůj zájem vystavovat adresujte na mail: ob-

canskabeseda@seznam.cz, bude vám zaslán 
registrační formulář; stejný bude k vyzvednutí 
v kanceláři IKS Železný Brod, dále bude ke sta-
žení na www.zeleznybrod.cz v sekci galerie. 

MgA. Martin Hlubuček

 výstava salon ii.

mĚstskÉ muzeum 

vzpomínka na první 
svĚtovou válku

1. 11. – 30. 11.
listopad: sobota–neděle 

9–12 a 13–16 hodin
městské muzeum – běliště

Výběrem korespondence Železnobroďáků, 
kteří psali svým blízkým z fronty domů, si 
připomeneme letošní stoleté výročí vypuk-
nutí první světové války. Výstavu připravili 
Jaroslav Mašek a Zdeněk Vincour.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY pro-
běhne ve čtvrtek 6. listopadu od 16.30 hodin. 
Výstavou nás provedou její autoři.

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

483 389 081, 483 391 149, muzeum@zelbrod.cz

jindŘich tockstein 
29. 7. – 31. 12.

listopad: sobota–neděle 
9–12 a 13–16 hodin

městské muzeum – sklářská 
expozice na náměstí 3. května 37
Sté výročí narození železnobrodského bo-
héma Jindřicha Tocksteina si připomínáme 
malou výstavkou jeho prací ze sbírek Měst-
ského muzea.

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

483 389 081, muzeum@zelbrod.cz

Připravujeme na prosinec: 
Vánoční trhy na Bělišti 3.–7. 12. 2014.

Mgr. Petra Hejralová
ředitelka muzea
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Všimli jste si velkých žlutých hvězd připomí-
nající velké lampiony, které v době Adventu  
a Vánoc zdobí modlitebnu Jednoty bratrské 
a naši radnici? Asi ano, ale mnozí určitě ne-
tuší, že se jedná o tzv. Ochranovské hvězdy, 
které se vyrábějí v Herrnhutu.
Vánočnímu příběhu vděčí Ochranovská hvěz-
da za svůj dalekosáhlý význam: symbolizuje 
betlémskou hvězdu. Tak zvěstuje své poselství  
v mnoha koutech světa. Zahájení vánočního ob-
dobí s originální Ochranovskou hvězdou, kterou 
rodina společně složí a pověsí na první adventní 
neděli, má dlouholetou tradici.
Hernnhut je město s asi 5 000 obyvateli, které 
leží v srdci krásné krajiny Horní Lužice nedaleko 
Žitavy. Je to sice malé město, ale díky úzkému 
spojení historie i současnosti s celosvětovou 
Jednotou bratrskou vyniká mezinárodní atmo-
sférou a světovostí.
Počátky Jednoty bratrské sahají až do roku 1457 
do Čech a Moravy. Ochranov byl založen v roce 
1722 protestantskými náboženskými uprchlíky  
z Moravy. Exulanti pro víru z okolí Ful neka na 
Moravě se zde usídlili se svolením majitele 
panství, mladého Mikuláše Ludvíka Zinzendor-
fa. Byli to tajní členové Jednoty bratrské, po-

tomci těch, kteří patřili pod duchovní péči Jana 
Amo se Komenského za jeho tříletého pobytu 
ve Fulneku před Bílou horou. Na místě, kde byl  
17. června 1722 poražen první strom na stavbu 
prvního domu, stojí dnes u silnice před vjezdem 
do Ochranova kamenný památník.
V roce 1727 zde byla obnovena Jednota bra-
trská.
V Ochranově se nacházejí dvě velmi hezké insti-
tuce, a sice Vlastivědné a Etnografické mu-
zeum. Už v roce 1732 započala misie Jednoty 
bratrské, do které se výrazně zapojilo mnoho lidí 
přišlých z Moravy. Odtud je název pro Jed notu 
bratrskou v anglicky mluvících zemích – Moravian 
Church – Moravská církev, nebo zkráceně Mora-
vané. Ochranov se stal na dlou hou dobu centrem 
bratrské misie. Právě misijní činnost evangelické 
Jednoty bratrské, svědectví z cest misionářů  
a jejich setkávání s jinými kulturami jsou předsta-
veny jako vlastivědné práce jednotlivých misio-
nářských osobností v etnografickém muzeu.
S dějinami městečka je spojena Jednota bra trská 
(Herrnhuter Brüdergemeine). Má tu svůj velký 
sborový dům (Kirchensaal), který je du chovním 
a urbanistickým středem města. Tři roky předem 
se losují na každý rok Hesla Jednoty bratrské. 
Ochranov je známý po celém světě. Jeho jméno 
také dali misionáři osadám například v Karibiku 
na ostrově Sv. Tomáše nebo v Grónsku. 

Jiří Polma

další pozvánky ze železnÉho brodu a okolí

zájezd do herrnhutu 
za vánočními hvĚzdami

sobota 22. 11. 
Zájezd do malého německého světového 
města Herrnhut (Ochranov) s historickou 
vazbou na Železný Brod. Prohlídka města  
s průvodcem, návštěva manufaktury na 
výrobu Ochranovských hvězd, muzeí, mod-
litebny Jednoty bratrské, místního unikátní-
ho hřbitova… 
Odjezd ze Železného Brodu v 9 hodin.
Cena 350 Kč/osoba. Přihlášky a bližší informace 
TIC Železný Brod, 484 353 333, info@zelbrod.cz

Pořádá IKS 
a Ochranovský sbor při ČCE Železný Brod 

Manufaktura na výrobu hvězd
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hrátky s pamĚtí
středa 19. 11. od 10 hodin
dům s pečovatelskou službou 

železný brod

Lektor Zdeněk Choura, pracovník v sociál-
ních službách, člen České alzheimerovské 
společnosti
Sociálně aktivizační služba pro seniory, 
2x cyklus trénink paměti 
Dobrou náladu a tužku s sebou!

Vstupné 15 Kč
Pořádá Odbor sociálních věcí MěÚ Železný Brod

barokní roráte 
aneb radostnÉ zpĚvy 

adventní
sobota 29. 11. od 18 hodin
kostel nejsvětější trojice ve bzí

Bzovský okrašlovací spolek si Vás dovolu-
je pozvat na 9. Adventní koncert. Jedná se  
o zahájení samotného Adventu formou 
zpívané mše – tzv. „Rorát“ v podání profe- 
sionálního souboru „RITORNELLO“. Účin-
kují kapelník Michael Pospíšil – zpěv, varha-
ny, šalmaje, Věra Párysová – loutna a Vlado 
Pecháček ze Železného Brodu – housle. 
Účinkovat budou ještě další dva hosté. 
Pro zájemce ze Železného Brodu bude 
zajištěna doprava mikrobusem – bližší 
informace najdete na webových strán-
kách www.bzos.cz, www.obecbzi.cz. 
Odpovědná osoba: Rebeka Kloudová, tel. 
775 963 036.

