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 Informace

pro občany

ZPRÁVY Z RADNICE

André Jakubička
starosta města

ZPRAVODAJ  LEDEN 2012

Vážení
spoluobčané,

začínám druhý 
rok působení 
ve funkci.
Během toho 
prvního jsme 
především za-
váděli náš sys-
tém fungová-
n í .  Vznik lo     
14 osadních 

výborů, komise pro kulturu, pro společenský 
a spolkový život a pro sport, uvedli jsme          
v život směrnici o veřejných zakázkách,          
o používání mobilních telefonů a o přidě-
lování nových bytů. Snažíme se vždy o ote-
vřený přístup k informacím. Jsou zveřejňo-
vána všechna výběrová řízení města na 
internetu včetně uzavřených smluv a cen. Na 
webu můžete nalézt záznam ze Zastupitelstva 
města, kompletní materiály pro jeho jednání    
a zápisy. Jsou zveřejňována všechna usnesení 
Rady města. Zavedli jsme diskusní fórum, 
kde mohou občané vyjádřit pochvalné            
i kritické příspěvky, pokud se pod svůj názor 
podepíší. Na poli kultury a společenského 
života se také ledacos podařilo, z nových akcí 
např. koncerty na Bělišti, Neckyáda, Otevřená 
radnice atd. 
I když to byl rok seznamování a získávání 
zkušeností, podařilo se nám výrazně změnit 
dvě naše sídliště, rozšířili jsme parkoviště za 
budovou B radnice, údržbou trávníků a břehů 
Jizery jsme se snažili zpříjemnit naše 
každodenní prostředí, kde žijeme. Považuji za 
velice důležité dbát o veřejné prostranství. 
Naše město si prošlo za posledních několik let 
těžkým obdobím. Ještě v roce 2010 byla 
nezaměstnanost přes 16%. Nyní se drží mezi   

9 – 10%. To je velký posun, ale vykoupený 
tím, že většina našla práci mimo Železný 
Brod, hlavně v Turnově a v Jablonci nad
Nisou. Průmysl v Železném Brodě jen těžko 
oživíme. Nemáme ani kde, chybí nám 
rozvojové plochy a dopravní obslužnost. O to 
důležitější je pečovat o to, aby se nám             
v Železném Brodě žilo dobře, a rádi jsme se 
sem vraceli. Proto jsou našimi prioritami 
rekonstrukce Malého rynku a Trávníků           
a pokračování v regeneraci panelových 
sídlišť. Jsme ale na začátku, a tak další 
projekty teprve připravujeme, jako např. 
opravu sokolovny, nový projekt na autobuso-
vý terminál a nebo opravu chodníků. 
Proto děkuji všem, kteří se podíleli na rozvoji 
města, ať velkým činem, nebo jen maličkostí. 
Děkuji všem organizacím i neorganizo-
vaným, osadním výborům, komisím              
a zaměstnancům radnice za jejich práci. 

Přeji Vám vše dobré v novém roce. Hodně 
zdraví, štěstí a mnoho úspěchů.

Hezký nový rok 2012! 

André Jakubička
starosta Města Železný Brod

Slovo starosty

Betlém na železnobrodském náměstí
v životní velikosti

foto: MěÚ
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Rada města Železný Brod po projednání
ź schvaluje program dnešního zasedání 

Rady města 
ź schvaluje pořízení software – Agendy     

®IS Radnice Vera  od společnosti VERA, 
spol. s. r. o., Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, 
IČ 62587978, v hodnotě 104 207 Kč      
vč. DPH, technické podpory v ceně za rok 
38 723 Kč vč. DPH a školení

ź schvaluje čerpání prostředků z rezervního 
fondu z ostatních titulů Městského muzea 
v Železném Brodě na nákup sbírkových 
předmětů v částce 5 000 Kč

ź schvaluje čerpání části prostředků z fondu 
odměn Městského muzea v Železném 
Brodě na udělení mimořádných odměn 
zaměstnankyním muzea.

ź schvaluje použití investičního fondu ZUŠ 
v Železném Brodě k zakoupení přenos-
ného elektrického piana v hodnotě cca     
43 000 Kč

ź bere na vědomí přeřazení majetku 
evidovaného na účtu 022 na účet 028        
z důvodu změny účetních předpisů dle 
přílohy

ź neschvaluje prezentaci v průvodci 
„Česko všemi smysly“ ve výši 20 000 Kč 
+ DPH s tím, že se do akce musí zapojit 
minimálně 3 firmy, které uhradí část 
nákladů ve výši 3 000 Kč + DPH

ź odkládá žádost Obce Skuhrov o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy na zabezpečení 
provádění zápisů údajů do ISÚI adres        
a nemovitostí podle zákona a základních 
registrech do příštího zasedání

ź schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo se 
společností Technické služby Města 
Železný Brod s. r. o. (IČ: 27260887) na 
realizaci stavby Regenerace panelového 
sídliště Železný Brod, Na Vápence – II. 
etapa, kterým se mění termín dokončení 
stavby na 30. 4. 2012.

ź schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo se 
společností Technické služby Města 
Železný Brod s. r. o. (IČ: 27260887) na 
realizaci stavby Regenerace panelového

Usnesení Rady města z 15. zasedání 
konaného dne 22. 11. 2011

      sídliště Železný Brod, Jiráskovo nábřeží –     
      I . etapa, kterým se mění termín dokončení  
      stavby na 30. 4. 2012.
ź schvaluje poskytnutí finančního příspěv-

ku TJ Sokol Těpeře ve výši  32 102 Kč na 
vybudování dětského hřiště a úpravu okolí 
sokolovny z fondu komise pro společen-
ský a spolkový život

ź bere na vědomí zprávu komise pro 
společenský a spolkový život a souhlasí     
s tím, že z fondu komise pro společenský   
a spolkový život lze žádat o příspěvek na 
akce osadních výborů 

ź bere na vědomí zprávu kulturní komise
ź schvaluje poskytnutí finančního příspěv-

ku ve výši 10 870 Kč z fondu komise pro 
společenský a spolkový život taneční 
skupině SHAREFA, v zastoupení paní     
L. B., Železný Brod, na pořízení tanečních 
rekvizit, doplňků, látek a kostýmů a bere 
na vědomí závazek skupiny SHAREFA 
ke dvěma vystoupením ročně zdarma na 
akcích pořádaných Městem Železný Brod 
po dobu následujících tří let a k uspořádání 
tanečního workshopu

ź schvaluje pronájem části ppč. 849/3 za 
účelem postavení automobilu pro grilová-
ní kuřat a vepřových kolen panu J. J., 
Jablonec nad Nisou za cenu 15 600 Kč      
za rok

ź schvaluje zřízení věcného břemene pro 
vlastníky ppč. 3170/6 v k. ú. Železný Brod 
spočívající v uložení inženýrských sítí, 
práva průchodu a průjezdu na parcele 
1518/5 v k. ú. Železný Brod za cenu          
1 000 Kč

ź schvaluje pronájem garáže v čp. 823 
(Exatherm) postavené na st. pč. 769/4 
panu Š. S., Železný Brod, za cenu 623 Kč 
za měsíc

ź odkládá žádost paní V. K. o prominutí 
penále do příštího zasedání

ź schvaluje přihlášení pana M. S. k pobytu 
na adresu Železný Brod, Stavbařů 728/505

ź schvaluje užívání bytu č. 2, Vaněčkova 
431, Železný Brod panem J. N., trvale
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ź bytem Železný Brod, po dobu 6 měsíců, tj. 
do 30. dubna 2012, kdy řádná nájemkyně 
bytu paní K. K. bude pobývat v zahraničí

ź schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na 
byt v Železném Brodě, Na Vápence 770, 
číslo bytu 16 mezi Městem Železný Brod           
a manželi J. a P. A., o nájemce P. A., bytem 
tamtéž

ź neschvaluje přijetí žádosti paní M. P., 
Železný Brod o sociální byt z důvodu 
nesplnění podmínek  

ź schvaluje přidělení bytu č. 22 o velikosti 
1+3, Na Vápence 754, Železný Brod, paní 
B. P., nyní trvale bytem Železný Brod, 

2nájemné je stanoveno na 50 Kč/m             

ź bere na vědomí zprávu komise pro vzhled 
města a ukládá odboru ÚPaRR předat 
podklady vedení SUPŠS a požádat           
o vytvoření návrhu barevné úpravy fasády 
železničního viaduktu ideálně ve spolu-
práci s městským architektem

ź ukládá odboru ÚPaRR vypsat výběrové 
řízení na pořízení vitrín u mostu v barvě 
stříbrošedé dle doporučení městského 
architekta

ź souhlasí s přihláškou do ideové urbanis-
ticko-architektonické soutěže Cena Petra 
Parléře 2012 s návrhem na řešení areálu 
firmy Exatherm včetně nejbližšího okolí

ź souhlasí s podáním výpovědi z nájmu 
nájemníkům dle předloženého seznamu

Usnesení Zastupitelstva města 
z 9. zasedání konaného dne 12. 12. 2011

Zastupitelstvo města Železný Brod po 
projednání
ź schvaluje program dnešního zasedání 

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

z 8. zasedání Zastupitelstva města
ź souhlasí s provedením rozpočtových 

opatření č. 5 za rok 2011 
ź schvaluje rozpočtové provizorium na rok 

2012, které upravuje dočasný systém 
hospodaření s rozpočtovými prostředky    
v případech, kdy do začátku roku není 
schválen rozpočet města 

ź schvaluje
ź A) Obecně závaznou vyhlášku, kterou se 

zrušuje Obecně závazná vyhláška             
č. 1/2002 o vytvoření a použití účelových 
prostředků "Fondu na zlepšení úrovně 
bydlení" na území města Železný Brod
B) schvaluje pravidla pro vytvoření           
a použití fondu Města Železný Brod „Naše 
fasáda“

ź schvaluje Obecně závaznou vyhlášku, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška 
č. 5/2010 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství

ź schvaluje Obecně závaznou vyhlášku       
o opatřeních k zabezpečení místních

  záležitostí veřejného pořádku při  
      provozování loterijní činnosti
ź bere na vědomí Plán zimní údržby 

místních komunikací
ź schvaluje podání žádosti o dotaci z ope-

račního programu Životní prostředí v roce 
2012 na zateplení objektů: MŠ Na 
Vápence, MŠ Stavbařů, MŠ Slunečná, 
Domu dětí a mládeže, Technických služeb 
města Železný Brod a sálu KC Kina,          
a zavazuje se tímto ke spolufinancování 
výše uvedených staveb z vlastních zdrojů

ź schvaluje podání žádosti o dotaci z Regio-
nálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod na úpravu pavilonu MVD2 
pro potřebu přesunu Základní školy, nábř. 
Obránců míru 742, zavazuje se tímto ke 
spolufinancování výše uvedených staveb 
z vlastních zdrojů a požaduje průběžné 
informace o podaných žádostech o dotace 
z operačního programu Životní prostředí   
a z Regionálního operačního programu od 
odboru územního plánování a regionál-
ního rozvoje Městského úřadu 

ź schvaluje příspěvek TJ Sokol Železný 
Brod oddílu házené ve výši 9 000 Kč          
a oddílu florbalu ve výši 10 000 Kč na  
pořízení sportovních dresů 
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sportovní činnost za 4. čtvrtletí 2011: 

ź 1. TJ Fotbalový klub Železný Brod ve výši 
38 114 Kč

ź 2. Tenisový klub Železný Brod ve výši    
11 000 Kč

ź 3. Fit Studio Aerobic Jany Boučkové ve 
výši 5 000 Kč

ź 4. Sokol Hrubá Horka ve výši 5 400 Kč
ź 5. TJ Sokol Bzí ve výši 5 400 Kč
ź 6. TJ Klub kanoistiky ve výši 1800 Kč
ź souhlasí s poskytnutím daru ve výši        

50 000 Kč Městu Turnov na umístění 
občanky Železného Brodu paní Ch. M. do 
domu s byty zvláštního určení v Turnově

ź bere na vědomí žádost nájemníků 
panelového domu Na Vápence 773            
v Železném Brodě o převedení bytů do 
osobního vlastnictví a ukládá Bytovému 
podniku města Železného Brodu 
zpracovat návrh podmínek prodeje domu 
čp. 773 v ulici Na Vápence vč. pozemku 
pod ním

ź bere na vědomí zápis ze 4. zasedání 
finančního výboru v roce 2011 a ukládá 
finančnímu odboru zajistit minimálně       
3 nabídky krátkodobých termínovaných 
vkladů od bankovních ústavů a následně je 
předložit k posouzení finančnímu výboru 
a zároveň zajistit nabídky bankovních 
služeb pro příspěvkové organizace Města

ź schvaluje podání žádosti o grant na 
digitalizaci Městského kina Železný Brod 
Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj 
české kinematografie a zavazuje se tímto 
ke spolufinancování nákladů spojených     
s digitalizací kina

ź schvaluje odkoupení části pozemku p. č. 
619/1 v k.ú. Železný Brod, o výměře 410 

2m , který je zastavěn stavbou chodníku za 
2cenu 1,- Kč za 1 m . Náklady spojené          

s převodem a vyhotovením znaleckého 
posudku hradí Město Železný Brod

ź schvaluje směnu části pozemků p.č. 620 – 
2zastavěná plocha o výměře 221 m  a p. č. 

