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Udělení Ceny starosty města
Dne 25. 5. 2012 proběhl v Městském divadle            
v Železném Brodě Swingový večer, v rámci jehož 
programu byla udělena Cena starosty města.
Swingovému večeru předcházel druhý ročník 
městské akce s názvem Otevřená radnice. Ta zna-
mená nejenom otevřené dveře do mnoha kanceláří, 
galerie, kina nebo muzea, ale snaží se Městský úřad 
ukázat jako otevřený, komunikativní a transparentní.

Myšlenkou Ceny starosty města je ocenění a poděkování těm, kteří se zasloužili o rozvoj 
našeho města s tím, aby poděkování přišlo zavčasu a nikoliv příliš pozdě, jak tomu většinou 
bývá. Proto vzniklo toto ocenění za dobrou práci, za zásluhy o dobré jméno Železného Brodu,    
a to v jakékoliv oblasti.
Minulý rok ceny obdrželi prof. Stanislav Libenský a akad. soch. Jaroslava Brychtová, dále 
MVE Železný Brod a paní Eva Vozková – kronikářka Železného Brodu. Samotné provedení 
ceny má tvar křišťálového šípu, a protože šíp míří vzhůru, je to symbol vzestupu, nápadu            
a myšlenky. Cena je vyrobena z tradičních místních materiálů, tedy železa, skla a břidlice.         
V rámci soutěže ji navrhl  a vyrobil pan Alexander Chládek.
Pro letošní rok byla cena udělena 1. české sklářské škole, a to Střední uměleckoprůmyslové 
škole sklářské Železný Brod, za kreativního ducha osvěžujícího naše město a za kulturní přínos 
rozvoji města. Cenu převzala ředitelka školy, akad. soch. Zdeňka Laštovičková.

akad. soch. Zdeňka Laštovičková, ředitelka SUPŠS

André Jakubička, starosta města

Železnobrodský jarmark 2012 – předávání jarmarečních práv 
Olda Hudský, jako sekretář Umlauf se starosta města André Jakubičkou
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ź správce; 2. TJ Fotbalový klub Železný 
Brod ve výši 62 000 Kč na činnost +        
40 000 Kč na správce, 3. Tenisový klub 
Železný Brod ve výši 22 000 Kč na činnost 
+ 40 000 Kč na správce, 4. Fit Studio 
Aerobic Jany Boučkové ve výši 8 000 Kč
schvaluje prodej části poz. parc. č. 717/2 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace o vý-

2měře 41 m  v k. ú. Chlístov u Železného 
Brodu
schvaluje bezúplatný převod pozemků 
parc. č. 795 – ostatní plocha, ostatní 

2komunikace o výměře 78 m  a parc. č. 
846/4 – ostatní plocha – ostatní komu-

2nikace o výměře 208 m  vše v k. ú. Stře-
velná do majetku Města Železný Brod
schvaluje bezúplatný převod pozemku 

2parc. č. 470/2 – zahrada o výměře 153 m     
v k. ú. Železný Brod z majetku ČR 
Pozemkovým fondem ČR do majetku 
Města Železný Brod
schvaluje vyhlášení prodeje poz. parc. č. 

248/2 – zahrada o výměře 2818 m  v k. ú. 
Chlístov u Železného Brodu, podmínkou 
prodeje je stavba rodinného domu; způsob 
prodeje obálkovou metodou
schvaluje vyhlášení prodeje poz. parc. č. 
3204 – trvalý travní porost o výměře 859 

2m  v k. ú. Železný Brod, podmínkou 
prodeje je stavba rodinného domu; způsob 
prodeje obálkovou metodou
neschvaluje prodej poz. parc. č. 118/1 – 
zahrada v k. ú. Železný Brod do spolu-
vlastnických podílů, které budou shodné     
s podíly na stavební parcele č. 117 v k. ú. 
Železný Brod domu č. p. 65 Smetanovo 

2zátiší za cenu 140 Kč za 1 m  s tím, že bude 
oddělena ta část pozemku, na které je 
povoleno umístění kontejnerového státní 

2pro tříděný odpad cca 30 m ; náklady 
spojené s vyhotovením smlouvy a geome-
trického plánu budou uhrazeny kupujícími 
podle výše svého spoluvlastnického 
podílu na kupované nemovitosti

ź

ź

ź

ź

ź

ź

Zastupitelstvo města  po projednání
ź schvaluje program dnešního zasedání 

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

z 11. zasedání Zastupitelstva města
ź schvaluje rozpočtová opatření č. 2 za rok 

2012
ź ruší Organizační řád pro provoz měst-

ského koupaliště v Železném Brodě dnem 
14. 5. 2012

ź schvaluje Obecně závaznou vyhlášku       
o stanovení opatření a pravidel pro 
označování provozoven, ve kterých jsou 
provozovány některé sázkové hry, loterie 
a jiné podobné hry

ź schvaluje přijetí dotace na digitalizaci 
kina v Železném Brodě ze Státního fondu 
pro podporu a rozvoj české kinema-
tografie

ź schvaluje poskytnutí půjčky z fondu 
„Naše fasáda“ žadatelům – Vladimíru 
Vetlému na opravu domu č. p. 142 Železný 
Brod a Václavu Vondrovi na opravu domu 
č. p. 14E v místní části Bzí

ź a) schvaluje podání žádosti o dotaci           
z operačního programu Životní prostředí    
v roce 2012 na zateplení objektů: 
sokolovna v Železném Brodě (č. p. 500), 
sokolovna v Jirkově a knihovna v Žele-
zném Brodě (č. p. 331),

ź b) schvaluje podání žádosti o dotaci z Re-
gionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod na realizaci projektu 
„Terminál Železný Brod“ a zavazuje se 
tímto ke spolufinancování výše uvede-
ných staveb z vlastních zdrojů

ź souhlasí s realizací akce „Chodníky v Že-
lezném Brodě – Chodník v Masarykově 
ulici“ a souhlasí s podáním žádosti o do-
taci z Grantového fondu Libereckého 
kraje G-20 na spolufinancování staveb-
ních úprav

ź schvaluje vyplacení příspěvku na 
sportovní činnost za 1. pololetí 2012: 

ź 1. TJ Sokol Železný Brod ve výši           
104 000 Kč na činnost + 40 000 Kč na 
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Usnesení Rady města z 24. zasedání 
konaného dne 22. 5. 2012

Rada města Železný Brod po projednání
ź schvaluje doplněný program dnešní 

schůze Rady města
ź povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí 

v běžné třídě Mateřské školy Železný 
Brod, Stavbařů 832, celkem o 4 děti pro 
školní rok 2012/2013 za předpokladu, že 
zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti školy a jsou splněny 
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví

ź povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí 
ve třídách Mateřské školy Železný Brod, 
Slunečná 327, celkem o 8 dětí, a to v 1. tří-
dě o 3 děti, ve 2. třídě o 2 děti a ve 3. třídě    
o 3 děti a v odloučeném pracovišti Na 
Vápence 766 celkem o 2 děti, a to v 1. třídě 
o 1 dítě, ve 2. třídě o 1 dítě, vše pro školní 
rok 2012/2013 za předpokladu, že zvýšení 
počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávací 
činnosti školy a jsou splněny podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví

ź schvaluje závazné podmínky pro provo-
zování atrakcí v době konání Železno-
brodského jarmarku 2012 dle dodaných 
podkladů

ź schvaluje krátkodobý pronájem veřej-
ných a mobilních WC po dobu Železno-
brodského jarmarku 2012 ve dnech 8. 6. 
2012 až 10. 6. 2012 s nájemným včetně 
DPH v kině 3 000 Kč, na Malém náměstí   
2 000 Kč, na autobusovém nádraží 1 000 
Kč a na Jiráskově nábřeží (tržnice) 500 
Kč; poplatek za použití WC je stanoven ve 
výši 5 Kč pro všechna WC; uzavřením 
nájemní smlouvy pověřuje rada města Ing. 
Miloslava Loumu, místostarostou města

ź schvaluje Organizační řád pro provoz 
městského koupaliště v Železném Brodě   
a Provozní řád umělého koupaliště

ź schvaluje spolupráci s firmou Compe-
dium, která se zabývá propagací informač-
ních letáků

ź schvaluje Smlouvu o provozování kontej-
nerů na místě zpětného odběru, jejímž 
účelem je umístění a shromažďování  zpětně 
odebraného elektrozařízení skupin 1, 2 a 6

ź schvaluje dodatek číslo 3 ke Smlouvě        
o převodu licencí programového vybavení 
Radnice VERA číslo SWR/05/162, na 
dokoupení tří licencí Registry – evidence 
obyvatel. Cena tří licencí je 9 900 Kč 
včetně DPH

ź schvaluje proplacení opravy plotu 
sportoviště za sokolovnou v Železném 
Brodě TJ SOKOL ŽBS Železný Brod ve 
výši do 120 000 Kč

ź schvaluje bezplatné zapůjčení a dopravu 
stánků na svatojánskou pouť ke kostelíčku 
sv. Jana Nepomuckého Na Poušti dne     
19. 5. 2012

ź schvaluje poskytnutí mimořádné odměny 
za úspěšné plnění mimořádného nebo 
zvlášť významného pracovního úkolu      
v I. čtvrtletí 2012:

ź - ředitelka Městského muzea Mgr. Petra 
Hejralová

ź - ředitel Bytového podniku města 
Železného Brodu pan Miloš Havlík

ź - jednatel Technických služeb města 
Železný Brod Ivo Havlíček

ź - jednatel Tepla města Železný Brod, s. r. o. 
Miloš Kout

ź bere na vědomí zápis z jednání kulturní 
komise dne 9. 5. 2012

ź schvaluje pronájem části ppč. 1393/1 – 
ost. pl. v k. ú. Železný Brod za účelem 
umístění mrazícího boxu na městském 
koupališti v době letní sezóny 2012 panu 
R. D., Jirkov za cenu 500 Kč měsíčně + 
energie

ź schvaluje pronájem části o velikosti         
5 x 3 m ppč. 1393/1 – ost. pl. v k. ú. 
Železný Brod za účelem umístění stánku     
s občerstvením na městském koupališti     
v době letní sezóny 2012 za cenu 10 000 
Kč měsíčně + energie, panu F. V., Bakov 
nad Jizerou IČ 49800833

ź schvaluje pronájem části stavby s čp. 823 
postavené na ppč. 769/4 v k. ú. Železný 
Brod panu P. Š., IČ 42459079, Malá 

2 2Horka, 24 m  za cenu 200 Kč m /rok a 39 
2 2m  za cenu 250 Kč m /rok, osvobozeno od
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ź DPH. Náklady spojené s pronájmem – 
případné vybudování NN, revize 
elektroinstalace hradí nájemce

ź schvaluje právo stavby na pozemku ppč. 
1644/2 a 1644/8 vše v k. ú. Železný Brod – 
svodové přípojky NN pro pozemek pč. 
1641/4 v k. ú. Železný Brod a uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ 
Distribuce, a. s., IČ 24729035 o zřízení 
věcného břemene spočívajícím v právu 
zřizovat a provozovat distribuční soustavu 
na pozemku pč. 1644/2 a 1644/8 vše v k. ú. 
Železný Brod a právu přetínat pozemek 
vodiči a umisťovat v něm 3 vedení. Cena 
dle platného ceníku činí 20 Kč za běžným 
+ DPH

ź schvaluje právo stavby na pozemku ppč. 
1395 v k. ú. Železný Brod – kabelové 
přípojky NN pro pozemek pč. 238/1 v k. ú. 
Železný Brod a uzavření smlouvy             
o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a. s., 
IČ 24729035 o zřízení věcného břemene 
spočívajícím v právu zřizovat soustavu na 
pozemku pč. 1395 v k. ú. Železný Brod      
a právu přetínat pozemek vodiči a umis-
ťovat v něm vedení. Cena dle platného 
ceníku činí 1 000 Kč za běžný m + DPH

ź neschvaluje pronájem ppč. 1584/4 v k. ú. 
Hrubá Horka 

ź souhlasí se změnou nájemní smlouvy 
mezi Městem Železný Brod a AVE 
Železný Brod s. r. o., IČ 47308192 na 
pronájem nebytových prostor na nábřeží 
Obránců míru čp. 834 za účelem 
rehabilitačního zařízení

ź souhlasí s přihlášením slečny J. V., nyní 
bytem Náchod, k trvalému pobytu na 
adresu nábřeží Obránců míru 580, č. bytu 
3, Železný Brod

ź souhlasí s přihlášením slečny D. M.         
k trvalému pobytu na adresu Na Vápence 
757, č. bytu 64, Železný Brod

ź souhlasí s přihlášením paní M. E.              
k trvalému pobytu na adresu Vaněčkova 
408, číslo bytu 43, Železný Brod

ź nesouhlasí s přihlášením paní H. Š., nyní 
bytem Jablonec nad Nisou, k trvalému 
pobytu na adresu Příčná 334, číslo bytu 5, 
Železný Brod 

ź schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na 
byt v Železném Brodě, Jiráskovo nábřeží

ź 717, číslo bytu 53 uzavřené mezi Městem 
Železný Brod a paní V. R., o nájemce pana 
V. R., bytem tamtéž

ź schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na 
byt v Železném Brodě, Na Vápence 768, 
číslo bytu 14 uzavřené mezi Městem 
Železný Brod a paní J. K., o nájemce paní 
J. K., bytem tamtéž

ź schvaluje výměnu bytů mezi P. a V. S., 
Železný Brod, nábřeží Obránců míru 570   
a paní G. J., Železný Brod, nábřeží 
Obránců míru 570

ź revokuje usnesení č. 256/11rm ze dne     
31. 5. 2011, kterým schválila bytovou 
komisi 4 v tomto složení: Ing. Miloslav 
Louma, Jakub Horáček, Věra Brun-
clíková, Kateřina Veličková, Eva Havlí-
čková a schvaluje bytovou komisi ve 
složení: Ing. Miloslav Louma, Věra 
Brunclíková, Kateřina Veličková, Eva 
Havlíčková a Miloš Havlík

ź schvaluje přidělení bytu č. 60 o velikosti 
1+2, Vaněčkova 408, Železný Brod, paní 
J. R., nyní trvale bytem Jablonec nad 

2Nisou, nájemné je stanoveno na 64 Kč/m
ź schvaluje přidělení bytu č. 52 o velikosti 

1+1, Jiráskovo nábřeží 712, Železný Brod, 
paní Z. H., nyní trvale bytem Železný 

2Brod, nájemné je stanoveno na 66 Kč/m
ź schvaluje přidělení bytu č. 7 o velikosti 

1+1, Jiráskovo nábřeží 717, Železný Brod, 
panu J. V., nyní trvale bytem Železný 

2Brod, nájemné je stanoveno na 61 Kč/m
ź schvaluje přidělení bytu č. 66 o velikosti 

1+2, Na Vápence 757, Železný Brod, paní 
P. K., nyní trvale bytem Železný Brod, 

2nájemné je stanoveno na 61 Kč/m
ź schvaluje přidělení bytu č. 55 o velikosti 

1+2, Na Vápence 754, Železný Brod, paní 
H. G., nyní trvale bytem Železný Brod, 

2nájemné je stanoveno na 53,02 Kč/m
ź schvaluje zadání rekonstrukce veřejného 

osvětlení v místních částech Bzí                 
a Chlístov Technickým službám města 
Železný Brod s. r. o. (IČ: 27260887)           
s výjimkou ze směrnice Města Železný 
Brod č. 1/2011 a schvaluje smlouvu o dílo 
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ź

ź

ź

ź

s Technickými službami města Železný 
Brod s. r. o. na rekonstrukci veřejného 
osvětlení v místních částech Bzí a Chlís-
tov v ceně 847 550 Kč (včetně DPH)
schvaluje uzavření Smlouvy o kontrolní 
činnosti s Ing. Tomášem Bartošem, K Bí-
lému Vrchu 1717, 250 88 Čelákovice, IČ 
43755011 na provedení zjišťovacího 
auditu města Železný Brod se zaměřením 
na významné skutečnosti zachycené          
v účetnictví organizace v roce 2010, cena 
40 000 Kč bez DPH
jmenuje od 1. 6. 2012 paní Alenu 
Matějkovou prozatímní vedoucí organi-
zační složky Informační a kulturní 
středisko Železný Brod, a to na dobu 
určitou do nástupu vedoucího, který 
vzejde z výběrového řízení a schvaluje 
platový výměr paní Aleně Matějkové, 
prozatímní vedoucí organizační složky 
Informační a kulturní středisko Železný 
Brod
schvaluje pronájem KC KINO ve dnech    
8.–10. 6. 2012 studiu VNUK zastou-
penému Eliškou Lhotskou za účelem 
prodeje a prezentování nultého ročníku 
VNUK MARKETU za cenu řemeslného 
stánku v době jarmarku, tj. 300 Kč denně

Věra Brunclíková
vedoucí odboru vnitřních věcí

Informace pro rodiče o uzavření mateřských škol 
v období hlavních prázdnin

Upozorňujeme rodiče, že mateřské školy 
v Železném Brodě: 

ź Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327 
ź Mateřská škola Železný Brod, Na Vápence 766
ź Mateřská škola Železný Brod, Stavbařů 832 

budou o hlavních prázdninách uzavřeny v době 

od 16. července do 24. srpna 2012 včetně. 
O veškerých podrobnostech a způsobu platby stravného a pobytného budou rodiče informováni 
v jednotlivých mateřských školách.

Prázdninový provoz mateřských škol

Informujeme Vás o výlukách traťových kolejí 
v souvislosti s přestavbou železničního uzlu 
Stará Paka, a to Stará Paka–Semily–Železný 
Brod, Stará Paka–Martinice v Krkonoších      
a objízdných trasách náhradní autobusové 
dopravy v úseku ve dnech 23. 6.–17. 7. 2012. 
Všechny vlaky budou po dobu výluky 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, 
odjezdy a příjezdy náhradní autobusové 
dopravy jsou organizovány na trati 030 dle 
výlukového jízdního řádu, na trati 040 dle 
pravidelného jízdního řádu. 
Za komplikace způsobené výlukovou 
činností se omlouváme. 