Pořádá Bzovský okrašlovací spolek
Koncert je pořádán s finanční podporou města

rozsvícení 
vánočního stromu

pondělí 1. 12. od 16.30 hod.
nám. 3. května 

Tradiční adventní akce, při které vánoční 
písně a koledy zazpívají předškolní děti 
z mateřských škol. O hudební doprovod 
se postará Základní umělecká škola Železný 
Brod pod vedením Rudolfa Müllera. 
Občerstvení zajištěno. 

Přijďte si s námi zazpívat 
a naladit se na vánoční čas.

Pořádá IKS Železný Brod

vánoční posezení 
„dŘíve narozených“
pátek 19. 12 od 15 hodin

restaurace sport (v sokolovně) 
v železném brodě

Město Železný Brod a pracovníci Odbo-
ru sociálních věcí si Vás dovolují pozvat na 
předvánoční posezení spojené s drobným 
pohoštěním a doprovodným programem.

Pořádá Odbor sociálních věcí MěÚ Železný Brod

mikulášská besídka
30. listopadu od 15 hodin
sokolovna v železném brodě

Krásná sportovní, ale především spole-
čenská akce pro rodiny s dětmi.
Soutěže čtyřčlenných družstev – družstva 
vytvoříme na místě podle věkových kate-
gorií nebo se můžete nahlásit s kamarády, 
které si k sobě vyberete. Soutěžit budeme 
v neobvyklých disciplínách, které nám před-
vedou i čerti jako v loňském roce. Těšit se 
můžete i na zumbu s Lenkou. 
Registrace od 15. 11. 2014 na informačním 
centru v Železném Brodě. 
Včasným přihlášením pomůžete s organiza-
cí akce.
Prezentace od 14.30 hodin, 
ukončení programu v 17.30 hodin.
Pořádá FIT STUDIO AEROBIKU Jany Boučkové 

ve spolupráci s TJ SOKOL Železný Brod 
Vstupné pro děti 50 Kč, doprovod 30 Kč
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život je 
sacra zajímavej

středa 3. 12. od 18.15 hod.
aula sklářské školy 
v železném brodě
Přednáška a beseda 

s P. Mgr. Karlem Satoriou
Společně s Markem Orko Váchou vydali 
knihu stejného názvu a v besedě mohou 
býti zodpovězeny otázky i na témata, která 
v knize nebyla. Můžete se dozvědět spous-
tu zajímavého, záleží ale hodně na publiku 
samotném a jeho zvídavosti.

Pořádá místní skupina ČKA – Český ráj

pojĎte s námi 
za dechovkou

sobota 22. 11. od 14 hodin
sokolovna jirkov

Tradiční přehlídka dechové hudby

Účinkují:
Big Band Železný Brod
Broďanka Železný Brod
Táboranka 
dechová hudba z obcí pod horou Tábor
Veselí muzikanti
dechová hudba z Podkrušnohoří, pod vede-
ním hudebního skladatele Viliama Béreše
Svozový autobus:
13.30 hodin Železný Brod (autobusové ná-
draží)
13.33 hodin Dům s pečovatelskou službou
13.38 hodin Malé náměstí
13.42 hodin zastávka u ZŠ Školní
13.45 hodin Hrubá Horka
13.47 hodin Střevelná
Zpět do Železného Brodu po skončení akce 
v 18.30 hodin

Občerstvení zajištěno!
Vstupné 50 Kč, prodej vstupenek na místě 

Pořádá Broďanka 
s finanční podporou Města Železný Brod

pyramidy v bosnĚ
středa 5. 11. od 18 hodin

kc kino železný brod
Přednáška na téma pyramid

Také jste si mysleli, že pyramidy jsou jen  
v Egyptě a Mexiku? Omyl! Jiří Voňka, účast-
ník archeologických průzkumů, vás provede 
fenoménem zvaným bosenské pyramidy, 
jejichž stáří se odhaduje na 25–30 tisíc let. 
Nacházejí se v obci Visoko, 30 km severozá-
padně od Sarajeva, kde je v říjnu 2005 obje-
vil amatérský archeolog Semir Osmanagič.

Vstupné 45 Kč
Pořádá KC Kino Železný Brod

bollyWood 
a jeho promĚny

středa 12. 11. od 18.30 hod.
kc kino železný brod
Přednáška Radima Špačka

Většina z nás už viděla nějaký ten roztanče-
ný indický film. Kdo z nás ale ví víc o zákulisí 
této obrovské filmové mašinerie, požívající 
nejen ve své zemi obrovské fanouškovské 
základny a produkující astronomické zisky? 
Zejména o jeho vývoji, kterým za uplynu-
lých 100 let Bollywood prošel a v posled-
ní dekádě se dost dynamicky měnil, bude 
přednášet filmový režisér, milovník Indie  
a organizátor Festivalu bollywoodského fil-
mu Radim Špaček.

Vstupné dobrovolné
Pořádá Petr Vacek 

s finanční podporou Města Železný Brod
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mĚstská knihovna

Jodi Picoult: Vypravěčka
Sage pochází z rodiny s židovskými kořeny  
a její babička přežila holocaust. Ona sama se 
snaží vyrovnat s vlastním traumatem – smrtí 
matky a následky zranění při havárii. Na skupi-
nové terapii se seznamuje s devadesátiletým 
mužem, jehož tíží vina z jeho působení V SS  
a v koncentračních táborech za války…

Adriana Trigiani: Obuvníkova žena
Příběh dvou lidí, kteří si byli od první chvíle 
souzeni, začíná krátce po roce 1900 v italské 
Lombardii a rozvíjí se až po letech, když se 
setkávají jako přistěhovalci v New Yorku.

Simon Mawer: Evangelium podle Jidáše
Dramatický románový příběh se klene mezi 
Evropou druhé světové války a Jeruzalémem 
dva tisíce let po Ježíšově narození. Odvíjí se 
od nálezu pozoruhodného papyrového svitku, 
který líčí Ježíšův život očima Jidáše Iškariot-
ského.

Peter May: Šachové figurky
Napínavá detektivní trilogie ze skotského os-
trova Lewis (Skály, Muž z ostrova Lewis) do-
spěla touto knihou do strhujícího finále.

Jo Nesbo: Přízrak
Harry Hole se po třech letech strávených  
v Hong Kongu vrací domů do Norska, nejde 
ovšem o žádnou zdvořilostní návštěvu. Po pří-
letu okamžitě míří na policejní ředitelství, kde 
žádá svého někdejšího nadřízeného, aby se 
mohl ujmout vyšetřování.

Josef Formánek: Úsměvy smutných mužů
Mrazivé i humorné příběhy čtyř spolupacien-
tů z protialkoholní léčebny odrážejí autorovu 
vlastní zkušenost. 