2621 – zahrada o výměře 136 m , oba v k. ú. 
Železný Brod, které jsou zastavěny 
stavbou chodníku a silnice, za část 
pozemku p.č. 476/1 – ostatní plocha

   zeleň, v k. ú. Železný Brod, bez dalšího 
finančního vyrovnání

ź bere na vědomí informaci o neakcep-
tování navržené ceny za koupi pozemku 
p.č. 118/1 v k.ú. Železný Brod a ukládá 
odboru územního plánování a regionál-
ního rozvoje připravit a dohodnout se 
společenstvím vlastníků smlouvu na 
údržbu pozemků a příslušenství

ź schvaluje prodej pozemku p.č. 1064/4 – 
2trvalý travní porost o výměře 300 m ,         

v k.ú. Bzí u Železného Brodu manželům 
Ľ. H. a P. H., Jablonec nad Nisou za cenu 
37 420 Kč

ź schvaluje bezúplatný převod pozemku 
p.č. 3155/1 – ostatní plocha – ostatní 

2komunikace o výměře 664 m   a  pozemku 
p.č. 3155/5 – ostatní plocha – ostatní 

2komunikace o výměře 29 m  vše v k. ú. 
Železný Brod do vlastnictví Města 
Železný Brod

ź schvaluje bezúplatný převod pozemku    
p. č. 48/2 v k. ú. Chlístov u Železného 

2Brodu – zahrada o výměře 2 818 m , do 
vlastnictví Města Železný Brod

ź ukládá kontrolnímu výboru provést 
kontrolu změny interiéru v objektu 
pronajatém České spořitelně, a.s., č.p. 37, 
která proběhla v roce 2010

Věra Brunclíková
vedoucí odboru vnitřních věcí 

Rada města Zastupitelstvo města

24. 1. 2012
21. 2. 2012
13. 3. 2012
  3. 4. 2012
24. 4. 2012
22. 5. 2012
12. 6. 2012

  6. 2. 2012
26. 3. 2012
14. 5. 2012
25. 6. 2012

  Harmonogram schůzí 
Rady města a zasedání 
Zastupitelstva města 
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Zápis dětí do 1. ročníku základních škol 

v Železném Brodě na školní rok 2012 / 2013 proběhne 
v úterý 31. 1. 2012 a ve středu 1. 2. 2012 vždy od 14 do 17 hod.

 v Základní škole Žel. Brod, Školní 700,
v Základní škole Žel. Brod, Pelechovská 800.

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší 
31. 8. 2012 šestý rok věku, k zápisu do školy.
Žáci, kterým byl povolen odklad školní docházky, se rovněž dostaví k zápisu.
Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Zastupitelstvo města Železný Brod stanovilo obecně závaznou vyhláškou školské obvody  
základních škol zřízených Městem Železný Brod takto:

a)    školský obvod Základní školy Železný Brod, Školní 700: pravý břeh řeky Jizery

ulice: Štefánikova, Vaněčkova, Školní,  Horecká, Fr. Balatky, V Trávníkách, Husova, 
Na Stráni, Zahradnická, Hluboká, Železná, Křížová, Jirchářská, Betlémská, Těpeřská, 
Jarní, Vlastimila Rady, Chvalíkovická, Smetanovo zátiší, Slunečná, Stavbařů, Průmyslová, 
Příčná, nábřeží Obránců míru, náměstí 3. května, 

b)    školský obvod Základní školy Železný 

ulice: Masarykova, Pelechovská, Sokolská, Poštovní, Koberovská, Nádražní, Na Vápence, 
Brodecká, Svahová, J. A. Komenského, Příkrá, Jiráskovo nábřeží
části města: Pelechov, Splzov 

Malé náměstí
části města: Horská Kamenice, Malá Horka, Hrubá Horka, Střevelná, Jirkov, Bzí, Těpeře,
Chlístov, Veselí

Brod, Pelechovská 800: levý břeh řeky Jizery

Božena Měchurová
odbor kultury a školství
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Město Železný Brod v letošním roce 
pokračovalo II. etapou v regeneraci sídliště 
Na Vápence, zahájilo regeneraci sídliště 
Jiráskovo nábřeží a připravilo podklady pro 
žádost o dotaci na regeneraci sídliště 
Vaněčkova.
Regenerace sídliště Na Vápence pokračovala 
v letošním roce již druhou etapou. V rámci 

prací byla rekonstruována větší část parkovišť 
a tam, kde to bylo prostorově možné, byla 
parkoviště i rozšířena. Stavební práce ještě 
probíhají na hřišti za blokem č. p. 758 až 761, 
kde bude část plochy využita pro víceúčelové 
hřiště a část pro skate park, a bude dokončena 
rekonstrukce osvětlení. Práce budou 
dokončeny podle povětrnostních podmínek 
do dubna 2012.
Regenerace sídliště Jiráskovo nábřeží je          
z velké části dokončena. Byly upraveny 
parkové plochy, doplněny chodníky a dětská

Regenerace panelových sídlišť
hřiště. Nepodařila se úprava povrchu 
víceúčelového hřiště, kde probíhá rekla-
mační řízení a do konce dubna 2012 bude 
dokončeno dětské hřiště u bloku č. p. 715. 
Současně probíhá zpracování dokumentace 
na rozšíření parkovacích možností, se kterou 
se budeme ucházet o dotaci v roce 2012.
Na sídlišti Vaněčkova ještě nebyl projekt 
regenerace zahájen, ale je připravený projekt 
na rozšíření parkovacích míst, se kterým se 
budeme ucházet o dotaci v roce 2012. 

Současně byla do projektu regenerace 
zahrnuta Panská zahrada, která je přirozeným 
odpočinkovým místem pro obyvatele 
sídliště.
Dokumentace, které se týkají programů 

regenerace a projektové doku-
mentace dílčích staveb jsou       
k nahlédnutí na odboru územ-
ního plánování a regionálního 
rozvoje. Celý projekt regene-
race je finančně podporován 
Ministerstvem pro místní roz-
voj ČR z programu Regenerace 
panelových sídlišť. 

 Ing. Daniel Mach 
odbor územního plánování

 a regionálního rozvoje
Jiráskovo nábřeží

Jiráskovo nábřeží

Jiráskovo nábřeží

Na Vápence

Na Vápence
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Zákonem č. 366/2011 Sb.,  kterým se mění 
některé zákony (zejm. zákon č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, zákon č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, zákon č. 117/1995 
Sb., o státní sociální podpoře), dochází od     
1. 1. 2012 k přechodu agendy nepojistných 
dávek z Městského úřadu pod Úřad práce 
České republiky. Agenda nepojistných dávek 
zahrnuje dávky pomoci v hmotné nouzi, 
dávky pro zdravotně postižené občany          
a příspěvek na péči.

Co se tedy změní?

Co se nemění?
V kompetenci odboru sociálních věcí bude 
nadále poskytovat sociální poradenství, 
provádět sociální šetření, zajišťovat součin-
nost s ostatními institucemi, zajišťovat 
sociální pohřby, vykonávat funkci veřejného 
opatrovníka, rozhodovat o ustanovení 
zvláštního příjemce dávky důchodového 
pojištění, komunitně plánovat sociální služby, 
realizovat projekt prevence kriminality 
Víkendová cesta k životu bez mříží, ko-
ordinovat činnosti nestátního neziskového 
sektoru v rámci spádové oblasti, vést evidenci 
žádostí občanů o umístění v domově s pečova-
telskou službou (DPS) a zpracovávat pod-
klady pro návrhy do rady města žadatelů         
o umístění do DPS, zabývat se problematikou 
národnostních menšin a zajistit pozici

Městský úřad Železný Brod – odbor 
sociálních věcí od 1. 1. 2012 již NEBUDE 
rozhodovat o dávkách pomoci v hmotné 
nouzi, o dávkách pro zdravotně postižené, 
NEBUDE vyřizovat mimořádné výhody pro 
zdravotně postižené a rozhodovat o příspěvku 
na péči. Část pracovníků odboru sociálních 
věcí městského úřadu přechází k 1. 1.  2012 
pod Úřad práce.
Nové úkoly odboru sociálních věcí budou 
vyplývat zejména z novely zákona o pomoci    
v hmotné nouzi a budou se týkat především 
spolupráce odboru s Úřadem práce a s klien-
tem samotným. Odbor sociálních věcí si bude 
muset vytvořit novou spisovou dokumentaci 
klientů a individuálně s nimi pracovat na 
řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

prot idrogového 
koordinátora, vý-
kon funkce so-
ciálního kurátora, 
vystavení a vý-
měna parkovacích 
průkazů pro zdra-
votně postižené, 
atd. Rovněž na 
úseku oddělení sociálně právní ochrany dětí 
nedochází k žádným změnám. 

Informace pro žadatele o dávky
Pro klienty se na první pohled prozatím příliš 
nemění – po dohodě s Úřadem práce prozatím 
zůstávají pracovníci, kteří rozhodují o dáv-
kách a přechází z Městského úřadu na Úřad 
práce, ve stávajících prostorách Městského 
úřadu budova „B“ 1. patro. Ke změně 
kontaktního místa dojde zhruba v polovině 
příštího roku, kdy se agenda výplaty dávek 
přestěhuje do budovy bytového podniku: 
Příčná 350,  kde má již nyní Úřad práce svoji 
pobočku.

Mgr. Josef Haas, tajemník
Eva Sasková, vedoucí odboru sociálních věcí

Reforma sociálních dávek 2012 

za MS ČČK Železný Brod
 Ludmila Michlerová

 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 
M Í S T N Í  S K U P I N A  
ŽELEZNÝ BROD
děkuje za pomoc při odvozu 
podzimní sbírky šatstva pro 

humanitární účely pracovníkům veřejně 
prospěšných prací a studentům střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské          
v Železném Brodě.
Děkujeme a přejeme úspěšný nový rok 
2012.
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Po mnoha jednáních se podařilo v Železném 
Brodě obnovit sběr nepotřebného textilu do 
kontejnerů. Sběr je opět organizován ve 
spolupráci s firmou Dimatex CS za stejných 
podmínek, které platily před vypovězením 
smlouvy firmou Dimatex CS pro velmi špatnou 
kvalitu sebraného textilu. Kontejnery jsou 
umístěny na 4 stanovištích:
ź Městská čerpací stanice v areálu 

Technických služeb
ź Na Vápence na parkovišti před domem       

č. p. 810
ź Jiráskovo nábřeží u kontejnerů pro             

č. p. 715
ź Průmyslová ulice ve sběrně druhotných 

surovin Roman Daníček
Tato stanoviště a jejich počet nebyl vybrán 
náhodou. Jedná se o místa, která jsou díky své 
poloze nebo instalovanému kamerovému 
systému nejsnadněji ohlídatelná před mož-
ností rabování a jinými způsoby znehod-
nocování textilu některými občany. Protože se 
časem zapomíná, opět uvádíme podmínky, za 
kterých sběr textilu probíhá:
ź do sběrného kontejneru na textil patří: 

veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, 
bytové textilie, záclony, ručníky, ubrusy, 
rovněž ještě použitelná párovaná obuv.

