ŽELEZNOBRODSKÝ

ZPRAVODAJ

LEDEN

2014

První měsíc
roku 2014
je tady!

INFORMACE PRO OBČANY, ZPRÁVY Z RADNICE,
KULTURA, SPORT, ZAJÍMAVOSTI, INZERCE

OBSAH
SLOVO STAROSTY ......................... 2
RADNICE INFORMUJE ................... 3
Usnesení Rady města Železný Brod .......... 3
Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod ... 7
Zimní údržba silnic ..................................... 9
Z odboru územního plánování a regionálního rozvoje .... 10
Rekapitulace vybraných stavebních počinů
za rok 2013 .................................................. 10
Město Železný Brod nabízí k prodeji ........... 11
Město Železný Brod nabízí k pronájmu
bývalý Exatherm .......................................... 12
Nabídka pronájmu pizzerie .......................... 13
Naše fasáda 2013 ......................................... 13
Městská policie .................................................. 14
MP Železný Brod informuje ......................... 14
Z odboru sociálních věcí ..................................... 15
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ... 16
Aktuální předprodej vstupenek .......................... 16
Zájezd do Prahy na divadelní představení .......... 16
Stále v prodeji .................................................... 16
Veletrhy cestovního ruchu .................................. 16
Zimní sklářské pátky .......................................... 16
MĚSTSKÉ DIVADLO ..................... 17
KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO – KONCERT 18
MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY ..... 19
Skleněné betlémy .............................................. 19
Výstava Kláštery a jejich lidé .............................. 19
Připravuje se výstava SALON ............................ 20
KC KINO ŽELEZNÝ BROD ............ 21
MĚSTSKÉ MUZEUM
V ŽELEZNÉM BRODĚ ................... 22
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ................. 27

DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO
BRODU A OKOLÍ .......................... 28
SPORT .......................................... 30
Sport na ZŠ Pelechovská ................................... 30
ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ........... 32
Zápis do první třídy ............................................ 32
Den otevřených dveří základních škol ................ 32
Tajný čertovský výlet ......................................... 33
DDM Mozaika Železný Brod .............................. 34
Výtvarná dílna .............................................. 34
Dílnička pro děti ........................................... 34
O pololetních prázdninách za keškami ......... 34
Pozvánka SUPŠS pro děti 8. a 9. tříd ................. 35
Předvánoční tvořivé dílny ZŠ Pelechovská ......... 36
ZŠ Pelechovská pomáhá!!! ................................ 36
ZAJÍMAVOSTI
A PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ ............. 37
Stalo se před osmdesáti lety ............................. 37
Železnobrodské kapely se představují: REVIVAL´60 ... 38
Miroslav Hracha: Ohlédnutí ............................... 39
Zprávy z DS Tyl Železný Brod, o.s.: POHÁREK SČDO ... 40
Sdružení zdravotně postižených ......................... 41
Dokázal to! Karel Sobotka je držitelem titulu
Živnostník roku 2013 .......................................... 42
Čtvrtá lekce angličtiny ........................................ 43
Metropolitní opera – omluva .............................. 44
Fotoreportáž o stavbě vánočního stromu .......... 45
GRATULUJEME ............................ 46
Vítání občánků ................................................... 46
Životní jubilea ..................................................... 47
OSTATNÍ ....................................... 48
INZERCE ...................................... 48

Šéfredaktor: Bc. Iva Chaloupková, tel.: 483 333 948, 722 793 091, e-mail: zpravodaj@zelbrod.cz
Facebook: Železnobrodský zpravodaj
Redakční rada: PaedDr. Milada Motlíková, Eva Vozková, MgA. Martin Hlubuček
Jazyková redakce: Dr. Petr Holman
Uzávěrka únorového čísla: 15. 1. 2014
Vydává Město Železný Brod nákladem 2 800 ks
náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, www.zeleznybrod.cz
IČO: 00262633, registrace: MK ČR E 10450
Tisk: Květoslav Zaplatílek – polygraﬁcká výroba, Vesec

1

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí
spoluobčané,
rád bych vás přivítal v novém roce
2014 a popřál, aby
byl tento rok pro
nás všechny rokem
úspěšným,
prostoupeným vzájemnou tolerancí a ochotou navzájem si naslouchat. Na sklonku roku všichni více
či méně hodnotíme a bilancujeme. Proto
bych i já v těchto pár řádcích v krátkosti shrnul uplynulé období. Život přináší
dobré i zlé, a ne vždy se nám vše podaří
tak, jak jsme si představovali. Důležitá
je snaha a odhodlání měnit věci k lepšímu.
Po celý rok jsme se snažili pilně pracovat
a rozvíjet naše město stavebně, kulturně,
společensky i sportovně. Mnoho věcí
se podařilo, ať už to byly rekonstrukce

Foto: Alena Kortanová
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obytných domů, zateplování škol a školek a další projekty. Kultura a společenské dění vzkvétaly a Železný Brod se tak
mnohokrát, v dobrém slova smyslu, dostal do tisku, rádia, nebo televize. I naši
sportovci a další zástupci nás odhodlaně reprezentovali na různých soutěžích.
Mám z toho všeho radost a jsem hrdý
na rozvoj Železného Brodu.
Nastolené tempo je vysoké a můžete mi
věřit, že se ho v roce 2014 budeme snažit
udržet. Čekají nás náročné stavební akce,
které zasáhnou do chodu města, ale výsledek bude stát za to. Věřím, že společnými silami vše zvládneme a uděláme
pro náš milovaný Brod zase kus práce!
Šťastný nový rok 2014 a pevné zdraví!
váš starosta
André Jakubička

RADNICE INFORMUJE
Usnesení Rady města Železný Brod ze 48. schůze
konané dne 13. 11. 2013
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program dnešní
schůze rady města
bere na vědomí závěrečnou zprávu
ze služební cesty do dánského sklářského města Ebeltoft uskutečněnou
ve dnech 19. – 22. 10. 2013
schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Železný Brod
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu
města položky Finance z loterijní činnosti
na podporu v sociální oblasti:
občanskému sdružení MOST K NADĚJI
ve výši 23 000 Kč
občanskému
sdružení
COMPITUM
ve výši 22 000 Kč
občanskému sdružení NADĚJE ve výši
10 000 Kč
občanskému sdružení FOKUS Semily
ve výši 5 000 Kč
schvaluje smlouvu o nákupu hydraulického vyprošťovacího zařízení od společnosti LUING PYREX, spol. s r. o., Marxova 372/6, 736 01 Havířov – Město, IČ:
64608484, zastoupená Ing. Luďkem Jaterkou
schvaluje zrušení majetku a jeho vyřazení z evidence: depozitář za budovou kina,
stavební buňka na koupališti a stavební
buňka u MŠ Slunečná
schvaluje Dodatek č. 1 Mandátní smlouvy se společností First International Company s. r. o., Luční 296, 566 01 Vysoké
Mýto, IČ: 25294547, kterým se upřesňují
termíny fakturace jednotlivých částí díla
schvaluje pokácení mimolesní zeleně

v kempu Paraplíčko v počtu do 25 vzrostlých stromů z důvodu úpravy lokality
pro vodácké závody v roce 2014
schvaluje pokácení levobřežní mimolesní
zeleně v ulici Betlémská v úseku od Radiany ke křižovatce se silnicí I./10 podél
toku Žernovníku
schvaluje uzavření smluv o dodávce vody
a odvádění odpadních vod
– č. 60025374 – budova MěÚ „Radnice“,
náměstí 3. května 1,
– č. 65009549 – budova MěÚ „B“, náměstí 3. května 18,
– č. 60025505 – budova KC Kino, Husova
697,
– č. 60025775 – 2 – objekt veřejných toalet na autobusovém nádraží, Masarykova
– ppč. 791/3, se společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ:
490099451, DIČ: CZ490099451
schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo se společností s dodavatelem Trigema Building a. s. se sídlem Bucharova
2641/14, 15800 Praha 5, IČ: 27653579,
dodavatelem akce Snížení energetické
náročnosti ZŠ Pelechovská s navýšením nákladů o 79 409 Kč za objednané
vícepráce na změně izolačních materiálů
a kotvení panelů a ukládá odboru územního plánování a regionálního rozvoje
fakturovat tyto částky zápočtem za práce
nebo změny materiálů, které nebyly prováděny, a přehled těchto snížených nákladů předložit na příští jednání rady před
konečnou fakturací za provedené práce
schvaluje dohodu o ukončení smlouvy
o dílo se společností SaM silnice a mosty,
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a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,
IČ: 25018094 z důvodu neposkytnutí dotace na realizaci projektu „Regenerace
panelového sídliště Jiráskovo nábřeží – II.
etapa“
schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na stavbu „Železný Brod – Parkoviště
Jiráskovo nábřeží“ jako součást II. etapy projektu regenerace sídliště Jiráskovo nábřeží se společností SaM silnice
a mosty, a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094 za konečnou cenu
1 122 962,25 Kč bez DPH na základě
opravených výkazů a nabídkové ceny
po redukci záměru stavby
bere na vědomí zprávu Technických služeb města Železný Brod s. r. o. o zhodnocení současné ekonomické situace
čerpací stanice
bere na vědomí zprávu z jednání komise
pro vzhled města ze dne 4. 11. 2013
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
30 000 Kč TJ Sokol Těpeře, Těpeře 77, 468
22 Železný Brod, IČ: 01877216 na osvětlení hřiště u sokolovny; příspěvek bude
poskytnut z fondu komise pro spolkový
a společenský život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
3 600 Kč Bzovskému okrašlovacímu
spolku, Bzí 1, 468 22 Železný Brod, IČ:
27022048 na VIII. adventní koncert ve
Bzí, který se uskuteční 8. 12. 2013 v kostele Nejsvětější trojice ve Bzí; příspěvek
bude poskytnut z fondu kulturní komise
schvaluje
a) zřízení věcného břemene na pozemcích pč. 1583/1, 1583/2 a 1585 vše
v k. ú. Hrubá Horka ve prospěch ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IČ:
24729035, DIČ: CZ24729035 ve smyslu:
– strpět právo strany oprávněné z věcného břemene, aby v souladu s podmínkami stanovenými územním rozhodnutím
a stavebním povolením zřídila a provozovala zařízení distribuční soustavy, vč.
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práva umístění zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, jakož
i strpět další zákonná omezení s tímto
právem spojená – zdržet se po dobu trvání věcného břemene na dotčených
nemovitostech provádění činností, které
by ohrozily nebo mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu zařízení distribuční soustavy nebo ohrozit život, zdraví
či majetek osob, a které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup
strany oprávněné z věcného břemene
k zařízení distribuční soustavy.
b) uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene – Smlouva IV – 12 – 4005640/
002 mezi městem Železný Brod a společností ČEZ Distribuce a. s. Teplická 874/8,
Děčín IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
souhlasí s udělením výjimky panu G. G.,
trvale bytem Železný Brod ze Směrnice
pronajímání obecních bytů dle čl. 11, bod
2 písm. a) a souhlasí s přijetím žádosti
o sociální byt v Železném Brodě za podmínky, že bude uhrazen dluh na místním
poplatku za odpady v plné výši
schvaluje kupní smlouvu se společností
ETEC.CZ s. r. o., Vranové 1. díl 127, 46822
Malá Skála, IČ: 28671601 na nákup sedmi sestav počítačů PC+SW+monitor)
a dvou počítačů (PC+SW) v celkové ceně
124 526 Kč včetně DPH
schvaluje Mandátní smlouvu se společností EMD consultants s. r. o., Tolstého
51/12, 101 00 Praha 10, IČ: 24674281,
na zpracování žádosti do Operačního programu Životní prostředí na pořízení kompostérů
schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo
se společností Naturtep spol. s r. o.,
Na Lučinách 10, 417 12 Proboštov (IČ:
27347311), kterým se mění rozsah stavebních prací o provedení rekonstrukce
části střechy na hlavním objektu školky
z důvodu narušení konstrukce střechy
hnilobou, za cenu 347 338,27 Kč včetně

DPH s termínem dokončení 22. 11. 2013
schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo
se společností Colas CZ, a. s., Ke Klíčovu
9, 190 00 Praha 9 (IČ: 26177005) v ceně
119 564,80 Kč bez DPH na rozšíření veřejné zakázky „Železný Brod – opravy míst-

ních komunikací“ o úpravy komunikace
a odvodnění místní komunikace na Popluž, opravu zastávky na Poříčí a prodloužení úpravy místní komunikace ve Splzově