Vlastimil Vondruška: Husitská epopej I. 
První díl rozsáhlé historické ságy z husitských 
dob se odehrává v letech 1400 až 1415. V té 
době se rodina Prokopů rozdělí, část se usa-
zuje v Praze, zbytek zůstává v rodných jižních 
Čechách. Kniha popisuje život na dvoře krále 
Václava, prostředí pražské univerzity, mládí 
Jana Žižky, bitvu u Grünwaldu a také počát-
ky reformačního hnutí a upálení Mistra Jana 
Husa.

Antonín Langhamer: Jaroslav Brychta 
– spoluzakladatel a tvůrce železnobrod-
ského skla
Monografie věnovaná životu a dílu sochaře, 
skláře a pedagoga Jaroslava Brychty, tvůrce 
železnobrodské sklářské tradice (především 
skleněných figurek), jehož působení bylo spja-
to se sklářskou školou v Železném Brodě.

Čtečka elektronických knih Amazon Kind-
le Paperwhite 2 je k dispozici v městské 
knihovně. Zatím pouze prezenčně k nahléd-
nutí a vyzkoušení, od ledna i k vypůjčení 
domů. Na čtečce jsou nahrána díla klasiků  
19. a 20. století (kvůli autorským právům ne-
může knihovna nakupovat a půjčovat e-knihy 
z běžné distribuce).

Mgr. Dana Hudíková
vedoucí knihovny

 novinky v městské knihovně
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dŮm s pečovatelskou službou železný brod

V domě s pečovatelskou službou v Želez-
ném Brodě se ale snažíme na roční období 
nedbat a prožít co nejvíce času aktivně. Na 
sledování televizních seriálů je ještě místa 
dost.
Můžeme proto zkusit například trénování pa-
měti s našim osvědčeným a oblíbeným Zdeň-
kem Chourou. Navštěvuje nás 1× měsíčně. 
Přijďte i vy, kteří u nás nebydlíte. Uvidíte, že se 
zasmějete, osvěžíte si zapomenuté znalosti.
Sportovně zaměřená skupina dopoledne 
neustále trénuje jízdu na rotopedu a přitom 
stačí probrat nejdůležitější události z domova 
i zahraničí. Zdatnější z nich vyrazili i letos do 
přilehlých lesů a teď se chlubí plnými košíky 
hub. Aktivního rybáře máme jenom jednoho, 
ale zato zahradníků a zahradnic, kteří se mo-
hou pochlubit krásnými květinami a rajčaty na 
balkonech, těch máme hodně. Pomáhají se 
starat i o skalky a truhlíky s muškáty na ok-
nech. Neodradí nás ani zlodějíčci, kteří každý 
rok něco odnesou. 
Parta seniorů se šikovnýma rukama se už 
začala znovu scházet a pod vedením Aleny 
Matějkové vytvářejí krásné dekorace, který-
mi zdobí naše nudné chodby v přízemí DPS.  
Podzimní květinový koš byl jako vyrobený  
u paní Recové a ježci kolem jako živí. Proto asi 
jeden z nich už odešel.

Na období dušičkové a vánoční si jistě něco 
pěkného připravíme také.
O kulturní oblast se u nás stará pan Ing. Ne-
jedlo. S velkým zaujetím připravil výstavku 
i s hudebními ukázkami a to k významným 
životním jubileím skladatelů B. Smetany  
a A. Dvořáka. V listopadu chystá další překva-
pení.
Chuťové buňky si přišly na své letos v DPS 
jenom málo, při opékání buřtů a pečeném 
perníku. Zmrzlinový pohár v turnovské cukrár-
ně si ale nenecháme každoročně ujít. Letos 
byl spojený s výletem na Hrubou Skálu a hrad 
Kost. Výlet do Harrachova a Příchovic jsme 
zakončili dobrou večeří, spojenou s oslavou 
kulatého výročí svatby jednoho našeho man-
želského páru.
Na dlouhé zimní dny máme zásobu čtení, 
nejen z naší knihovny, ale i knižní zajímavosti  
a novinky také z brodské knihovny. Její za-
městnankyně nám velmi ochotně vychází 
vstříc a půjčují knihy přímo „na tělo“ jednotli-
vým seniorkám. Dovoz je zajištěn až do bytu.
Na všechny naše aktivity zveme i seniory,  
o které se staráme v terénu. Stačí zavolat na 
vám již známé číslo 725 836 991 a domluvit 
se. Stejné telefonní číslo platí i pro naše „se-
niortaxi“ při dovozu na polikliniku i k ostatním 
lékařům ve městě. 
V říjnu se do pečovatelského domu přistěho-
vali čtyři noví obyvatelé. Doufáme, že se jim  
u nás bude líbit. Do konce listopadu bude 
opravená omítka. Ať světle nebo tmavě šedá 
nebo růžovo-fialová, hlavně, že jsme spokoje-
ni doma, ve svém bytě.
V příštím zpravodaji si připomeneme letošní 
rok v sesterském DPS ve Bzí.
Hodně zdraví a dobré nálady přejí 

J. Havlíková, pečovatelky a pan Serina

Slunečné a teplé dny letošního léta a pomalu i podzimu už jsou za námi. Pro starší oby-
vatele nastává období klidu. V aktivitách spíše období zimního spánku.
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 sdružení zdravotnĚ postižených železnobrodska

Kontakty: neslysicizb@seznam.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233, M. Paldu-
sová: 724 462 219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 480 018 774, M. Flajšmano-
vá: 721 861 515

3. 11. po Úřední den od 14 hodin
5. 11. st Schůze výboru od 14 hodin
12. 11. st Šlápoty – Chůze proti diabetu. 
Sejdeme se ve 14 hodin na Malém náměstí  
a půjdeme směrem na Spálov.
19. 11. st Předadventní posezení 
Začátek ve 13 hodin. Hudba a nápoje zajiště-
ny a předem děkujeme za přinesené dobroty. 
Srdečně zveme všechny naše členy.
Na ruční práce se scházíme každé pondělí od 
14 hod v klubovně na Poříči.
UPOZORNĚNÍ: Do 31. 12. 2014 přijímáme 
přihlášky nových členů. Přijďte mezi nás!
Na leden 2015 připravujeme exkurzi do Sená-
tu ČR.

Ohlédnutí za Chorvatskem
V září jsme byli na ozdravném pobytu v Chor-
vatsku v letovisku Tučepi. Krásné počasí, tep-
lé moře, výborná strava i parta lidí, vstřícná 
a příjemná delegátka, nezapomenutelný výlet 
do přírodního parku Biokovo a na Makarskou. 
Toto vše umocnilo dojmy našeho pobytu. 
Všichni jsme se vrátili odpočatí a spokojení  
a těšíme se na ozdravný pobyt v příštím roce. 
Poděkování patří panu J. Bryndovi a J. Miná-
řovi za organizaci zájezdu.
Sledujte aktuální informace ve vývěsce na 
tržnici.

