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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
na začátku února schválilo městské zastupitelstvo důležitý dokument – ﬁnanční rozpočet
na rok 2015. Jeho sestavení bylo věcí obtížnou, neboť široké požadavky na straně výdajů
je takříkajíc jedna strana mince, realita v podobě příjmů je pak onou pomyslnou druhou
stranou mince. Najít absolutní soulad mezi oběma stranami je věcí prakticky nemožnou.
Dovolte nám tedy, abychom vás informovali o některých skutečnostech týkajících se tvorby
tohoto rozpočtu.
Často se hovoří o tom, že při změně vedení města bylo k dispozici asi 65 mil. Kč. Tato částka
na účtu byla, ale k 30. červnu 2014. Ovšem do této sumy je zahrnuto zhruba 10,5 mil. Kč,
což jsou peníze ve fondech, především rezervním, takže jejich použití je přísně účelové, vázané na speciální pravidla. Na začátku listopadu mělo tedy nové vedení k dispozici zhruba
31 mil. Kč, ale současně kromě jiných plateb i povinnost v následujících týdnech zaplatit
zhruba přes 30 mil. Kč z celkové ceny Terminálu. Ano, v dubnu nebo v květnu dostaneme
zpět z Terminálu asi 27 mil. Kč, tyto peníze jsou však již zahrnuty ve výdajích v rozpočtu pro
rok 2015.
Co se týče investic a údržby majetku, tak pro tuto kapitolu bylo v rozpočtu pro rok 2014 vyčleněno zhruba 83 mil. Kč, avšak z této částky nebylo realizováno přes 20 % ﬁnancí, tedy
reálně bylo využito na investice a údržbu asi 66 mil. Kč, přičemž asi 65 % této sumy připadlo
na Terminál. Pro rok 2015 je v rozpočtu plánováno na investice a údržbu o 7,5 mil Kč méně,
což je způsobeno mimo jiné pozastavením vypisování dotací pro Českou republiku ze strany
Evropské unie a plánovanou opravou mostu, znesnadňující dopravu ve městě. Na druhou stranu seznam subjektů, kam směřují investice a údržba, je v roce 2015 širší než v roce 2014.
Věřte, že naší snahou není hromadit peníze na účtech města Železný Brod, ale chceme,
aby některé rozdělané věci byly dotaženy do konce, a rovněž chceme mít připraveny peníze
na pokrytí projektů, pokud by k nim byly vypsány dotační tituly. Rozhodně nechceme město
zadlužovat.
Aby však dnešní příspěvek nebyl jen o číslech, tak vám také přejeme, abyste se už dočkali
vytouženého jara. A pokud by se zima ještě nechtěla vzdát, tak nezapomeňte, že březen je
Měsícem knihy. Přečtěte si tedy něco podle svého gusta, nečas mezitím odejde a vůně jara
se jistě přiblíží.
Přejeme Vám hezké dny.
Mgr. Ivan Mališ
místostarosta
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Mgr. František Luﬁnka
starosta

RADNICE INFORMUJE
Usnesení Rady města Železný Brod z 5. schůze
konané dne 26. 1. 2015
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program dnešní schůze Rady města
bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na vedoucího organizační složky Sportovní
centrum Železný Brod
schvaluje poskytnutí mimořádné odměny za úspěšné plnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů ve IV. čtvrtletí 2014
ředitelka Městského muzea Mgr. Petra Hejralová
ředitel Bytového podniku města Železného Brodu Miloš Havlík
jednatel Technických služeb města Železný Brod Ivo Havlíček
jednatel Tepla města Železný Brod, s. r. o. Jaroslav Tichánek
schvaluje změnu Organizačního řádu Městského úřadu Železný Brod, kterou se působnost
Odboru územního plánování a regionálního rozvoje rozšiřuje o podání žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les, souhlas Rady města bude třeba pro žádost o povolení kácení pěti
a více jednotlivých stromů a více než 3 000 m² souvislé plochy zapojených dřevin s obvodem menším než 80 cm
schvaluje
1) uzavření smlouvy na dobu neurčitou mezi Městem Železný Brod, IČ: 00262633,
DIČ: CZ00262633, náměstí 3. května 1, Železný Brod a Ing. Václavem Lepšem, Bož. Němcové 488, České Meziříčí, IČ: 45589976, DIČ: CZ6408141124 o dodávkách nových verzí
systému Gramis – za rok 2014–2015 za 29 800 Kč + DPH
2) uzavření smlouvy na dobu neurčitou mezi Městem Železný Brod, IČ: 00262633,
DIČ: CZ00262633, náměstí 3. května 1, Železný Brod a Ing. Václavem Lepšem, Bož. Němcové 488, České Meziříčí, IČ: 45589976, DIČ: CZ6408141124 o technické podpoře – 4× za
kalendářní rok – cena jedné technické podpory činí 3 620 Kč + DPH
3) udělení plné moci Ing. Václavu Lepšovi, Bož. Němcové 488, České Meziříčí pro rok 2015,
aby zastupoval Město Železný Brod, IČ: 00262633 ve věci výdeje dat z Katastru nemovitostí, vyhotovení příslušných žádostí, jejich podání a převzetí vyhotovených dat a to každé
čtvrtletí kalendářního roku
bere na vědomí nabídku mobilní aplikace pro Železný Brod
schvaluje uzavření Dohody o zrušení smlouvy č. 1/06/ŽB/ČSAD mezi Městem Železný
Brod a společností BusLine a. s., Na Rovinkách 211, Semily, IČ: 28360010, kterou byly řešeny podmínky užívání veřejných WC na bývalém autobusovém nádraží u sokolovny
schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1-Sd019/12 s ﬁrmou PUDIS a. s., Nad Vodovodem
3258/2, Praha 10, IČ: 45272891, kterým se upravuje termín realizace provádění projektových prací projektu Greenway Jizera, a kterým se zvyšuje cena díla o 81 000 Kč bez DPH
za provedení dodatečného zaměření proﬁlu řeky a za zpracování posouzení vlivu stavby na
životní prostředí
schvaluje přijetí ﬁnančních darů do rozpočtu ZŠ Pelechovská
ve výši 2 000 Kč od ﬁrmy Vunderer a Šefr, Masarykova 887, Železný Brod
ve výši 15 000 Kč od ﬁrmy Syner, s. r. o., Dr. M. Horákové 580/7, Liberec
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ve výši 15 000 Kč od ﬁrmy Ladislav Bukvic – řeznictví a uzenářství, s. r. o. Husova 43,
Železný Brod
ve výši 5 000 Kč od ﬁrmy TFnet s. r. o., Masarykova 203, Železný Brod
Finanční prostředky budou použity k realizaci „Pelechovských her“.
schvaluje přijetí věcného daru pro ZŠ Pelechovská:
věcný dar od ﬁrmy Detesk s. r. o., Příkrá 401, Železný Brod v podobě hrníčků, skleniček
a pohárů. Věcný dar bude použit k realizaci „Pelechovských her“.
schvaluje snížení pronájmu přístroje EKG s příslušenstvím zdravotnické ﬁrmě AVE Železný
Brod s. r. o., Masarykova 486, Železný Brod, IČ: 47308192 na 100 Kč + 21 % DPH měsíčně
s účinností od 1. 2. 2015
schvaluje snížení pronájmu přístroje EKG HOLTER s příslušenstvím zdravotnické ﬁrmě
AVE Železný Brod s. r. o., Masarykova 486, Železný Brod, IČ: 47308192 na 100 Kč + 21 %
DPH měsíčně s účinností od 1. 2. 2015
schvaluje nový ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platný od 1. 3. 2015
schvaluje rozšíření pečovatelské služby o víkendy a svátky
schvaluje přijetí nového zaměstnance pro pečovatelskou službu
schvaluje nákup nového vozidla pro DPS
bere na vědomí zprávu z jednání redakční rady
odkládá projednání materiálu dodatek č. 1 smlouvy o zhotovení stavby na plnění veřejné
zakázky „Terminál Železný Brod – 1. etapa“ se společností SYNER s. r. o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 48292516, s tím, že bude vyvoláno jednání
s ﬁrmou SYNER s. r. o. a Městem Železný Brod za účasti starosty
schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o zhotovení stavby na plnění veřejné zakázky „Terminál
Železný Brod – 1. etapa“ s vybraným uchazečem SYNER s. r. o., Dr. Milady Horákové 580/7,
460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 48292516, kterým se řeší požadované vícepráce a méněpráce a závěrečná fakturace nákladů stavby
schvaluje zachování cen roku 2014 pro rok 2015 u pronájmu pozemků dle seznamu předloženého ﬁnančním odborem, a to s účinností od 1. 1. 2015
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek pč. 1644/8 v k. ú.
Železný Brod mezi Městem Železný Brod, IČ: 00262633, náměstí 3. května 1, Železný Brod
a ČEZ Distribucí, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
schvaluje zřízení věcného břemene na části ppč. 869, 849/7, 849/4, 849/5, 849/3, 810/1,
833, 834, 835, 836, 837, 827, 828, 839, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 829, 831, 832,
856, 849/3, 810/3, 855, 869, vše v k.ú. Železný Brod pro RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 94,
Ústí nad Labem IČ: 27295567 ve smyslu:
a) práva zřídit a provozovat na budoucím služebném pozemku plynárenské zařízení,
b) práva vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení
za cenu 300 Kč/bm + sazba DPH v komunikaci a 500 Kč/bm + sazba DPH mimo komunikace – viz ceník za jednorázovou úhradu pro zřízení věcných břemen.
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem
Železný Brod a RWE GasNet, s. r. o.
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neschvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti (IP-12-4003750/
VB/2-Železný Brod, Chlístov ppč. 79/11 – kNN) na ppč. 712/2 v k. ú. Chlístov u Železného Brodu mezi Městem Železný Brod, IČ: 00262633 a ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035
se sídlem Děčín-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, která je zastoupena ﬁrmou EMJ s. r. o., se sídlem Frýdlant, Karolíny Světlé 1121, PSČ 464 01, IČ: 27268632
neschvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti (IP-12-4003750/
VB/2-Železný Brod, Chlístov ppč. 79/11 – kNN) na ppč. 713 v k. ú. Chlístov u Železného Brodu mezi Městem Železný Brod, IČ: 00262633 a ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035 se sídlem Děčín-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40 502, která je zastoupena ﬁrmou EMJ s. r. o.,
se sídlem Frýdlant, Karolíny Světlé 1121, PSČ 464 01, IČ: 27268632
schvaluje pronájem nebytového prostoru v čp. 879 – Štefánikova ulice, Železný Brod o výměře cca 120 m² za nájemné 1 500 Kč/m²/rok na 5 let s opcí na 5 let Komerční bance a. s.
se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, pracoviště Železný
Brod
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v čp. 500 – Masarykova ul., obec Železný
Brod o výměře 272 m² za účelem provozování restaurace, na dobu určitou od 1. 2. do
28. 2. 2015 panu Jaroslavu Morcovi, IČ: 42146518, Huntířov nad Jizerou 139, Železný Brod
za cenu 100 Kč/m2 + energie
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru pro podnikání v čp. 500 Železný
Brod mezi Městem Železný Brod, IČ: 00262633 a panem Jaroslavem Morcem, IČ: 42146518,
Huntířov nad Jizerou 139, Železný Brod
schvaluje záměr pronájmu prostoru pro podnikání o celkové výměře 272 m² v budově s čp.
500 – stavba občanské vybavenosti, ul. Masarykova, Železný Brod, která je součástí pozemku pč. 785 v k. ú. Železný Brod, za účelem provozování restaurace
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s A. D. na byt č. 1, Příčná 332, Železný Brod
schvaluje dodatek Knihovního řádu Městské knihovny v Železném Brodě – pravidla půjčování e-čtečky s těmito úpravami proti předloženému návrhu:
posunutí věkové hranice na 18 let
zvýšení kauce na 1 000 Kč
výpůjční lhůta 1 měsíc bez prodloužení
schvaluje dodatek č. 2 smlouvy na výkon autorského dozoru na stavbu Terminál Železný
Brod – 1. etapa se společností Atelier 4 s. r. o., Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad
Nisou, IČ: 46710141, kterým se navyšuje limit pro výkon prací o 50 000 Kč a prodlužuje se
termín pro výkon prací do 31. 1. 2015
ukládá odboru územního plánování a regionálního rozvoje vyzvat uchazeče o pronájem
prostoru k podnikání v budově čp. 357, Masarykova ulice, Železný Brod ke speciﬁkaci podnikatelského záměru a předložení nabídky výše nájmu, s termínem zpracování do schůze
rady města 16. 2. 2015
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RADNICE INFORMUJE
Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 3. zasedání
konaného dne 2. 2. 2015
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program dnešního zasedání Zastupitelstva města v předloženém znění
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města
bere na vědomí zápis z 1. zasedání Finančního výboru konaného dne 22. 1. 2015
schvaluje rozpočet na rok 2015
souhlasí s provedením rozpočtových opatření č. 1 za rok 2015
souhlasí s podpisem smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého
kraje pro rok 2015
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství v upraveném znění
schvaluje zrušení požární hlídky v obci Splzov, zřízené zřizovací listinou ze dne 1. 4. 2011
a schválené usnesením Zastupitelstva města Železný Brod č. 22/11
schvaluje prodej pozemku parc. č. 3261/3 – ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 22 m2 v k. ú. Železný Brod do spoluvlastnictví osob J. B., M. B., V. K., J. B. za cenu
500 Kč za 1 m2, tj. 11 000 Kč celkem
schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Městem Železný Brod, náměstí 3. května 1, Železný
Brod, IČ: 00262633 a J. B., M. B., V. K., J. B. Železný Brod na odkoupení pozemku parc. č.
3261/3 v k. ú. Železný Brod
odkládá záměr prodeje části pozemku parc. č. 182 – ostatní pl. – ostatní komunikace, celková výměra 54 m2 v k. ú. Železný Brod
souhlasí s projektem Železný Brod – Bezbariérové TIC, souhlasí s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu a zavazuje se ke spoluﬁnancování projektu ve výši min. 50 %
uznatelných nákladů projektu
souhlasí s projektem Regenerace panelového sídliště Jiráskovo nábřeží – III. etapa,
souhlasí s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu a zavazuje se ke spoluﬁnancování projektu ve výši min. 30 % investičních nákladů projektu