Tomáš Fiala 
České dráhy, a. s., KCOD Hradec Králové

T: +420 972 341 641, M: +420 725 552 380
E: fiala@kcod.cd.cz, www.cd.cz 

Informace o výlukách
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Březina, Olšina, Dneboh, Hoškovice

XXXIX. Rally Bohemia je 
jedním z vrcholů moto-
ristického sportu v České 
republice a může se svým 
významem směle řadit 
vedle akcí, jako je napří-
klad Velká cena Brna při 
moto GP nebo mistrovství 
světa v motokrosu v Lokti. 
Automobilová rally startu-
je 13. července v Mladé 
Boleslavi a v hlavním poli 
představí účastníky FIA 
Evropského poháru - 
Central, Mediasport Mezi-
národního mistrovství 
České republiky v rally, 
tedy kompletní domácí 
špičku, ale také účastníky 
německého mistrovství DRS. Kromě hlavního pole závodníků budou moci přítomní diváci 
sledovat historické rally vozy v rámci takzvané Historie show, kde nebudou chybět zvučná 
jména světových rally jezdců s legendárními soutěžními vozy. Rychlostní zkoušky XXXIX. 
Rally Bohemia jsou rozdělné do dvou etap na Mladoboleslavsku, Liberecku a Jablonecku. 
Hlavním partnerem soutěže bude automobilka Škoda Auto, a.s.

XXXIX. ročník Rally Bohemia

Foto převzato z Našeho Jablonecka

Martin Pavlát

č

P
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Miloš Havlík

ZPRAVODAJ 2012LÉTO 

rozložení spojů vedených přes Voděrady                     
a Roudný, a to zejména prázdninových, které 
jezdí specificky mimo období školního roku.

Zlepšení přestupních vazeb na Rokytnicku 
a Jilemnicku
Pro lepší spojení z/do Harrachova a Ro-
kytnice byly upraveny pro umožnění přestupů 
časy odjezdů a příjezdů na lince 942, a to 
zejména v zastávkách Rokytnice, host.           
a Jablonec n. Jiz., nám. Zároveň byly drobně 
upraveny časy jízdy linky 948 přes Benecko 
pro vytvoření návaznosti na/od Vrchlabí            
v Jilemnici.

Přehled linek se změnami jízdného řádu 
Od 10. 6. 2012 byly plánovány kromě výše 
popsaných zásadnějších změn i další dílčí 
úpravy dle podnětů cestujících. Změny od     
10. 6. se tak dotýkají následujících linek 
jezdících přes Železný Brod:

670037 Vysoké n. Jiz.–Semily–Turnov– 
–Mladá Boleslav–Praha

670560 Lomnice n. Pop.–Semily–Železný 
Brod–Jablonec n. Nisou–Liberec

670861 Semily–Záhoří–Železný Brod

670862 Turnov–Koberovy–Železný Brod– 
–Líšný–Malá Skála

670863 Turnov–Malá Skála, Vranové– 
–Železný Brod

670864 Turnov–Koberovy–Železný Brod

Ing. Ondřej Polák 
manager PAD pro Liberecký kraj BusLine a. s.

Na webových stránkách města nebo v Turisti-
ckém informačním středisku dostanete detailní 
rozpisy výše jmenovaných upravených linek. 

Na linkách společnosti BusLine došlo od      
10. 6. 2012 k následujícím změnám:

Zrušení linky 940 Tanvald – Jilemnice
Kvůli ukončení spolupráce firmy Devro 
(Cutisin) s Libereckým krajem dochází ke 
zrušení linky 940 (Tanvald–Jilemnice). 
Víkendové spoje budou v upravených časech 
nahrazeny v úseku Rokytnice n. Jize-
rou–Jilemnice linkou 941.

Doladění časů odjezdů v Turnově dle praxe
Kvůli zpožděním daným přeplněností ulic       
v Turnově budou upraveny časy odjezdů          
z autobusového nádraží a terminálu u žel. st.      
v Turnově na linkách:
342 – Turnov– Malá Skála– Jablonec n. N.
551 – Turnov–Lomnice n. P.
862 – Turnov–Koberovy–Železný Brod
864 – Turnov–Klokočí–Železný Brod

Přizpůsobení času v úseku 
Mladá Boleslav –Praha a zpět na lince
Vysoké–Semily–Praha 
Většina spojů linky 670037, které byly od 
prosince nově zavedeny, se osvědčila a jejich 
jízdní doby mezi Prahou a Mladou Boleslaví 
budou upraveny dle reálných zkušeností.

Zlepšení přestupní vazby na vlaky v Tanvaldu
Vzhledem k blížícímu se dokončení terminálu 
v Tanvaldu byly upraveny časy příjezdu 
vybraných spojů od Kořenova a Desné (linky 
741, 747 a 748) do Tanvaldu pro větší rezervu 
v přestupu u žel. st. na vlaky do Liberce            
i Železného Brodu.

Změna termínu omezení dle dovolené 
TREVOSU v Turnově
Omezení provozu na lince 546
Semily–Tatobity–Turnov, Valdštejnsko bude 
o prázdninách přizpůsobeno dovolené firmy 
TREVOS (2.–15. 7. 2012).

Úprava trasování spojů přes Frýdštejn
Dle požadavku obce Frýdštejn bude upraveno

Změny jízdních řádů BusLine v Libereckém 
kraji k 10. červnu 2012
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Lucie Rakoušová 
 Sdružení Český ráj

ZPRAVODAJ 2012LÉTO 

Ve dnech 19. až 24. května zorganizovalo 
Sdružení Český ráj – ve spolupráci s partnery   
a zahraničním zastoupením ČCCR Czech-
tourism v Miláně – několikadenní presstrip 
pro dva italské žurnalisty pracující pro 
časopis EV-Magazine. 
EV-Magazine je prestižní dvouměsíčník         
o přírodě a cestování, který vychází v italsko-
anglické jazykové mutaci v tištěné i elektro-
nické podobě. Je distribuován pro turistické 
kanceláře, sdružení a instituce cestovního 
ruchu, také na více než 500 hotelů, do 
golfových klubů, významných italských 
firem i do VIP salonků italských letišť.  
Program pro oba novináře byl sestaven tak, 
aby jim během poměrně krátkého pobytu bylo 
představeno co možná nejvíce ze široké 
nabídky regionu. Každý den zavítali do jiné 
oblasti Českého ráje, navštívili hrady, zámky, 
muzea a galerie, skalní města. Měli možnost 
účastnit se Valdštejnských slavností v Jičíně, 
tradiční výroby granátových šperků a sklář-
ského řemesla a v neposlední řadě si 
vyzkoušeli horolezecký výstup na Suché 
skály.
Podle slov jednoho ze zúčastněných, Mirka 
Sotgiu, byli ohromeni a překvapeni krásou       
a rozmanitostí krajiny Českého ráje, 
vstřícností a rozsahem znalostí jejich 
průvodců o prezentované nabídce a skuteč-
ností, jak velký počet zajímavostí a atraktivit 
je soustředěn na poměrně malé ploše. Nejen    
z tohoto důvodu bude reportáži o regionu 
Český ráj věnováno na 30 stran, a to s největší 
pravděpodobností v lednovém čísle časopisu 
EV-Magazine 2013. 
„Český ráj je opravdový ráj pro cestovatele. 
Na jednom místě jsou k dispozici outdoorové 
aktivity, nabídky pro cyklistiku, horolezectví 
či pěší turistiku. Velkým překvapením byla 
pro mě středověká historie místa. Italský 
turista má rád historii a tradici, což nejlépe 
pozná právě na památkách,“ shrnul novinář 
Mirko Sotgiu. Jak dodal, italský turista je rád 
součástí nějakého většího dění, nadšen proto 
byl z Valdštejnských slavností, ale také se rád 
dobře nají, což ocenil v historických kulisách

Český ráj bude představen italským turistům
krčmy v Dětenicích. 
Novináři z Itálie 
obdivovali i kvalitní 
informační systém 
pro pěší turisty, například systém značení tras, 
mapové podklady a informační materiály, za 
velmi důležité považují ještě další zlepšení 
prezentace Českého ráje mimo hranice České 
republiky, protože je to úchvatný kout Evropy, 
o kterém někde vůbec nevědí. „Z České 
republiky naši krajané znají převážně jen 
Prahu, měli by ale zamířit i do Českého ráje,“ 
doplnil Sotgiu. 

Italští novináři zavítali i do našeho města 
Železný Brod. Nejprve navštívili místní 
prodejnu korálků s ukázkou výroby Lamp-
glas. Potom se vydali s italsky mluvícím 
průvodcem, kterým jim byl zde v Železném 
Brodě místní občan Ernesto Malafarina st., za 
dalšími zajímavostmi města, jako je například 
kostel Jakuba Většího, památková oblast 
Trávníky, navštívili Běliště a Městskou galerii 
Vlastimila Rady, nebo vzdálenější Krkavčí 
skálu. Novinářům se v našem městě a vůbec    
v celém Českém ráji natolik líbilo, že 
prohlásili: „Pokud se sem příště nepodíváme 
pracovně, tak určitě na soukromou dovo-
lenou”. Podle jejich slov, znají Italové z České 
republiky pouze Prahu, a že vůbec nevidí 
důvod, proč nenavštívit i jiná krásná, zajímavá 
města,  vesničky a přírodní zajímavosti. 

Děkujeme Sdružení Český ráj za propagaci 
našeho města a děkujeme panu Ernestu 
Malafarinovi st. za vstřícnost a propagaci        
v italském jazyce. 

Doufejme, že „nával” turistů z Itálie, ale              
i z jiných zemí bude veliký.

Alena Malafarinová
redaktorka Železnobrodského zpravodaje

Poznámka naší redakce na závěr
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Elektronická aukce dodavatele elektrické energie 
Město Železný Brod uskutečnilo 30. 5. 2012 
elektronickou aukci na dodávky silové 
elektrické energie pro období od 1. 10. 2012 
do 31. 12. 2013. Cena elektrické energie se 
skládá z regulované složky za distribuci, 
kterou určuje Energetický regulační úřad,       
a z neregulované složky (tzv. silová elektřina), 
kterou můžeme smluvně ovlivnit. Poměr 
obou složek ceny je přibližně stejný. 
Do elektronické aukce se na straně zadavatele 
zapojilo celkem 17 subjektů. Vedle Města 
Železný Brod a jeho 9 organizací a obchod-
ních společností se za účelem zvětšení 
objemu zakázky a tím i její atraktivity pro 
dodavatele zapojila do aukce i Obec Koberovy 
a její 3 organizace, TJ FOTBALOVÝ KLUB 
ŽBS Železný Brod, TJ SOKOL Bzí a TJ 
SOKOL Hrubá Horka. Předmětem zakázky je 
cca 1 770 MWh. Cena silové elektřiny od 
současného dodavatele je při tomto objemu 
elektřiny 2 938 511 Kč. Nabídku do elektro-
nické aukce předložilo 8 uchazečů, 

       

z nichž 
jeden musel být vyřazen, jelikož jeho nabídka 
nebyla úplná. V průběhu aukce se často

střídalo pořadí uchazečů, vítězem se nakonec 
stal CENTROPOL ENERGY, a. s. s cenou       
2 159 353 Kč, což představuje snížení ceny      
o 26,52 % a úsporu 779 158 Kč. Podíl Města 
Železného Brodu a jeho organizací na celkové 
úspoře je asi 69 %  (536 tis. Kč). 
O náklady elektronické aukce se zadavatelé 
podělí podle objemu elektřiny, se kterým do 
aukce vstupovali. Celkové náklady jsou       
65 000 Kč. (Ceny jsou uváděny bez DPH.)

Elektronickou aukci hodnotí starosta André 
Jakubička jako velmi úspěšnou. ,,Úspora   
26,5 % ve výši téměř 800 000 korun je pro nás 
velice příjemným výsledkem několika-
měsíční práce. Pro zvýšení objemu balíku 
sdružených dodávek elektrické energie jsme 
přizvali i železnobrodský fotbalový klub, 
sokoly anebo obce patřící do ORP Železný 
Brod. I oni tak dosáhli na velké úspory, 
kterých by jako samostatní zákazníci nemohli 
docílit,“ říká pan starosta.

Mgr. Josef Haas
tajemník Městského úřadu

Mgr. Josef Haas, tajemník Městského úřadu

Vozový park města
Město Železný Brod v současné době vlastní 
osm osobních vozidel, jejichž průměrné stáří je 
9 let. Oproti roku 2010 je to o jedno vozidlo 
méně. Dvě vozidla (Fiat Doblo Cargo a Škoda 
Roomster)  užívá k terénní činnosti  
Pečovatelská služba Železný Brod. Městský 
úřad v současnosti používá čtyři vozidla. Škoda 
Fabia je užívána odborem sociálních věcí pro 
výkon sociálněprávní ochrany dětí (místní 
šetření, jednání u soudu, návštěvy dětí v ústav-
ních zařízeních). Škoda Octavia Combi je 
vyčleněna pro starostu města André Jakubičku, 
který ji na základě písemné dohody s městem 
používá pro služební a soukromé účely. Způsob 
evidence, vykazování a realizace této dohody 
se ve vztahu k uživateli automobilu řídí § 6 
odst. 6 zákona o daních z příjmu. V tomto 
případě se za příjem starosty považuje 1% 
vstupní ceny vozidla za každý i započatý 
kalendářní měsíc poskytnutí vozidla (z této 
částky je odváděna daň, sociální a zdravotní 

pojištění). Měsíčně probíhá vyúčtování. 
Uživatel vozidla vede v knize jízd jednotlivé 
služební a soukromé jízdy a počet ujetých 
kilometrů (za soukromou cestu je považována i 
cesta do práce a zpět). Nakoupené pohonné 
hmoty na služební cesty jsou propláceny 
městem, pohonné hmoty nakoupené pro 
soukromé účely hradí starosta.
Stavební úřad používá při místních šetřeních 
Škodu Felicia, a to často společně s pracovníky 
z jiných odborů. Pro ostatní odbory Městského 
úřadu a organizační složky města je k dispozici 
Škoda Octavia z roku 2000.
Městská policie má k dispozici dva vozy. 
Vzhledem k jejich stáří (Škoda Felicia combi 
14 let, Škoda Fabia Combi 8 let) a rostoucím 
nákladům na jejich opravy a provoz bude Město 
v příštím roce patrně nuceno pořídit pro účely 
městské policie nový automobil.
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Městské koupaliště
zve všechny zájemce o plavání a příjemnou relaxaci k návštěvě.
Koupaliště je otevřeno v případě příznivých klimatických podmínek v době od 10 do 19 hodin. 
Výše vstupného zůstává stejná jako v minulých letech – celodenní vstupné pro dospělého činí 
50 Kč, pro děti 30 Kč, odpolední vstupné (po 15 hodině) činí pro dospělého 30 Kč, pro děti        
10 Kč. Vstupné se nově vybírá po celou provozní dobu, ukončení výběru vstupného jednu 
hodinu před uzavřením koupaliště bylo zrušeno. Návštěvníci jsou povinni dodržovat základní 
hygienická pravidla (povinnost osprchovat se před vstupem do bazénu, vstup do bazénu pouze    
v plavkách atd.). Návštěvník, který nedodržuje organizační řád nebo nedbá pokynů správce 

koupaliště, bude správcem vykázán 
bez náhrady vstupného. V areálu je 
k dispozici hřiště, zapůjčit lze míč 
na volejbal či kopanou, lze si zahrát 
i stolní tenis. Nově můžete na 
webových stránkách města sledo-
vat aktuální dění na koupališti na 
adrese:
http://www.zeleznybrod.cz/koupaliste 

Městské koupaliště Železný Brod
Foto: Milan Drahoňovský

Městské koupaliště Železný Brod, foto: Milan Drahoňovský

Ing. Miloslav Louma
místostarosta
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„Úprava registru živnostenského podnikání            
v návaznosti na základní registry veřejné správy“
Úpravou Registru živnostenského podnikání           
v návaznosti na základní registry veřejné správy 
(dále „Projekt“) dojde k významné změně 
fungování živnostenských úřadů vůči podni-
katelům. Dopad projektu na podnikatele byl 
nejdůležitějším kritériem a indikátorem. Díky 
bezpečné a aktuální databázi dat o občanech            
a státních i nestátních subjektech v základních 
registrech nebude muset podnikatel obíhat úřady     
a opakovaně předkládat stále stejné dokumenty, 
například při změně svého jména, bydliště nebo 
sídla,  a další základní údaje. Změnu provedenou 
na jednom úřadě získají z registrů i ostatní úřady, 
které mají k údaji přístup na základě zákona. 
Správnost pořízených údajů zajistí fakt, že jediné 
relevantní, správné a aktuální údaje získá úředník 
živnostenského úřadu ze základních registrů. 
Zrychlí se tím proces vyřízení žádosti podnikatele    
a sníží byrokratická zátěž úřadů i podnikatelů. 
Projekt přináší zajištění a rozšíření komunikace se 
základními registry tak, aby údaje již jednou 
vedené v některém z registrů mohly využívat i další 
registry veřejné správy, které s takovými údaji ze 
zákona pracují, zlepšení podnikatelského prostředí 
a hlavně zjednodušení procesů pro podnikatele, 
například při vstupu do podnikání, tedy při 
ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi.
Hlavními subjekty podílející se na Projektu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dodavatelé podílející se na realizaci Projektu: 
společnosti Equica, a. s. a ICZ a.s.
Uživatelé IS RŽP: obecní živnostenské úřady, 
krajské živnostenské úřady
Živnostenský úřad České republiky, jehož 
působnost vykonává MPO, další externí uživatelé
Novela zákona o silniční dopravě
Dne 1. června 2012 nabyl účinnosti zákon              
č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě, ve znění předpisy (zákon     
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích  a zákon č. 634/2004 Sb.,                  
o správních poplatcích).
Zákon č. 119/2012 Sb. byl vypracován                    
s ohledem na nutnost vytvořit v českém právním 
řádu podmínky pro přímou aplikaci nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 
ze dne 21.října 2009, kterým se zavádějí společná  
pravidla týkající se závazných podmínek pro
výkon povolání podnikatele v silniční dopravě  