ź nepatří: koberce, matrace, molitan, 
netextilní materiály, znečištěné a mokré 
textilie.

ź veškerý odkládaný materiál, ač použitý, 
musí být čistý a zabalený do igelitových 
pytlů, aby nedošlo k jeho znehodnocení.

Vytříděné oděvy a textilní materiály se dále 
třídí. Ošacení vhodné pro další nošení včetně 
párované obuvi se využije ve spolupráci           
s Diakonií Broumov jako pomoc pro sociálně 
slabé a potřebné v krizových situacích. Další 
materiály se použijí jako surovina pro výrobu 
čistících hadrů. Ve své podstatě se nejedná         
o sběr textilního odpadu, ale o sběr nepotřeb-
ného textilu.
Pokud sebraný textil nebude mít potřebnou 
kvalitu, firma s Městem Železný Brod opět 
spolupráci ukončí a to by byla velká škoda. 
Proto apelujeme na občany, aby dodržovali 
pravidla sběru a byli všímaví, když někdo bude 
kontejnery rabovat, či provádět jinou škodlivou 
činnost.

Obnovený sběr textilu

Miloš Pala

  Rozšíření sběru vy-
sloužilého elektrozařízení
Město Železný Brod uzavřelo s firmou Asekol 
s. r. o., která se zabývá zpětným odběrem 
určitých druhů elektrozařízení, smlouvu         
o instalaci 3 ks kontejnerů na sběr drobných 
elektrozařízení. Kontejnery budou umístěny 
ve městě, čímž ušetří občanům cestu do 
sběrného dvora s drobností, jakou je např. 
vysloužilý mobilní telefon. 
Jejich stanoviště budou:
Jiráskovo nábřeží u č. p. 715, Na Vápence        
u č. p. 810, Průmyslová ulice v prostoru mezi 
markety Penny a Lidl, dodány budou na 
rozhraní roků 2011 a 2012. 
Elektrozařízení, které do těchto kontejnerů 
patří, je takového charakteru, tzv. pro zábavu 
a drobnějších rozměrů. S televizorem nebo 
počítačem bude nutné dojít do sběrného 
dvora. Elektrozařízení, které je tzv. na práci 
(varné konvice, žehličky, vysavače apod.) do 
těchto kontejnerů nepatří. Jeho sběrem se 
zabývá firma Elektrowin a.s., která nám zatím 
takovouto službu nenabídla.
Kontejner má ještě na boku jeden malý otvor 
se zvláštní nádobkou uvnitř pro baterie. 
Neslouží tedy jen pro elektrozařízení.
Věříme, že tímto krokem usnadníme obča-
nům nakládání s vysloužilým elektrozaří-
zením. Předpokládáme také, že bude 
využíváno. Pro názornost 12. 12. bylo ze 
sběrného dvora odvezeno 503 kg těchto 
spotřebičů, které tam občané nanosili v prů-
běhu 2 měsíců.
Ještě jedno upozornění, které platí pro různé 
nenechavce. Kontejnery jsou konstruovány 
tak, že se, s pomocí jiného člověka drobný 
člověk dovnitř dostane, ale ven už to nejde. 
Dle zkušeností  z měst, kde tyto kontejnery již 
slouží a takováto událost nastala, nešťastník 
musel být vyproštěn s pomocí odborníka         
a samozřejmě to nebylo zadarmo.

Miloš Pala
odbor životního prostředí 
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Zastupitelé Města Železný Brod schválili 
konečné znění soutěžních podmínek pro 
zpracování architektonicko – urbanistického 
návrhu řešení prostoru Malého náměstí            
a nejbližšího okolí. Malé náměstí (někdy též 
nazývané „Rynek") je centrem historické části 
města, které plánuje vyhlašovatel architekto-
nické soutěže oživit a kultivovat tak, aby se 
stalo místem pro setkávání a pro společenské 
dění ve městě. Současný stav neodpovídá 
požadavkům dnešní 
doby, protože převážnou 
část náměstí tvoří do-
pravní plochy: kři-
žovatka a parkoviště.
Soutěž je vyhlášena jako 
dvoukolová, kdy v prv-
ním kole bude vybrána 
pětice nejzajímavějších 
návrhů. Autoři těchto 
návrhů budou vyzváni     
k jejich dopracování.      
Z těchto pěti návrhů 
vzejde vítěz celé sou-
těže, jehož návrh bude 
odbornou porotou vyho-
dnocen jako nejkvali-
tnější a nejvíce bude 
odpovídat představám 
vyhlašovatele tak, jak je 
specifikoval v zadání 
soutěže. Vítězný návrh 
bude následně rozpra-
cován do podoby projektové dokumentace, na 
níž bude navazovat postupná realizace úpravy 
náměstí.
Město Železný Brod očekává kvalitní návrhy 
a uvědomuje si důležitost volby jednotné 
rozvojové koncepce. Z tohoto důvodu byla při 
koncepčním řešení přestavby Malého náměstí 
zvolena nejednoduchá cesta s využitím 
urbanistické soutěže, kterou vyhodnotí 
odborná porota. Členové poroty byli vybíráni
v úzké spolupráci s městským architektem      
a podařilo se zajistit přední odborníky             
v oboru. Na úvodním zasedání poroty byl 

Architektonická soutěž o řešení Malého 
náměstí v Železném Brodě 3. 1. 2012

jejím předsedou zvolen Doc. Ing. arch. 
Zdeněk Jiran, městský architekt Železného 
Brodu, a místopředsedou Doc. Ing. arch. Jan 
Jehlík, vedoucí Ústavu urbanismu na Fakultě 
architektury ČVUT Praha.
Soutěž samotná byla vyhlášena dne 15. listo-
padu 2011, a to zveřejněním na internetových 
stránkách města. Současně byla informace 
poskytnuta většině tištěných médií a byla 
svolána tisková konference, kde bude záměr 

prezentován dal-
ším médiím. Prv-
ním důležitým ter-
mínem pro soutě-
žící je 28. listopad 
2011, který je ter-
mínem pro podání 
dotazů k soutěžním 
podmínkám. Dal-
ším důležitým ter-
mínem je 3. leden 
2012, kdy soutěžící 
musí odevzdat své 
návrhy v rámci 
prvního kola. Vítěz 
soutěže by měl být 
známý na přelomu 
února a března 
2012. Přesný ter-
mín rozhodnutí 
závisí na počtu       
a kvalitě přihlá-
šených soutěžních 

návrhů, ale také na tom, jak o výsledku 
rozhodne porota.
 
Veškeré informace, termíny a podrobnosti      
o soutěži budou zveřejňovány na interneto-
vých stránkách

. 
Zde budou po ukončení soutěže také 
zveřejněny návrhy soutěžících tak, aby s nimi 
byla seznámena nejen železnobrodská 
veřejnost.

http://www.zeleznybrod.cz/male-namesti/

André Jakubička 
starosta města 

Malé náměstí
foto: MěÚ
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Po vzájemné dohodě byl posunut první úřední 
den městského architekta Města Železný 
Brod v roce 2012. Městský architekt  
Ing.arch. Zdeněk Jiran bude mít v lednu 
úřední den až v pondělí 9. 1. 2012. 
Pro konzultaci stavebních záměrů bude           
k dispozici v kanceláři č. 300 budovy 
městského úřadu od 9 hodin. Další úřední dny 
se nemění. Městský architekt je všem 
stavebníkům k dispozici vždy první pondělí     
v měsíci.

Městský architekt 
v lednu o týden později

Ing. Daniel Mach 
odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Od 1. 1. 2012 již nebudou Obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností, které při-
jímají žádosti o vystavení cestovních 
dokladů, vyžadovat předložení Osvědčení 
o státním občanství dítěte, a to ani při 
podání 
– žádosti o první cestovní doklad, 
– první občanský průkaz nezletilého dítěte. 

Výše správního poplatku za vydání cestov-
ního pasu se od 1. 1. 2012 nemění:
vydání CP se strojově čitelnými údaji             
a s nosičem dat s biometrickými údaji
pro občana staršího 15 let 600 Kč
pro občana mladšího 15 let 100 Kč

vydání CP bez strojově čitelných údajů a bez 
nosiče dat s biometrickými údaji
pro občana staršího 15 let 1 500 Kč
pro občana mladšího 15 let 1 000 Kč

ź

ź

ź

ź

Cestovní doklady 
a občanské průkazy

Jitka Jehličková, odbor vnitřních věcí 

Nové dopravní 
značení pro turisty 

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

Zimní údržba 
komunikací 
v Železném Brodě   

Město Železný Brod ve spolupráci se 
Sdružením Český ráj řeší propagaci turi-
stických cílů na území Českého ráje. 
V Železném Brodě je cílem turistů, mimo jiné, 
Vesnická památková rezervace Trávníky         
s poznávacím okruhem. 
Projektu s názvem „Značení významných 
kulturních a turistických cílů Českého ráje na 
území Euroregionu Nisa“, podpořeného 
Euroregionem Nisa v rámci Fondu malých 
projektů, se účastní kromě výše uvedených 
partnerů ještě Město Lomnice nad Popelkou.
Dopravní značení bude navádět návštěvníky 
města na všech hlavních příjezdových 
komunikacích do města. 
V současné době jsou schvalovány projekty 
umístění jednotlivých dopravních značek       
a jsou projednávány podmínky realizace. 
Vyznačení turistických cílů bude připraveno 
pro turistickou sezónu v roce 2012.

Mgr. M. Řehák
odbor územního plánování a regionálního rozvoje
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Občanská beseda ve spolupráci s KC KINO 
zve občany na Brodské bleší trhy.
Smyslem bleších trhů není pouze prodej          
a nákup, ale i společenské sousedské 
setkávání Broďáků a přespolních.
Zájemci o místo na trzích nechť se předem 
hlásí na mailové adrese:
Alena1965@seznam.cz, neboť prostor           
v předsálí kina je limitován a předem 
objednaní prodejci budou mít přednost. 
Pokud zbude místo, neodmítneme před 
zahájením trhů samozřejmě i neobjednané 
prodejce. 
V předsálí kina budou připraveny stoly, 
organizátoři prodejcům přidělí místa a ti zde
vyloží své zboží již před 18. hodinou. 

Brodské bleší trhy – leden 2012

Prodejce je povinen prodávat své zboží sám, 
za jím určenou cenu. Zavazuje se, že 
neprodané zboží si po skončení odnese           
a prodejní místo po sobě uklidí.  Prodejní 
místa i vstup na trhy jsou bezplatné. 
Bleší trh má vždy předem vyhlášeno téma 
prodávaného sortimentu a prodejce je 
povinen toto zadání respektovat.

Pondělí 9. ledna 18–19 hodin – bleší trh 
zaměřený na téma sportovní potřeby
Pondělí 23. ledna 18–19 hodin – bleší trh 
zaměřený na staré věci, vztahující se               
k Železnému Brodu (pohlednice, tiskoviny, 
suvenýry, lahve s nápisem Železný Brod  atd.).

Alena Kortanová

Bytový podnik Města Železný Brod zahájil      
v polovině letošního roku výběrová řízení na 
výměny oken v domě č. p. 590 v Husově ulici      
a v panelových domech č. p. 712, 714 a 717 na 
Jiráskově nábřeží. Nabídky na výměnu v č. p. 
590 a č. p. 712 jsou již 
vyhodnoceny.
U výměny oken v č. p. 
590 se rozhoduje           
o dalším postupu a ter-
mínech, u objektu č. p. 
712 dosud nebyla 
uzavřena smlouva        
s vybraným dodava-
telem. U výměny oken      
v č. p. 714 a 717 vy-
hodnocování nabídek         
v současné době (první 
polovina prosince 
2011) probíhá.
Po výběru dodavatele bude zástupce firmy 
zjišťovat časové možnosti nájemníků, aby si 
časově průběh prací zkoordinoval.