Z odboru územního plánování a regionálního rozvoje
Na následující stránce přinášíme zprávu o rekonstrukci mostu přes Jizeru. S tím souvisí
i omezení provozu autobusů, protože některé z nich budou končit a začínat ve Smetanově zátiší.
Protože ke dni uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje jsme neměli objížďkové jízdní řády
k dispozici, žádáme cestující, aby sledovali vývěsky na terminálu i na zastávce u Sokolovny.
Ing. Daniel Mach
odbor územního plánování a regionálního rozvoje
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Začíná rekonstrukce mostu přes Jizeru v Železném Brodě
Rekonstrukce některých silničních staveb ﬁnancované z programu ROP – NUTS II Severovýchod, které byly z klimatických důvodů na zimu přerušeny, nyní opět začínají.
Především se jedná o rekonstrukci velmi vytíženého mostu ev. č. 282–017 přes Jizeru
v Železném Brodě, který bude od 12. března do konce října 2015 zcela uzavřen pro
veškerou dopravu – a to včetně pěší.
V těchto dnech začaly stavební práce na výstavbě provizorního mostu, který bude sloužit
jako objízdná trasa pro místní osobní dopravu a vybrané linkové autobusy. Provizorní most
bude postaven přes řeku Jizeru v prostoru pod stavidly, tj. z ulice Příčná na Jiráskovo nábřeží. Osobní doprava tedy bude přeložena od ulice Vaněčkova přes náhon u Penny, ulicí
Příčná, přes nový provizorní most, po Jiráskově nábřeží a zpět na ulici Masarykova, směr
Semily. Obousměrný provoz zde budou nepřetržitě řídit semafory.
Pro pěší povede cesta na druhý břeh Jizery přes uvedený provizorní most či přes lávku
u tenisových kurtů. Prosíme tímto obyvatele a návštěvníky Železného Brodu o vstřícnost
a trpělivost s vynucenou celkovou uzavírkou hlavního mostu, který je již delší dobu v havarijním stavu a je nutno jej zrekonstruovat. Žádáme všechny účastníky provozu především
o dodržování zákazu vstupu do prostoru staveniště.
Nákladní a tranzitní doprava bude z průjezdu přes most v Železném Brodě zcela vyloučena, je pro ní připravena objízdná trasa. Hlavní objízdná trasa pro nákladní dopravu od Jablonce nad Nisou nebo od Prahy do Semil je vedena přes Turnov. Od
Tanvaldu je hlavní objízdná trasa vedena přes Vysoké nad Jizerou.
Řidiči zároveň musí počítat s úplnou uzavírkou mostu ev. č. 2886–2 přes Kamenici
v Návarově. Uzavírka se předpokládá do poloviny roku 2015. Původní provizorní most,
který byl po více než šedesáti letech používání v havarijním stavu, byl stržen a místo něj se
zde buduje most zcela nový. Značená objízdná trasa je vedena přes obce Držkov, Plavy,
Haratice a Lhotka. Po celou dobu stavby je silnice
mezi Návarovem a Vlastiboří zcela neprůjezdná
a pro pěší zcela neprůchodná. Proto je třeba při
plánování výletů s tímto
počítat.
O uzavírkách a postupu
prací vás budeme průběžně informovat.
Blanka Šimůnková
Krajská správa silnic
Libereckého kraje
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RADNICE INFORMUJE
Z ﬁnančního odboru
V tomto čísle Zpravodaje přinášíme přehled čerpání ﬁnančních prostředků z fondu
sportovní komise a z příjmů z loterijní činnosti za rok 2014.
Granty na podporu sportu
příspěvek TJ Sokol Železný Brod na provozní náklady
a sportovní činnost v I. Q. 2014
příspěvek TJ FK ŽBS Železný Brod na provozní náklady
a sportovní činnost v I. Q. 2014
příspěvek Tenisovému klubu na provozní náklady
a sportovní činnost v I. Q. 2014
příspěvek Fit Studiu Aerobic Jany Boučkové na sportovní činnost v I. Q. 2014
příspěvek TJ Sokol Bzí na sportovní činnost na I. Q. 2014
příspěvek TJ Sokol Hrubá Horka na sportovní činnost na I. Q. 2014
příspěvek Klubu kanoistiky na sportovní činnost na I. Q. 2014
příspěvek TJ Sokol Bzí na sportovní činnost na II. Q. 2014
příspěvek TJ Sokol Hrubá Horka na sportovní činnost na II. Q. 2014
příspěvek Klubu kanoistiky na sportovní činnost na II. Q. 2014
příspěvek Klubu kanoistiky na závod ve vodním slalomu
příspěvek Klubu kanoistiky na pořízení sportovních čísel
příspěvek SBTS na zakoupení dvaceti kusů dresů
příspěvek SBTS na činnost mládeže
příspěvek Fit Studiu Aerobic Jany Boučkové na akci Česko se hýbe
příspěvek p. Boučkové na školení lektorů v projektu Děti na startu
příspěvek SSC Železný Brod na cyklistický závod Memoriál Václava Vele
příspěvek TJ FK ŽBS Železný Brod na pořízení dresů
příspěvek TJ FK ŽBS Železný Brod na zimní a halové turnaje mládeže
ﬁnancování vybavení pro mládež Horolezeckému oddílu Železný Brod
příspěvek TJ Sokol Těpeře na 4. ročník závodu horských kol
příspěvek TJ Sokol Hrubá Horka na sportovní činnost na III. Q. 2013
příspěvek TJ Sokol Hrubá Horka na sportovní činnost na IV. Q. 2013
příspěvek TJ Sokol Bzí na sportovní činnost na III. Q. 2013
příspěvek TJ Sokol Bzí na sportovní činnost na IV. Q. 2013
příspěvek Klubu kanoistiky na sportovní činnost na III. Q. 2013
příspěvek Klubu kanoistiky na sportovní činnost na IV. Q. 2013
příspěvek Kamenickému klubu mládeže o. s. na Speed badmintonový turnaj
příspěvek SDH Těpeře na sportovní oblečení pro MČR dorostu
příspěvek SDH Těpeře na opravu překážek pro požární sport
příspěvek TJ Sokol Železný Brod na provozní náklady
a sportovní činnost II. Q. 2014
příspěvek TJ FK ŽBS Železný Brod na provozní náklady
a sportovní činnost II. Q. 2014
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260 000 Kč
240 000 Kč
80 000 Kč
20 000 Kč
5 400 Kč
6 000 Kč
1 800 Kč
5 400 Kč
6 000 Kč
1 800 Kč
9 000 Kč
10 000 Kč
3 050 Kč
7 000 Kč
6 000 Kč
19 200 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
7 700 Kč
7 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
5 400 Kč
5 400 Kč
1 800 Kč
1 800 Kč
500 Kč
6 610 Kč
2 000 Kč
260 000 Kč
240 000 Kč

příspěvek Tenisovému klubu na provozní náklady
a sportovní činnost II. Q. 2014
80 000 Kč
příspěvek Fit Studiu Aerobic Jany Boučkové na sportovní činnost II. Q. 2014
20 000 Kč
příspěvek HC Železný Brod na hokejové odpoledne s dětmi
23 000 Kč
příspěvek TJ FK ŽBS Železný Brod na pořízení dresů pro tým mladších žáků
10 000 Kč
příspěvek SDH Jirkov na požární sport – Jirkovská proudnice
6 000 Kč
příspěvek TJ Sokol Těpeře na vybavení tělocvičny v sokolovně
10 000 Kč
příspěvek ZŠ Pelechovská na podporu sportovní činnosti
23 000 Kč
příspěvek ZŠ Školní na podporu sportovní činnosti
23 000 Kč
příspěvek MŠ Stavbařů na podporu sportovní činnosti
7 000 Kč
příspěvek MŠ Slunečná na podporu sportovní činnosti
12 500 Kč
příspěvek DDM Mozaika na podporu sportovní činnosti
9 000 Kč
Celkem:
1 499 360 Kč