Odbor obecní živnostenský úřad
a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (dále jen 
nařízení). Výše uvedené nařízení je závazné            
a přímo použitelné ve všech členských státech 
Evropské unie od  4. 12. 2011.
Provozování silniční motorové dopravy malými 
vozidly
Malým vozidlem se podle § 2 odst. 15 zákona         
o silniční dopravě rozumí vozidlo nebo jízdní 
souprava o největší povolené hmotnosti 
nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li k přepravě zvířat 
nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče.
K získání koncese pro provozování silniční 
motorové dopravy prostřednictvím malých vozidel 
musí žadatel požádat o koncesi a splňovat 
podmínky provozování živnosti podle § 6 odst. 1 
živnostenského zákona. Živnostenský úřad požádá 
o stanovisko ke koncesi dopravní úřad, přičemž 
stanovisko dopravního úřadu bude v případě 
provozování silniční dopravy prostřednictvím 
malých vozidel vždy kladné.
Provozování silniční motorové dopravy velkými 
vozidly
Velkým vozidlem se podle § 2 odst. 14 zákona         
o silniční dopravě rozumí vozidlo nebo jízdní 
souprava o největší povolené hmotnosti 
přesahující 3,5 tuny, jsou-li k přepravě zvířat nebo 
věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než      
9 osob včetně řidiče.
Žadatel o koncesi pro provozování silniční 
motorové dopravy prostřednictvím velkých 
vozidel musí splňovat zvláštní podmínky podle § 6 
odst. 1 zákona o silniční dopravě, kterými jsou: 
a) usazení – splnění podmínky usazení podnikatele 
v silniční dopravě provozované prostřednictvím 
velkých vozidel na území České republiky bude při 
žádosti o vydání koncese nebo o změnu rozhodnutí 
o udělení koncese posuzovat krajský dopravní úřad.
b) dobrá pověst – splnění podmínky bezúhonnosti 
posuzuje při vydání koncese nebo o změnu 
rozhodnutí o udělení koncese nebo při žádosti         
o schválení ustanovení nového odpovědného 
zástupce živnostenský úřad. Pokud není splněna 
podmínka bezúhonnosti, není zároveň splněna ani 
podmínka dobré pověsti. 
c) finanční  způsobilost – splnění podmínky 
finanční způsobilosti při žádosti o koncesi nebo       
o změnu rozhodnutí o udělení koncese, stejně jako    
i trvání finanční způsobilosti posuzuje krajský 
dopravní úřad.
d) odborná způsobilost – zkoušku odborné 
způsobilosti provádí krajský dopravní úřad 
příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele, 
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nebo nemá-li žadatel trvalý pobyt na území České 
republiky, podle místa obvyklého bydliště 
žadatele.
Podnikatel v silniční dopravě provozované 
velkými vozidly musí provozovat živnost 
prostřednictvím odpovědného zástupce.
Odpovědný zástupce může vykonávat činnost 
současně nejvýše pro 4 podnikatele v silniční 
dopravě provozované velkými vozidly, pokud 
součet velkých vozidel používaných těmito 
podnikateli k podnikání nepřesáhne 50. Fyzická 
osoba může být ustanovena sama sobě 
odpovědným zástupcem pro provozování silniční 
motorové dopravy velkými vozidly a pak může 
vykonávat tuto činnost maximálně pro tři 
podnikatele.
Dopravní úřad vydává stanovisko k podané žádosti 
o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení 
koncese, ve kterém uvede, zda souhlasí s udělením 
koncese. Stanoviskem dopravního úřadu je 
živnostenský úřad vázán.
Náležitosti, které je třeba, aby žadatel k žádosti       
o koncesi pro provozování silniční motorové 
dopravy prostřednictvím velkých vozidel (vedle 
náležitostí stanovených živnostenským zákonem), 
jsou uvedeny v § 8c odst. 4 zákona o silniční 
dopravě následovně:
ź doklad osvědčující  právní důvod užívání 

prostor pro splnění podmínky usazení (doklad 
prokazující vlastnické nebo užívací právo k 
sídle nebo místu podnikání)

ź doklad osvědčující právní důvod užívání 
alespoň 1 velkého vozidla po udělení koncese 
nebo změně rozhodnutí o udělení koncese 
(např. smlouva o pronájmu, leasingová 
smlouva, popř. smlouva o smlouvě budoucí)

ź doklady prokazující splnění podmínky 
finanční způsobilosti (zahajovací rozvaha, 
zahajovací přehled obchodního majetku, popř. 
potvrzení jako je bankovní záruka nebo 
pojištění)

ź osvědčení o splnění podmínky dobré pověsti, 
bylo-li žadateli nebo jím ustanovenému 
odpovědnému zástupci vydáno podle čl. 19 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

ź pokud má osoba, kterou žadatel ustanovil 
odpovědným zástupcem k žadateli skutečnou 
vazbu, doklad o této vazbě (např. pracovní 
smlouva)

Více informací týkající se novely zákona o silniční 
motorové dopravě můžete získat:
ź zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
ź nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)   

č. 1071/2009 ze dne 21.října 2009
ź Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

ź dopravy. Kontaktní osoby: Ing. Josef Jirásek, 
telefon 485226283, e-mail josef.jirasek@kraj-
lbc.cz, Mgr. Michal Mochal, telefon 
485226282, e-mail michal.mochal@kraj-lbc.cz

ź Obecní živnostenský úřad
 Novela zákona o živnostenském podnikání
Dne 30. června 2012 nabyl účinnosti zákon            
č. 169/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání, ve znění 
pozdějších předpisů
Přehled nejdůležitějších změn:
ź nová úprava pokračování v provozování 

živnosti při úmrtí podnikatele (§ 13 a § 57 odst. 
1 písm. a),

ź úprava prokazování práva k místu podnikání, 
sídlu organizační složky zahraniční osoby (§ 31 
odst. 2, § 46 odst. 1 písm. f), § 46 odst. 2 písm. 
f)g). Pokud má podnikatel místo podnikání 
totožné s bydlištěm, může do budoucna určit, 
že při změně bydliště se současně mění i místo 
podnikání; s výjimkou případu, kdy bydliště je 
na adrese ohlašovny správního orgánu, který 
úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na 
území ČR (§ 49 odst. 4 a § 31 odst. 2). 
Podnikatel na adrese ohlašovny nesmí mít ani 
adresu pro vypořádání závazků; to neplatí, 
pokud prokáže k prostorám na ohlašovně 
vlastnické nebo užívací právo  (§ 31 odst. 16),

ź nový důvod pro povinné zrušení živnosten-
ského oprávnění z moci úřední při neprokázání 
právního důvodu užívání prostor podle § 31 
odst. 2 (§ 58 odst. 1 písm.d),

ź nová úprava povinného pozastavení provo-
zování živnosti v provozovně při závažném 
porušení právních předpisů (§ 58 odst. 4,5),

ź úprava zrušení živnostenského oprávnění na 
návrh podnikatele (§ 58 odst. 5),

ź ruší se povinnost podnikatele označovat 
provozovnu identifikačním číslem provozovny  
(§ 17 odst. 6,7); nově se identifikační číslo 
provozovny uvádí na výpisech ze živnosten-
ského rejstříku (§ 60 odst. 2 písm. d),

ź rozšiřuje se funkce živnostenského úřadu jako 
centrálního registračního místa (nově lze 
přijímat i podání bez vazby na ohlášení             
v režimu živnostenského zákona), (§ 45a odst. 5),

ź odpadá povinnost živnostenských úřadů 
oznamovat zrušení živnostenských oprávnění 
na úřední desce z důvodu publicity registru 
živnostenského podnikání (původní § 58 odst. 5),

ź přechodná ustanovení řeší problematiku § 13 a 
dále stanoví, že zahájená řízení se dokončí 
podle právní úpravy, která je pro podnikatele 
příznivější. Monika Králová

vedoucí živnostenského odboru
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Zemědělská půda představuje národní bohat-
ství, je nenahraditelným výrobním prostředkem 
umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou     
z hlavních složek životního prostředí. Ochrana 
zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování 
a racionální využívání jsou činnosti, kterými je 
také zajišťována ochrana a zlepšování životního 
prostředí.
K zajištění těchto cílů vydal české stát právní 
normy, kterými jsou zákon č. 334/1992 Sb.,        
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů a zákon č. 326/2004 
Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.
Dle těchto právních norem jsou vlastníci nebo 
nájemci pozemků ve smyslu § 3, odst.1 zákona    
o ochraně zemědělského půdního fondu 
hospodařit na zemědělské půdě tak, aby 
nepoškozovali okolní pozemky a příznivé 
fyzikální, biologické a chemické vlastnosti 
půdy. Ve smyslu § 3 , odst.1), písm. a) zákona      
o rostlinolékařské péči je pak právnická nebo 
fyzická osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává 
nebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty 
nebo jiné předměty, a vlastník pozemku nebo 
objektu nebo osoba, která je užívá z jiného 
právního důvodu povinni zjišťovat a omezovat 
výskyt a šíření škodlivých organismů včetně 
plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám 
nebo nedošlo k poškození životního prostředí 
anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
Jedná se tedy o povinnost chránit pozemky         
a porosty na nich před plevely (např. pcháč oset, 
šťovík tupolistý, šťovík kadeřavý, pelyněk 
černobýl, lebedy, merlíky, rmeny, bolševníky). 
Znamená to zajišťovat během vegetačního 
období jejich průběžnou likvidaci, neboť v době 
květu jsou plevele jednou z příčin alergií, svým 
rozšířením po vysemenění ohrožují hospo-
dářskou činnost a narušují životní prostředí obcí 
a měst.
Městský úřad Železný Brod – odbor životního 
prostředí, jako orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu a orgán rostlinolékařské péče, ve 
smyslu ust. § 3, odst.1) zákona č. 334/1992 Sb.,  

Upozornění pro všechny vlastníky  a  nájemce  
pozemků  na  jejich  povinnost  zabezpečení  
obhospodařování těchto ploch

a ve smyslu ust. § 3, odst.1), písm. a)  zákona      
č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,     
vyzývá  všechny vlastníky a nájemce pozemků 
v katastrálních územích Železný Brod, Chlístov, 
Jirkov, Střevelná, Hrubá Horka, Bzí, Horská 
Kamenice k plnění  následujících  preventivních 
ochranných opatření : 
� Na neobdělávané orné půdě provést 2x 

ročně posečení porostu v termínech do      
30. 6.  a do  31. 8.  běžného roku. 

‚ Na pozemcích s trvalým travním porostem 
u přirozeně jednosečných porostů provést 
pokos travní hmoty 1x ročně do 10. 7. 
běžného roku. Na ostatních trvalých 
travních porostech provést pokos 2x ročně 
do 30. 6. a 31. 8.  běžného roku.

� Na neposečených enklávách zemědělské 
půdy po pastvě nebo po sklizni provést 
pokos do  15. 9.  běžného roku.

„ Na nezemědělské půdě a stavebních 
pozemcích provést pokos 2x ročně do       
30. 6.  a  31. 8.

Výjimku z uvedených lhůt mohou tvořit porosty 
na pozemcích, které spadají do zvláštního 
režimu hospodaření podle zákona č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny. Takovéto plochy 
tvoří např. ochranná pásma, chráněná území, 
lokality s výskytem zvláště chráněných 
rostlinných a živočišných druhů.
Nesplněním uloženého opatření se právnické 
osoby a fyzické osoby oprávněné k  podnikání 
vystavují nebezpečí sankčního postihu ve 
smyslu § 20 zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu. Fyzické osoby mohou být 
postihnuty v přestupkovém řízení podle zákona 
č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,    
o přestupcích. 
Orgán státní správy ve věcech rostlinolékařské 
péče může fyzické nebo právnické osobě, která 
neplní povinnosti při omezování výskytu 
plevelů, které se šíří z neobdělávané zemědělské 
a neudržované nezemědělské půdy na okolní 
pozemky, uložit podstatně vyšší pokutu podle     
§ 79b,  odst. 1, písm., a) zákona č. 326/2004 Sb.     
o rostlinolékařské péči ve znění pozdějších 
předpisů.

Odbor životního prostředí
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Hasiči radí občanům
Užijte si léto bez zbytečných požárů
Letní teplé počasí s nízkým počtem 
dešťových srážek zvyšuje nebezpečí vzniku 
požárů. Nadměrné vysychání lesů, luk a polí 
usnadňuje vznik a rychlé šíření požárů ve 
volné přírodě. Ušetřeny nezůstávají ani 
osamocené stromy, které při letních bouřkách 
může zasáhnout blesk. 
Hlavní příčinou vzniku požárů v těchto dnech 
je lidská nedbalost. Nejčastěji vznikají požáry 
z důvodu špatného zabezpečení či nedohašení 
ohniště nebo odhozením nedopalku cigarety 
do volné přírody. 
Pozor na: 
ź odhozené cigaretové nedopalky do volné 

přírody
ź skleněné předměty a sklo, z nichž se 

vlivem slunečního záření může stát lupa     
a zapálit suchou trávu, hořlavé předměty        
i stavby 

ź zapalovače nechané ve vozech, na 
verandách a balkonech; vlivem sluneční-
ho záření může dojít k výbuchu a násled-
nému požáru

ź jiskry, které při silném větru odlétají          
z ohniště či grilu
stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, vlhké 
seno a sláma na hromadách v nevětraných 
prostorách; může snadno dojít k samo-
vznícení

Doporučení při opékání, pálení táboráků         
a grilování
ź nerozdělávejte oheň ve vzdálenosti menší 

než 50 m od okraje lesa, v blízkosti 
zástavby, ve vysoké trávě, v blízkosti 
stromů, atd

 

ź

ź k rozdělávání ohně využijte tábořiště, 
ohniště, krby

ź místo pálení vždy ohraničte zeminou nebo 
kameny a izolujte od okolní trávy

ź oheň nikdy nerozdělávejte pomocí 
hořlavých kapalin

ź při pálení a grilování mějte u sebe základní 
hasební prostředky – vodu, písek nebo 
hasicí sprej, popř. lopatu a rukavice

ź při náhlé změně počasí, především silném 
větru, oheň ihned uhaste

ź neuhašená ohniště nikdy neponechávejte 
bez dozoru dospělé osoby

ź ohniště po ukončení pálení či grilování 
vždy řádně uhaste, prolijte vodou nebo 
zasypte zeminou

ź v období sucha ohniště kontrolujte              
i v průběhu následujícího dne, popřípadě 
opět prolijte vodou

ź nenechávejte děti v blízkosti otevřeného 
ohně bez dozoru dospělé osoby

ź pokud dojde k zapálení oděvu, který máte 
na sobě, a není po ruce dostatek vody         
k uhašení, zachovejte klid, zastavte se, 
lehněte si na zem a „válejte sudy", čímž 
dojde k zamezení přísunu kyslíku              
a uhašení ohně. Zasaženou osobu můžete 
přikrýt kusem oděvu nebo deky z přírod-
ního materiálu. Dejte pozor na látky           
z umělých vláken, které by se mohly 
přiškvařit na tělo!

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátor preventivně výchovné činnosti

krizové a havarijní plánování HZS Libereckého kraje
IN

F
O

R
M

A
C

E
 P

R
O

 O
B

Č
A

N
Y

  
 



16
www.zeleznybrod.cz ZPRAVODAJ  2012LÉTO

ź V červnu řešila MP ve 
spolupráci s PČR případ 
schizofrenní ženy, která 
porušila pravidla léčby.   

V důsledku toho ohrožovala lidi ve svém 
okolí i sebe. Hlídce se podařilo taktickým 
vyjednáváním ženu zklidnit a zamezit jí ve 
svém sebepoškození. Na místo byl 
přivolán lékař, který rozhodl o převozu do 
psychiatrické léčebny v Kosmonosech. 

ź V červnu MP řešila 3 případy agresivních 
pachatelů, kteří napadali jiné osoby a ničili 
majetek. Jelikož nereagovali na zákonné 
výzvy, bylo nutno proti nim použít 
donucovacích prostředků. Při zákrocích 
nedošlo ke zranění strážníků  ani osob, 
proti nimž byly zákroky vedeny. Všichni 
pachatelé skončili v policejní cele.

ź V červnu bylo provedeno 20 společných 
hlídek s PČR zaměřených na kontrolu 
veřejného pořádku ve městě.

ź Největší akcí, kterou v červnu MP 
zajišťovala, byl tradiční Jarmark. Při něm 
nalezla 3 ztracené děti a předala je 
rodičům. Ve spolupráci s OO PČR 
prováděla preventivní hlídkovou činnost,  
zabezpečila řádný průběh koncertů na 
Malém náměstí.  V průběhu Jarmarku 
řešila 12 případů podezření ze spáchání 
TČ, 3 osoby předvedla na PČR, 3 případy 
předala k dořešení správnímu orgánu. 
Dále bylo uloženo 8 blokových pokut, 16 
případů bylo řešeno domluvou, při své 
činnosti zkontrolovala 33 osob. Bylo 
přijato ještě dalších 65 oznámení, které 
MP prověřovala. 

ź Celkem bylo v červnu přijato 310 
oznámení, 30 z nich bylo vyřešeno v 
blokovém řízení,  55 případů bylo řešeno 
ve spolupráci s policií ČR. 3 případy byly 
předány k dořešení správnímu orgánu. 
Zbytek případů byl vyřešen domluvou, 
nebo se jednalo o žádosti o pomoc, které 
nemají trestněprávní charakter.

Služby:
kopírování (černobílé, max. A3), tisk z PC, 
internet, skenování, laminování (A4, A3), 
výlep plakátů
Nabízí:
ź upomínkové a sběratelské předměty města 

Železný Brod – pohlednice, turistické 
známky a vizitky, magnetky, odznáčky, 
štítky na hůl, pexesa, zvonky...

ź turistické a cykloturistické mapy Čes-
kého ráje, Jizerských hor a Krkonoš

ź turistické noviny Český ráj 2012 (v pro-
deji i v trafice u vlak. nádraží)

ź poštovní známky
ź skleněné figurky firmy Lampglass, s. r. o. 

a paní Jarešové
ź šperky paní Velíkové a pana Lubase
ź knihy: Křížem krážem po Česku, 

Nejznámější pohádková místa, Na kole, 
Varhany a jejich osudy, Suché skály  
(horolezecký průvodce), Kulturní památ-
ky Turnovska, Život se sklem, Paměti 
farní osady Bzí na Maloskalsku, Largo 
Solvento, Doktor Kittel, 

ź Za tajemstvími kraje kolem Jizery, 
ź Za tajemstvími kraje pod Kozákovem...
ź novinky: P. Luniaczek: Putování 
ź za lidovou architekturou Jičínska
ź P. Holman: Březiniana II
ź SUPŠS 2005-2010
ź A. Langhamer, M. Hlaveš: 100% Sklo
ź M. Frydrych: Šperkař – měsíčník                 

o šperkařství... a další zajímavé tituly
ź zdarma:  informace o akcích v okolí
ź různé druhy turistických časopisů (KAM 

po Česku, TIM) a informačních letáků 
ź Turnovsko v akci – pravidelný čtrnácti-

deník
Předprodej vstupenek:
E-VSTUPENKA
SEDMIHORSKÉ LÉTO 2012

 velitel MP sstr. Pavel Hriník   

Městská policie 
informuje

Turistické 
informační 
středisko

Klára Hádková
Turistické informační středisko
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Zajímavosti
a historie

Stalo se před 80. lety

(ph)

Sedmdesát let sokolské práce. Významné       
a vzácné jubileum, oslaví místní tělocvičná 
jednota Sokol ve dnech 27. a 28. srpna  na 
svém letním cvičišti za sokolovnou. V před-
večer uspořádána bude večerní tělocvičná 
akademie na vhodně upraveném prostranství 
za sokolovnou. 28. srpna konána bude 
slavnostní valná hromada, odpoledne veřejné 
cvičení a veselice. Na slavnosti vystoupí jako 
hosté členové vítězného přebornického 
družstva Č. O. S. 

