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Slovo starosty
Veřejná výtvarná soutěž o podobu Ceny starosty města      

            Snížení počtu strážníků; Nové diskuzní forum; Snížení platů úředníkům
             Usnesení z 11. ledna, 26. ledna a 8. února

Sčítání lidu, domů a bytů - krok za krokem
             Kvalita benzinu; Provoz České pošty; Cena tepla a teplé vody

       Prodej nemovitosti; Nejčastější otázky k živnostenskému zákonu
Komunitní plánování sociálních služeb Region Železnobrodsko
Informace pro chovatele skotu; Místní poplatek za odpady
Městská policie; Zimní údržba komunikací; Ztráty a nálezy

Zajímavosti str. 19 - 21
MDŽ; Den učitelů 
První jarní den; K. Svoboda - báseň
Tibetská vlajka; NATO; Významné osobnosti 

Kulturní akce str. 22 - 28
Taneční
Městské divadlo
Městské kino
Galerie a muzeum; Řetízek zpívá v Praze
Masopust
Zimní sklářské pátky
Dechovky Jirkov; Sokolovna Bzí

Společenská rubrika str.  29
Jubilanté

Příspěvky str. 30 - 34
Městská knihovna
DDM Mozaika; Skautský oddíl Údolí 
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Pozvánka místní skupiny ČKA; Červený kříž
SZdP

Spor str. 35 - 36
Neckiáda
Soutěž v aerobiku
Lyžařský přejezd Harrachov - Jakuszyce
Letní dětské tábory 2011

Inzerce str. 37 - 40
Bauhaus
Trafika u nádraží; Eurocentrum; SUPŠS 
Fitness Smržovka
TFnet (zadní strana obálky)
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Vážení spoluobčané,
poprvé jste obdrželi zdarma do svých schránek Železnobrodský zpravodaj. Bude tomu tak           
i do budoucna. Domnívám se, že Železnému Brodu chybí dostatečná informovanost, ať už jsou 
to novinky z radnice, z kultury, ze sportu nebo jiné zprávy. A vzhledem k tomu, že zde není 
místní televize či noviny zaměřené na Železnobrodsko, rozhodlo se vedení města k optimalizaci 
vydávání zpravodaje. 
Byl zrušen malý Informační servis a zvýšen náklad zpravodaje z 500 ks na 2 600 ks. Nicméně 
tato optimalizace neznamená navýšení rozpočtu. Předpokládám i vyšší zájem o reklamu, kdy 
jsme zavedli možnost řádkové inzerce.
Přeji příjemný čas strávený čtením.

André Jakubička
starosta

SLOVO  STAROSTY  MĚSTA

PŘÍPRAVA SKLENĚNÉHO MĚSTEČKA
Na začátku dubna se uskuteční pracovní porada týkající se přípravy Skleněného městečka. 
Porada je otevřená veřejnosti a zejména těm, kteří by se chtěli této akce účastnit.
Sledujte přesné datum v Aktualitách na stránkách  www.zeleznybrod.cz

ŽELEZNOBRODSKÝ JARMARK 2011
VÝZVA PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE A ŘEMESLNÍKY
Vyzýváme všechny neziskové organizace a řemeslníky, a to jak místní, tak odkudkoliv, kteří 
mají zájem o umístění prodejního stánku na Železnobrodském jarmarku ve dnech               
10. – 12. června 2011, aby se hlásili nejpozději do 30. dubna 2011 na tel. č.: 483 333 933 
nebo na e-mailu: jarmark@zelbrod.cz 
Velmi nás potěší, když využijete příležitosti a pomůžete nám zrealizovat záměr rozšíření této 
nabídky pro návštěvníky naší tradiční železnobrodské slavnosti. 
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Veřejná výtvarná soutěž 
o podobu Ceny starosty města

Cena bude každoročně udělována starostou města osobnosti, která se významným způsobem 
zasloužila o rozvoj našeho města nebo jeho reprezentaci v České republice či zahraničí. 
Předávání ceny bude veřejné, v tomto roce proběhne jako součást „květnových oslav“,             
a to konkrétně u ohňostroje k těmto oslavám dne 6. května 2011, do budoucna jako možná 
součást městského plesu. Výsledky výtvarné soutěže budou veřejně prezentovány.
Parametry Ceny
Cena starosty by měla být reprezentačním uměleckým artefaktem, který musí charakterizovat 
účel, za jaký bude předáván. 
Technika zvolená pro realizaci Ceny, barevnost a tvar jsou ponechány na autorovi.
Podmínkou je zajištění realizace autorem a její reprodukovatelnost (Cena starosty se bude 
udělovat opakovaně).
Výchozím materiálem pro realizaci Ceny starosty je sklo, jako charakteristický produkt 
našeho města, nevylučuje se však možnost kombinace s dalším doplňkovým materiálem.
Podmínkou výtvarného návrhu je možnost usazení textu.
Kritéria návrhu:
Výtvarný návrh v měřítku 1:1, který srozumitelným způsobem prezentuje Cenu starosty.
Model 1:1 nebo 3D vizualizace jsou vítány.
Písemná obhajoba (komentář k výtvarnému návrhu) do rozsahu ½ A4, který zahrnuje 
výtvarnou ideu, parametry a techniku zhotovení.
Návrh musí být označený jménem autora.
Kalkulace (finanční rozvaha) na zhotovení této Ceny, jejíž výše nepřekročí částku 3 000 Kč/ks 
s tím, že obvykle odebrané množství bude v počtu 1-3 ks ročně (letos 3ks).
Termín odevzdání:
Termín pro odevzdání návrhů je 10. března 2011 do 12 hodin, přebíracím místem je Odbor 
kultury a školství Městského úřadu Železný Brod (přízemí budovy radnice).
Návrhy odevzdané po tomto termínu nebudou do soutěže zařazeny.
Kritéria hodnocení:
Hodnocení provede odborná komise - komise složená z výtvarníků a zástupců Města Železný 
Brod.
Komise hodnotí splnění podmínek, originalitu, individuální výtvarný přístup, výtvarnou 
kvalitu návrhu, ale také finanční náklady na zhotovení Ceny.
Výtvarníci, kteří se účastní této soutěže, nemohou být členy hodnotící komise.
Finanční ohodnocení vítěze:
Vítěz soutěže obdrží jako odměnu 7 tis. Kč.
Důležité termíny:
Odevzdání návrhů: 10. března 2011 do 12 hod. 
Zasedání hodnotící komise a vyhlášení výsledků: 14. března 2011
Realizace Ceny: do 30. dubna 2011
Slavnostní předávání Ceny starosty: 6. květen 2011
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Snížení počtu strážníků Městské policie
Zastupitelstvo města na svém         
3. zasedání rozhodlo o snížení 
počtu strážníků Městské policie      
z 12 strážníků na 9 strážníků. Tato 
změna přinese znatelnou finanční 
ú s p o r u ,  p ř i č e m ž  n e d o j d e                 
k zásadním změnám v systému 
fungování Městské policie. 
I když bezpečnostní situace           
ve městě není ideální, tento krok 
byl nutný. Po ustálení situace         
v Městské policii bude její provoz 
stát až o 1,2 Kč miliónu ročně 
méně. 
Je snaha zapojit do dění ve městě 
více státní policii a efektivněji pracovat v rámci Městské policie. 

Nové diskuzní fórum na stránkách města
Na webových stránkách Města Železný Brod bylo spuštěno nové diskuzní fórum. Na diskuzní 
fórum se dostanete klepnutím na záložku "Diskuzní fórum" v hlavním menu.
Diskuzní fórum je určeno pro seriózní diskuzi bez anonymů, diskutovat můžete                         
po zaregistrování. K registraci je potřeba pravdivě vyplnit Vaše jméno, elektronickou adresu        
a bydliště. K registraci dojde po potvrzení odkazu, který Vám dojde do registračního e-mailu.

Snížení platů úředníkům a zaměstnancům 
PO a městských organizačních složek

Rada města schválila svým usnesením č. 96/11rm 
sn ížení  p la tů  pracovníků  zařazených                   
do městského úřadu, příspěvkových organizací     
a organizačních složek zřízených Městem 
Železný Brod vyjma škol a školských zařízení      
o 5%. 
K této situaci jsme byli donuceni státem, který 
snížil příspěvek na výkon státní správy o 17,5%. 
Město tak na sebe bere větší podíl ztráty. 
Vzhledem k výši platů našich zaměstnanců však 
větší snížení platů považuje vedení města           
za nemožné.
Vedení města plánuje 1% ze snížených platů 
vkládat do odměn tak, aby bylo možno zvýšit 

motivační složku mzdy. V praxi snížení celkového objemu mezd nebude 5%, ale 4%. Celková 
finanční úspora bude činit cca 1,5 miliónu Kč. 

Informace pro občany
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Rada města schvaluje:
ź doplnění programu Rady města o hlášenku volného bytu a o žádost o poskytnutí příspěvku     

na akci „Sportovec roku“
ź uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a obcemi Vlastiboř, Držkov        

a Pěnčín, o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování o zrušení údaje o místu 
trvalého pobytu do 31. 12. 2014. Cena za každé započaté řízení je 1 000 Kč

ź uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a obcemi Vlastiboř, Držkov, 
Pěnčín, Koberovy a Městysem Zásada o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení             
o přestupcích do 31. 12. 2014. Cena za každé započaté řízení je 1 000 Kč

ź upravit výši odměny pro zvukaře a  osvětlovače Městského divadla od 1. 1. 2011.
ź žádá komisi pro kulturu, aby stanovila pravidla pro pořádání výstav
ź odpisový plán příspěvkových organizací pro rok 2011 předložený finančním odborem
ź stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení od 1. 1. 2011 dle návrhu předloženého 

vedoucí OkaŠ
ź uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 

2011 mezi Městem Železný Brod a Libereckým krajem
ź ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu pro území Města Železný 

Brod platný od 1. 1. 2011 předložený Severočeskými komunálními službami s.r.o.
ź prodloužení platnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor v Železném Brodě, náměstí          

23. května čp. 37 o dalších 5 let na prostory umístěné v 1. NP o velikosti 381,5 m  s tím, že          
ve smlouvě bude provedena změna předčíslí účtu pronajímatele pro zasílání měsíčních plateb 
za nájemné, a to z č.ú. 27-0963249319/0800 na č.ú. 19-0963249319/0800 a v čl. IV. odst. 17 
bude uvedeno, že pronajímatel se stal dnem 1. 4. 2009 plátcem DPH. Nájemce zároveň bude 
požádán o navýšení nájemného o inflaci od 10. 3. 2009

ź pronájem stavby garáže postavené na st.pč. 712/1 v k.ú. Železný Brod o jednom stání             
na Jiráskově nábřeží v Železném Brodě

ź doporučit Zastupitelstvu města projednat na zasedání dne 26. 1. 2011 prodej nemovitosti 
Poštovní čp. 424, Železný Brod

2 
ź pronájem nebytových prostor v Železném Brodě, Vaněčkova čp. 408 o výměře 10 m a část 

střechy za účelem umístění stožáru a FM antény firmě POGESSIA a.s., Koperníkova 794/6, 
Praha 2, za cenu 42 000 Kč, bez DPH za rok. Před uzavřením smlouvy požaduje předložení 
dokladu o splnění hygienických podmínek pro provozování tohoto zařízení

2
ź přechod nájmu bytu č. 12 o velikosti 49,65 m  v ulici Vaněčkova 431, Železný Brod na slečnu   

J. S.
ź užívání bytu č.12 v ulici Vaněčkova 431 panem P. S. po dobu 1 roku, tj. do 31. 1. 2012                

s podmínkou, že pan P. S. bude po tuto dobu přihlášen na evidenčním listu  Bytového podniku
ź poskytnutí příspěvku ve výši 3 500 Kč z fondu pro sport a tělovýchovu na akci „Sportovec 

roku“ a ukládá předsedovi komise pro sport, aby tato žádost byla na příště přednostně 
projednána v komisi

ź přidělení bytu s finanční spoluúčastí č. bytu 51 o velikosti 2+1, Na Vápence 752, Železný Brod 
slečně V. D. bytem Železný Brod

