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RADNICE INFORMUJE
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
je před námi vstup do nového roku 2015, ke kterému každý z nás z různých důvodů upírá své osobní naděje a přání tak, aby byl – když ne stejný, tak alespoň o trochu lepší než rok uplynulý. Dovolte
nám popřát vám v roce 2015 především zdraví a z toho vyplývající štěstí, neboť platí tak nějak
obecně: čím méně zdravotních trablů člověk má, tím více štěstím oplývá. Pochopitelně vám také
přejeme klid, pohodu, co nejvíce radosti a to, co se dnes stává vzácnějším a bez čeho se i v našem
Železném Brodě a přilehlých obcích neobejdeme – slušnost v mezilidských vztazích.
V právě nadcházejícím roce však budeme všichni potřebovat také další dávku trpělivosti. Po stavebně hektickém roce 2014 se nás bude týkat v roce 2015 ještě jedna zkouška trpělivosti – oprava
hlavního mostu přes Jizeru. Akce, která bude trvat přibližně půl roku a jejíž dopady na život ve městě si nikdo (troufáme si říci), nedokáže představit – ať už se jedná například o dopravu nebo o organizaci tradičního jarmarku. Věřte, že naše možnosti, jak ovlivnit tuto stavbu jsou značně omezené,
neboť se jedná o stavbu Libereckého kraje, nikoli města Železný Brod. Přesto jsme přesvědčeni, že
přestavba mostu je pro naše město nutná a důležitá a že všichni sneseme nějaké ty ústrky v našem
každodenním životě bez většího reptání. Chtěli bychom vám za to poděkovat.
Chtěli bychom vám všem také poděkovat za to, že jste v roce 2014 trpělivě snášeli všechna omezení související se stavbou Terminálu. Naše omluva patří všem podnikatelům a ﬁrmám v Masarykově ulici, Nádražní ulici a v blízkém okolí za problémy v jejich podnikání, které s sebou výstavba
Terminálu nesla. Současně se omlouváme všem obyvatelům zmíněných ulic za zvýšený hluk díky
stavební činnosti i ve dnech pracovního klidu.
Děkujeme však především všem obyvatelům Železného Brodu, Těpeř, Bzí, Jirkova, Hrubé Horky,
Malé Horky, Horské Kamenice, Pelechova a Splzova za to, že svou individuální prací nebo prací
v různých spolcích přispěli v roce 2014 k lepší zdejší kvalitě života nebo prostě jen za to, že se jim
líbí bydlet v Železném Brodě a okolí.
Dovolte nám tedy, abychom vám ještě jednou popřáli vše nejlepší v roce 2015.

Mgr. Ivan Mališ
místostarosta
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Mgr. František Luﬁnka
starosta

Návštěva krajského radního
Dne 9. 12. 2014 byl v Železném Brodě na krátké pracovní návštěvě Mgr. Petr Tulpa, člen rady
kraje, který má na starost řízení sociálních věcí.
V úvodu návštěvy krajský radní debatoval se starostou a místostarostou Železného Brodu o chodu celého
městského úřadu. Jako bývalý primátor a náměstek primátora Jablonce nad Nisou poskytl oběma představitelům našeho města cenné rady. Následovalo jednání se starostou ohledně situace v sociálních službách
v celé oblasti ORP. Poté se Mgr. Tulpa, starosta a místostarosta přesunuli do Domu s pečovatelskou službou v Železném Brodě. Zde jednání pokračovala
za účasti vedoucí DPS Jitky Havlíkové a vedoucí
odboru sociálních věcí Bc. Evy Saskové. Krajský
radní nastínil budoucí představy Libereckého kraje
v oblasti sociálních služeb a byly prodiskutovány
některé možnosti v této oblasti vzhledem k novému
programovacímu období EU na léta 2014–2020.
Mgr. Tulpa vysoce ocenil systém sociálních věcí
v našem městě a okolí a též velmi kladně hodnotil
přehled a profesionalitu J. Havlíkové a E. Saskové. Na závěr své návštěvy Mgr. Petr Tulpa navštívil
jedno ze zaměstnání seniorů, které pochválil za
jejich aktivitu a popřál jim pevné zdraví.