Vysílání radiových relací do ulic v nočních 
hodinách bude učiněna přítrž. Policejní odbor 
usnesl se ve své schůzi, aby vysílání programů 
z otevřených oken po 10. hod. večerní bylo 
zakázáno. Přestoupení tohoto zákazu bude 
potrestáno podle příslušných nařízení o rušení 
nočního klidu. Majitelé radiových aparátů 
budou o tom vyrozuměni. 

Poříčská škola, která byla delší dobu 
předmětem jednání městské rady, konečně 
bude zakoupena městem od firmy Liebieg za 
110 000 Kč i se školským inventářem. 

Nejzávažnější okolnost opatření úvěru
povolením zápůjčky 90 000 Kč měst. 
Spořitelnou byla překlenuta. Obnos tento 
složen bude při podepsání kupní smlouvy          
a zbývajících 20 000 Kč splaceno bude ve 
třech letech ve stejných  splátkách. Menší 
adaptace k získání další třídy z bytu, který tam 
doposud byl pronajat, provedeny budou            
v těchto dnech. 

Pro trochu hlíny. V minulých dnech kopal 
19letý dělník Š. ze Švehelné, na hranicích 
pozemku souseda B. motykou hlínu a když 
mu B. v dalším kopání hlíny bránil, tak se 
rozčilil, že ho chtěl  kopnouti do nohy. B. se 
uhnul, a tu Š., nezvítěziv v kopané, natřel B. 
motykou přes levé rameno a nohu. Pak 
uchopiv jeho krční svalstvo, povalil jej na 
zem, poškrábal ho na tváři a roztrhal na něm 
kabát. Po likvidaci této sousedské války 
shledal také Š. škrabky na svém krku a uchu, i 
na noze, a stěžoval si, že ho pan B. krmil 
hlínou, kterou tak pracně nakopal. Případ 
bude míti soudní dohru.
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Grafika Jindřicha Tocksteina z roku 1974
Podsbírka obrazů Městského muzea se nám 
představí prostřednictvím drobné grafiky 
sklářského výtvarníka, rytce, grafika a ne-
zapomenutelného železnobrodského bohéma 
Jindřicha Tocksteina (1914-1975). Grafika se 
satirickým motivem pochází ze závěrečného 
období Tocksteinovy tvorby i jeho života. Do 
Městského muzea se dostala spolu s dalšími 
téměř sto osmdesáti drobnými grafikami           
a stovkou kreseb (včetně návrhů rytin) díky 
Tocksteinově opatrovnici a dobré duši paní 
Andule Třmínkové. 

Kromě Tocksteinových prací obsahuje 
podsbírka obrazů Městského muzea ještě 
několik set dalších předmětů a je velice pestrá. 
Najdeme v ní práce lidových i profesionálních 
malířů z časového období od první poloviny 
17. století do 80. let 20. století. Nejstarším 
předmětem je barevná malba na pergamenu     
s církevním námětem datovaná do roku 1673, 
která pochází ze sbírek Otakara Hrušky. 

Z významnějších celků podsbírky jmenujme 
několik. Přesah do etnografie má soubor 
devadesáti kolorovaných kreseb J. V. Schey-
bala, také více než šedesát lidových podmaleb 
na skle a kolekce 150 maleb na plechu             
z malířské díly Schöffelovy manufaktury       
z Rychnova na Nisou. 
Třicet děl českých a německých malířů

Z muzejního depozitáře
a grafiků z období 20.–30. let 20. století do 
obrazárny muzea původně jen zapůjčilo 
tehdejší Ministerstvo školství a národní 
osvěty v roce 1940, zůstaly zde však dodnes. 
Jedná se o reprezentativní zastoupení autorů 
narozených okolo přelomu 19. a 20. století – 
Barucha, Kalába, Moravce, Podešvy, Šimáka, 
Silovského, Toyen, Kollwitzové, Hegenbartha.
Grafická tvorba je zastoupena například 13 
grafickými listy, které Muzejní spolek 
zakoupil na výstavě Česká grafika, konané      
v Železném Brodě v roce 1943. V tomto celku 
jsou zastoupeni významní grafici období       
1. republiky (Jiřincová, Bouda, Vik, Macková, 
Ranný, Kobliha...). Další soubor obrazů 
českých autorů se do železnobrodského 
muzea dostal převodem z Oblastní galerie       
v Liberci na počátku 60. let 20. století. 
(Válová, Solovjevová, Volf, Born, A. Beran, 
Urbánek, Kazdová, Fišárek, Pokorný, 
Hýsek...). V podsbírce jsou zastoupeni také 
regionální a železnobrodští autoři Rada, 
Skrbek, Kaván, Metelák, Tockstein, Přenosil, 
Žák, Dostrašil, Hudský, Žídek, Maischeider.
Součástí podsbírky je také mnoho ano-
nymních lidových maleb, převážně s nábo-
ženskými motivy, několik historických foto-
grafií a jedna daguerrotypie. Zajímavostí je 
soubor 120 předloh a grafických listů              
z pozůstalosti železnobrodského malíře 
Františka Maischeidera. 

(ph)

(ph)

Z
A

J
ÍM

A
V

O
S

T
I 

  



19
www.zeleznybrod.cz ZPRAVODAJ  2012LÉTO

Železnobrodská setnina na Slovensku
První zpráva o vzniku samostatného českoslo-
venského státu přišla na železnobrodské nádraží 
28. října 1918 nádražním telegrafem v 18.30 hod. 
Její text zněl: ,,Z nařízení dr. Zahradníka – 
prohlášení československého státu u sochy sv. 
Václava na Václavském náměstí v Praze o 11 hod. 
dopoledne. Hned odstraniti veškeré odznaky 
bývalého rakouského státu. Provoz naším územím   
v dobrém pořádku udržovati. Ať žije Česko-
slovenský stát! Na zdar! Dr. Zahradník.“
Nádražní personál na ni reagoval tím, že okamžitě 
začal úřadovat česky a skladník František Kruf         
s touto zprávou přišel před 20.00 hod. do hostince 
,,U Matěchů“, který stával na náměstí v místě, kde 
stojí nyní Česká spořitelna. Přítomní hosté se          
s touto zprávou rozběhli domů a ke svým známým, 
a tak kolem 21.00 hod. občané Železného Brodu, 
ke kterým se tato zpráva dostala, oslavili spontánně 
na náměstí vznik samostatného státu. Jakou bude 
mít tento nový stát podobu, však nikdo z osla-
vujících ještě nevěděl a v okrajových čtvrtích 
města ten den ještě usínali lidé v domnění, že jsou 
občané Rakousko – Uherska. 
Byl čtvrtý rok strašné války, Železný Brod měl v té 
době již 160 padlých a bylo jen málo rodin, kde 
neoplakávali někoho ze svých blízkých. Již rok byl 
téměř ve všech rodinách skutečný hlad, již několik 
měsíců se nedalo sehnat ani to minimum potravin, 
na které byly přidělovány občanům potravinové 
lístky. V Železném Brodě, s výjimkou Poříče          
a Vápenky, se svítilo petrolejkami a za války spíš 
loučemi, na první elektrické žárovky na střídavý 
proud a na první radiopřijímače si občané museli 
ještě více než pět let počkat. 
Druhý den prvním ranním vlakem od Prahy však 
přišla všechna vydání novin. Mimo zpráv, 
podrobně popisujících všechno dění v Praze             
a všechny tehdy známé informace o českoslo-
venském státu, přinesly i výzvu Českého 
národního výboru k organizování českých 
vojenských oddílů dobrovolníků k zajištění 
výkonu státní správy v pohraničí a na Slovensku.
Na Šibeňáku se konalo první převratové 
shromáždění občanů. Na výzvu k vytvoření 
samostatné železnobrodské jednotky dobrovolců, 
přednesenou místním učitelem Filipem Kalfusem, 
se přihlásila ještě týž den řada jeho bývalých žáků, 
přátel a druhů z mládí i množství jemu neznámých 
nadšenců. Postupně z těchto a dalších 
dobrovolníků z okolí byly vytvořeny dvě setniny       
o síle 107 mužů a 3 důstojníků.  Předpokládalo se, 
že budou nasazeny k obsazení hranic nového 
samostatného státu v oblasti Jizerských hor   

a Krkonoš. Když se však přesunuly k vyzbrojení do 
Jičína, kde bylo vyšší velitelství, byla zde 
vyslovena téměř prosba, aby jely raději na 
Slovensko, odkud bylo usilovně žádáno o pomoc. 
Bylo tedy dohodnuto, že I. železnobrodská setnina 
pod velením Filipa Kalfuse s důstojníky Vítem 
Šilhánem a ing. Břetislavem Václavíkem odjede na 
Slovensko, II. železnobrodská setnina pod velením 
Josefa Wagenknechta s důstojníky Emilem 
Kalfusem ze Železného Brodu, Fr. Dufkem             
z Velkých Hamrů a Josefem Havlíkem z Plavů 
zatím zůstane v Brodě a později obsadí Tanvald       
a část pohraničí. Toto také tato setnina uskutečnila 
poté, co výpravčí Janeček vypravil ze Železného 
Brodu dne 11.12.1918 v 1 hod. v noci neosvětlený 
zvláštní vlak do Tanvaldu. Tanvald  byl bez bojů do 
rána II.setninou obsazen.
I. železnobrodská setnina odjela 16. listopadu 1918 
do Kunovic u Uherského Hradiště, kde bylo vrchní 
velitelství pod vedením gen. Štiky. A odtud dále 
budu zkráceně citovat ze vzpomínek Filipa 
Kalfuse, uveřejněných v červnovém čísle VI. 
ročníku Sborníku okresu železnobrodského 
17.května 1930: 
,,Ještě týž den večer přišel rozkaz k odjezdu. 
Vystoupili jsme v Holíči, nejzápadnějším cípu 
Uher. Odtud jsme jeli do Smolenic. Jízda byla 
dramatická, strojvůdce Němec musel být k jízdě 
donucen. Tamní farář římsko katolický, Jan Novák, 
vítal nás radostnými slovy : ,,Vrací se slavné časy 
Jana Jiskry z Brandýsa“. Odtud jsme se přesunuli 
zajištěným pochodem do Ořešin a Košolné. Žel, 
nalezli jsme zde vyrabovány všechny židovské 
obchody i dvůr a v jedné vesnici bylo dokonce         
i páleno. Už zde bylo reptáno, že se zastáváme židů, 
nebylo pochopeno, že zbytečné ničení majetku je 
nesmysl. Odtud jsme se přesunuli do Hlohovce, 
kde jsem se stal velitelem. Dobyli jsme důležitého 
přechodu přes Váh, stal jsem se velitelem 
železniční stanice Frašták, okupoval oba mosty, 
město Hlohovec a pevnost Leopoldov s trestnicí 
pro 650 těžkých vězňů. Poměry po bitvě byly 
strašlivé, zmatek nevylíčitelný, který bylo potřeba 
zvládnout." 
Poplašné zprávy o blížícím se maďarském vojsku 
se naštěstí ukázaly jako plané, ale hrozba toho, že 
trestanci v Leopoldově se bouří a dozorci jsou beze 
zbraně, byla reálná a bylo třeba ji vyřešit. Mezitím 
probíhalo vyšetřování civilních záškodníků, dále 
sabotáž maďarských železničářů a dalo hodně úsilí 
konečně tyto poměry ovládnout. V těch dnech se 
podařilo diplomatickým jednáním domluvit 
vydání Nitry Maďary bez boje, dokonce i bez
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osobního jednání, vydání Nitry bylo domluveno 
telefonicky.
V polovině prosince odjela setnina do Liptova. Již 
na cestě byla rozdělena na čtyři čety. První 
ponechána s poručíkem Václavíkem ve Vrůtkách, 
druhá četa pod Kalfusovým velením vystoupila       
v Ružomberoku, třetí se Šilhánem obsadila 
Liptovský Mikuláš, čtvrtá se šikovatelem Prskav-
cem dojela do Liptovského Hrádku. Poměry ve 
Vrůtkách, Liptovském Mikuláši a Hrádku byly 
hodně svízelné. Dík taktice velitelů a mužstva byly 
obtíže překonány. V Ružomberoku byly poměry 
nejklidnější. Z balkonu radnice byl jsem přinucen 
promluvit ke shromáždění, jež má slova bouřlivě 
aklamovalo. V odpovědi předseda nár. výboru       
p. Hlinka nadšeně vítal pomoc naši a slíbil za ni 
vděčnost slovenskou. Tentýž den večer vítán ve 
svém působišti ministr pro Slovensko Dr. Šrobár. 
Mezitím vypukly spory s Poláky o hranice. Setnina 
byla stažena a odjela do Kežmaroku, kde oslavili 
Štědrý večer v tamější evangelické škole. Odtud 
byli  posláni na demarkační čáru, jež vedla              
z Javoriny k Haligovcům. Pochod přes 1000 m 
vysokou Spišskou Maguru za svízelných  
sněhových poměrů byl neobyčejně obtížný. Odtud 
byli jsme posláni na úsek dunajecký – Nadec, 
Červený Klášter. To se již blížil konec ledna 1919.
V této době byla železnobrodská setnina zařazena   
v jinak pojmenované formace a Filip Kalfus pak 
výnosem ministerským povolán zpět k nastoupení 
svého civilního postavení učitelského. 
Vzpomínky Filipa Kalfuse  obsahují řadu dalších 
zajímavých podrobností. Zmíním se alespoň            
o dvou: Z celého textu vyplývá, že úzkostlivě dbal 
o disciplínu jednotky, o čemž si ve všech místech 
nechával vystavit potvrzení od místních představi-
telů. Píše, že hned na začátku získali pověst 
disciplinované setiny, a snad proto v další cestě byli 
určeni k úkolům zvláštním.
Dále je zmiňováno,že v setnině byl neobyčejně 
přátelský poměr, bylo praktikováno oslovení 
,,bratře“ a tykání i důstojníkům. 
Závěrem děkuje F.Kalfus všem svým druhům za 
vřelé nadšení a oběti ve prospěch osvobození 
Slovenska. Týž dík i hrdinným ženám, jež doma 
zanechali. 
Mně a asi i Vám se v této souvislosti vtírají dost 
neodbytné otázky: Našlo by se i dnes v Železném 
Brodě a jeho nejbližším okolí 220 mužů, kteří by 
dobrovolně vzali do rukou zbraň na obranu svého 
státu? Dokázali by se dobrovolně podřídit svým 
druhům z mládí, s nimiž vyrůstali?  
Na konec této kapitoly uvádím celý seznam 
dobrovolníků setniny tak, jak je uvádí Filip Kalfus 
ve svém článku ve Sborníku okresu železno-

brodského v roce 1930. Vzhledem k tomu, že          
u několika dobrovolníků jsou uvedena velmi 
vzdálená místa bydliště a u dvou z nich jsou 
uvedena dokonce bydliště na Slovensku, usuzuji      
z toho, že F.Kalfus uvádí jejich aktuální bydliště       
a možná i povolání k roku 1930, nikoli k roku 1918.
Jako poslední je uveden seznam nejsmutnější – 
jména šesti příslušníků setiny, kteří se už domů 
nevrátili a na Slovensku následkem zranění             
a nemocí zemřeli.

Seznam I. železnobrodské setniny dobrovolců        
z roku 1918 na Slovensku:

 Velitel setniny: 1/ Kalfus Filip, učitel
Důstojníci setniny: 2/ Šilhán Vít, vrchní účetní 
pivovaru Malý Rohozec
3/ Václavík Bř., ing., zem. ryb. inspektor Brno
Mužstvo:
4/ Bartůňek Jaroslav – rolník, Besedice
5/ Bartůňek Jindřich –  cukrář Turnov
6/ Buriánek František – dělník, Chuchelna
7/ Buriánek František – dělník, ŽB, Poříč 460
8/ Černý Josef – Vlastiboř
9/ Daníček František – dělník, ŽB, Poříč
10/ Daníček Josef – sklář ŽB 303
11/ Doležal Josef – dlaždič Držkov
12/ Fajfer Bohumil – želez. zřízenec St. Paka
13/ Hádek Otta – želez. zřízenec Č. Lípa
14/ Hádek Ant.,ml. –  obchod kožemi, ŽB 96
15/ Hartl Jindřich – sklář, Alšovice
16/ Hartl Miroslav – sklář, Huntířov
17/ Havrda František – dělník, Líšný
18/ Hlava Jaroslav – dělník, ŽB
19/ Hlaváč František – sklář, Bzí
20/ Hloušek Jindřich – dělník, H. Kamenice
21/ Holub Josef – ředitel st. lesů a statků, Liberec
22/ Housa František – stavbyvedoucí, Benešov       
      u  Semil
23/ Hudský Jan ml. – kovář, ŽB
24/ Hudský Karel – cukrář, Hořice v Podkrkonoší
25/ Hudský Josef – dělník, ŽB
26/ Hudský Václav – malíř, ŽB
27/ Hujer Ed. – četnický strážmistr, Velké Pole, 
      Slovensko
28/ Hujer Rafael – truhlář, Bzí
29/ Hušek Josef – sklář, Hamštýn
30/ Hušek Josef ml. – kominík, ŽB
31/ Hušek Karel – sklář, Veselí, ŽB
32/ Jaeger František – hodinář, Držkov
33/ Ježek Stanislav – úředník, Lomnice n. P.
34/Jirák Miroslav – dělník, H. Kamenice
35/ Klinger Bohuslav – voskář, H. Horka
36/ Klinger František – truhlář, H. Horka
37/ Klinger Jindřich – voskář, H. Horka
38/ Klinger Josef – dělník, H. Horka
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39/ Kmínek František – zedník, ŽB
40/ Kocour Antonín, Bukovno
41/ Koňák Stanislav – kočí, Mnichovo Hradiště
42/ Kopal Karel – dělník, Plavy
43/ Kopal Stanislav – strojník, H. Horka
44/ Kraus Oskar – státní žel. dílny, Nymburk
45/ Kubáček Karel – malíř, Plavy
46/ Kudrnáč Miroslav, Spořilov u Prahy
47/ Mach Josef – dělník, ŽB
48/ Machačka Jindřich – truhlář, Semily
49/ Malý Oldřich – dělník, ŽB
50/ Maršálek František – dělník, Benešov u Semil
51/ Maryško Josef – sklář, Huntířov
52/ Maryška Karel – skladník, ŽB
53/ Maryška Vítězslav – zahradník, Koberovy
54/ Mastník Julius – brusič skla, Želeč
55/ Matěcha Bohuslav
56/ Matějo Josef – mačkář skla, Maršovice
57/ Maťátko Ladislav – žel. zřízenec. Grunt, 
      p. Jiřetín u Warnsdorfu
58/ Matura František – brusič skla, ŽB
59/ Medek Josef – četnický strážmistr, Světlík,
      Šumava
60/ Melich Josef – dělník, Líšný
61/ Melich Josef – dělník, ŽB, Poříč
62/ Morávek Václav – dělník, Plavy
63/ Moller Karel – dělník, V. Hamry
64/ Novák Břetislav – dělník, Plavy
65/ Novotný Bohumil – sklář, Skuhrov
66/ Novotný Jaromír – tesař, Těpeře
67/ Pala Bohumil – dělník, Líšný
68/ Peteráč František – sklář, Alšovice
69/ Peteráč Josef – výroba skl. zboží, Skuhrov
70/ Peteráč Josef – malíř, Šumburk, Jistebsko
71/ Petříček Josef , Č. Šumburk, p. Tanvald
72/ Piroch František – cukrář, ŽB
73/ Podubský Josef – dělník, ŽB, Poříč
74/ Polma Václav – dělník, ŽB, Poříč
75/ Prokop Bohumil – sklář, Alšovice
76/ Prskavec Josef – konsum, Líšný
77/ Rezlér Gustav – čet. strážmist, Mlázice 
      u Mělníka
78/ Řeřicha Bohumil – krejčí, Vídeň
79/ Sameš Jaroslav – sklář, Veselí, ŽB
80/ Sameš Norbert – řezník, Čížkovice, 
      p. Šumburk u Jablonce n. N.
81/ Skrbek Josef – povozník, Plavy
82/ Slavíček Čeněk – úředník st. drah, Bratislava
83/ Smutný Josef – okresní cestář, Popluží, ŽB
84/ Sochor Pavel– sklář, Zásada
85/ Stránský Miroslav – čet. strážmistr, Hylov,
      Košice,  Slovensko
86/ Stránský Stanislav – sklář, Smrčí, ŽB
87/ Strnad Miloš – sklář, Zásada