Hospodaření města Železný Brod za rok 2014
Hospodaření města Železný Brod skončilo v roce 2014 schodkem ve výši 24 055 875,34 Kč,
to znamená, že došlo při ﬁnancování výdajů k zapojení volných ﬁnančních prostředků z minulých let. Konečný zůstatek ﬁnančních prostředků na základním běžném účtu města činil
k 31. 12. 2014 celkem 26 480 582 Kč, konečný zůstatek na účtech fondů 10 766 971,30 Kč.
Výdaje města byly oproti rozpočtu vyšší z důvodu předﬁnancování výstavby dopravního Terminálu ve výši 33 393 101,60 Kč, přičemž v prosinci přišla na účet města první část dotace
ve výši 6 681 020,85 Kč. Rozpočet na rok 2015 počítá s doplatkem za stavbu Terminálu ve
výši 18,5 mil. Kč, příjem dotace ve výši 27,5 mil. Kč je očekáván v dubnu či květnu. V loňském roce se kromě výstavby dopravního Terminálu podařilo z investičních dotací realizovat
několik velkých akcí jako je zateplení MŠ Vápenka a KD Jirkov, nákup kompostérů do domácností, bylo dokončeno zateplení ZŠ Pelechovská, MŠ Slunečná, MŠ Stavbařů a DDM
Mozaika, započaly práce na zateplení sportovní haly. Z vlastních prostředků byla opravena např. střecha Sokolovny, chodník v Těpeřské ulici, proběhla rekonstrukce areálu MVD
ZŠ Pelechovká. Za zmínku stojí i přijaté neinvestiční dotace, např. dotace na pečovatelské
domy, dotace na politiku zaměstnanosti a na pěstounskou péči od Úřadu práce, dotace na
sociálně právní ochranu dětí. Vyšší byl příjem daně z přidané hodnoty, naopak se snížila daň
z příjmu z odvodu z výherních hracích přístrojů. I přes to, že město muselo při ﬁnancování
výstavby Terminálu dočasně použít úspory z minulých let, můžeme říci, že ﬁnanční kondice města je dobrá. Město Železný Brod bude v roce 2015 nadále pokračovat v investiční
výstavbě a opravách objektů v majetku města. Z těch významnějších akcí to bude dokončení zateplení sportovní haly, rekonstrukce sběrného dvora, regenerace panelových sídlišť,
modernizace interiéru Městského muzea, odkanalizování Sokolovny, opravy ve školských
zařízeních, opravy budov a techniky požární ochrany, opravy kulturních památek.
Věra Sochorová
vedoucí ﬁnančního odboru
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RADNICE INFORMUJE
Z odboru sociálních věcí
Výměna průkazů osob se zdravotním postižením
Průkazy mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P v roce 2015
Všichni držitelé průkazů mimořádných výhod, kteří mají platnost tohoto průkazu delší než do
konce roku 2015, by si měli nejpozději do 31. 12. 2015 zajistit výměnu průkazu za průkaz
nový, který bude mít podobu plastové kartičky. Od 1. 1. 2015 budou původní papírové
průkazy již neplatné, a to i přesto, že je na nich uvedena neomezená platnost!
O výměnu průkazu lze požádat na Úřadu práce v Železném Brodě v budově bývalého internátu Na Poříči, ul. Příčná 350, ve 2. patře (v této budově sídlí také Finanční úřad, Bytový
podnik a další instituce). Úřad práce již všechny příjemce příspěvku na mobilitu (v minulosti
příspěvku na benzín neboli příspěvku na provoz motorového vozidla) doporučeným dopisem
vyzval, aby se k výměně průkazu přihlásili. Kdo z držitelů tuto výzvu doposud neobdržel, je
nutné, aby se sám přihlásil na Úřadu práce.
Průkazy v nové podobě bude Úřad práce vydávat nejdříve v měsíci květnu 2015 a dále
průběžně až do prosince 2015, tudíž není nutné na Úřad chodit již nyní. K výměně bude
zapotřebí mít vyplněný formulář „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“, který je volně
k dispozici nejen na Úřadu práce, ale také na Městském úřadě Železný Brod, odboru sociálních věcí, budova „B“ (vedle Normy), 2. patro, kancelář č. 200. Dále je možné žádost také
vyplnit elektronicky na portálu MPSV ČR:
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp
(formulář je v sekci „Formuláře pro sociální služby a dávky OZP“).
Spolu s vyplněnou žádostí je nutné se osobně dostavit na Úřad práce v Železném Brodě,
vzít s sebou aktuální fotograﬁi o velikosti průkazové fotograﬁe, občanský průkaz, původní
průkaz ZTP nebo ZTP/P a pokud dohledáte, tak i původní rozhodnutí o přiznání průkazu
mimořádných výhod.
Jak je již výše uvedeno, výměna průkazů bude průběžně probíhat nejdříve až od května 2015 do prosince 2015, takže skutečně není zapotřebí s výměnou spěchat.
Bezprostředně po vydání nového průkazu OZP bude nutné zajistit také výměnu parkovacího průkazu O7 (modrá kartička určená do motorového vozidla, dříve tzv. vozíčkář). Tuto
výměnu lze provést bez poplatku a bez písemné žádosti na Městském úřadu Železný Brod,
budova „B“ (vedle Normy), 2. patro, kancelář č. 200. S sebou je nutné mít jednu aktuální fotku
o velikosti průkazové fotograﬁe, občanský průkaz a nově vydaný průkaz OZP z Úřadu práce.
Bc. Eva Sasková
vedoucí odboru sociálních věcí
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Ohlédnutí za Vánočním posezením dříve narozených
První jarní den připadne letos na pátek
20. března. Sváteční atmosféra Vánoc již
dávno odezněla, stejně tak jako odeznívá
zima a my očekáváme příchod jara. Jako
deﬁnitivní rozloučení se zimním obdobím si
v prvním jarním čísle zpravodaje připomeneme předvánoční podvečer, který proběhl
19. 12. 2014. Sešla se zde více než stovka
„dříve narozených“ obyvatel města, která
měla chuť se bavit, zazpívat si a zatančit si.
Účinkujícím a přítomným patří poděkování za
to, jakou úžasnou atmosféru společně vytvořili. Zvláštní poděkování patří také panu Morcovi
za příjemné zázemí v restauraci Sport.
Všechny přítomné krátce uvítali starosta města Mgr. František Luﬁnka a místostarosta
Mgr. Ivan Mališ. Vánočními písněmi potěšily
děti z MŠ Sluníčko pod vedením paní ředitelky
Evy Dvořákové a učitelky Zuzany Bakešové.
Zazněly také nádherné skladby na saxofon
v podání slečny Adély Janků, mnozí se přidali
svým zpěvem. Všechny přítomné nadchlo perfektní číslo děvčat „Veselá parta“ pod vedením
paní Evy Rydvalové. Tato většinou „dříve narozená děvčata“ ve svých kostýmech předvedla
skvělé taneční číslo country tanců s nadšením
a vitalitou jim vlastní. Na elektronické varhany
po celou dobu posezení hrál pan Josef Bartoš, který dokázal svým zpěvem vyvolat úsměv
a pohodu. Mnozí z přítomných si také s chutí zatancovali a bavili se tak, že by jim mnohé
mladší ročníky mohly jen tiše závidět.
O tom, že bavit se můžete a měli byste v každém věku, není vůbec pochyb. V Železném
Brodě máme spoustu pozitivně aktivních spoluobčanů nejen z řad seniorů,
ale také mezi zdravotně postiženými.
A to je dobře. Protože, kde se něco
děje, tam to žije a je veselo… K fotograﬁím z Vánočního posezení dříve
narozených přidáváme také fotograﬁe
z pravidelného cvičení našich seniorek
z pondělí 16. února 2015 na straně 38.
Bc. Eva Sasková
vedoucí odboru sociálních věcí
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RADNICE INFORMUJE
Z odboru Obecní živnostenský úřad Železný Brod
Pozor na falešné kominíky
Od roku 2011, kdy se každoroční kontrola spalinové cesty stala povinnou pro všechny
majitele komína připojeného na funkční kotel nebo kamna, se setkáváme v poradnách
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. s dotazy ohledně výběru kominíka. Spotřebitelé se na nás obracejí zejména ve chvíli, kdy je navštíví neznámý kominík
bez objednávky, případně ve chvíli, kdy obdrží do schránky letáček s nabídkou těchto
služeb.
Lidé mají obavy, aby nenarazili na falešného kominíka. Jejich obavy jsou v mnohém oprávněné. Napříč republikou byl totiž v posledních letech zaznamenán nárůst případů falešných
kominíků či kominíků provádějících revize bez oprávnění.
Pokud by si spotřebitel objednal službu u někoho, kdo k tomu nemá patřičné oprávnění,
mohlo by to pro něj mít dalekosáhlé důsledky, např. ve zvýšeném riziku požáru a následných
problémech při jednání s pojišťovnou, která doklad o provedené kontrole neuzná.
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. doporučuje si kominíka vždy zkontrolovat, tedy minimálně ověřit si jeho totožnost a živnostenské oprávnění (podle jména, dle OP
a IČO si kominíka můžeme prověřit v živnostenském rejstříku na www.rzp.cz).
Pokud potřebujeme revizi komínu, musíme být ještě mnohem opatrnější. K provádění revizí
je totiž oprávněna pouze osoba s osvědčením revizního technika.
Jaký je tedy rozdíl mezi revizí a kontrolou spalinové cesty?
Revize spalinových cest se provádí při stavbě komínu a následně pouze ve zvláštních
případech, např. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo
novou instalací spotřebiče paliv, nebo při komínovém požáru…
Naproti tomu Kontrola spalinových cest je povinná jednou ročně a může ji provádět kominík s živnostenským listem v oboru Kominictví (nemusí to být tedy revizní technik!).
Čistění komína si můžeme udělat i sami, ovšem za předpokladu, že jsme k tomu dostatečně
zruční a fyzicky zdatní, zkontroluje to po nás kominík při roční kontrole spalinových cest.
A jak se vyhnout případným problémům, když nás kominík, kterého neznáte, sám od
sebe navštíví doma bez objednávky?
Takového člověka bychom si do domu rozhodně pouštět neměli, doporučuje Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, a to zejména seniorům.
Kominíka si sami vyberte a sami si jej objednejte! Poptejte se u sousedů a přátel na jejich
zkušenosti a nechte si seriózního kominíka doporučit od nich.
Dobrého kominíka vám doporučí také v některá z dobrovolných profesních organizací, které
sdružují osoby věnující se tomuto starému řemeslu – např. Společenstvo kominíků ČR nebo
Zemské společenství mistrů kominických.
Kontakty naleznete na webových stránkách těchto organizací (www.zsmkcr.cz, www.skcr.cz).
Jen předložení členské kartičky kominíkem nemusí být dostatečné, v minulosti totiž docházelo i k falšování těchto průkazů.
Doporučujeme se s kominíkem, kterého jste si zvolili, předem domluvit na tom, jaké služby

12

si od něj objednáváte a na ceně, kterou za smluvené služby zaplatíte. Přesto, že není úplně
vhodné se řídit pouze cenou služby (nejlevnější totiž zpravidla neznamená nejkvalitnější),
je dobré vědět, že ceny jsou smluvní, tj. nejsou pevně stanoveny a mohou se u jednotlivých
kominíků lišit – a to velmi výrazně.
Pozor! Velmi nízká cena může být jedním ze znaků, že není něco v pořádku.
Samozřejmě také služby kominíka je možné reklamovat, stejně jako jakoukoliv jinou službu,
např. v případě, že zjistíte, že kamna po provedené službě netáhnou, jak by měly.
V případě potřeby můžete telefonické kontakty Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezka z.s. získat na odboru Obecní živnostenský úřad Železný Brod.
Monika Králová, vedoucí

Městská policie
Městská policie Železný Brod informuje
V únoru přijala Městská policie oznámení o požáru domu v Těpeřské ulici. Na místo se neprodleně dostavila hlídka. Požár nešlo uhasit za pomoci drobných hasebních prostředků. Na
místě tak musel zasahovat HZS LK. Strážníci usměrňovali dopravu.
V únoru též Městská policie zasahovala u zahoření popelnice na Poříči. Požár způsobil žhavý popel vysypaný do nádoby.
V únoru Městská policie již tradičně dohlížela na Masopust. Doprovázela průvod masek
a dbala na dodržování veřejného pořádku.
V únoru se Městská policie zaměřila i na dodržování zákazů stání na travnatých plochách
a před vchody do panelových domů na sídlištích. Bylo zde uloženo devět blokových pokut,
25 domluv a jeden případ byl předán k dořešení správnímu orgánu.
Celkem bylo v únoru přijato 135 oznámení, 17 z nich bylo vyřešeno v blokovém řízení,
15 případů bylo řešeno ve spolupráci s Policií České republiky. Osm případů bylo
předáno k dořešení správnímu orgánu. Zbytek případů byl vyřešen domluvou, nebo
se jednalo o žádosti o pomoc, které nemají trestněprávní charakter.
velitel MP sstr. Hriník Pavel
Kontakty na MP: Velitel MP: e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz,
Operační MP: nepřetržitě mob. 602 646 188, e-mail: mestska.policie@zelbrod.cz

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽB
Výzva
Novinkou letošního ročníku jarmarku bude kulturně-zábavný program pro rodiny
s dětmi na Bělišti. Obracíme se na místní neziskové organizace, které by se chtěly jakýmkoliv způsobem zapojit (prodej občerstvení, výrobků, řemeslné dílny), aby zkontaktovaly
paní Alenu Matějkovou (483 333 925, 728 256 175). Bližší informace k jarmarku přineseme
v příštím čísle Zpravodaje.
Iva Chaloupková, vedoucí IKS
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŽB
Aktuální předprodej vstupenek
v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz
14. 3. 2015 od 19 hodin – Darda – volné pokračování hry Hrdý Budžes
(předprodej od 9. 2. 2015)
17.–19. 4. 2015 – Železnobrodské divadelní hry (předprodej od 9. 3. 2015)
17. 4. od 19 hodin – Mandarinkový pokoj
– představení v podání Obnoveného divadelního spolku Olešnice u Turnova
18. 4. od 16 hodin – Míček Flíček
– pohádkové představení v podání DS Frk Nová Ves nad Popelkou
18. 4. od 19 hodin – Nerušit prosím aneb Dvouplošník v hotelu Westminster
– představení v podání DS Jirásek Rokytnice nad Jizerou
19. 4. od 16 hodin – Černobílé štěstí
– pohádkové představení v podání DS J . J. Kolár při TJ Sokol Poniklá
Met opera Kino Jitřenka Semily – přímé přenosy z Metropolitní opery New York,
v částce 350 Kč je zajištěna doprava ze Semil do Železného Brodu.
14. 3. 2015 od 17.45 hodin – G. Rossini: Jezerní paní
Balet Kino Jitřenka Semily – přímé přenosy baletů z Anglie
17. 3. 2015 od 20 hodin – Labutí jezero
Koncerty v sokolovně v Bozkově
21. 3. Katapult (vstupné 250 Kč) a 11. 4. Arakain a Lucie Bílá (vstupné 399 Kč)

Ordinační hodiny lékařů
Na Poliklinice v Železném Brodě stále probíhá ordinování lékařů dle dočasných ordinačních
hodin. K ustálení ordinačních hodin by mělo dojít do konce března. Pro návštěvu Polikliniky zatím využívejte informace na http:// www.poliklinikazb.cz a tel. číslo na ústřednu
483 369 770. V měsíci dubnu pak budou v TIC Železný Brod zdarma k dostání aktualizované přehledy v tištěné podobě.