Město pro byznys
V úterý 2. 12. 2014 se starosta města Mgr. František Luﬁnka spolu s místostarostou města
Mgr. Ivanem Mališem zúčastnili v Praze slavnostního vyhlášení ankety Město pro byznys,
kterou pořádá časopis Ekonom spolu s dalšími agenturami. Železný Brod v této anketě obsadil celkově 17. místo, když první skončila Nová Paka před Humpolcem a Pelhřimovem.
Výsledky ankety se utvářely z řady dílčích hodnocení, která lze
do určité míry ovlivnit (např. vstřícnost Městského úřadu k podnikatelské sféře) a ta, která ovlivnit lze jen stěží nebo vůbec
(např. přírodní podmínky). Velmi cennou se ukázala diskuse,
kde se střetávaly názory starostů a primátorů obcí s realitou.
Bylo zajímavé si vyslechnout třeba hodnocení dotací z evropských fondů, zvláště pak v oblasti jejich kontroly. Velmi poučnou byla diskuse o užitečnosti či zbytečnosti organizací zřizovaných městem. Nutno podotknout, že protichůdnost názorů
byla často vyvolána velikostí jednotlivých obcí. Oba představitelé našeho města si vyměnili své pohledy na danou problematiku v dvoustranných rozhovorech s představiteli
jiných měst a obcí včetně senátora a starosty města Šumperk v jedné osobě Zdeňka Brože.
Mgr.Ivan Mališ
místostarosta města
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RADNICE INFORMUJE
Usnesení Rady města Železný Brod z 2. schůze
konané dne 1. 12. 2014
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program dnešní schůze Rady města
schvaluje uzavření dohody o vyklizení vydražených nemovitostí v Trávníkách
souhlasí s podáním žaloby na vyklizení stavby č. p. 157 Železný Brod na pozemku parc. č. 256
v k. ú. a obci Železný Brod v případě, že nebude dohoda o vyklizení nemovitostí sjednána
odkládá výběr ﬁrmy na vypracování dokumentace a provedení Atestu dlouhodobého řízení ISVS
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Skuhrov o výkonu
přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích do 31. 12. 2018. Cena za každé započaté
řízení je 1 000 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Skuhrov o výkonu
přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu do
31. 12. 2018, s tím, že cena za každé započaté řízení je 1 000 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Skuhrov o výkonu
přenesené působnosti na zabezpečení provádění zápisů údajů do ISÚI adres a nemovitostí podle
zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech do 31. 12. 2018. Cena za každý zápis je 100 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Loužnice o výkonu
přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích do 31. 12. 2018. Cena za každé započaté
řízení je 1 000 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Loužnice o výkonu
přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu do
31. 12. 2018, s tím, že cena za každé započaté řízení je 1 000 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Loužnice o výkonu
přenesené působnosti na zabezpečení provádění zápisů údajů do ISÚI adres a nemovitostí podle
zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech do 31. 12. 2018. Cena za každý zápis je 100 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Držkov o výkonu
přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích do 31. 12. 2018. Cena za každé započaté
řízení je 1 000 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Držkov o výkonu
přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu do
31. 12. 2018, s tím, že cena za každé započaté řízení je 1 000 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Držkov o výkonu
přenesené působnosti na zabezpečení provádění zápisů údajů do ISÚI adres a nemovitostí podle
zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech do 31. 12. 2018. Cena za každý zápis je 100 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Radčice o výkonu
přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích do 31. 12. 2018. Cena za každé započaté
řízení je 1 000 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Radčice o výkonu
přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu do
31. 12. 2018, s tím, že cena za každé započaté řízení je 1 000 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Radčice o výkonu
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přenesené působnosti na zabezpečení provádění zápisů údajů do ISÚI adres a nemovitostí podle
zák. č.111/2009 Sb., o základních registrech do 31. 12. 2018. Cena za každý zápis je 100 Kč
schvaluje snížení pronájmu za přístroj spirometr a TK Holter SCANLIGHT a ergometrie FLASHLIGHT ergo s počítačovou vyhodnocovací jednotkou na 100 Kč měsíčně + DPH za každý přístroj
s účinností od 1. 1. 2015
bere na vědomí zápis z redakční rady Železnobrodského zpravodaje ze dne 20. října 2014
schvaluje jednotný layout zpravodaje dle návrhu paní Hany Srbové s umístěním městského znaku
v horní části stránky
schvaluje poskytnutí odměny ve výši 10 000 Kč za vítězný návrh layoutu zpravodaje
doporučuje redakční radě zvážit zajištění korektur členkami redakční rady
souhlasí s pořádáním pravidelných prodejních trhů v Železném Brodě 1x měsíčně ﬁrmou Obchodní
a pořadatelská činnost – Václav Chaloupka, Donín 224, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 46512314
odkládá dodatek č. 1 smlouvy o zhotovení stavby „Fasáda DPS, nábřeží Obránců míru č. p. 834
v Železném Brodě“ a požaduje rozklíčování materiálu, soupis víceprací a vyčíslení vícenákladů
odkládá dodatek č. 1 smlouvy o zhotovení stavby „Výměna oken, zateplení fasády, izolace 1. NP
v objektech Příčná ul. 311, 312, 328 a Příčná ul. 332, 333, 334 v Železném Brodě“ a požaduje rozklíčování materiálu
schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o provedení inženýrské činnosti technického dozoru investora zhotovení stavby se společností CEREBYD, spol. s r. o., zastoupené Ing. Pavlem
Kubíkem, se sídlem Bukovina 66, 511 01 Turnov (IČ: 28769813), na stavbu „Zateplení sportovní
haly a oprava hydroizolace střechy Sokolovny v Železném Brodě“ s prodloužením smluvního termínu plnění inženýrské činnosti do 30. 4. 2015 oproti původnímu schválenému smluvnímu termínu
20. 12. 2014 na základě dohody o přerušení stavby s dodavatelem stavby
schvaluje přijetí dotace na akci „Zateplení sportovní haly v Železném Brodě“ z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí a souhlasí s návrhem
Smlouvy č. 14167013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí ČR ve výši 175 775 Kč a pověřuje starostu města podpisem
originálu smlouvy dle návrhu
schvaluje přijetí dotace na akci „Zefektivnění nakládání s biologicky rozložitelným komunálním
odpadem ve Městě Železný Brod“ z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí a souhlasí s návrhem Smlouvy č. 14187074 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí ČR ve výši
25 247,25 Kč a pověřuje starostu města podpisem originálu smlouvy dle návrhu
revokuje z důvodu změny právní subjektivity smluvního partnera usnesení č. 416/14rm ze dne
1. 10. 2014 a schvaluje smlouvu o umístění zařízení pro kamerový a informační systém a o užívání společných částí bytového domu č. p. 774 se Společenstvím vlastníků na Vápence 773, 774,
se sídlem Na Vápence 773, 774, 468 22 Železný Brod (IČ: 03461378) za částku 3 000 Kč/rok,
s tím, že za rok 2014 bude zaplacena pouze poměrná část
schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 278/14rm s ﬁrmou Ing. arch. Petr Brožek, se sídlem
Nerudova 1125/4, 589 01 Tříšť, IČ: 68051956, kterým se prodlužuje termín odevzdání čistopisu do
31. 1. 2015
bere na vědomí zápis z jednání Komise pro vzhled města ze dne 21. 10. 2014
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Jiřím Navrátilem Zámečnictví, se sídlem Na Poříči
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116/5, 460 01 Liberec (IČ: 64667952), dodavatelem akce „Obnova výlepových ploch v Železném
Brodě“ se snížením nákladů o 11 000,- Kč (bez DPH) oproti původní schválené smluvní ceně na
základě realizačních změn a požadavků vyvolaných investorem
Zajistí: pan Ing. Daniel Mach, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby se společností EVOSA spol. s r. o. zastoupenou jednatelem Michalem Šmejdou, se sídlem Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
(IČ: 18384501), zhotovitelem stavby „Zateplení sportovní haly v Železném Brodě“, o prodloužením
smluvního termínu plnění předmětu zakázky z 20. 12. 2014 do 30. 4. 2015 na základě přerušení
stavby a z důvodů nevyhovujících klimatických podmínek pro provádění zateplení
schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o provedení inženýrské činnosti autorského dozoru
se společností Adam Rujbr Architects s. r. o., zastoupené Ing. arch. Adamem Rujbrem, se sídlem
Lidická 75, 602 00 Brno (IČ: 26920522), na stavbu „Zateplení sportovní haly v Železném Brodě“
s prodloužením smluvního termínu plnění inženýrské činnosti autorského dozoru do 30. 4. 2015
oproti původnímu schválenému smluvnímu termínu 20. 12. 2014 na základě dohody o přerušení
stavby
schvaluje uzavření Dohody o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy č. 358/14rm, uzavřené
mezi Městem Železný Brod a společností ESCO, stavební společnost, s. r. o. se sídlem Tyršova
271, Valdické předměstí, 506 01 Jičín (IČ: 25935151), na zhotovení stavby Dovybavení sběrného
dvora v Železném Brodě
ruší výběrové řízení na dodávku zakázky „Úprava interiéru expozice Muzea v Železném Brodě“
z důvodu chyb v nabídkách uchazečů a ukládá odboru územního plánování a regionálního rozvoje
připravit opakované výběrové řízení v roce 2015 na základě rozpočtu, který bude schválen Zastupitelstvem Města Železný Brod
schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na služby dohodce na komoditní burze pro nákup plynu
na léta 2015 a 2016 nabídku společnosti eCentre, a. s., Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7
(IČ: 27149862) a schvaluje Smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů se zemním plynem se společností eCentre, a. s. (IČ: 27149862) za smluvní odměnu ve výši 56 140 Kč
(67 929,40 Kč včetně DPH)
bere na vědomí žádost o opravu cesty na Jirkově na pozemku p. č. 2224/2 v k. ú. Jirkov u Železného Brodu a ukládá odboru územního plánování a regionálního rozvoje prověřit a zpracovat stav
této a ostatních komunikací
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15 000 Kč Základní organizaci Českého zahrádkářského
svazu Železný Brod, Štefánikova 83, 468 22 Železný Brod, IČ: 602 53 681, na rekonstrukci zahradního bazénu na vodu v zahrádkářské osadě Zálesí; příspěvek bude poskytnut z fondu komise pro
společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3 500 Kč TJ Sokol Hrubá Horka, Hrubá Horka 55, 468 22
Železný Brod, IČ: 163 88 933, na mikulášské odpoledne, které se uskuteční 6. 12. 2014; příspěvek
bude poskytnut z fondu kulturní komise
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 8 000 Kč DS Tyl Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22
Železný Brod, IČ: 228 58 661, na výrobu nových a rekonstrukci starších kulis a rekvizit pro potřeby
DS Tyl Železný Brod; příspěvek bude poskytnut z fondu kulturní komise
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3 000 Kč komornímu pěveckému sboru ETERNAL VOICES,
Koberovská 589, 468 22 Železný Brod, IČ: 269 92 914, na Štědrovečerní zpívání dne 24. 12. 2014
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na Malém náměstí; příspěvek bude poskytnut z fondu kulturní komise
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 20 000 Kč komornímu pěveckému sboru ETERNAL
VOICES, Koberovská 589, 468 22 Železný Brod, IČ: 269 92 914, na pořízení aparatury; příspěvek
bude poskytnut z fondu kulturní komise
schvaluje ﬁnancování koncertu a slavnostního křtu CD Železnobrodské koledy dne 10. 12. 2014
ve výši 31 500 Kč; částka bude poskytnuta z fondu kulturní komise
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 6 000 Kč SDH Jirkov, Jirkov 2, Železný Brod, IČ: 646680121,
na požární sport – Jirkovská proudnice; příspěvek bude poskytnut z fondu komise pro sport
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10 000 Kč TJ Sokol Těpeře, Těpeře 77, 468 22 Železný
Brod, IČ: 018 77 216, na vybavení tělocvičny v sokolovně; příspěvek bude poskytnut z fondu komise pro sport
schvaluje poskytnutí příspěvku
Městskému muzeu v Železném Brodě 5 000 Kč na činnost; příspěvek bude poskytnut z fondu kulturní komise,
Městské knihovně Železný Brod 2 700 Kč na činnost; příspěvek bude poskytnut z fondu komise pro
společenský a spolkový život,
Základní škole Pelechovská 800, Železný Brod 23 000 Kč na podporu sportovní činnosti; příspěvek
bude poskytnut z fondu komise pro sport,
Základní škole Školní 700, Železný Brod 23 000 Kč na podporu sportovní činnosti; příspěvek bude
poskytnut z fondu komise pro sport,
Mateřské škole Slunečná 327, Železný Brod 12 500 Kč na podporu sportovní činnosti; příspěvek
bude poskytnut z fondu komise pro sport,
Mateřské škole Stavbařů 832, Železný Brod 7 000 Kč na podporu sportovní činnosti; příspěvek
bude poskytnut z fondu komise pro sport,
Domu dětí a mládeže Mozaika, Železný Brod 9 000 Kč na podporu sportovní činnosti; příspěvek
bude poskytnut z fondu komise pro sport
schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 22 v k. ú. Hrubá Horka, kterým
se snižuje výše nájmu o 36 Kč/rok z důvodu snížení výměry pronajímaného pozemku.
schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 24 v k. ú. Hrubá Horka, kterým
se snižuje výše nájmu o 92 Kč/rok z důvodu snížení výměry pronajímaného pozemku
schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru v č. p. 879 – Štefánikova ulice, Železný Brod
o výměře cca 120 m² za min. nájemné 1 100 Kč/m/rok
schvaluje prominutí 50 % dlužného penále za byt v ulici Příčná 334, Železný Brod
neschvaluje výměnu bytů Stavbařů 728, č. bytu 605, Železný Brod a Stavbařů 728, č. bytu 101,
Železný Brod
schvaluje výměnu bytů Stavbařů 728, č. bytu 501, Železný Brod a Na Vápence 768, č. bytu 5,
Železný Brod
bere na vědomí zprávu bytové komise z výběrového řízení na obsazení nabízených městských
bytů ze dne 21. 11. 2014
schvaluje přidělení bytu č. 29 o velikosti 2+1, Vaněčkova 408, Železný Brod, nájemné je stanoveno
na 60 Kč/m²
schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti 3+1, Masarykova 357, Železný Brod, nájemné je stanoveno
na 48 Kč/m²
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schvaluje přidělení bytu č 204 o velikosti 2+1, Stavbařů 728, Železný Brod, nájemné je stanoveno
na 48 Kč/m²
schvaluje přidělení bytu č. 39 o velikosti 2+1, Jiráskovo nábřeží 712, Železný Brod, nájemné je
stanoveno na 72 Kč/m²
schvaluje přidělení bytu č. 7 o velikosti 1+1, Štefánikova 879, Železný Brod, nájemné je stanoveno
na 78,20 Kč/m²
souhlasí s rozdělením kauce na byt panu J. R., bytem náměstí 3. května 1, Železný Brod
souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 5 000 Kč od pana Mgr. Václava Horáčka, Jirkov pro
Mateřskou školu Železný Brod, Stavbařů 832
schvaluje výjimku Obecně závazné vyhlášky města Železného Brodu č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a souhlasí se zkrácením nočního klidu do 2:00 hodin v noci z 12. 12. na 13. 12. 2014 pro
„Pecha kucha after party“