Usnesení Rady města Železný Brod ze 49. schůze
konané dne 4. 12. 2013
schvaluje doplněný program dnešní
schůze rady města
schvaluje ﬁnanční dar policistům z řad
Policie ČR: npor. Bc. Ondřeji Tuláčkovi, zástupci vedoucího OOP Železný Brod (ČOZ
312581), prap. Janu Pavlatovi, inspektorovi OOP Železný Brod (ČOZ 309033)
a pprap. Josefu Kašparovi, vrchnímu asistentovi OOP Železný Brod (ČOZ 320137)
jako poděkování za příkladnou službu
schvaluje vzor dodatku ke Smlouvám
o zabezpečení ostrahy objektu
schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu
činnosti odborného lesního hospodáře
s ﬁrmou Martin Dolenský, místo podnikání Jesenný 103, 512 12, IČ 65193962,
výše měsíční odměny 4 500 Kč
schvaluje uzavření Smlouvy o převodu práv s ATLAS consulting spol. s r. o.,
se sídlem Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava, IČ: 46578706 na právní informační systém CODEXIS®, cena na 3 roky
36 000 Kč bez DPH
souhlasí s uzavřením provozu Mateřské školy Železný Brod, Stavbařů 832,
Mateřské školy Železný Brod, Slunečná
327 včetně odloučených pracovišť MŠ
Na Vápence 766 a Školní 700, v době vánočních svátků od 23. 12. 2013 do 3. 1.
2014 včetně
schvaluje převod DDHM invent. č. 201/
3/785 (skříně kovové výkresové) do majetku Městského muzea v Železném Brodě k 29. 11. 2013

souhlasí s čerpáním odměn Městského
muzea Železný Brod, příspěvková organizace
schvaluje Smlouvu o výpůjčce paketovacího lisu s fyzickou osobou oprávněnou
k podnikání Roman Daníček, Jirkov 113,
468 22 Železný Brod IČ: 16390822
schvaluje půjčku Technickým službám
města Železný Brod spol. s r. o. ve výši
nejvýše 2 660 000 Kč
schvaluje záměr pořízení nákladního
vozu pro svoz tříděného odpadu Technickými službami města Železný Brod spol.
s r. o.
schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
s Ing. Radkem Zahradníkem, U Černého dolu 575/4, 460 01 Liberec 4, IČ:
86822136, na projekční práce odkanalizování sokolovny, kterým se navyšuje cena
o 11 500 Kč, vzhledem ke změně technického řešení
schvaluje smlouvu č. 12120683 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši
76 314,30 Kč na akci „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Stavbařů v Železném Brodě“
souhlasí s pořádáním prodejních trhů
ﬁrmou Václav Chaloupka se sídlem Donín 224, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:
40512314 v roce 2014 vždy jedenkrát
měsíčně na tržnici v Železném Brodě
bere na vědomí zprávu z jednání kulturní
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komise ze dne 27. 11. 2013
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
2 000 Kč komornímu pěveckému sboru
ETERNAL VOICES, Koberovská 589, 468
22 Železný Brod, na koncert, který se
uskutečnil 30. listopadu 2013 v kostele
sv. Jakuba Většího v Železném Brodě;
příspěvek bude poskytnut z fondu kulturní komise
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
1 500 Kč komornímu pěveckému sboru ETERNAL VOICES, Koberovská 589,
468 22 Železný Brod, na Štědrovečerní
zpívání, které se uskuteční 24. 12. 2013
na Malém náměstí v Železném Brodě;
příspěvek bude poskytnut z fondu kulturní komise
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
21 227 Kč Základní umělecké škole Železný Brod, Koberovská 589, 468 22 Železný
Brod, na nahrávku CD „Železnobrodské
koledy“; příspěvek bude poskytnut z fondu kulturní komise
souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1
Smlouvy o dílo č. 44-2013 na Opravu
střechy objektu v ulici Příčné čp. 312, 328
v celkové výši 208 133 Kč bez DPH
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
2 000 Kč TJ Sokol Hrubá Horka, 468 22
Železný Brod, IČ: 16388933 na mikulášské odpoledne pro děti, které se uskuteční 7. prosince 2013 v sokolovně na Hrubé
Horce; příspěvek bude poskytnut z fondu
komise pro společenský a spolkový život
schvaluje zřízení věcného břemene
na části ppč. 2640 v k. ú. Železný Brod
pro ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín,
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035
ve smyslu:
a) práva Budoucí oprávněné zřizovat
a provozovat Soustavu na Pozemku;
b) práva Budoucí oprávněné přetínat Pozemek vodiči a umisťovat v něm vedení;
za cenu za cenu 200 Kč/bm a 300 Kč/m2
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+ sazba DPH
a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a souhlasu se zřízením stavby
schvaluje pronájem části čp. 75 – Jirkov
za účelem konání dvanácti kulturních akcí
v průběhu roku 2014 panu Tomáši Laurinovi, IČ: 74521837, bytem Zásada 345, Zásada za cenu 1 700 Kč + DPH za každou
jednotlivou akci, která se bude pořádat
v období od 1. 10. do 30. 4., a 1 000 Kč
+ DPH za každou jednotlivou akci, která
se bude konat od 1. 5. do 30. 9.
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy
na pronájem části čp. 75 – Jirkov mezi
Městem Železný Brod a panem Tomášem Laurinem.
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4001021/VB1 Zahrádky „Na Poušti“ trafostanice a kabelová smyčka NN mezi ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02 IČ 24729035,
DIČ CZ24729035 a Městem Železný
Brod za cenu 100 Kč za bm + DPH
schvaluje záměr pronájmu nebytového
prostoru v čp. 357 – Masarykova ulice,
Železný Brod, o výměře 163 m2. Podmínka pronájmu je odkoupení pohledávky
ve výši 250 000 Kč
schvaluje záměr pronájmu pozemků
pč. 1873, pč. 1880, pč. 1908, pč. 1909,
pč. 1910, pč. 1911, vše v k. ú. Železný
Brod za účelem zemědělské výroby
souhlasí s přihlášením paní J. Š., nyní
bytem Postupice, k trvalému pobytu
na adresu Na Vápence 770, Železný
Brod
souhlasí s přihlášením paní I. J., nyní bytem Jirkov, k trvalému pobytu na adresu
Jiráskovo nábřeží 712, Železný Brod
souhlasí s přihlášením pana M. P., nyní
bytem Železný Brod, k trvalému pobytu
na adresu Na Vápence 752, Železný
Brod

schvaluje rozšíření nájemní smlouvy
na byt v Železném Brodě, Jiráskovo nábřeží 712, uzavřené mezi Městem Železný Brod a manželi J. a J. M. v roce 1978,
o nájemce pana R. M., bytem tamtéž
bere na vědomí zprávu bytové komise
z výběrového řízení na obsazení nabízených městských bytů ze dne 26. 11. 2013
schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti
0+1, nábřeží Obránců míru 580, Železný
Brod, paní J. A., trvale bytem Železný
Brod; nájemné je stanoveno na 55 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 67 o velikosti
1+1, Na Vápence 757, Železný Brod, panu
G. G., trvale bytem Železný Brod, ze sociálních důvodů; nájemné je stanoveno
na 48 Kč/m2
schvaluje přímé přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+3, Pelechov 800, Železný Brod,
paní H. G., trvale bytem Železný Brod,
na základě návrhu ZŠ Pelechovská; nájemné je stanoveno na 60 Kč/m2
souhlasí s udělením výjimky panu J. H.,
trvale bytem Praha 9, ze Směrnice pronajímání obecních bytů dle čl. 12, bod
4 písm. b) a souhlasí s jeho přihlášením
do výběrového řízení o byt v Železném
Brodě obálkovou metodou
schvaluje uzavření darovací smlouvy
na dar 25 206 Kč od společnosti Detesk
s. r. o. se sídlem Příkrá 401, 468 22 Železný Brod. IČ: 25485121 a dárci děkuje

schvaluje použití části rezervního fondu
ZUŠ Železný Brod k posílení investičního
fondu a následné čerpání investičního
fondu na ﬁnancování nákupu keramické
pece
schvaluje smlouvu č.11100073 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 533 933,70
Kč na akci „Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy Pelechovská
v Železném Brodě“
schvaluje výměnu bytů mezi paní L. A.,
Vaněčkova 408, Železný Brod, a paní M.
T., Na Vápence 775, Železný Brod
souhlasí s přihlášením paní M. D., nyní
bytem Železný Brod, k trvalému pobytu
na adresu Vaněčkova 408, Železný Brod
schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo
se společností Colas CZ, a. s., Ke Klíčovu
9, 190 00 Praha 9 , IČ: 26177005, kterým
se mění dokončení stavby oprav komunikací tak, že pokládka asfaltu komunikace
na Popluž bude realizována do 30. 4. 2014
z důvodu požadavku na dodatečnou realizaci propustků a odvodňovacích zařízení
ukládá odboru územního plánování
a regionálního rozvoje řešit barevnost
sokolovny Jirkov, haly v Železném Brodě
a dělnických domů na Poříčí s městským
architektem a komisí pro vzhled města

Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 24. zasedání konaného dne 16. 12. 2013
schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva města v předloženém znění
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
z 23. zasedání zastupitelstva města
souhlasí s provedením rozpočtových opatření č. 7 za rok 2013
schvaluje rozpočtové provizorium na rok
2014, které upravuje dočasný systém hospodaření s rozpočtovými prostředky v pří-

padech, kdy do začátku rozpočtového roku
není schválen rozpočet města
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.
3/2013 o opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při pozorování loterijní činnosti
souhlasí s podpisem Smlouvy o spolupráci
při zajištění dopravní obslužnosti Liberecké7

ho kraje pro rok 2014 s Libereckým krajem,
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
IČ: 70891508
schvaluje Uznání závazku a dohodu
o splátkách mezi Městem Železný Brod
a panem J. M., jejímž předmětem je uznání
závazku ve výši 301 338 Kč vzniklého nezaplacením nájemného z nebytových prostor včetně paušálu za teplo a dohoda na
úhradě závazku v pravidelných měsíčních
splátkách
schvaluje uzavření dohody o splátkách
dluhu na nájemném a jeho příslušenství za užívání bytu v budově umístěné
v k. ú. Železný Brod, za období od května
roku 2009 do června roku 2013, v celkové
výši 181 919,73 Kč pro L. Š., a to formou
vykonatelného notářského zápisu, přičemž měsíční splátka bude činit 2 000 Kč
a bude splatná nejpozději dokonce příslušného měsíce. Dohoda bude uzavřena
pod ztrátou výhody splátek s počátkem
splácení od měsíce ledna roku 2014
schvaluje uzavření Nájemní smlouvy
se Severočeskou vodárenskou společností
a. s., IČ: 490 99 469, se sídlem Přítkovská
1689, Teplice, jejímž předmětem je nájem
vodního díla Železný Brod – Těpeřská stráň
– vodovod do doby uplynutí lhůty, po kterou není možné vodovod převést na jiného
majitele s ohledem na dotační omezení
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
kupní smlouvě na vodovod Těpeřská stráň
se Severočeskou vodárenskou společností
a. s., IČ: 490 99 469, se sídlem Přítkovská
1689, Teplice za cenu 4 056 000 Kč
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí

smlouvě o příplatku mimo základní kapitál na vodovod Těpeřská stráň se Severočeskou vodárenskou společností a. s., IČ:
49099469, se sídlem Přítkovská 1689, Teplice
schvaluje přijetí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Snížení energetické náročnosti objektů základní školy Pelechovská v Železném Brodě ve
výši 9 610 806,60 Kč
schvaluje přijetí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci
Snížení energetické náročnosti objektu
MŠ Stavbařů v Železném Brodě ve výši
1 373 657,40 Kč
schvaluje přijetí daru pozemku pč. 959/2
– ostatní plocha, neplodná půda o výměře 183 m2 v k. ú. Bzí u Železného Brodu
od manželů T. P. a V. P., a schvaluje uzavření
darovací smlouvy mezi městem Železný
Brod a manželi T. P. a V. P.
schvaluje vytýčení skutečného průběhu
komunikace na pozemcích ve vlastnictví paní D. K. a ukládá odboru územního
plánování a regionálního rozvoje jednat
o podmínkách odkoupení pozemku pod komunikací
schvaluje uzavření plánovací smlouvy
mezi Městem Železný Brod a Ing. O. R.,
za účelem zřízení dopravní infrastruktury na
pozemcích pč. 1218/1, 854/6 a 1218/3 v k.
ú. Horská Kamenice
schvaluje snížení prodejní ceny nemovitosti ppč. 727 – zastavěná plocha a nádvoří a stavby rodinného domu postavené na ppč. 727 s čp. 424 – Poštovní ulice
na 1 840 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Vážení spoluobčané,
obracíme se na vás s prosbou o poskytnutí dobových fotograﬁí a dalšího
obrazového materiálu Panské zahrady. Panská zahrada bývala úžasným
prostorem, kterému by Město chtělo vrátit její ztracený lesk a krásu.
Předem děkujeme. Vaše redakce
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Zimní údržba silnic
Zimní údržbu silnic I. třídy v Libereckém
kraji zajišťuje a je za ni odpovědná společnost EUROVIA CS, a. s. na základě
Smlouvy o poskytnutí služeb Provádění
zimní a běžné letní údržby silnic I. třídy
v Libereckém kraji, kterou uzavřelo Ředi-

telství silnic a dálnic ČR a EUROVIA, a. s.
dne 27. 9. 2013.
Organizací odpovědnou za zajišťování
udržování sjízdnosti silnic II. a III. třídy
v Libereckém kraji dle příkazní smlouvy
je společnost SILNICE LK, a. s.