Veletrhy cestovního ruchu
Pod záštitou Sdružení Český ráj se bude Železný Brod prezentovat na veletrzích Holiday
World Praha, Dovolená a region Ostrava, Infotour Hradec Králové, For Bikes Praha či v Lysé
nad Labem. Osobně se zúčastníme veletrhu EuroregionTour v Jablonci nad Nisou. Železný
Brod se již prezentoval na ITF Slovakiatour Bratislava a Region Tour Brno. Naše materiály
budou dále distribuovány v Berlíně a Jelení Hoře.

Za nákupy do OC Forum Liberec
Autobus jede zdarma ve dnech 14. 3. a 4. 4. 2015. Odjezd ze Železného Brodu ze zastávky
Sokolovna v 10.15 hodin. Odjezd zpět v 16.05 hodin.
Alena Matějková, referentka IKS
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MĚSTSKÉ DIVADLO
DARDA

sobota 14. března od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Volné pokračování kultovní divadelní hry Hrdý Budžes! Humor, kterým překrýváme
svůj smutek… Příběh Ireny Douskové se odehrává v současnosti, kdy hlavní hrdinku
Báru Hrzánovou potkáváme již jako vdanou ženu, matku dvou dětí.
Namísto normalizační krize hrdinka prožívá krizi středního věku. Ani této hře nechybí lehkost
vyprávění a autorčin slovní situační humor.
Helena stejně jako její rodiče hraje v divadle. Její manžel se jednoho večera rozhodne skončit jejich dlouholetý vztah a odstěhuje se. O Vánocích se Helena dozvídá, že má rakovinu.
Chvíli na to dává výpověď v divadle s tím, že dohraje své současné role. Heleně nejvíce
pomáhá kamarádka Julie, která jí píše povídky, když jde na chemoterapii.
Jde o jemnou vykreslenou podobu našich veřejných i soukromých trablů, Helenčiny
lapálie jistě mnozí z diváků mohou přijmout za své. Uvidíte Lenku Vlasákovou, Miluši Šplechtovou, Petra Vacka, Jana Hrušínského a další herce z pražského Divadla
Na Jezerce.

Plejáda známých herců...
Vstupné: 400 a 450 Kč
(předprodej od 9. 2. 2015 v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz)
Pořádá IKS Železný Brod

O LÍNÉM HONZOVI

pondělí 16. března od 10 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Pohádkový příběh o tom, jak český Honza ke štěstí přišel, v podání herců Hálkova
městského divadla Nymburk.
Honza je už pěkně urostlý mládenec, přesto leží na peci a nechá se od své matičky převracet z boku na bok. A zrovna tomuhle mládenci sudička předpověděla, že zabije draka a za
ženu dostane princeznu! Když se to Honza dozví, ani ho nenapadne, aby se kvůli tomu hnul
z pece. A tak musí drak za ním do světnice. Ale ani pak není vyhráno, nakonec vše musí vzít
pěkně do ruky samotná princezna, jinak by se snad vůbec neprovdala.
Hrají: Ondřej Kubina, Katka Šonská, Jaroslav Šturma, Lukáš Toman Paclt, Miky Mejstřík,
Amálka Stehnová
Vstupné jednotné: 40 Kč
Představení pro děti mateřských škol
a žáky prvních tříd základních škol, rodiče s dětmi na MD
Pořádá IKS Železný Brod
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MĚSTSKÉ DIVADLO
OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA NÁR. SOUTĚŽE ZUŠ V TANEČNÍM OBORU
čtvrtek–pátek 12.–13. března od 15 hodin (do cca 17 hodin)

Městské divadlo Železný Brod
Před odbornou porotou i veřejností se představí žáci tanečních oborů základních
uměleckých škol všech okresů Libereckého kraje a budou bojovat o postup do krajského kola.
V obou dnech budete mít možnost zhlédnout celou řadu choreograﬁí v nejrůznějších věkových kategoriích. Choreograﬁe budou velmi pestré, od lidového tance přes dětské taneční
hry, klasický tanec, scénický tanec až po tance současné. Nenechte si ujít tuto jedinečnou
příležitost vidět „taneční dorost“, ze kterého se později rekrutují umělci naší taneční scény.
Přijít můžete kdykoli během odpoledne, protože soutěž není ucelené představení, ale skládá
se z četných choreograﬁí.
Vstupné volné
Pořádá ZUŠ Železný Brod

DS Tyl Železný Brod
V roce 2010 byla u příležitosti 150. výročí trvání divadelního spolku Tyl Železný Brod
znovu objevena tradice divadelních ochotnických přehlídek. I přesto, že akce během
pěti let několikrát změnila svůj název a styl zaměření, věříme, že se její vývoj ustálil.
V letošním roce soubor oslaví pěkné výročí 155 let a tradice přehlídky pokračuje pod obnoveným názvem: Železnobrodské divadelní hry. V rámci této přehlídky budou v Městském
divadle Železný Brod odehrána dvě představení pro děti: Míček Flíček v podání DS Frk
Nová Ves nad Popelkou a Černobílé štěstí v podání DS J. J. Kolár při TJ Sokol Poniklá
a dvě pro dospělé publikum: Nerušit prosím aneb Dvouplošník v hotelu Westminster
v podání DS Jirásek Rokytnice nad Jizerou a Mandarinkový pokoj v podání Obnoveného
divadelního spolku Olešnice u Turnova. Drobnou přehlídku ochotnického divadla v termínu
17.–19. dubna 2015 pořádá DS Tyl Železný Brod ve spolupráci s Městem Železným Brod.
Vstupenky na jednotlivá představení budou v prodeji již od 9. 3. 2015 v TIC Železný
brod a na www.evstupenka.cz.
DS Tyl Železný Brod v rámci této přehlídky vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti „Namaluj
obrázek nejoblíbenější pohádkové postavičky“. Na obrázek napiš své jméno a odevzdej
jej nejpozději do 1. 4. 2015 v TIC Železný Brod. Ze všech obrázků uděláme v době přehlídky
výstavku a dvacet náhodně vylosovaných malířů odměníme. Ceny budou předány v sobotu
a v neděli po dětském představení.
Alena Matějková
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Rozhovor, který dosud nebyl publikován
Milí Broďáci, letošní rok je sto pětapadesátý od doby, kdy divadelníci v našem městě
stanuli na prknech znamenajících svět jako členové divadelního spolku Tyl. Tehdy
se otevřely dveře možností představit se na jevišti jako dobře organizovaná skupina
„milovníků Thalie“, která má své zázemí a oporu ve spolku, který dává podporu jak
ﬁnanční, tak hlavně ideovou. O tom však bylo již mnohé řečeno v Památníku divadelních ochotníků z roku 1960, v publikaci 120 let souboru Tyl z roku 1980 a konečně
ve vzpomínkách na činnost souboru vydaných v roce 2010, kdy jsme slavili 150 let
divadla v Železném Brodě.
Proto letošní 155. výročí založení spolku Tyl oslavíme mnohem skromněji, což znamená,
že nebudeme vzpomínat na těchto posledních pět let, kdy jsme pokračovali v naší milované
práci pro železnobrodské divadlo. Víte snad všichni, že jsme nezaháleli, že jsme se snažili
přispět do kulturního dění našeho města.
Až teď k názvu, který s historií našeho divadla souvisí a byl napsán někdy v letech, kdy se
lámala století našeho letopočtu.
Jaroslav Balatka starší, aktivní ochotník, herec a režisér, bývalý předseda divadelního souboru Tyl, byl vyznamenán za celoživotní divadelní činnost zlatým odznakem Svazu českých
divadelních ochotníků.
V malém domečku na Trávníkách žije se svou ženou Janou sklář a divadelník, dobrý člověk,
Jára Balatka. Moje návštěva je poznamenána oceněním jeho kulturní práce, jeho lásky k divadlu – a proto také budeme mluvit hlavně o divadle.
Jára vstává od „vikláku“, to je ﬁgurkářský stůl s kahanem – a jako vždy s humorem, který
ho provází už 73 let, mne vítá. Jana staví na kafe, malou světničkou dýchá klid a pohoda
a já přemlouvám u vonícího hrníčku oba pilné ochotníky, aby o sobě a svém velikém koníčku
něco prozradili.
„Nech mně vydychout, ochutnej kafe … vlastně počkej, zapijeme ten odznak něčím jiným!“
Jaroušek vstává a jde pro „něco jiného“. Jana využívá jeho nepřítomnosti: „Dyť jsme ten
,zlaťák‘ zapíjeli už nejmíň pětkrát. Pokaždý ovšem na zdraví!“
„Tak, tady je červený, nalejem si a můžeš se ptát“, vrací se Jára.
Vezmu to tedy z gruntu: „Kdy a jak ses dostal poprvé k divadlu?“
„Hrál se Zvíkovský rarášek a tatínek mne vzal za ruku a postavil na jeviště. Bylo mi asi deset
let a byla to naštěstí nějaká malá a němá role.“
„Vím, že jste si jako mladí adepti divadelního umění museli své místo v Tylu vybojovat. Jaké to bylo?“
„Bylo nás asi deset kluků a děvčat a nechtěli jsme hrát ani tragédie ani komedie, ale něco
pro mladé. Vždycky, když nastoupí do vážného a stoletého spolku mladá generace, dochází
k výměně názorů a tak tomu bylo i v Tylu. Rozum však dal posléze staré i mladé do správných kolejí a tak jsme my mladší hráli Princeznu Pampelišku, Fialového mstitele, Tři zlaté
vlasy děda Vševěda a Málku a Kozlovské a spolu se staršími Hrátky s čertem. Dál už to znáš
i ty! Tak, hochu, na zdraví! Ty, Jano, taky!“
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MĚSTSKÉ DIVADLO
„Na zdraví, Járo, na zdraví, Jano! Broďáci byli
dvakrát v Hronově. Tys
byl u toho dvakrát a Jana
podruhé také. Jak vzpomínáš?“
„No jo, Tyláci byli v Hronově dvakrát. Poprvé v roce
1947 s Velbloudem uchem
jehly. Autor František Langr
nás tam veřejně pochválil
Obselková, Horna,
a v roce 1974 se Starším
Šimek, Votrubcová, Florián, Svobodová (Poříč)
synem dramatika Vampilova. Zvláštní ocenění za svoji roli dostala naše snacha Anita. Ale všichni hráli jako o život. Tak
na zdraví, ťukneme si!“
„Také jsi mnoho inscenací režíroval. Co tě přitom nejvíce zaujalo a jaká to byla práce?“
„Jo, režíroval, kluci se tohoto báli, já ne a tak jsem začal. Mám rád něco, na co se pak můžu
kouknut, Tadyhle ty skleněný ﬁgurky nebo postavený barák nebo slušně udělaný divadlo.
Těch jsem udělal asi 25. Na zdraví!“
„Na zdraví, Járo! Na kterou svoji roli vzpomínáš nejraději?“
„Na bláznivého Janka ve hře Jan Vývara. Chytrý blázen – v tom jsem se cítil jako doma.
Ne že bych byl tak chytrý, ale blázen jsem byl – do divadla. Tahle role mne opravdu „chytla“
a strašně rád na Janka vzpomínám…“
„Vím, že bys dokázal vzpomínat ještě dlouho, ale všeho dočasu, i když se u vás moc pěkně
sedí. Kafíčko mi vystydlo, za to koukám, lahvinka je už prázdná. Smráká se a teprve teď
nastává ta pravá pohoda k nostalgickému vzpomínání, ale nic naplat všechno má svůj konec. Přeji vám zdraví a spokojenost a díky za ty všechny krásné role, za všechny režírované
inscenace, za výpravu pohádek a také díky za dnešní pěkné posezení.“
Spolu s Balatkovými
vzpomínal
Karel Svoboda
P. S. Jára zemřel krátce na to
a Jana o pár let později. Ten
útulný domek na Trávníkách
je prázdný. Škoda ho, ale
větší škoda jeho obyvatel!