Z odboru územního plánování a regionálního rozvoje
Naše fasáda 2015
Zastupitelstvo města na svém prosincovém jednání schválilo program Naše fasáda. Obyvatelé
Železného Brodu a především majitelé nemovitostí mají možnost požádat o nízkoúročenou půjčku na opravu fasády nebo střechy. Půjčka je určena na stavební úpravy, které budou prováděny
v roce 2015. Výše půjčky je dána především plánovaným rozsahem stavby. Na obnovu běžné fasády je možnost si zapůjčit částku odpovídající 1000 Kč/m2 úpravy, u historických fasád 1 200 Kč/m2,
u obou je maximální výše půjčky 200 000 Kč. Na nátěr nebo štukování je možno si vypůjčit až
100 000 Kč s podmínkou, že cena musí odpovídat částce max. 200 Kč/m2. U této půjčky je možnost
navýšení částky o 70 000 Kč při souběžně prováděné výměně oken. Poslední možností je zapůjčení částky 150 000 Kč na opravu nebo obnovu střechy s tím, že zapůjčená částka je současně
ohraničena limitem 1000 Kč/m2 úpravy.
Zastupitelstvo města schválilo oproti loňskému programu změnu úročení, kdy pro nové žadatele
snížilo úrok z půjčky na 1 %. Doba splácení je u obnovy fasád maximálně 7 let, u ostatních půjček
5 let. O půjčku je možnost požádat do 6. 4. 2015 a práce musí být dokončeny v roce 2015. Bližší
informace podá paní Iveta Polejová (tel. 483 333 944, e-mail: i.polejova@zelbrod.cz).
Formuláře a podmínky k podání žádosti o půjčku lze současně získat na webových stránkách města v sekci „Občan/Dokumenty“.
Ing. Daniel Mach
odbor územního plánování a regionálního rozvoje
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Z ﬁnančního odboru
Poplatek za odpady pro rok 2015
Zastupitelstvo města Železný Brod schválilo na svém prosincovém zasedání výši místního poplatku
na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Na základě nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu, včetně velkoobjemového komunálního odpadu v roce 2013 byl poplatek pro rok 2015 stanoven na 580 Kč.
Splatnost poplatku zůstává stejná, tzn. do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku. Osvobození a úlevy jsou také stejné. Podrobně rozepsané je najdete v obecně závazné vyhlášce č. 2/2014.
Včas nezaplacený poplatek nebo jeho část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Ti,
kdo uplatňují slevu pro studenty do 26 let věku, ubytované na koleji nebo internátě a ještě nedodali
potvrzení na nový školní rok 2014/2015, ať tak učiní bezodkladně.
Vladimíra Eršilová
pokladna – ﬁnanční odbor

Z odboru obecní živnostenský úřad
Informace pro podnikatele
Ministerstvo průmyslu a obchodu se obrátilo na obecní živnostenský úřad s žádostí o zveřejnění níže uvedené informace: MPO upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci
Na Ministerstvo průmyslu a obchodu se v poslední době obrátilo s podněty a dotazy několik osob,
které obdržely od různých společností konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu podnikatele
do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek.
Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje české podnikatelské subjekty, že předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykonává státní správu
v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského
rejstříku není zpoplatněno!
Uvedený typ nabídek podnikatelům tedy může vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem
stanovený poplatek, což není pravda. Žádná takováto zákonem stanovená povinnost neexistuje.
V daném případě se jedná výlučně o soukromou podnikatelskou aktivitu těchto společností
a z tohoto důvodu na ni lidé nemusí v žádném ohledu reagovat.
Monika Králová
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽELEZNÝ BROD
Stěhování TIC
Během ledna se Turistické informační centrum přestěhuje do budovy radnice. Z tohoto důvodu bude TIC uzavřeno od 19. do 31. ledna 2015. Ve staronových prostorách radnice bude
provoz TIC Železný Brod zahájen v pondělí 2. února.
Informační a kulturní středisko Železný Brod je organizační složkou Města Železný Brod, do jeho
správy spadá Turistické informační centrum, Městské divadlo a Městská galerie Vlastimila Rady,
k náplni práce IKS patří rovněž vydávání Zpravodaje, hlášení v městském rozhlase atd. Náplň práce
je opravdu rozmanitá, důležitou roli při ni hraje rychlý a korektní tok informací. Umístění v Klemencovsku bylo velmi atraktivní pro návštěvníky a splňovalo trend měst a obcí umisťovat svá turistická
informační centra do zajímavých historických staveb v centru města. S sebou to však v případě
Železného Brodu neslo více negativních věcí: problematické předávání množství informací na oddělených pracovištích IKS, nemožnost vyřešit bezbariérový vstup do TIC, problémy s umístěním
stojanů na kola. Věříme, že nové umístění usnadní všem pracovníkům IKS práci, a že klienti k nám
najdou cestu lehce i po přestěhování.
Kvalitní práce v turistických informačních centrech je prací dlouhodobě, a to v celorepublikovém
měřítku, podhodnocována. Jazykové a počítačové znalosti, všeobecný přehled, místní znalost
města, ale i celého regionu, komunikační schopnosti a umění být příjemnou obsluhou i pod velkým
stresem je velkým zatížením. Proto si dovolím na těchto řádcích vyjádřit poděkování kolegyním,
které pracují na přepážce turistického informačního centra. Věřím, že vy všichni jste s nimi spokojeni a dokážete ocenit jejich úsměv na tváři. Z dlouholeté zkušenosti s prací v informačním centru
vím, že to není vždy lehké a svou práci musíte mít opravdu rád.

Nový layout Zpravodaje
V rukou držíte lednové číslo Zpravodaje. V minulém roce proběhla veřejná soutěž na novou
graﬁckou podobu Zpravodaje (tzv. layout). Ze tří návrhů vybrala Rada města v souladu s doporučením Kulturní komise graﬁcký návrh paní Srbové.
Hlavním posláním Zpravodaje je informovat občany především o aktuálním dění v daném měsíci
a ohlédnutí za nejdůležitějšími událostmi minulého měsíce. I nadále obdrží všechny brodské domácnosti Zpravodaj zdarma. V rámci snahy snížit náklady na jeho tisk a distribuci jsme pro tento
rok zvolili černobílý tisk vnitřku a zveřejnění programu kina v kulturním přehledu akcí (záložka Zpravodaje ve formátu A5). Doufáme, že Zpravodaj pro vás zůstane zdrojem informací, že se v něm
budete i nadále lehce orientovat. Těšíme se na vaše postřehy, náměty, poznámky, jednoduše na
vaši spolupráci při vydávání městského periodika.

Konference o skleněných betlémech
IKS Železný Brod připravilo ve spolupráci s Českým sdružením přátel betlémů a dalšími partnery
celorepublikovou konferenci o skleněných betlémech. První konference na téma Skleněné betlémy
v Evropě, možná ve světě, proběhne právě v Železném Brodě. Podrobný program naleznete na
straně 18.
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Internetové stránky Českého ráje doplnil nový e-shop
Na oﬁciálních webových stránkách turistického regionu Český ráj www.cesky-raj.info funguje nový
elektronický obchod (e-shop). Jeho nabídka se postupně rozšiřuje. Cílem Sdružení Český ráj je
postupně nabídnout turistům, návštěvníkům a vůbec všem milovníkům našeho kraje kvalitní mapy,
regionální literaturu, propagační tiskoviny, upomínkové předměty a regionální výrobky, tedy vše
spojené s naším regionem. (zdroj: TZ SČR)

Monitoring návštěnosti na GW Jizera
V roce 2013 byla dokončena stavba stezky Greenway Jizera v úseku Turnov – Rakousy –
Malá Skála – Líšný. V období od 9. srpna do 8. září 2013 na stezce proběhla první etapa
monitoringu návštěvnosti. V blízkosti jednoho z mostů byl instalován sčítač návštěvníků,
který napočítal 19 945 průjezdů/průchodů v obou směrech a potvrdil tak velký zájem o novou stezku mezi obyvateli a návštěvníky území, a tím i smysluplnost celého projektu. Také
v roce 2014 byl na novou stezku umístěn sčítač TRAFx od společnosti Partnerství o. p. s.,
a to v období od 18. srpna do 5. října. Ve sledovaném období bylo na stezce zaznamenáno
celkem 18 667 návštěvníků v obou směrech.
I monitoring v roce 2014 potvrdil některá důležitá zjištění:
• Využití stezky je rozloženo mezi pracovní dny (53 %) a nepracovní dny (47 %), mírně převažoval
směr z Turnova na Malou Skálu (52 %)
• Denní průměr činí 381 uživatelů (o víkendech narůstá na 625), což potvrzuje převažující rekreační
využití stezky
• Průměrná hodinová návštěvnost činí 16 osob. O víkendu narůstá na hodnotu 26 uživatelů, maximum bylo 282 uživatelů!
• 99 % návštěvníků využívá stezku od 5 do 22 hodin, 65 % od 12 do 17 hodin (odpolední výlety
a vyjížďky)
• Využití stezky v pracovních dnech od 5 hodin až do 22 hodin potvrzuje dopravu do/ze zaměstnání
• Ručním kontrolním sčítáním (28. září 2014) byla zjištěna struktura návštěvníků v poměru 78 %
cyklisté, 13 % pěší a 9 % koloběžky
Tabulka srovnání celkové návštěvnosti stezky v období 19. 8.–8. 9. 2013 a 19. 8.–8. 9. 2014
Ukazatel počtu uživatelů stezky
Celkem
Den s nejvyšší návštěvností
Den s nejnižší návštěvností
Nejfrekventovanější den
Hodinový průměr
Denní průměr

GW Jizera 2013
11 593
1 360 (so 7. září 2013)
42 (út 3. září 2014)
sobota
23
552

GW Jizera 2014
11 268
1 418 (so 6. září 2014)
22 (po 1. září 2014)
sobota
22
537
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽB
Stezka Greenway Jizera představuje jeden z ukázkových modelů rozvoje cestovního ruchu. Vybudování veřejné infrastruktury z veřejných prostředků (v tomto případě s využitím evropské dotace)
vytváří mj. podmínky pro rozvoj turistické nabídky v podobě rozšíření služeb cestovního ruchu.
V případě naší stezky se jedná o širokou nabídku půjčoven sportovního vybavení, rozšíření nabídky
služeb a občerstvení s potřebným zázemím v okolí stezky a v neposlední řadě nové nabídky v podobě balíčků služeb. Zbývá jen vyčíslit ekonomický přínos do území a návratnost vložené investice.
Na to, zatím, v České republice nebyla zavedena ověřená metodika (jak je tomu např. v sousedním
Německu), ale blýská se na lepší časy. O přínosu projektu pro území, včetně ekonomického, však
nemůže být pochyb. (zdroj: TZ SČR)
Iva Chaloupková, vedoucí IKS

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŽB
Otevírací doba v lednu
Pozor: uzavření TIC Železný Brod, viz níže!
01.– 04. 1. 2015 Zavřeno – invetura
05.–18. 1. 2015 Otevřeno dle běžné otevírací doby (po–pá 9–12, 12.30–16, so 9–13)
19.–31. 1. 2015 Zavřeno z důvodu stěhování Turistického informačního centra
Dne 2. 2. 2015 bude Turistické informační centrum otevřeno v nových prostorách budovy
radnice „A“ v přízemí dle běžné mimosezónní otevírací doby.