Pro silnice I. tříd v Libereckém kraji je zřízeno následující dispečerské
stanoviště.
Místo, název

Adresa

Spojení

Působnost (okres)

EUROVIA CS, a. s.
závod Liberec

Londýnská 564
460 11 Liberec 11

731 601 229

Semily, Česká Lípa,
Liberec, Jablonec n. N.

Pro silnice II. a III. tříd v Libereckém kraji jsou zřízena tato nepřetržitá
dispečerská stanoviště.
Spojení

Působnost
(okres)

Silnice LK a. s., středisko Nová Ves nad Nisou 611
Nová Ves nad Nisou
468 27 Nová Ves nad Nisou

724 535 034

Jablonec nad Nisou

Silnice LK a. s., středisko Hrabačov 785
Jilemnice – Hrabačov
514 01 Jilemnice

606 034 017

Semily

Silnice LK a. s., středisko Sosnová 97
Česká Lípa – Sosnová
470 50 Česká Lípa

725 905 035

Česká Lípa

Silnice LK a. s., středisko České Mládeže 632/32
Liberec
460 06 Liberec

724 631 451

Liberec

Místo, název

Adresa

Podrobnější informace o zimní údržbě naleznete na stránkách Libereckého kraje, konkrétně http://doprava.kraj-lbc.cz/page4078.
Zimní údržbu místních komunikací v našem městě zajišťují Technické služby
Města Železný Brod s.r.o. (http://www.tszb.cz).
V případě nesjízdnosti nebo neschůdnosti některé z místních komunikací volejte
Technické služby v pracovní době od 6
do 15 hodin (tel. číslo 602 112 063), mimo
pracovní dobu od 15 do 6 hodin Městskou policii (tel. číslo 602 646 188).
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Z odboru územního plánování a regionálního rozvoje
Rekapitulace vybraných stavebních počinů za rok 2013
Město v roce 2013 zahájilo několik vý- štěstí nenacházela ve třídách. Rovněž
znamných investičních akcí. Nyní, na za- zateplení budov MŠ Stavbařů a MŠ Slučátku nového roku, můžeme konečně nečná je hotovo a v areálu školek zbývá
sklízet výsledky vykonané práce, či se pouze dokončit úklid.
poučit z problémů, které během realiza- Na závěr ještě zmínka, že se nám i přes
ce vznikly. Mezi výsledky patří krom oku nastalé komplikace s dotací podařilo
lahodícímu pohledu na nové fasády ob- v rámci revitalizace sídliště Jiráskovo nájektů také fakt, že se nám podařilo snížit břeží dokončit parkovací stání jen v mírenergetické náklady u čtyř budov. Dokon- ně redukované podobě. Zrekonstruovali
čeny byly práce na zateplení a výměně jsme veřejné osvětlení v Horecké ulici,
oken DDM Mozaika, jehož
na Jirkově a na Hrubé
venkovní vzezření bude
Horce. Z oprav místních
v tomto roce doplněno
komunikací se dokončily
ěsto v roce 2013
ještě o vitríny a barevné
opravy místních komuzahájilo několik výlogo, které by mělo být
nikací ve Splzově a na
znamných
invesumístěno na čelní straPelechově. Byly zahájeny
tičních akcí. Nyní,
nu objektu. Hotovy jsou
úpravy komunikace na
na začátku nového
i práce na ZŠ Pelechovská,
Popluž, které budou doroku, můžeme kokde se vyměnila okna, zakončeny
na jaře příštího
nečně sklízet výteplily se obvodové pláště
roku.
Pokud
bychom přisledky
vykonané
budov S2 (jídelna) a MVD2
dali
ještě
opravy
bytových
práce.
(pracovní učebny) a byla
domů pod taktovkou Bynainstalována tepelná čertového podniku, myslím,
padla. Během prací zde byla zjištěna pří- že lze konstatovat, že byl rok 2013 rokem
tomnost zdraví škodlivého azbestu. Ten stavebně bohatým a počet realizací značbyl neprodleně během srpna odstraněn; ně převyšoval dosavadní průměr. Přesto
je nutno zmínit, že se jeho ohniska na- se Městu vede ﬁnančně velice dobře,

M

MŠ Slunečná
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MŠ Stavbařů

je nezatíženo úvěry a daří se neustále zvyšovat volné ﬁnanční prostředky.
Do velké míry k tomu přispívají získané
dotace, byť jsou administrativně velice
složité a plné úskalí. Do Brodu proudí nyní
asi třikrát více dotací, částka dosahuje již
přes 80 mil. Kč za poslední 3 roky.
Pokračovat budeme i v letošním roce
a nadále neustaneme v naší snaze proměnit a rozvíjet Železný Brod.
André Jakubička, starosta města
Ing. Daniel Mach, vedoucí odboru ÚPaRR

Jiráskovo nábřeží - parkoviště

DDM Mozaika

ZŠ Pelechovská

Město Železný Brod nabízí k prodeji
ppč. 48/2 – zahrada, výměra 2 818 m2,
k. ú. Chlístov u Železného Brodu
Pozemek je v platném územním plánu
určen k zastavění stavbou rodinného
domu. Pozemek je přístupný z veřejné
komunikace. Podmínka prodeje pozemku
z majetku Města Železný Brod je realizace stavby rodinného domu.
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stavba s čp. 424 – ulice Poštovní, obec
Železný Brod
ppč. 727 – zastavěná plocha o výměře
181 m2, k. ú. Železný Brod
jedna bytová jednotka o velikosti 3+1
o výměře 74,6 m2
nebytový prostor o výměře 60,80 m2
min. cena 1 840 000 Kč

Dům č. 424 v Poštovní ulici v Železném Brodě

Město Železný Brod nabízí k pronájmu bývalý Exatherm
Město Železný Brod nabízí uchazečům
formou pronájmu využití areálu bývalého
Exathermu. Jedná se o bývalý výrobní
závod, který leží v levobřežním centru
města. Areál se skládá z několika budov
a pozemků:

ppč. 770/2 o výměře 1 039 m2 objekt B
ppč. 770/1 o výměře 383 m2 objekt C
vše v k. ú. Železný Brod

STAVBY
objekt A – budova bez čp. – výrobní objekt na parcele 770/3
objekt B – čp. 138 – na parcele 770/2,
výrobní objekt
objekt C – budova bez čp. – výrobní objekt na parcele 770/1
POZEMKY
ppč. 770/3 o výměře 119 m2 objekt A

Budova A
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Budova B

Budova C

Nabídka pronájmu pizzerie
Město Železný Brod nabízí k pronájmu nebytový prostor v čp. 357 pro provoz
restaurace v ulici Masarykova, obec Železný Brod o výměře 196 m2.
kuchyně 28 m2
šatna 11 m2
restaurace 94 m2
chodba 6 m2
sklad 2 m2
soc. zařízení 13 m2
sklep 4 m2
kotelna 5 m2
V roce 2012 byl vydán kolaudační souhlas – stavební úpravy přízemí objektu
čp. 357 na provozovnu „pizzerie“. Prostor je nabízen
bez vnitřního vybavení. Podmínka pronájmu je odkoupení pohledávky ve výši 250 000 Kč.
Své žádosti zasílejte nejpozději do 17. 1.
2014 na adresu MěÚ Železný Brod, náměstí 3. května čp. 1, 468 22 Železný
Brod.

Bližší informace:
paní Polejová – MěÚ Železný Brod (483
333 944, i.polejova@zelbrod.cz)
pan Havlík – Bytový podnik města Železný Brod (602 142 580, m.havlik@zelbrod.
cz)

Naše fasáda 2014
Vyhlášení nového období pro podání žádostí o půjčku z programu „Naše fasáda“ na rok 2014 schválilo Zastupitelstvo Města Železný Brod na svém jednání
4. 11. 2013. Uchazeči mohou žádat o půjčku úročenou pevnou sazbou ve výši
2 % od 2. 12. 2013 do 31. 3. 2014. O přidělení půjček rozhodne následně zastupitelstvo města na svém jednání 5. května 2014.
Program „Naše fasáda“ je vroce 2014 zaměřen obdobně jako vroce 2013 na opravy nebo štukovánífasád, výměny oken
a opravy střech tak, aby se zlepšoval
vzhled především těch částí domů, které
jsou součástí veřejného prostoru. Jedná
se o podporu následujících stavebních
úprav:

1) Obnova fasády domu starší 15 let
(včetně oplechování a zateplení a výměny oken) – poskytnutí půjčky max.
200 000 Kč se splatností 7 let
2) Obnova fasády domu starší 15 let (se
štukovou výzdobou s např. secesními
prvky a výměny oken) – poskytnutí půjčky max. 200 000 Kč se splatností 7 let
13

3) Nátěr nebo štukování fasády (vč. vý- nému provedení, předpokládanou lhůtu
měny oken) – poskytnutí půjčky max. dokončení díla, požadavek na výši půjč100 000 Kč se splatností 5 let
ky, uvedení výše vlastního spolupodílu
4) Opravy a obnovy střech včetně kon- na nákladech a návrh na stanovení záruky
strukce a krovů (netýká se nátěrů) – po- na poskytovanou půjčku.
skytnutí půjčky max. 100 000 Kč se splat- Formulář žádosti lze stáhnout z weboností 5 let.
vých stránek města www.zeleznybrod.
Všechny stavební práce musejí být prove- cz, kde jsou informace a formuláře umísdeny do konce roku 2014
těny v sekci „Občan“ pod
a půjčka se poskytuje pouodkazem na „Dokumeno zkušenostech
ze na úpravu nemovitostí
ty“. Administrací podáz let 2012 a 2013
na území města Železný
vání žádostí a kontrolou
lze s jistotou tvrdit,
Brod včetně všech jeho
předložených projektů je
že bude vyhověno
místních částí. Zájemce
pověřen odbor územního
všem
žadatelům,
musí jako součást žádosplánování a regionálního
kteří podmínky proti doložit adresu bydliště,
rozvoje městského úřadu
gramu splní.
přesné označení před(Ing. Mach – tel.: 483 333
mětné stavby pro bydle966, e-mail: d.mach@zelní (adresa, číslo popisné, číslo parcely, brod.cz, nebo paní Polejová – tel.: 483
na které je stavba umístěna), kopii výpisu 333 944, e-mail: i.polejova@zelbrod.cz);
z katastru nemovitostí či jiného dokladu smluvní vztahy, poskytnutí půjčky a její
o vlastnictví domu či stavby, stavební po- splácení budou po schválení žádostí advolení, ohlášení či jiný příslušný doklad ministrovány ﬁnančním odborem město přípustnosti účelu, na který je žádáno ského úřadu (p. Sochorová – tel.: 483 333
o půjčku, popř. vyjádření stavebního 922, e-mail: v.sochorova@zelbrod.cz).
úřadu, že k dané akci není nutné žádné
Ing. Daniel Mach
povolení, přesný popis účelu („díla“),
vedoucí odboru územního plánování
na který je půjčka požadována, vyjádření
a regionálního rozvoje
architekta města k návrhu řešení a barev-

P

Městská policie
MP Železný Brod informuje
V prosinci proběhla preventivní akce
MP společně s policií ČR a pracovníkem
sociálního odboru města Železný Brod
na dodržování zákazu prodeje alkoholu mladistvým, kontroly byly provedeny
v restauracích a barech v Železném Brodě a okolních vesnicích. Při této akci
nebylo zjištěno porušení zákona, akce
tohoto charakteru budou preventivně pokračovat.
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Vzhledem k nepříznivým povětrnostním
podmínkám MP asistovala u šesti dopravních nehod.
MP v tomto měsíci prováděla kontroly
na používání a prodej zábavné pyrotechniky a to zvláště u dětí zjištěné protiprávní jednáni byla řešena dle zákonných
norem. Tímto bychom chtěli apelovat
na rodiče dětí, aby děti nepoužívaly zá-

bavní pyrotechniku může být v mnoha
případech nebezpečná.

nebo se jednalo o žádosti o pomoc, které
nemají trestněprávní charakter.