Pánové Šimek Z., Hujer, Piroch J.
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Rozhovor vznikl někdy
v dubnu 2001 (pozn. redakce)

Studio Hamlet Železný Brod
Pohárek a Kandrdásek SČDO
V únoru proběhlo v divadle regionální kolo postupové soutěže monologů a dialogů
(Pohárek pro soutěžící od 16 let a Kandrdásek do 16 let). Na jevišti se vystřídalo
23 účinkujících ze sedmi měst Jizerské oblasti.
Železný Brod reprezentovaly v kategorii ženský monolog za DS Tyl Železný Brod Helena
Mališová, za Studio Hamlet Železný Brod Iva Chaloupková a Jitka Kievegová. Odborná
porota zvučných jmen s předsedou Rudolfem Felzmannem, Jaroslavem Kejzlarem a Bohuslavem Duštou nominovala a doporučila k postupu do celorepublikového kola tři monology a jeden dialog: Ludmilu Formáčkovou Pešatovou za ztvárnění postavy Shirley ze
hry Shirley Valentine; Ivanu Halamovou za ztvárnění postavy matky ze hry Zlomatka; Ivu
Chaloupkovou za ztvárnění postavy komorné ze hry Commedia Finita a Tomáše Václa
a Lucii Vítovou za dialog Petruccia a Kateřiny ze Shakespearova Zkrocení zlé ženy. Divadelní národní přehlídka proběhne ve Velké Bystřici 5.–7. června. Byla předána také
dvě zvláštní ocenění, která podtrhla milou a přátelskou atmosféru celé přehlídky. Ocenění
v (oﬁciálně neexistující) kategorii Nejlepší nehrající herec získal Karel Stuchlík za asistenci
při jednom dialogu a ocenění v (další oﬁciálně neexistující) kategorii Oslavenec Pohárku
získal Miroslav Lamač, který v pátek třináctého slavil narozeniny.
Děkujeme všem, kteří nám s organizací pomohli, samozřejmě účinkujícím a divákům.

Společné foto po vyhlášení výsledků

První výročí Studia Hamlet
V sobotu 11. dubna oslavíme v městském divadle roční výročí existence Studia
Hamlet komponovaným pořadem HAM HAM LET aneb LETEM S HAMLETEM.
Ten by vás měl všechny dobře pobavit a především rozesmát. Bude se hrát, zpívat i soutěžit.
Více bude zveřejněno v dubnovém zpravodaji a samozřejmě na plakátech.
Zdislava Bohuslavová, vedoucí souboru
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
Výstava Salon 2
V neděli 15. února skončila výstava Salon 2. Druhého ročníku železnobrodského Salonu se
účastnilo 104 vystavujících, vystaveno bylo na 257 děl! Výstavu navštívilo celkem 258 osob.
Návštěvníci výstavy měli příležitost hlasovat o nejzajímavější dílo – a tvůrce s nejvyšším
počtem odevzdaných hlasů získá termín pro samostatnou výstavu v roce 2016.
Vítězem Salonu 2 se stal Jan Smetana s 20 hlasy.
Za ním se umístili Václav Řezáč se 16 hlasy, Františka Hellerová s 15 hlasy, Stanislav
Pelikán se 14 hlasy a Růžena Rubešová se 12 hlasy.

Výstava Brody v Brodě 2014
27. února – 29. března
sobota–neděle 13–16 hodin
Putovní výstava fotograﬁí z fotograﬁcké soutěže Brody v Brodě z loňského roku. Těšit se
můžete na fotograﬁe z Českého Brodu, Havlíčkova Brodu, Uherského Brodu, Vyššího Brodu
a samozřejmě našeho Železného Brodu.

Výstava Čtyři generace Radů
3. dubna – 3. května (vernisáž 2. dubna od 17 hodin)
Na měsíc duben připravujeme výstavu „Čtyři generace Radů“, která nám připomene
významnou rodinu Radovu. Letos uplyne 100 let od úmrtí Petra Rady, 120 let od úmrtí Vlastimila Rady a 1. dubna oslaví krásné devadesátiny Jindřiška Radová.
Již nyní vás zveme na vernisáž významné výstavy, která bude jakousi rekapitulací díla
a práce Radových, poděkováním umělecké rodině a především oslavou významného životního jubilea paní Jindřišky Radové.

Výzva pro zájemce o výstavu v městské galerii
Všichni, kteří mají zájem o uspořádání výstavy v městské galerii v roce 2016, mohou
zažádat o termín výstavy do konce května. V červnu budou žádosti vyhodnoceny kulturní komisí komisí a sestaven plán výstav na rok 2016.
Stačí vyplnit žádost, kterou zájemci o výstavu naleznou na http://www.zeleznybrod.cz/
cz/obcan/kultura-sport-spolky/galerie/. V tištěné podobě je žádost k vyzvednutí v Turistickém informační centru Železný Brod. Pracovnice TIC vám s vyplněním formuláře rády
poradí.
Iva Chaloupková
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Euroregion Tour se koná v areálu jabloneckého Eurocentra

událost měsíce

EUROREGION TOUR
Ve dnech 19.–21. března se v Jablonci nad

Největší veletrh cestovního ruchu v sever-

programu bude již tradičně připraven bohatý

Nisou bude konat již 15. ročník mezinárodního

ních Čechách představí komplexní turis-

kulturní program, odborné přednášky,

veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour.

tickou nabídku krajů, regionů, měst a obcí

ochutnávky, řemeslníci a prodejci regionál-

Záštitu nad touto významnou událostí převzala

České republiky i sousedních států, nabídku

ních produktů, zábava pro děti i dospělé.

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj,

cestovních a dopravních kanceláří, lázní

V pátek 20. března tak bude např. možné

a Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

a wellness, památek, center volnočasových

pozorovat částečné zatmění slunce s odbor-

aktivit a dalších subjektů z oblasti cestov-

ným výkladem Astronomického ústavu

ního ruchu. Kromě tuzemských zástupců

a v sobotu se bavit při koncertu hudebních

se veletrhu zúčastní také vystavovatelé

skupin Polemic a Fast Food Orchestra. Stejně

z Německa, Polska, Slovinska a Slovenska.

jako v minulých letech bude součástí vele-

Letošním mottem veletrhu „Liberecký kraj

trhu i odborný doprovodný program, který

jako na dlani“ chtějí organizátoři podpořit

je koncipován jako platforma pro výměnu

aktivní turistiku – zejména nově prozna-

zkušeností a získávání nových podnětů pro

čenou turistickou trasu po hřebenech hor

aktivity v oblasticestovního ruchu.

Libereckého kraje – Hřebenovku, rozhledny
(nejvyšší počet v České republice) a regi-

Text: Petr Vondřich, foto: www.liberecky-kraj.cz.

onální výrobky. V rámci doprovodného

Více informací na: www.euroregiontour.cz.

moje místo v kraji

HARRACHOV
Harrachov pro mě znamená mimo krásnou přírodu a sportovní areál zimních sportů
především naši sklárnu. Je nejstarší fungující sklárnou na světě a návštěvník zde může
s odborným výkladem projít ruční hutní výrobu skla, historickou brusírnu skla nebo
shlédnout unikátní historickou sbírku skla ve zdejším muzeu. O Harrachovu se všeobecně
traduje, že má spoustu návštěvníků v zimní sezóně a mnohem méně ve zbývajících ročních
obdobích. U nás je to ale přesně naopak. Mimo hezké letní přírody je určitě lákadlem pro
návštěvníky právě i areál sklárny, kde mimo již zmiňované nejstarší sklárny, muzea skla,
brusírny skla, je k vidění také minipivovar a pivní lázně. Každý rok nás navštíví více než
65 tis. lidí, a patříme tak k vůbec nejvyhledávanějším místům v Libereckém kraji. Také
letos připravujeme pro naše návštěvníky tradiční pivní slavnosti – jejich už 12. ročník se
uskuteční v sobotu 18. července. Když už je ale i na mě všude moc lidí a potřebuju si na
chvíli od všeho odpočinout, vydám se na chvíli k Černému rybníku, který je v lese za naší
sklárnou. Pokaždé je tam mimořádně klidná až magická atmosféra.
František Novosad, majitel sklárny a pivovaru. Foto: archiv Františka Novosada.

NA KRAJI
jedličkův ústav v liberci má
novou barevnou a voňavou
smyslovou hernu

mohly stát oficiálním reklamním předmětem

Stavební práce probíhaly od dubna 2014 do

Libereckého kraje. „Smyslem této iniciativy je

prosince 2014 a zahrnovaly výstavbu deseti

podpořit práci živnostníků žijících a pracujících

opěrných zdí, tří mostů, dvou propustků

Mnohosmyslovou místnost, spíše hernu

v našem regionu,“ vysvětlila Ivana Hujerová,

a sanaci na dvou mostech. Na práce nava-

či odpočinkovou zónu „Snoezelen“, a také

krajská radní. „Katalog se osvědčuje nejen pro

zovala obnova vozovky v celkové délce cca

nové automatické bezbariérové dveře mají

využití Libereckým krajem, ale také pro jeho

1250 m a přeložky inženýrských sítí. Na

nyní v Centru denních služeb v Jedličkově

příspěvkové organizace, obce a další regionální

akci v celkové hodnotě 88,7 mil. Kč získal

ústavu v Liberci, který se již více než sto

zájemce, například pro firmy, úřady či neziskové

Liberecký kraj dotaci z dotačního programu

let stará o zdravotně handicapované děti

organizace,“ potvrdila radní.

na obnovu obecního a krajského majetku

kové organizace, která se již více než sto

kino varšava otevřelo kinokavárnu

z Ministerstva pro místní rozvoj.

let stará o zdravotně handicapované děti a

Ve zrekonstruovaných prostorách libereckého

dospělé, finančně podpořily Nadace Preciosa

kina Varšava byla 13. února slavnostně ote-

(50 tis. Kč) a Nadace ČEZ (147 tis. Kč).

vřena kavárna Káva. Spolek Zachraňme Kino

Obdobná motivující místnost Snoezelen se

Varšava hodlá z bývalého biografu postupně

a dospělé. Oba projekty této krajské příspěv-

postiženého živelní nebo jinou pohromou

na stipendia žákům řemeslných
oborů středních škol dá kraj
o 300 tis. kč více

nyní připravuje také pro žáky praktických

Střední školy zapojené ve stipendijním

tříd ZŠ v Českém Dubu.

programu Libereckého kraje získají v roce
2015 na stipendia žáků celkem 2,3 mil. Kč.

hejtman poděkoval dobrovolným
hasičům za skvělé výsledky
v loňském roce

O navýšení částky, která je o 300 tis. Kč vyšší

V multimediálním sále krajského úřadu

jedním z aktivních nástrojů Libereckého kraje na

než v roce předchozím, rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje. „Stipendijní program je
podporu odborného vzdělávání a již přináší své

hejtman přivítal členy Sborů dobrovolných

výsledky,“ uvedla Alena Losová, krajská radní.

hasičů z Těpeř, Poniklé, Bozkova, Smržovky,
Jilemnice, Vratislavic a Frýdlantu. „Čin-

Kino Varšava v Liberci znovu ožívá.
Foto: Archiv Zachraňme Kino Varšava.

nesmírně si vážím jejich obětavé práce. Jsou

vybudovat s pomocí evropských dotací

hejtman vyznamenal příslušníky
integrovaného záchranného systému

to právě oni, kteří v obcích plní důležitou roli.

multikulturní centrum, v němž by se vedle

Celkem dvanácti vybraným příslušníkům

Pomáhají občanům, věnují se mládeži, zasahují

filmových představení odehrávalo i divadlo

Integrovaného záchranného systému (IZS)

u mimořádných situací a spolupracují s profe-

nebo tanec. Projekt částkou 300 tis. Kč

předal hejtman Libereckého kraje Martin

sionálními hasiči. Kromě toho se často starají

finančně podpořil také Liberecký kraj. „Jsem

Půta Záslužné medaile I. a II. stupně.

o kulturní program tím, že pořádají různé bály

rád, že spolek peníze využil právě na rekonstrukci

„Záslužné medaile jsou předávány každoročně

a další akce,“ uvedl hejtman Martin Půta.

foyer budovy s kavárnou a malým sálem a vše se

příslušníkům složek Integrovaného záchranného

stihlo včas,“ uvedl hejtman Martin Půta.

systému a jednotlivcům za záchranu lidského

nost dobrovolných hasičů je velice záslužná,

připravuje se nový katalog
regionálních reklamních výrobků
Liberecký kraj již po druhé oslovuje regi-

povodní zničená silnice
ve vítkově opravena

onální výrobce a řemeslníky s výzvou

Obnovená silnice ve Vítkově, kterou v roce

o předložení svých výrobků, které by se

2010 poničila povodeň, byla znovu otevřena.