ź přidělení bytu s finanční spoluúčastí č. bytu 64 o velikosti 2+1, Na Vápence 757, Železný Brod 
panu T.K., trvale bytem Železný Brod, s tím, že pan T.K. uvolní byt o velikosti 0+1

ź přidělení bytu č. 36 o velikosti 3+1, Jiráskovo nábřeží 712, Železný Brod panu D. H., bytem 
Železný Brod. V případě jeho odmítnutí bude byt přidělen panu M. H. bytem Železný Brod

ź udělení výjimky a přijetí žádosti paní J. T. bytem Železný Brod, do seznamu uchazečů o byt    
ve městě Železný Brod

Usnesení z 3. zasedání Rady města
konaného dne 11. 1. 2011
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Železný Brod
ź snížení platů pracovníků zařazených do městského úřadu, příspěvkových organizací          

a organizačních složek zřízených Městem Železný Brod vyjma škol a školských zařízení   
o 5%

ź program 3. zasedání Zastupitelstva města, které se uskuteční dne 26. 1. 2011 od 16:30 
hodin v tomto znění:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Schvalování rozpočtu na rok 2011
4. Organizační záležitosti
5. Dotazy a připomínky členů Zastupitelstva města a občanů
6. Návrh usnesení
7. Závěr

Rada města souhlasí:
ź s navrženými trasami Rally Bohemia 2011, přičemž lokální výspravku výtluků na úseku 

Horská Kamenice – Dolánky až k mostu a úseku Hrubá Horka – křižovatka na Horskou 
Kamenici až Hrubá Horka Chřiby považuje za neadekvátní a požaduje zajištění kompletní 
rekonstrukce vozovky v těchto úsecích

Rada města neschvaluje:
ź výměnu bytů mezi paní A. R. bytem Železný Brod a paní B. K. bytem Železný Brod
Rada města bere na vědomí
ź zprávu vedoucího odboru ÚPaRR o zjišťovacím auditu a ukládá panu Malinovi domluvit 

schůzku se zástupci firmy M-Finance na zasedání rady dne 8. února 2011 na 17. hodinu, 
popř. na 15. hodinu

ź zprávu velitele Městské policie k návrhu rozpočtu Městské policie s variantami nižšího 
počtu strážníků, materiál bude předložen Zastupitelstvu  města k projednání na zasedání 
dne 26. 1. 2011 

ź zprávu o zvyšování nájmu a požaduje od Bytového podniku do příštího zasedání:
       - zhodnotit udržitelnost stavu bytů a domů

- připravit odhad počtu žalob při zvýšení nájmů
- doložit cenové mapy
- vyhotovit přehled neplatičů, výši dlužné částky, její vymahatelnost a úspěšnost 

vymáhání
- finančně rozdělit nájmy bytových a nebytových prostor
- zkalkulovat výši nákladů na udržitelnost domů a bytů (střechy, fasády, výtahy)

Rada města revokuje:
ź usnesení ze dne 14. 12. 2010, kterým schválila přidělení bytu č. 51 o velikosti 2+1,             

Na Vápence 752, Železný Brod slečně P. K. bytem Železný Brod
ź usnesení ze dne 14. 12. 2010, kterým schválila přidělení bytu č. 7 o velikosti 1+1, Jiráskovo 

nábřeží 712, Železný Brod slečně E. P. bytem Železný Brod
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Zastupitelstvo města schvaluje:
ź paní Evu Dvořákovou a pana Bc. Petra Hlouška ověřiteli zápisu z dnešního jednání
ź program dnešního zasedání Zastupitelstva města v předloženém znění
ź snížení strážníků Městské policie na počet 9 
ź ponechání výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města, Rady města a výborů      

ve schválených částkách ze dne 8. 12. 2010 
ź rozpočet Města na rok 2011 ve výši příjmy 135 675 000 Kč, výdaje 157 975 000 Kč                  

a financování 22 300 000 Kč 
ź výši příspěvku na ošatné zaměstnanců a uvolněných zastupitelů ze Sociálního fondu v částce 

4 000 Kč 
ź komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Železný Brod 

ź O b e c n ě  z á v a z n o u  
v y h l á š k u  č .  1 / 2 0 11               
o  m í s t n í m  p o p l a t k u             
za provoz systém u shro- 
mažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání      
a odstraňování komu-
nálních odpadů
ź o d p u š t ě n í  n á j m u  
Sdružení zdravotně pos-
tižených Železnobrodska 
o.s. za užívání prostor          
v objektu Příčná 350 
ź přijetí daru ideální ½ 
nemovitosti budovy čp. 500 
stojící na pozemcích pč. 
785 a pč. 786/2 a pozemky 
pč. 785, pč. 786/2, pč. 

786/1, pč. 787/1 a pč. 1755, vše v k.ú. Železný Brod, od Tělocvičné jednoty Sokol ŽBS 
Železný Brod dle předloženého návrhu darovací smlouvy

ź prodej čp. 424 – ulice Poštovní, postavené na ppč. 727 a pozemku pč. 727 – zastavěná plocha   
2o výměře 181 m , vše v k.ú. Železný Brod

ź vyhotovení znaleckého posudku na čp. 424 – Poštovní ulice, Železný Brod
ź připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne         

10. března 2011 na budovu Městského úřadu v Železném Brodě  
Zastupitelstvo města nesouhlasí:
ź se sloučením Gymnázia U Balvanu s Gymnáziem Dr. Randy 
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
ź krytí finančních nákladů na zpracování komunitního plánu sociálních služeb z projektu  IP 2 
ź přehled akcí z dotačních titulů
ź vzdání se odměny pana Jiřího Novotného, Štefánikova 223, Železný Brod, za výkon funkce 

člena kontrolního výboru ve výši 250 Kč 

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města  
konaného dne 26. 1. 2011
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Rada města schvaluje:
ź program dnešního zasedání rady doplněný o předložené body  
ź organizační řád Městského úřadu Železný Brod a jeho platností ruší organizační řád ze dne 

12. 2. 2009
ź jmenování Evy Saskové, Ivany Kočvarové a Ing. Miloslava Loumy členy Krajské poradní 

skupiny za naše území
ź aby železnobrodské neziskové organizace zveřejňovaly příspěvky v Železnobrodském 

zpravodaji zcela zdarma
ź zavedení řádkové inzerce v Železnobrodském zpravodaji pro fyzické osoby za částku 1,50 

Kč (včetně DPH) za jeden znak včetně mezer
ź částečné vyplácení administrativní síly Základní školy Železný Brod, Školní 700, která je 

účetní a hospodářkou školy, z provozních prostředků
ź poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč občanskému sdružení “Paměť Českého 

ráje a Podještědí” ve prospěch regionálního vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám 
na rok 2011

ź změnu ve vyúčtování poskytnutí služebního vozidla k soukromým účelům pro starostu 
města pana André Jakubičku a to tak, že se zpětnou platností od 1. 1. 2011 se za příjem 
pana Jakubičky považuje 1% vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc 
poskytnutí vozidla  

2
ź stanovení nájemného pozemku pč.1484/1, ostatní plocha o výměře 2220 m  v k.ú. Železný 

Brod dle nájemní smlouvy ze dne 11. 2. 2002 mezi Městem Železný Brod a panem Jiřím 
Novotným pro rok 2011 ve výši 6 667 Kč z důvodu využití pozemku Technickými 
službami města Železného Brodu v zimních měsících

ź vyplatit příspěvky na činnost za 1. čtvrtletí 2011 TJ Sokol ŽBS Železný Brod ve výši       
46 935 Kč, TJ FK ŽBS Železný Brod ve výši 20 250 Kč, Tenisovému klubu Železný Brod, 
o.s. 7 200 Kč a Fit Studiu Aerobiku Jany Boučkové 2 250 Kč

ź vydávání a distribuci Železnobrodského zpravodaje zdarma a změnu v podmínkách 
inzerce dle materiálu předloženého odborem kultury a školství takto:

Základní cena inzerce u prvního uvedení inzerátu:
inzerce o rozměrech 9 x 6 cm              700 Kč
inzerce o rozměrech 9 x 12,4 cm    1 200 Kč
inzerce o rozměrech 9 x 12,4 cm (barva – zadní str. obálky)  2 000 Kč
inzerce o rozměrech 18,4 x 12,4 cm – pouze na výšku    2 000 Kč
řádková inzerce pro fyzické osoby                       1,50 Kč /znak (včetně mezer)
1 obrázek u řádkové či jiné inzerce                                     50 Kč
Sleva od prvního opakování inzerátu v kalendářním roce  5%
Uvedené ceny jsou včetně DPH

ź vyplacení čtyř měsíčních platů tajemnici Městského úřadu paní Jarmile Fidlerové, z toho 
tři bezodkladně a jeden při skončení pracovního poměru

ź pronájem garáže o jednom stání na st.pč. 712/1 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Železný 
Brod manželům Rudolfu a Boženě Šrámkovým za cenu 623 Kč za jeden měsíc

ź podání výpovědi z nájmu nájemníkům dle seznamu předloženého Bytovým podnikem 
města Železného Brodu z důvodu neplacení nájemného

Usnesení ze 4. zasedání Rady města 
konaného dne 8. 2. 2011 
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ź výměnu bytů mezi slečnou I. Š., Železný Brod, Na Vápence 775, č. bytu 9 a slečnou M. Š., 
Železný Brod, Vaněčkova 407, č. bytu 2

ź přidělení bytu č. 7 o velikosti 1+1, Jiráskovo nábřeží 712, Železný Brod slečně M. F. a panu 
R. Č., Železný Brod s tím, že v nájemní smlouvě budou uvedeni oba dva jako nájemci.          
V případě odmítnutí bytu bude byt přidělen panu J. A. trvale bytem Železný Brod

ź zveřejnění nabídky na přidělení bytu č. 70 o velikosti 1+1 Na Vápence 756, Železný Brod     
s finanční spoluúčastí ve výši 25 157 Kč na úřední desku

ź poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč divadelnímu souboru Tyl Železný Brod 
na činnost v roce 2011

Rada města souhlasí:
ź s přijetím 12 pracovníků na veřejně prospěšné práce od 1. 3. 2011
Rada města neschvaluje:
ź připsání slečny A. Š. jako spolunájemnice bytu o velikosti 2+1, Příčná 334, Železný Brod
Rada města bere na vědomí
ź zprávu Bytového podniku o zhodnocení stavu domů, o odhadu počtu žalob při zvýšení 

nájmů, o seznamu dlužníků, o přehledu neplatičů u soudu, o výši dlužné částky, o úspěšnosti 
vymáhání, o sepsání splátkových kalendářů, o finančním rozdělení nájmů bytových            
a nebytových prostor a o výši nákladů na opravy jednotlivých domů 

ź sdělení paní Dr. Johany Kammerlander o vzdání se nároku na vydání parcely č.1107/9 v k.ú. 
Železný Brod

Rada města revokuje:
ź usnesení ze dne 14. 12. 2010, kterým schválila jmenování Evy Saskové, Ivany Kočvarové    

a MUDr. Jarmily Kotowské členy Krajské poradní skupiny za naše území 
ź usnesení ze dne 14. 12. 2010, kterým 

schválila komisi sociálně právní ochrany 
dětí

ź usnesení, kterým schválila přidělení bytu č. 
7 o velikosti 1+1, Jiráskovo nábřeží 712, 
Železný Brod slečně P. K. bytem Železný 
Brod 

ź usnesení ze dne 14. 12. 2010, kterým 
schválila přidělení bytu s finanční 
spoluúčastí, č. bytu 70 o velikosti 1+1,       
Na Vápence 756, Železný Brod panu L. H., 
nyní trvale bytem Železný Brod
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Zápisy ze zasedání Zastupitelstva města
Na webových stránkách Města Železný Brod v sekci Občan, podsekce Usnesení 
Zastupitelstva, jsou zveřejňovány kompletní zápisy ze zasedání Zastupitelstva města.