88/ Stuchlík Miloš – krejčí, Bzí
89/ Sýkora Josef – dělník, ŽB, Poříč
90/ Štryncl Oldřich – strážník, Liberec
91/ Šilhán František – žel. zřízenec, Smrčí, ŽB
92/ Šourek Josef – dělník, Propastné, ŽB
93/ Vacarda Josef – dělník, Propastné, ŽB
94/ Václavů Oldřich – krejčí, ŽB
95/ Vavřich Bohumil – zedník, Loučky
96/ Veber Josef ,Vlastiboř
97/ Vít Josef – dělník, ŽB, Poříč
98/ Vošvrda Josef –, dělník, ŽB, Poříč
99/ Vurm Antonín – holič, Zásada
100/ Zeman František – skář, H. Horka
Zemřeli:
101/ Maťátko František, ŽB
102/ Rezlér Josef, ŽB
103/ Jech František, ŽB
104/ Paldus Jan, Alšovice
105/ Hoření František, ŽB
106/ Fišer František, Plavy    

Bohuslav Kacálek, ukázka z připravované 
knihy o historii Železného Brodu.
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Vzpomínky na moji 
rodnou vlast

Prostřednictvím pana Kalfuse ze Železného 
Brodu jsem se dozvěděla o jedné dámě, paní 
Zdence Háskové, která v našem městě prožila 
své dětství a ve svých vzpomínkách se ráda 
vrací zpět do své rodné vlasti. Nyní žije           
v Kanadě. 26. srpna ji bude neuvěřitelných 
106 let. Stále je to čilá a pohledná žena. 
Za dopis, který poslala speciálně pro Vás 
Broďáky, jí moc a moc děkuji a doufám, že      
ve svých vzpomínkách na naše město bude 
ještě pokračovat. 
Dopis jsme  nijak zvlášť  
neupravovaly, protože bez jejího osobitého 
stylu by to nemělo tu pravou šťávu.

                                               

„Do Žel. Brodu jsem přišla jako dvouletá, můj 
otec Zdeněk Vlček byl zde jmenován 
soudcem. Bylo roku 1908. Brod bylo blátivé 
městečko, žádné chodníky. Malé náměstí bylo 
středem města, hlavní část. Žernovník tam 
protékal a bydleli tam důležití lidé, pekař 
Knop, Celerovi, notář Porák, lékárna Geisler, 
obchod Kašťák, Náhlovský, Sochor, Polák, 
Mazánek. My bydleli u paní Fišerové v 1. pos-
chodí Tmavá chodba i schody, natíralo se to 
vápnem, aby bylo vidět. Byt byl do náměstí.
Sáňkovala jsem z kopečku od kostela do údolí 
k hospodě. Kostel byl důležitý, pro dítě 
čarovný. Vánoce a velikonoce, rachejtle, co 
dělal pan Hádek (obchod s kůžemi), hasiči     
a průvody, oltáře byly nádherné. Hudba hrála 
a páni přednostové hlavních úřadů kráčeli       
v průvodu a nesli korouhve. Přednosta soudu, 
nádraží, spořitelny, četnictva a jiní. Strážník, 
pan Hudský byl důležitá osoba, byla i před 
radnicí lavice, kde se vypláceli zločinci. Do 
soudu se dostávali na zimu cikáni, aby měli 
teplé přístřeší, třeba ukradli slepici a měli ji     
v sukních. Já jako dcera pana soudce jsem se 
mohla na to šacování dívat a kluci mě prosili, 
aby mohli být se mnou. Měla jsem přítele, 
Pavla Šéfra z řeznictví. Na Malém Náměstí 
byli přátelé kluci Dědečkovi ze Zákostelí, to 
bylo za zvonicí, Musílkovi a Láda Náhlovský, 

s korektorkami
Zdenka Hásková

v den svých 105 narozenin

Alena Malafarinová
redaktorka Železnobrodského zpravodaje

Ládíček Sochorů, který uměl celou mši 
latinsky z paměti. Ale byl posměvák, smál se, 
že holky Vlčkovy mají na hlavách hrnce, a my 
měly nové kloboučky. Urážela jsem se a na-
tloukla mu.
Škola byla radost a potěšení – pan ředitel 
Vihan, výborná učitelka paní Malinová, 
Lásková a fešák, obdivovaný učitel Kříž. 
Moji přátelé byly – Vlasta Drbohlavová, 
Vlasta Poráková, Fanča Janechová, Pepča 
Stodolová, Bláža Škodová a jiné. Moje 
maminka holky k nám pozvala a četla nám 
Davida Cooperfielda a my holky jsme 
vyšívaly či háčkovaly a nadšeně poslouchaly.
Také v zimě, pamatuji, jak se sekal na Jizeře 
led a vozily se ty kusy k nám, Folkertům, do 
lednice. Bydleli jsme později v Hotelu Folkert 
v Husově ulici u hodné paní Pavlínky 
Folkertové. V ulici byl cukrář, snad se 
jmenoval Teplák, obchod se železem pana 
Kalfuse, hospoda u Pošty, paní Švorcová 
výborně vařila, otec k ní chodil na polévky.     
V ulici byly aspoň dvě až tři hospody a lidé se 
jmény spíše německými, Majšajdr, Ulrych, 
Šic, Kalfus, Zeler, Geisler, Šefr, Hofrichter atd.
A divadlo jedno to bylo něco, moje mamka 
Luisa byla krásná a báječná herečka. Pamatuji 
třeba „Lucernu“ od Jiráska a „Noru“ a jiné 
české hry. Ale také byly žárlivosti a pomluvy, 
to bylo typické české pomlouvání. A jako 
něco zvláštního byla hudba a Návarov. Otec 
poznal Viléma Vaníčka, když mu státní soud 
odtrhával kus jeho země a dal ji sousedům. 
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M. KlingerVýstava „Jakou barvu má jaro“

Táňa Fišerová

Otevřeno: 4.–27. května, úterý – neděle 13–16 hod.

Oba byli hudebníci, pan Vaníček housle, táta 
piano. Otec uskutečnil příjezd Českého 
kvarteta z Prahy do Brodu a šli jsme jim s tátou 
naproti na nádraží. Mamka dělala báječnou 
večeři, hovězí jazyk se sardelkou jako 
předkrm. A táta si s nimi zahrál Dvořákovo 
klavírní kvarteto. To byla jeho největší sláva     
a čest. Malíř Rada obracel listy.
Sedláci z okolí, Bzí, Smrčí, Horky i Horské 
Kamenice, co na něco hráli, otec dirigoval       
u piana v hospodě u Mrklasů. Hráli a pak byly 
karty, mariáš. To přátelské prostředí se 
nelíbilo vládě a otec byl z trestu přeložen po 
20 letech z Brodu do Náchoda, ale ne už jako 
přednosta soudu. Prý se přátelil s nevhodnými 
lidmi
Ale Návarov, zámek v lesích s oltářem             
a monstrancí s kouzlem pohádek a dvěma 
gentlemany, chlapci, dva psi, hořící krb           
a dobré jídlo. Přátelství té rodiny dodnes trvá.
Jiná vzpomínka jak Jenda Holub k nám 
přivedl skladatele, mladíka, že by si rád zahrál
 s otcem na 4 ruce. Nedíval se do not, otec se

Zdenka Hásková
Kanada

ptal, odpověď „já to umím zpaměti, já jsem 
skoro slepý“. Hráli 9 Beethovenových 
symfonií.
Procesí o Velikonocích bylo úžasné, korouhve 
a břízové stromky u oltářů a domů. A hudba      
a nálada!
Sáňkování od Těpeř po silnici až na most         
v Brodě. Na náměstí smrk a pokladnička na 
milodary. To bylo později Velké náměstí. Tam 
byla radnice, soud, chlapecká škola a hospoda 
„U Slunce“ Adély a Jirky Rezlerových, 
Tůmovy buřty a jitrnice. Hezký Fišerův dům. 
Velké náměstí později vyniklo, když se 
Spořitelna postavila tam, kde bývala zelenina 
Fandy Kratochvílové, Těšínské domy a Tů-
mova hospoda. Dnes je to parádní část 
náměstí.
V Brodě byly uličnické skupiny mého dětství 
– Broďáci, Zámosťáci a Hamburáci. Hráli 
jsme si s nimi na zloděje a četníky.
Tak, milý Broďáci, zas někdy příště!

Zdenka Hásková (v den svých 105 narozenin) s vnoučaty
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Moje vzpomínka na obětavou, dobrosrdečnou 
a vždy připravenou kdykoliv a v čemkoliv 
pomoci, patří dlouholeté člence našeho 
divadla Evě Holcové. Byla nejen dobrou 
herečkou, ale byla dobrou kamarádkou. Byla 
tím dobrým člověkem, kterého by už dnes 
jeden těžko pohledal….
Hrála a pracovala v Tylu od roku 1957 a od té 
doby se hrálo málo inscenací, kde by chyběla. 
Nikdy nebyla „namyšlená“, nikdy nikoho        
a nic neodbyla, věděla, že je součástí souboru, 
kde nejde o sólisty, věděla. že krédem Tyla je 
pospolitost, kamarádství a přátelství těch, 
kteří mají rádi Thalii, kteří jsou prostřed-
nictvím divadla svojí snahou schopni ukázat 
věrným divákům, že život není jen to všední 
„brnožení“, ale že jsou i chvíle, kdy člověk 
otvírá oči věcem krásným, dostižným právě     
v těch divadelních snech.

Eva Holcová jako žena sekretáře Umlaufa (Železnobrodský jarmark 2007)

Ohlédnutí za dobrým člověkem

Eva, žena s kočárkem na vysokých kolech, 
pak jako manželka pana sekretáře Umlaufa 
byla neodmyslitelnou součástí Železno-
brodských jarmarků, byla herečkou jarma-
rečních komedií a pro mne byla nezapome-
nutelnou představitelkou Smrtky v krásné 
pohádce paní Kubátové Jak přišla basa do 
nebe. Byli jsme přátelé už od toho roku 1957, 
ale po této pohádce jsem ji měl rád i jako 
výbornou herečku.
Milá Evo, díky za přátelství, díky za všechno 
krásné v našem divadle, díky za to že jsi tady     
s námi byla. Tvoje opona sice spadla 
naposledy, ale v našich vzpomínkách bude 
stále nahoře. 

S díky za všechny, kteří Tě měli rádi
                                                                                     

Karel Svoboda
Divadelní soubor Tyl o. s., Železný Brod
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M. KlingerVýstava „Jakou barvu má jaro“

Táňa Fišerová

Otevřeno: 4.–27. května, úterý – neděle 13–16 hod.

Kulturní
akce

Kulturní
akce

Kulturní
akce

Kulturní
akce

Kulturní
akceLetní pohádky pro 

malé děti

čtvrtek 9. srpna od 16 hod.
300 JEDNOU RANOU ZABIL, autor K. J. 
Erben (DS Jirásek, Olešnice u Turnova)

Království sužuje dvojhlavá saň a moudrá 
královna musí najít zachránce. V podhradí se 
před chalupou přou dva řemeslníci o tom, zda 
je důležitější rozum, nebo štěstí. Netuší, že 
jim osud pěkně zamíchá karty…Děti, pokud 
chcete s pohádkou pomoci, naučte se tuhle 
písničku:
Nevěřte, děti, na žádného draka, ten už dnes 

nikoho neděsí. 
Je to přeci všechno jen pohádka, a tak 

DOBRO vždycky vítězí. 
Drak byl jenom z hadrů a z papíru, zloději 

však byli skuteční. 
Naučí se šít boty na míru, a tak budou lidem 

prospěšní. 
Princ - nemusí vždycky být hrdina, může být 

také jenom k smíchu. 
A Cihlička – to je pan filuta,zamyslí se – 

a potrestá pýchu.

čtvrtek 23. srpna od 16 hod.
A P R Í L O V É  D O B R O D R U Ž S T V Í  
(Petrpaslíkovo divadlo, Nymburk)

Při aprílovém dobrodružství dvou dětí na 
prázdninách u dědečka zažijete mnoho 
zábavy. Kolem dědečkova mlýna se roztočí 
velké vyprávění o vodě, která není kvůli 
velkému suchu. Když tu, při velké bouřce, 
vlétne něco dědečkovi do komína.Co to bude, 
nechte se překvapit. Pohádka je plná 
autorských písní a pohádkových bytostí. Po 
představení workshop pro zvídavé dětičky – 
ukázka a vyzkoušení loutkové techniky              
a hlasové modulace.

Alena Matějková
Organizační složka kulturního 

a informačního střediska

Na letní prázdniny jsme pro děti připravili 
čtyři pohádková představení. 
Pohádky se dle počasí uskuteční: 

v případě velkých slunečních žárů na 
koupališti
v případě příjemného teplého počasí, které 
však není vhodné ke koupání, na 
hasičském hřišti 

ź v případě zimy a deště v divadle 
Dle skutečného počasí Vás budeme v den 
akce informovat o místě konání, rozhlasem, 
na webu města nebo se můžete informovat na 
tel. č. 483 333 925; 602 716 133. 

Čtvrtek 12. července od 16 hod.
O ZUBEJDĚ SOLIMÁNSKÉ (LS BOĎI, 
Jaroměř)

Klasická loutková pohádka, ve které šikovný 
Kašpárek pomůže loupežníku Lotrandovi        
a princezně Zubejdě ke štěstí.

čtvrtek 26. července od 16 hod.
O KOMINÍKU JOSÍFKOVI (Divadlo 
Matýsek, Nový Bor)

Pamatujete doby, kdy po městech chodívali 
kominíci? Děti, ba i dospělí se rychle chytali 
za knoflíky a něco si přáli. Pro štěstí si sahali 
na kominický, od sazí umouněný oblek… 
Také naše pohádka vypráví příběh o štěstí 
kominíka Josífka, které se mu jednoho dne, 
aniž si to uvědomí, vytratí jako dým z komínu. 
Z malého městečka, kde ho mají všichni rádi, 
odchází pyšně do velkého  města. Mezitím se 
ale začínají dít podivné věci a Andulka, 
Josífkova milá, se jednoho dne ztratí. Celé 
městečko ovládne zlý čaroděj Čoudimil. Vrátí 
se Josífek, aby Andulku i městečko zachránil? 
Najde své pravé štěstí? To se dozvíte v naší 
výpravné pohádce plné komínů, střech            
a poetických písniček, kterou hrají dva 
loutkoherci s loutkami zvanými manekýni.

ź

ź
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solvento pryčStručná historie kapely
Deep Purple revival je jedním z prvních profesionálních revivalů v České republice. Byl založen v roce 
1991 zpěvákem a šéfem kapely Miroslavem “Kobercem” Koňárkem jako pocta světové legendě Deep 
Purple.
Kapela koncertuje nejen po celém Česku, ale i v Německu, Belgii, Rakousku, Itálii, Polsku a na 
Slovensku. Vyhlášený svou kvalitou byl vybrán jako support rockových hvězd Whitesnake                 
a The Animals. Deep Purple revival pravidelně reprezentuje Česko na festivalech nejlepších revivalů 
Evropy. Kapela vydala tři CD, předposlední předal osobně  s věnováním “Koberec” frontmanovi Deep 
Purple Ianu Gillanovi!

v Železném Brodě

Pořádá Město

Železný Brod

13. 7. 2012

na hasičském hřišti

od
 2

0 hod
.

Jablkoň je setkáním Georga Friedricha 
Händela s pračlověkem. Tato velmi stručná 
charakteristika publicisty Jiřího Černého asi 
nejlépe vystihuje svéráznou hudbu ryze české  
skupiny, která se s nevšedním nadhledem 
pohybuje na hranicích moderní vážné hudby   
a popu. Skupina vznikla před více než třiceti 
lety a její začátky jsou spojeny 
především spoluprací s Jazzovou 
sekcí. Díky své „nezařaditelnosti“ 
se stejně samozřejmě pohybovala 
v oblasti folku, rocku, ale i jazzu     
a později také vážné hudby. 
Koncem osmdesátých let Jablkoň 
navázala pravidelnou spolupráci   
s houslovým virtuosem Jaro-
slavem Svěceným a následně        
i s Českým symfonickým orche-
strem (FISYO) v projektu Sym-
phonic Jablkoň. V té době také využila 
otevření hranic a začala velmi intenzivně 
koncertovat v zahraničí (Západní Evropa, 
Severní Amerika, Afrika). 
 