Za výbor 
Marcela Minářová

 plán na listopad 2014

sport

I za nepříznivého počasí na akci zavítalo mnoho 
rodičů s dětmi. Orientační běh byl rozdělen do 
dvou věkových kategorií. Mladší děti absolvo-
valy krátkou trasu a starší děti delší trasu. Obě 
skupiny plnily úkoly odpovídající věku dětí. Pro 
děti byly připraveny medaile, účastnický diplom 
a sladká odměna. Vítězem se stal každý, kdo 
přišel. Zapsané časy budou mít děti v deníčku 
sportovce a na jaře dostane každý šanci si svůj 
čas zlepšit. 
Jedním ze záměrů projektu DNS není porovná-
vání časů mezi jednotlivými dětmi, ale zlepšení 
vlastních individuálních výkonů a dovedností. Jana Boučková

 ohlédnutí za akcí „běh v panské zahradě“
V Železném Brodě se uskutečnil první dětský orientační běh. Proběhl v rámci projektu DĚTI 
NA STARTU, který pořádá Fit Studio Jany Boučkové.
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 rozpis mistrovských zápasů – listopadový přehled
datum den „A“ muži „B“ muži dorost starší žáci mladší žáci

1. 11. 2014 sobota V 15 hodin 
Držkov

V 10 hodin 
Smržovka

2. 11. 2014 neděle D 14 hodin 
Višňová

D 11 hodin 
Rapid

8. 11. 2014 sobota D 14 hodin
Košťálov

D 11 hodin 
Sedmihorky

9. 11. 2014 neděle V 14 hodin 
Rychnov

 fotbalový klub

Tohoto turnaje se mohou zúčastnit různě slože-
ná družstva. Hrací systém turnaje a hrací čas se 
bude odvíjet dle počtu přihlášených (maximálně 
16 týmů). Hrát se bude na šířku hřiště 45 × 45 m, 
na branky 5 × 2 m. Počet hráčů bude 6 + bran-
kář. Současně se budou hrát dva zápasy. Vklad 
do turnaje je 1 000 Kč za přihlášené družstvo 
splatných před začátkem turnaje. Podrobné 
propozice obdrží účastníci mailem nebo přímo 

na místě před začátkem turnaje. Uzávěrka při-
hlášek bude – pokud dříve nedojde k naplnění 
maximálního počtu týmů – v úterý 18. 11. 2014. 
Turnaj je spojen s vepřovými hody, a tak je  
o dobré občerstvení postaráno. K dispozici bude 
i vyhřívaný vojenský stan, ve kterém bude zajiš-
těno posezení pro cca 120 osob.  
Upozornění: na umělé trávě nelze hrát v kopač-
kách s kolíky. 

 fondo cup a vepřové hody

Vážení sportovní přátele, tímto vám oznamujeme, že náš oddíl opět uspořádá na závěr letošní 
fotbalové sezóny oblíbený turnaj na UMT pro všechny nadšence fotbalu a labužníky vepřového. 
9. ročník turnaje pro registrované i neregistrované proběhne v sobotu 22. 11. 2014 od 9 hodin.

Turnaj se bude hrát na umělé trávě. Hrací sys-
tém turnaje a hrací čas se bude odvíjet dle po-
čtu přihlášených. Hrát se bude na šířku hřiště  
45 × 45 m, na branky 5 × 2 m. Počet hráčů bude 
6 + brankář. Současně se budou hrát dva zápasy. 
Vklad do turnaje je 1 000 Kč za přihlášené druž-
stvo splatných před začátkem turnaje. Propozice 
obdrží účastníci přímo na místě před začátkem 
turnaje a případně před turnajem mailem. Pre-
zentace týmů v 8.45 hod. Uzávěrka přihlášek je 

v úterý 25. 11. 2014, kdy bude v 17 hod. provede-
no losování. O dobré občerstvení bude postará-
no (vepřové hody). 

Kontaktní osoba: 

Kletečka Jaroslav, který Vám i podá další in-
formace na tel. 603 531 408, 725 244 280. 

Těšíme se na vaši účast 

 memoriál bedřicha chmelíka

Fotbalový klub pořádá v sobotu 29. 11. 2014 od 9 hodin Memoriál Bedřicha Chmelíka 
–turnaj starých gard. Tohoto turnaje se mohou zúčastnit hráči nar. 1979 a starší. 
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 anketní lístek

Město Železný Brod ve spolupráci s TJ Sokol Železný Brod vyhlašuje další ročník ankety 
Sportovec Železnobrodska pro rok 2014.

Navrhovatel:
Vyplněný anketní lístek můžete zaslat do konce roku na e-mail: sportovnikomise@zel-
brod.cz nebo jej odevzdat na turistickém informačním centru. Anketní lístky jsou k vy-
zvednutí rovněž v Turistickém informačním centru Železný Brod.

kolektiv mládež:
Odůvodnění | sportovní úspěchy v roce 2014:

kolektiv dospělí:
Odůvodnění | sportovní úspěchy úspěchy v roce 2014:

jednotlivci mládež:
Odůvodnění | sportovní úspěchy úspěchy v roce 2014:

jednotlivci dospělí:
Odůvodnění | sportovní úspěchy úspěchy v roce 2014:

trenér:
Odůvodnění | sportovní úspěchy úspěchy v roce 2014:

celoživotní přínos sportu:
Odůvodnění:
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 základní škola školní

 pohádkové městečko

ze školských zaŘízení

V úvodu besedy děti seznámila s historií Že-
lezného Brodu a poukázala hlavně na historic-
ká zákoutí našeho města. Dřevěné roubené 
domečky doplnila nádhernou publikací s fo-
tografiemi a jako příklad si vybrala Trávníky, 
které jsou historickou čtvrtí našeho města 
s typickou pojizerskou roubenou architek-
turou. V závěru besedy si děti samy navrhly  
a namalovaly svůj domeček. Nejsou nádher-
né?
Děkujeme paní Hudíkové za pozvání do 
knihovny a těšíme se na další setkání.

Dana Maršinská
vedoucí vychovatelka školní družiny

V pondělí 29. září 2014 se naše družinka zapojila do projektu s názvem POHÁDKOVÉ MĚS-
TEČKO. Velmi pěkné a zajímavé odpoledne pro nás připravila ředitelka zdejší městské 
knihovny, paní Mgr. Dana Hudíková.

Jelikož máme školu plnou šikovných muzikantů, rozhodli jsme se nabídnout jim větší 
prostor pro jejich uplatnění a brodské veřejnosti možnost sledovat vývoj muzikantského 
dorostu zblízka. 

 nový hudební projekt

Od listopadu uvedeme v život školní koncert-
ní cyklus „Žákovské matiné“. Tyto žákovské 
odpolední koncerty budou možností i pro za-
čínající, i pro nesmělé, ale samozřejmě i pro 
všechny ostatní žáky v komorním prostředí 
Městské galerie, předvést rodičům, příbuz-
ným, známým, kamarádům, ale i veřejnosti, 
co nového se naučili a zvládli.