Informace o zřízení sekce "Podnikatel"
Byla zřízena nová sekce "Podnikatel" v rámci webových stránek, kde mohou najít firmy 
informace o zadávaných veřejných zakázkách Města.
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1/ Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá 
domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto 
letáčkem bude v každé schránce lísteček Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude 
uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy      
do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné 
ověřit v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den 
v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet          
do schránek od 26. února do 6. března 2011.

2/ Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího 
komisaře, který bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s občanským 
průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty. 

3/ Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost v ČR a předají jí 
dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době 
rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně). 
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami: 

· Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní)

· Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)

· Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů)

Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře vám 
komisaři předají osobně proti podpisu. 
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už  na formuláři dopředu 
předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese, vyplní 
komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře 
odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti:

1. On-line vyplnění a odeslání na internetu
2. Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned 

domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky 
Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno 
komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý 
termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku 800 879 702 a domluvit si jiný 
čas návštěvy. 
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení             
o náhradním termínu doručení sčítacích 
formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě          
do 14. dubna. V praxi bude sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem regionu. 

3. Odeslání poštovní obálkou do P. O. Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá 
vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě 
domácnost neplatí) 

Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže. 
Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, 
němčina, ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).

Sčítání lidu, domů a bytů - krok za krokem 
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Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích 
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. 

Příklad: 
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě        
a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi 
námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést.  
Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů. 

4/ Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je 
komisaři osobně a nebo zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či 

odevzdat formuláře do 14. dubna 2011.
1. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet.                

Od rozhodného okamžiku bude možné na  vyplňovat a odesílat 
formuláře on-line. 
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, 
které vám přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole          
u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla      
a písmena). Těmi se na  přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete 
začít vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické 
potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům v pořádku doručeny. 
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze 
9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde        
se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší verze Acrobatu. 

2. Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů, 
přijde komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám 
pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte. 
Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete mít možnost být        
v domluvený čas doma. Pokud vás komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení    
o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, kdy se komisař pro 
formuláře zastaví v termínu novém. Opět bude na tomto Oznámení uvedeno číslo         
na bezplatnou linku 800 978 702, kde je možné navržený termín druhé návštěvy změnit 
podle vašich potřeb. 
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku formátu A4       
s předtištěnou adresou P.O.Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sběru vyplněných 
sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak můžete formuláře odeslat v obálce.

5/ Telefon: 800 87 97 02 bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů         
  a bytů 2011(v provozu denně 8:00 – 22:00 hod. od 26. února 
  do 20. dubna 2011)

e-mail:
web:
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také 

pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu 
sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat      
si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat           
a formuláře za ně kompletně vyplní. 

www.scitani.cz

www.scitani.cz

info@scitani.cz
www.scitani.cz
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Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel 
tvořily už ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku 
zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je 
považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny 
knížete      Spytihněva II. 
Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie      
o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské 
monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně            
na celém území soustátí. 
Rozsah informací i  kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo 
první moderní sčítání lidu na našem
území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce 
1940  kvůli  2. světové válce.

Novinky sčítání lidu 2011 – např.

· Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje 
vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Z hlediska vybavení domácnosti 
je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač    
a připojení k internetu. 

· Sčítacími komisaři budou asi v  95 % případů pracovníci České pošty.

· Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy 
prostřednictvím  datových schránek. 

Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, 

domů a bytů 2011

Městský úřad Železný Brod v souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů 
bude informovat občany města způsobem v místě obvyklým, tj. vyvěšením a zveřejněním 
informací na úřední desce, výlepových plochách a webových stránkách, popř. relací v městském 
rozhlase. 
Dále Městský úřad v období od 26. 3. 2011 do 14. 4. 2011 podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, a to podle místních podmínek, 
zabezpečí bezplatný přístup občanům města k veřejnému internetovému připojení za účelem 
umožnění vyplňování sčítacích formulářů v elektronické podobě. Po zřízení místa s bezplatným 
veřejným internetovým připojením pro účely sčítání bude Městský úřad občany  o tomto 
informovat způsobem uvedeným výše.
Upozorňujeme občany města, že nesplnění povinnosti podrobit se sčítání je přestupkem, který   
na základě oznámení sčítacího komisaře, pracoviště České pošty nebo ČSÚ projednávají 
příslušné správní orgány v souladu se zákonem o přestupcích a správním řádem. Odmítnutí 
sdělení zákonem stanovených údajů, popřípadě úmyslné uvedení nepravdivých údajů může být    
v přestupkovém řízení sankcionováno pokutou do výše 10 tis. Kč v závislost na rozsahu                
a závažnosti přestupku. 
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I n f o r m u j e m e  
občany o neš-
kodnost i  po-
honných hmot    
u čerpací stanice 
Příkrá, Železný 
Brod. Správní 
orgán hodnotil 

správní delikt jako méně závažný. Jedná        
se pouze o snížení obsahu methylesterů 
mastných kyselin v bionaftě 100%. Vzorek 
obsahoval 93,8% m/m MEMK oproti 
stanoveným 94, 5% m/m. Rozdíl se tedy lišil     
o pouhých 0,7%. Dále bylo zjištěno u motorové 
nafty nižší bod vzplanutí. Ten byl zjištěn již při 
47,5°C oproti stanoveným min. 53,0°C.          
Ke zhoršení kvality pohonných hmot může 
dojít již při přečerpávání do cisteren přímo        
u dodavatele.
V obou případech nehrozí žádné nebezpečí 
poškození motorů vozidel!
Celé vyjádření České obchodní inspekce 
najdete v aktualitách na našich stránkách 
www.zeleznybrod.cz 
Na základě vzniklé situace došlo ke změně 
dodavatele všech pohonných hmot. Zajistíme    
a necháme znovu prověřit kvalitu dalším 
odběrem. Kontroly pak budeme provádět 
průběžně během roku.

Společnost Teplo města Železný Brod s.r.o. provozuje celkem 28 plynových kotelen a zásobuje 
teplem a teplou vodou 1073 bytových jednotek a nebytových prostor. 
Pro rok 2010 byla v Železném Brodě kalkulovaná průměrovaná cena tepla 558,25 Kč/GJ, 
skutečná cena tepla v roce 2010 byla    528,66 Kč/GJ. 
Pro letošní rok 2011 je kalkulovaná průměrovaná cena tepla 550 Kč/GJ. 
Pro srovnání ceny tepla v Železném Brodě uvádíme ceny tepla pro rok 2011 v okolních městech:
Turnov 582 Kč/GJ 
Semily 593,41 KČ/GJ 
Liberec 688 Kč/GJ 
Jablonec nad Nisou 690 Kč/GJ 
Všechny zde uvedené ceny tepla jsou včetně 10% DPH. 
Zdrojem uvedených cen tepla v okolních městech jsou www.financninoviny.cz

Vážení občané, vzhledem k informacím, které 
proběhly v médiích a tisku, o možné změně       
v provozu poboček České pošty s.p., Vám 
tímto sdělujeme, že současný provoz pobočky 
v Železném Brodě bude v letošním roce 2011 
fungovat jako doposud. Pro Vaši potřebu 
připojujeme několik následujících informací. 

Vedoucí pošty: Věra Kopecká, 
telefon: 483 389 100 
Hodiny pro veřejnost: 
8:00 - 12:00 13:00 - 18:00 
Provoz přepážek:
č. 2 : 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30 
č. 3 : 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 
č. 4 : 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:45

     Kvalita benzinu na Městské                                  

.    čerpací stanici ul. Příkrá
Provoz České pošty         
v Železném Brodě

Cena tepla a teplé vody                   
v Železném Brodě
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Město Železný Brod oznamuje - záměr prodeje nemovitostí ze svého majetku:
2 ppč. 727 – zastavěná plocha o výměře 181 m , k.ú.  Železný Brod

stavba s čp. 424 – ulice Poštovní, obec Železný Brod
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne  26. 1. 2011 usnesením č.  15/11 zm schvaluje 
prodej nemovitostí
Bližší informace: MěÚ Železný Brod
                             odbor územního plánování a regionálního rozvoje
                              tel: 483 333 944
                              i.polejova@zelbrod.cz

Musím při ohlášení živnosti předložit výpis z rejstříku trestů?
Výpis z rejstříku trestů podnikatel živnostenskému úřadu nedokládá. Úřad si vyžádá výpis            
z evidence Rejstříku trestů sám, obdrží jej v elektronické podobě.  

Je povinností podnikatele oznamovat zahájení a ukončení činnosti provozování živnosti       
v provozovně?
Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost 
provozována.
Dle živnostenského zákona jste zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně povinen 
živnostenskému úřadu oznámit, výjimka je pro automat a mobilní provozovnu. Mobilní 
provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší 
než tři měsíce. 

Prodej nemovitostí 

Nejčastější otázky ze strany veřejnosti
        k živnostenskému zákonu
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Musí mít podnikatel vždy označené místo podnikání nebo sídlo?
Místo podnikání a sídlo je jedinečné a plní roli podnikatelského ústředí. Každý podnikatel musí 
mít v evidenci vedeno místo podnikání (u fyzických osob) nebo sídlo (u právnických osob).          
V případě podnikatele – fyzické osoby, jehož místo podnikání se liší od bydliště, musí podnikatel 
označit objekt, v němž má místo podnikání, jménem, příjmením a identifikačním číslem. 
Pokud je adresa bydliště a místa podnikání shodná, označení na objektu být nemusí. 
V případě podnikatele – právnické osoby, tento podnikatel musí mít vždy označeno sídlo,             
a to obchodní firmou, popřípadě názvem a identifikačním číslem.
Mimo místo podnikání a sídlo může podnikatel provozovat živnost v neomezeném množství 
provozoven. 

Musím mít v provozovně, kde provozuji kosmetické služby, vystaven originál 
živnostenského listu?
Živnostenský list v provozovně již mít nemusíte. Pro doplnění uvádíme, že od 1. 7. 2008 se již 
živnostenské listy nadále nevydávají a podnikatelé prokazují oprávnění výpisem                          
z živnostenského rejstříku. Do doby, než získáte vlastní výpis z živnostenského rejstříku,             
se můžete prokazovat dosavadním průkazem živnostenského oprávnění – živnostenským listem.

Musím mít provozovnu, kde sama bez zaměstnanců provozuji kadeřnictví, zkolaudovanou?
Ano, podnikatel odpovídá za to, že provozovna je způsobilá pro provozování živnosti podle 
zvláštních právních předpisů. Takovým předpisem je stavební zákon. Skutečnost, že nemáte 
zaměstnance, nemá na tuto povinnost vliv. 

Rád bych provozoval stánek s občerstvením na jarmarku. Jaké živnostenské oprávnění je k 
této činnosti potřeba?
V tomto případě se jedná o přípravu a prodej pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě. Tuto 
činnost pokrývá řemeslná živnost hostinská činnost. K doložení odborné způsobilosti postačí 
výuční list v oboru, maturitní vysvědčení v příslušném oboru nebo doklad o vykonání šesti let 
praxe v oboru. Pokud sám nesplňujete požadavek odborné způsobilosti, další možností                 
je provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce, kterého si ustanovíte. Ten doloží 
doklad o odborné způsobilosti, odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování 
živnostenskoprávních předpisů a je s Vámi ve smluvním vztahu. Do této funkce může být 
ustanoven maximálně pro čtyři podnikatele. Za ohlášení živnosti při vstupu do podnikání            
je stanoven správní poplatek 1 000 Kč, další ohlášení živnosti 500 Kč.

Jaké podmínky musí splňovat žadatel, který chce provozovat výuku“zumby“?
Vzhledem k tomu, že „zumba“ je aerobik kombinovaný s tanečními prvky latinskoamerických 
tanců, nikoliv společenský tanec, je provozování uvedené aktivity výhradně sportovní                    
a tělovýchovnou činností, kterou lze provozovat pouze na základě vázané živnosti s předmětem 
podnikání „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti“ (například aerobiku nebo 
fitness sportů). Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů stanoví v příloze 2 odbornou způsobilost pro výše uvedenou vázanou živnost, 
která spočívá, mimo jiné, v doložení osvědčení o rekvalifikaci nebo jiného dokladu o odborné 
kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaném zařízením akreditovaným Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy, přičemž rekvalifikační kurzy pro oblast tělovýchovy a sportu 
uskutečňované akreditovanými institucemi v České republice se pohybují minimálně v rozsahu 
150 hodin. Fyzická osoba, která provozuje výše uvedenou činnost bez živnostenského oprávnění 
se dopouští přestupku a může jí být uložena pokuta do výše 750 000 Kč.