Aktuální předprodej vstupenek
17. 1. 2015 od 20 hodin – Městský ples – 100 Kč
24. 1. 2015 od 16 hodin – Sicilský šibal – 50 Kč
31. 1. 2015 od 18 hodin – Večer s Hamletem (dvě představení během jednoho večera:
Karamelové jablko a Všechna sláva polní tráva) – 50 Kč
Met opera Kino Jitřenka Semily:
17. 1. 2015 od 18.45 hodin – F. Lehár: Veselá vdova
31. 1. 2015 od 18.45 hodin – J. Offenbach: Mistři pěvci
14. 2. 2015 od 18.15 hodin – P. I. Čajkovski/B. Bartók: Jolanta/Modrovousův hrad.
Vstupenky lze koupit v TIC Železný Brod, v ceně 350 Kč je zajištěn i odvoz ze Semil do Železného
Brodu po skončení přenosu.

Nově v prodeji
• CD Železnobrodské koledy
(František Sochor: Kolednické písně vánoční na Železnobrodsku zpívané)
• Jízdní řády (oblast Jablonecko – Semilsko)
• Nástěnný kalendář: Tichá srdce Čech a Moravy 2015
(kalendář s fotograﬁemi Jiřího Chalupy z knihy Aleny Ježkové Tichá srdce)
• Karel Čermák: Pověsti navarovského panství (kniha)
Alena Matějková, referent IKS
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MĚSTSKÉ DIVADLO
J. CIMRMAN / L. SMOLJAK / Z. SVĚRÁK: NĚMÝ BOBEŠ
pátek 9. ledna od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Seminář s ukázkami dramatu Járy Cimrmana zničeného v roce 1911 Josefem Padevětem a obnoveného po šedesáti letech letech Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem. Hra Němý Bobeš je
světovým unikátem ve způsobu, jakým Cimrman používal retrospektivu – výjimkou nejsou trojnásobná nebo dokonce čtyřnásobná retrospektivní vnoření. Název hry je parodií na slavnou knihu pro děti
od J. V. Plevy Malý Bobeš.
Informace pouze pro majitele vstupenek. Představení je vyprodáno!
Pořádá IKS Železný Brod

JARMILA VLČKOVÁ / PAVLÍNA JURKOVÁ: INDIÁNI ZE ŠUPLÍKU
pondělí 12. ledna od 10 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Motto: „Přísahám, že má ústa budou říkat vždycky pravdu“
Originální představení Divadla Láryfáry, určené dětem i dospělým plné indiánských písniček a rituálů.
Napínavý příběh o třech dospělých kamarádech, kteří se odváží vrátit do časů dětství a stanou se
opět statečnými indiány z kmene Apačů. Také jste někdy bojovali s luky a šípy, krotili koně, sbírali skalpy, stopovali divokou zvěř, kouřili dýmku míru a tančili kolem totemu? Jestli ne, my vás to naučíme!
Vstupné: 40 Kč
Představení pro děti z mateřských škol a prvních tříd základních škol
a pro rodiče s dětmi na MD.
Pořádá IKS Železný Brod

DS Tyl Železný Brod
SICILSKÝ ŠIBAL – REPRÍZA
sobota 24. ledna od 16 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Veselá hra pro malé i velké
v režii Karla Svobody
v podání DS Tyl Železný Brod.
Přijďte se podívat na to, co všechno vymyslí vykutálený šibal Ferazánu. Jeho neotřelé vtípky komplikují život nejen králi, ale i poddaným.
Hrají: král: Jarda Hoření, královna: Helena Mališová, šibal: Libor
Bryknar, šibalova žena: Štěpánka Borovičková, krejčí: Olda Hudský,
hrnčířka: Milena Procházková, poddaný: Luboš Hudský,
princezna: Ivetka Adamčíková, syn Šibala: Jáchym Kořenský,
trubač: Adam Šebesta
Vstupné: 50 Kč (předprodej od 5. 1. 2015 v TIC Železný Brod
a na www.evstupenka.cz)
Pořádá DS Tyl Železný Brod
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MĚSTSKÉ DIVADLO
Studio Hamlet Železný Brod
Prosincová představení
Karamelové jablko – šťastné představení o nešťastných ženách mělo premiéru 11. 11. 2011.
Pro onemocnění jedné z hereček se muselo po
dvou reprízách na delší dobu odložit. Protože
ale právě toto představení bylo vybráno pro
Čechův divadelní podzim v pražském Divadle
Horní Počernice, bylo v rekordně krátkém čase
znovu nastudováno a 13. prosince 2014 jsme
jej v Praze úspěšně odehráli.

Eva a Zdislava

Všechna sláva polní tráva – v sobotu 15. 11. 2014 proběhla premiéra představení.
Protože mnozí nemohli přijít, dohodli jsme se „na poslední chvíli“ ještě na repríze do konce roku
2014 – vánočním představení v sobotu 27. 12. 2014.

VEČER S HAMLETEM ANEB DVA V JEDNOM
sobota 31. ledna od 18 hodin
Městské divadlo Železný Brod

Proč Večer s Hamletem? Protože pro vás máme připraveny dvě hry během jednoho večera.
Karamelové jablko – obnovená premiéra
Příběh autorky Tary Toužimské o složitém vztahu matky a dcery, jejichž
vzájemná láska, nenávist, nepochopení, ale i touha a víra v lepší život
a rodinná tajemství nakonec vyústí v nečekané rozuzlení, které diváky zaskočí a donutí přemýšlet o vztazích a o životě vůbec…
Hrají: matka: Zdislava Bohuslavová, Jana (dcera): Eva Malá
Všechna sláva polní tráva (od 19.30 hod.)
– repríza u příležitosti 85 let od úmrtí Emy Destinnové
Představení je velmi volným zpracováním hry Viktorie Hradské Commedia Finita. Neotřelé zpracování čtyř monologů, výpovědi čtyř žen, které se pohybovaly v bezprostřední blízkosti slavné operní
zpěvačky. Z valné části jde o pomluvy žen, které zpěvačce závidí její úspěch.
Hrají: komorná: Iva Chaloupková, placená společnice: Veronika Langerová,
učitelka zpěvu: Zdislava Bohuslavová, uklízečka: Helena Mališová, ministrant: Miroslav Lamač,
režie: Otmar Brancuzský, asistentka režie: Jitka Kievegová, světla a zvuk: Míra Hanka
Vstupné: 50 Kč (předprodej od 5. 1. 2015 v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz)
Pořádá Studio Hamlet Železný Brod
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Co jsme stihli v roce 2014
Od svého vzniku v dubnu 2014 jsme uvedli tři
premiérová představení: Na útěku, Všechna
sláva polní tráva a Malý princ. Zorganizovali jsme Noc divadel. Doma jsme odehráli čtyři
představení, na zájezdech jsme hráli devětkrát.
Iva Chaloupková
za Studio Hamlet

Malý princ

O Emě Destinnové (26. 2. 1878 – 28. 1. 1930)
Kytička pro Emu
V jednom z posledních dopisů, který napsala na sklonku života, se Emílie Pavlína Kittlová (Ema Destinnová) vyznala ze svého zklamání – „Ne, nevěřím lidem a nemám je ráda. Oč lepší je voda a slunce, stromy
a zvířata… .“
Jaká byla Ema doopravdy? Sami jistě víte, že na každého člověka je možné pohlížet hned z několika stran. Pamětníci škodolibě připomínali, že měla sklony k tloustnutí. K penězům přistupovala lehkomyslně, podléhala nejrůznějším rozmarům, v uměleckém prostředí prosazovala tvrdohlavě své
přátele, na nohu si nechala vytetovat lví hlavu a hada, na cesty si vozila kostlivce Ivana. K mužům
přistupovala jen jako k nástrojům rozkoše, byla prý neobyčejně smyslná.
V pražském Národním divadle ji odmítli přijmout, obrátila se proto na berlínskou Dvorní operu
a tady začala stoupat její hvězdička úspěchu. Císař Vilém II. „božské“ Emě udělil čestný titul pruské
dvorní komorní pěvkyně. V Bayreuthu triumfovala v roli Senty v Bludném Holanďanovi. Geniální
sopranistce se tak otevřely jeviště po celém světě. V roce 1908 se stala členkou Metropolitní opery
v New Yorku, proslavila se rolemi Salome, Madam Butterﬂy, Aidy a zpívala také Mařenku z Prodané
nevěsty a Miladu v Daliborovi.
Na počátku 1. světové války se vrátila domů, ale pro své vlastenectví a dodnes nevyjasněnou špionážní aféru byla internována v zámečku ve Stráži nad Nežárkou. Až v posledním válečném roce se
vrátila na jeviště a v přeplněných sálech a za bouřlivých ovací zpívala slavné árie.
Po vyhlášení republiky se Emě Destinnové už nepodařilo navázat zpřetrhané kontakty se zahraničím. Domácí publikum jí věnovalo stále menší pozornost.
Dne 28. ledna 1930 odjela ze Stráže do Českých Budějovic k lékaři s krevním výronem do oční
sítnice. Při vyšetření omdlela a byla převezena do nemocnice, kde podlehla mrtvici.
Kladu svou vzpomínkou jen malou kytičku na hrob božské výstřednice a královské komorní pěvkyně, která odpočívá na vyšehradském Slavíně.
„Já vám, paní Emo, děkuji za vaši lásku k vlasti i za horoucí zpěv, který patřil tři desítky let vděčným
posluchačům na celém světě. To obojí, příkladné vlastenectví a pěvecké umění, mi přece jen napovídá, že navzdory všemu zklamání a hořkým zkušenostem jste měla lidi ráda.“
Jan Schwarz
(převzato z týdeníku Český zápas, ročník 85, číslo 7, 13. února 2005; redakčně kráceno)
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MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY

SKLENĚNÉ BETLÉMY

29. listopadu 2014 – 9. ledna 2015
út–ne 13–16 hodin včetně všech svátků
Městská galerie Vlastimila Rady

6. ročník dnes tradiční výstavy v období zimy a adventu. Na závěr výstavy v pátek 9. ledna můžete v galerii každou celou hodinu od 9 do
17 hodin absolvovat komentovanou prohlídku, práci u sklářského kahanu bude předvádět Zdeňka Štrohalmová.
Pořádá IKS Železný Brod

SALON II

17. ledna – 15. února 2015
vernisáž pátek 16. ledna od 16 hodin
Městská galerie Vlastimila Rady

Na výstavě budou prezentována díla místních a regionálních, jak laických tak profesionálních umělců.
Výstava nedělá rozdíly mezi amatéry a zavedenými umělci – díla, která budou na této výstavě prezentovaná, nepodléhají žádnému třídění, komisionálnímu výběru ani klasiﬁkaci. Salon je demokratickým
prostorem veřejné účasti i kritiky. Hlavní myšlenkou výstavy je představit tvorbu jako takovou. Prostory
jsou otevřeny všem tvořivým lidem. Během výstavy bude v expozici probíhat hlasování veřejnosti
o nejlepší vystavené dílo. Autor vítězné práce získá možnost realizovat v Městské galerii Vlastimila
Rady samostatnou výstavu!
Už jen do 12. ledna 2015 můžete podávat přihlášky na tuto souhrnnou výstavu. Registrační formulář
je k dispozici v kanceláři IKS v přízemí radnice nebo je rovněž ke stažení na městských stránkách
v sekci galerie (http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/kultura-sport-spolky/galerie/). Upozorňujeme,
že díla musí být do galerie doručena osobně spolu s vyplněným registračním formulářem v termínu
do 12. ledna 2015! Podmínky účasti naleznete v registračním formuláři.
Pořádá Občanská beseda a IKS Železný Brod

ŽÁKOVSKÉ MATINÉ

úterý 20. ledna od 17 hodin
Městská galerie Vlastimila Rady

Pokračování nového školního koncertního cyklu „Žákovské matiné“.
Tyto žákovské odpolední koncerty jsou možností pro začínající i pro nesmělé, ale samozřejmě i pro
všechny ostatní žáky, v komorním prostředí Městské galerie předvést rodičům, příbuzným, známým,
kamarádům, ale i veřejnosti, co nového se naučili a zvládli.
Pořádá ZUŠ Železný Brod
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Lednové kino nabídne romantiku, drama i komedie
Lednový program začne pěkně „zostra“. Vůbec prvním ﬁlmem bude totiž Exodus: Bohové a králové (2. 1.), epické drama o vztahu dvou legendárních postav – faraona Ramesse a Mojžíše. Jiná
legenda, Ridley Scott, převedla jejich příběh na ﬁlmové plátno. Tvůrce Gladiátora tak dostal šanci
znovu předvést, jak má vypadat pravý historický velkoﬁlm – jako přehlídka dechberoucích obrazů
a působivých bitevních scén, ale zároveň jako neobyčejný lidský příběh ovládaný těmi nejzákladnějšími emocemi – láskou, nenávistí a touhou po moci. V rámci Premiérového kina se však představí i jiné zajímavé ﬁlmy. Za všechny jmenujme např. Odpad (10. 1.), který vypráví příběh tří chlapců,
jejichž domovem je centrální skládka v brazilském Riu. Tu každý den prohledávají v naději, že
najdou něco, co jim na chvíli zlepší život. Ovšem už ten příští objev jejich životy naprosto změní...
Tuto napínavou dobrodružnou pohádku pro dospělé, jíž se nikoli náhodou přezdívá „Milionáři z jihoamerické chatrče“, natočil Stephen Daldry, který má na svém kontě již takové skvosty jako Hodiny
a Billy Elliot!
Dobré kino nabídne mj. dva dokumenty. Hledání Vivan Maier (6. 1.) je o cestě za odhalením identity svérázné tajemné chůvy, která jen pro sebe do šuplíku nafotila přes 100 000 fotograﬁí. Po jejich
nedávném objevení ve veřejné aukci způsobilo dílo ve světě fotograﬁe doslova zemětřesení a Vivian Maier se posmrtně stala jednou z nejuznávanějších osobností fotograﬁe 20. století. Opři žebřík
o nebe (27. 1.) vypráví o katolickém knězi Mariánu Kuffovi, který žije v malé vesnici pod slovenskými Tatrami a za posledních dvacet let vytvořil z místní fary bezpečný přístav pro více než dvě stě
lidí v nouzi. Film o lidském milosrdenství, podobách víry a o tom, co to znamená žít pro druhé.
O neﬁlmových akcích si přečtete na následujících stránkách. Jistě si alespoň jednu z nich nenecháte ujít, ať už to bude konference o skleněných betlémech (9. 1.), přednáška prof. Cyrila
Höschla (21. 1.) nebo vyprávění o Srí Lance (28. 1.).
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.
Na viděnou v kině se těší
David Pešek

Exodus: Bohové a králové
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Konference o skleněných betlémech
Konference proběhne v KC Kino Železný Brod od 10 hodin. Je určena široké veřejnosti, odborné i laické, všem, kteří mají vztah ke skleněným betlémům, betlémům vůbec či k tradici
sklářské výroby na Železnobrodsku. Vstup na konferenci volný, vstupné dobrovolné.
Zahájení | Bc. Iva Chaloupková, vedoucí IKS Železný Brod a Ing. Ludvík Mátl, předseda Českého
sdružení přátel betlémů | od 10 hodin
Prezentace účastníků konference a poskytnutí bližších informací k doplňkovému programu
od 9.30 hodin v KC Kino Železný Brod
Cyklus přednášek v KC Kino Železný Brod:
Skleněné betlémy a čeští betlémáři | PhDr. Zita Suchánková | od 10.30 hodin
ředitelka Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, místopředsedkyně ČSPB
Betlemářství na Železnobrodsku | Mgr. Bohunka Krámská,
etnograf a kurátor Severočeského muzea v Liberci | od 11 hodin
Skleněné betlémy v pojetí sklářské školy | MgA. Martin Hlubuček,
zástupce SUPŠS Železný Brod, výtvarník | od 11.30 hodin
Od soukromé sbírky k úspěšné výstavě | Ing. Alena Kortanová
kronikářka města Železný Brod, sběratelka | od 14 hodin
Pojednání o hutních ﬁgurkách a betlémech | Zdeněk Sochor
sklář, výrobce hutních ﬁgurek | od 14.30 hodin
Vždy po ukončení dopoledního a odpoledního bloku přednášek proběhne diskuze k dané problematice přednášek.
Doplňující program:
Skleněné betlémy – výstava v Městské galerii Vlastimila Rady od 9 do 17 hodin
komentované prohlídky každou hodinu | 20 Kč a 10 Kč
Výstava betlémů ze sbírky Ing. Aleny Kortanové v KC Kino Železný Brod
od 9 do 17 hodin | vstup volný
Prohlídka jedné z místních sklářských ﬁrem | rezervace v TIC Železný Brod
Do Těpeř za sklářem Karlem, držitelem titulu Živnostník roku 2013, panem Karlem Sobotkou
rezervace v TIC Železný Brod | k dispozici bude mikrobus do Těpeř
Pořádá IKS Železný Brod
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VROZENÉ A NAUČENÉ V CHOVÁNÍ
středa 21. ledna od 19 hodin
KC Kino Železný Brod

Přednáška a beseda s Prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc., FRCPsych.
Pana profesora nemusíme představovat, je to osobnost velice známá. Ani se nechce věřit, že v jeho
neskutečně nabitém programu přijal ještě naše pozvání a přijede do Železného Brodu.
Jen pár bodů na ilustraci jeho vytížení z jeho webových stránek:
• Ředitel Psychiatrického centra Praha a Centra Neuropsychiatrických studií v Praze
• Profesor psychiatrie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
• Prezident Evropské psychiatrické asociace (2007–2008)
• Prezident Evropské federace lékařských akademií (2008–2009)
• Vice-prezident, Vídeňská škola klinického výzkumu (2005–2013)
• Člen prezidia, Grantová agentura České republiky (GAČR)
• Člen Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (2011–2014)
Nenechte si ujít tuto příležitost.
Těšíme se na vaši bohatou účast a zvídavé dotazy.
Pořádá místní skupina ČKA – Český ráj