První matiné chystáme na úterý 4. 11. 2014 
od 17 hodin v Městské galerii Vlastimila 
Rady.
Všichni jste srdečně zváni.

Mgr. Eva Lédlová
ředitelka ZUŠ 

 základní umělecká škola
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 přípravný kurz pro uchazeče
Přípravný kurz pro uchazeče o studium vý-
tvarných oborů se bude konat každé úterý, od 
14 hodin, počínaje 23. 9. 2014. Kurz se bude 
konat pravidelně až do termínu konání ledno-
vých talentových zkoušek. Zájemci o kurz se 
mohou přihlašovat telefonicky: 483 346 162, 

nebo e-mailem hasek@supss.cz. Kurz se za-
měřuje na kresbu, malbu a modelování. Po-
skytujeme rovněž konzultace k domácím pra-
cím. Poplatek za jedno odpoledne činí 50 Kč.

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

 přihlášky do výtvarných oborů

Zájemcům o studium v oboru Design skla 
nebo Produktový design připomínáme, že 
termín pro podání přihlášek je 30. listopadu 

2014. Přihlášky na předepsaném formuláři se 
odevzdávají osobně nebo poštou k rukám ře-
ditelky školy.

 tvůrčí dílny pro žáky zš po čtvrté

Opět připravujeme sklářské kurzy určené 
žákům ZŠ podpořené z fondu Libereckého 
kraje. Naše škola připravuje odpolední kurzy, 
ve kterých si mohou žáci základních škol vy-
zkoušet vlastní kreativitu v těchto sklářských 
disciplínách: tvorba skleněných figurek a perlí, 
tvorba skleněné bižuterie a v technice rytého 
skla a navrhování designérskými fixy. 

Kurzy jsou opět zdarma!
Termíny kurzů: 3. 11., 10. 11., 24. 11. a 1. 12. 
Přihlášky podávejte do 29. 10. 2014. Kontakt: 
sekretariat@supss.cz nebo tel. 483 346 162.

MgA. Martin Hlubuček
zástupce ředitelky školy

 akce ddm mozaika – listopad

6. 11. – Návštěva dobrovolníků v Krajské 
nemocnici Liberec
14. 11. – Martinské spaní – výtvarná dílnička, 
pečení Martinských rohlíčků, čtení Pověstí od 
Kamenice a Nisy.
15. 11. – Výměnný bazárek – proběhne od  
9 do 11 hodin – přineste věci, které jsou vašim 
dětem malé a vyměňte je za věci, které se vám 
budou hodit, informace na tel. 483 389 396
28. 11. – Adventní spaní – připomenutí sta-
rých zvyků a obyčejů – výroba vánočních oz-

dob, čtení z knihy Lada dětem

Hlídání dětí
DDM Mozaika nabízí každý čtvrtek možnost 
hlídání dětí od 8 do 15 hodin. Nutná domluva 
po telefonu. Cena 50 Kč za 1 hodinu. 
(tel. 483 389 396, 604 557 655).

Nabídka pro maminky
Nabízíme maminkám na rodičovské dovolené 
dopolední středeční kurzy – plstění, keramika, 

 dům dětí a mládeže mozaika železný brod
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vaření, paličkování, malování na hedvábí apod. 
O děti se v době trvání kurzu postará teta  
z Klub-ka. 
Středa od 9 do 11. hodin. Cena kurzu 50 Kč + 
cena potřebného materiálu

Oslavy
Nabízíme prostory k uspořádání dětských 
oslav (i o sobotách a nedělích). Cena doho-
dou, nutná domluva předem 
(tel. 483 389 396, 608 228 702).

Nabízíme
Možnost přespání v DDM Mozaika – školní 
výlety, exkurze, výcviky apod. Nutná domluva 
telefonem. 
(483 389 396 nebo e-mail: ddm.zb@seznam.cz).

Připravujeme
10. 12. – Vánoční besídka DDM Mozaika
2.–6. února – Jarní prázdniny v Zásadě 

Eva Rydvalová
ředitelka DDM Mozaika

Pokud oslavíte narozeniny v měsíci listopadu  
a nepřejete si být zveřejněni v dalším vy-
dání Železnobrodského zpravodaje nebo si 
nepřejete uveřejňovat svůj věk a chcete být 

zveřejněni bez udání věku, můžete zavolat do 
redakce na tel. číslo 483 333 948, mobil 722 
793 091 nebo napsat na e-mail: zpravodaj@
zelbrod.cz, a to nejpozději do 15. 11. 2014.

70 let
Hana Berková
Věra Vojancová
Karel Sochor
Jaroslava Švecová
Olga Křížková
Antonín Hloušek
Petr Rejman
Jaroslav Jaroš

75 let
Dana Hübnerová
Jiří Tománek
Irena Janatová
Jiřina Teimerová
Jaruška Knapová
Oldřich Drexner

80 let
Josef Hušek

Jaroslav Havlišta
Vladimír Kmínek

Marie Krauterová

81 let
Miloslava Fejfarová

82 let
Raduška Nejedlová

Ladislav Kubáček
Ludmila Salabová

83 let
Irena Kouřilová

84 let
Věra Hrustinczová
František Kyška
Jaroslava Drdová

85 let
Marie Cincibusová
Věra Pospíšilová
Milada Kubáčková
Jaroslav Louda
Božena Hušková

86 let
Božena Podzimková

87 let
Milada Jirušová
František Čepelka

88 let
Jiřinka Hujerová

Jindřich Stehr
Karel Hloupý

89 let
Jarmila Kinská

90 let
Milada Táboříková

Věra Zavadilová

93 let
Jarmila Bredlerová

V říjnu oslavili významná životní jubilea tito naši spoluobčané. Do dalších let jim přejeme 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Gratulujeme

 životní jubilea
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Úprava Rašínova Spořilova. V letních měsí-
cích byly pěkně upraveny cesty v Rašínově. Při 
té příležitosti se uvažovalo, že by bylo záhod-
no jak cesty, tak i svah mezi sklářskou školou  
a Polychnem vhodně osázeti. Osázení vhod-
ným stromovím, které zvlášť bylo voleno, 
umožnila městská spořitelna, která k tomu 
účelu dala k dispozici skoro 2 000 Kč. Sázení 
stromků se v těchto dnech provádí. Současně 
bude upraveno i volné prostranství v koleně 
hlavní cesty jako parčík a počítá se tu jednou 
s umístěním Rašínovy desky. Kolem dvora 
sklářské školy má býti vysázen živý plot. Chrá-
něný svah nad cestou k Polychnu uznán byl 
odborníkem za zvlášť vhodný k vysázení vinné 
révy a meruňky.
Silnice Žel. Brod – Spálov. Ve středu konalo 
se v zasedací síni po celé dopoledne jedná-
ní ohledně stavby projektované silnice pod 
Spálov. Jednáno bylo hlavně o otázce výku-
pu pozemků. Spořitelna a turistický odbor hájí 
zájem koupaliště, aby na úkor tohoto nebyly 
zabírány pozemky koupališti určené. Odpo-
ledne konala se pak komisionelní prohlídka na 
místě, při čemž vedení silnice bylo vytrasová-
no, aby byl podklad pro jednání zastupitelstva, 
neboť město má potřebné pozemky obstarati 
svým nákladem.