Monika Králová
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
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České znění         přístupný             140 minut            71 Kč

Zástupci samospráv regionu Železnobrodska se dohodli na společném vytvoření 
Komunitního plánu sociálních služeb. 

„Posláním komunitního plánování sociálních služeb na Železnobrodsku je 
udržitelná a kvalitní síť sociálních služeb, která povede ke zkvalitnění života osob 

žijících na tomto území“.

Komunitní plánování je nástrojem, kterým se zjišťuje dostupnost sociálních služeb       
v jednotlivých obcích či regionech a také se sleduje kvalita a efektivnost služeb.           
Při komunitním plánování v diskusi o budoucí podobě sociálních služeb na území 
Železnobrodska spolupracují zadavatelé (zástupci obcí a kraje), poskytovatelé 
(zástupci jednotlivých organizací) a uživatelé (klienti) sociálních služeb. Tito aktéři 
procesu jsou podporováni lidmi z veřejnosti, kteří se o sociální služby zajímají              
a aktivně je chtějí ovlivnit.
Sociální služby zahrnují činnosti, které poskytují lidem (např. seniorům, osobám         
se zdravotním postižením, problémové mládeži) podporu při sociálním začleňování     
a umožňují jim zapojení do běžného života společnosti. Zahrnují tři základní oblasti 
služeb – sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.
V současné době v území pracují dvě pracovní skupiny. Skupina „Senioři“ a skupina 
„Zdravotně znevýhodnění“, na jaře 2011 bude ustavena pracovní skupina „Rodina, děti 
a mládež“.
Výstupů z jednání pracovních skupin bude využito při zpracování analytické                
i strategické části komunitního plánu sociálních služeb. Do realizace procesu 
plánování se může zapojit každý občan, kterého daná problematika oslovuje.
Máte zájem se zapojit do procesu plánování sociálních služeb na Železnobrodsku 
formou spolupráce v pracovní skupině? Řešíme problematiku seniorů, zdravotně 
znevýhodněných, rodin s dětmi a osob ohrožených sociálním vyloučením.
Máte-li jakékoli dotazy k daným tématům nebo mále-li zájem se zapojit do diskuse       
o potřebách jednotlivých cílových skupin a o podobě sociálních služeb v místě svého 
bydliště, kontaktujte koordinátorku komunitního plánování nebo pracovnice z odboru 
sociálních věcí na Městském úřadě v Železném Brodě.
Kontaktní osoba pro zájemce o práci v pracovních skupinách:
Bc. Jana Maříková
tel.: 725 741 539
e-mail: 
Městský úřad Železný Brod, nám. 3 května 18, 468 22 Železný Brod

 

jana.marikova@kraj-lbc.cz

Tento proces je podpořen projektem Libereckého kraje IP 2 (Podpora střednědobého 
plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji), který je 
spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Komunitní plánování sociálních služeb 
Region Železnobrodsko
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Nařízení Státní veterinární správy – 
mimořádná veterinární opatření:
Dnem 1. 1. 2011 se chovatelům skotu 
staršího 3 měsíců, chovaného jako 
hospodářská zvířata, nařizuje povinné 
očkování v uzavřeném pásmu pro 
katarální horečku ovcí, které tvoří celé 
území ČR. Povinné očkování a pře-
očkování (u zvířat, která již byla 
očkována v roce 2010) provedou 
soukromí veterinární lékaři nejpozději 
do 30. 4. 2011. Použita musí být pouze      
k   tomu určená inaktivovaná vakcína. 
Chovatel je povinen provést písemný 

záznam do vlastní evidence s uvedením počtu očkovaných zvířat, rovněž  je třeba zajistit 
neprodlené vedení evidence u mláďat narozených od očkovaných matek po dobu 90 dnů           
od jejich narození. Chovatelům očkovaných zvířat se nařizuje v případě úhynu očkovaného 
zvířete tuto skutečnost neprodleně oznámit místně příslušné Krajské veterinární správě (KVS). 
KVS může na základě písemné žádosti chovatele po posouzení rizik a vyhodnocení situace 
povolit výjimku z nařízení povinného očkování.  
Úplné změní Nařízení Státní veterinární správy, č.j. 2010/5440/SVS, naleznete na webových 
stránkách Města Železný Brod.  

Upozorňujeme občany města, kteří ještě neuhradili poplatek za svoz komunálního odpadu     
za 1. pololetí 2011, aby tak učinili co nejdříve. 

Termín splatnosti poplatků za 1. pololetí 2011 byl vyhláškou Města stanoven                   
na  31.  3.  2011

Možnosti zaplacení poplatku zůstávají stejné jako dříve, rovněž výše poplatku 250 Kč na osobu 
za pololetí. Poplatek lze zaplatit:

v hotovosti na pokladně Města (budova A přízemí vlevo)
 v úřední dny - pondělí: 8:00 – 11:30  12:30 – 17:00 hodin

středa:   8:00 – 11:30  12:30 – 17:00 hodin

nebo převodem na číslo účtu Města: 2225-0963249319/0800
konstantní symbol: 0379 
variabilní symbol: 13371 
specifický symbol: je pro každého poplatníka jiný a lze ho zjistit na Odboru životního prostředí, 
tel.: 483 333 981, e-mail: h.kleinova@zelbrod.cz

                        Ing.Bc. Hana Kleinová  
            Odbor životního prostředí         

Informace pro chovatele 
skotu

Informace pro občany Železného Brodu 
místní poplatek za odpady
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21. 1. 2011 v 22:00 hod. 
byl Městskou policií 
(dále MP) zjištěn 16letý 
mladík pod vlivem 
alkoholu.  Šetřením        
se zjistilo, že alkohol 
požil na oslavě u svého 
kamaráda. Zarážející je, 
že alkohol jim na oslavu 
opatřil otec. Případ byl 
řešen ve spolupráci s od-
borem sociálně-právní 
ochrany dětí  a mládeže a PČR.

2. 2. 2011 v 20:15 hod. bylo MP přijato 
oznámení 74leté ženy.  Žena oznámila, že ji 
před domem neznámý mladík udeřil do hlavy 
a sebral kabelku. MP se na místo neprodleně 
dostavila a přivolala PČR, která si případ 
převzala

V posledním měsíci MP ve spolupráci s PČR 
provedla kontroly heren zaměřené na hraní 
nezletilými. Při kontrole nebylo zjištěno 
žádné porušení zákona. 

V posledním měsíci řešila MP 35 případů 
veřejného pohoršení.

Celkem bylo  přijato 150 oznámení, 30 z nich 
bylo vyřešeno v blokovém řízení, 10 
podstoupeno komisi pro projednávání 
přestupků, 2 předány na odbor dopravy, 3 
poznatky podstoupeny odboru životního 
prostředí,  46 případů bylo řešeno                 
ve spolupráci s policii ČR. Zbytek případů 
byl vyřešen domluvou nebo se jednalo o 
žádosti o pomoc, které nemají trestněprávní 
charakter. 

Kontakty na Městskou policii:
                            

Zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních 
komunikací provádí podle plánu zimní údržby 
pro Město Železný Brod firma Technické služby 
Města Železný Brod s.r.o

Údržbu krajských silnic (zjednodušeně hlavní 
tahy procházející městem) provádí Krajská 
správa silnic Libereckého kraje.

Kvalitu zimní údržby požadujeme co nejvyšší    
v rámci finančních možností města (na zimní 
údržbu je počítáno s cca 1,5 mil Kč ročně).         
Ve srovnání s jinými městy považujeme situaci     
u nás za lehce nadprůměrnou. Samozřejmě vždy 
se mohou objevit místa, která nejsou dostatečně 
ošetřena. Zde bychom chtěli oslovit občany, aby 
neváhali ohlásit případné nedostatky v zimní 
údržbě chodníků i vozovek přímo ve firmě 
Technické služby s.r.o.

kontakt: v prac.době 602 112 063, 

mimo prac. dobu na Městské policii                  
tel. 602 646 188.

Městská policie      
Železný Brod informuje

Zimní údržba komunikací

sstr.  : tel.: 483 333 939
e-mail: 
operační MP:   tel. : 483 333 933
nepřetržitě mobil:  602 646 188
e-mail: 

Hriník Pavel
p.hrinik@zelbrod.cz

mestska.policie@zelbrod.cz
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Ztráty a nálezy

Ztráty a nálezy upravuje § 135 zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, v platném znění. Podle 
tohoto ustanovení je ten, kdo  najde  ztracenou  
věc,  povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li 
vlastník  znám,  je nálezce povinen odevzdat ji 
obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-
li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího 
odevzdání, připadá věc  do vlastnictví této obce.

Evidenci ztrát a nálezů vede MATRIKA  
Městský úřad, přízemí budovy B, 
kancelář č. 101. 
Kontakt: Jolana Novotná, tel. 483 333 926,       
e-mail: j.novotna@zelbrod.cz
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8. března  

Mezinárodní 
d e n  ž e n                 
na památku obětem (100 
let od tragické události)

Mezinárodní den žen se nezrodil jako svátek.    
Na počátku byla stávka amerických žen 
pracujících v textilních továrnách, která            
se uskutečnila v roce 1857. Tyto ženy se chtěly 
domoci zlepšení pracovních podmínek. V roce 
1903 vznikla v USA Women´s Trade Union 
League, která o pět let později stála v čele stávky 
v newyorské textilní továrně. Tehdy přes 20 tisíc 
zaměstnankyň stávkovalo po 13 mrazivých 
zimních týdnů za zlepšení pracovních podmínek 
a zvýšení mezd. Majitel továrny se odmítl jejich 
požadavky zabývat a většina žen přišla o práci. 
Situace v továrně však měla tragické vyústění     
v roce 1911. Při požáru budovy s falešnými 
požárními východy, zamčeným hlavním 
vchodem a halami plnými hořlavin zahynulo 
mnoho žen. Na základě této události se nakonec 
ženským aktivistkám podařilo dosáhnout 
mnohých změn v americkém pracovním právu. 

Paradoxem je, že pouhý týden před touto 
tragédií proběhly v Německu, Rakousku            
a  Dánsku  o f i c i á ln í  o s l avy  p rvn ího  
Mezinárodního dne žen. Návrh na ustanovení 
tohoto svátku byl totiž přijat již o rok dříve        
na Mezinárodní konferenci socialistických žen       
v Kodani. Tehdy ještě nebyl určen konkrétní 
den, až později se datum MDŽ ustálilo na druhé 
březnové neděli a následně na 8. březnu. 

V roce 1975 pak byl Mezinárodní den žen 
oficiálně uznán i organizací OSN.
V bývalém Československu tehdejší KSČ 
bohužel tento den využila k propagandě 
komunistického režimu. Rudé karafiáty a verše 
představitelek Svazu žen asi pamětníci jen tak 
nezapomenou. Nicméně MDŽ je skutečně 
mezinárodním dnem uznávaným v různých 
částech světa a naše komunistická minulost mu 
jen dává ostudnou rudou kaňku. 

28. března   

Den učitelů, což je vždy připomínáno 

s datem narození učitele národů Jana Amose 
Komenského (28. 3. 1592), největšího 
spisovatele pobělohorské emigrace, filozofa     
a posledního biskupa Jednoty bratrské.

Místo jeho narození není známo, některé 
prameny uvádí Uherský Brod, jiné Nivnici     
na jihovýchodní Moravě nebo rodiště jeho 
o t c e  o b e c  K o m n y  ( o d t u d  z ř e j m ě  
"Komenský").

Zemřel 15. 11. 1670. I přesto, že zažil 
odloučení od vlasti, ztrátu svých žen a utrpení 
třicetileté války, nepřestal ani ve stáří věřit       
v lepší budoucnost. Je pohřben v Naardenu - 
jeho památník je pod ochranou České 
republiky.