Předkapela HALLODRN

KONCERT PRAŽSKÉ SKUPINY JABLKOŇ 24. 8. 2012 od 19.30 na Bělišti

V posledních letech skupina sice velmi 
omládla, ale svůj tradičně jablkoňsko – 
originální přístup k hudbě si ponechala. 
Kromě koncertování a natáčení desek dělá       
i hudbu k filmům (např. Smradi) a divadelním 
či televizním inscenacím. Všichni členové 
jsou absolventy konzervatoře, nebo Aka-

demie múzických umění.

V současnosti hraje Jablkoň         
v této sestavě:
Michal Němec (jediný zakládající 
člen) – zpěv, kytara
Martin Carvan – kytary, sbor
Johnny Judl – fagot, baskytara, 
el. kytara, sbor
Petr Chlouba – bicí, perkuse, sbor
Anička Duchaňová (hostující člen) 
– zpěv, tenorsaxofon 

Finančně podpořilo Město Železný Brod. 
Vstupné 140 Kč. V případě nepřízně počasí se 
koncert uskuteční v KC Kino.
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M. KlingerVýstava „Jakou barvu má jaro“
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Výstava „Jakou barvu má jaro“
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Táňa Fišerová

Otevřeno: 4.–27. května, úterý – neděle 13–16 hod.

Městské muzeum v Železném Brodě
V červenci a srpnu jsou obě expozice muzea otevřeny denně 

kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Výstava „Jan Hrubý – Kresby a grafika“  prodlouženo do 29. 7. 2012

Jan Hrubý (1945) je karikaturista a grafik, který v současné době působí jako římskokatolický 
jáhen v Újezdu pod Troskami. Vystavuje od roku 1974 na samostatných i kolektivních 
výstavách. Obdržel četná ocenění doma i v zahraničí. 

Výstava „Domácnost našich (pra)babiček“    3. 7.–30. 9. 2012

Putna, kopist, vědro, oplatečnice, pernice, máselnice... 
jsou pojmy, které se ze slovníku dnešní hospodyně 
téměř vytratily. Ještě začátkem 20. století však tyto 
předměty tvořily nedílnou součást domácností našich 
předků. Výstava, která volně naváže na letošní Muzejní 
noc, seznámí návštěvníky s náčiním a nářadím 
používaným v kuchyni k úpravě zemědělských 
produktů, ke zpracování mléka a přípravě pokrmů. 
Zaměří se také na vývoj osvětlení ve venkovském 
prostředí a na nástroje používané při praní prádla.

NÁRODOPISNÁ EXPOZICE BĚLIŠTĚ

SKLÁŘSKÁ EXPOZICE

Výstava „Skleněný zvěřinec”       5. 6. 2012–30. 9. 2012

Výstava představí tradiční železnobrodské skleněné figurky 
inspirované zvířecí říší. Tématika zvířat stále patří k tradičním a oblí-
beným typům výrobků figurkářů, zároveň je to také prubířský kámen 
jejich šikovnosti a výtvarného cítění. Výběr exponátů přiblíží různé 
techniky výroby figurek, a také ukáže různý přístup k pojetí a výtvar-
né stylizaci. Jak pestrý je svět zvířat v podání výtvarníků Jaroslava 
Brychty, Miloslava Janků, Zdeny Mašatové a dalších, se budete moci 
přesvědčit do 30. září 2012. 

NEJEN PRO MILOVNÍKY SKLA možnost zakoupení 
překrásné obrazové publikace, 100 % SKLO, vydané              
k 90. výročí založení sklářské školy v Železném Brodě. Knihu 
si můžete zakoupit v prodejně Střední uměleckoprůmyslové 
školy sklářské v Železném Brodě.
 Autoři: Antonín Langhamer, Milan Hlaveš
Fotografie: Gabriel Urbánek, Ondřej Kocourek
Letní provoz prodejny: út –  so 10–12 a 12.30– 16 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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M. KlingerVýstava „Jakou barvu má jaro“

Táňa Fišerová

Otevřeno: 4.–27. května, úterý – neděle 13–16 hod.
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M. KlingerVýstava „Jakou barvu má jaro“
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Táňa Fišerová

Otevřeno: 4.–27. května, úterý – neděle 13–16 hod.

ZPRAVODAJ  2012LÉTO

Městská galerie Vlastimila Rady v Železném Brodě 
připravila prezentaci dvou mladých sklářských výtvarníků 
Josefa Divína a Ondřeje Strnadela. Toto duo není současné 
sklářské scéně neznámé. Mají za sebou řadu společných 
výstav doma i v zahraničí. Jejich domovskou stanicí je 
Valašské Meziříčí (Krásno nad Bečvou), kde tvoří a peda-
gogicky působí na Střední uměleckoprůmyslové škole 
sklářské. 

Autoři představí svá díla vytvořená ze skla – obrazy, instalace, objekty a design. Přesto, že mají 
ke sklu jako výtvarnému materiálu rozdílný přístup, jejich tvorba je vzájemně propojena. 
Důležitými spojujícími prvky jsou volba tlumených barevných odstínů, soustředěnost na detail 
a proporční řešení tvaru a formátu. 

Nenechte si proto ujít tuto vzácnou 
příležitost zhlédnout „přespolní“ pre-
zentaci valašské tvorby. Výstavu zahájí 
Prof. ak. mal. Vladimír Kopecký      
26. 7. 2012 v 18 hodin. 
Výstava potrvá do 19. 8. 2012, otevřeno 
út – ne 10 – 12 hod. a 13 – 16 hod. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

JAROSLAV BRYCHTA
Městská galerie Vlastimila Rady 23. 8.–16. 9. 2012

Městské muzeum v Železném Brodě připravuje na měsíce 
srpen a září retrospektivní výstavu věnovanou sochaři            
a tvůrci železnobrodských skleněných figurek Jaroslavu 
Brychtovi. 
Výstavou chceme připomenout Jaroslava Brychtu nejen 
jako tvůrce nesmrtelných skleněných figurek, ale také jako 
sochaře, jehož práce dodnes zdobí nejvýznamnější budovy    
v Železném Brodě. Na výstavě se představí dosud 
nevystavené sochařské práce ze soukromých i veřejných 
sbírek. 

Výstava bude přístupná od 23. 8. 2012.
Slavnostní dernisáž proběhne v rámci Skleněného městečka 
v sobotu 15. září.

Městská galerie Vlastimila Rady

SKLO Z KRÁSNA / JOSEF DIVÍN – ONDŘEJ STRNADEL

Jaroslav Brychta

Hvězdy 2012, autor Josef Divín

Egg 2011, autor Ondřej Strnadel

Josef Divín
a Ondřej Strnadel

Městské muzeum v Žel. Brodě
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Osada Smrčí, patřící pod správu obce Záhoří, leží při cestě ze 
Železného Brodu na Kozákov. Nyní se může pyšnit nově 
upravenou návsí, novými chodníky a zrekonstruovanou 
silnicí. Obyvatelé Smrčí však mohou být pyšní i na to, že mají 
svou vlastní galerii.
Od roku 1994 je v budově bývalé školy, nyní obecního úřadu, 
otevřena pro veřejnost Galerie Miroslava Hrachy. V galerii je 
umístěna stálá expozice autorových děl; jsou zde umístěny 
plastiky zpodobňující významné osobnosti a mnoho dalších 
výtvarných počinů známého umělce, jehož život je spojen se 
Železným Brodem.
Pokud chcete poznat tvorbu Miroslava Hrachy, galerii určitě 
navštivte; do Smrčí se dostanete pohodlně autobusem, nebo 
můžete kulturní zážitek z prohlídky galerie spojit s turistickým 
výletem.

Akademický sochař Miroslav Hracha se narodil 19. ledna 1934 v Českém Brodě. Dětství prožil 
v Praze, během války žil s rodinou dva roky u prarodičů na statku nedaleko Velvar. Vyučil se 
malířem porcelánu v Klášterci nad Ohří, poté studoval na uměleckoprůmyslové škole u prof.     
S. Mikuláštíka v Uherském Hradišti a následně studoval v Praze na Akademii výtvarných umění 
pod vedením prof. J. Laudy a prof.V. Makovského. Pracoval jako restaurátor, malíř a sochař. 
Zúčastnil se s úspěchem řady výstav a soutěží.

Od r. 1974 žije v Železném Brodě. Působil zde jako pedagog na ZUŠ. Přes Národní galerii          
v Praze zařídil restaurování původní Radovy opony z železnobrodského divadla a následně 
vytvořil pro divadlo novou oponu, kterou 
všichni dobře známe. Málokdo však ví, že 
současná podoba opony byla původně 
návrhem ke zhotovení gobelínu. Vytvořil 
též sgrafitovou technikou výzdobu domu, 
kde se nachází hospoda „Na mýtě“.
Svoje životní osudy sepsal v publikaci 
„Ohlédnutí“.  

Otvírací doba galerie: pondělí a středa 
8–12 hod. a 13–17 hod.

Tel. kontakt: 
Více informací a fotografií o Hrachovy 
tvorbě najdete na webových stránkách:
https://www.sites.google.com/site/ohled
nuti/home

Po telefonické dohodě možno i mimo 
otevírací dobu.

481 688 153

Galerie Miroslava Hrachy ve Smrčí

Ak. soch. prof. Miroslav Hracha

podle knihy „Ohlédnutí“ M. Hrachy 
zpracovala V. Šefrová M. Hracha při práci na sochařském portrétu 

bývalého kronikáře ing. Jiřího Ulrycha
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Srdečně zveme na mimo-
řádnou přednášku a be-
sedu: 

Jan Amos Komenský
ve středu 18. července 
2012, 18.15, Modlitebna 

Jednoty bratrské v Železném Brodě na 
Brodci. 
O přednášku o Komenském jsme usilovali už 
hodně dlouho a jako mimořádná vznikla 
proto, že ve sboru je instalována zajímavá 
výstavka k „Noci kostelů“, související s tímto 
tématem a přednášející doc. PhDr. Jana 
Uhlířová, CSc. a kazatel Jiří Polma mají 
obzvlášť vřelý vztah k tomuto velkému 
Evropanovi.
Doc. PhDr. Jana Uhlířová Polmová, Csc., roz. 
Uhrová vystudovala FF UK – obor 
pedagogika, psychologie, francouzština 
1967–1973. Pracovala jako učitelka a středo-
školská profesorka 1974–1990. Rigorózum 
na FF UK v Praze  1979 (PhDr.). Vědecká 
příprava FF UK Praha, 1994 (CSc.). 
Docentura: FF UK  Bratislava, 2005.
Další její profesní život se odehrává 
především na Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze a na Pedagogické fakultě 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
a zúčastňuje se zahraniční přednáškové 
činnosti. Kromě toho pracuje jako seniorátní 
kurátorka.

Pozvánka místní skupiny České 
křesťanské akademie - Český ráj:

Ing. arch. Martin Tomešek

Jiří Polma je po studiu na Komenského 
evangelické bohoslovecké fakultě od r. 1972 
kazatelem Jednoty bratrské. 1972–1975           
v Rovensku pod Troskami, 1975–1996           
v Turnově, od r. 1996 – dosud v Železném 
Brodě.
2000–2011 senior Ochranovského seniorátu 
při Českobratrské církvi evangelické (2000 
některé sbory Jednoty bratrské vytvořily 
Ochranovský seniorát při ČCE na základě 
propůjčeného členství, zůstávají zároveň ve 
svazku světové Unitas fratrum–Jednoty 
bratrské)
Bylo by škoda nevyužít tuto skvělou 
příležitost a nepřijít na Brodec vyslechnout si 
přednášku odborníků, žijících v našem městě 
a  shlédnout výstavu i pobesedovat o učiteli 
národů a velkém Evropanovi.
Těšíme se na Vaši bohatou účast v prostorách 
Jednoty bratrské v Železném Brodě na 
Brodci.
Na závěr bych chtěl jménem naší místní 
skupiny všem popřát krásné léto, odpo-
činkovou dovolenou, zasloužené prázdniny, 
pevné zdraví a vše dobré. A bude nám 
potěšením, když nám i v dalším semestru 
zachováte přízeň a podporu.

www.zeleznybrod.cz ZPRAVODAJ  2012LÉTO
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LOUČENÍ  S  LÉTEM  V  HORSKÉ  KAMENICI
      

sobota 1. září 2012 od 14.00 hod. na hřišti u hasičské zbrojnice

K poslechu a tanci zahrají  KAPELNÍCI
+  doplňkový program

Občerstvení: Vepřová pečeně na grilu, grilované uzenky, plzeňské
                      pivo, moravská slivovice, zákusky ……….
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Husův den 
Ochranovský sbor při ČCE v Železném Brodě 
(Jednota bratrská) si vás dovoluje pozvat na 

Husův den, který je připraven na neděli 
8. července 2012.

Každoročně pořádáme vzpomínku
 na Jana Husa a zamýšlíme se nad 

jeho odkazem. 
Dopolední shromáždění 

v Železném Brodě  
v 

Ochranovském 
sboru 

se koná v 
9.30 hodin.

Ve 
velkém 

sále
 bude 

přístupna výstavka o historii 
Jednoty bratrské, které je letos 555 let.

Odpolední shromáždění na Kalichu u Besedic začíná 
v 15 hodin, o Husovi bude přednášet emeritní synodní kurátorka 

Českobratrské církve evangelické MUDr Mahulena Čejková.

Srdečně zveme! 

Miloš Havlík

Železnobrodské trhy
Nechte své peníze ve svém regionu. Přijďte si nakoupit 
místní potraviny, zeleninu, maso i mléčné výrobky, 
květiny, med, vejce a výrobky šikovných rukou 
místních lidí.

Na Městské tržnici v Železném Brodě
červenec: 11. 7. srpen: 8. 8.
                 25. 7.           22. 8.
Případní zájemci o pronájem prodejního místa 
obraťte se na tel. číslo: 
775 269 031 (sl. Sionová, Zdravá výživa Devětsil 
Železný Brod)
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Obecní úřad a sbor dobrovolných hasičů Klokočí Vás zve na

 KLOKOČSKÝ  HUDEBNÍ  FESTIVAL

 V SOBOTU  14. 7. 2012 od 12–4 hod.

MÍSTO:  KLOKOČÍ  „NA NÁVSI“

OBČERSTVENÍ  všeho druhu  ZAJIŠTĚNO 
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HRAJÍ :
SWINGOVÁ PRŤATA ZUŠ (Železný Brod)
TANEČNÍ A SWINGOVÝ ORCHESTR (ZUŠ Železný Brod)
BIG BAND (swing Železný Brod)
VOLIÉRA (rock Železný Brod)
FD BAND (Turnov)
HALLODRN (village core Chuchelna)
SILENT SESSION (rock Turnov)
ALL FRIENDS DEAD (hard-core Turnov)
HUSH (Liberec)
PETR KALANDRA MEMORY BAND (Most)
RED GUITARS (rock Pardubice)
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HUDEBNÍ LOUČENÍ S LÉTEM V KLOKOČÍ 
18. srpna  2012 od 14.00 hod. 

Opět bude probíhat v duchu setkávání přátel Klokočí. Jako hosté   
vystoupí  Milan Černohouz a Blanka Tůmová (sólisté dechové 
hudby Veselka) a spolu s BROĎANKOU i s dalšími hosty Vám 
zpříjemní toto sobotní odpoledne až do ranních hodin.

www.zeleznybrod.cz ZPRAVODAJ LÉTO 2012 
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V měsíci červnu 2012 oslavili významné 
životní  jubileum  tito naši spoluobčané.
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti

Blahopřejeme jubilantům

Pokud oslavíte narozeniny v měsíci červenci nebo srpnu     
a nepřejete si být zveřejněni v dalším vydání Železno-
brodského zpravodaje nebo si nepřejete uveřejňovat svůj 
věk a chcete být zveřejněni bez udání věku, můžete  zavolat 
do redakce na tel. č.: 483 333 925, mobil: 739 286 876 
nebo napsat na e-mail: zpravodaj@zelbrod.cz, a to 
nejpozději do 17. srpna 2012.

70 let
Zdeňka Skrbková
Mária Mlčochová
Marie Koňáková

75 let
František Šimek
Jarmila Kolzrtová
Danuška Sochorová

80 let
Věra Šilhánová

81 let
Marie Salabová
Věra Vosáhlová
Lidmila Škorpilová
Magdaléna Hrebenárová
Zdeňka Kunstová

83 let
Hana Hlubučková
Alena Škorpilová

84 let
Oldřich Kocour
Zdenka Šefrová

85 let
Jarmila Boudová
Josefa Šimerková
Zdeňka Kynčlová
Libuše Strnadová

Jiří Hlubuček

86 let
Věra Kosová

87 let
Ludmila Štekrová

Libuše Hádková

88 let
Růžena Kopalová

Ludmila Bělohlávková

90 let
Marie Fabiánová

Běla Těhníková
Maruška Sochorová

94 let
Irena Kalicovová
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Vítání občánků – 14. června 2012
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manželé Ducháčkovi se synem Jakubem 
sl.Jelínková a p.Dubský s dcerou Adélou

p.Novotná a p.Čuta se synem Janem
p.Komadová s dcerou Kristýnou

sl.Šimůnková a p.Halama se synem Štěpánem
manželé Koutovi s dcerou Terezou
manželé Novákovi s dcerou Rozálií
manželé Volákovi s dcerou Anetou

sl.Štemberová a p.Horna se synem Petrem
p.Witkowská s dcerou Nelou Michaelou 

manželé Hartlovi s dcerou Terezou
manželé Bičejovi s dcerou Anežkou

manželé Makulovi se synem Matyášem 
manželé Koutovi s dcerou Lenkou 
sl.Udatná a p.Vele s dcerou Nellou

manželé Řezáčovi se synem Jakubem
p.Mannová a p.Doubek se synem Adamem 
manželé Šmoldasovi se synem Kryštofem

manželé Šírovi s dcerou Anetou 

14. června 2012 přivítalo Město Železný Brod do života nové občánky. 
Tímto jim gratulujeme a přejeme jim do života hodně zdraví, 

štěstí, spokojenosti  a životních úspěchů.