SRÍ LANKA

středa 28. ledna od 18 hodin
KC Kino Železný Brod

Cestovatelská přednáška | Radka Tkáčiková
Starodávná královská města, přírodní krásy, pobřeží… Asi většina z nás ví, že stát Srí Lanka se nachází na ostrově Cejlon kousek pod špičkou Indického poloostrova. Je to mimořádně cestovatelsky
zajímavá země, a to díky přírodě, památkám i půvabům zdejšího moře. Většina jejích obyvatel jsou
buddhisté, proto se zde nachází celá řada chrámů a svatyň. Přijďte si zpestřit všední den vůní dálek
s Radkou Tkáčikovou, harrachovskou rodačkou, průvodkyní, instruktorkou lyžování, fotografkou. Cestování je její hlavní náplní života. První delší cesta do Himalájí v roce 1996 začala formovat její další cestovatelské kroky. O dva roky později přišla druhá delší cesta do Ladakhu a dalších
částí Indie, která rozhodla o změně života. Opustila ﬁrmu, kde pracovala jako geodetka a cestování
se začala věnovat i profesně. Himaláje jsou její největší specializací. Kromě klasických treků v Nepálu se zabývá organizováním a realizací nových treků pod stany do méně navštěvovaných oblastí
v Nepálu, Ladakhu, Tibetu. Zlomový okamžik života nastal 22. 4. 2012, kdy se Radka Tkáčiková
v Himalájích zřítila a utrpěla těžká zranění. Po několika operacích, léčbě a intenzivní rehabilitaci se
do roka a do dne vrátila zpět do Himalájí a pokračuje v průvodcovské činnosti.
Motto: víra, vůle, vytrvalost = vítězství a ještě jednodušeji: zapomeň na svůj handicap...
K tomu není co dodat, jedině před jejím životním postojem „smeknout“.
Bližší informace: http://www.tkacikova.cz
Vstupné dobrovolné
Pořádá IKS Železný Brod
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MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ
ZDENĚK JUNA

17. 1. – 26. 4. 2015
leden: sobota–neděle 9–12 a 13–16 hodin
Městské muzeum – sklářská expozice
na náměstí 3. května 37

V květnu letošního roku si připomeneme 40. výročí úmrtí malíře a graﬁka Zdeňka Juny, který v letech
1925–1938 vedl v železnobrodské sklářské škole oddělení pro umělecké zdobení dutého i plochého skla
malbou a leptáním. Z jeho působení na sklářské škole máme v muzejních sbírkách několik pozoruhodných
prací, které na výstavě představíme.
V Junově profesním životě byla malba na sklo celkem
krátkou epizodou a tomuto oboru se po odchodu ze
Železného Brodu dále téměř nevěnoval a proslul spíše
svými pracemi v oblasti graﬁckých technik.
Vstupné v rámci vstupného do muzea
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě
483 389 081, muzeum@zelbrod.cz

VÝSTAVA NOVOROČENEK ZE SBÍRKY JAROSLAVA ŠULCE
3. 12. 2014 – 8. 2. 2015
leden: sobota–neděle 9–12 a 13–16 hodin
Městské muzeum – Běliště

Konec roku přináší tradiční bilancování a ohlédnutí se zpět, ale také radostné očekávání, co nového
a hezkého přinese rok nadcházející. Dlouhou tradicí spojenou s tímto symbolickým předělem je posílání novoročních přání přátelům, kolegům a známým. Novoroční přání mívají nejrůznější podobu
a staly se i sběratelským artiklem. Letošní vánoční a novoroční výstavou jsme tento fenomén chtěli
připomenout. Z rozsáhlé sbírky železnobrodského sběratele Jaroslava Šulce jsme vybrali novoroční přání od výtvarníků, kteří jsou, nebo byli spjati s Železnobrodskem.
Vstupné v rámci vstupného do muzea
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě
483 389 081, 483 391 149, muzeum@zelbrod.cz
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DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽB A OKOLÍ

Plesová sezona v Železném Brodě
MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI

pátek 16. ledna od 16.30 do 18.30 hodin

sokolovna v Železném Brodě
Zveme všechny děti (do 12 let) na maškarní bál do železnobrodské sokolovny.
Děti se mohou těšit na soutěže, diskotéku, tanečky s Janou a Lenkou, vyhlášení nejlepší masky
a skákací hrad. K poslechu a tanci bude hrát DJ Michal Brožek. Budeme rádi, když na Turistické
informační centrum přinesete obrázky s pohádkovými postavičkami. Obrázky vyzdobíme sál
a nejoriginálnější odměníme (nezapomeňte obrázek podepsat). Obrázky na TIC mohou děti nosit
od 22. prosince 2014. Každý účastník obdrží diplom a malý dárek.
Předprodej vstupenek na Turistickém informačním centru.
Vstupné: děti 30 Kč, doprovod 50 Kč

MĚSTSKÝ PLES

sobota 17. ledna od 20 hodin

sokolovna Železný Brod
Samotnému plesu předchází Vyhlášení Sportovce Železnobrodska od 19 hodin. K tanci a poslechu
hraje jablonecká hudební skupina Sky Way. Od 0.30 hodin připravena část v rychlejším tempu diskotékové hudby, tombola, myslivecká a běžná kuchyně, ukázky společenského tance.
Vstupné 100 Kč, předprodej od 19. 12. 2014 v Turistickém informačním centru
Pořádá Město Železný Brod a TJ Sokol Železný Brod

ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES

sobota 7. února od 20 hodin

sokolovna Železný Brod
K tanci a poslechu hraje hudba Gemini, bohatá tombola.
Pořádá Český svaz zahrádkářů
Vstupné 100 Kč

MATURITNÍ PLES SKLÁŘSKÉ ŠKOLY
sobota 21. února od 20 hodin

sokolovna Železný Brod
60. výročí maturitních plesů sklářské školy.
Bližší informace budou zveřejněny v únorovém čísle Zpravodaje.
Pořádá SUPŠS Železný Brod
odpovědná osoba: MgA. Rebeka Kloudová (mob. 775 963 036)

TENISOVÝ PLES

sobota 28. února od 20 hodin

sokolovna Železný Brod
4. ročník Tenisového plesu, zahraje jilemnická kapela KonecKonců.
Pořádá TK Železný Brod
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Novinky v městské knihovně
Milan Vodička: Co s námi bude
Aniž si to uvědomujeme, stojíme vždy jednou nohou v budoucnosti a na řadu vymožeností i problémů již
„máme zaděláno“. Co nás tedy čeká? Jaká bude budoucnost v oblasti automobilismu, sportu, kulinářství,
sexu, cestování a zábavy? Jaké katastrofy nám hrozí? Jaké velmoci se zrodí, které civilizace začnou upadat?
Novinář Milan Vodička nám může napovědět. Jeho poutavá kniha se zabývá blízkou budoucností příštích
dvaceti let.
Ivo Toman: Štěstí na míru
Jste dost šťastní? Vyzkoušeli jste líbivé tajemství přitažlivosti, mentalitu hojnosti, ezoteriku... a nic? Zapomeňte na líbivé „pozitivní“ řeči. Být šťastný totiž není žádné tajemství. Je to obyčejná smysluplná práce na sobě.
Budete překvapeni šokujícími pravdami o lidském štěstí. Dokonce si své štěstí můžete ušít na míru.
Markéta Šichtařová – Vladimír Pikora: Lumpové a beránci
Dvojice známých ekonomů ilustruje své teorie tentokrát akčním příběhem svérázné manželské dvojice, která
se náhodně dostane na stopu důkazům o prohnilosti a zkorumpovanosti dnešního ﬁnančního a bankovního
světa, v němž krize stíhá krizi a pod povrchem je všechno jinak, než se zdá.
Patrick Taylor: Doktore, tak na zdraví!
Fingal Flahertie O‘Reilly - svérázný vtipný, někdy bručivý, ale vždy obětavý doktor - dál dojímá a rozesmává
milovníky rozverných příhod z malebného irského městečka Ballybucklebo. Po nedávné svatbě se svou
studentskou láskou Kitty by se nejraději oddal rodinnému životu, jenže kolem se pořád něco děje: jednou
je tu úraz po pádu z koně, jindy podezřelý srdeční záchvat, milostné vzplanutí hospodyně Kinky, předsudky
místních proti mladé lékařce Jenny nebo dokonce podvodné machinace při chrtích závodech.
Martina Formanová: Případ Pavlína
Příběh o dramatickém dětství, emigraci a životních začátcích známé české modelky. Martina Formanová líčí
na pozadí tehdy probíhající studené války rodinné drama v celé jeho šíři a nejniternější podobě. Manželé Pořízkovi opouštějí čtyři dny po sovětské okupaci Československo a nechávají u prarodičů tříapůlletou Pavlínu.
Netuší, jak dlouho budou muset čekat a co vše podniknout, než opět uvidí svoji dceru, ani co přinese jejich
shledání.
Barbara Winton: Není-li to nemožné... : životní příběh sira Nicholase Wintona
Působivá, osobně laděná kniha dcery Nicholase Wintona čerpá z historických dokumentů i otcových vzpomínek a ukazuje, kým sir Nicholas – jenž se letos dožívá neuvěřitelných 105 let – byl a je a jak došel ke
svému životnímu heslu: „Není-li to nemožné, musí existovat způsob, jak to udělat.“
Přejeme všem čtenářům šťastný nový rok plný smysluplné, inteligentní, zábavné a motivující četby!
Budeme se snažit vás jí zásobovat opět po celý rok, tak nám prosím zachovejte přízeň.
Mgr. Dana Hudíková
vedoucí knihovny
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SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Plán na leden 2015
5. 1.
po
Úřední den od 14 hodin
7. 1.
st
Schůze výboru od 14 hodin
14. 1. st
Celodenní výlet do Prahy. Exkurze do Senátu ČR (v 10 hod.), ve 13 hodin
Vyšehrad s průvodcem. Vstupné na Vyšehrad 50 Kč, členům vstupné zaplatí Sdružení. Odjezd
v 7.30 hod z Malého náměstí v Železném Brodě. Cena 200 a 230 Kč. Nezapomeňte si občanský
průkaz. Zájezd je obsazený. Vedoucí Marcela Minářová.
19. 1. po
Ruční práce od 14 hodin (I. Nováková)
21. 1. st
ONKO – DIA kluby od 14 hodin (V. Petružálková)
V tomto roce opět organizujeme ozdravný pobyt v Chorvatsku – Zadaru od 4. 9. do 13. 9. 2015
Cena: členové 6 000 Kč, ostatní 6 500 Kč. Vedoucí zájezdu J. Brynda. Přihlášky od 1. 2. 2015
u pana Bryndy. Záloha 3 000 Kč se bude vybírat 2. 3. 2015 v klubovně.
Dne 11. 3. se bude konat volební výroční členská schůze. Vyzýváme naše členy, aby dávali návrhy členů do nového výboru a revizní komise do 28. 2. (členům výboru).
Sledujte vývěsku na tržnici. Všechny akce se konají v klubovně na Poříči, není-li napsáno jinak.
Za výbor Marcela Minářová
Kontakty:
neslysicizb@seznam.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233, M. Paldusová: 724 462
219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 480 018 774, M. Flajšmanová: 721 861 515