Možnost úpravy podjezdu v Masarykově 
ulici. Otázka úpravy nebezpečného a úzkého 
podjezdu pod tratí u t. zv. „Černého mostu“ 
byla již předmětem několika žádostí na pří-
slušná místa i mnoha jednání, v nichž pou-
kazováno bylo na neudržitelnost tohoto pod-
jezdu, jelikož na obou stranách jsou chodníky 
přerušeny a chodci musí vcházeti do jízdní 
dráhy. Nebezpečí zvyšuje tu ještě okolnost, 
že u mostu ústí Klecandova ulice v pravém 
úhlu a protože při projíždění vlaků není slyšet 
výstražných signálů aut, snadno tu může dojíti 
k vážným nehodám, jako se již i stalo. Ředitel-
ství stát. drah v Hradci Král. nabídlo v těchto 
dnech neupotřebený železniční most v roz-
pětí 26m, jejž uvolnilo olomoucké ředitelství 
a který by se dal upotřebiti k rozšíření pod-
jezdu. Použitím tohoto mostu bylo by možno 
opěrné pilíře posunouti na každé straně skoro  
o 2 m, čímž by se podjezd zešířil na cca 8,8 m  
z 5,2 m. Náklad ovšem na vybudování toho-
to podjezdu byl by značný a representoval by 
částku cca. 400 000 Kč, přičemž již je počí-
táno s výhodným opatřením nového mostu, 
který by byl čítán za 1/3. Jednati se bude nyní  
o získání úhrady okresem a městem a docíle-
ní patřičné subvence.

Mgr. Petra Hejralová
ředitelka muzea

 stalo se před osmdesáti lety (vybíráme z pojizerských listů)

zajímavosti a pŘíspĚvky čtenáŘŮ
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 kamenický klub mládeže

22. 11. 2014 – výlet, výrobna vánočních ozdob 
Poniklá – odjezd v 9 hodin z návsi v Horské 
Kamenici
Děti – vstup, vlastní výrobek + oběd cca  
150 Kč, podrobné informace budou vyvěšeny 
na nástěnce v Horské Kamenici a na fb
28. 11. 2014 v 17 hodin klubovna KKM, výroba 
vánočních věnců, svícnů...

(s sebou vlastní pracovní pomůcky a potřeby, 
svařák zajištěn v klubovně) 
29. 11. 2014 – v 17 hodin zpívání koled  
a rozsvěcení vánočního stromu u horkého 
svařáku pro děti i dospělé se sladkou tečkou 
– sraz u hřiště v Horské Kamenici
Přijďte pobejt!

Bc. Jarmila Koňáková

Vexilologie je věda o historii a symbolice vlajek, praporů a standart. Tyto předměty vypo-
vídají mnohé o naší minulosti. Prvními vexiloloidy, užívanými v městě Železném Brodě, 
byly cechovní korouhve v 19. století. Byly to korouhve 11 cechů: Cechu soukeníků, Cechu 
mlynářů a krupařů, Cechu řezníků, Cechu pekařů a perníkářů, Cechu tkalců, Cechu krejčích, 
Cechu truhlářů, tesařů, soustružníků, sklenářů, Cechu kovářů, kolářů, zámečníků, mečířů, 
provazníků, Cechu ševců, Cechu koželuhů, jirchářů,uzdařů, hřebenářů a Cechu zedníků. Ně-
které korouhve cechů se nacházejí v Městském muzeu na náměstí 3. května.

 korouhve, prapory a vlajky železném brodě 

V roce 1862 byl v Železném Brodě založen 
spolek Sokol. V roce 1871 byl vyroben první 
prapor Sokola. Na bílém listu je na lícní straně 
uprostřed hnědý nápis Sokol, písmena jsou 
položena na sebe, pod ním je nápis ŽELEZ-
NOBRODSKÝ. Na rubové straně je uprostřed 
hnědý nápis Tužme se! Tento prapor se nachá-
zí v Městském muzeu na náměstí 3. května. 
Později byl vyroben další prapor spolku Sokol. 
Na bílém listu je uprostřed červený nápis: 
BROD ŽELEZNÝ, při krajích jsou kolem dokola 
červeně vyšívané ornamenty. Tento prapor se 
nachází v budově sokolovny. 

V padesátých letech 20. století byly vyrobeny 
trojúhelníkové praporky Tělovýchovné jednoty 
Jiskra. Na lícní straně je v bílém listu v horní 
části nápis ŽELEZNÝ BROD, pod ním je na 
modrém štítku městský znak a pod znakem 
je modrý letopočet 1501 (datum obnovení 
městských práv). Praporek je lemován čer-
venými proužky. Na rubové straně jsou na 
modrém listu od shora dolů bílé nápisy pod 

sebou: TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA JISKRA  
a pod tím bílý letopočet 1862 (datum založení 
spolku Sokol).

V roce 1992 dal vyrobit tehdejší starosta 
města pan Josef v tehdejším podniku Kolora 
v Železném Brodě městskou vlajku, poprvé 
byla tato vlajka vyvěšena na balkónu radnice 
v červnu 1992 v době konání jarmarku. Pro-
tože na štítcích vlajky byly špatně zobrazeny 
figury, byly městské vlajky v Koloře vyrobe-
ny nové. Na bílém listu vlajky rámovaném 
modrým rámečkem je v horní části uprostřed 
umístěn městský znak, v dolní polovině vlaj-
ky jsou od shora dolů střídavě 3 pruhy modré  
a 3 pruhy bílé, modré pruhy jsou širší. Zároveň 
s městskou vlajkou byl vyroben i prapor sta-
rosty, který vypadá stejně jako městská vlaj-
ka, jen modrá barva znaku a pruhů je tmavá  
a prapor je zlatě lemován. 
Přijďte pobejt!

Viktor Plíhal
(1. část, pokračování příště)
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 dračí čas (z cyklu povídky tuláka míry)

Jak začne foukat ze strnišťat a brambory se derou na světlo z brázd, nastává čas draků. 
Dračí čas, čas ohýnků, na kterých se pálí bramborová nať a v popelu se začínají černat 
brambory. Joj, to byla pochoutka. Bohužel, v posledních desetiletích se některé podzimní 
zvyky docela vytratily. 