V tomto měsíci bylo odchyceno 5 volně pobíhajících psů, ve většině případů
se podařilo zjistit majitele a psa předat.

str. Jiří Nekola

Celkem bylo v prosinci přijato 225 oznámení, 12 z nich bylo vyřešeno v blokovém řízení, 45 případů bylo řešeno
ve spolupráci s policií ČR, 10 případů bylo
předáno k dořešení správnímu orgánu.
Zbytek případů byl vyřešen domluvou,

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

Ze odboru sociálních věcí
Dovolte mi na konci roku podělit se o příjemné zážitky, spojené s aktivizační službou pro seniory „Hrátky s pamětí“.
Hrátky s pamětí v Železném Brodě

navštěvovali. Též další, kteří našli odvahu
a přišli si to vyzkoušet, nebo přišli jen
Tento dlouholetý projekt funguje v Že- ze zvědavosti. Všichni prokázali své kvalezném Brodě rok a půl, za tu dobu se lity! Je tedy na místě poděkovat vedení
na setkání vystřídalo přes sto lidí! A klo- města za podporu projektu, sociálnímu
bouk dolů před jejich zachovalou dlouho- a kulturnímu odboru za spolupráci a předobou pamětí! S odvahou a grácií, s ja- dávání informací, pečovatelské službě za
kou se vždy pilně vrhli do
informovanost a zázemí,
plnění cvičení, které jsou
které nám vytvořili, a za
aždé setkání doz různých oborů, aby byla
lidi, které na setkání vozí!
provází
výborná
paměť dobře procvičena!
Město Železný Brod se
nálada, která oddobře stará o své seniory
lehčuje náročnost
Těší mě rozpětí věkové
i o aktivizační programy
a motivuje k úžasskupiny i pravidelní názaměřené na prevenci!
ným výkonům. Hrátvštěvníci, kteří se snaží
Věřím, že se budeme
ky prostě fungují!
nevynechat. Další tabu,
setkávat i v dalším roce.
které v Brodě padlo,
je účast mužů, paměť více trénují ženy, Bylo mi potěšením pomáhat a věnovat
zde jim muži dobře sekundují! Co však se všem návštěvníkům, kteří si hráli s papovažuji za nejdůležitější, je výborná tý- mětí.
mová spolupráce, díky níž vše výborně
funguje! Vedení města, odbory kulturní
a sociální a pečovatelská služba, lektor
a báječní lidé s odvahou a znalostmi! VáZdeněk Choura
žím si všech lidí, kteří pravidelně „Hrátky“
pracovník v sociálních službách, lektor

K
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Aktuální předprodej vstupenek
Zuzana Stirská & Fine Gospel Time – koncert (6. 1. 2014)
Němý Bobeš aneb Český Tarzan – divadelní představení (13. 1. 2014)
Brodský ples (18. 1. 2014)
Tenisový ples (1. 2. 2014)
Od ledna lze opět využít E-vstupenky (informační a rezervační systém online).

Zájezd do Prahy na divadelní představení
Původně avizované únorové představení
„Pan Kaplan má třídu rád“ v režii Miroslava Hanuše se v rámci zájezdu neuskuteční z důvodu, že na něj nelze uplatnit slevu
ze zakoupeného bonusového programu.
Omlouváme se za tuto předem neově-

řenou informaci. Nově bude nabídnuto
jiné, také velice hezké představení. Více
informací bude k dispozici na TIC Železný
Brod během měsíce ledna.

Stále v prodeji
nové pohlednice Železného Brodu
pexeso Železný Brod
Tomáš Kesner: Železnobrodská promenáda – publikace
stolní kalendář Železný Brod 2014
Ladislav Šourek: Za tajemstvími kraje pod Kozákovem – publikace (2. díl, O založení Brodu, města slavného, „Brodská textilka“)
Bozkouské přitrefuňky – publikace (2. díl)
turistická vizitka „Zimní sklářské pátky“ a „Skleněné betlémy“

Veletrhy cestovního ruchu
Propagovat naše město Železný Brod budeme ve spolupráci se Sdružením Český ráj v roce 2014 na dvou významných
veletrzích cestovního ruchu: v termínu
20. – 23. 2. 2014 na veletrhu Holiday

World v Praze a v termínu 20.–22. 3. 2014
na Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou.

Zimní sklářské pátky
Do 14. března 2014 je připravena speciální
nabídka, kdy lze nahlédnout do sklářské
minulosti i současnosti a využít připravených výhod. Novinkou pátého ročníku
je motivační sbírání razítek z navštívených míst. Na letáku Zimní sklářské pátky
je zadní strana určena pro otisk razítek.
Již za pět razítek si můžete vyzvednout
16

na informačním centru malý dárek jako
upomínku.
Uvidíte při práci ﬁgurkáře Karla Sobotku,
můžete využít 5 % páteční slevy na zboží
ve ﬁrmách Lampglas a DT Glass, absolvovat komentované prohlídky ﬁrmy Detesk
a sklářské školy; v městském muzeu
je prodloužena v pátek otevírací doba.

MĚSTSKÉ DIVADLO
NĚMÝ BOBEŠ
ANEB ČESKÝ TARZAN
13. 1. 2014 od 19 hodin

Připravujeme na únor
CIRKUS KELLNER

Městské divadlo Železný Brod
Zdeněk Svěrák / Ladislav Smoljak
/ Jára Cimrman
režie: Jan Pražák
v podání Ansámblu Mikoláše Dačického z Heslova, Liberec
Divadelní hru Němý Bobeš z repertoáru Divadla Járy Cimrmana netřeba
většině představovat. Letos je bohužel Železný Brod z výjezdní šňůry
legendárního Divadla Járy Cimrmana
vynechán. Proto jsme se rozhodli pozvat liberecký divadelní spolek, který
se už v našem divadle úspěšně představil s cimrmanovskou hrou Dlouhý,
široký a krátkozraký.

15. 2. 2014 od 16 hodin
Na únor připravujeme poněkud nekonvenční program v divadle, který
je určen pro celou rodinu. Těšit se
můžete na tradiční cirkusové vystoupení v netradičním prostředí divadla.
Uvidíte drezúru pejsků, metrových
hadů, holoubků a možná i holandských koziček. Chybět nebudou
klauni, žongléři, balancéři, přízemní
akrobaté a kouzelníci.
Vstupné: bude upřesněno
Pořádá IKS Železný Brod
484 353 333, info@zelbrod.cz

A zde je malé nahlédnutí do děje Němého Bobše pro neznalce této hry:
Vesnický farář a lékař mají podezření,
že se něco stalo s ženou hajného.
Kdykoliv za ní někdo za posledních
sedmnáct let přišel do hájovny, vždy
byla na malinách. Pod nátlakem se
hajný přizná, že ženu vyhnal, neboť
v době, kdy byl na vojně, otěhotněla
s pruským poručíkem a syna pohodila
v lese, kde se jej ujaly srny – je proto
němý a velice plachý. Podaří se vyřešit faráři a lékaři nejen problém Bobšovy němoty, ale i další zápletky?
Vstupné: 50 Kč
Pořádá IKS Železný Brod
484 353 333, info@zelbrod.cz
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KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO – KONCERT
ZUZANA STIRSKÁ
& FINE GOSPEL TIME
6. 1. 2014 od 19 hodin
Kostel sv. Jakuba Většího
Tříkrálový koncert
Zuzany Stirské
a jejího sboru Fine Gospel Time
Vstupné: dospělí 140 Kč, děti 70 Kč
Pořádá IKS Železný Brod
484 353 333, info@zelbrod.cz

„Gospel songs“ jsou duchovní písně
severoamerických černochů na texty
Nového zákona. Byly (a jsou) zpívány
v křesťanských kostelech, kde sólového

Charismatická Zuzana Stirská
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zpěváka doprovázeli účastníci bohoslužeb jako početný sbor. Tímto žánrem se
inspirovala zkušená a hlasově skvěle disponovaná zpěvačka Zuzana Stirská. Po návratu z emigrace se po roce 1995 věnovala přípravě svého záměru, pro který byla
i teoreticky dobře vybavena, vystudovala
hudební vědy na univerzitě v Göttingen.
Více informací na www.gospeltime.cz
Zuzana Stirská je u nás dobře známá, naposledy vystoupila na Železnobrodském
jarmarku. Tehdy i přes nepřízeň počasí,
dokázala energií nabitým vystoupením
vykouzlit na zamračeném nebi imaginární sluníčko. Pro příchozí je připraven navíc
(snad) milý dárek z Informačního a kulturního střediska. Přijďte si užít tříkrálovou
atmosféru koncertu do prostor kostela.

MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY ŽELEZNÝ BROD
Skleněné betlémy
Do 5. ledna máte možnost zhlédnout výstavu Skleněné betlémy, každý den
kromě pondělí od 13 do 16 hodin.

Výstava Kláštery a jejich lidé
Soubor fotograﬁí s názvem „Kláštery a jejich lidé“ vznikal v přímé vazbě
na knihu spisovatelky Aleny Ježkové Tichá srdce.

KLÁŠTERY A JEJICH LIDÉ
10. 1. – 2. 2. 2014
vernisáž 9. 1. 2014 od 17.30 h.
Městská galerie Vlastimila Rady
fotograﬁcká výstava
Jiřího Chalupy
navazující na úspěšný knižní titul
Kláštery a jejich lidé
kurátorka výstavy:
slečna Marie Vítková
Vstupné: 20 Kč, děti a studenti 10 Kč
Pořádá IKS Železný Brod
484 333 925, galerie@zelbrod.cz

V červnu vyšla nejnovější kniha Aleny Ježkové Tichá srdce – kláštery a jejich lidé.
Představuje šest nejvýznamnějších řeholních řádů a na 60 klášterů Čech a Moravy.
Současně přináší téměř tři desítky rozhovorů s představenými klášterů, řeholníky
a řeholnicemi, které čtenáři otevírají svět lidí,
kteří žijí jiným než běžným způsobem života.
Vzpomínky starších pamětníků jsou současně otřesným svědectvím o historii naší země
ve 20. století: nacistické koncentráky, komunistické internační tábory, vězeňské pracovní lágry
a totalitní společnost, která sledovala, stíhala,
věznila a trestala za odlišný světonázor. Text do-

plňuje na 150 působivých černobílých fotograﬁí
Jiřího Chalupy (www.alenajezkova.cz).Tuto krásnou knihu si můžete zakoupit a nechat podepsat
od Aleny Ježkové na besedě s Jiřím Chalupou.
„Společně jsme po pět uplynulých let navštěvovali kláštery v Čechách a na Moravě, ty činné
i ty dnes již zaniklé, ona psala a já jsem fotil.
Udělal jsem stovky fotograﬁí, ale samozřejmě
ne všechny mohly být potom v knize publikovány, ten soubor je mnohem širší. Obsahuje fotograﬁe krajin, klášterních areálů, architektury,
také portréty řeholníků, kterých si velmi cením.
Výstava v Železném Brodě zahajuje tematickou
sérii mých výstavních projektů, které se v roce
v roce 2014 představí i na jiných místech naší
republiky, například v Želivském klášteře nebo
v Praze na Strahově.“
Jiří Chalupa
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Připravuje se výstava SALON
Máte-li zájem vystavit své dílo v městské galerii, máte nejvyšší čas přihlásit jej
na výstavu. Zástupci místního občanského sdružení Občanská Beseda a členové
kulturní komise přišli totiž s myšlenkou uspořádat v městské galerii souhrnnou
výstavu, na které se budou moci prezentovat místní a regionální laičtí umělci.
Hlavním impulsem byl poměrně vysoký počet žádostí o uspořádání výstavy, které
se v minulém roce sešly, a snaha vyhovět všem žadatelům.
Tento typ výstavy vychází již z ověřeného a vitrínami).
výstavního modelu, který po vzoru slav- Výstava bude probíhat v době od 8. února
ných francouzských salonů nedělá rozdíly do 2. března 2014.
mezi amatéry a zavedenými umělci. Díla, Díla musejí být do galerie doručena osobkterá budou na této výstavě prezentova- ně spolu s vyplněným registračním forná, nepodléhají žádnému
mulářem v termínu do
třídění, komisnímu výbě4. února 2013.
aždý má šanci
ru, klasiﬁkaci ani hierarSvůj zájem vystavovat
vystavit svou práci.
chii. „Salon“ se tak stává
adresujte na mail: obcanAutor vítězné práce
demokratickým
prostoskabeseda@seznam.cz
získá možnost rerem veřejné účasti i kritiky
– bude vám zaslán regisalizovat
v Městské
– hlavní myšlenkou výstatrační formulář; formulář
galerii
Vlastimila
vy „Salon“ je představit
si rovněž můžete vyzvedRady samostatnou
tvorbu jako takovou.
nout v kanceláři IKS.
výstavu!
Během výstavy bude
Podmínky účasti
v expozici probíhat hlasoZájemci o účast na této výstavě mohou vání veřejnosti o nejlepší vystavené dílo.
přihlásit své dílo v termínu od 15. 11. 2013 Autor vítězné práce získá možnost realido 20. ledna 2014.
zovat v městské galerii samostatnou výVystavena budou všechna díla, která stavu!
budou do projektu přihlášena – jediným
Martin Hlubuček
omezením je kapacita výstavního prostoru.
Zájemci mohou přihlásit více děl, ale
v případě vysokého počtu přihlášených
musí autoři respektovat, že bude vystaveno pouze jedno jejich dílo.
Vystavení příliš rozměrných děl (nad 1m2
půdorysu), bude s autorem konzultováno
– nesmí dojít k omezení prostoru na úkor
dalších vystavovatelů.
Přihlášená díla musejí být připravena
k zavěšení (obraz, graﬁka, fotograﬁe)
nebo připravena pro běžnou adjustaci
plastického díla (galerie disponuje sokly

K
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
BESEDA
S JIŘÍM CHALUPOU
9. 1. 2014 od 19 hodin
KC Kino Železný Brod
Beseda s fotografem Jiřím Chalupou o výstavě Kláštery a jejich lidé,
o knize Tichá srdce a fotografování,
spojená s autorským čtením Aleny
Ježkové.
Vstup: volný
Pořádá Občanská beseda, ČKA Železný Brod
ve spolupráci s KC Kino Železný Brod

Ukázka z fotograﬁí Jiřího Chalupy

21

MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ
Výsledky letošního sklářského symposia – Letní sklářské dílny, která proběhla
ve dnech 2.–4. září v dílnách železnobrodské sklářské školy, jste měli možnost
zhlédnout v rámci letošního ročníku Skleněného městečka.
Sedm sklářských výtvarníků – Marcel Mochal, Alena Matějka, Maxim Velčovský,
Jakub Berdych, Jan Bohuslav, Oldřich Plíva a Martin Štefánek – společně se sklářskými mistry Emilem Matějkou, Janem
Bohuslavem, Jaroslavem Bukovským,
Lukášem Šulcem, Martinem Štefánkem,
Michalem Janeckým, Lubošem Majšajdrem, Robertem Huškem a Drahošem Ne-

toličkou tvořilo na stejné téma, jímž byl
i letos prostřený stůl. Kdo nestihl výstavu
ve sklářské škole, má nyní možnost navštívit sklářskou expozici Městského muzea, kde se představí výběr z této bohaté
kolekce. Umělecké artefakty zůstanou
v městském muzeu a rozšíří tak sbírku
skla o soudobou uměleckou tvorbu.