Výměna oken v Husově č. p. 590 
a na Jiráskově nábřeží č. p. 712, 714 a 717 

Ing. Daniel Mach
odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Předpokládáme, že k zahájení stavebních 
prací dojde nejdříve ve druhé polovině ledna, 
ale bude také záležet na klimatických 
podmínkách, protože práce nelze provádět při 
velkých mrazech. 

Výsledky vyhod-
nocení nabídek 
budou zveřejněny 
na webu města           
v sekci „Podni-
katel“
(http://www.zelez
nybrod.cz/podnika
t e l / ) .  Te r m í n  
real izace prací  
oznámí dodavatel         
s tím, že zástupci 
bytového podniku 
na vývěsky v do-
tčených domech 

umístí informaci s názvem vybrané firmy, 
případně i se jménem zástupce firmy, který 
bude akci koordinovat.
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ź V prosinci MP ve 
spolupráci s PČR 
zadržela při činu 
pachatele vloupání do 
rekreačního objektu. 

ź V prosinci MP vyřešila 
5 případů vandalství. Všechny případy 
byly vzhledem ke způsobené škodě 
hodnoceny jako přestupek. Případy se 
podařilo vyřešit díky všímavosti občanů. 
Díky včasnému oznámení byli všichni 
pachatelé zadrženi přímo při činu.  

ź V prosinci MP řešila 6 případů krádeží       
v obchodech.

ź V prosinci byla MP přivolána k 8 doprav- 
ním nehodám.                     

Turistické informační středisko ŽB

ź stolní kalendář 2012 „Se-
mily a Železný Brod na 
dobových pohlednicích“

ź stolní  kalendář 2012 
„Dechové orchestry“  s dechovkou Broďanka

ź

ź nástěnný kalendář 2012 „Jizerské hory“
ź

ź

ź

CD Broďanka

různé knihy
předprodej vstupenek do divadla
kapesní jízdní řády (platné do 8. 12. 2012)

Ś název div. představení, které v lednu 2011   
odehrálo divadlo P. Trávníčka

Ť název divadla, které v březnu 2011 odehrálo 
hru  “Postel plná cizinců“

Ž název pohádky, která byla odehrána v rámci 
„Dubnového ochotnického maratónu“

Ź název hry DS Tyl ŽB, která měla premiéru      
v květnu 2011

� název travesti skupiny, která v dubnu 2011 
vystoupila v divadle

Městská policie Železný Brod informuje
ź Celkem bylo v prosinci přijato 260 

oznámení, 10 z nich bylo vyřešeno            
v blokovém řízení, 45 případů bylo řešeno 
ve spolupráci s policií ČR. 5 případů bylo 
předáno k dořešení správnímu orgánu. 
Zbytek případů byl vyřešen domluvou, 
nebo se jednalo o žádosti o pomoc, které 
nemají trestně-právní charakter.

Kontakty na MP
Velitel MP: tel.: 483 333 939  
e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz
Operační MP:  Po – Pá 6.30 – 18.30 
tel.: 483 333 933
nepřetržitě mob.: 602 646 188
e-mail: mestska.policie@zelbrod.cz       

tajenka:............................................................................ 
příjmení:..........................................................................
tel. č.:................................................................................

Kuponky se správně vyluštěnou tajenkou můžete do 20. 1. 2012 nosit na TIS Železný Brod.  
Tři vylosovaní luštitele odměníme vstupenkou na lednové divadelní představení Besídka 2011.

1

2

3

4

5

Legenda k tajenceNabízí

...................................................................................................................
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Osady Bzí, Horská Kamenice, Hrubá 
Horka, Chlístov, Jirkov, Malá Horka, 
Pelechov, Splzov Střevelná, Těpeře, 
Veselí a Železný Brod tvoří dohromady 
město s 6,5 tisíci obyvateli. Železný Brod 
svírá údolí řeky Jizery, vesničky 
náležející k městu jsou rozesety po 
okolních stráních. Železný Brod leží na 
pomyslném rozcestí mezi Krkonošemi, 
Jizerskými horami a Českým rájem.       
V historii města i nedávné minulosti 
proslavilo Železný Brod především sklo. 

„Život ve městě významně ovlivnil známý 
příběh o rozmachu a krizi skla. Ten skončil 
zavřením velké sklářské firmy. Konkrétně 
firmy Železnobrodské sklo, později 
Jablonex Group. Nezaměstnanost ve městě 
se přehoupla přes šestnáct procent. To 
platilo ještě na počátku minulého roku. 
Poslední údaje ukazují číslo 9,4 procenta, 
což je v krátkém období významný pokles 
nezaměstnanosti. To je ale vykoupeno tím, 
že lidé ze Železného Brodu musí za prací 
dojíždět do Turnova, Jablonce nad Nisou, 
Liberce, Mladé Boleslavi. Během krátké 
doby jsme se změnili ze živého průmy-
slového města na město rezidenční," 
konstatoval André Jakubička, třiatřicetiletý 
starosta Železného Brodu. 
Areál bývalého Železnobrodského skla se 
postupně rozprodává. „Naštěstí většinou do 
rukou českých firem, z naprosté většiny 
sklářských," poznamenal železnobrodský 
starosta. 
Ačkoliv velké sklárny v Železném Brodě už 
neexistují, sklářství ve městě úplně 
nezaniklo. Existuje řada fungujících firem, 
počínaje od jednoho člověka přes pár 
zaměstnanců až po největší sklářskou firmu 
Detesk. Město se snaží drobné sklářské

podnikatele podpořit. Jedním ze způsobů 
zviditelnění místních sklářů je Skleněné 
městečko, která se letos konala už popáté. 

Lidé na Železnobrodsku projevují o dění 
větší zájem 
„Každým rokem přibývá počet návštěvníků, 
rok od roku se zapojuje více místních 
sklářských firem a roste úroveň nabídky. 
Velkým hybatelem Skleněného městečka je 
sklářská škola," vyzdvihl starosta Železného 
Brodu. Podle André Jakubičky je jednou ze 
šancí výrobců skla rozvoj turistického ruchu    
a citlivé propojení s ukázkami sklářské 
výroby a nabídkou skleněných výrobků. 
„Železný Brod bylo historicky poslední české 
město. I po mnoha letech se stále ještě odlišuje 
od Tanvaldska a Jablonecka, kde v minulosti 
převládalo německé obyvatelstvo. Převážně 
německá města pak byla zasažena odsunem    
a následným přílivem nových osadníků           
z vnitrozemí. Na rozdíl od takto postižených 
měst je v Železném Brodě cítit silný 
patriotismus. Zájem zapojit se do péče o svoje 
okolí a město je daleko větší mezi lidmi, kteří 
tu mají kořeny. Je také cítit rozdíl mezi duší 
vesnického člověka a člověka žijícího ve 
městě," zamyslel se starosta Železného Brodu 
André Jakubička. 

Chtějí investovat do propojení s průmy-
slovými centry
Rozpočet města dosahuje 158 milionů. 
„Volnou finanční rezervu se nám meziročně 
podařilo zvýšit z 35 na 45 milionů korun. Na 
investice však zůstává jen několik procent. 
Přes to  doufáme,  že  podle  nového 
rozpočtového určení daní získáme větší 
objem volných prostředků, abychom mohli 
investovat do budov a veřejných ploch. 
Zároveň se snažíme podávat co nejvíce 
žádostí o dotace, ačkoliv město v minulosti 

 akce 

Zajímavosti
a historieZ průmyslového 

Železného Brodu 
je rezidenční město
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příliš úspěšné nebylo. Podle dlouhodobého 
průměru přicházelo do Železného Brodu 
kolem 10 milionů korun na dotacích ročně," 
uvedl André Jakubička. 
Díky poloze města sevřeného v údolí řeky 
nemohou nabídnout investorům žádné 
rozvojové plochy. Proto se podle starosty 
Železného Brodu musí nově soustředit na 
dopravní propojení města s jinými 
průmyslovými centry. 

převzato z www.nasejablonecko.cz
Autor: Hana Hilleová 

„Máme zanedbaný a  nevyhovuj íc í  
autobusový terminál. Do budoucna bychom 
toto měli řešit. Záměrem je zrekonstruovat 
stávající autobusové nádraží. Vedle 
vlakového nádraží by mělo vzniknout také 
několik autobusových zastávek a odstavné 
plochy pro autobusy. Navíc by se měla obě 
nádraží, autobusové a vlakové, efektivně 
propojit," shrnul starosta. 

Z muzejního depozitáře
středový obraz byl, zřejmě v roce 1855, 
překryt dvěma novějšími obrazy se stejnými 
motivy. Podle nápisu pod scénou Poslední 
večeře je autorem novějších olejomaleb 
železnobrodský malíř František Maischeider. 
Stáří a autorství původního oboustranného 
obrazu není známo. 
V roce 2006 prošla korouhev kompletním 
restaurováním. 

Památky na činnost řemeslníků a živnostníků 
patří k nejvýznamnějším sbírkovým před-
mětům, které se nacházejí ve fondu 
městského muzea. Když se na sklonku 50. let 
19. století rušila přežitá cechovní společen-
stva, bylo mnoho historických cechovních 
památek ohroženo zánikem (korouhve, 
pečetidla, pokladnice). Snaha o jejich 
zachování přímo přispěla k založení 
železnobrodského muzea. V depozitáři muzea 
se nám dochovaly korouhve téměř všech 
železnobrodských cechů. Jediná nedocho-
vaná korouhev cechu mlynářského shořela     
v roce 1858 při požáru Doleního mlýna. 
Všechny korouhve jsou stejného typu, liší se 
pouze velikostí, barvou sukna a motivy na 
obrazech. Korouhve byly jednou ze základ-
ních insignií každého cechu. Sloužily k jeho 
reprezentaci a vyjadřovaly společenskou 
prestiž a bohatost cechu. Nosily se při slav-
nostních příležitostech i při církevních 
svátcích – na Boží tělo, Vzkříšení i na poutě na 
Poušť.
Cech pekařů a perníkářů, jehož korouhev si 
představíme v tomto čísle, byl jedním              
z jedenácti cechů, které na území Železného 
Brodu v 19. století působily. 
Korouhev cechu pekařů a perníkářů je ušita     
z červeného sukna. Uprostřed korouhve je 
všité oboustranně malované plátno. Na přední 
straně je zobrazena Poslední večeře Páně, na 
zadní je vyobrazen sv. Jakub. Tato korouhev 
se od ostatních dochovaných liší tím, že

Petra Hejralová
ředitelka muzea
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Dne 10. ledna 2012 by se dožil devadesáti let 
jeden z nejvýraznějších sklářských výtvar-
níků, kteří v Železném Brodě v minulém 
století působili, rodák z Hrubé Horky – sochař 
Miloslav Klinger.
Jeho cesta ke sklu vedla přes figurkářskou 
dílnu železnobrodského sklářského podni-
katele Josefa Kleinerta ke studiu na sklářské 
škole v oddělení skleněných figurek               
u Jaroslava Brychty a dílenského učitele Jana 
Stuchlíka. Pro modelování skleněných 
figurek projevil nevšední nadání, které            
v následujících letech vyústilo v další 
spolupráci s Jaroslavem Brychtou. Po 
ukončení studia na sklářské škole působil 
během války nadále ve firmě Josefa Kleinerta, 
kde vyráběl i vzoroval skleněné figurky. 