Jeho významná díla:

Svět v obrazech /Orbis sensualium pictus, 
1658/

Labyrint světa a ráj srdce /1631/

Informatorium školy mateřské /1630/

Významné dny měsíce března
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První jarní den vůbec nemusí nastat jen 21. března, jak stojí psáno v učebnicích, ale dosti často 
také nastává o den dříve, tedy 20. března. V posledních dvaceti letech dokonce třikrát častěji, než 
učebnicového 21. března. Podíváme-li se na přehled dat okamžiků rovnodennosti ve 20. a 21. 
století s překvapením zjistíme, že výhradně 21. 3. začínalo astronomické jaro jen na počátku 
století. Poprvé se setkáváme se dnem 20. 3. v roce 1920. Pak se 20. 3. v seznamu začíná vyskytovat 
stále častěji a dnes výrazně převažuje. Nastoupený trend bude pokračovat i v budoucnu.                
V 21. století se naposledy setkáme s prvním jarním dnem 21. 3. v roce 2011. Naopak v roce 2048 
se přenese první jarní den už na 19. 3. a ke konci 21. století se 19. a 20. březen budou vyskytovat 
stejně často. 

Vysvětlení celé šarády je prosté: doba, která uplyne mezi dvěma po sobě následujícími okamžiky 
jarní rovnodennosti, tzv. tropický rok nemá ani 365 dní ani 366 dní, ale 365 a 5 hodin 48 minut a 46 
sekund. Znamená to, že každý příští rok dojde k rovnodennosti o necelého čtvrt dne později, 
pokud ovšem tento rok není rokem přestupným. V tom případě naopak dojde k posuvu zpět,           
a to    o 18 hod. 11 min. 14 s. Vzhledem k tomu, že v období od roku 1901 do 2099 je každý čtvrtý 
rok rokem přestupným, znamená to, že v cyklu 4 let se jarní rovnodennost posune třikrát za sebou 
vždy o 5 hod. 48 min. a 46 s., tj. celkem o 17 hod. 26 min. 18 s., v roce přestupné však sebou cukne 
dozadu o 18 hod. 11 min. 14 s. Rozdíl tedy po čtyřech letech je zhruba tři čtvrtě hodin směrem       
k nižšímu datu. Je tedy logické, že se datum jarní rovnodennosti pozvolna snižuje. Za 128 let        
se     z toho nastřádá na jeden celý den! 

To však není moc dobrý jev a byl příčinou zavedení gregoriánského kalendáře. Velice 
osvědčeným lékem je čas od času některému z roků dělitelných čtyřmi přestupnost zakázat. 
Gregoriánský kalendář tak činí každý rok dělitelný 100, pokud ovšem tento není současně 
dělitelný i 400, protože pak se nic neděje, rok zůstává přestupným. V roce 2100 se tak najednou 
začne objevovat jako první jarní den vedle 20. 3. i 21. 3. 

Když vám tedy někdo položí otázku, zda nastává jaro 21. března, měli byste mu odpovědět: 
"Občas ano, ale je to stále míň, za pár let už vůbec ne, ale po roce 2100 se to zase spraví." Ručím 
vám za to, že ho vaše vyčerpávající odpověď zcela uspokojí. 

Zdeněk Mikulášek

První jarní den

Báseň „BŘEZEN”
Karel Svoboda- člen divadla TYL Ž.B.

Byl u nás včera pan Toman,
říkal, že na jejich studni ráno hvízdal kos.

Jde jaro, jde jaro!
Ten kos přilétl k nám na břízu

a hvízdal jenom o jaru.
Najednou slétl na smrk

a konečně na jeřáb.
To jsem já,

sedí mi na ruce jako na větvi
a vábí do trávy klubající se na svět,

vábí na cesty osychající,
vábí do lesa, jenž po dlouhé zimě

pokorně slaví zmrtvýchvstání.
Vábí mne a hvízdá,

že jde jaro,
jdu za ním po špičkách,

tiše a dychtivě,
abych první uviděl pukající pupeny,

abych první ucítil jaro
 

27. března – přechod   na letní čas! 
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Dne 10. března 
1 9 5 9  b y l o         
ve Lhase, hla-
v n í m  m ě s t ě  
Tibetu, násilně 
potlačeno po-
v s t á n í  p r o t i  
čínské okupaci, 
p o  k t e r é m  

zůstalo 80 000 mrtvých Tibeťanů. V reakci   
na toto smutné výročí vznikla v západní 
Evropě v polovině devadesátých let dnes již 
celosvětová akce „Vlajka pro Tibet“,         
ke které se Česká republika pravidelně 
připojuje od roku 1996. Dohoda z roku 1951, 
která Tibetu přiznávala autonomii, nebyla     
ze strany komunistického vedení Číny nikdy 
dodržena, a tak nenásilný boj za přežití            
a zachování národní identity pokračuje          
z  velké část i  právě díky podpoře 
mezinárodního společenství.
Současná situace v Tibetu je kritická. 
Kampaň čínských úřadů nazvaná „tvrdý 
úder“ a s ní spojené „převýchovné“ akce z let 
1996 - 2000 stále ještě přetrvávají, i když jen   
v menším rozsahu. Po útěku Jeho Svatosti 
karmapy z Tibetu do indického exilu byla 
kampaň rozšířena na laiky i obyčejné lidi 
žijící mimo kláštery. Mnoha politickým 
vězňům byly prodlouženy tresty nebo ztíženy 
vězeňské podmínky. Nadále je zadržován 
druhý nejvyšší duchovní představitel Tibetu 
pančhenlama Gendün Čhökji Ňima, 
nejmladší vězeň svědomí na světě.                 
I teroristické útoky na New York v září 2001 
se čínské úřady snaží využít ve svůj prospěch 
tím, že režimu nepohodlné osoby začaly 
označovat za teroristy. Zatím takto označují 
muslimské Ujgury, kteří se podobně jako 
Tibeťané snaží zachovat svoji národní 
identitu. Je jen otázkou času, kdy čínské 
úřady takto začnou označovat i tibetské 
mnichy a mnišky, kteří bojují za práva svého 
národa a náboženství výlučně nenásilnou 
formou. První případy již byly za-
znamenány...

Ľubomír Sklenka 
převzato a upraveno z tibinfo.cz

Definice slova 
NATO: 

Severoatlantická 
aliance (anglicky 
N o r t h  A t l a n t i c  
Treaty Organisation 
– NATO doslova 
Organizace Severoatlantické smlouvy) je 
euroatlantická mezinárodní vojenská 
organizace. 

SEVEROATLANTICKÁ ALIANCE vznikla 
4. 4. 1949 podepsáním WASHINGTONSKÉ 
smlouvy. NATO je vojenskopolitická 
organizace, která má chránit členské státy. 
Vznikla na počátku tzv. studené války, aby 
západní mocnosti mohly čelit hrozbě 
Sovětského svazu. 

Proč je na radnicích 10. březnu 
vyvěšována Tibetská vlajka?

12. 3. 1999 - Česká republika 
vstoupila do NATO
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Významné osobnosti 
narozené v měsíci březnu

* 2. března 1824 
(významný český hudební skladatel). 

Bedřich Smetana  

* 4. března 1678 
Vivaldi (barokní hudební skladatel   
a houslový virtuóz). 

Antonio Lucio 

* 6. března 1475 
Buonarroti  (proslavil se jako sochař, 
architekt a malíř, ale psal také básně).

Michelangelo 

* 14. března 1879 
(byl teoretický fyzik, jeden z nejvý-
znamnějších vědců všech dob). 

Albert Einstein 

* 27. března 1845 
Röntgen (byl německý fyzik, 
objevitel rentgenového záření).

Wilhelm Conrad 
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Komedie o malém hotýlku plném 
lásky, nevěry a nečekaných 
překvapení se seriálovými herci 
Ordinace v růžové zahradě, Velmi 
křehké vztahy a Ulice. V hlavních 
rolích uvidíte: Jan Révai, Otto 
Kalus, Zuzana Dřízhalová, Sylvie 
Koblížková, Tomáš Valík, Miroslav 
Mejzlík a Markéta Plánková.

Ztřeštěná situační komedie o tom, 
co všechno se může stát, když         
si manželé vyjedou  na dovolenou 
někam, kde si nezajistili ubytování 
… když chce milující manželka potěšit svého manžela tím, že za ním nečekaně přijede na místo 
jeho služebního pobytu .... když se všichni sejdou v trochu záhadném hotelu, kde je ředitelem 
ustrašený mladíček, který se potřebuje všem zavděčit a vrátného mu dělá zkušený a sebejistý 
letitý zaměstnanec podniku, jehož jedinou slabinou je trochu obtížnější domluva, protože 
pochází z cizineckých legií .. a když se k tomu všemu přidá tradiční místní slavnost s maškarním 
... riskují samozřejmě všichni a mistrná kaskáda zápletek, které si na ně autor vymyslel                
(v naprostém souladu s řádem života, který všichni žijeme) jim dá pořádně zabrat. 
Vstupné 200 Kč

TANEČNÍ KURZY 2011
Pro začínající, zkušené i mírně zapomnětlivé páry bez rozdílu 
věku a stavu Město Železný Brod vyhlašuje pro rok 2011

TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 
Zájemce o oba kurzy prosíme, aby se hlásili v Turistickém 
informačním středisku Železný Brod osobně. Telefonicky        

na čísle 484 353 333 nebo e-mail:  
Pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců, budou Taneční 
kurzy zahájeny na podzim roku 2011.

info@zelbrod.cz

MĚSTSKÉ DIVADLO

KULTURNÍ AKCE
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v úterý 22. března od 19:00 hodin

POSTEL PLNÁ CIZINCŮ
hraje: divadlo Kompanyje Praha
autor Dave Freeman
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Stalo se, nestalo, do království přiletěl drak. 
Na zámku je pozdvižení, protože rozhodně 
hodlá poobědvat princeznu. Po celém 
království i v okolních zemích se shání zdatní 
mládenci, rytíři i prostí chasníci, kteří by       
se drakovi postavili. Zkrátka, jak už                 
to v pohádkách bývá. Jenomže, není drak 
jako drak! Ani v naší pohádce nechybí drak     
a princezna, ale všechno je jinak. Ne každý 

drak má chuť na princeznu, ne každá princezna se draka bojí a ne všechno, co se říká, bývá 
pravda. Nechte se překvapit, jak tahle veselá pohádka nakonec dopadne.

Nový originální příběh z krkonošských pohádek, 
při kterém se děti baví a dospělí vzpomínají        
na známé večerníčky. 
Nabubřelý pan Trautenberk má své panství hned 
vedle Krakonošova, toť se ví,  malý pán a velký 
pán, to nikdy nedělá dobrotu. Jednou mu chce 
zastřelit šestnácteráka, pak mu straší na blatech 
jako duch a nakonec mu posbírá v revíru             
ty nejlepší houby. Tři příběhy nekalého Trautenberka nakonec uvrhnou do skály horských 
skřítků pro jeho chamtivost. Bude jen na vás, milé děti, jak  rozhodnete o tom, zda-li jej            
má Krakonoš vysvobodit. 