života nebo za dlouholetou aktivní a obětavou
práci ve prospěch složek IZS a ochrany obyvatelstva v Libereckém kraji,“ uvedl hejtman.
Více informací na: www.kraj-lbc.cz/aktuality

1 | Siegfried Weiss je už od narození doma v Jablonci nad
Nisou. Foto: Petr Vondřich.
2| S kamarádem Peterem Reissmüllerem na Kauschkově
památce v roce 1961. Foto: Wolfgang Ginzel.
3 | Nejnovější kniha Moje důvěrné krajiny, kterou vydalo
nakladatelství Buk. Foto: Siegfried Weiss.
4 | Z knihy Moje důvěrné krajiny. Foto: Siegfried Weiss.
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o kraji

SIEGFRIED WEISS
při fotografování potřebuji cítit sounáležitost s krajinou

Liberecký kraj se může pochlubit téměř

Většina jeho grafik je tam právě na výšku

nekonečným počtem zajímavých a krásných

a mně se to strašně líbilo. Občas fotím i na

míst. Fotograf Siegfried Weiss (81) má díky

šířku – ta krajina se na ten formát přímo

svým podmanivým snímkům zdejší krajiny

nabízí, ale já prostě potřebuju vidět to místo,

velkou zásluhu na tom, že nám nezůstanou

na kterém stojím a cítit tu sounáležitost s kra-

utajené. V roce 2013 obdržel Poctu hejtmana

jinou. Toho s fotkama na šířku nedosáhnete.

Libereckého kraje.

Panoramata mě zkrátka vůbec nelákaj – člo-

SI EGF R I E D W E ISS

Moje

důvěrné
krajiny
VE STÍNU JEŠTĚDU

3

věk vidí všechno, ale ve skutečnosti vůbec nic.
Umberto Eco někde napsal, že pokaždé,
když v nějaké vzácné nebo zajímavé chvíli

Jak jste vlastně začal fotit? V dnešní éře

vytáhneme fotoaparát a začneme fotit,

digitální fotografie fotí úplně každý, ale to

nenávratně tím zničíme jedinečnost tako-

asi dřív úplně tak nebylo…

vého okamžiku.

Svůj první fotoaparát jsem dostal od táty

Pokaždé, než foťák vytáhnu, už mám většinou

a dědečka. Společně se na něj složili, když

skoro vždy jasno o motivu. Fotím převážně

jsem se vrátil z vojny, takže s focením jsem

na výšku, snažím se v záběru vždy mít zem,

začal poměrně pozdě. Byla to Praktica a ještě

na které stojím. Díky tomu získávám s okolní

dnes se k těm fotkám vracím – některé

krajinou co možná největší sounáležitost.

vyšly i v mé nejnovější knížce Moje důvěrné

A to je pro mě ten nejpodstatnější zážitek.

krajiny.

Můj přítel, fotograf Miloslav Kalík, mi
vždycky říkal: „Ty to taháš od podlahy“.

Říká se, že když jste v přírodě sám, zážitky

4

jsou mnohem intenzivnější, než když tam
Je to zvláštní, ale já si mnohem víc pama-

jste s více lidmi…

tuju v životě na okamžiky, které nemám

Je to tak. Pokaždé, když se mě někdo zeptá,

nikdo neví, je právě v tom, že o nich nikdo

zvěčněné, než na ty, které jsem nafotil.

jestli bych ho nevzal na fotografování,

neví. Míla Nevrlý si to uvědomil ve chvíli,

Jako by to bylo tak, že moment, který

říkám: „Nezlob se, ale já chodím sám“.

kdy napsal Knihu o Jizerských horách. Jed-

vyfotím, okamžitě pustím z hlavy.

Jsou dvě výjimky – s manželkou a s jedním

ním z pro něj ne úplně příjemných následků

Je to tak. Kolikrát, když se jdeme někam

kamarádem, s kterými jsem natolik sehraný,

této krásné knihy bylo to, že ke křížkům,

projít s manželkou, nechám foťák doma, tak

že můžeme chodit mlčky celý den po horách

které do té doby téměř nikdo neznal, začaly

si pokaždé říkám, jak jsem strašně rád, že

a najednou řekneme nahlas tu samou

chodit najednou celá procesí zvědavců. A já

nemusím fotit. Vnímám tu přírodu jen tak

myšlenku.

s tímhle také dost bojuju – pro mě je foto-

pocitově a užívám si to.

grafování hodně niterný pocit a pokaždé,
Jizerské hory, s kterými si lidé vaši tvorbu

když mi vyjde knížka, stane se z toho takové

Ale ještě bych se chtěl vrátit k tomu, že

asi nejvíce spojují, jsou narvány turisty

veřejné tajemství. A najednou je po intimitě

fotíte téměř výhradně na výšku. Přitom

přímo k prasknutí. V našem kraji je ale

krajiny. Takže pokaždé, když se mě někdo

bych si právě u fotografa krajiny myslel, že

spousta krásných míst, o kterých téměř

zeptá na mé oblíbené místo, jsem tak trochu

budou převládat záběry na šířku.

nikdo neví. Prozradil byste nám nějaké?

v rozpacích.

To vzniklo tím, že jsem od manželky dostal

Asi vás zklamu (směje se). Já si totiž

knížku Slovensko v dřevorytech Karla Vika.

myslím, že kouzlo krásných míst, o kterých

Text: Petr Vondřich.

1 | Slavné panorama v nové knize Otokara Simma o Jablonci
nad Nisou. Foto: Bohumil Jakoubě.
2| Tomáš Slavík se letos představí v Jablonci na mistrovství
světa ve fourcrossu. Foto: Archiv Tomáše Slavíka.
3 | Firma Šenýr již tradičně zdobí svými šperky Českou
Miss. Foto: Archiv firmy Šenýr.
4 | Jablonecký dětský pěvecký sbor Iuventus, Gaude! slaví
úspěchy po celém světě. Foto: Archiv Iuventus, Gaude!
5 | V La Kavárně se pořádají také vernisáže, degustace vín
nebo literární a hudební večery. Foto: Archiv La Kavárna.
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krajem

JABLONEC NAD NISOU
Jablonec nad Nisou má několik přívlastků.

v biatlonu a 25. července dokonce mistrovství

Tím nejznámějším je bezesporu město

světa ve fourcrossu. Až se na slavný závod na

bižuterie. A i když už asi netěší takovému

trati na Dobré Vodě přijedete podívat, neza-

světovému věhlasu jako na přelomu 19.

pomeňte vylézt až úplně nahoru, je odsud

a 20. století, Jablonci se stále úspěšně daří

jeden z nejnádhernějších pohledů na město.

z této bohaté tradice čerpat. Ať už se jedná

Jablonec je ale také městem kultury, do kte-

o Preciosu, jednoho z největších světových

rého se sjíždějí lidé z celého regionu. Za vaši

výrobců bižuterie, nebo o malé rodinné firmy

pozornost stojí bezesporu bohatá nabídka

jako Šenýr, která každoročně zdobí finalistky

zdejších kin (kolem 50 filmů měsíčně!)

soutěže Česká Miss nebo firma Ralton, která

a hudebního klubu Na Rampě. Uniknout by

dlouhodobě spolupracuje s věhlasnými světo-

vám rozhodně neměly ani přednášky s před-

vými módními domy jako Dior, Chanel nebo

ními českými architekty, které v knihkupectví

Louis Vuitton. Navštívit můžete také obchod

Serius každý měsíc pořádá občanské sdružení

Palace Plus, kde na vás na ploše 700 m2 čeká

PLAC. Nebo příjemné gastronomické zážitky

ta nejširší nabídka skla a bižuterie. V rámci

v La Kavárně nebo nedávno otevřeném

Mezinárodního trienále, které svým významem

Q Burger Baru. Jablonec také můžeme nazvat

daleko přesahuje hranice regionu, Muzeum

českým Silicon Valley. Jen v málokterém

skla a bižuterie každé tři roky představí

českém městě najdete totiž tolik šikovných

přední výrobce skla a bižuterie. Další dvě

mladých lidí, kteří by v oboru IT dosáhli tak

významné akce pořádá v Jablonci každoročně

významného mezinárodního věhlasu. Pokud

Svaz výrobců skla a bižuterie, začátkem roku

vám názvy stahuj.cz, heureka.cz nebo Slevo-

módní přehlídku Made in Jablonec a v srpnu

mat znějí povědomě, pak vězte, že nevznikly

reprezentativní výstavu Křehká krása. Druhým

nikde jinde, než v jablonecké firmě Miton.

přívlastkem, kterým se Jablonec často chlubí,

Jakub Břečka dostal pozvání pracovat přímo

je město sportu. A na rozdíl od mnoha jiných

pro společnost Apple, Jura Ibl se podílel na

měst naprosto po právu. Jména jako Barbora

vývoji aplikace pro lokální měnu v londýnské

Špotáková nebo Gabriela Soukalová zná dnes

čtvrti Brixton. A zapomenout rozhodně

celý svět, to samé platí i o Tomáši Slavíkovi,

nesmíme na pana Dalibora Dědka a jeho

několikanásobném světovém šampiónovi

společnost Jablotron, ale o těch jste určitě

ve fourcrossu. O jejich umění se můžete

už slyšeli.

na vlastní oči přesvědčit přímo v Jablonci:
25.–26. března se zde koná mistrovství ČR

Text: Petr Vondřich.
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vybíráme z programu kina
Také březnový program nabízí ve svých standardních programových řadách pro každého něco.
Kobry a užovky (7. 3.) je příběh dvou bratrů, z nichž ani jeden nežije zrovna příkladným životem
– Užovka (Matěj Hádek) je ztracený ve svém vlastním životě. Přesto, že je mu už skoro čtyřicet,
nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední šanci sám se sebou něco udělat. Naskytne se
mu šance, kterou nehodlá promarnit. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek) je magor, nezodpovědné
dítě a feťák, bydlící s věčně opilou matkou (Jana Šulcová). Staví vzdušné zámky a vykrádá
chatky. Ve chvíli, kdy se ukáže, že Užovka by už mohl být konečně šťastný, se objeví Kobra.
Užovka se mu rozhodne dát pořádnou lekci, situace se ale vymkne kontrole... Filmové drama
natočil režisér Jan Prušinovský, obecně známý jako režisér úspěšného seriálu Okresní přebor.
Americký sniper (14. 3.) vypráví pohledem režiséra Clinta Eastwooda příběh skutečného odstřelovače americké námořní pěchoty Chrise Kylea, který se zúčastnil celkem čtyř hrůzných misí
v Iráku a stal se symbolem kréda jednotek SEAL „neopustit ani jednoho muže“. Jeho neomylná
přesnost zachránila na bojišti velký počet životů, a když se rozšířila pověst o jeho odvážných
husarských kouscích, vysloužil si přezdívku „Legenda“. Avšak jeho pověst se donesla až za
nepřátelské linie... Strhující drama je považováno za jeden z ﬁlmových vrcholů tohoto roku.
Fanoušci oblíbené Partičky si jistě nenechají ujít ﬁlmovou komedii Vybíjená (27. 3.), kde se
v hlavních rolích objeví hned tři z jejích protagonistů. Snímek natočený na motivy románu Michala Viewegha je groteskou o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání
lidského štěstí. V několika časových rovinách vypráví příběh spolužáků, kteří spolu prožívají
různé životní etapy. Na abiturientském srazu gymnázia se nabízí prostor nejen pro sentimentální vzpomínky, ale především k bilanci nenaplněných tužeb i uskutečněných snů a prožitého
života.
Dobré kino nabídne mimo jiné ﬁlmovou klasiku: Perný den (31. 3.) – John, Paul, George a Ringo
v době své největší slávy, v době, kdy „beatlemánie“ doslova hýbala světem a naplno zasáhla
životy miliónů fanoušků.
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz. Tištěné programy
jsou k dispozici na TIC a na pokladně kina.
David Pešek, vedoucí kina

Premiérové kino: Vybíjená
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
12. PECHA KUCHA NIGHT ŽELEZNÝ BROD
pátek 13. března od 20 hodin