Vlastně, pouze některé zůstaly. Brambory 
už nevyorává čert, zařízení, které vydloublo 
bramboru z brázdy, hodilo ji někam a školní 
brigáda měla za úkol, tyto tuláky dostihnout  
a vhodit do košíku.
Bramborová brigáda se těšila zájmu žáků dro-
bátko odrostlejších. Děvčata zkoušela svojí 
neodolatelnost a chlapci zase nasazovali muž-
nou důstojnost, ale jen pokud byl v dohledu 
dozor. Jinak šla noblesa někam a propukaly 
pubertální ztřeštěnosti.
Tak, brambory už máme sebrané a nať se už 
nenachází na poli. V podvečer se na mezi za-
ložil ohýnek, a když bylo dost žhavého pope-
la, a to z natě bylo brzo, zahrabaly se do něj 
spočítané brambory a znova se přiložilo. Žádné 
grilované maso, ani jiné pochutiny na roštu nad 
dřevěným uhlím nemůže nahradit chuť bram-
bory vydloubnuté z popela, horká rozmáčknutá 
v dlani a špinavá od připečené hlíny s popelem. 
Ani sůl nebylo potřeba. Jen to počítání bylo po-
třeba, aby se snad některá z oněch pochoutek 
v tom ohništi nezapomněla.
Jediné, co z oněch časů odolalo nástupu civili-
zace, jsou draci. To jsem si myslel. Draci na vsi 
snad přežili. Proto, když jsme dostali od vnu-
ka pozvání na letecký den na všenské letiště  
s pouštěním draků, byli jsme rádi. Podmra-

čené počasí sice nezaručovalo přílet eskadry 
letounů, ale draci by se mohli vyvztekat. Již  
z dálky byla vidět strakatá tečka v povětří. 
Hurá, létat se bude. Rozbalit dráčka kobru, 
poopravit výztuhy a Dája se rozeběhl po drá-
ze. Větru bylo dost a tak vzestup hadí hlavy  
k oblakům nebyl problém. Udržet jí ve výšce, 
to dalo drobátko práce. Tak nastoupila zkuše-
nost z dětství a praktik aerodynamiky. Poučo-
vat, jak se natočit, kam se můžu obrátit, aby 
dráček nespadl a další finty, na to mě užilo. 
Jen jsem nedokázal poslat drakovi psaníčko. 
Na to nám chybělo potřebné údržbářské ná-
činí. Zkrátka servis od nelétacího personálu 
zklamal.
Ale nakonec i letadlo bylo. Proletělo nad 
plochou, škrtlo kolečky o trávník a zase bylo 
pryč. Po cestě domů jsme se ještě pokochali  
u hangáru. Letadlo bez křídel provádělo mo-
torovou zkoušku. Na závěr pilot přidal plyn, až 
se zadek nadzvedl, jako by chtěl odletět. Před 
ním sedící kolegové to komentovali „ten těm 
blokům nějak věří“.
Tak se po obloze prohnali dva draci, jedno le-
tadlo a tomu bez křídel bylo určitě také líto, že 
do vzduchu nemůže.

Váš Míra Herout
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  nepál

Upřímně, čím víc cestuji, tím krásnější se mi 
Čechy zdají. Další kousek barevného sklíčka za-
padl na své místo v Nepálu, v zemi pod Hima-
lájí. Nepál je nádherným kouskem naší planety, 
sevřeným mezi obrovskou Čínou a přelidněnou 
Indií, plný překrásné panenské přírody, nad kte-
rou se klenou zasněžené nejvyšší hory světa. 
Lidé tam mají úplně odlišnou mentalitu, kulturu 
a zvyklosti, než my v Evropě. A také úplně jiné 
podmínky k životu.
Mít evropský pas je pro mnoho Nepálců nespl-
nitelný sen. Považují ho za vstupenku do luxu-
su. Krásné a smutné je, že je to pravda. Každý 
z vás, obyvatelů Evropy, má neskutečné štěstí, 
které si velmi pravděpodobně málo uvědomuje. 
Při návratu domů po třech měsících v Nepálu 
do našeho Železného Brodu, jsem se cítila jak 
Alenka v říši divů. 
Otočím kohoutkem a teče pitná voda. Vlastně 
– otočím kohoutkem a ona teče voda! Pro vět-
šinu Nepálců je to utopie. O teplé vodě, kterou 
máme v Čechách podstatě každý, ani nemlu-
vím. Nemusím hlídat rozvrh elektřiny, stačí 
zmáčknout vypínač. V českém autobuse zde 
není běžné, když řidič má jednu ruku na řadící 
páce a druhou ruku na lahvi s levnou vodkou. 
Evropské cesty, ač si na ně člověk někdy stěžu-
je (už nebudu ☺), nejsou plné výmolů, kamenů 
a nebezpečných sesuvů půdy. A když se vám  
v naší rodné kotlině něco přihodí, máme zdra-
votní péči. Máme zdarma základní školství. Ni-
kdo nás nenutí do rodiči domluvených manžel-
ství. Ulice nejsou plné špinavých, opuštěných, 
žebrajících dětí bez domova, které, když jim 
dáte peníze, ho stejně utratí za alkohol či to-
luen. A v zimě, když za okny mrzne, až zalézá 

za nehty, máte doma teplo. Nepál, zejména ve 
vyšších polohách, má podobné klimatické pod-
mínky jako my. S tím rozdílem, že v Nepálu lidé 
nemají v domech topení. Když je zima, tak se 
prostě obléknou a celá rodina spí pohromadě, 
aby se alespoň trochu zahřáli. A jídlo. V Nepálu 
se jí dvakrát denně – pokaždé to je rýže a luš-
těniny, občas ozvláštněné trochou zeleniny. Nic 
víc, nic míň. 
Nepálci mají podobné podmínky k životu, jako  
v Evropě před více než sto lety. Přes to všechno 
se na vás stále usmívají a jsou ochotni se podělit 
o to málo, co mají. Jejich pohostinnost je neuvě-
řitelná, jejich přístup k životu fenomenální. Ono 
totiž nezáleží na tom, kolik toho člověk má, ale 
jak žije. Vděčnost plodí pocity štěstí. Ne naopak. 
Ještě jednou: vděčnost plodí pocity štěstí. 
Každý z nás má snad až příliš věcí, za které může 
být vděčný. A tak dnes večer, až budete uléhat do 
své teplé, čisté, voňavé postele, buďte za ni vděční. 
Stejně jako jsem já, protože po třech měsících už 
konečně není mou postelí jen matrace na špinavé 
zemi v místnosti s rozbitými okny, plná štípajících 
štěnic, švábů a komárů. Já byla tenkrát vděčná i za 
ty šváby, ti se totiž štěnicemi živí a tak jsem občas 
mohla spát i třeba půl noci bez totálního zeštípá-
ní a následného svědění. Namasté, dobrou noc  
a krásné sny. A nezapomeňte, že žijete ten nej-
krásnější a nejodvážnější sen mnoha chudých lidí, 
kteří by často dali cokoliv, aby mohli být vámi. 