Miloslav Klinger – 90. výročí narození 
sklářského výtvarníka

V roce 1942 se na Brychtovo 
doporučení přihlásil ke studiu na 
VŠUP v Praze do ateliéru prof. 
Karla Štipla. Školu dokončil v roce 
1947 a v té době začal externě 
vyučovat na železnobrodské 
sklářské škole modelování figurek 
a v roce 1948 se stal výtvarníkem 
nově vzniklého podniku Železno-
brodské sklo. V  roce 1950 bylo při 
sklářské škole zřízeno vývojové 
středisko ŽBS, jehož byl výtvar-
níkem. Zde vznikaly hutně 
tvarované figurky dělníků, rudo-
armějců, krojovaných tanečníků.     
V roce 1956 se podařilo prosadit 
vybudování školní hutě, což byl 
zásadní okamžik v Klingerově 
další tvorbě. V tomto období se 
začal odklánět od barevnosti           
a tvarové pestrosti figurek a věno-
val se hutnímu tvarování objektů    
z křišťálového skla. Už v roce 1956 
vyvzoroval v nové huti první 
kolekci foukaných a hutně tvaro-
vaných váz, misek a popelníků pro 
Železnobrodské sklo. Část této 
kolekce byla ve výrobním pro-
gramu podniku ještě několik 
následujících desetiletí. V druhé 

polovině padesátých let zažívalo českoslo-
venské umělecké sklo po světových 
výstavách v Bruselu a Moskvě nebývalý ohlas 
ve světě. Jedním ze strůjců tohoto úspěchu byl 
i Miloslav Klinger. Pro světovou výstavu 
EXPO v Bruselu vytvořil kolekci hutně 
tvarovaných křišťálových figur tanečnic,        
z nichž největší dosahovaly výšky 70 cm 
(byly oceněny stříbrnou medailí) a pro 
moskevskou výstavu vytvořil skupinu 
křišťálových sklářů a volavek. Za svou 
uměleckou práci byl Miloslav Klinger oceněn 
několika tehdejšími vyznamenáními (1959 – 
Za vynikající práci, 1960 – Státní cena 
Klementa Gottwalda). Po odchodu Stanislava 
Libenského nastoupil na místo ředitele
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sklářské školy (1963–66), kde prosadil 
otevření nového učebního oboru – hutního 
tvarování skla. Administrativní práce ho však 
neuspokojovala, chtěl se věnovat sklářské 
tvorbě, proto ze sklářské školy odešel zpět do 
Železnobrodského skla na pozici podni-
kového výtvarníka pro hutní užitkové sklo. 
Na sklonku šedesátých let zasáhly podstat-
ným způsobem do jeho života politické 
události. Klinger se jako reformní komunista 
angažoval v obrodném procesu Pražského 
jara a jako zástupce Jablonecka se účastnil tzv. 
Vysočanského sjezdu v září 1968. Po 
srpnových událostech a následném politic-
kém vývoji ale na svou politickou činnost 
rezignoval a vystoupil z KSČ. Tím si ovšem 
zásadním způsobem zkomplikoval život. 
Nadále sice působil jako podnikový 
výtvarník, ale byla mu znemožňována vlastní 
umělecká činnost a omezována účast na 
výstavách. V 60. a 70. letech se i ve výtvarném 
umění projevilo určité uvolnění z realis-
tického proudu tvorby a vyjadřování
směřovalo více k abstrakci. Klinger na toto  

Petra Hejralová
ředitelka muzea

Stalo se před osmdesáti lety
Vážení čtenáři a milovníci historie, 
připravili jsme pro vás novou rubriku, v níž si 
budeme pravidelně každý měsíc připomínat 
události, které se v Železném Brodě a blízkém 
okolí staly před 80 lety. Zprávy z dobového 
tisku vybírá Petra Hejralová.

Rozmarná příroda. V úterý 29. prosince vyšel 
si p. Kazimír Rezler, restauratér v Olšinách po 
ránu na Černickou skálu na procházku. Jaké 
bylo jeho překvapení, když na stráni  v me-
chovém porostu nalezl krásného vzrostlého 
křemeňáka, který byl 16 cm vysoký a jehož 
hlavička měla 14 cm v průměru. Houba byla 
na povrchu světlejší, než je její obvyklá barva, 
a uvnitř krásně bílá a v nejmenším nepo-
rušená. Příroda je skutečně nevyzpytatelná, 
nechává-li o Vánocích růsti houbám. Proto 
houbaři zkuste své štěstí.

Přesídlení četnické stanice. Od března r. 1900 
umístěna jest četnická stanice v Kašťákově 

domě na Havlíčkově náměstí, a je pochopi-
telno, že za těch 31 roků tomu tak veškeré 
obyvatelstvo uvyklo, že bude chvíli trvati než 
spřátelí se se změnou, k níž tyto dny dochází. 
Četnická stanice totiž přesídlí dnem 31. pro-
since do obecního činžovního domu vedle 
sokolovny, kde umístěna bude v přízemních 
místnostech vpravo. Počínaje tímto dnem 
úřadovati se bude již v novém stanovišti, na 
což veřejnost upozorňujeme.

Nový starosta města p. Karel Daníček, majitel 
krejčovského závodu, ujal se dnem 27. ledna 
svého úřadu.

Živnostenský ples koná se ve dvoraně 
městské radnice již tuto sobotu. Tanečníci 
tentokráte nebudou si moci stěžovati, neboť 
hráti budou dvě hudby, které vyhoví jak těm, 
kteří pro moderní tance nehorují a zůstávají 
věrni tancům starým, tak i mladým, pro něž 
účinkovati bude prvotřídní jazz.

PH

uvolnění reagoval po svém a dostával se tak 
do rozporu s oficiálními představami              
o podobě ateliérového skla. Zahraniční 
sběratelé ale jeho plastiky stále vyžadovali.     
V té době začal k vytváření svých děl používat 
kromě hutního tvarování ještě více broušení. 
Byl perfekcionista a jeho realizace vynikají 
dokonalým řemeslným zpracováním.            
V sedmdesátých letech začal sochařským 
způsobem opracovávat skleněné bloky. 
Broušením a tesáním z nich tvaroval figury, 
torza, ruce. Svou poslední kolekci hutně 
tvarovaného skla pro Železnobrodské sklo 
vyvzoroval na počátku 80. let. V roce 1982 
odešel do důchodu. V důsledku své nemoci se 
poté sklářské tvorbě věnoval již minimálně. 
Miloslav Klinger zemřel 5. července 1999. 
Tvorbu Miloslava Klingera si připomeneme 
výstavou v Městské galerii Vlastimila Rady     
v dubnu 2012.
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Kulturní
akce

Kulturní
akce

Kulturní
akce

Městské divadlo

Sobota 14. ledna od 19 hodin

CHUDÁK MANŽEL, autor: J. B. Moliére
hraje: DS Tyl Železný Brod, o.s.
vstupné: 50 Kč - předprodej od 3. 1. 2012 v TIS Železný Brod

Repríza nestárnoucí veselé komedie 
v úpravě a režii Karla Svobody. Hra    
o bohatém muži, který se neoženil     
z lásky, ale z touhy po titulu. Hlavní 
hrdina Jiří Danda z Dandákova přišel 
sňatkem s urozenou dcerou Andělou 
o peníze, protože jimi zaplatil dluhy 
baronovy rodiny. Získal titul a k to-
mu navíc ještě ….. pokud Vás 
zajímá, co ještě může člověk získat 
sňatkem, přijďte se podívat. 

Baron, otec Anděly – Macek Olda
Baronka, matka Anděly – Procházková Milena
František, sluha Jiřího – Hudský Luboš
Chasník, sluha Vikomta – Kočvara Michal 

Jiří Danda z Dandákova – Bryknar Libor
Anděla Dandová – Borovičková Štěpánka
Vikomt Klitandr, milenec – Zeman Jiří
Klaudýna, komorná – Hudská Maruška

Osoby a obsazení - hraje: DS TYL Železný Brod, o.s.

pátek 27. ledna 2012 od 10 hodin

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA, 
autor: V. Čtvrtek – P. Slunečko, hraje: Anfas, Praha
vstupné: 35 Kč - představení pro školky – volná místa
 nabízíme maminkám s dětmi na MD 

Jistě všichni znáte dva skřítky Křemílka a Vochomůrku, kteří 
spolu žijí v Pařezové chaloupce ukryté v mechu a kapradí. Milé 
děti, zveme vás na čtyři zábavné dobrodružné pohádky, ve 

kterých  Křemílek a Vochomůrka opraví zlobivé kukačky, pomohou čmelákovi Žumbardovi 
naladit sluníčkovou basu, Svatojánkovi najdou ztracené světýlko, svedou boj o vodní pramen se 
zlým rakem a setkají se s Ledovou panenkou. 

Alena Matějková
odbor kultury a školství
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úterý 31. ledna 2012 od 19 hodin

BESÍDKA 2011
účinkuje: Sklep, Praha
vstupné: 260 Kč – předprodej probíhá v TIS Železný Brod 
a na www.e-vstupenka.cz 

Zábavné pásmo nejnovějších scének, 
skečů, písní a tanců, ve kterých účinkují 
známí televizní herci: D. Vávra,          
M. Šteindler, J. Fero Burda, F. Váša,     
L. Andelová, J. Hanáková, T. Kučerová, 
M. Marinová, H. Navarová, R. Fojtíček, 
D. Noll, J. Podzimek a V. Vytiska.

Divadlo 
SKLEP Praha

9. 2.  VIVAT TANGO! – účinkují: P. Nouzovský (violoncello) a L. Horák (akordeon 
          a bandoneon)
16. 2. ŠŤASTNÁ HODINA PANÍ ZUZANY MALÉŘOVÉ s herečkou a političkou Táňou  
          Fischerovou (

                       
17. 2. O ZVÍŘATECH, agentura FAMILY Pavel Novák, Přerov
25. 2. KARAMELOVÉ JABLKO (autor T. Toužimská) - repríza, hraje DS Tyl Železný Brod

vstupné: 90 Kč, předprodej v TIS Železný Brod, nabízíme akci 1 + ½  

          (11. 4.), zaplatíte za tuto pouze 45 Kč)     
          tzn.: pokud zároveň zakoupíte vstupenku i na Šťastnou hodinu s N. Konvalinkovou 

Připravujeme na únor – Městské divadlo 
Středa 8. února 2012 od 19 hodin 

ZÁSKOK 
hraje: Divadlo J. Cimrmana, Praha 
vstupné: 320 Kč - předprodej od 3. 1. 2012 
v TIS Železný Brod

Představení je jedinečné tím, že je složeno ze tří 
částí: obvyklého odborného semináře, předehry 
(„Mistr přijíždí“; příjezd Prácheňského a část 
zkoušky) a samotné hry Vlasta, v níž zastupuje 
za jednu postavu proslulý herec Karel Infeld 
Prácheňský.
K mnoha smolným stránkám Cimrmanova 
života patřila i chudoba. V jeho divadelní kočující společnosti Lipany se projevila mimo jiné 
velkou fluktuací herců. Pokud šlo o odchod domluvený s dostatečným předstihem, dala se 
situace zvládnout. Došlo-li k němu s křikem a prásknutím dveřmi a často jen pár hodin před 
představením, prožil soubor i jeho principál horké chvíle. Takové zkušenosti stojí v pozadí hry 
Záskok. Milovníkům díla tohoto zneuznaného Čecha se dostává do rukou svědectví z této oblasti 
mistrova života, v níž se nejvíc naplnil jeho osud – z divadla. 

Při předložení průkazu ZTP nebo průkazu Sdružení zdravotně postižených 
Železný Brod lze uplatnit slevu 50 % na všechna divadelní představení. Sleva 50 %
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Městská galerie Vlastimila Rady

Foto: Roman Matějka
Skleněný betlém Hlaváčkových

SKLENĚNÉ BETLÉMY
výstava potrvá do 8. ledna 2012
otevřeno úterý – neděle 13–16 hod.

Již nyní probíhá 3. ročník úspěšné výstavy 
„Skleněné betlémy”. Výstava je doplněna 
skleněnými figurkami a betlémy, které jsou na 
prodej a některé vystavované kousky si lze 
rezervovat a po výstavě zakoupit. 