Vila Vitae – nový Domov pro seniory a osoby s demencí
Rodina24 – jsme organizace poskytující terénní péči seniorům a zdravotně postiženým v Libereckém kraji. Na základě našich předchozích zkušeností a zvyšujícího se nedostatku míst v pobytových zařízeních, jsme se rozhodli založit Domov pro seniory a osoby s demencí Vila Vitae. Objekt
se nachází na Masarykově třídě v Liberci. Zde budeme poskytovat novou, již registrovanou sociální
službu Domov se zvláštním režimem. Službu nabízíme seniorům a osobám s Alzheimerovou chorobou od věku 45 let.
Naším cílem je založit a provozovat takové zařízení, ve kterém se klienti budou cítit jako doma. Péče
bude zaměřena na klientovy psychické a fyzické potřeby, vždy bude respektováno přání samotného
klienta. Prvotním úkolem personálu Rodiny24 bude oživit psychiku klienta a také podporovat jeho
schopnosti a dovednosti, vždy s respektem k důstojnosti člověka. Velmi významnou roli má prostředí, ve kterém bude klient žít. Měl by se snadno orientovat v prostoru a cítit se v něm bezpečně.
Kontaktní informace:

www.rodina24.org
Eliška Pokorná, tel: 608 973 674, eliska.pokorna@rodina24.org
Bc. Stanislava Šťovíčková, 731 620 699, stana.stovickova@rodina24.org
(redakčně kráceno)
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Zápis dětí do 1. ročníku základních škol v Železném Brodě
na školní rok 2015/2016 proběhne
v úterý 10. 2. 2015 a ve středu 11. 2. 2015 vždy od 14 do 17 hodin
v Základní škole Železný Brod, Školní 700,
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. 2015 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
Božena Měchurová
ﬁnanční odbor – úsek školství

Základní škola Školní
Den otevřených dveří ZŠ Školní 700
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří ve středu 21. ledna 2015 od 10 do 17 hodin
s ukázkou výuky, prohlídkou školy a dalšími informacemi vám budeme k dispozici.
Přijďte se podívat, těšíme se na vás.
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O tom, co se dělo, děje a dít bude
První pololetí školního roku 2014/2015 se kvapem blíží ke svému konci a my se ohlížíme za
tím, co všechno jsme stihli a začínáme plánovat pololetí druhé.

Naši pedagogičtí pracovníci se neustále vzdělávají, aby žákům co nejvíce zpestřili hodiny
výuky. Využívají k tomu především Centrum
vzdělanosti libereckého kraje, Nadaci Depositum Bonum – Fyzikální elixír nebo se vzdělávají přímo u autorky metody SFUMATO Márie
Navrátilové.
Metoda Sfumato se letos vyučuje ve třídě
1. B. Je doslova revoluční tím, že u ní nevznikají špatné návyky (jak je tomu u ostatních metod výuky čtení, kdy se počítá s chybou a tudíž
později také s reedukací čtení). Je jedinečná
také v tom, že umožňuje každému dítěti vytvořit
si svoje vlastní tempo učení čtení. Více na http://www.detskestranky.cz/clanek/1896-sfumato_splyvave_cteni.htm.
Velká pozornost je také již několik let věnována výuce cizích jazyků, která je svěřena aprobovaným
učitelům. Anglický jazyk se žáci učí hravou formou od 1. ročníku. V 1. a 2. třídě se jedná o tzv. The
Silent Period (Tiché období), kdy děti jazyk vstřebávají a začínají ho pomalu používat. Navazují tak
na znalosti, které mohly získat v MŠ.
Protože zájem o anglický jazyk vzrůstá, žáci 2. a 3. ročníku mohou své znalosti a dovednosti prohlubovat v Kroužku anglického jazyka. Navštěvuje ho celkem dvacet dětí, které jsou rozděleny do
dvou menších skupin, aby výuka mohla probíhat co nejkvalitněji. S pomocí dramatizace a zpěvu se
učí celé fráze, ne jen samostatně oddělená slovíčka.
Na 2. stupni je též žákům poskytnuta navýšená hodinová dotace o konverzaci v anglickém jazyce.
Slabší i nadaní žáci chodí na pravidelné konzultace.
Nesmíme opomenout ani tak důležité předměty, jako jsou dějepis, chemie, přírodopis, matematika
a fyzika. Mgr. Kateřina Bisová uspořádala školní kolo dějepisné olympiády, tentokrát na téma Pot,
slzy, krev aneb Život je boj. Požadovaného počtu bodů k postupu do okresního kola dosáhlo pět
žáků z 8. a 9. tříd, kteří nás pojedou 19. 1. 2014 reprezentovat do Jablonce nad Nisou.
Jménem všech pracovníků ZŠ Školní v Železném Brodě vám přeji šťastný rok 2015
a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Mgr. Michaela Sáblová
(redakčně kráceno, celý článek naleznete na webových stránkách školy http://www.zs-skolni.cz)
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Základní škola Pelechovská
Den otevřených dveří na ZŠ Pelechovská
Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří v sobotu 17. ledna 2015 od 9 do 12 hodin.

Sport na ZŠ Pelechovská
Naše škola patří počtem dětí k méně početným ve srovnání se školami v Jablonci nad Nisou,
v Liberci, Turnově a dalšími. Přesto v oblasti sportu vzbuzujeme velký respekt a nutno přiznat, že oprávněně. V krátkém přehledu shrnu výsledky naší sportovní činnosti.
Září bylo ve znamení příprav na soutěže, které plynule odstartovaly v říjnu. Hned 1. října, kdy jsme „naskočili“
do celorepublikového turnaje Coca-cola cup, jsme se umístili na druhém místě. Žáci naší speciální třídy nás
reprezentovali na turnaji v přehazované v Semilech. Zde zvítězil každý, kdo rád sportuje.
Další dva měsíce byly programově velmi náročné, ale pro nás mimořádně úspěšné. Chlapci z osmé a deváté
třídy (kategorie IV.) ve ﬂorbalu prošli hladce okrskovým kolem, kde si poradili se čtyřmi protivníky. Následovalo
kolo okresní, zde již soupeři hodně vzdorovali, ale přesto naši borci uhájili první pozici. V krajském kole v Home
Credit aréně v Liberci jsme doplatili na „marodku“ a umístili jsme se na pátém místě, které je velikým úspěchem.
Titíž žáci se také zúčastnili turnaje ve futsalu a v prvním kole obsadili druhou příčku. Byla postupová do kola
dalšího, ve kterém se střetneme s týmem Liberce a Trutnova.
Ani v kategorii III. (žáci 6. a 7. třídy) jsme nezaháleli. Okrskové kolo ve ﬂorbalu jsme s přehledem vyhráli a postoupili do okresního kola, které proběhne těsně před Vánocemi. Ve futsalu jsme stejně jako chlapci ze IV. kategorie postoupili z druhého místa. Naši výkonnost prověří borci ze Semil a Vrchlabí.
Okresní kolo v atletice „Žákovská liga“ se uskutečnilo v Jablonci nad Nisou. Jako pravidelní účastníci jsme
obsadili fantastické čtvrté místo v kategorii chlapců, což muselo školami ZŠ Liberecká, Mozartova a Turnov
hodně otřást.
Jsme si dobře vědomi, že si sportovce musíme stále vychovávat. Od letošního roku jsme proto otevřeli kroužky
ﬂorbalu, atletiky, sportovních her pro děti už od prvních tříd.Aprávě kroužek ﬂorbalu byl impulsem pro přihlášení
žáků prvního stupně do turnaje na Smržovce. Naši nejmenší se umístili na krásném druhém místě a jistě nastartují další generaci úspěšných sportovců. Mimo jiné jsme ve škole uspořádali pro žáky prvního stupně závody
koloběžek, které se hodně vydařily a děti potěšily. Žáci národního stupně se dále zapojili do soutěže v plavání
v Jablonci nad Nisou. Naši školu reprezentovalo třináct plavců. A výsledky byly nad očekávání úžasné.
Máme sportovně talentované žáky, kteří toho dokázali hodně a vložili do všech aktivit elán, nadšení i energii. Za
celou naši školu mohu slíbit, že ve sportovních činnostech budeme pokračovat a podporovat je od nejmladšího
školního věku.
Tomáš Hartl, zástupce ředitele školy

Vánoce v útulcích…
Již druhým rokem naše škola pořádá sbírku pro útulek Dášenka v Lučanech a kočičí útulek Srdcem pro kočky ve
Vrbičanech. Vybíráme konzervy, granule, starší deky, plyšáky. Do této akce se zapojily nejen děti a paní učitelky,
ale také maminky, které vyrábí krásné věci do charitativního krámečku. V útulcích si naší pomoci váží. Naše
sbírka je celoroční a zapojit se může každý. Všem, kteří pomáhají, srdečně děkujeme.
Krásný nový rok 2015 přeje ZŠ Pelechovská
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Dům dětí a mládeže Mozaika Železný Brod
Akce DDM Mozaika – leden
16. 1.
29. 1.
2. – 6. 2.
2. – 6. 2. 2015

Spaní s permoníkem – pro školáky
Pololetní spaní s pátečním výletem do Českého Ráje
Lyžování v Zásadě – pobytový tábor
Příměstský tábor v DDM Mozaika