Výtvarný obor

Andrea Bariaková
  Nikola Čermáková

  Klára Holinová
  Jan Jelínek

  Dominika Petrtýlová
  Jana Svobodová

  Markéta Svobodová
  Zdena Štrohalmová
  Barbora Štefánková
  Michaela Hercíková

Šárka Cymbálová
   Radka Fabiánová

   Karel Havlíček 
   Jakub Hlubuček
   Lukáš Hnatajko

   Pavlína Hornová
   Petr Houška

   Dominik Hruboš
   Michal Itala

   Jakub Kalousek

   Marek Najman 
   Václav Nebesář
   Ondřej Skalský

   Martina Studničková
  Adam Trakal

  Veronika Velebová
  Lukáš Wünsche
  Zdeněk Janata
  Michal Řehoř

Chemický obor 

Maturanti 2012 
  Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské
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Předprodej vstupenek na Turistickém informačním středisku Železný Brod

HUDEBNÍ OBOR 
Studium v hudebním oboru ZUŠ začíná 
zpravidla přípravnou hudební výchovou, ta je 
určena pro pilné a talentované děti, které po 
prázdninách začnou chodit do 1. třídy 
základní školy. Během tohoto roku se děti 
seznámí s možnostmi studia, zvolí si vhodný 
hudební nástroj: housle, violu, violoncello, 
klavír, kytaru, zobcovou flétnu, sólový zpěv     
a začnou zpívat v oblíbeném dětském 
pěveckém sboru HVĚZDIČKY. 
Do nástrojových a pěveckých oddělení lze 
přijmout děti i z 2. a vyšších tříd ZŠ. 
Vyučují: Josef Hlubuček – housle, viola, 
violoncello, zpěv, Veronika Jiřenová – housle, 
Miloslava Vacíková, Vojtěch Wachtl – klavír, 
Bohumil Vocel – kytara. Do dechového 
oddělení přijímáme děti všech věkových 
kategorií, které mají zájem o hru na některý     
z těchto nástrojů: trubka, pozoun, lesní roh, 
klarinet, saxofon, zobcová a příčná flétna, bicí 
nástroje. Vyučují: Rudolf Müller a Jiří 
Richter.
HVĚZDIČKY (přípravný dětský pěvecký 
sbor pro děti ve věku od 6 let), ŘETÍZEK 
(reprezentační dětský pěvecký sbor pro děti 
ve věku od cca 9 do 18 let). Podmínkou přijetí 
do těchto sborů je úspěšná talentová zkouška, 
hlasové předpoklady a dobrý prospěch. 
Sbormistr: Josef Hlubuček.

VÝTVARNÝ OBOR 
Do výtvarného oboru ZUŠ přijímáme děti 
všech věkových kategorií – od nejmladších, 
kde se zaměřujeme na všestranný rozvoj 
výtvarného talentu a estetického cítění, až po 
speciální přípravu našich absolventů ke studiu 
na uměleckých a pedagogických školách        
s důrazem na sklářské a bižuterní obory. 
Dobře vybavené ateliéry výtvarného oboru 
umožňují dětem práci nejrůznějšími 
výtvarnými technikami jako je kresba, malba, 

grafika a alternativní techniky, práce na PC     
v grafických programech a s digitální 
fotografií. Děti poznají práci se dřevem, 
textilem, sklem a dalšími materiály včetně 
modelování z keramické hlíny s bohatě 
barevnými glazurami. Seznámí se s díly 
slavných malířů, sochařů, architektů, zúčastní 
se zájezdů a exkurzí do galerií, zámků             
a ateliérů, jejich nejlepší práce budou 
vystaveny a zaslány na významné soutěže.  
Vyučují: Mgr. Jana Kasalová a Jan Šimek
   
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Pod tímto názvem se skrývá populární a dětmi 
velmi oblíbený obor, kde se děti učí výrazné    
a správné výslovnosti, pohybu na jevišti         
a všem dalším základům dramatického 
umění. Přes pohybové a slovesné etudy se děti 
záhy dopracují k nastudování divadelní hry, 
kterou na konci školního roku předvedou 
rodičům a veřejnosti v divadle. Výsledkem 
studia v LDO by měl být všestranně 
vybavený, sebevědomý mladý člověk, 
schopný dobře komunikovat se svým okolím, 
což uplatní nejen na jevišti, před mikrofonem 
či kamerou, ale především v denním kontaktu 
s lidmi. Vyučující: Milana Vilušínská

Vážení rodiče, milé děti,
máte-li zájem o studium v některém z těchto 
oborů, přijďte se informovat a přihlásit do 
ředitelny ZUŠ. Rádi vám zodpovíme vaše 
dotazy, nabídneme možnosti studia, 
provedeme vás po škole, ukážeme vám 
učebny a ateliéry.                   

       
Josef Hlubuček, ředitel ZuŠ 

v Železném Brodě 
   
Veškeré informace a přihlášky ke stažení na 
www.zus-zelbrod.cz, www.retizek.eu a na 
telefonech 483 389 327,  777 894 050

 nových žáků do všech oddělení pro školní rok 2012 / 2013
ZÁPIS
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Ian McEwan: Sobota
Vzpomenete si, co jste dělali v sobotu 15. úno-
ra 2003? Možná jste si užívali volna, které 
však londýnskému neurochirurgovi Henrymu 
Perownovi není onoho dne dopřáno. Díky 
autorovi jej sledujeme myšlenku po myšlen-
ce, krok za krokem, minutu po minutě. 
Osmačtyřicetiletý Perowne pozná, že ne-
vhodná reakce na drobnou pouliční kolizi 
bude mít pro něj fatální následky. V sobotu, na 
kterou jen tak nezapomene, si bude muset 
hned několikrát připomenout nejenom 
odvahu, která v něm navzdory blížící se 
padesátce dříme, ale i zjištění, že každá 
pravda je pouze dílčí pohled na věc.
Arnalur Indridason: Oběť
V jednom bytě v Reykjavíku je nalezen 
zavražděný muž . Zdá se, že pachatel i oběť se 
znali, neboť nic nenasvědčuje násilnému 
vniknutí. Komisařka Elinborg spatří pod 
postelí kašmírový šál, který vydává podivnou 
vůni, a v kapse oběti je rovněž nalezena tzv. 
"znásilňovací droga". Erlendurova kolegyně 
tuší, že vražda byla odplatou za brutální 
zločin, který nebyl nikdy potrestán. Zatímco 
se komisař Erlendur snaží ve fjordech 
vyrovnat s traumatickými zážitky z dětství, 
vyšetřuje Elinborg vraždu, která otřese 
nejenom jí.
Suzanne Collinsová: Hunger games 1.–3. díl   
(Aréna smrti, Vražedná pomsta, Síla vzdoru)
V troskách bývalé Severní Ameriky se 
rozkládá země Panem s nablýskaným 
hlavním městem Kapitolem a dvanácti 
okolními kraji. Kapitol  jim vládne krutou        
a tvrdou rukou. Poslušnost si udržuje kláním 
Hunger games - zvrácenou televizní reality 
show, ve které každoročně  jedna dívka a je-
den chlapec z každého kraje nedobrovolně 
bojují o  život. Šestnáctiletá Katniss chce 

Městská knihovna upozorňuje na úpravu otvírací 
doby v období letních prázdnin.

Knihovna bude o prázdninách otevřena: 
út: 9.00–12.00 hod. a 13.00–17.30 hod.

st, čt: 9.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod.

 Z novinek v Městské knihovně

zachránit svou sestru, která byla vylosována, 
a nabídne svou účast dobrovolně. Překvapivý 
výsledek zápasu povzbudí obyvatele země k 
revoltě… Napínavý thriller nejen pro 
náctileté se dočkal i úspěšného filmového 
zpracování.
Carole Matthews: Já se z tebe zblázním
Anna Terryová je mladá matka dvou dětí, 
která má jeden rozvod za sebou a druhý před 
sebou. Manžel ji opustil před víc než rokem a 
nechal ji zcela bez prostředků. V čekárně 
právnické firmy se seznámí s Nickem, který je 
na tom podobně...
Hana Whitton-Parkanová: 
Moje anglická babička
Osud postaví Češku Johanku, která se chce 
odstěhovat za svým anglickým manželem 
Peterem do malé anglické vísky Kingscott, 
před nelehké rozhodnutí – pokud půjde za 
hlasem svého srdce, zanechá v Praze 
milovanou osmdesátiletou babičku, jediného 
dosud žijícího člena své rodiny. Nelehkou 
situaci nakonec vyřeší Johančin anglický 
manžel Peter, kterému se podaří koupit dům s 
velkým „výměnkem“ na rozlehlé zahradě. 
Oba manželé mají sice zpočátku obavy, jak se 
babička Marie ve věku již značně pokročilém 
sžije s naprosto cizím a neznámým 
prostředím, a jak navíc překoná jazykovou 
bariéru, ale babička záhy překvapí je, stejně 
jako rázovité a tradic dbalé obyvatele 
Kingscottu.
Josef Fousek: Úsměv je lék
Úsměv je lék, tak nazval svoji další knihu 
oblíbený Josef Fousek – spisovatel, písničkář 
a fotograf. Začlenil do ní nejen veselé příhody 
ze svého rušného života, básně a texty, ale         
i satirické až ironické pohledy na naši
současnost. A opět se v ní prolíná jeho věčná touha 
po spravedlivém a vlídném světě bez závisti.
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Blanka Kovaříková: Vladimír Ráž 
(Po stopách krále Miroslava)
Autorka se vydává po stopách jednoho z nej-
oblíbenějších herců poválečné éry, idolu žen    
a dívek mnoha generací, kterého proslavila 
především postava krále Miroslava z kultovní 
pohádky Pyšná princezna. Krok za krokem 
může čtenář spolu s autorkou poznávat 
skutečnou tvář známého herce, jenž se 
nesmazatelně zapsal do filmové i divadelní 
historie. Na herce v knize zavzpomínali jak 
jeho blízcí, tak kolegové.
Ladislav Špaček: Deset let s Václavem 
Havlem
Osobní vzpomínky prezidentova mluvčího. 
Kniha přináší unikátní svědectví Ladislava
Špačka o tom, jak se s Václavem Havlem 

seznámil, o začátcích spolupráce v komůrce 
Havlova bytu u Vltavy, až po triumfální 
zahraniční cesty plné úsměvných i dobro-
družných příhod.
Alexandra Kohoutová: Praha s dětmi na 
krku (Výlety pro malé nožky)
Průvodce pro návštěvníky Prahy s malými 
dětmi. Tradiční turistické objekty i trasy jsou 
zde nahlíženy s ohledem na dětské zájmy        
a potřeby. Poradí vám, kde můžete děti bez 
problémů přebalit, kde pro ně dostanete 
zdravé jídlo, kde najdete dětské hřiště.

Přijďte si vybrat četbu na dovolenou či 
průvodce na cesty!
Hezké léto a prázdniny přejí pracovnice 
knihovny Dana Hudíková a Irena Matoušová.

Dokumenty, ohlasy, 
paralely, přesahy 
1966–2006

Nakladatelství
Triáda, 2012, 
1. vydání

Koláž  názorů, zmí-
nek, odkazů a za-
myšlení o Otokaru 

Březinovi pochází od lidí, kteří jsou i nejsou 
účastníky literárního života z Čech a ze světa, 
z různých oborů apod., a reagují neutrálně, 
vášnivě, pozitivně nebo negativně v dopisech, 
recenzích, vědeckých pojednáních, dedi-
kacích atd. na tvorbu nebo život velkého 
básníka symbolismu.
Nejde však o projekt, který by vznikl jen 
důkladnou rešerší v knihovnách. Pramenem je 
i korespondenční a ústní styk při každodenní 
komunikaci (také cestou obyčejné a elektro-
nické pošty, faxu nebo třeba telefonního 
záznamníku). Původci březinovských výroků 
nebo reflexí jsou záměrně uváděni jen 
iniciálami, k jednotlivým zmínkám jsou

 ovšem připojeny zdroje, přičemž u orálních

Petr Holman – Březiniana II (brzy vyjde)

a epistolografických materiálů vzniká 
rozsáhlá geografická síť ukazující na 
Březinovu takřka planetární všudypřítomnost.
Petr Holman nepředkládá čítanku o Otokaru 
Březinovi, ale výpověď o existenci nebo 
neexistenci hodnot, tvarů a vlastností 
březinovského fenoménu v dnešním světě, 
respektive výpověď o dnešním světě,         
jejž – pro většinu z nás překvapivě a neuvě-
doměle – drží pohromadě básník pokládaný 
za klasika, tedy někdo, kdo už není vnímán 
jako živá součást kultury. Pro čtenáře, který     
z Březiny přečetl pár povinných řádek ve 
škole, je tento text neméně zajímavý jako pro 
znalce Březinova díla.
Po Holmanově kompletu básníkových próz 
Hudba pramenů a jiné eseje (Odeon 1989; 2., 
doplněné a rozšířené vydání Votobia 1996), 
jeho knize studií Březiniana (Praha, Torst 
2003) a kompletní edici Březinovy 
Korespondence (2 sv., Brno, Host 2004) je 
nynější text novinkou v oblasti literárně-
historického bádání a ukázkou prolnutí minu-
losti a přítomnosti. 
http://www.i-triada.net/index.php?menu=pripravu
jeme&str=detail.php&id=89

Otokar Březina

Z nakladatelské anotace
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Střední uměleckoprůmyslová škola 
sklářská 

Ohlédnutí za tvorbou studentů 
sklářské školy ve školním roce 
2011–2012
Letošní ročníkové práce nejmladší generace 
budoucích sklářských výtvarníků a umělec-
kých řemeslníků, kteří se vzdělávají v žele-
znobrodské střední škole, představují několik 
zajímavých realizací, ve kterých studenti 
zhodnotili nejenom své dosavadní řemeslné 
dovednosti, ale také kompetence získané       
v navrhování s využitím moderních techno-
logií. Hledání nových možností a jejich 
prolínání s klasickými technologiemi je cesta, 
kterou škola ve svém vzdělávacím procesu       
v posledních letech preferuje. Prací, která tuto 
výtvarnou koncepci dobře reprezentuje, je 
například černý talíř od studentky 3. roč-
níku Lucie Sommerové, inspirovaný stylem 
pop-artu, který využívá charakteristické 
symboly a vizuální projevy velkoměstské 
doby vytvořené stříkáním sklářských barev 
přes vyřezávané šablony. Atypické mísy 
„Geological“ od studentky Michaely 
Hercíkové (3. ročník) představují ucelený 
soubor ručně tvarovaných objektů, jejichž 
silně dekorativní efekt těží z kombinace 
barevně podjímaného skla a lineárních 
struktur odkazující na geologické vrstvy. 
Nepřehlédnutelné plastiky Adély Oborní-
kové (2. ročník) vznikly překvapivě v oboru 
skleněných figurek, který je typický spíše 
tvorbou drobných předmětů. Její fantaskní 
„stromy“ svým tvaroslovím evokují estetiku 
období Brusel ´58, podtrhují přirozenou 
působivost masivního skla i křehkost sub-
tilních foukaných detailů. Podmanivou 
přesvědčivostí počáteční kresby vynikají také 
rytiny mimořádně jemných struktur, které 
umocňují tenkostěnnost rubínových sklenic 
studentky 3. ročníku Daniely Bobkové. 

Maturitní práce 2012
Spolupráce školy s konkrétními firmami do 
značné míry ovlivňuje témata a zadání, na

základě kterých studenti navrhují a realizují 
své závěrečné práce. Zvolená koncepce tak 
přináší dvojí pozitivní efekt: rozvíjí invenci 
studentů a učí je naplňovat požadavky             
a kritéria v praxi fungujících firem. Soubor 
letošních maturitních prací zastupuje dva 
hlavní tvůrčí proudy: umělecké solitéry          
v podobě tavených skleněných plastik, hutně 
tvarovaného dekorativního skla, rytého skla;       
a sklo ryze užitkové – nápojové, stolní, 
interiérová svítidla či kolekce šperků ze 
syntetických materiálů v kombinaci s kovy. 
Studenti oddělení hutního tvarování reali-
zovali několik návrhů pivních půllitrů             
a sklenic pro výstavu „A přece se točí!“, 
kterou v letních měsících pořádá jablonecké 
Muzeum skla a bižuterie v galerii Belveder. 
Jakub Adamský je autorem zajímavé 
vysoké sklenice, která pracuje s nápaditým 
umístěním logotypu pivovaru. Studentka 
Zdena Štrohalmová zaujala kolekcí skla 
určeného pro ruční výrobu v malých sériích, 
jejíž výtvarné řešení klade důraz na humornou 
stylizaci vybraných zvířat: sovy, žáby a tuka-
na. Dominika Petrtýlová zrealizovala 
umělecký objekt v podobě prosklené 
skříňky se sbírkou motýlů, doplněnou 
básnickými texty. Práce je pozoruhodná 
mimo jiné z řemeslného hlediska, a to 
výjimečnou hyperrealistickou malbou 
sklářskými barvami. Práce obou zmíněných 
studentek byly oceněny jako Nejlepší 
maturita roku 2012 (D. Petrtýlová) a Cenou 
ředitelky školy (Z. Štrohalmová). Za zmínku 
stojí rovněž maturita Barbory Štefánkové – 
soubor tří figurálních plastik „Tanečnice 
Flamenco“, které představují zdejší premiéru 
známé švédské sklářské techniky Graal.
Opominout nelze ani práce žáků nového 
studijního oboru Produktový design, kteří      
v tomto roce svou pozornost zaměřili na 
drobné předměty uplatnitelné v oblasti 
stolování, svítidel a obalového designu. Díky 
výtvarně přesvědčivým a řemeslně kvalitně 
provedeným realizacím může sklářská škola   
v Železném Brodě v příštím školním roce
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MgA. Martin Hlubuček

naplňovat své další, neméně důležité aktivity 
– početné účasti na výstavách, veletrzích          
a designérských soutěžních. Maturitní            
a klauzurní práce budou celoročně prezento-
vané ve výstavních prostorách školy. Letní 
výstava skla byla zahájena 29. června 2012 
úvodním slovem Mgr. Oldřicha Palaty. 
Otevřena je až do 29. srpna 2012, út–ne, 9–17 
hodin. Další informace: www.supss.cz.