VÝBĚR Z VÝSLEDKŮ
LETNÍ SKLÁŘSKÉ DÍLNY 2013

JIŘÍ ŠKOPEK

9. 11. 2013 – 30. 3. 2014
so – ne: 9 – 12, 13 – 16 hodin
sklářská expozice
na náměstí 3. května 37

23. 11. 2013 – 26. 1. 2014
národopisná expozice na Bělišti

během Zimních sklářských pátků
(29. 11. 2013 – 14. 3. 2014)
je otevřena sklářská expozice
v čase 10 – 16 hodin

Výstava
Jméno absolventa železnobrodské
sklářské školy akademického malíře Jiřího Škopka má většina z nás
spjaté s jeho současnou tvorbou půvabných malovaných pohlednic a vystřihovacích betlémů, v nichž zachytil
i mnohá malebná zákoutí a dominanty Železného Brodu. Nejen s touto
částí Škopkovy tvorby, ale například
i s knižními ilustracemi vás seznámí
výstava v národopisné expozici na
Bělišti. Kresba Jiřího Škopka byla
použita na titulní straně prosincového čísla zpravodaje 2013 a PF 2014
Městského úřadu Železný Brod.

Vstupné: v rámci vstupného do muzea
Pořádá: Městské muzeum v Železném Brodě
483 389 081, muzeum@zelbrod.cz

Vstupné: v rámci vstupného do muzea
Pořádá: Městské muzeum v Železném Brodě
483 389 081, muzeum@zelbrod.cz

Výstava
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ŽELEZNÉM BRODĚ
Z novinek v knihovně
Grégoire Delacourt: Seznam mých přání
Když Jocelyne Guerbettová, majitelka galanterie v Arrasu, zjistí, že si najednou může
dopřát všechno, po čem touží, začne se
ptát sama sebe, jestli tím mnohem víc neztratí. Bláznivý, oslnivý a silný příběh lásky
a náhody, který nás přímo vyzývá, abychom se
znovu zamysleli nad svým seznamem přání.
Graeme Simsion: Projekt manželka
Originální, humorný, dojemný i romantický
příběh se svérázným a naprosto neodolatelným hlavním hrdinou. Don Tillman se chce
oženit, ale stále nemůže najít tu pravou.
Jeho problém má vyřešit Projekt manželka,
a tak navrhne šestnáctistránkový dotazník,
který mu má pomoci najít dokonalou partnerku. Rozhodně to nemá být barmanka,
kuřačka, která ještě navíc ráda pije alkohol
a chodí věčně pozdě. Ale Rosie Jarmanová
je přesně taková! Taky je energická, inteligentní a krásná a i ona někoho hledá – chce
poznat svého biologického otce. Při svém
pátrání narazí na profesora genetiky Dona
a ve vteřině mu obrátí život naruby.
Paullina Simons: Letní zahrada
Třetí díl napínavého milostného příběhu,
který začal na počátku druhé světové války v Leningradě (Měděný jezdec, Taťána
a Alexandr). Po letech odloučení se Taťána
Metanovová a Alexandr Bělov shledávají ve Spojených státech, o nichž vždy snili,
že se stanou jejich novým domovem, kde
zapomenou na všechny hrůzy, kterými si
v uplynulých letech prošli. V dusivém ovzduší
strachu a nedůvěry propukající studené války
však oba na každém kroku cítí, že ve své zemi
zaslíbené jsou stále jen „cizinci“, kteří musí
o své štěstí neustále bojovat.

Ildefonso Falcones: Bosá královna
Falconesův román nás zavádí do 18. století, doby plné předsudků a nesnášenlivosti.
Jeho hrdinkami jsou dvě představitelky
opovrhovaných ras – černoška, propuštěná otrokyně, a cikánka – rebelka. V příběhu přátelství, vášně a pomsty putujeme
ze Sevilly do Madridu, z ruchu cikánskéTriany
na nejznámější madridské divadelní scény.
Vlastimil Vondruška: Ulička hanby
Jiří Adam z Dobronína v době mládí poznal
Sabinu, ženu, která se později stala majitelkou jak jednoho z nejluxusnějších nevěstinců na Starém Městě, tak i nechvalně proslulé Uličky hanby. Právě zde kdosi zavraždil
vlivného člena královského dvora...
Marie Poledňáková: S kým mě bavil
svět
Autobiograﬁe scenáristky a režisérky Marie
Poledňákové, absolventky Akademie múzických umění a autorky dvanácti divácky
úspěšných televizních i celovečerních ﬁlmů.
Miroslav Račan: Se Sněhurkou kolem
světa 1.
Zajímavý cestopis z autorovy plavby
na plachetnici vlastní konstrukce kolem Evropy, při němž se snažil navštívit a seznámit
se s každou zemí po své cestě.
Šťastné vykročení do nového roku plného zajímavých knih a zážitků přejí
Dana Hudíková a Irena Matoušová
pracovnice knihovny
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DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ
VYHLÁŠENÍ SPORTOVCE
ŽELEZNOBRODSKA
18. 1. 2014 od 19 hodin
sokolovna Železný Brod
Na základě výsledků veřejné ankety
budou vyhlášeni nejlepší sportovci
Železnobrodska. Během předávání cen vystoupí členové FSA Jany
Boučkové.

BRODSKÝ PLES
18. 1. 2014 od 20 hodin
sokolovna Železný Brod
Městský ples,
hraje Big´O´Band Liberec

Pořádá TJ Sokol Železný Brod
602 252 677 (Jana Boučková)

tombola
zvěřinová kuchyně
půlnoční překvapení
společenský oděv

MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI

Vstupné: 100 Kč
Pořádá IKS a TJ Sokol Železný Brod
Předprodej: TIC Železný Brod
484 353 333, info@zelbrod.cz

18. 1. 2014 od 13.30 hodin
sokolovna Železný Brod
Tradiční akce v maskách
pro nejmenší
soutěže
mini disco
vystoupení
Pro děti
budou připraveny
diplomy
a drobné dárky.
Vstupné: děti zdarma, doprovod 50 Kč
Pořádá FSA Jany Boučkové
602 252 677 (Jana Boučková)
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TENISOVÝ PLES
1. 2. 2014 od 20 hodin
sokolovna Železný Brod
3. ročník
Hraje kapela KonecKonců
výborná česká kuchyně
bohatá tombola
společenský oděv
nebo retro tenisový styl
Ples se koná s ﬁnanční podporou
Města Železný Brod.
Vstupné: 100 Kč
Předprodej: TIC Železný Brod
484 353 333, info@zelbrod.cz

ISLAND
ZEMĚ OHNĚ A LEDU

SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
TOMÁŠEM PFEIFFEREM

16. 1. 2014 od 18 hodin

28. 1. 2014 od 18 hodin

zasedací místnost Městského
úřadu Železný Brod - budova B
cestovatelská beseda

Vyprávění Pavly Bičíkové o jednom
z nejkrásnějších ostrovů světa. Uslyšíme příběh o „drsných“ lidech, o nemotorných papuchalcích, papoušcích
severu. Ve fotograﬁi budeme putovat přes Duhové hory kolem činných
sopek, ledovců a termálních pramenů.
Uvidíme měsíční krajinu islandského
vnitrozemí, bouřlivé vodopády, gejzíry,
pohádkové západy slunce, nejstarší
parlament na světě a smějící se koně.
Vstupné: dobrovolné
Pořádá IKS Železný Brod
484 353 333, info@zelbrod.cz

ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
9. 2. 2014

sokolovna Železný Brod
Tradiční ples zahrádkářů,
hraje kapela Gemini
Bližší informace budou zveřejněny
v únorovém čísle zpravodaje
Vstupné: bude upřesněno
Pořádá ZO Českého svazu zahrádkářů

Spolkový dům
Jablonec nad Nisou

Zajímá vás, proč se dějí události v životě právě tak, jak se dějí, a ne jinak?
Je ve všem řád a zákonitost, nebo
je vše jen náhoda? O tom a mnohém
jiném je setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem. Na závěr přednášek
proběhne biotronické působení formou rozloučení.
Vstupné: dobrovolné
Pořádá Dagmar Benháková
721 984 077, dasabenhakova@volny.cz

BROWNFIELDS
LIBERECKÉHO KRAJE
3. 2. – 24. 2. 2014
Městský úřad – budova B
Slavnostní zahájení
proběhne
3. 2. 2014 v 15 hodin
Výstava představí úspěšně zrevitalizované objekty typu brownﬁelds
na území Libereckého kraje nebo
projekty, které jsou v realizaci nebo
se připravují.
Vstup: volný
Pořádá Liberecký kraj a Město Železný Brod
Bližší informace:
483 333 941(Ing. Jitka Kolová)
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SPORT
Sport na ZŠ Pelechovská
Měsíce listopad a prosinec byly pro naše mladé sportovce velice náročné,
ale zároveň hodně úspěšné. Přestože je naše škola v rekonstrukci, a tudíž podmínky pro výuku tělocviku nadmíru obtížné, zapojovali jsme se do každoročních
sportovních akcí s co největším nasazením.
Naši štaci
po turnajích jsme
zahájili
v
Městské
hale
v Jablonci
nad Nisou,
kam jsme zamířili s chlapci kategorie IV
(8. a 9. třída) na turnaj ve ﬂorbalu. Hladce
jsme přehráli všechny soupeře a po kvalitních a kompaktních výkonech jsme zaslouženě postoupili do okresního kola. Zde
už naše vítězné tažení nebylo tak jednoznačné, a přes veškerou snahu jsme několikrát klopýtli. V konečném účtování jsme
obsadili pěkné páté místo.
Chlapci III. kategorie (6. a 7. třída) se v oblastním kole ﬂorbalového turnaje postavili
na palubovce ZŠ Pasířská stejně starým
hochům ze jmenované školy, dále žákům
ZŠ Lučany a studentům Gymnázia Dr.
Randy. Naše mladá naděje nezůstala za
staršími „borci“ pozadu a toto kolo také
jednoznačně vyhrála. Jak dopadneme v
okresním kole, si zatím musíme počkat, ale
pokud předvedeme stejně kvalitní výkony
jako v kole oblastním, nemusíme mít z našich protivníků žádné obavy.
Dalším oblíbeným sportem našich chlapců
je futsal. V něm jsme předvedli, že i škola
s menším počtem žáků dokáže konkurovat
školám s několikanásobně vyšším počtem
dětí. Nejprve jsme s mládenci kategorie III
zavítali do Semil. Musím se přiznat, že jsme
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na tento turnaj jeli s těmi nejvyššími ambicemi, ze kterých nás vyvedli prvním zápasem žáci ze ZŠ Studenec. Tento tým turnaj
s přehledem vyhrál a nám nezbylo, než mu
z našeho druhého místa vzdát hold.
Ve IV. kategorii tohoto sálového sportu jsme
se utkali mimo ZŠ Školní i s fotbalovými nadějemi ZŠ Šumava a ZŠ Arbesova. I přes
smělé výkony jsme obsadili nepostupovou
třetí příčku.
Jelikož se snažíme našim zapáleným sportovcům nabídnout co nejširší spektrum
sportů, účastníme se každoročně i závodů
v atletice. Žákovská liga v atletické hale
v Jablonci nad Nisou poskytuje mladým
talentům výborné podmínky pro jejich seberealizaci. Chlapci a děvčata si na vlastní
kůži okusili krásnou atmosféru a prostředí
halových závodů. Střetli se s žáky dalších
devíti škol.
Bojovnost a touha vyhrát bohužel ne vždy
stačily na výkony mladých atletických nadějí. V celkovém součtu skončila naše děvčata na posledním místě a chlapci na místě
sedmém. Přesto si celé atletické dopoledne naše výprava velice užila a načerpala
nových zkušeností do dalších sportovních
klání.
Na závěr mi zbývá už jen upřímně poděkovat všem zúčastněným za sportovní výkony a popřát jim mnoho dalších úspěchů
a krásných sportovních prožitků i výsledků
v roce 2014.
Mgr. Tomáš Hartl