KC Kino Železný Brod
Pecha Kucha Night je jedinečný světový koncept setkávání umělců, designérů, výtvarníků, graﬁků, architektů a teoretiků, kteří tak mají možnost vyměnit si své zkušenosti a poznatky z oboru a seznámit s nimi veřejnost.
Železný Brod je teprve sedmým a zároveň nejmenším městem v České republice, kde se
Pecha Kucha Night pořádá. Organizátoři – Eliška Lhotská, Zdeněk Lhotský, Ondřej Vicena
a Martin Hlubuček – zvou na už dvanácté setkání, kde svých 20 × 20 vteřin k prezentaci svých
inspirací a zajímavostí využije tentokrát hlavně nastupující generace umělců a designérů.
Vstupné: Od 5. 3. 2015 budou vstupenky v předprodeji za 100 Kč.
Vstupenky na místě za 120 Kč.
Novinkou je možnost zakoupení vstupenky s rezervací místa k sezení
(pouze v omezeném počtu, v předprodeji za 130 Kč).
Pořádá PKN tým a Občanská beseda Železný Brod

TAIWAN – ILHA FORMOSA – NÁDHERNÝ OSTROV
středa 18. března od 18 hodin

KC Kino Železný Brod
Cestopisná přednáška, diashow Hanky Kortanové o Taiwanu.
Ostrov, na kterém leží dnešní téměř žádnou zemí oﬁciálně neuznaný stát Taiwan, pojmenovali v dávných dobách Portugalci Ilha Formosa neboli Nádherný ostrov – a měli pravdu.
Taiwan je země rozmanité zelené přírody s téměř čtyřtisícovými horami a divokých pobřeží
modrého Paciﬁku, snoubící se s jedinečnou kulturou Číny ve svobodném prostředí, které
si Taiwanci tvrdě vydobyli. Ačkoliv je malou zemí, má mnoho co nabídnout – přijďte se přesvědčit.
Vstupné dobrovolné
Pořádá IKS Železný Brod
Kdybyste se vydali z naší vlasti směrem na východ, překonali pláně Kazachstánu, odvážně prošli přímo středem Číny a přeplavali Jihočínské moře, vynořili byste se na půdě, která
v dnešním světě patří Taiwanu. Taiwan je malý ostrov, svým rozsahem dosahuje asi poloviny
velikosti naší země, avšak má za sebou obrovsky bohatou historii, ne nepodobnou té naší.
Vedle Číny stojí osamocen na střetu litosférických desek a za samostatnou zemi ho považuje
jen hrstka státu. Česká republika k nim nepatří.
Přes tuto skutečnost jsem dostala příležitost na Taiwan odjet a strávit tam pět měsíců studiem
čínštiny. Taiwan vám nabídne rozmanitou přírodu, která přechází do třech podnebných pásů,
spoustu historických památek na časy dobré i těžké. Ochutnáte tóny taiwanského čajového
obřadu, vykoupete se ve spoustě přírodních horkých pramenů v horách, prohlédnete si nádherně zelená rýžová pole, divoká a nespoutaná pobřeží Paciﬁku, vyzkoušíte roztodivná jídla,
která byste za normálních okolností nikdy nestrčili do pusy, poznáte obří buddhistické kláštery
a mnohem více. Přijďte se mnou prožít dobrodružství.
Hanka Kortanová
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MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ
KRESBY J. V. SCHEYBALA

14. 2. 2015 – 22. 3. 2015
březen: sobota–neděle 9–12 a 13–16 hodin

Městské muzeum – Běliště
Výstava dokumentárních národopisných kreseb Josefa Václava Scheybala.
Vstupné v rámci vstupného do muzea
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě

ZDENĚK JUNA

17. 1. – 26. 4. 2015
březen: 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

VELIKONOČNÍ JARMARK NA BĚLIŠTI
27. – 29. března 2015
pátek–neděle 9–17 hodin

Městské muzeum – Běliště
Opět po roce se bude v národopisné expozici na Bělišti konat tradiční Velikonoční
jarmark. Připravili jsme pro vás jarní dekorace, kraslice, pomlázky, řehtačky, perníčky,
proutěné košíky a další velikonoční a řemeslné zboží. Nakoupit budete moci i výrobky
z dílny Sdružení zdravotně postižených. Po čas konání jarmarku bude připraven tradiční
doprovodný program. Předvádění rukodělných technik (paličkovaná krajka, zdobení kraslic),
výtvarná dílna Domu dětí a mládeže Mozaika ze Železného Brodu. Na sobotu i neděli je
připraven kulturní program. V sobotu v 11 hodin zahrají žáci ZUŠ
pod vedením Rudy Müllera a v neděli v 11 hodin soubor Matičky
ze Semil zahraje pohádku O kohoutkovi a slepičce. Jako námět na
jarní doprovodnou výstavu jsme zvolili Železný Brod v obrazech
z naší muzejní sbírky. Představíme různá vyobrazení Železného
Brodu od známých i neznámých autorů, profesionálních výtvarníků i amatérů.
Vstupné 5 a 10 Kč
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě
Mgr. Petra Hejralová
ředitelka muzea
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DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ
VÝSTAVA KYTICE A KRAJINY VLADIMÍRA OTMARA
6. 2. – 5. 4.
po–ne 9–17 hodin

Muzeum a galerie společnosti Detesk
Až do 5. dubna můžete zhlédnout výstavu obrazů železnobrodského rodáka – akademického malíře Vladimíra
Otmara (1935–1994). Výstava připomíná jeho letošní
nedožité osmdesátiny a seznamuje s jeho uměleckým
odkazem na obrazech – krajinách z okolí Železného
Brodu a zátiších s kyticemi v ateliérovém prostředí.
Zátiší s antickou hlavou, 1993

Antonín Langhamer

HRÁTKY S PAMĚTÍ

úterý 17. března od 10 hodin

Dům s pečovatelskou službou Železný Brod
Sociálně-aktivizační služby pro seniory, trénink paměti s lektorem Zdeňkem Chourou, pracovníkem v sociálních službách,
členem České alzheimerovské společnosti. Dobrou náladu
a tužku s sebou!
Vstupné 15 Kč
Pořádá Odbor sociálních věcí MěÚ Železný Brod

LUŽICE Z PRVNÍ RUKY

pátek 13. března od 17.30 hodin

aula SUPŠS Železný Brod
přednáška místní skupiny ČKA – Český ráj
Srdečně zveme na přednášku a besedu místní skupiny České křesťanské akademie
– Český ráj na téma Lužice. Z Horní Lužice nám tento kraj a slovanský národ Lužických Srbů přijede přiblížit jedna z jejich významných osobností pan Dr. Pětr Brězan.
Pana doktora Brězana známe už mnoho let. Tradičně, už asi dvacet let, jezdíme slavit Velikonoce do Horní Lužice. Jedenkrát nás oslovil v Ralbitz – (Ralbicy) na cestě do kostela před
odjezdem velikonočních jezdců na zpáteční cestu do Witichenau (Kulowa). Vždy se těšíme
na setkání s ním. Letos by měl jet tuto spanilou jízdu už po sedmdesáté. Ani nevím, jak se
takové jubileum označuje.
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Lužice je proslulá svými velikonočními jízdami. Tato tradice je stará více jak tři sta let a nebyla přerušena ani dobou komunismu. Velikonoční jezdci tráví v sedle skoro celou velikonoční
neděli. Jednotlivá procesí mají trasy sestavené tak, aby se nikde nepotkala.
Dr. Pětr Brězan (*1932) studoval po válce na reálném gymnáziu ve Varnsdrorfu. Poválečné
Československo se angažovalo v pomoci Lužickým Srbům. V první polovině padesátých let
vystudoval veterinární lékařství v Lipsku a celý život až dosud se věnuje svému povolání. Je
členem mnoha spolků a nositelem mnoha čestných funkcí jako je „Bratrowstwo“, „Domowina“, „Cyrill-Methodius“ a další.
Už před padesáti lety jsme se učili, že tento národ Lužických Srbů splynul s německým
obyvatelstvem, ale bohudíky tomu tak ještě není. Proč? To nám může objasnit náš host.
Národ Lužických Srbů se mezitím hodně vytratil z našeho povědomí, a je to škoda. Proto si
nenechme ujít tuto příležitost k osvěžení svých vědomostí.
Na vaši bohatou účast a zvídavé dotazy se těší Ing. arch. Martin Tomešek.
Pořádá místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj

NO COUNTRY FOR OLD MEN 3

sobota 14. března od 19.30 hodin (do neděle 15. března 2 hodin)

Music Club Korint Železný Brod
Již třetí oslava narozenin železnobrodských i přespolních chuligánů, která proběhne pod
vtipným názvem TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ 3. Krom domácích a pořádajících dřevorubců F.A.KING se akce zúčastní i další umělci plus minus HC / crossover ražení.
Vstupné 70 Kč
Pořádá FAKING BOOKINGS a F.A.KING

25

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Březen – měsíc čtenářů
V březnu všechny české knihovny tradičně oceňují své nejlepší čtenáře, v letošním
roce je pozornost soustředěna na tatínky – čtenáře, kteří čtou svým dětem a pomáhají
jim vytvářet vztah ke knížkám. V naší knihovně jsme vyhodnotili jako nejaktivnějšího
tátu – čtenáře pana Petra Melichara, který svým dvěma dětem pomáhá knížky vybírat,
čte s nimi a kromě toho v knihovně už několik let plní důležitou funkci rytíře při pasování prvňáčků na čtenáře, za což mu patří náš velký dík.
Děkujeme při této příležitosti také všem našim čtenářům a uživatelům, kteří nám zachovávají přízeň a navštěvují věrně knihovnu přes nelehké podmínky a problémy, kterým jsou zde
vystaveni. Věřte, že bychom vám rádi nabídli naše služby v důstojnějším a kulturnějším prostředí. Prozatím se snažíme dělat, co se dá. Kromě půjčování knížek a časopisů a dalších
běžných služeb nabízíme i deskové hry a čtečku e-knih k vyzkoušení a zapůjčení domů.
Děti, přiveďte své tatínky do knihovny! V březnu nabízíme tatínkům s dětmi bezplatnou roční čtenářskou registraci.
Novinky v městské knihovně:
Christina Baker Kline: Vlak naděje
Román inspirovaný skutečnými událostmi. Píše se rok 1929 a devítiletá Niamh, která přišla
o rodinu po velkém požáru na newyorské periferii, cestuje vlakem naděje díky organizaci
Pomoc dětem vstříc nejisté budoucnosti k pěstounské rodině na venkově… Podobně je na
tom i sedmnáctiletá Molly v roce 2011. Střídá jednu pěstounskou rodinu za druhou a jde
z průšvihu do průšvihu. Za ten poslední musí na veřejně prospěšné práce: bude uklízet
v podkroví devadesátileté paní. Protnou se osudy těchto dvou žen?
Michal Faber: Kvítek karmínový a bílý
„Velký román devatenáctého století, napsaný ovšem ve století jednadvacátém“ zavádí čtenáře do viktoriánského Londýna, ale v příběhu prostitutky Sugar se nevyhýbá ani spodnímu
proudu tehdejšího života, který tehdy tak naturalisticky zpodobněn být nemohl.
Patrik Hartl: Malý pražský erotikon
Malý pražský erotikon je druhým románem režiséra a autora úspěšných divadelních komedií
Patrika Hartla. Díky autorovu nekonformnímu nadhledu a smyslu pro humor je určený i těm,
kteří bývají ke knížkám o lásce zpravidla nedůvěřiví.
Na Babě stojí nad strání s výhledem na Prahu dvě sousedící řadovky, ve kterých bydlí
rodiny, jejichž členové prožívají pod povrchem zdánlivě všedních dní nečekaně osudové
milostné příběhy.
Peter May: Pán ohně
První svazek série čínských thrillerů. Čínský detektiv Li Jen pátrá spolu s americkou soudní lékařkou Margaret Campbellovou po vrahovi vysoce postaveného vědce, jehož ohořelá,
doutnající mrtvola byla nalezena v pekingském parku.
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Andy Weir: Marťan
Před šesti dny se Mark Watney jako jeden z prvních lidí prošel po Marsu. Teď bude ale nejspíš taky prvním člověkem, který tam zemře... sám a bez spojení se Zemí. Mark se však nevzdává. Strhující, podmanivý a přesvědčivý příběh o lidské nezdolnosti a vynalézavosti tváří
v tvář beznadějné situaci obletěl celý čtenářský svět a dočkal se i ﬁlmového zpracování.
Petr Ludwig: Konec prokrastinace
Jádrem knihy je osm konkrétních praktických nástrojů osobního rozvoje, které vám pomohou k větší motivaci, efektivitě, produktivitě a celkově dlouhodobější spokojenosti.
Z literatury pro děti a mládež:
Astrid Lindgrenová: Skřítek Nils
Osm příběhů o dětech, které se přátelí se skřítky i s princeznou, navštěvují podivuhodná
místa, bojují s loupežníky a pomáhají vílám.
Mgr. Dana Hudíková
vedoucí knihovny

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Plán na březen 2015
Úřední den od 14 hodin (záloha na Chorvatsko – poslední termín)
po
2. 3.
Schůze výboru od 14 hodin
st
4. 3.
Výroční členská schůze od 14 hodin, MěÚ budova B, třetí poschodí.
st
11. 3.
Prezentace a členské příspěvky od 13.30 hodin.
Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014, volba nového výboru.
Nezapomeňte členské legitimace. Těšíme se na vaši účast.
Ruční práce každé pondělí od 14 hodin.
Klub ONKO – DIA od 14 hodin
18. 3. st
Velikonoční trhy na Bělišti. Navštivte naše prodejní místo, kde budou
27. 3. – 29. 3.
naše tradiční výrobky i překvapení.
Přijďte podpořit činnost sdružení.
Připravujeme na duben celodenní výlet do Lomnice nad Popelkou a okolí. Přihlášky
na členské schůzi a po celý měsíc přijímá M. Minářová. Bližší údaje ve vývěsce a ve Zpravodaji.
Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříči.
Sledujte aktuální informace ve vývěsce na tržnici.
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
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SPORT
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

každé úterý od 17 do 18 hodin

v sokolovně Železný Brod
Vstupné 20 Kč.
Pořádá TJ Sokol Železný Brod ve spolupráci s mateřskými školami
v Železném Brodě a ve spolupráci s FSA Jany Boučkové.