Městské muzeum Železný Brod – VÝSTAVA

Přírůstky do sbírky skla a bižuterie za roky 2010 a 2011

2. 1.–3. 6. 2011

Jak již název napovídá, výstava představí výběr z nových akvizic, které obohatily sbírku skla           
a bižuterie. Za uplynulé dva roky se sbírka skla železnobrodského městského muzea rozrostla 
zásadním způsobem. Mohla za to především rozsáhlá akvizice skleněných figurek i dalších 
výrobků ze zrušeného podniku Železnobrodské sklo, čítající několik set položek. Dalším velkým 
celkem, který do sbírek přibyl, je kolekce výrobků železnobrodské firmy Kortan – sklo bižuterie. 
Firma v roce 2011 ukončila svoji činnost a výběr z jejího výrobního programu doputoval do 
muzea. Po úspěšné výstavě skleněných plaket a odznaků  v loňském roce se naše sbírky rozrostly 
i o tento druh předmětů. Pan Jaroslav Mašek daroval muzeu téměř celou svou sbírku skleněných 
odznaků a plaket a svým darem do sbírky přispěl i pan František Halama, který daroval tři 
skleněné plakety. V závěru roku 2011 jsme ještě sbírku skla doplnili o několik kusů mís, váz a 
talířů z dílen sklářské školy z období 70. a 80. let 20. století. Neméně významné byly však i další 
jednotlivé přírůstky. Paní Jaroslava Brychtová obohatila naše sbírky o dvě vázy – jednu 

památeční, kterou dostal její otec Jaroslav Brychta ke 
dvacetiletému výročí svého působení na sklářské škole           
a druhou, pocházející ze školních dílen, jejímž autorem byl 
syn Aloise Meteláka Milan Metelák. Paní Eva Vozková 
darovala několik pamětních odznaků, kromě skleněných            
i několik plastových, které svého času sloužily jako vstupenky 
na Železnobrodský jarmark.
Všem, kteří se zasloužili o utěšené rozrůstání muzejních 
sbírek (a nejen sbírky skla a bižuterie), bychom rádi touto 
cestou znovu a veřejně poděkovali. 

Petra Hejralová
ředitelka muzea
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TENISOVÝ KLUB Železný Brod    
si Vás dovoluje pozvat na   

SPOLEČENSKÝ PLES
     

v sobotu 21. 1. 2012 od 20 hodin
v sokolovně Železný Brod.

K poslechu a tanci hraje skupina Revival 60´s

Sál bude otevřen již od 19 hod., občerstvení zajištěno (p. Morc).
Bohatá tombola, nízké ceny jako na tenise.
Vstupné 120 Kč (v předprodeji 100 Kč v Turistickém informačním středisku).

– společenský oděv nebo retro-tenisový styl.

v sobotu 4. února 2012 od 20 hodin
v restauraci Sport (sokolovna Železný Brod)

K poslechu a tanci hraje skupina GEMINI.
Bohatá tombola.
Vstupné 100 Kč v předprodeji v Turistickém informačním středisku.
Kontakt: tel.: 739 130 669, e-mail: mira.jezku@seznam.cz

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 
Železný Brod si Vás dovoluje pozvat na tradiční 

ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES 

Novoroční koncert – TŘÍKRÁLOVÝ – pěvecký
v kostele sv. Josefa na Krásné – Kittelův areál
Neděle 8. ledna 2012 ve 14.30 hod.
Vystoupí smíšený pěvecký sbor TJ sokol Huntířov
Program: České a Krkonošské koledy
                Česká mše vánoční – E. Marhula
Hosté: Mgr. Jarmila Klokočníková – soprán
                    Nela Kadavá – alt
                    Štěpán Růžička – tenor
                    Milana Havlíčková – varhanní doprovod 
                    Věra Paldusová – dirigent, sbormistr.
Teplo a občerstvení bude na faře Krásná.
Na Vaši návštěvu se těší farnice římskokatolické církve 
Krásná a děkanství Železný Brod
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 foto: Honza Brok

foto: Ernesto Malafarina
loňská výstava Betlémů

LAMPGLAS s. r. o. 
Prodejna v Železné ul. 103  
(dříve prodejna KORTAN – 
S K L O  B I Ž U T E R I E )  
Předvádění výroby u sklář-

ského kahanu. Bezplatně s odborným 
výkladem, bez rezervace, po celou dobu 
otevření prodejny. Možnost navléknutí si 
bižuterie dle vlastního návrhu. Prodej ručně 
vinutých perlí, bižuterie a skleněných figurek.
Otevřeno: po – pá 9–17 hodin.
Kontakt: tel.: 777 987 070 

Prodejna ve Štefánikově ul. 520 – prodej 
nevšední bižuterie z vinutých perlí, převážně 
z perlí benátského typu s plátkovým stříbrem 
a 24 karátovým zlatem, klasické vzory             
i vlastní moderní design. Možnost vlastního 
návrhu bižuterie. 
Otevřeno: po  – pá  9.30–17 h., so 9.30–15 h.
Kontakt:Tel.:603 178 960, 
Obě prodejny jsou od sebe vzdáleny asi 200 metrů.

Otevřeno: po–pa 10.00–11.30 a 12.00– 16.30. 

www.lampglas.cz

  Firemní prodejna 
  DT GLASS, s. r. o.

    Prodejnu s předváděním 
výroby naleznete na nábřeží Obránců míru. 
Předvádění výroby probíhá do 15 hodin.  
Zde si můžete také zakoupit firemní výrobky – 
dekorační sklo z foukaných trubic.

 
Konatkt: tel.: 483 389 819, www.dtglass.cz

Souběžně s akcí Zimní sklářské pátky do       
8. ledna probíhá v Městské galerii Vlastimila 
Rady (v přízemí radnice) výstava Skleněné 
betlémy. Otevřeno: úterý – neděle 13–16 
hodin, vstupné 20 Kč.

 Zimní sklářské pátky.
Jde o tip na výlet – balíček služeb, který 
umožní poznat historii a současnost 
zdejšího sklářství. Letos se pořádá již 
čtvrtý ročník.

2. prosince 2011–16. března 2012Zimní sklářské pátky
STŘEDNÍ  UMĚLECKO-
P R Ů M Y S L O V Á  Š K O L A 
SKLÁŘSKÁ,
Sklářské pátky začínají v 10 hod. 
exkurzí v SUPŠS. Zájemce, 

shromážděné před sklářskou školou, vy-
zvedne k tomu určený student a provede je 
školními dílnami (www.supss.cz).
Z provozních důvodů je exkurze sklářskými 
dílnami možná pouze od 10 hodin, nikoli        
v hodinách pozdějších. Ve sklářské škole         
si zájemci zakoupí vstupenku (50 Kč dospělí, 
30 Kč studenti a důchodci), která má  platnost 
nejen pro tuto exkurzi, ale následně i pro 
návštěvu Městského muzea. Exkurze              
v SUPŠS není možná ve dnech  23. 12.,       
30. 12., 3.  2. a 2.  3., kdy je z důvodů prázdnin 
škola zavřená. 
Další program Zimních sklářských pátků 
není však v těchto dnech omezen. 

M Ě S T S K É  M U Z E U M              
v Železném Brodě, náměstí       
3. května 37
V muzeu se návštěvníci mohou 

seznámit s historií železnobrodského sklářství 
a mohou obdivovat stálou výstavu tavených 
plastik světově známých sklářských vý-
tvarníků Stanislava Libenského a Jaroslavy 
Brychtové. V době konání Zim. skl. pátků je 
otevřeno kromě víkendu vždy i v pátek od 10 
do 16 hodin. (www.zelbrod.cz/volnycas). 

F i r e m n í  p r o d e j n a
DETESK, s. r. o., 
náměstí 3. května

V prodejně 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 možno 
telefonicky na čísle 483 391 172 předem 
domluvit exkurzi  do provozovny firmy Detesk 
(asi 500 m od centra města, při silnici směrem 
na Semily), www.detesk.cz
Otvírací doba prodejny: 
po – pá 9–12 hod. a 13–17 hod., so  9–12 hod.
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Vítání občánků
14. prosince 2011 přivítalo Město 
Železný Brod do života nové občánky. 
Tímto jim gratulujeme a přejeme jim do 
života hodně zdraví, štěstí, spokojenosti   
a životních úspěchů.
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sl. Boudová a p. Horna se synem Janem
manželé Říhovi se synem Filipem

manželé Pizanias se synem Antoniasem
manželé Špačkovi s dcerou Annou

manželé Mytrovcij se synem Fedirem
manželé Horáčkovi s dcerou Sofií

sl. Hušková a p. Nejedlo s dcerou Eliškou
manželé Kalužných se synem Vojtěchem

sl. Šilhánová a p. Musil se synem Tomášem
manželé Petráčkovi se synem Štěpánem

manželé Bartošovi s dcerou Zuzanou
sl. Jůnová a p. Jelínek s dcerou Eliškou

pí Hadová s p. Bari s dcerou Marií
sl. Švitorková a p. Kořenský se synem Tobiášem

manželé Kočvarovi s dcerou Alenou
manželé Vrbatovi s dcerou Johanou

sl. Novotná a p. Hubinger se synem Janem
manželé Koťátkovi s dcerou Karolínou
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V měsíci prosinci 2011 oslavili 
významné životní  jubileum 

tito naši spoluobčané

Všem jubilantům, kteří oslavili 70, 75, 80 
a více let, blahopřejeme 

a do dalších let přejeme hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

Pokud oslavíte narozeniny v měsíci lednu a nepřejete si být 
zveřejněni v  dalším vydání Železnobrodského zpravodaje, 
můžete  zavolat do redakce na tel. č.: 483 333 925, 
mobil: 739 286 876 nebo napsat na e-mail: 
zpravodaj@zelbrod.cz, a to nejpozději do 17. ledna 2012.

Blahopřejeme jubilantům

Vladimír Kočí
Jaroslava Talpová
Miluše Kovářová
Božena Ouhrabková
Jana Vávrová
Zdeňka Farská
Jiří Kujan
Hana Bartošová
Hana Jislová
Věra Buriánková
Zdenka Hozdová
Miroslav Urban
Eva Holcová
Josef Rydval
Elena Gabajová
Soňa Hornová
Eva Beranová
Eva Brodská

Věra Holmanová
Josef Kurfiřt

Zdeněk Cincibus
Milada Munzarová

Božena Novotná
Miluše Bartošová

Stanislava Humpálová
Jiří Vajs

Jaroslav Cincibus
Jiřina Dufková

Jiří Šilhán
Alžběta Šilhánová

Růžena Mužíčková
Eva Koňáková

Božena Krausová
Karel Hujer

Emanuel Mušek
Jaroslav Korda
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Vlastimil Vondruška : Přemyslovská epopej 
I.
První část čtyřdílné románové fresky o životě 
posledních Přemyslovců začíná v době, kdy se 
vlády v českém knížectví rozvráceném 
rodovými spory ujímá mladý Přemysl Otakar I.

Barbara Wood : Zlatá země
Mladá Hannah Conroyová touží věnovat se 
lékařské profesi jako její otec, to je však v Anglii 
poloviny devatenáctého století nemyslitelné,      
a tak se po otcově smrti vydává do daleké 
Austrálie začít nový život.

Halina Pawlowská : Velká žena z Východu
Krutě veselý příběh o mladé ženě z Čech, která 
se rozhoduje nejen mezi třemi osudovými muži, 
ale také mezi kariérou v zahraniční firmě, 
horskou loukou a touhou být nejkrásnější ze 
všech.

Katherine Pacnol : Žluté oči krokodýlů
Román ze života jedné pařížské rodiny 
zachycuje především vztah dvou sester.  Hlavní 
hrdinka, která se potýká s komplikovaným 
rozvodem, finančními nesnázemi, pubertální 
dcerou a vlastním nízkým sebevědomím, píše 
místo své sestry knihu a zjišťuje, že je 
talentovanou autorkou.

Peter Watts : Slepozrakost
Mnohovrstevná  intelektuálně náročná hard sci-
fi  o útoku mimozemšťanů na Zemi koncem 21. 
století.

Pavel Kosatík : České okamžiky
Kniha představující klíčové momenty českých 
politických i kulturních dějin je příspěvkem        
k diskuzím o českém národním charakteru.