Hanka Kortanová
Více informací o cestování Hanky Kortanové 
nejenom po Nepálu najdete na www.
haninatravelsall.over.cz(http://www.haninatra-
velsall.over.cz)

„Aby mohlo být vítání, musí být loučení.“, zní známá věta ze Svěrákova filmu Vratné lah-
ve. Říkám si to při každém opouštění milovaných, doma i v cizině. V každé zemi, kterou 
navštívím, nechám kousek srdce a ona mi na oplátku věnuje kousek svého. Moje srdce je 
tedy poskládaná mozaika z velmi odlišných střípků, ve které se však Čechy odrážejí čím 
dál barevněji, právě díky poznávání jiných krajů. 
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Stanislava Grebeníčková *1954
V listopadu se dožívá životního jubi-
lea významná česká sklářská výtvarnice  
a šperkařka Stanislava Grebeníčková, která 
absolvovala zdejší sklářskou školu v letech 
1970–74. V letech 1974–80 studovala na Vyso-
ké škole uměleckoprůmyslové v Praze (atelier 
prof. Stanislava Libenského).
Její skleněné plastiky vycházejí z tvarů stere-
ometrických těles, ale přesto si zachovávají 
svou intimitu a symbolický výraz, který pro-
pojuje s tvaroslovím přírodních forem. V po-
sledních letech tvoří tavené plastiky, jejichž 
účinnost zdůrazňuje rozdílným pojednáním 
forem a povrchů. Výraznou součástí autorči-
ny tvorby jsou broušené šperky. Jsou tvořené  
z leštěných kamenných segmentů a barev-
ných opakních skel, z části speciálně tavených 
a míchaných. Jsou nepřehlédnutelné dokona-
lou vytvářenou iluzí prostorovosti v ploše. 

Ján Zoričák *1944
Ján Zoričák, který patří k největším osob-
nostem současného evropského ateliéro-
vého skla, se zaměřuje především na tech-

niku taveného a broušeného skla. Narodil 
se na Slovensku, studoval sklářskou školu  
v Železném Brodě, a nyní žije ve Francii. Ve 
své tvorbě využívá zejména světelných a op-
tických kvalit skloviny, především efektů inde-
xu lomu nebo schopnosti skla soustřeďovat 
svazky světelných paprsků. 
Jako student pražské uměleckoprůmyslové 
školy získal jednu z mezinárodních cen na svě-
tové výstavě Expo v Montrealu v roce 1967. 
Zásadní zlom v Zoričákově kariéře přinesla 
putovní výstava pořádaná proslulým americ-
kým Muzeem skla v Corningu na přelomu  
70. a 80. let, která dorazila i do Francie – Zo-
ričák v ní figuroval jako jediný francouzský 
sklářský výtvarník. Patří k průkopníkům sklář-
ské tvorby ve Francii a podílel se na založení 
mezinárodního sklářského střediska v Aix-en-
-Provence. Zoričákův mimořádný přínos pro 
oblast umění ocenila francouzská vláda v roce 
1987 titulem Rytíř řádu umění a literatury. 
Je také nositelem mnoha dalších prestižních 
ocenění. 

MgA. Martin Hlubuček

 jubilea měsíce

ostatní

 oznámení 
 o přemístění provozovny společnosti lampGlas
Společnost LAMPGLAS s. r. o. od 1. 10. 2014 
přemístila výrobnu a prodejnu vinutých perlí 
včetně předvádění výroby do své druhé pro-

vozovny na adrese Štefánikova 520, Železný 
Brod.

Ing. Martin Rausch

 zrušení vánočních trhů ve bzí

TJ Sokol Bzí z důvodu rekonstrukce sokolovny 
ruší pro letošní rok vánoční trhy, které se měly 
konat 22. listopadu 2014. Všem návštěvníkům 

se omlouváme a těšíme se na setkání v roce 
2015.

TJ Sokol Bzí
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 hádanka

Správné řešení říjnové hádanky: 
Fotografie uveřejněná v říjnovém vydání Zpra-
vodaje zachycuje Hostinec J. Kocoura, který 
stával v Železné ulici, č. p. 167. 

Výherci prázdninové hádanky: Eva Novot-
ná, Jaroslava Barvínková a Helena Fajtová. 
Jména výherců byla slosována na zasedání 
redakční rady v pondělí 20. října. Do redakce 
nám dorazilo celkem 22 správných odpovědí. 

Listopadová hádanka:
V jaké ulici a u jaké budovy probíhají úpra-
vy silnice?

Jména výherců se dozvíte v prosincovém vy-
dání zpravodaje. Losovat se bude o rodinné 
vstupné (až pro pět osob) do Městské galerie 
Vlastimila Rady na výstavu Skleněné betlé-
my. Volejte na tel. 483 333 925, 484 353 333, 
nebo pište na e-mail info@zelbrod.cz

redakce

Listopadová hádanka

zde je místo pro vaši reklamu

 hledá se dobrý člověk

Honza Parolek hledá Ivetu 56 let, která žije 
sama v rodinném domku.
Iveto, ozvěte se prosím Honzovi, kterému jste 
zachránila život. Chodím o francouzských ho-

lích a známe se ze Spiritu. Náš poslední kon-
takt byl po telefonu začátkem září 2014.
Napište mi prosím na adresu: Mlýnská 25, 
602 00 Brno

Říjnová hádanka
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inzerce

Inzerce řádková, pouze pro fyzické osoby 1,5 Kč / znak (včetně mezer). 
Řádková inzerce se platí hotově v Turistickém informačním centru Železný Brod. 
Jeden obrázek u řádkové inzerce 50 Kč.
V případě požadavku grafického zpracování u firemní inzerce účtujeme částku 100 Kč.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Sleva od prvního opakování inzerátu v kalendářním roce činí 5 %.
Kontakt: 483 333 948, 722 793 091, zpravodaj@zelbrod.cz

 podmínky inzerce – platnost od 24. 1. 2012

černobílá
inzerce

barevná inzerce
obálka uvnitř

barevná inzerce
zadní strana obálky

6,3 × 4,8 cm (1/8 strany) 400 Kč 700 Kč 1 000 Kč
6,3 × 9 cm (1/4 strany) 700 Kč 1 100 Kč 1 500 Kč
13,2 × 9 cm (1/2 strany) 1 200 Kč 1 800 Kč 2 400 Kč

13,2 × 18,9 cm (celá strana) 2 000 Kč 2 800 Kč 3 600 Kč

německý jazyk
gramatika – konverzace – úlohy 

723 988 961
koupím menší byt 

602 870 754

zde je místo pro vaši reklamu
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ddm mozaika železný brod poŘádá
2.–6. února 2015

jarní prázdniny
v zásadĚ
proGram: lyžování, hry, drobnÉ
vyrábĚní, diskotÉka, boWlinG,..
ubytování: ve dvorku

cena: 1.850 kč
kompletní proGram 

+ vleky
proGram vhodný 

pro lyžaŘe, 
snoWborĎáky

i bĚžkaŘe (záleží 
na počasí a snĚhu).
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