MĚSTSKÉ DIVADLO
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ź

ź

ź ve čtvrtek 28. dubna od 10:00 hodin
DON QUIJOTE DE LA ANCHA
hraje: Divadlo Klauniky, Brno

v sobotu 2. dubna od 10:00 hodin
O ZTRACENÝCH MAMINKÁCH
hraje: Veselé loutky, Jablonec nad Nisou

v neděli 17. dubna od 15:00 hodin
LÍNÝ HONZA
hraje: DS Svatopluk, Benešov u Prahy

ź

ź

ź

ź

ve čtvrtek 7. dubna od 19:00 hodin
PORTUGÁLIE
hraje: DS E.F.Burian, Tanvald

v sobotu 16. dubna od 19:00 hodin
HOUPAČKA 
hraje: DS J.K.Tyl, Josefův Důl

ve čtvrtek 21. dubna od 19:00 hodin
DÍVČÍ VÁLKA – premiéra!!!
hraje: DS Přepeře u Turnova

v úterý 26. dubna od 19:00 hodin
TELEVARIETÉ 2011
účinkuje: travesti skupiny HANKY PANKY

 Připravujeme na duben
Pro děti a mládež

v úterý 22. března 2011 od 10:00 hodin
Jak Trautenberk dělal Krakonošovi ducha
hraje: divadlo Kompanyje Praha   Vstupné 35 Kč

ve středu 23. března od 10:00 hodin
NENÍ DRAK JAKO DRAK  
loutková pohádka pro nejmenší
hraje: Divadélko KUBA 

Pro dospělé
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MĚSTSKÉ KINO 

úterý 15. března od 17:30 hodin
ZELENÝ SRŠEŇ – akční thriller, USA, 2010

Britt Reid naváže nečekané přátelství s jedním                 
z kreativnějších a vynalézavějších zaměstnanců svého 
otce, s Katóem, a společně se chopí šance k tomu, aby 
poprvé v životě dělali něco smysluplného: aby bojovali 
se zločinem. Aby se zločincům dokázali dostat na kůži, 
vymyslí si dokonalou lest: vydávají se za jedny z nich. 
Britt se spolu s Katóem vydává  do ulic chránit zákon 
tím, že ho porušují, a stává se obávaným bojovníkem 
proti zločinu – Zeleným sršněm.
Hrají: Seth Rogen, Cameron Diaz, Jay Chou,Christoph 
Waltz, ad.
České titulky * do 12 let nevhodný * 119 minut * 71 Kč

čtvrtek 24. března od 16:30 hodin
NA VLÁSKU –  animovaná komedie, USA, 2010

Když se nejhledanější – a nejfešnější – bandita království, Flynn 
Rider, ukryje v tajemné věži, skončí jako rukojmí Lociky, krásné 
a nezkrotné dospívající dívky, která je zavřena ve věži a je také 
majitelkou dvacet metrů dlouhých magických zlatých vlasů. 
Flynnova zvědavá věznitelka, která touží po tom dostat se ven       
z věže, v níž je zavřená už celé roky, se s krásným zlodějem 
domluví a vydají se spolu na dobrodružnou pouť, na které 
nechybí kůň – superpolicajt (jménem Maximus), přehnaně 
opatrný chameleon (zvaný Pascal) a drsná banda hospodských 
rváčů.

V českém znění: Helena Vondráčková, Ivana Korálová, Vojta 

Kotek, Ondrej Izdný, Jaromír Meduna, Mojmír Maděrič, ad.

České znění * přístupný * 92 minut * 71 Kč

Úterý 29. března od 17:30 hodin
CIZINEC –  drama, USA, 2010

Frank je americký turista, kterého lehkovážný flirt       
s cizinkou zaplete do sítě intrik, romantiky                  
a nebezpečí. V průběhu spontánního výletu             
po Evropě se zcela náhodou seznámí a začne flirtovat 
s Elise, pozoruhodnou ženou, která mu ale zkřížila 
cestu zcela plánovitě. Jejich vášnivá romance           
se v okouzlujícím prostředí Paříže a Benátek dále 
rozvíjí a oba zjišťují, že se nevědomky zapletli         
do smrtící hry kočky s myší.
Hrají: Angelina Jolie, Johnny Depp, Paul Bettany, Timothy Dalton, Steven Berkoff, Rufus 
Sewell Christian De Sica, ad.
České titulky * přístupný * 105 minut * 71 Kč

Připravujeme na duben 2011: Nevinnost * Nickyho rodina * Černá labuť
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Městská galerie VLASTIMILA RADY

do 27. března 2011
„TAPISERIE DANY REZKOVÉ”

Neváhejte a přijďte navštívit tuto nádhernou výstavu Dany 
Rezkové z Liberce. K vidění je tu např. portrét Svaté Anežky 
České o rozměrech 280 x 165 cm. Tapiserie svědčí nejenom      
o nesporném talentu autorky, ale také o její nevšední píli            
a vnitřním zaujetí, které ji pomohly zvládnout náročné textilní 
techniky.
V přízemí radnice Městského úřadu.               
vstupné: 10 Kč
otevírací doba galerie: sobota a neděle 13 – 16 hodin

Připravujeme na duben:
Výstava Skleněných plastik a obrazů
Ladislav Kubíček a Robert Hušek

GALERIE A MUZEUM
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VELIKONOČNÍ JARMARK NA BĚLIŠTI        
15. - 17. dubna 2011
Srdečně zveme na předvelikonoční jarmark     
s tradičním sortimentem zboží a doprovodným 
programem.

Městské muzeum Železný Brod
5. března - 29. května 2011 - „STŘÍBŘENÉ SKLO” 

Stříbřené sklo zažilo svou největší slávu v 19. století. Mělo podobu luxusních předmětů, často 
ještě zdobených malbou či rytím, ale vyráběly se předměty dostupné i chudším vrstvám 
obyvatelstva. Stříbřené sklo nemohlo proto chybět téměř v žádné domácnosti, ať již ve formě 
číšek, váziček, svícnů nebo předmětů spjatých s náboženstvím – krucifixů a sošek svatých. 
Velké rozšíření tohoto druhu skla je důvodem, že se i ve fondech Městského muzea nalézá 
kolekce čítající více než padesát kusů. Její část se na výstavě představí.

Pěvecký sbor Řetízek pod vedením Josefa Hlubučka
jsou hosté vzpomínkového koncertu JIŘÍHO SCHELINGERA. 
Koncert se uskuteční 7. 3. 2011 v RETRO MUSIC HALL v Praze.

ŘETÍZEK ZPÍVÁ V PRAZE
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Datum masopustu se každý rok liší, 
záleží na úplňku.

Jak vypočítáme datum masopustu? 

Potřebujeme k tomu kalendář s lunárním cyklem, s jehož pomocí určíme datum Velikonoc. Boží 
hod velikonoční připadá na první neděli po prvním jarním úplňku. Jarní rovnodennost je 
21. března, a tak první úplněk po tomto datu připadá v letošním roce na pondělí 18. dubna. Boží 
hod velikonoční nám tedy vychází na neděli 24. dubna. Od pondělka toho týdne, ve kterém 
začínají Velikonoce (pro letošní rok 2011 je to pondělí 18. dubna), odpočítáme 40 dní a získáme 
datum Popeleční středy, a to vychází 9. března 2011, která zahajuje 40 denní předvelikonoční 
půst. Den Masopustu je tedy den před Popelační středou, a to je tento rok 8. března 2011.

Město Železný Brod a Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě

Vás srdečně zvou na 

MASOPUST

Zúčastněte se průvodu masek 

od Domu dětí a mládeže Mozaika       
v 15:00 hod. směrem k Malému 
náměstí.

Průvod bude doprovázen hude-          

bní skupinou „Heřmánek“                   
z Heřmanic u Frýdlantu. Na Malém 
náměstí jako každoročně nebude chybět 
občerstvení a dobrá zábava. 

Hutně tvarovaná figurka 
„Masopustu”

autor: Miloslav Klinger,
kolem roku 1950
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MASOPUSTNÍ ODPOLEDNE
8. března 2011
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7. ledna  - 18. března 2011
každý pátek od 10:00 hodin

1. Akce začíná exkurzí ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, která začíná      
v 10 hodin. Zájemce shromážděné před sklářskou školou vyzvedne k tomu určený 
student a provede je školními dílnami (www.supss.cz). 
Ve sklářské škole si zájemci zakoupí vstupenku (50 Kč nebo 30 Kč), která má platnost 
nejen pro tuto exkurzi, ale následně i pro návštěvu Městského muzea.  

2. Dalším účastníkem Zimních sklářských pátků je Městské muzeum v Železném 
Brodě. To je v době konání Zim. skl. pátků otevřeno kromě víkendu vždy i v pátek od 11 
do 16 hodin. V muzeu se návštěvníci mohou seznámit s historií železnobrodského 
sklářství a mohou obdivovat stálou výstavu tavených plastik světově známých 
sklářských výtvarníků – Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové.

3. Taktéž na náměstí se nachází další zajímavost, a tou je firemní prodejna firmy 
DETESK, s.r.o. Zde můžete na velkoplošné obrazovce sledovat záběry z výroby           
a mnohé výrobky si na místě zakoupit. Firma se specializuje na výrobu technického        
i dekoračního skla foukáním z dutých trubic.  
Pro skupinky 4 a více návštěvníků je možno telefonicky na čísle 483 391 172 předem 
domluvit exkurzi do provozovny firmy Detesk. (www.detesk.cz)

4. Předvádění výroby skleněných vinutých perlí nebo figurek u sklářského kahanu  
můžete sledovat ve firemní prodejně firmy KORTAN – SKLO BIŽUTERIE. 
Předvádění probíhá za plexisklovou stěnou přímo v prodejně, zájemcům je podáván 
odborný výklad,  bezplatně. Pokud Vás skleněná krása učaruje, můžete si ručně vinuté 
perle, šperky z nich, skleněné figurky a další předměty ze skla zakoupit, za ceny přímo   
z výroby.
Prodejna se nachází asi 100 metrů od Malého náměstí, v Železné ulici.  
(www.kortanglass.com).

5. Místo Galerie na Rynku, která ukončila svou činnost, je pátým účastníkem Zimních 
sklářských pátků firma DT GLASS, s.r.o.  Její firemní prodejnu s předváděním výroby 
naleznete na nábřeží Obránců míru, vedle   Restaurace U Zvonice.  Zde si můžete také 
zakoupit firemní výrobky – dekorační sklo z foukaných trubic (www.dtglass.cz).

ZIMNÍ SKLÁŘSKÉ PÁTKY
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Město Železný Brod, dechová hudba Broďanka a Sportovní klub Jirkov 
Vás srdečně zvou na pokračování akce

POJĎTE S NÁMI ZA DECHOVKOU
sobota 26. března 2011  sokolovna Jirkov od 14:00 hodin

k poslechu i tanci hrají:
TANEČNÍ A SWINGOVÝ ORCHESTR ZUŠ  Železný Brod 
BROĎANKA s Helenou Hlubučkovou, Milanem Vundererem
a se svými hosty - Josef Oplt (sólista karlínského divadla) 
a Alois Matoušek (komentátor a imitátor)
TÁBORANKA se zpěváky a sólisty
Všechny srdečně zveme! Vstupné 50 Kč.

Autobusová doprava ze Železného Brodu: 
· 13:30 – autobusové nádraží Železný Brod 
· 13:33 - Dům s pečovatelskou službou 
· 13:38 – Malé náměstí 
· 13:42 – zastávka u ZŠ Školní 
· 13:45 – Hrubá Horka (bus zastávka) 
· 13:47 – Střevelná (bus zastávka) 

Zpět v 18:05 hodin                                                                                

Dechovky Jirkov

TJ SOKOL BZÍ pořádá v sobotu 5. března 2011 

v místní sokolovně:

K
U

L
T

U
R

N
Í 
A

K
C

E

od 13:00 hod. DĚTSKÝ KARNEVAL 
(soutěže, ceny, občerstvení zajištěno)
od 20:00 hod. SPOLEČENSKÝ PLES
(k tanci a poslechu hraje hudební skupina RYTMA)

Těšíme se na Vaší návštěvu!
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V měsíci únoru 2011 oslavili 
významné životní jubileum

 tito naši občané

Všem jubilantům blahopřejeme 
a do dalších let přejeme hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti.

Pokud oslavíte narozeniny v měsíci březnu a nepřejete si být 
zveřejněni v  dubnovém vydání Železnobrodského 
zpravodaje, můžete  zavolat do redakce na tel.č.: 
483 333 925, mobil: 602 716 133 nebo napsat na: e-mail 
a.malafarinova@zelbrod.cz, a to nejpozději 
do 10. března 2011.