Výstava „A přece se točí!  
Pivní holby, korbele, půllitry     
a sklenice od A po Z“
Zveme Vás na výstavu pivního skla do 
jablonecké Galerie Belveder, na jejíž přípravě 
se sklářská škola rovněž podílela. Pro 
veřejnost tak budou vystaveny nejenom 
typické exempláře pivního skla, nejrůznější 
kuriozity a zajímavosti, ale také nápojové sklo 
současných designérů. Budoucnost pivních 
sklenic prezentují práce studentů středních 
sklářských škol regionu, které byly vyzvány   
k účasti na vytvoření nových návrhů. Od 
února letošního roku zpracovávali studenti 
naší školy toto zajímavé téma – jeho 
výsledkem je expozice pěti realizací ve skle     
a bezmála dvacet 3D vizualizací pivních 
půllitrů a sklenic! Studenti svou kreativitu 
zaměřili na design existujících, více či méně 
známých značek pivovarů. Touto aktivitou se 

železnobrodská sklářská škola připojuje         
k letošní marketingové kampani Libereckého 
kraje „Křehká krása – vybroušená chuť“. 
Výstavu doprovází nové kresby Petra Urbana, 
speciálně vytvořené pro tuto příležitost.
Galerie Belveder, Mlýnská 27, Jablonec nad 
Nisou, 20. 6. – 28. 9. 2012. Otevřeno bude ve 
všední dny od 13 do 17 hodin, o víkendech od 
10 do 17 hodin (v červnu a v září mimo 
pondělky).

Škola nabízí volná místa 
ke studiu
V studijním oboru Design skla (čtyřletý obor    
s maturitní zkouškou) zbývají volná místa, 
proto ředitelka školy vyhlašuje poslední kolo 
talentových zkoušek, které se uskuteční       
30. srpna 2012. Pro studium přijímáme 
rovněž starší uchazeče, kteří mohou požádat    
o uznání předchozího vzdělání či o přijetí do 
vyššího ročníku. Nejlepší představu o možno-
stech, jenž škola nabízí, a výsledcích, kterých 
je možné během studia dosáhnout, získají 
zájemci během návštěvy letní výstavy v budo-
vě školy. Ve stejný den, tedy 30. srpna 2012, 
proběhne poslední kolo přijímacího řízení 
do studijního oboru Aplikovaná chemie.
Podrobná kritéria pro přijetí naleznete na 
www.supss.cz, v sekci > přijímací řízení.

Michaela Hercíková, klauzurní práce 2012, interiérové mísy 
"Geological", tvarované sklo z volné ruky, pískovaný dekor.
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Sdružení zdravotně postižených

e-mail:      neslysicizb@seznam.cz

e-mail:      SZdPZB@seznam.cz

Vážení přátelé! Na letní 
měsíce jsme pro Vás 
připravili dva zájezdy.

18. 7. Výlet na zámek Nelahozeves a hrad 
Houska. Odjezd v 7 hod. z autobusového 
nádraží. Doprava: členové 200 Kč, 
ostatní 230 Kč, děti 100 Kč
Přihlášky u pana Bryndy a paní Minářové.

8. 8. bychom chtěli zopakovat loňský nezdařený zájezd do polských Krkonoš (Sklarská 
Poreba). Doufáme, že tentokrát bude lanovka v provozu a vše se vydaří. Zloté si 
musí každý účastník vyměnit sám. Bude třeba asi 30 zlotých. V případě nepříznivého 
počasí se zájezd rušit nebude, ale máme připravený náhradní program. Cena zájezdu 
bude upřesněna ve vývěsce na tržnici. Odjezd z autobusového nádraží v 7.30 hod. 
Přihlášky u paní Petružálkové nebo paní Minářové.

Poděkování patří všem, kteří si zakoupili v Květinový den květ měsíčku lékařského a tím 
podpořili Ligu proti rakovině. Prodali jsme 650 ks květinek. Děkujeme!

Žádáme všechny účastníky zájezdu do Chorvatska, aby zaplatili doplatek zájezdu nejlépe do 
konce července přímo panu Bryndovi ( Na Vápence 771, vedle samoobsluhy).
Schůzka účastníků zájezdu se bude konat 22. 8. ve 14 hod. v klubovně na Poříčí.

Informace pro členy výboru. Schůze výboru se bude konat 6. 8. ( pondělí ) ve 14 hodin.

Sejdeme se na zájezdech. Užívejte si léta a sluníčka.
                                                                                                                      Marcela Minářová

Děkujeme Domu s pečovatelskou službou, jme-
novitě manželům Havlíkovým a Městu Železný 
Brod za zprostředkování naší svatby.

                    Manželé Váňovi

Děkujeme všem spoluorganizátorům Mezi-
národního dne dětí, skautům, hasičům, 
tenistům, DDM Mozaika, vodákům, oddílu 
TJ: všestrannosti, volejbalistům, házen-
kářům, boxu, stolním tenistům, lyžařům, 
florbalistům, aerobicu a Aleně Matějkové. 
Akce se vydařila, účastnilo se jí 133 dětí 
včetně doprovodu.                 Jana Boučková

Děkujeme SUPŠS Železný Brod za výrobu 
medailí na Železnobrodskou neckyádu.
                                        Město Železný Brod
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z červenec – srpen 2012

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

ZÁKLADY HOROLEZECTVÍ – po tel. domluvě 

ZÁKLADY VODNÍ TURISTIKY – po tel. domluvě 

ZA ARCHITEKTUROU A POHÁDKAMI 

NAVLÉKNI SI SVŮJ NÁHRDELNÍK

Místo: Kovárna v prostorech bývalé Kolory

Od: 13–17 hod., vstupné: zdarma

Kontakt: David Szalay, Tel.: 604 705 250

PONDĚLÍ

Poznávací okruh Trávníky s průvodcem 
Sraz: u sklářské školy ve 14.00 hodin

Kontakt: Alena Matějková ,Tel.: 728 256 175

Pohádky na hasičském hřišti v Železném Brodě

(12. července, 26. července, 9. srpna, 23. srpna od 16 hod.)
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VÁS SRDEČNĚ ZVE NA LETNÍ 
CVIČENÍ 2012

KDY: 30. 7.–2. 8. 2012
               6. 8.–9. 8. 2012 
KDE: SOKOLOVNA 1. patro v Železném 
Brodě (nebo venku za sokolovnou)
ČAS: 18.00–19.00 hod. 

Přihlášky s platbou  na cvičebních hodinách, nebo 
www.rs.fitstudio.cz, na tel. č. 602252677 
Samostatně hrazená hodina: 65Kč
Cena pro klienty registrované v rezervačním 
systému 45 Kč / 1 hod.
Neváhejte a přihlaste se včas! Kapacita některých 
hodin je značně omezena!
Změna cvičebních hodin vyhrazena pořadatelem!!!

V případě zájmu je pro Vás připravena další 
cvičební hodina na přání od 19–20 hod.

30. 7. 2012
Pondělí

Bodystyling
s Olinkou

31. 7. 2012
Úterý

Step aerobic
s Janou

1. 8. 2012
Středa

Bosu 
s Olinkou

2. 8. 2012
Čtvrtek

Velké balóny
s Janou

6. 8. 2012
Pondělí

Bosu 
s Janou

7. 8. 2012
Úterý

Dance aerobic 
s Janou

8. 8. 2012
Středa

Dance aerobic 
s Olinkou

9. 8. 2012
Čtvrtek

Aerobic + slide
s Janou

Tým juniorek FIT STUDIA AEROBIKU J. Boučkové, se od 6.–8. 6. 2012 účastnil ME, které se konalo v Praze. 
Děvčata skončila na 6. místě (v loňském roce na 7. místě). Tereza Janáková, Kristýna Kišová, Aneta Pavlatová, Klára 
Dolenská, Štěpánka Cvrčková, Diana Proboštová, Lucie Makanová, Tereza Šlapáková a Denisa Horáková.

Jana Boučková
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V případě zájmu o pronájem sportovišť volejte tel.:  Martin Bouček 602 252 677.

V odpoledních hodinách, během otvírací doby Klubovny házenkářů, si venkovní sportoviště 
můžete pronajmout u pana Tomáše Januse.

Pokud máte zájem o  sport rekreační nebo registrovaný, který Vám 
zde chybí, neváhejte nás kontaktovat!  Využijte členských výhod!

Těšíme se na Vás!

členové nečlenové

Hala 150 Kč 300 Kč badminton, volejbal, fotbálek, tenis

Sokolovna 100 Kč 200 Kč badminton, volejbal, fotbálek

Malý sál   50 Kč 100 Kč stolní tenis

Venkovní 
sportoviště

  50 Kč 100 Kč plážový volejbal, antuka, házenkářské hřiště

TJ Sokol Železný Brod zahajuje letní provoz 
od 1. 7. 2012

TJ Sokol  Železný Brod 
Jana Boučková  tel. č. 602 252 677

SSC Železný Brod – cyklistický oddíl
Cyklistický oddíl v Železném Brodě, 
fungující pod hlavičkou Občanské sdružení 
SSC ŽELEZNÝ BROD, je kolektivem 
sportovců, kteří se věnují závodní cyklistice, 
jak silniční, tak i v kategoriích MTB.
Závodní družstvo je složeno z těchto cyklistů:  
JAROSLAV DLAB, TOMÁŠ MALÍK, 
JAKUB MENŠÍK, ONDŘEJ ČAPEK, 
JAKUB NECHANICKÝ, ALEŠ ZEMAN, 
PETR KADLEC, MATOUŠ LUBAS, 
LUDĚK HUDSKÝ, VÁCLAV VELE.
Družstvo se účastní cyklistických akcí na 
různých úrovních po celé České republice        
a výjimečně i v zahraničí. Z celé řady závodů, 
které jsme v letošním roce absolvovali, 
bychom zmínili několik nejvýznamnějších. 
V rámci celorepublikového seriálu EXTRA-
LIGA MASTERS to byly časovky jedno-
tlivců v Hodkovicích, Dobrovicích u Mladé 
Boleslavi, České Lípě, Bělé pod Bezdězem      
a  hromadný legendární závod TOUR de Malá

Skála. V kategorii horských kol to byly dva 
závody AUTHOR CUPu  2012 v Českém Ráji 
a v Bělé pod Bezdězem.
Cyklisté ze Železného Brodu obsadili v mno-
ha závodech pódiová umístění: 
Jakub Nechanický – 1. místo ve své 
kategorii v časovce v Dobrovicích, 
Jakub Menšík – 1. místo v časovce horských 
kol na tradičním závodě na Vyskři, 
Petr Kadlec – 1. místo ve své kategorii v ča-
sovce v České Lípě, atd.
Modré barvy našich cyklistů  začínají 
vzbuzovat respekt a svými výsledky se oddíl 
ze Železného Brodu vryl do podvědomí 
milovníků závodní cyklistiky nejenom v na-
šem regionu.  
Sponzory závodního družstva jsou firmy    
DT GLASS s. r. o. Železný Brod,  CNS Jablo-
nec nad Nisou, ŠROUBÁRNA Turnov a. s, 
TF-NET Železný Brod, PIVOVAR Svijany. 
Poděkování však nepatří jen těmto zmiňo-
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vaným  partnerům, ale i ostatním firmám         
a soukromým osobám, které nám v naší 
činnosti pomáhali a pomáhají nejen finančně, 
ale podílejí se významně při organizování 
cyklistického závodu, který jako oddíl 
pořádáme.

Memoriál Václava Vele  
                                                       
V neděli 12. 8. 2012 se uskuteční již čtvrtý 
ročník Memoriálu Václava Vele. Jedná se        
o silniční časovku jednotlivců mezi Železným 
Brodem a Bozkovem. Byť je závod ryze 
silničního charakteru, mohou se ho zúčastnit 
cyklisté na všech typech kol.
Závod je vypsán do kategorií mužů, žen i dětí, 
a závodit se bude nejen o putovní pohár MVV, 
ale i o mnoho dalších hodnotných cen. Pro 
závodníky i příznivce cyklistiky bude 
připraveno očerstvení v areálu tenisového 
klubu Železný Brod.
Start prvního závodníka je v neděli 12. srpna 
2012 v 10 hodin za železnobrodským koupa-
lištěm.

Věříme, že se závod vydaří stejně jako v loň-
ském roce a že letošní ročník přiláká na start 
závodu ještě větší počet závodníků.
Dodatečně bychom touto cestou chtěli 
poděkovat firmám i soukromým osobám, 
které se na zdárném průběhu ročníku 2011 
podílely.
Vyzdvihnout bychom chtěli především DT-
GLASS Železný Brod, Řeznictví pana 
Bukvice, firmu pana Zdenka Lhotského v za-
stoupení pana Lubora Majšajdra, TREVOS 
Košťálov v zastoupení ing. Jiřího Strnada, 
Kadeřnictví Nadi Jaňkové, které se postaralo 
o vizáž závodníků, panu Orlíkovi za umělecké 
dílo v podobě jeho speciálního cyklistického 
guláše, který nám téměř vykoupili závodníci z 
POLSKA , ale dík patří i mnoha dobrovol-
níkům, kteří se starali o bezpečnost závodníků 
na krásné trase podél Jizery.
Těšíme se na Vaší účast!
Více informací o závodě najdete na
 www.mvv.wbs.cz

Za SSC Železný Brod
P.K. – cyklopetr@seznam.cz
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Základní škola Železný Brod, Školní 700 se 
zúčastnila 4. a 5. června republikového finále 
turnaje COCA–COLA ŠKOLSKÝ POHÁR. 
Turnaj probíhal dva dny v tréninkovém centru 
týmu AC Sparta Praha (bývalý spartakiádní 
stadion na Strahově). Organizace a průběh 
turnaje byl na vysoké úrovni. Pořadatel 
soutěže zajistil pro školní týmy dopravu, 
ubytování, stravu a nápoje, dvě sady dresů a 
další reklamní produkty. Naše škola prošla 
úspěšně čtyřmi eliminačními turnaji. Už jen 
postup mezi nejlepších osm chlapeckých 
týmů byl velký úspěch, jelikož do soutěže 
bylo přihlášeno přibližně přes 900 škol z celé

Coca-Cola školský pohár – celostátní finále 
ČR. ZŠ Železný Brod, Školní obsadila 
konečné 5. místo a jen málo stačilo k postupu 
do semifinále. Chlapcům děkujeme za 
výbornou reprezentaci školy a města!!! 
Trenéři: Jan Lufinka, Vladimír Fišer. 
Hráči: Jiří Plachý, Martin Kotlár, Denis 
Maňkoš, David Kopal, Jakub Mádle, Martin 
Salaba, Jan Kostlán, Matěj Kostlán, Adam 
Aubrecht, Adam Picek, Petr Kučera, Marek 
Šefr, Pavel Horák, Matěj Michalík, Zbyšek 
Hošek a David Štryncl (ve finále nebyl, ale 
účastnil se eliminačních turnajů).
Fotografie a další informace naleznete na 
http://www.skolskypohar.cz/fotky.php 

 Mgr. Jan Lufinka

      

neděle 12. 8. 2012 od 10 hod.
(soutěž je zařazena do seriálu 
Hasičská liga Českého ráje)
sobota  1. 9. 2012 od 10 hod. 
(soutěž je zařazena do seriálu 
Jizerská liga)
Nejlepší týmy mužů a žen 
z dalekého okolí.
Přijďte se podívat a fandit.
Občerstvení zajištěno.

SDH Jirkov pořádá soutěže v požárním sportu

Tomáš Fichtner

S
P

O
R

T



51
www.zeleznybrod.cz

IN
Z

E
R

C
E

ZPRAVODAJ  2012LÉTO

 

VÝSTAVA

Rádi bychom nabídli v Železném Brodě 
možnost účastnit se skupinové terapie, která je 
založena na principech vzájemného sdílení a na-
slouchání těžkostem, se kterými člověk do 
skupiny přichází. Více informací na webových 
stránkách: 
Skupina bude probíhat od září 2012 do ledna 
2013, 1x za 14 dní, vždy v neděli 12–13.30 hod., 
v prostorách čajovny Avantýra. Cena za jedno 
sezení 200 Kč. V případě zájmu kontaktujte:
Mgr. Daniela Fenyešová, tel.: 603 541 251

www.mb-psychoterapie.cz/zelbrod

SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE

           

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět 
prodává slepičky snáškových plemen Lohman 
hnědý,Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kro-
penatý, černý, žlutý, modrý a bílý. 
Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček: 12–17 týdnů, cena: 139–170 Kč 
Ceny jsou konečné a neměnné.
Prodeje se uskuteční: v úterý 17. července 2012
Železný Brod u autobus. nádraží – v 16.30 hod.
Případné bližší informace – tel: 728 605 840,   
728 165 166,   415 740 719

  P R O D E J   S L E P I Č E K 

Tesařské práce: 
608 823 459

Řádková inzerce

Masarykova 823 (areál bývalého Exathermu za pizzerií Miláno 
ve dvoře naproti autobusovému nádraží)
U nás lze nakoupit oblečení pro kojence i pro seniory. 
Nabízíme široký sortiment převážně značkového ošacení !!
Otevřeno: středa 9 až 16 hod – zboží standart 1ks za 30 Kč 
                 čtvrtek 9 až 16 hod – zboží standart 1ks za 20 Kč

 pátek 9 až 16 hod – zboží standart 1ks za 10 Kč
Nabízíme také výběrové zboží dle cenovek max. 99 Kč/ks

*****************************************************
Návštěvníci mají na výběr z cca 5 000 ks zboží, 

které je každý týden doplňováno!!! 
Prodej zahájíme ve středu 4. července 2012 !

SECOND HAND ŽELEZNÝ BROD
Koupím staré mince: 
zlaté, stříbrné i jiné. 
Sběratel – solidní jednání  
720 186 954.

Uvolnila se nám dvě místa na týdenní zájezd do Vysokých 
Tater, konaný ve dnech 18. 8.–25. 8. 2012 a jedno místo do 
Normandie v termínu od  27. 9.–2. 10. 2012, obě akce 
pořádá MO ČČK a TJ SOKOL Hrubá Horka.
Zájemci se mohou přihlásit na tel č.: 775 295 931 pí Šírková.   

2Pronájem lešení 800 m . 
235 Kč / 1 m . Postavení + 

2bourání 60 Kč / 1 m .
Tel.: 737 087 995
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JAZYKOVÁ ŠKOLA 
LANGUAGE GARDEN

  ANGLIČTINY NORŠTINYA

zahajuje v září kurzy 

pro veřejnost, jednotlivce, firmy

zápis od 1. června 
2012

Adresa školy: Dělnická 388, 
Jablonec nad Nisou – Kokonín

Kontakt: Mgr. Marek Antonín / 773 773 394  

www.languagegarden.cz

info@languagegarden.cz

V rámci  šestého ročníku 
„Skleněného městečka“ připra-
vuje místní občanské sdružení 
Občanská beseda ŽB další „Bleší 
trh se sklem“. 
Na půdách, komorách i v nedo-
stupných zákoutích obývacích 
stěn se totiž doposud ukrývá 
nepřeberné množství skleně-
ných pokladů, které mohou po 
svém znovuobjevení dále sloužit 
i rozdávat radost.
Podrobnosti k této akci budou 
včas upřesněny.

Bleší trh se sklem

www.sklenenemestecko.cz
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