Z LITERATURY PRO DĚTI : 

Miloš Kratochvíl : Klofáci
Pátý a závěrečný díl vtipných a laskavých 
příběhů série Pachatelé dobrých skutků. 
Nerozluční kamarádi Michal Souček a Filip 
Fialka, které od zachraňování spolužáků, psů, 
kouzelníků a kdekoho dalšího neodradila 
nepřízeň třídní učitelky a ředitele školy ani 
zásahy psychiatrické doktorky tety Marcely, 
nyní stojí před nejtěžší zkouškou. Nic tak 
neohrozí klukovské kamarádství jako láska        
k jedné spolužačce.

Ivana Peroutková :  Anička na horách
Již počtvrté se setkáte s Aničkou, která tentokrát 
jede se svými kamarádkami o zimních 
prázdninách na chalupu do Jizerských hor.

Karel Jaromír Erben : Živá voda
Výpravný výbor z Erbenových pohádek a básní 
s krásnými obrázky japonské ilustrátorky Iku 
Dekune byl vydán k dvoustému výročí narození 
českého klasika.

Zachovejte nám přízeň i v novém roce a přijďte 
si vybrat z nabídky knih v městské knihovně.

SETKÁNÍ S  BIOTRONIKEM TOMÁŠEM PFEIFFEREM  
VE SPOLKOVÉM  DOMĚ (Centru sociálních služeb) V JABLONCI 
NAD NISOU v úterý  17. 1. 2012 od 18 hodin 
Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami a záhadami života.
Přednášející biotronik Tomáš Pfeiffer odpovídá na písemné i ústní 
dotazy posluchačů. Vstupné je dobrovolné. Info: www.dub.cz
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Městská knihovna Železný Brod

Dana Hudíková
vedoucí knihovny
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Tak jako každý rok i letos přišli za 
dětmi v pondělí 5. prosince 2011 do 
družinky čerti a andílci. Nervozita       
a obavy všech dětí by se dala číst          
z jejich tváří. A protože nám počasí 
nepřálo, pekelnou cestu děti absol-
vovaly v prostorách školy. S anděl-
skou a čertovskou žákovskou knížkou 
se vydaly plnit záludné úkoly, jako je  
                                                                                    

Putování za čertem a andělem – ZŠ Školní

   Dana Maršinská, Štěpánka Winterová
 vychovatelky  školní družiny

hod bramborou do kotlíku, sklad čertí 
hlavy, skákání v pytli, návlek anděl-
ských vlásků, hod na čertí rohy               
a podobně. Díky děvčatům z 9. A         
a 9. B si děti čertovské odpoledne 
náležitě užily a byly odměněny 
čertovsko-andělskou mlsandou.
Ještě jednou „VELKÝ  DÍK” děvčata, 
za vše.

P
Ř

ÍS
P

Ě
V

K
Y



27
http://www.zeleznybrod.czhttp://www.zeleznybrod.cz ZPRAVODAJ  LEDEN 2012

Jmenuji se Matěj Halama, chodím do 8. A, ZŠ 
Školní. Přihlásil jsem se do Zlatého oříšku se 
svým komiksem a hudební činností. Byl jsem 
vybrán ze 156 přihlášených mezi 30 
nominovaných. Můj komiks se jmenuje 
Toishirova cesta hrdiny, má 80 stran, je 
zpracovaný v grafickém programu  a je v ma-
nga stylu (japonský styl komiksu). Je to 
příběh o chlapci, který byl vybrán „Blesko-
vým cechem bojovníků“ na souboj v aréně. 
Aby se mohl soubojů zúčastnit, musí projít 
těžkými zkouškami v magii a v bojovém 
umění s mečem a lukem. 
Zlatý oříšek je soutěž orientovaná na nadané    
a šikovné děti od 6 do 14 let. Vítězem se může 
stát každý, kdo v daném roce vytvoří nebo 
učiní něco mimořádného v jakémkoliv oboru.
Může to být umění, sport, ekologie, 
přírodověda, chovatelství, jazykové schop-

Nominace do Zlatého oříšku 2011
nosti atd. Soutěž Zlatý oříšek se koná pod 
záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy a Ministerstva kultury.
3. prosince se konalo natáčení slavnostního 
pořadu v České televizi v Brně. Se všemi 
nominovanými se natáčely rozhovory              
s Alešem Cibulkou a ukázky vystoupení jejich 
soutěžního oboru. Natáčení probíhalo až do 
večerních hodin a pak následovalo vyhlášení 
vítězů. Všichni jsme měli před kamerami           
a tolika diváky trému, ale přesto jsme 
předvedli maximální výkony. Jestli se nám to 
podařilo, můžete sledovat 1. 1. 2012 na ČT 1, 
před projevem prezidenta republiky. Návazně 
začíná v České televizi prezentace 10 vítězů 
Zlatého oříšku, kteří soutěží o Zlatý oříšek 
dětských diváků České televize a v Českém 
rozhlase 2 – Praha prezentace všech 30 
nominovaných, kteří se ucházejí o Zlatý 
oříšek Domina.

Matěj Halama
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Vzpomínka na rok 2011 pečovatelské služby

Čím jste starší, tím rychleji čas utíká. Je to 
pravda, protože už je leden a já opět bilancuji 
uplynulý rok. Byl pestrý na zážitky i starosti. 
Už první povánoční dny jsme řešili v DPS       
v Železném Brodě takové zatékání do bytů, 
jaké jsme dosud nepamatovali. Zasáhlo 
tentokrát už byty ve dvou patrech. 
Pečovatelky celý leden vysekávaly ledy na 
balkonech. Zkoušíme s Bytovým podnikem 
řešení izolací půdních prostor a v podzimních 
měsících i další opravou balkonů. Byli 
bychom raději, kdyby sníh letos na náš dům 
nepadal.
Hlavně zimní dny nám pomáhaly zkracovat 
ochotné pracovnice městské knihovny, které 
nám půjčují celoročně pěkné knihy. 
Děkujeme.
Navštívili jsme i výstavu  skla pana R. Huška 
a výstavu betlémů ve výstavní síni MěÚ .
Pečovatelky v sobě nezapřou kuchařky           
a cukrářky. Náladu v období jarních plískanic 
zlepšují seniorům pečením koláčů, langošů, 
zákusků, vařením kysela a zelňačky. Čerstvé    
a domácí vždy chutnají. Hlavní aktérky jsou 
Lenka Havlíčková a Alena Žídková.
V březnu bylo mnoho práce se sčítacími 
formuláři, které jsme svědomitě vyplnili         
a odevzdali.
Na Velikonoce jsme přijali pozvání seniorů ze 
Bzí na návštěvu DPS. Starali se o nás vzorně, 
dostali jsme výborné pohoštění, byla                
i velikonoční tombola, soutěže a hlavně dobrá 
nálada.
V květnu jsme využili možnosti bezplatné 
dopravy na akci Dne poskytovatelů sociálních 
služeb, která se konala v Babylonu v Liberci. 
Seznámili jsme se s nabídkou ostatních služeb 
Libereckého kraje, shlédli doprovodné 
programy a někteří se i vykoupali v akva-
parku.
Opakovali jsme i opékání buřtů na zahradě.
O skalku před domem a květiny v jídelně 
pečují naše paní Šimková a Lejsková. Která 
polovina skalky je hezčí? 
Léto je obdobím dovolených personálu, ale i 
dobou výletů, na které se naši senioři těší.

                          Pečovatelská služba Železný Brod
Opět se nám letos vydařily. Počkali jsme si na 
pěkné počasí a navštívili Hrubý Rohozec        
a Dlaskův statek. Druhým výletem byl Tábor, 
dalším Hejnice, Libverda a večeře na 
Smědavě. Třetím byla odvážná výprava 
autem až na Valdštejn, kde nás provedl 
vynikající kastelán, pan Koucký. Posledním 
letošním výletem za krásného počasí byl 
Ještěd a Kryštofovo údolí. Hlavními průvod-
kyněmi a řidičkami byly paní Havlíčková, 
Havlíková a Eva Majšajdrová.
V září jsme začali zpívat národní písničky, 
pod vedením Mgr. Jiřiny Dědečkové              
z Rovenska pod Troskami. Vede pěvecký 
kroužek Karkulky a oživuje nám někdy už 
zapomenuté krásné písničky. Zveme i nadále 
ostatní babičky z okolí. Vezměte svoje 
vnoučata a navštivte nás ve středu odpoledne 
a zazpívejte si s námi!
Začali jsme i s jógou. Seznamuje nás s ní paní 
Maruška Hlaváčová ze sociálního odboru 
MěÚ. Během roku cvičíme také jednoduché 
cviky na židlích a míči s pečovatelkou Věrkou 
Šťastnou. 
Dobré obědy odebíráme ze školní jídelny        
a semilské Tofy, kde vaří paní Košťálová         
a Hnátayová s jejich kolektivy. U nás má 
stravování i s rozvozem na starosti pracovitá    
a milá Dana Rubáková.
Krásným zakončením roku byla vánoční 
besídka v DPS, kterou navštívil i místo-
starosta ing. Louma. O výzdobu společenské 
místnosti se postarali sami obyvatelé.             
S nápadem přišla pečovatelka L.  Havlíčková. 
Celý listopad vyráběla se šikovnými seniory 
vánoční ozdoby z korálků na stromeček, 
vánoční svícny, adventní věnce a vázičky. 
Sváteční salát připravovala parta aktivních 
seniorů sama, protože počet pečovatelek byl    
z důvodu nemoci delší dobu oslaben. Moc se 
jim povedl. Výborné jirkovské klobásy, 
trubičky paní Havlíčkové st. a domácí linecké 
cukroví všem chutnaly.
Nezapomněla na nás s dárkem opět Olinka      
z Bonanzy. Sponzorem hudby byl pan 
Jaroslav Havlíček z Jirkova. Děkujeme.          
S harmonikou nás celé dlouhé odpoledne 
bavil, rozezpíval a brzy i roztančil pan Bartoš, 

P
Ř

ÍS
P

Ě
V

K
Y



29
http://www.zeleznybrod.cz ZPRAVODAJ  LEDEN 2012

který asi druhý den nemluvil. Musel se najít 
ovšem i dobrý tanečník.  Ten se také našel        
a utancoval málem všechny, i ty, které jinak 
bolí nohy. To byste viděli taneční figury.
Nemůžu zapomenout na naše seniory ve Bzí    
a jejich pečovatelku Růženku Bělochovou, 
díky které si tam stále žijí poklidný život. 
Stará se o jejich zábavu, výlety. Mají  také 
problémy s domem, které jim pomáhali  řešit 
vždy rychle a ke spokojenosti pan ředitel BP  
J.Horáček, pan M.Kinský a jejich zaměst-
nanci. Děkujeme.           
Ostatní akce – vánoční posezení s hudbou ve 
Bzí  a vánoční koledy se sborem Železné 
babičky se konaly až po uzávěrce do 
zpravodaje.          

Naše práce by nebyla možná bez podpory 
představitelů města, a to finanční i morální. 
Proto jim všem, za tuto pomoc, děkujeme.
Ačkoli děkuji jako při předávání Oskarů, 
nestihnu vyjmenovat všechny, jako lékaře 
MUDr. Neoralovou, MUDr. Vavřichovou, 
MUDr. Malíka a jejich zdravotní sestry, 
pedikérky, které k nám dochází, poštovní 
doručovatele, firmu Tompeli, pracovnice 
sociálního odboru …a díky moje pečovatelky 
a pečovateli.
Hodně zdraví všem do nového roku.
                                                                         

PF 2012
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 Jitka Havlíková
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termín: (jedná se o 8 dní a 7 nocí) 
ź 29. dubna  –   6. května 2012
ź   6. května – 13. května 2012

ubytování: Hotel Excelsior **** na hlavní třídě Mariánských Lázní
stravování: polopenze ve stylu švédských stolů, večerní stravování má teplou formu
Co můžeme očekávat?
źvstupní lékařská prohlídka a určení procedur a 
pitného režimu (platba 600 Kč je 

      v rámci zaplaceného pobytu)
ź15 procedur – kvalitních
ź7x luxusní bazén s vypůjčeným koupacím pláštěm 
po celý týden
źzapůjčení NORDIK holí
źlázeňský poplatek
źwelcomedrink na pokoji
źbezplatné připojení k internetu
źdoprava

Toto vše je zahrnuto v celkové platbě ve výši 7 450 Kč.
odjezd: z Prahy, nás z venkova přiberou Praha – Černý most, kam dojedeme ranním   
            autobusem

Na tento pobyt Vás zvou:
MUDr. Gromová Hana a Ing. Skolková Dana                         
v případě zájmu volejte: Ing. Skolková Dana (tel. č.: 241 492 918, 604 591 416)

Léčebný pobyt, Mariánské Lázně

Hotel Excelsior**** 

MARIÁNSKÉ 
LÁZNĚ
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Kontakty:
J. Brynda 720 382 233
M. Paldusová 724 462 219
V. Petružálková 721 026 030
M. Minářová 480 018 774                         
M. Flajšmanová                                                                                          721 861 515
e-mail:      neslysicizb@seznam.cz

e-mail:      SZdPZB@seznam.cz

Sdružení zdravotně postižených

2. 1. po Úřední den od 14 hod. 