KAMENICKÝ BĚH
NA LYŽÍCH
15. 2. 2014 odpoledne

Spolkový dům Horská Kamenice

DĚTI NA STARTU
sokolovna Železný Brod

Sportovní odpoledne pro celé
rodiny, závod bude rozdělen
do kategorií: běh děti, muži, ženy
Kostýmy a staré lyže vítány
Vyhlášen bude Kamenický Pašák
Zápis do závodu ve 12.30 hod.
Start prvního závodu cca 13.00 hod.
Zajištěno bude teplé občerstvení,
teplé nápoje
Děti – startovné a teplý čaj zdarma

Všeobecná sportovní průprava
předškolních a mladších školních dětí

Pořádá Kamenický klub mládeže
a Občané Horské Kamenice

Pořádá FSA Jany Boučková
602 252 677 (Jana Boučková)

2. semestr
Nové zájemce přijímáme od 2. 1. 2014
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Zápis do první třídy
Zápis dětí do 1. ročníku základních škol v Železném Brodě na školní rok 2014/2015
proběhne v úterý 4. 2. 2014 a ve středu 5. 2. 2014 vždy od 14 do 17 hodin v Základní škole Železný Brod, Školní 700 a v Základní škole Železný Brod, Pelechovská
800.
Zákonný zástupce dítěte je povinen podle
§ 36 zákona č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě,
které dovrší 31. 8. 2014 šestý rok věku,
k zápisu do školy.
K zápisu se rovněž dostaví žáci, kterým
byl povolen odklad školní docházky.
Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Zastupitelstvo města Železný Brod stanovilo obecně závaznou vyhláškou školské
obvody základních škol zřízených Městem
Železný Brod takto:
a) školský obvod Základní školy Železný Brod, Školní 700:
pravý břeh řeky Jizery
ulice:
Štefánikova, Vaněčkova, Školní, Horecká,
Fr. Balatky, V Trávníkách, Husova, Na Stráni, Zahradnická, Hluboká, Železná, Křížová, Jirchářská, Betlémská, Těpeřská, Jarní,

Vlastimila Rady, Chvalíkovická, Smetanovo zátiší, Slunečná, Stavbařů, Průmyslová,
Příčná, nábřeží Obránců míru, náměstí
3. května, Malé náměstí
části města:
Horská Kamenice, Malá Horka, Hrubá
Horka, Střevelná, Jirkov, Bzí, Těpeře, Chlístov, Veselí
b) školský obvod Základní školy Železný Brod, Pelechovská 800:
levý břeh řeky Jizery
ulice:
Masarykova, Pelechovská, Sokolská, Poštovní, Koberovská, Nádražní, Na Vápence,
Brodecká, Svahová, J. A. Komenského,
Příkrá, Jiráskovo nábřeží
části města:
Pelechov, Splzov

Den otevřených dveří základních škol
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZŠ PELECHOVSKÁ
ŽELEZNÝ BROD

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZŠ ŠKOLNÍ
ŽELEZNÝ BROD

18. 1. 2014
od 9 do 12 hodin

15. 1. 2014
od 10 do 17 hodin

Pořádá ZŠ Pelechovská Železný Brod
484 355 501

Pořádá ZŠ Školní Železný Brod
483 389 063
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Tajný čertovský výlet
Ve středu 4. prosince 2013 jsme v družince našli záhadný dopis. Od koho? Od
samotného čerta Kleofáše, který si spokojeně žil v začouzeném peklíčku. Jenže,
pekelný vládce Lucifer byl přesvědčený, že na světě už nejsou žádné hodné a šikovné děti. Kleofáš s ním ale nesouhlasil!
„Děkuji, stateční zachránci, všechny úkoly jste splnili, a tak se mi pekelná brána
otevřela. Ve Vaší družince najdete odměnu
za mou záchranu a ještě se za Vás přimluvím v pekle.“
Váš veselý čert Kleofáš

Lucifer se rozzlobil a Kleofáše vyhnal z pekelné říše s tím, že musí takové děti najít,
a hlavně: musí splnit všechny úkoly vymyšlené samotným Luciferem.

Radost a spokojenost v očích dětí byla
nepopsatelná a na závěr jsme popřáli Kleofášovi šťastnou cestu do začouzeného
peklíčka.
D. Maršinská, Š. Winterová, K. Ježková,
vychovatelky školní družiny, ZŠ Školní

„Pomůžete-li mně, můžu se vrátit zpátky
za pekelnickými kamarády. Nesplníte-li
úkoly, budu navždy bloudit sám lidským
světem a peklo se mi navždy uzavře!“
To jsou slova čerta Kleofáše a na nás dětech bylo dokázat, že čert Lucifer se mýlil
a že všechny úkoly dokážeme hravě splnit.
A jaké úkoly?
Strašidelný škleb, skoky v pytli, přeskakování a podlézání větve, zazpívat čertovskou píseň, namalovat čerta, nasbírat uhlí
do kotlíku a najít čertovský poklad. Bylo
úžasné sledovat, s jakou chutí a odhodlaností děti úkoly plnily, jak moc chtěly
Kleofáše zachránit. A když našly poklad,
čertovské uzenky, s jakou radostí si je
opekly na čertovském ohništi.
Když jsme se vrátili do družinky, našli jsme
přede dveřmi další obálku s dopisem tohoto znění:
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DDM Mozaika Železný Brod
DDM Mozaika je od ledna 2014 opět v plném provozu, všechny fungující kroužky najdete na našich stránkách: www.ddmzb.cz, kde se dozvíte vše potřebné.

Výtvarná dílna
Na 17. ledna jsme připravili výtvarnou dílnu – tiffany technika – vitráže. Kurz začíná
v 15 hodin a potrvá tři hodiny. Po telefonické dohodě (483 389 396) můžete přijít
i déle.
Cena:
50 Kč – kurzovné + spotřebovaný materiál (100 až 150).

Dílnička pro děti
Dílnička pro děti s přespáním v DDM.
Děti se sejdou 17. ledna v 17 hodin
a budou mít možnost se seznámit s technikami zpracování vlny.
Cena:
50 Kč (večeře, nocleh, snídaně)
30 Kč (materiál)
Před spaním různé hry, deskové i společenské a čtení pohádek na dobrou noc.
Dítě si přinese spacák, polštářek a přezutí. Akce končí 18. 1. 2014 v 9.00 hodin.

Z vánoční besídky DDM

Z vánoční besídky DDM

O pololetních prázdninách za keškami
Sejdeme se ve čtvrtek 30. 1. 2014 v 16.30
hodin.
Program:
odlovení noční kešky, přespání v DDM
Mozaika.
Cena:
50 Kč (večeře, nocleh, snídaně)
30 Kč (vlak)
Akce končí 1. 2. 2014 v 9 hodin.
Všechny akce budou též zveřejněny
na našich webových stránkách.
Eva Rydvalová
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Z vánoční besídky DDM

Pozvánka SUPŠS pro děti 8. a 9. tříd
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Předvánoční tvořivé dílny ZŠ Pelechovská
Ti, jenž přijali do svého vědomí smysl svátků a rozhodli se je vnitřně prožít, nebyli rozhodně zklamáni, když přišli 11. prosince do naší školy.

Tvořivou atmosféru navodili menší i větší
žáci svým pásmem složeným z básniček
a písní ve znamení adventu – příchodu
a očekávání nadcházejícího tajemství. Dokázali sobě i divákům, že umějí kreativně
pracovat s hudebními nástroji, rytmem, pohybem i hlasem. Počítače či jiná moderní
média by v konkurenci s jejich libými hlásky
a nenucenou hravostí neobstály. Činorodost byla viditelná všude.

V některých učebnách, které se v toto odpoledne změnily v dílničky, se vyrábělo pokaždé z jiného materiálu. Na svícny papírové, ze skla a korálků, z buničiny, na voskové
ozdoby a svíčky, na papírové hvězdičky
i vánoční stromečky, na vyšívané andílky
a tepované ozdůbky byly použity i materiály,
které bychom běžně vyhodili do odpadkového koše. Obratné ruce jsou jasným důkazem, že vytvářet zajímavé a vkusné výrobky
se dají téměř z čehokoliv.
Pohodu dne dotvářelo chutné občerstvení, které zhotovili šikovní rodiče i naše děti
spolu s učitelkami školní družiny. Předvánoční odpoledne přineslo hojnost prožitků,
zklidnění i radost ze setkání se všemi, kteří
na naši školu rádi přicházejí.
Zdeňka Pirková

ZŠ Pelechovská pomáhá!!!
Nikdo z nás by neměl být sám a to nejen o Vánocích. Proto jsme v naší škole
vyhlásili sbírku pro opuštěná zvířátka z útulku v Lučanech.

Mám radost, protože mnoho z nás se zapojilo, aneb jim není osud pejsků a kočiček lhostejný. Všem moc děkuji. V pondělí
16. 12. 2013 jsme jeli dary do útulku v Lu36

čanech osobně předat. Také jsme vyráběli
ubrouskovou technikou zdobené kachlíčky,
vonné pytlíčky, vázy, mandaly pro štěstí a keramické mističky pro útulek SRDCEM PRO
KOČKY ve Vrbičanech. Tyto výrobky si útulek
sám prodává v charitativních stáncích a výtěžek jde na operace, očkování a stravu pro
kočičky. Děkovné video p. Kanálkové najdete
na stránkách naší školy i s výrobky našich
žáků pod článkem „Poděkování Ladě Palové“.
Za všechny pejsky a kočičky srdečné díky.
Lada Palová

ZAJÍMAVOSTI A PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Stalo se před osmdesáti lety
(vybíráme z Pojizerských listů)
Po svátcích
Počítalo-li se za tuhých prosincových mrazů s krásnou zimní pohodou o vánočních
svátcích, byla náhlá a deštivá obleva málo
radostným překvapením. Sníh úplně
se ztratil, stráně zhnědly a vánoční náladu
připomínal jen vysoký strom na náměstí
s barevným osvětlením. Po dvanáct dní
zářily každého večera pestrobarevné žárovky jako čarovné květy do tmy i mlhy,
odrážejíce se mnohonásobně ve sklech
výkladů i v četných kalužinách. Po novém roce zhasly žárovky, povadly květy
a strom opuštěn smutně stál na náměstí.
Ne však dlouho. Ve středu ráno poznal
strom ten, že všecka sláva – polní tráva,
když podťat klesl na dlažbu a v rovném
jeho kmeni skřípala pila.
Bruslí se
Je-li letošní zima se sněhem taková skoupá, přece jen nám dopřává led. V posledních dnech ožila Jizera proudy bruslařů,
kteří tu užívají dosyta sportu jindy opomíjeného.
Výroční trh
Lednový trh nebývá nikdy zvlášť slavný.
Konal se dne 23. ledna v úterý a poškodilo jej k tomu ještě nesprávné zaznamenání data tohoto trhu v trhoveckém kalendáři, kde je uveden o týden později. To byla
také příčina toho, že městský úřad a policie zasypána byla dotazy telefonickými
i písemnými, kdy se trh ten vlastně koná.
Menší počet stánků než obvykle, trochu
diváků a malinko kupců, o něž za dnešní
tísně je nouze všude, tvoří obrázek toho-

to v úterý konaného trhu. Hlášena byla
krádež 500 Kč, ale zdá se, že šlo spíše
o ztrátu než o lov nějakého kapsáře.
Město Železný Brod uctívá památku
Dr. Antonína Švehly
Městské radě byla předložena žádost
ing. Františka Hajného, aby nábřeží na pravém břehu Jizery k uctění světlé památky
velikého syna národa Dr. Antonína Švehly,
který celý svůj život přinesl svému národu
a státu v oběť, pojmenováno bylo „Nábřežím Švehlovým”. Městská rada oceňujíc veliké zásluhy zvěčnělého státníka Dr. Švehly
ve své schůzi jednomyslně se usnesla doporučiti tuto žádost obec. zastupitelstvu.
Z usnesení téže schůze dne 4. ledna konané, byla požádána rodina Dr. A. Švehly
o svolení k pojmenování nábřeží jménem
Švehlovým. Ježto schůze zastupitelstva
konala se 8. ledna a na programu bylo rozhodnutí o pojmenování nábřeží, vyžádán
byl souhlas Švehlovy rodiny s urychlením.
V pondělí 8. ledna došel městskému úřadu
následující telegram: „Dovoluji si Vám sděliti, vážený pane starosto, že rodina Švehlova souhlasí s návrhem slavné městské
rady, aby nábřeží řeky Jizery pojmenováno
bylo jménem Švehlovým. V hluboké úctě
Dr. Černý.” Předložená žádost o pojmenování zregulovaného nábřeží Jizery
na jejím pravém břehu v Zákostelí potkala
se ve schůzi zastupitelstva s vřelým přijetím
a opravdovým pochopením a byla jednomyslně schválena.
Mgr. Petra Hejralová
ředitelka muzea
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Železnobrodské kapely se představují: REVIVAL´60
Hudební skupina REVIVAL´60 se začala formovat koncem osmdesátých let z muzikantů, kteří předtím působili v různých kapelách na Železnobrodsku a Turnovsku.