Svatoslava Šourková
Josef Louma
Hana Krejčová
Jaroslav Červinka
Jaroslava Jelínková
Radomír Potocký
Anna Daníčková
Miloslav Brůna
Hana Zahradníková
Ladislav Trejbal
Věra Štrynclová
Helena Petrášová
Růžena Kurfiřtová
Drahuška Šimková
Ladislav Ježek
Anna Šefrová
Josef Janus

Jaroslava Majšajdrová
Jaroslava Boudová

Jaroslav Hudík
Josef Matura

Jiřina Kubíčková
Jiří Hušek

Marie Mastníková
Ludmila Šepsová
Jaroslav Pivrnec

Blanka Havlištová
Jiřina Dolenská

Josef Petráš
Marie Vítová

Janina Vaňátková
Hana Krupková

Stanislav Kysela

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

S
P

O
L

E
Č

E
N

S
K

Á
 R

U
B

R
IK

A



http://www.zeleznybrod.cz e-mail : info@zelbrod.cz 

30

Březen – měsíc čtenářů

Březen byl po léta vnímán jako měsíc knihy. České 
knihovny chtějí na tuto tradici navázat celostátní 
kampaní s názvem Březen – měsíc čtenářů, jíž 
chtějí oslovit veřejnost a vyzvat ji k návštěvě 
knihoven, případně zjistit přání a požadavky 
stávajících i potenciálních čtenářů a vyjít jim vstříc.
Pokud vás toto téma zajímá, vyjádřete prosím svůj názor v anketě: „ Proč chodím (nechodím) 
do městské knihovny“ na  stránkách , případně v diskuzi  tamtéž, nebo 
nám svoje názory a připomínky můžete posílat e-mailem na .  Všechny 
vaše náměty velice přivítáme.
Z nabídky novinek v městské knihovně:
John Irving: Poslední noc na Klikaté řece
Nový román známého amerického autora přináší opět silný, dramatický a znepokojivý příběh    
s kuriózní zápletkou. Děj se začíná odvíjet v polovině 50. let v dřevorubecké osadě v severním 
New Hampshiru, odkud oné pohnuté noci prchají táborový kuchař a jeho dvanáctiletý syn, 
který nešťastnou náhodou zabil ženu místního konstábla. Osudy hrdinů a jejich přítele - 
svérázného zálesáka, který je celé léta kryje, sledujeme poté až do současnosti, kdy se z chlapce 
stane uznávaný spisovatel. 
Laurent Binet: HHhH 
Strhující prvotina mladého francouzského autora, který dlouho pobýval na Slovensku               
a v Čechách, barvitě vykresluje okolnosti atentátu na Heydricha v květnu roku 1942, 
zarámované osobním příběhem autorova pátrání po dávných událostech. Kniha získala 
Goncourtovu cenu roku 2010 za nejlepší debut.
Yan Martel: Beatrice a Vergilius
Nový román kanadského autora stejně jako Pí a jeho život vykazuje paralely autorova života      
a osudů jeho hrdinů a opět v něm důležitou roli hrají zvířata. 
Joyce Carol Oatesová: Lístek do ráje
Kniha významné americké autorky je erotickou romancí, napínavým kriminálním příběhem     
a zároveň psychologickým románem pro náročné čtenáře. Mladá matka a manželka je brutálně 
zavražděna a policie podezírá jak jejího manžela, tak dlouholetého milence. Na tomto pozadí se 
odvíjí příběh osudové lásky jejich potomků – dcery zavražděné a syna jejího milence, kteří jsou 
však přesvědčeni, že vinen je otec toho druhého.
Maeve Binchyová: Srdce a duše
Kardioložka Clara prožívá těžké období v zaměstnání i v rodinném životě. V průběhu celého 
roku sledujeme osudy postav kolem nové kliniky v Dublinu, vylíčené s velkým pochopením 
pro starosti obyčejných lidí.
Simona Monyová: Citová divočina
Další kniha jedné z nejčtenějších českých autorek přináší příběh čtyř kamarádek o cestě           
za štěstím a poznáním sebe sama.
Eva Palátová: Ola Lama (Jižní Amerikou od rovníku k tučňákům)
Pět mladých cestovatelů se rozhodlo projít celou Jižní Amerikou od rovníku až na jih trasou 
dlouhou na 8000 kilometrů a podělit se v poutavé a zábavné knize se čtenáři o útrapy i radosti 
cesty.

www.zeleznybrod.cz
knihovna@zelbrod.cz

Městská knihovna
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Píše se rok 1898, je mrazivé lednové ráno a v městečku Dyea se právě vylodila další skupina 
dychtivých zlatokopů. Vy patříte k nim. Na Aljašce se prý stačí sehnout a sbírat zlaté valouny 
přímo ze země!! Jenže od města Dawson City, kde je možné zaregistrovat zlatonosné parcely, 
vás dělí hřeben pobřežních hor. Cesta divočinou je nebezpečná a plná nejrůznějších nástrah. 
Jen nejlepší z vás dojdou svého cíle... 

Tak tohle si na průvodce přečetli účastníci zimního skautského závodu, který se konal v sobotu 
12. února 2011 v Lomnici nad Popelkou a blízkém okolí. Již devatenáctý ročník tohoto závodu 
je určen pro dvojice dívek nebo chlapců skautského věku, letos to bylo pro děti narozené mezi 
lety 1995 až 2000. Kromě nás Broďáků závodily i hlídky z Jilemnice, Semil a Tatobit. Děti si tak 
mohly vyzkoušet, že představa snadného zbohatnutí (v našem případě snadného vítězství) je 
sice lákavá, ale vždycky v tom bývá nějaký háček. Na pozadí legendy o zlaté horečce tak                   
na jednotlivých stanovištích přibližně sedmikilometrové trasy poznávaly stopy zvěře, snažily     
se co nejrychleji postavit stan, zorientovat se v neznámé krajině, zapamatovat si velké množství 
různorodých předmětů, nebo kvůli výběru vhodného dřeva na oheň poznat co nejvíce stromů 
(což je u listnáčů v zimě občas trochu problém). Soutěžící si tedy vyzkoušeli i rozdělávání ohně 
na sněhu, střelbu ze vzduchovky a při zdravovědě zachraňovali život poskytnutím srdeční 
masáže a umělého dýchání. Závod všichni přežili ve zdraví a bez zranění a k dobré pohodě určitě 
přispělo i úžasné slunečné a mrazivé počasí.
A proč se závod jmenuje Chilkoot? Je to název průsmyku, který museli zlatokopové v 19. století 
překonávat, aby se dostali ke svým vytouženým zlatonosným parcelám. Problém zasněženého 
Chilkootského průsmyku byl v tom, že tudy musel člověk s těžkým nákladem projít nejméně 
třicetkrát, než si na druhou stranu hor postupně přepravil veškeré své zásoby na celý rok              
o hmotnosti zhruba jedné tuny! Jinak totiž nikdo nebyl na území vpuštěn. V tomto případě          
se nejednalo o nesmyslné úřední nařízení, nýbrž o ryze praktické preventivní opatření, které 
mělo zaručit, že v oblasti bez možnosti jakýchkoliv nákupů člověk nezahyne hlady, zimou           
a vyčerpáním.

Za skautské středisko Údolí Železný Brod
Mirka Gajzlerová

Skautský oddíl Údolí Železný Brod

Dům dětí a mládeže Mozaika

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO DOSPĚLÁKY
zahájení kurzu:  10. března 2011  v 16:00 hod. v DDM Mozaika
cena kurzu: 1 888 Kč
Kurz bude probíhat tři měsíce, každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod.
Nutné přihlásit se předem. Počet míst omezen.

V pátek 1. dubna  od  16:00 hod. - Dům dětí a mládeže MOZAIKA Železný Brod
Pohádky, hry, stavba „Perníkové chaloupky“, přespání v prostorech DDM
 (večeře a snídaně zajištěny). 
Spacák důležitý (pokud nemáte – možnost zapůjčení v našem zařízení).
Cena:  50 Kč
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Uchazeči o studium oboru Aplikovaná chemie mohou svou přihlášku ke studiu podávat             
do 15. března 2011.
Studijní obor Aplikovaná chemie nabízíme jako jediní v celém Libereckém kraji. Škola 
disponuje špičkovou výpočetní technikou, která umožňuje, aby studenti používali 
specializovaný software pro chemii. Připravujeme pro praxi i pro studium na vysokých školách, 
všechna zaměření jsou koncipována ve spolupráci s konkrétními firmami. Detailní informace      
o pěti různých zaměřeních tohoto oboru (např. ochrana životního prostředí, výpočetní technika    
v chemii,…) můžete získat při osobní prohlídce školy, kterou vám rádi umožníme.
 
Vzhledem k tomu, že kapacita studijního oboru Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 
nebyla v lednovém termínu zcela naplněna, vyhlašuje ředitelka sklářské školy další kolo 
talentových zkoušek. Zájemci o studium se mohou informovat na stránkách školy  
nebo telefonicky: 483 346 162.

Sklářská škola pořádá netradiční výtvarné dílny
 
Sklářská škola připravila netradiční Den otevřených dveří s podtitulem: „Tentokrát nikoliv v roli 
diváků, ale v roli tvůrců!!
Ve středu 9. března 2011 odpoledne budou pro mladé zájemce o výtvarné disciplíny, například 
žáky Základní umělecké školy, domu dětí a mládeže a základních škol zpřístupněny dílny 
sklářské školy, ve kterých si budou moci vyzkoušet různé techniky ve vlastní tvorbě. 
Zájemci v doprovodu učitelů nebo rodičů, kteří mají zájem poznat nové věci nebo si vyzkoušet 
svou kreativitu, mohou ve škole strávit příjemné tvůrčí odpoledne.
Dílny budou zpřístupněny od 13:00–16:30 hodin.
K vyzkoušení nabízíme techniku malování na sklo, tvorbu originálních skleněných šperků           
a další, ale také počítačovou grafiku nebo kresbu zátiší pod vedením našich pedagogů. Svůj 
zájem o účast v tvůrčí dílně prosím potvrďte 
emailem:   nebo  tel.: 483 346 162.
 

www.supss.cz

sekretariat@supss.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola 
sklářská Železný Brod

Škola organizuje dopravu autobusem, odjezd bude v 18:30 hodin a v 19:15 hodin 
z autobusového nádraží v Železném Brodě.
Odjezd autobusu zpět do Železného Brodu se uskuteční 
v 1:45 hodin a 2:30 hodin.
Vstupné: 150 Kč k sezení.
Cena vstupenky k stání: 100 Kč v předprodeji 
a 120 Kč na místě.

Předprodej vstupenek ve sklářské škole: od 7. února 2011, 
každé pondělí od 11:00 – 17:00 hodin (Mgr. R. Kotyza, tel.: 
732 956 688, mail: roko@seznam.cz).

MATURITNÍ PLES SKLÁŘSKÉ ŠKOLY 5. března 2011 - od 20:00 hodin 
v kulturním středisku Golf v Semilech.
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Přijímací řízení – studijní obor Aplikovaná chemie 
26. dubna a 28. dubna  2011
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Srdečně zveme na pracovní seminář pod vedením RNDr. 
Scarlett Vasilukové Rešlové, CSc.
„Aktivně jinak!“
Pátek 4. března 2011 od 18:15 hod. a sobota 5. března      
od 9:00 hod. v aule Střední uměleckoprůmyslové školy 
sklářské v Železném Brodě. 
Paní doktorka Scarlett, dovolím si ji takto familiárně 
prezentovat, byla v Železném Brodě už vícekrát a získala     
si zde velkou oblibu. Tentokrát nabízí pracovní seminář pro 
všechny, kteří chtějí udělat něco pro sebe a se sebou. Protože 
jak sama uvádí v nabídce svého semináře: „Změna je velmi 
obtížný proces. K  potřebné  vlastní vůli, motivaci                 
a  stanovení optimálního cíle je třeba osvojit si ke změně 
účinné nástroje.
K našemu setkání jsou proto pozváni všichni, kteří pro sebe 
opravdu něco chtějí udělat. Bez rozdílu věkových kategorií. 
Mladším se změny daří rychleji, starší jsou lépe motivováni.
Předpokládá se, že každý aktivní účastník /s vlastním, naprosto soukromým  zápisníkem/  si pro 
sebe PŘEDEM  písemně stanoví cíle změny, dokáže si pojmenovat důvody k nim a připraví         
si zásadní /veřejně položenou/ otázku, která má přispět k jejich realizování.
Seminář bude neobvyklý. Bude se týkat každého z Vás, směřovat k Vašim potřebám a cílům. 
Přesto, že zachová soukromí, pomůže navázat dobré vztahy. Inspiruje nás k vyvarování              
se zbytečných chyb při naplňování životního poslání.
K jakémukoliv vylepšení a hledání smyslu je nutné začít u sebe. A jedině v nás samotných           
se může nastartovat příznivá změna.“
RNDr. Scarlett Vasiluková Rešlová, CSc. je vědecká pracovnice a terapeutka.
Je členkou etické komice Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Působila jako profesorka                
na Michigan State University v USA, je odbornice v oboru molekulární biologie a bioetiky, vede 
komplexní individuální terapii v Praze. Přestože se zabývá velice speciální problematikou 
bioetiky, její záběr je širokospektrální. Dokonce byla účastníkem expedice do Antarktidy.
Velice si vážíme její velkorysosti, věnovat se naší skupině ČKA dokonce po dva dny. Věříme,     
že její dvoudenní seminář bude oplývat účastníky z blízkého i dalekého okolí. Je to příležitost 
hodná využití. Možnosti ubytování v Železném Brodě jsem prověřoval, neměl by to být problém.
Těšíme se na Vás.