4. 1. stř Schůze výboru od 14 hod.

11. 1. stř  ŠLÁPOTY – Živý betlém na farmě na Pěnčíně. Sraz ve 12.40 hodin na 
autobusovém nádraží, odjezd ve 12.50 hodin.

16. 1. po Klub ručních prací od 14 hod., pí Petružálková. Zároveň se bude vybírat 
záloha na rekondiční pobyt v Itálii (Bibione – Pineda) – 1 000 Kč.

18. 1. stř  Celodenní výlet do Prahy. Odjezd v 8 hod. z autobusového nádraží. Cena 
za dopravu 150 Kč (členové), 180 Kč (ostatní). Vstupné si hradí každý 
sám. Program: Pražský hrad, Poklad sv. Víta, Loreta, Strahovský klášter 
(knihovna) nebo výstava „800 let Anežky České“. 

Kurz znakového jazyka dle dohody s lektorkou pí M. Paldusovou.

Informace:
Opět se uskuteční ozdravný pobyt v Chorvatsku ve dnech 7.–16. 9. 2012, místo Tučepi pod 
Makarskou riviérou. Cena 6 500 Kč zahrnuje dopravu, polopenzi a ubytování. Přihlášky co 
nejdříve přijímá pan Brynda. 

Upozorňujeme členy naší organizace, že výroční členská schůze se bude konat 8. 2. 2012      
ve 14 hod., v budově B Městského úřadu, III. poschodí.

Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v budově internátu na Poříčí. Bližší údaje           
ve vývěskách v Masarykově ulici u tržnice, na Brodci u samoobsluhy nebo v internátě                   
v 1. poschodí (na Poříčí).

                                                                                                      
                                                                                                         

Marcela Minářová
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Při předložení průkazu ZTP nebo průkazu Sdružení zdravotně postižených 
Železný Brod lze uplatnit slevu 50 % na všechna divadelní představení. Sleva 50 %
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Srdečně zveme na přednášku 
a besedu u příležitosti 800. 
výročí narození Anežky 
Přemyslovny s prof. PhDr. 
Josefem Žemličkou, DrSc.:

Pozvánka místní skupiny České 
křesťanské akademie - Český ráj:

Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (* 1946) je 
významný český historik, zabývající se 
studiem problematiky staršího středověku se 
zaměřením na počátky a  rozmach 
přemyslovského státu v kontextu evropského 
vývoje; dějiny osídlení a středověké 
kolonizace, vzniku měst a formování šlechty.
Absolvoval na FF UK obor archivnictví, titul 
doktora filozofie získal v roce 1971, 
habilitoval se v roce 1998. Roku 2002 byl 
jmenován profesorem pro obor české dějiny.
Od roku 1970 působí v Historickém ústavu 
AV ČR, kde je vedoucím oddělení dějin 
středověku. Od roku 1991 pracuje současně 
na FF UK jako vedoucí oddělení dějin 
středověku a od roku 2003 v Centru 
medievistických studií.
Je členem předsednictva Commission 
internationale pour l'histoire des villes a čle-
nem Komise pro historickou geografii při 
Historickém ústavu Akademie věd ČR.
Vytvořil  řadu monografií, odborných statí      
a napsal historický román.
Kdo se bude chtít o panu profesorovi a jeho 
díle dovědět více, přikládám několik odkazů:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C5%B
Demli%C4%8Dka
http://svi.ff.cuni.cz/z/zemlicka.htm
http://www.hiu.cas.cz/cs/lide/seznam-
pracovniku/zemlicka-josef.ep/
https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entI
d=909853&lang=cs
http://ucd.ff.cuni.cz/UCDFF-85.html

SV. ANEŽKA PŘEMYSLOVNA 
POHLEDEM HISTORIKA

ve středu 11. ledna 2012, 18.15 hod., aula 
Střední uměleckoprůmyslové školy 
sklářské v Železném Brodě. 

Svatá Anežka Česká

Žila ve 13. století, byla dcerou krále Přemysla 
Otakara I. Zaslíbil ji následníku císaře 
Fridricha II., pozdějšímu králi Jindřichu VII     
a poslal ji na dvůr Babenberků do Rakous, aby 
se naučila dvorským mravům. Leopold VI. 
Babenberský však přemluvil císaře, aby dal 
svého syna místo Anežce jeho dceři Markétě; 
a tak byla poslána zpátky do Čech. Přemysl 
Otakar I. odpověděl na tuto urážku vpádem do 
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Rakous. Anežka však už dávno toužila 
vstoupit do kláštera, ale pro otcův odpor se to 
mohlo uskutečnit až po jeho smrti 1230. 
Příkladem jí byli František a Klára z Assisi, 
kteří opustili vznešené příbytky svých rodičů 
a bydleli v klášterech menších bratří a sester 
na okraji města, kde se dělili s chudými           
o jejich úděl. Mezi pražskými minority byli 
dva mniši, jeden z Wormsu, druhý Dětřich       
z Kutné Hory, kteří Anežku doporučili svaté 
Kláře, jež k ní našla brzy tak srdečný vztah, že 
ji nazývala "polovinou své duše". Uchovaly 
se čtyři láskyplné listy, které napsala Klára 
Anežce. Týkají se fundace a vnitřního 
uspořádání kláštera klarisek, které Anežka      
v Praze založila; klarisky jsou ženská odnož 
františkánů. Z jejího podnětu postavil její 
bratr Václav I. klášter, zvaný České Assisi, 
jehož první abatyší se stala Anežka. Tam byla 
roku 1282 pohřbena, ale její hrob nebyl dosud 
přes usilovné pátrání objeven. Při ženském 
klášteře byl současně založen menší klášter 
františkánů, což vedlo k postavení dvou 
sousedících kostelů, sv. Františka, ženského, 
a sv. Salvátora, mužského. Neobyčejný 
význam v tom rozlehlém komplexu budov 
měla nemocnice, jejíž špitální bratrstvo 
povýšil papež Alexandr IV. na řád křižovníků 
s červenou hvězdou. Klášter klarisek, jehož 
srdcem i duší byla Anežka, měl takovou 
přitažlivost, že do něho vstupovaly dcery 
nejvyšší české šlechty, které vyrůstaly v hoj-
nosti, nadbytku, a nyní vedly život krajní 
chudoby, odříkání a pokání. Brzy musily být   
v Čechách zakládány pobočky a hnutí 
přesáhlo do Polska; za Josefa II. byl klášter 
roku 1782 zrušen. 

Je patronkou Čech, nemocných, chudých        
a trpících. 

Atributy: model kostela v ruce. 

Je zobrazována v řeholních šatech s korun-
kou, někdy má odložený královský šat             
a korunu; u nohou ubožáka; ošetřuje 
nemocné; uděluje almužnu; sytí hladové.

http://www.abcsvatych.com/rozdeleni/cestisv
ati.htm

Pro velký úspěch a na naléhání mnohých, 
kteří se nedostali na  přednášku a besedu      
s autory dokumentace vzácných památek 
kláštera sv. Sávy v Judské poušti ve Svaté 
zemi:

JAK SE FOTÍ SVATOST. (?) (!)

jsme se po dohodě s přednášejícími rozhodli 
tuto přednášku v mírně upravené a doplněné 
podobě zopakovat

v neděli 22. ledna 2012 v 15 hodin,                
v KC Kino v Železném Brodě. 

Autory – fotografa Luboše Tomeška                  
a diákona Josefa Brožka, ani problematiku 
přednášky určitě už představovat nemusím.

Těšíme se opět na Vaši bohatou účast.           
Za všechny členy naší místní skupiny ČKA 
přeji všem účastníkům našich přednášek,         
i  těm budoucím, do nového roku dobré zdraví 
a veselou mysl. A buďte nám nadále 
nakloněni.

P
Ř
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Ě
V

K
Y

Ing. arch. Martin Tomešek
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v sobotu 19. 11. 2011 od 9 hod.

1

1

1

1

1

1

Město Železný Brod ve spolupráci s TJ Sokol 
ŽBS Železný Brod vyhlašuje 2. ročník ankety 
Sportovec železnobrodska pro rok 2011

Všichni občané a sportovní oddíly v Železném Brodě a okolí mohou nominovat své sportovce do 
této ankety. Sportovní komise města vyhodnotí nominace s ohledem na úspěchy jak v domácích, 
tak v mezinárodních soutěžích. Vyhlašují se tyto kategorie: 

· kolektiv mládeže
· kolektiv dospělých
· jednotlivci mládež
· jednotlivci dospělí
· trenér

(v každé kategorii se vyhlásí tři nejlepší)
· celoživotní přínos sportu 

Slavnostní vyhlášení ankety bude probíhat 26. 1. 2012 od 18 h. v Městském divadle.

Anketní lístek je k dispozici na našich iternetových stránkách města: 
 

Vyplněný ho pak 

zde si také můžete vyzvednou prázdný anketní lístek. 

http://www.zeleznybrod.cz/aktualne/informace_obcani/sportovec-zeleznobrodska.html
můžete zaslat nejpozději do 16. 1. 2012 buď elektronicky na email: 

sportovnikomise@zelbrod.cz, nebo jej odneste na Turistické informační středisko Železný Brod; 

S
P

O
R

T

Foto z loňského udělování cen „Sportovec roku 2010"
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Koupím staré mince: zlaté, stříbrné i jiné. 
Sběratel – solidní jednání  720 186 954.

Řádková inzerce
Prodám krásný slunný byt 3+1 v os. vl. po 
celkové rekonstrukci, plastová okna, nová 
koupelna s WC, kuchyň. linka na míru, 
vestavné skříně, podlahy, ... Nízké náklady. 
Nutno vidět. 
Cena 1 170 000 Kč. Dohoda možná. 
Tel.: 737 182 718

Koupím staré moto i díly do r. 1975,        
Jawa, ČZ i jiné. Tel.: 721 931 287

Inzerce černobílá o rozměrech:
4,3 x 6 cm           400 Kč
9 x 6 cm              700 Kč
9 x 12,4 cm      1 200 Kč
18,4 x 12,4 cm 2 000 Kč
Inzerce barevná o rozměrech:
9 x 12,4 cm      2 000 Kč
Inzerce řádková pouze 1,50 Kč / znak 
(včetně mezer)
Řádková inzerce se platí hotově na 
Turistickém informačním středisku 
Železný Brod. 
Inzerát můžete objednat na e-mailu:

tel. 483 333 925
nebo osobně v přízemí radnice na 
odboru kultury a školství. 

 
zpravodaj@zelbrod.cz

Podmínky inzerce

BEZPLATNÝ ODTAH VOZU

Provozní doba: Po - Pá 7.30-16.00 hod., mimo pracovní dobu po dohodě.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Vystavíme potvrzení o likvidaci potřebné k odhlášení vozu. 
Doklady potřebné k vyřízení: velký TP a občanský průkaz.       
Při odhlášení firemního vozu: ŽL nebo výpis z OR.

AUTOGERDA s. r. o., Jiráskovo nábřeží 626, Železný Brod

Kontakt: tel.: 483 389 410, mobil: 606 129 985
                 auto-gerda@seznam.czwww.autogerda.cz,

AUTOVRAKŮ ZDARMA
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