U Zrcadlové Kozy (1987)

Při několika příležitostných akcích na Zrcadlové Koze u Turnova se dala dohromady parta, která si zpočátku říkala „Permanentní sdružení bigbeatových muzikantů
z Prahy a okolí“. Toto sdružení vystupovalo v hudebním pořadu REVIVAL´60, z čehož se po nějaké době stal nový oﬁciální
název skupiny vzhledem k naprosté nezapamatovatelnosti toho původního. Postupem času vzhledem k četnosti hraní
a vzdálenosti, pražské muzikanty nahradili místní, tak jak známe kapelu dnes.
Luděk Polifka – bicí a Jaroslav Šolc – ﬂétna hráli již jen jako občasní hosté na některých významnějších akcích – jako např.
Železnobrodský jarmark, na kterém skupina hrála páteční večery téměř pravidelně od počátku devadesátých let.
Honza Vaníček, Zdeněk Lhotský, Pavel
Pich, Josef Tunka, to jsou další, kteří během minulých let v kapele působili. Z pů38

vodní sestavy zůstali do dnešních dnů
Pavel Truhlář a Jan Šimek.
V současnosti hraje REVIVAL´60 ve složení
Pavel Truhlář – kytara
Jan Šimek – kytara
Jaroslav Fojtík – basová kytara
Milan Wunderer – bicí
Repertoár tvoří, jak je patrné již z názvu,
převážně rocková hudba šedesátých
a sedmdesátých let, známé skladby našich
i zahraničních interpretů. Jeho součástí jsou
i některé skladby lidové a country, které se
hrají s ohledem na charakter konané akce.
V nejbližší době se můžete s Revivalem´60
setkat během ledna a února na některých
plesech v okolí. Konkrétně v Železném Brodě 15. 2. 2014 na plese sklářské školy.
Jan Šimek

Miroslav Hracha: Ohlédnutí
V monograﬁi Ohlédnutí představuje akademický malíř a sochař Miroslav Hracha
čtenáři průřez svým dosavadním životním dílem. Zvídavý čtenář najde ale v knize ještě mnohem víc. Deﬁluje tu před námi v prostém autorově vyprávění lidský osud se složitými proměnami i spletitými dramatickými situacemi, které jsou
ve většině případů podány a řešeny jako úsměvné historky. (1. kapitola / Dr. Ivan Šolc:
Dojmy z Hrachova Ohlédnutí)
Dnes přinášíme poslední ukázku s příhodným názvem Železný Brod a věříme,
že se do monograﬁe Miroslava Hrachy začtete sami. Čtenářům doporučujeme
vydat se do Galerie prof. Miroslava Hrachy v Záhoří-Smrčí, která se nachází
v budově obecního úřadu (tel.: 481 688 153, e-mail: ouzahori@tfnet.cz).
9. kapitola ŽELEZNÝ BROD
své koryto, jímž po staletí protéká. Do
Kapitola, o níž se své náruče, jako labuť mláďata pod své
budu nyní zmiňo- perutě, přibírá přítoky potoků, potůčků,
vat, se týká kraje lesních pramínků. Nabírá na síle a procháopředeného jako- zí krajinou tolik líbeznou. Žádná překážka
by pohádkovým pro ni není nezdolatelnou. Umí si najít
kouzlem. Je to bezpečně cestu mezi vyvrácenými strokraj plný překrás- my, mohutnými kameny a, je-li třeba,
né přírody a malebnosti samé. Turnov- i skálu si umí podmanit. Umí se schovat
sko, Maloskalsko, Železný Brod. To jsou do nitra země někam pod kameny, aniž
moje, osudem vyvolené,
bychom si toho všimli.
oblasti, jež se staly mým
Najednou se nečekaně
druhým domovem. Já,
objeví, zvedá se, rozlée čtvrtek 19. ledna
takový pražský patriot,
vá v mělčinách, kupí se
slaví akademický malíř
jsem vyměnil břehy Vltavy
v
úzkých soutěskách.
Miroslav Hracha nádza břehy Jizery. Asi to byl
Však
bývá i krutou, když
herné osmdesáté napředurčený můj osud, jak
se
vylije
z břehů. Jako po
rozeniny. Hodně zdraví,
na počátku mého vyprákaždé
bouři
se však uklidštěstí a spokojenosti
vění jsem se zmínil. Horní
ní
a
poslušně
se vrací
přeje vedení města
Pojizeří, protkané řekou,
do
svého
koryta.
I to patří
i redakce.
která je domovem lipanů,
k zákonům přírody. Z hor,
pstruhů a svou čistotou
lesů a strání lidé zdraví
jako stříbrná nit zdobí onu čarovnou pří- svoji řeku každý den. Jsme tady naše
rodu. Jizera se pro mne stala velkou in- věrná kamarádko, buď pozdravena, žij.
spirací. Je krásná za třpytu měsíce, když Zdraví tě tvoji skláři, tkalci, lidé na březích
se vše ukládá k zaslouženému spánku, v chalupách. Zde domov můj, slyšet je ve
aby do dalšího dne nabrala nových sil. zpěvu denně svátečním.
Za ranního svítání jsou její vlnky jako by
Ukázka z monograﬁe z www.sites.goosi dítě pohrávalo s bublinkami. Šplouchá
si, tak nevinně, jako panna sama. Má
gle.com/site/ohlednuti/home

V
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Zprávy z DS Tyl Železný Brod, o.s.: POHÁREK SČDO
V sobotu 30. listopadu 2013 proběhla v našem divadle soutěž monologů
a dialogů Pohárek SČDO. Vyhlašovatelem přehlídky je Svaz českých divadelních
ochotníků, a v naší, Jizerské oblasti, tento druh soutěže dosud chyběl. Pohárku
se letos zúčastnili soutěžící ze souborů Desná, Josefův Důl a Lučany nad Nisou.

Skvělá atmosféra v divadelním klubu

„Výkop“ provedl nestor našeho souboru
Karel Svoboda, který sobotní dopoledne zahájil roztomilým „přebreptem“, kdy pohárek
překřtil na požárek a zapálil tak salvu smíchu
a radosti, která vydržela po celý den. Porota ve složení Tomáš Václ, Bohuslav Dušta
a Milena Procházková měla velmi těžkou
práci, protože úroveň všech deseti soutěžících byla naprosto vyrovnaná. Nakonec
porota nominovala na národní přehlídku
do Nové Bystřice Vlaďku Koďouskovou z DS

„Diplomové zátiší“
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Porota živě diskutuje

Vojan Desná s monologem Kláry ze stejnojmenné hry od Vladimíra Duši. Doporučení
na postup dostala Lída Formáčková z L.S.D.
Lučany s monologem Molly ze hry Molly
Sweewey od Briana Friela a trio ve složení
Jan Lála, Míša Černá a Lukáš Frydrych z desenského souboru Mladá haluz za ukázku ze
hry Krysař od Jakuba Kolára.
Celou sobotu vládla příjemná kamarádská
atmosféra a soutěžícím, porotě i ostatním
hostům bylo u nás natolik dobře, že se
dlouho neměl nikdo k odjezdu.
Uvědomovali jsme si všichni,
jak je toto setkávání ochotníků
důležité, prospěšné a inspirující.
Nultý ročník soutěže se tedy vydařil a my se už těšíme na další
– oﬁciálně první ročník soutěže
Pohárek SČDO v příštím roce.
Děkuji všem členům našeho
souboru, kteří se podíleli na
přípravě přehlídky a starali se
o zázemí účinkujících. Poděkování patří rovněž Městu Železný
Brod za ﬁnanční podporu.
Zdislava Bohuslavová
tajemník přehlídky

Sdružení zdravotně postižených
neslysicizb@seznam.cz
szdpzb@seznam.cz

J. Brynda:
M. Paldusová:
V. Petružálková:
M. Minářová:
M. Flajšmanová:

720 382 233
724 462 219
721 026 030
480 018 774
721 861 515

Program
6. 1. pondělí
úřední den od 14 hodin
8. 1. středa
schůze výboru od 14 hodin
15. 1. středa
zájezd do Prahy – exkurze do Parlamentu České republiky. Odjezd v 7.30 hodin z autobusového nádraží v Železném
Brodě. Cena 150 Kč. V případě jednání Sněmovny se exkurze neuskuteční
a bude náhradní program. Nezapomeňte
si vzít občanský průkaz! Kdyby se někdo
z přihlášených nemohl zájezdu zúčastnit,
ihned volejte paní Marcele Minářové.
Máme náhradníky
20. 1. pondělí
Klub ručních prací od 14 hodin (paní Iva
Nováková)
22. 1. středa
Klub Onko a Dia od 14 hodin (paní Vladimíra Petružálková)

V letošním roce
ozdravné pobyty:

plánujeme

tyto

Itálie–Pineda
16. 5. – 23. 5. a 23. 5. – 2. 6. 2014
Cena asi 3 500 Kč (paní Vladimíra Petružálková).
Mariánské lázně
1. 6. – 7. 6. 2014
Cena 5 500 Kč (pokoj bez WC a koupelny).
Cena 7 000 Kč (pokoj s WC a koupelnou).
V ceně je zahrnuta doprava, ubytování,
plná penze (paní Vladimíra Petružálková).
Chorvatsko–Tučepi
5. 9. – 13. 9. 2014
Cena 6 000 Kč
Záloha 2 000 Kč s přihláškou, doplatek
4 000 Kč (pan Josef Brynda).
Upozorňujeme zájemce, že přihlášky
se přijímají teprve od 1. února 2014.

Poděkování
Děkujeme Mgr. Petře Hejralové za možnost zúčastnit se vánočních trhů na Bělišti.
Děkujeme členům našeho sdružení, kteří
se podíleli na přípravě vánočních trhů.
Děkujeme všem, kdo si zakoupili naše

výrobky a tím podpořili naši činnost.
Těšíme se na vaši spolupráci a podporu.

za výbor
Marcela Minářová
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Dokázal to! Karel Sobotka je držitelem titulu
Živnostník roku 2013
Do soutěže ﬁrem a živnostníků se přihlásilo 6 525 soutěžících. Dalo by se říci,
že se jednalo o rekord v počtu přihlášených. Podnikatelé, kteří se v osmém ročníku
soutěžě GE Money Bank Živnostník 2013 roku umístili na prvních třech příčkách,
pracují rukama. Na stupni vítězů a to konkrétně na první příčce se umístil a vítězem osmého ročníku se stal náš sklář Karel Sobotka z Těpeř.
Vítězný živnostník Karel Sobotka je jeden z posledních mistrů foukaného skla,
ze kterého vyrábí ﬁgurky. K práci mu
stačí sklo, benzínový hořák a spousta trpělivosti. Ve svých čtyřiapadesáti letech
hledá následovníka, který by tradici výroby železnobrodských skleněných ﬁgurek převzal. Je zřejmě posledním, který
v České republice drží toto řemeslo na-

Karel Sobotka při práci
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živu. Naše město Železný Brod se vítězstvím pana Sobotky dostalo zase více
do podvědomí obyvatel České republiky
a tím je pro nás o to cennější. Děkujeme.
Alena Matějková
Více informací o soutěži si přečtete na:
http://www.ﬁrmaroku.cz

Čtvrtá lekce angličtiny
A tak máme zase nový rok a ještě k tomu „Good Evening“ and then proceed to tell
leden, jak jsme předvídali (anticipated) you why it isn’t.
v posledním čísle. Já doufám (I hope), 7. Women will never be equal to men until
že vám svátky proběhly šťastně a radostně they can walk down the street with a bald
(your holidays were happy and joyful).
head and a beer gut and still think they are
Dnes trochu pozměníme naše zvyklosti sexy.
(change our normal practice). Budete 8. Behind every successful man is his wozde mít text anglický a vaším úkolem bude man. Behind the fall of a successful man
(your duty will be) přeložit jej do češtiny. is usually another woman.
Vybral jsem (I selected) texty zábavného 9. A clear conscience is the sign of a fuzzy
rázu (of amusing nature), které můžete memory.
použít ve vašich dopisech nebo konverzaci. 10. I asked God for a bike, but I know God
Budete-li mít nepřekonatelné potíže (ins- doesn’t work that way. So I stole a bike and
urmountable difﬁcultiesasked for forgiveness.
-problems-snags), napište
11. I used to be indecisive.
mně a uvidíme, co se dá
Now I’m not so sure.
nes trochu podělat (I will see what can
12. You are never too old to
změníme
naše
be done). Moje adresa
learn something stupid.
zvyklosti.
Budete
je jek064@gmail.com. Mů13. Nostalgia isn’t what it
zde mít text anglicžete mně také dát vědět,
used to be.
ký a vaším úkolem
mám-li pokračovat (let me
14. Change is inevitable,
bude přeložit jej
know whether we should
except from a vending mado češtiny.
continue) v tomto konání
chine.