Ing. arch. Martin Tomešek

Pozvánka místní skupiny 
České křesťanské akademie - Český ráj:

Červený kříž v Železném Brodě 

pořádá opět sbírku šatstva pro humanitární účely a to
- v pátek 18. 3. 2011     15:00 -17:00 hod.
- v sobotu 19. 3. 2011    9:00 -11:00 hod.
Akce se koná v budově internátu na Poříčí v 1. patře.
Za projevenou pomoc děkujeme
Zároveň velice děkujeme všem občanům, kteří se zúčastnili naší 
minulé sbírky.

Za ČK  MUDr. Jarmila Kotowská
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2. 3.    (středa) schůze výboru od 14:00 hod.

7. 3. (pondělí) úřední den od 14:00 hod.

9. 3. (středa) ŠLÁPOTY – autobusem ve 12:45 hod. do Bzí a pěšky zpět do Žel. Brodu. 
Sraz ve 12:30 hod. na autobusovém nádraží

14. 3. (pondělí) SONS (sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých - od 14. hod,      
pí Boudová), Městský úřad, budova B, 3. poschodí 

21. 3. (pondělí) klub ručních prací od 14:00 hod. pí Petružálková, příprava výrobků               
na Velikonoční trhy

23. 3. (středa) kluby ONKO a DIA od 14 hod., pí Petužálková

28. 3. (pondělí) klub seniorů od 14 hod., pí Kletečková

Kurz znakového jazyka po dohodě s lektorkou pí Paldusovou.

UPOZORNĚNÍ: 

28. 3.  se vybírá doplatek Itálie a zároveň záloha na pobyt v Chorvatsku (10. - 17. 9. 2011)       
2 000 Kč. 

Na výroční členské schůzi 2. 2. byl zvolen nový výbor naší organizace, předsedou je i nadále 
pan Josef Brynda. Děkujeme všem členům, kteří se schůze zúčastnili a podílejí se na činnosti 
naší organizace. Výbor se snaží připravovat zajímavý program, sledujte naši aktuální 
vývěsku na tržnici. Přijďte mezi nás. 

Marcela Minářová
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Sdružení zdravotně postižených

Stále přijímáme přihlášky na pobyt v Chorvatsku, celková cena      
s polopenzí je 5 500 Kč (ubytování, doprava, polopenze). Zájezd pro 
všechny zájemce, členství v naší organizaci není podmínkou.        

Pojeďte s námi prodloužit si léto na OMIŠSKÉ RIVIÉŘE.

Kontakty:
J. Brynda 720 382 233
M. Paldusová 724 462 219
V. Petružálková 721 026 030
M. Minářová 480 018 774                         
V. Valentová 737 744 873                                                                                          

e-mail:  neslysicizb@seznam.cz

e-mail:      SZdPZB@seznam.cz
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SOUTĚŽE V AEROBICU - železnobrodská sokolovna

19. března 2011 se koná postupová soutěž v AEROBIKU MASTER CLASS. 
Nejlepších 15 závodníků postoupí na Mistrovství České republiky. Soutěžní kategorie: 
První  kategorie: do 7 let (nepostupová - cvičení hrou), účastnit se mohou dívky i chlapci do 7 let. 
Další kategorie jsou postupové: 8 – 10 let, 11 – 13 let, 14 – 16 let, 17 a více let.
20. března 2011 proběhne celorepubliková soutěž WELLNESS TÝMŮ. Týmy, které mohou 
mít 6 – 10 členů, soutěží v kategoriích do věkového průměru 8 let, 12 let, 16 let, 26 let
Soutěže začínají od 10:00 hod. v železnobrodské sokolovně.
Přijďte povzbudit naše závodníky, těšíme se na vaši diváckou kulisu.
Ředitelka soutěže: Jana Boučková, tel. 602 252 677   
                

NECKIÁDA

Město Železný Brod ve spolupráci s DDM Mozaika Železný Brod plánují v letošním  roce 2011 
obnovení tradice Železnobrodských neckiád.
Neckiáda by se v letošním roce uskutečnila v sobotu 25. června 2011. 
Ti z Vás kteří se chcete do této akce zapojit a vyrobit si vlastní plavidlo, nahlaste                          
se na Turistickém informačním středisku Železný Brod. Akce se uskuteční pouze při 
dostatečném počtu plavidel.
Více informací: Eva Rydvalová, ředitelka DDM Mozaika, tel. 483 389 396

Mezinárodní veřejný lyžařský přejezd 
Harrachov – Orle – Jakuszyce

Všichni milovníci bílé stopy a Jizerských hor jsou zváni do Harrachova v neděli 13. 3. 2011, kdy  
ze stadionu Sportovního klubu policie v Harrachově startuje mezinárodní veřejný lyžařský 
přejezd Harrachov – Orle – Jakuszyce. Přejezd pořádá Klasický areál Harrachov o.p.s. v rámci 
projektu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko, který je finančně podpořen 
Euroregionem Nisa.  Start je průběžný od 10 do 11 hodin. Trasa měří dvanáct kilometrů, na startu 
obdrží každý účastník nově vydanou mapu běžeckých tras v oblasti. V  Orle a v cíli                      

v Jakuszycích čeká na lyžaře 
občerstvení a po absolvování celé 
trasy upomínkový předmět. Trasa je 
vhodná pro všechny věkové 
kategorie. 
K cestě zpět lze využít vlak                 
z Jakuszyc do Harrachova nebo 
kyvadlovou přepravu autobusem     
do Harrachova, tuto zajišťuje 
pořadatel. Startovné je bezplatné. 
Těšíme se na Vaši účast.

S
P

O
R

T

S P O R T



I
N

Z
E

R
C

E

http://www.zeleznybrod.cz e-mail : info@zelbrod.cz 

36

Pozvánka na letní dětské tábory

Letní tábor ve Starých Splavech 
2. 7.  -  15. 7. 2011
Na začátek července jsme pro Vás připravili tábor - Léto s Jarčou 2011v Selské rokli 
ve Starých Splavech - téma: Ať žijí rytíři a rytířky, naše hrady a zámky.

Tábory s Jarčou Skrbkovou   
 - www.taborsjarcou.cz -

 

Letní turistický tábor v Krkonoších 
5. 8.  - 13. 8. 2011
Na letošní srpen jsme pro Vás opět připravili turistický tábor 
s pobytem na horské chatě TJ Sokol Železný Brod 
v Rokytnici nad Jizerou.
Neváhejte! Kapacita pobytu je 26 dětí.

Kontaktní údaje 
Jaroslava Skrbková,  Na Vápence 774/25,  468 22  Železný Brod
tel.: 604 447 057       http://www.taborsjarcou.cz/      e-mail: skrbkova.j@tiscali.cz

DDM Mozaika Železný Brod
příspěvková organizace
Jiráskovo nábřeží 366
468 22  Železný Brod
tel.: 483 389 396

Nabídka letních táborů 2011 

termín název náplň vedoucí

10. - 16. 7.2011 Zásada sportovní soustředění Eva Rydvalová

24.7. - 6. 8. 2011 Paseky nad Jizerou sportovní soutěže, hry, 
výlety, stavba autíček, 
táboráky, koupání

Eva Rydvalová, 
Rudolf Šrámek

8.  - 12. 8. 2011 Janovice extrémkemp Miroslav Herout

21. - 27. 8.2011 Staré Splavy
(maminky s dětmi) 

odpočinek, koupání, 
táboráky

Eva Rydvalová

Tábory s Evou Rydvalovou DDM Mozaika ŽB.

http
://

www.ddmzb
.cz

/

e-m
ail:

 ddm.zb
@

sez
nam.cz
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TRAFICE U NÁDRAŽÍ
(naproti Jizeře)

koupíte v

PEPŘOVÉ SPREJE

Nemusíte si ho 
kupovat ... ale těch 
pár ušetřených 
korun vás večer 
cestou od vlaku 
moc neochrání .....

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ 
Školní jídelna Domov mládeže při SUPŠS 
Vám v době  školního vyučování nabízí 
stravování nebo odběr vařených jídel za 
zajímavou cenu. Jídelníček na www.supss.cz.

Poskytujeme energeticky vyrovnanou a pestrou domácí kuchyni.

 Celková cena oběda je 60 Kč, výdejní doba: 
od 11:20 do 13:30 hod.

Bližší informace zájemců na telefonních číslech: 
725 812 530 nebo 483 389 059,  

adresa: Domov mládeže při SUPŠS; 
Těpeřská 581, Železný Brod.
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Sobota 19. 3. 2011 od 17:00 – 20:00 hod.
Tělocvična ZŠ Smržovka

Občerstvení,  poradenství v péči o pleť a líčení,  tombola

Vstupné: 230 Kč  pro členy eRclubu 2 body z permanentky

Informace:    mobil: 724 170 120www.erclub.cz

Přijmu Manikérku-pedikérku Možnost odborného dohledu (garanta).
Nástup možný v průběhu měsíce:

březen - duben.
Informace na tel. č. 724 170 120

Do zavedeného Kosmetického Studia v Tanvaldě 
přijmu Manikérku-pedikérku s vlastním ŽL.
Vlastní klientela vítána.
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Podmínky inzerce platné od 8. února 2011
inzerce černobílá o rozměrech:
9 x 6 cm                 700 Kč
9 x 12,4 cm 1 200 Kč
18,4 x 12,4 cm – pouze na výšku           2 000 Kč

inzerce barevná o rozměrech:
9 x 12,4 cm – zadní str. obálky               2 000 Kč

inzerce řádková pouze pro fyzické osoby  1,5 Kč / znak (včetně mezer)
Řádková inzerce se platí hotově na Turistickém informačním středisku Železný Brod. 

1 obrázek u řádkové či jiné 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 %.
Pro opakovanou inzerci - platba předem.

Inzerát můžete objednat na e-mail: a.malafarinova@zelbrod.cz, tel. 483 333 925,
nebo osobně v přízemí radnice na Odboru kultury a školství. Řádková inzerce se platí 
hotově.
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Text inzeratu Cena za řádek

35 kčP   R   O   D  Á   M       A  U    T  O  .      7   7   7    1    2   3   4   5    6

ukázka inzerce

Text inzeratu Cena za řádek

35 kč

70 kč

105 kč

140 kč

175 kč

210 kč

INZERCE 
v Železnobrodském zpravodaji 2011




	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16
	Stránka 17
	Stránka 18
	Stránka 19
	Stránka 20
	Stránka 21
	Stránka 22
	Stránka 23
	Stránka 24
	Stránka 25
	Stránka 26
	Stránka 27
	Stránka 28
	Stránka 29
	Stránka 30
	Stránka 31
	Stránka 32
	Stránka 33
	Stránka 34
	Stránka 35
	Stránka 36
	Stránka 37
	Stránka 38
	Stránka 39
	Stránka 40
	Stránka 41
	Stránka 42