Zprávy včelařského kroužku DDM Mozaika Železný Brod
Náš včelařský kroužek nemůže soutěžit s kroužky v DDM „dlouhověkými“. Ani počtem nepatří
k největším. Zájem dětí se ale daří udržet již čtvrtou včelařskou sezonu a naši první „absolventi“ již
včelaří samostatně. A to je hlavním výchovným cílem kroužku. Chceme, aby členové získali vztah
neřkuli lásku k tomu obdivuhodnému společenství a v neposlední řadě i k sladké odměně v podobě
medu. Chceme, aby členové získali znalosti o přírodě, rostlinách, o tom jak včely od jara pomáhají
v jejich opylení. Učíme děti šetrně zacházet s materiály a ledacos z nich vyrobit. V počátcích kroužek ﬁnancoval jen DDM Mozaika. Díky příspěvkům v podobě odřezků a zbytků od ﬁrem Atol a Petříček jsme se mohli pustit do výroby úlů s dřevěnou kostrou. Později se podařilo díky paní Hejralové,
ředitelce místního muzea, umístit naše včelstva u Běliště. Poděkování též patří průvodkyním tohoto
muzea, které se po počáteční nedůvěře začaly zajímat o činnost včelek. Díky jejich pozornosti bylo
zachyceno i rojení.
Po nabytí základních znalostí se děti zúčastnily oblastní soutěže Zlatá včela. V letošním roce se
podařilo uspět a postoupit do celostátního kola v Nasavrkách. O tom, že příprava na celostátní
kolo byla solidní, svědčí i úspěch Martina Hazdry. Jeho seminární práce vypracovaná pro tuto
soutěž byla jako jediná ze všech soutěžních prací přijata do knihovny ČSV mezi práce diplomové
a bakalářské. Časem náš kroužek vzala na vědomí i krajská organizace a obdrželi jsme dotaci na
nákup nejdražší součásti včelařských potřeb – medometu, který jsme dokoupili díky doﬁnancování
ZO ČSV v Železném Brodě. Nyní již máme „vlastní medovou produkci“ a můžeme sladkou odměnu
rozdat všem pečlivým členům kroužku a alespoň trochu poděkovat všem, kteří nám pomohli při rozjezdu – i přátelům v ZO Železný Brod, kteří se nám starají o léčení včelstev i v ZO Malá Skála, kteří
nám věnovali zdarma matku pro naše včelstvo z vyššího chovu. Znalosti z včelařského provozu
i teorii nezískávají jenom naši mladí „včelaříci“, ale i někteří dospělí, kteří chtějí začít s včelařením. Snad se nám podaří omladit a zvýšit počet včelařů
v našem regionu.
Zdeněk Horna
vedoucí včelařského kroužku DDM Mozaika
V zimě bývají dlouhé večery ideálním časem na rozmýšlení a bilancování. Třeba vás v tento čas do našeho
včelařského kroužku nalákáme.
Eva Rydvalová
ředitelka DDM Mozaika
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GRATULUJEME
Životní jubilea
V prosinci oslavili významná životní jubilea tito naši spoluobčané.
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Pokud oslavíte narozeniny v měsíci lednu a nepřejete si být zveřejněni v dalším vydání Zpravodaje,
nebo si nepřejete uveřejnit svůj věk, zavolejte do redakce na tel. číslo 483 333 948, mobil 722 793
091 nebo napište na e-mail: zpravodaj@zelbrod.cz, a to nejpozději do 15. 1. 2015.

70 let
Alena Kletečková
75 let
Miluše Ševerová
Lidmila Simmová
Marta Bryknarová
80 let
Eliška Hlaváčková
Vladimír Hlubůček
81 let
Drahomíra Janíková
Kristián Vraštil
Emanuela Chlupáčová
Bohumil Janus
82 let
Oldřiška Stránská
Josef Klesal
83 let
Božena Ouhrabková
Jana Vávrová
Miluše Kovářová
84 let
Jiří Kujan
Hana Bartošová
Hana Jislová
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85 let
Zdenka Hozdová
Miroslav Urban
87 let
Soňa Hornová
Eva Brodská
Josef Kurﬁřt
88 let
Milada Munzarová
Božena Novotná
Miluše Bartošová
Stanislava Humpálová
90 let
Jaroslav Cincibus
Jiřina Dufková
91 let
Jiří Šilhán
92 let
Eva Koňáková
94 let
Božena Krausová
95 let
Emanuel Mušek

Vítání občánků
V úterý 9. prosince 2014 proběhlo v obřadní síni městského úřadu slavnostní vítání dětí do
života. Na vítání nových občánků a k podepsání do pamětního listu zdejšího městského úřadů se dostavili tito rodiče s dětmi:
pan Knap a slečna Pleštilová
manželé Reifovi
manželé Rubákovi
manželé Kurﬁřtovi
pan Maryska a slečna Arendášová
pan Hrubý a slečna Farbárová
manželé Koutovi
manželé Průšovi
manželé Veverkovi
manželé Kovářovi
manželé Smolovi
pan Frühauf a paní Coufalová

s dcerou Annou
se synem Janem
se synem Jakubem
se synem Antonínem
s dcerou Štěpánkou
s dcerou Vanessou
s dcerou Zuzanou
s dcerou Julií
se synem Štěpánem
se synem Jakubem
se synem Šimonem
s dcerou Grétou

Smolovi

Všem našim novým občánkům přejeme hodně zdraví, lásky a šťastné rodinné zázemí.
vedení města a redakce

Z vítání občánků
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ZAJÍMAVOSTI A PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Šálek čaje…
Roku 2 737 před n. l. si císař Šen-Nung po lovu převážel v kotlíku vodu na pití. Házel na oheň
větvičky z okolních keříků, které syčely a lístky létaly vzduchem a padaly do vody v kotlíku. Císař
je chtěl nejdříve vytáhnout, ale zarazila ho příjemná vůně, a tak tekutinu ochutnal a byl nadšený
lahodností nápoje. Ihned nařídil pěstování těchto keříků. Podle této legendy se stal císař Šen-Nung
objevitelem čaje.
Během dalších století si čaj získal v Číně velikou oblibu, a tak v 7.–10. století n. l. putovaly karavany
ze Středního východu do Číny nejen pro hedvábí a porcelán, ale i pro čaj.
Středověká Evropa nepoznala vzdálené kraje, natož čaj. Až díky zámořským cestám se první čaj
dostal do Evropy v roce 1610 na holandských lodích. Evropa v té době nevěděla, jak má s čajem
zacházet, takže ho používala jako salát nebo lék. Našli se i tací lidé, co jedli čajové lístky potřené
máslem!
Čaji byla připisována léčivá moc, takže se prodával v lékárnách. Velmi rychle se stal módní záležitostí, hlavně v bohatších vrstvách, protože byl drahý.
Hana Gromová

OSTATNÍ
Ski centrum Zásada pro Železnobroďáky
Občané Železného Brodu mohou uplatnit na
lyžařském vleku v Zásadě 10% slevu při zakoupení jakéhokoliv typu skipasu. Na pokladně se
stačí prokázat platným občanským průkazem
s trvalým bydlištěm v Železném Brodě.
Informace o aktuální nabídce na zimní
sezonu naleznete na
http://www.zasadaskicentrum.cz.

Výzva – bádání o panteonu na Malé Skále
Obracíme se na badatele i držitele starých rodinných fotograﬁí s prosbou o spolupráci. V Malé
Skále se nachází známý panteon významných osobností, zřízený F. Z. Römischem na počátku
19. století. Prosíme o informaci, zda se někdo badatelsky zabýval tímto tématem, nebo má nějaké
doklady, případně staré fotograﬁe památníků (před rokem 1970). Děkujeme.
PhDr. David Junek, historik umění, pověřen řízením organizace
Městské muzeum a galerie, Tylova 114, 572 01 Polička, tel. 461 723 856, 733 712 501,
junek@muzeum.policka.org, http://www.cbmpolicka.cz)
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OSTATNÍ
Zájezd do Luhačovic
Termín: 16. 5. – 21. 5. 2015 (odjezd v 6.30 od Lidlu, odjezd z Luhačovic 22. 5. ráno);
cena: 6 300 Kč; ubytování: Hotel Praha, dvojlůžkové a trojlůžkové pokoje; stravování: polopenze,
ráno švédské stoly, oběd – výběr ze tří jídel, večeře ve vlastní režii, eventuálně 2x večeře v krásné valašské krčmě. Během dopoledne procedury, předepsané lékařem při vstupní prohlídce. Vše
jen v hotelu Praha. Odpoledne výlety; budou blíže určené, ale jen pro informaci je zde Velehrad,
Kroměříž a jeho nově opravené zahrady, Vizovice… Zajištěná tělocvična, pohodlný bazén v areálu
hotelu k použití.
Zájezd je léčebně-kulturní, plánovaný pro důchodce, invalidní občany (mimo vozíčkářů),
i pro kterékoliv občany našeho města.
Těší se na vás Hana Gromová

HÁDANKA
Správné řešení prosincové hádanky: Dům na fotograﬁi se nacházel v ulici Železná. Býval zde Hostinec Ceovsko – Hospoda u zeleného stromu,
sídlo ﬁrmy Kortan Glass, potom sídlo ﬁrmy Lampglas. Výherci prosincové hádanky: Jaroslav
Kmoch, Jiří Hazdra a František Bedan. Jména výherců byla slosována na zasedání redakční rady v úterý
16. 12. 2014. Do redakce nám došlo 17 správných odpovědí. S hádankou nekončíme a od února 2015 budeme v hádání pokračovat v jiné podobě.
redakce

Prosincová hádanka

INZERCE
Podmínky inzerce – platnost od 1. 1. 2015
Inzerce řádková, pouze pro fyzické osoby 1,5 Kč / znak (včetně mezer), jeden obrázek 50 Kč.
Plošná inzerce, viz tabulka níže. Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Sleva od prvního opakování inzerátu v kalendářním roce činí 5 %.

67 × 44 mm (1/8 strany)
67 × 90 mm (1/4 strany)
138 × 90 mm (1/2 strany)
138 × 183 mm (celá strana)

černobílá
inzerce
400 Kč
700 Kč
1 200 Kč
2 000 Kč

barevná inzerce
obálka uvnitř
700 Kč
1 100 Kč
1 800 Kč
2 800 Kč

barevná inzerce
zadní strana obálky
1 000 Kč
1 500 Kč
2 400 Kč
3 600 Kč

Kontakt: 483 333 948, 722 793 091, zpravodaj@zelbrod.cz
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INZERCE
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INZERCE