D

(activity / doing) i nadále
(henceforth). Takže…

Paraprosdokian is a ﬁgure of speech in
which the latter part of a sentence is surprising or unexpected.
1. Do not argue with an idiot. He will drag
you down to his level and beat you with experience.
2. Light travels faster than sound. This is
why some people appeal bright until you
her them speak.
3. If I agreed with you, we’d both be
wrong.
4. War does not determine who is right
– only who is left.
5. Knowledge is knowing a tomato is a fruit.
Wisdom is not putting it in a fruit salad.
6. Evening News is where they begin with

15. Going to church doesn’t
make you a Christian any
more than standing in a garage makes you
a car.
16. I always take life with a grain of salt. Plus
a slice of lemon, and a shot of tequila.
17. When tempted to ﬁght ﬁre with ﬁre, remember that the Fire Department usually
uses water.
18. The early bird may get the worm, but
the second mouse gets the cheese.
Ing. Jaroslav Kalfus

Happy
New
Year!
43

Metropolitní opera – omluva
Omlouváme se za pozdě přistavený au- nestala). Zájem Broďanů vzrostl natolik,
tobus divákům Metropolitní opery dne že nám nestačí jedno auto ani velký ta14. 12. Chyba nebyla ani na straně or- xík, potřebujeme mikrobus pro 15 lidí,
ganizační složky IKS, ani na straně kina a v tomto případě není ﬂexibilita vždy
Jitřenka, chybně nás o konci přenosu taková, jakou bychom si přáli. Při první
informoval distributor v době, kdy jsme spolupráci s dopravcem v historii našeobjednávali autobus. Právě autobus ho kina se zkrátka stala chyba, které byby měl do budoucna zajistit možnost chom napříště rádi předešli, proto bude
pro více Broďanů, aby přímé přenosy potřeba najít mezi zájemci o přímé přeMetropolitní opery mohli navštěvovat nosy vedoucího zájezdu, který bude mít
ve větším počtu. Jsme si vědomi nepří- všechna důležitá telefonní čísla v mobiljemnosti, která vznikla dlouhým čekáním. ním telefonu, a kdyby se zpozdil přenos
U přímých přenosů ale nikdy nemůžeme nebo došlo třeba k obdobné chybě, měl
stoprocentně zaručit, že i údaje zveřej- by možnost zavolat včas řidiči autobusu
něné v programu budou platit. Mnohé nebo třeba vedoucímu kina, který může
informace a změny totiž
při včasném doručení inpřichází na poslední chvíli,
formace zajistit, aby lidé
samotný program často
mohli čekat přímo v teple
dva dny před přenosem,
kina a ne venku v zimě.
ájem
Broďanů
tedy v době, kdy už je
Ostatně bylo by obouvzrostl natolik, že
autobus dávno objednastranně na místě, kdyby
nám nestačí jedno
ný a personál kina má
čekání v teple sálu bylo
auto ani velký taxík,
před sebou úkol důstojně
samozřejmostí, náš perpotřebujeme mikrozajistit podobu přenosu
sonál je toto ochoten kdybus.
samotného, a to včetkoliv zajistit a nepotřebuje
ně občerstvení, kterým
k tomu souhlas žádného
naše diváky hostíme. Něnadřízeného.
Účastníci
které změny nám mohou být doručeny zájezdu ze soboty 14. 12. 2013 se mohou
třeba i v průběhu sobotního dopoledne zastavit v Turistickém informačním centru
či jen několik minut před přenosem. Může v Železném Brodě, kde jim bude zdarnastat zpoždění, zkrácení přenosu (na- ma předána poukázka na libovolný další
příklad vypuštěním jedné z plánovaných přenos jako satisfakce za čekání (mimo
přestávek), výpadek nebo snížení kvality opery Rusalka).
přenosu při nepřízni počasí, a dokonce
i změna představení, a to v situaci, kdy
Metropolitní opera nemá v krizové situaci
nemá jinou možnost (za tři roky spoluMgr. Ondřej Šír
práce s MET se tato krajní varianta nikdy
vedoucí Kina Jitřenka Semily

Z

Program přímých přenosů z Metropolitní opery naleznete na stránkách semilského
kina (www.kinosemily.cz), v tištěné podobě na Turistickém informačním centru Železný Brod. V únoru v sobotu 8. 2. 2014 je na repertoáru Rusalka Antonína Dvořáka.
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Fotoreportáž o stavbě vánočního stromu

Až do 6. 1. 2014 bude náměstí 3. května využit již málo vídaný automobilový žebřík
v Železném Brodě zdobit tradiční vánoční AZ 30 na podvozku ZIL 131. Strom potom
stromeček, či spíše strom.
na nákladní vůz zvedal jeJedná se o smrk ztepilý
řáb Škoda o nosnosti 22 t.
a rostl několik desetiletí
Všem pánům – Rezlerovi,
otograﬁe
ze
(celkem 70 let) v Železném
Havlasovi ml., Průšovi,
stavby vánočního
Brodě v zahradě u Pekařů
Šírkovi, Vundererovi, Hastromu a betlému
v Olšinách. Na přemístězdrovi, Kovaříkovi, Lhotovi
Stanislava Pelikána
ní smrku na požadované
a Kochánkovi –, kteří se
naleznete na www.
místo a následném zdona kácení, převozu, usazeleznybrod.cz/cz/
bení se podíleli pracovníci
zení a zdobení vánočního
aktualne/fotogaleTechnických služeb Města
stromu a stavbě tradičnírie-z-akci/.
Železného Brodu a členoho betlému podíleli, patří
vé Jednotky sboru dobvelké poděkování.
rovolných hasičů Železný Brod se svou
Ing. Vratislav Ondráček
technikou. Na uvázání a řezání stromu byl

F
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GRATULUJEME
Vítání občanků
Slavnostní vítání dětí do života a podepsání do pamětního listu městského úřadu proběhlo 10. prosince 2013. V obřadní síni radnice byli přítomni:
manželé Halamovi
manželé Vávrovi
slečna Fenyešová a pan Michl
slečna Zakouřilová a pan Janus
manželé Linkovi
manželé Berkovi
slečna Dlabolová a pan Zlámaný
paní Růžičková a pan Szamko
slečna Vávrová a pan Drmla
manželé Joskovi
slečna Kleinová a pan Kočvara
manželé Ulrichovi
slečna Hádková a pan Matura
slečna Šroubová
slečna Lhotáková a pan Šikola
slečna Nosková a pan Vojtíšek
slečna Prelovská a pan Radoch
manželé Brůnovi
slečna Jakoubková
slečna Vondráčková a pan Ferenc

s dcerou Eliškou
s dcerou Karolínou
s dcerou Julií
s dcerou Bárou
s dcerou Nikolou
s dcerou Soﬁí
s dcerou Elizabeth
se synem Denisem
se synem Dominikem
se synem Františkem
s dcerou Julií
se synem Janem
s dcerou Viktorií
s dcerou Rozálií
se synem Adamem
s dcerou Karolínou
s dcerou Šarlotou
s dcerou Marií
se synem Danielem
se synem Adrianem

Všem našim novým občánkům přejeme do života jen to nejlepší, hlavně zdraví
a dobré rodinné zázemí.
vedení města i redakce
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Životní jubilea
V prosinci 2013 oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané.
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Pokud oslavíte narozeniny v měsíci lednu
a nepřejete si být zveřejněni v dalším vydání Železnobrodského zpravodaje nebo
si nepřejete uveřejňovat svůj věk a chcete být zveřejněni bez udání věku, můžete

zavolat do redakce na tel. číslo: 483 333
948, mobil 722 793 091, nebo napsat
na e-mail: zpravodaj@zelbrod.cz, a to nejpozději do 15. 1. 2014.

70 let
Eva Machačková
Ladislav Chmelík
Hana Vacková
Josef Ducháček

86 let
Soňa Hornová
Eva Beranová
Eva Brodská
Věra Holmanová
Josef Kurﬁřt

75 let
Dana Novotná
Ivo Mixánek
Bohumil Zvěřina
Jiří Hnídek

81 let
Oldřiška Stránská
Josef Klesal
82 let
Božena Ouhrabková
Jana Vávrová
Miluše Kovářová
83 let
Jiří Kujan
Hana Bartošová
Hana Jislová

80 let
Emanuela Chlupáčová
Bohumil Janus
84 let
Vlastimila Hudáková
Miroslav Urban
Jiří Patrman
Věra Buriánková
Drahomíra Janíková
Zdenka Hozdová
Kristián Vraštil
Vlastimil Stýblo

90 let
Jiří Šilhán
Alžběta Šilhánová
91 let
Eva Koňáková

87 let
93 let
Milada Munzarová
Božena Krausová
Božena Novotná
Miluše Bartošová
94 let
Stanislava Humpálová Emanuel Mušek
89 let
Jaroslav Cincibus
Jiřina Dufková

100 let
Jaroslav Korda
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OSTATNÍ
Poděkování
Paní Helena Lejnarová (naše teta) žila
více jak 19 let v pečovatelském domě
v Železném Brodě. Byla zde spokojená,
líbilo se jí tu.
Mnohokrát děkujeme za péči, pomoc,
ochotu a pochopení paní vedoucí Havlíkové a kolektivu pečovatelek.

Náš dík patří i paní doktorce Rákosové,
která o naší tetu pečovala po stránce
zdravotní.
Díky jejich péči se dožila krásného věku
93 let.
Thüringerovi

INZERCE
Podmínky inzerce – platnost od 24. 1. 2012
– Inzerce řádková, pouze pro fyzické osoby 1,5 Kč / znak (včetně mezer). Řádková
inzerce se platí hotově na Turistickém informačním středisku Železný Brod. Jeden obrázek u řádkové inzerce 50 Kč.
– Uvedené ceny jsou včetně DPH.
– V ceně inzerátu je zahrnuto graﬁcké zpracování (při dodání zpracovaného inzerátu
se sleva neposkytuje).
– Sleva od prvního opakování inzerátu v kalendářním roce činí 5 %.
Kontakt: 483 333 948, 722 793 091
černobílá
inzerce

barevná inzerce
obálka uvnitř

barevná inzerce
zadní strana obálky
1 000 Kč

4,3 x 6 cm (1/8 strany)

400 Kč

700 Kč

9 x 6 cm (1/4 strany)

700 Kč

1 100 Kč

1 500 Kč

9 x 12,4 cm (1/2 strany)

1 200 Kč

1 800 Kč

2 400 Kč

18,4 x 12,4 cm (celá strana)

2 000 Kč

2 800 Kč

3 600 Kč
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I v novém roce jsme tu s naší

ŽELEZNÝ BROD

NEBANKOVNÍ PŮJČKOU

ZIMNÍ SKLÁŘSKÉ PÁTKY

ZAMĚSTNANCI
PODNIKATELÉ, DŮCHODCI
ŽENY NA MD
využijte naší nabídky
a kontaktujte nás kdykoliv
buď na tel.: 603 547 956
nebo e-mailu: PROFI.VP@seznam.cz
http://www.uver-kazdemu.cz
PŮJČKA JE BEZ
JAKÝCHKOLIV POPLATKŮ
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči o klienta
po uzavření této smlouvy.

Navštivte každý pátek subjekty:

SUPŠS Železný Brod, Městské muzeum
v Železném Brodě, DETESK, s r. o., ﬁremní prodejnu LAMPGLAS, s r. o., ﬁremní
prodejnu DT GLASS, s r. o., Galerii LHOTSKÝ a ﬁrmu Foukané ﬁgurky SOBOTKA.
Novinkou letošního ročníku
je sbírání razítek z navštívených míst
Více informací v TIC Železný Brod
(484 353 333, info@zelbrod.cz)

29. 11. 2013 – 14. 3. 2014

SKVĚLÁ REKLAMA ŽELEZNOBRODSKÉHO SKLÁŘSTVÍ

„Děkuji všem za
poslané smsky, které mě, těpeřského
Železnobroďáka, poslaly do superﬁnále.
Děkuji všem, kteří
mi drželi palce do
poslední – nejhezčí –
chvíle v přímém přenosu. Letos se štěstí usmálo na mě. Ale
ocenění by si zasloužili všichni živnostníci, kteří dovedou svýma rukama něco vytvořit
a v dnešní době ještě prodat. Když jsem stál
na podiu s cenou v ruce a tleskal mi celý Žofín,
byl jsem hrdý na to, že jsem ještě sklář.“
Karel Sobotka
ŽIVNOSTNÍK ROKU 2013

Informace z dění v Železném Brodě denně na RCL

PF

2014

V novém roce 2014 pevné zdraví
v harmonii se spokojeností a štěstím
přeje Městský úřad Železný Brod

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO
ŽELEZNÝ BROD