Obrat z říše snů!
V neděli 25. ledna 2015 jsme jako zatím neporažený tým vstoupili do druhé části Slavia ligy. Čekal nás domácí zápas proti Novému Boru. V prvním zápase jsme na palubovce Boru vyhráli hladce poměrem 15:3. Věděli jsme ale, že odveta bude úplně něco
jiného. Nespletli jsme se.
První třetina:
První třetiny nám obecně vůbec nejdou a to platilo i pro tento zápas. Dlouho nám trvá, než
se rozkoukáme, rozehrajeme a soupeř nás vždy potrestá.
Druhá třetina:
Speciální formace, která měla za úkol zvrátit nepříznivý zápas, začala okamžitě úřadovat.
Druhá třetina byla skvostná. Dařilo se nám kombinovat a z každé pozice jsme se nebáli
střílet a to neslo své ovoce.
Třetí třetina: Asi deset minut před koncem jsme srovnali s Borem krok a na ukazateli svítila
remíza. S tím jsme se však nechtěli smířit a po pár minutách jsme poprvé v zápase vedli.
Nevzdali jsme se! Třemi brankami v závěru třetiny jsme utkání otočili na naší stranu. Po
neuvěřitelném obratu na světelné tabuli svítil výsledek FBC Železný Brod vs Nový
Bor 17:16.
Martin Bouček
(redakčně kráceno)

Fotbal – rozpis mistrovských zápasů – březen 2015
datum

„A“ muži

„B“ muži

dorost

starší žáci

mladší žáci

7. 3. 2015
8. 3. 2015
14. 3. 2015

PÚ Lomnice
D 11 hod. Pohár Mírová pod Kozákovem

15. 3. 2015
21. 3. 2015

V 15 hod. Semily

22. 3. 2015
28. 3. 2015

D 15 hod. Zásada
D 16 hod. Chrastava

29. 3. 2015

D – zápas hraný V ŽB
V – zápas hraný u soupeře
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V 15 hod. Velké Hamry

Jaroslav Kletečka
předseda klubu

Vyhlášení Sportovce Železnobrodska 2014
V sobotu 17. ledna 2015 proběhlo vyhlášení Sportovce Železnobrodska za rok 2014.
Jak jsme slíbili, přinášíme postupně medailonky oceněných. V tomto čísle se věnujeme osobnostem v kategorii Trenér, kterými jsou: Jana a Josef Žídkovi, Matěj Masný
a Veronika Čurdová.
Jana Žídková a Josef Žídek
Oba pochází z rodin se sokolskou tradicí. Necítí se být
trenéry, ale spíš cvičiteli. Jejich prvními příklady byli
učitelé na základní škole, kteří většinou byli i členy Sokola. Největším vzorem byl pro ně pan učitel Zdenek
Krikorka a dlouholetý náčelník Sokola ve Velkých Hamrech Otakar Vedral, který dovedl nejen Josefa Žídka,
ale i mnoho dalších mladých dívek a chlapců k velkým
úspěchům – až na přeborníky republiky. Josef Žídek
začal na vojně v roce 1969 nacvičovat spartakiádní
skladbu na trampolínách. Ve skocích na trampolíně se
pak stal přeborníkem republiky. Jana Žídková začíná
působit jako cvičitelka asi v patnácti letech, tehdy je
vedla paní Jaroslava Skovalčinská. Od ní získala Jana
Žídková základy metodiky a poskytování záchrany při
Ocenění převzala paní Žídková
cvičení. V roce 1981 začala Jana Žídková působit jako
cvičitelka tehdy jazzgymnastiky a zdravotního cvičení. Dnes se stará v hodinách zdravotního cvičení o dobrou kondici starších cvičenek.
Matěj Masný
Osmým rokem vede družstva mládeže a dospělých
SDH v Těpeřích. Jeho svěřenci v roce 2014 vybojovali
osm medailí na Mistrovstvích České republiky v Brně
a v Českých Budějovicích, v našem kraji patří jeho
svěřenci mezi naprostou špičku.
Matěj Masný měl od dětství blízko ke sportu jako
správný vesnický kluk. Navázal na rodinnou tradici
a v osmi letech vstoupil do sboru dobrovolných hasičů v Těpeřích do kolektivu mladých žáků. Ve sboru
vyrostl a chtěl předávat zkušenosti dál. V roce 2007 se
stal instruktorem a poté i vedoucím mládeže (v podstatě trenérem ač bez trenérských zkoušek – to prý
u hasičů nevedou...).
Věnuje se dětem, dorostu i dospělým a s těmito sportovními družstvy se již několikrát probojoval na mistrovství republiky. Nejvíce si cení postupu na MČR hry
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SPORT
Plamen v Jablonci nad Nisou v roce 2013, podařilo se to totiž po dlouhých deseti letech.
Celkově se dobrovolní hasiči v Těpeřích vyšvihli na jeden z nejúspěšnějších sborů v kraji.
V trénování hasičů vidí smysluplné využití času pro místní děti, navíc když děti mívají čím
dál tím méně pohybu. Jakkoliv je tato „práce“ náročná, přináší i spoustu skvělých zážitků
a nových přátelství, za které je Matěj Masný vděčný. Svůj život s hasiči spojil i profesně,
pracuje u Hasičského záchranného sboru v Liberci.
Veronika Čurdová
Železnobrodská volejbalistka Veronika Čurdová se
věnuje odbíjené už od svých deseti let, kdy ji k tomuto sportu přivedli rodiče. Po absolvování pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem nastoupila jako učitelka na základní škole, ale
v současné době je na mateřské dovolené a vychovává ročního syna. Za oddíl TJ Železný Brod hraje již
25 let na postu nahrávačky. V posledních letech působí u týmu jako trenérka společně se svou maminkou
Jiřinou Čurdovou. Na podzim loňského roku sehrálo
družstvo žen A v krajském přeboru mnoho vyrovnaných a bojovných zápasů a odměnou je po podzimní
části pěkné 4. místo, které se děvčata budou snažit
udržet nebo ještě vylepšit.
Iva Chaloupková

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Zápis dětí do mateřských škol v Železném Brodě
Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2015/2016
proběhne v pondělí 27. dubna a v úterý 28. dubna 2015 vždy od 8 do 15.30 hodin
– v Mateřské škole Železný Brod, Slunečná 327,
– v Mateřské škole Železný Brod, Na Vápence 766 – odloučené pracoviště,
– v Mateřské škole Železný Brod, Stavbařů 832.
K zápisu do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti, které dovrší 31. 8. 2015 třetí rok
věku. Mladší děti mohou být přijaty pouze v případě volné kapacity v mateřské škole.
Upozorňujeme rodiče, že v tomto termínu je nutné přihlásit i dítě, které nezačne navštěvovat mateřkou školu od září 2015, ale nastoupí až v průběhu školního roku.
Božena Měchurová
ﬁnanční odbor – úsek školství
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Mateřská škola Na Vápence

Těšíte se na jaro?
V pátek 27. března v 10.30 hodin se můžete spolu s dětmi z MŠ Na Vápence zúčastnit
vynášení Morany a připomenout si tak pohanský zvyk starých Slovanů. Děti se na tuto
akci pečlivě připravují a velmi těší.
Neseme Mořenu, na vrchu červenú, na spodu zelenú, pěknú, pěknú, pěkně přistrojenú…
Jitka Strnadová

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

Přihlášky ke studiu
Upozorňujeme uchazeče o studium některého z technických oborů – Aplikovaná chemie a Technologie skla – že přihlášky ke studiu se podávají ředitelce školy a to nejpozději do 15. března 2015.
MgA. Martin Hlubuček, zástupce ředitelky

Dům dětí a mládeže Mozaika Železný Brod

Akce DDM Mozaika v březnu 2015
20. března
Noc chemiků
27. března
Noc s Andersenem
27.–29. března Výtvarné dílny na Bělišti
2. dubna
XX. šachový turnaj
2. dubna
Velikonoční výtvarné dílničky v DDM
3. dubna
Hledání pokladu na Velký pátek
Nezapomeňte na nabídku letních táborů,
je opravdu pestrá. Bližší informace obdržíte v DDM,
nabídka táborů bude zveřejněna v příštím čísle Zpravodaje.
Eva Rydvalová, ředitelka DDM Mozaika
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GRATULUJEME

Životní jubilea
V únoru oslavili významná životní jubilea tito naši spoluobčané. Do dalších let jim
přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Pokud oslavíte narozeniny v měsíci březnu 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. 3. 2015.
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Jubilea měsíce
Brychta Jaroslav (*1895–1971)
9. března uplyne 120 let od narození
českého sochaře, sklářského výtvarníka a významného pedagoga zdejší
sklářské školy, ve které se také po
druhé světové válce stal ředitelem.
S uměleckými aktivitami Jaroslava
Brychty je nerozlučně spojen vznik,
technický a umělecký vývoj železnobrodských skleněných ﬁgurek. Brychta navrhl obrovské množství různých
ﬁgurek (z taženého a foukaného
skla), které vznikaly díky jeho úzké spolupráci s řadou vynikajících řemeslníků. Důležitá je
také skutečnost, že se Brychtovy návrhy dále interpretovaly – více či méně úspěšné napodobeniny a variace zaměstnávaly nejednu železnobrodskou dílnu. Bez nadsázky můžeme tvrdit, že bez skleněných ﬁgurek Jaroslava Brychty by se Železný Brod nestal tak populárním
střediskem výroby českého uměleckého skla. Skleněné ﬁgurky patří i po více než devadesáti
letech mezi speciﬁcké uměleckořemeslné obory, který k našemu městu neodmyslitelně patří.
Jaroslav Brychta je rovněž autorem monumentálních plastik, z nichž některé jsou stále ve
veřejném prostoru našeho města (např. Sklář před budovou sklářské školy – 1930, postavy atletů na budově sokolovny – 1930), dále vytvářel reliéfy, skleněné plakety a odznaky,
specializoval se na portrétní plastiku. Svá díla vystavoval v tuzemsku i v zahraničí – se skleněnými ﬁgurkami dosáhl mnohých ocenění. Brychta také položil základní kámen do vývoje
tavené skleněné plastiky. Díky jeho experimentům s přetavovaným sklem ve formičkách,
které vzápětí rozvinula jeho dcera Jaroslava, můžeme považovat disciplínu tavené skleněné plastiky za technologii, která spatřila světlo světa v novodobé historii právě v Železném
Brodě. Svým dílem dokázal Brychta překročit hranice našeho regionu, jeho umělecký odkaz
má význam pro české i evropské sklářství.
V loňském roce vydalo Město Železný Brod ve spolupráci s rodinou Jaroslava Brychty obsáhlou monograﬁi věnovanou jeho životu a dílu.
Mizera Pavel (*1945)
Významné životní jubileum oslaví v březnu doc. ak. soch. Pavel Mizera, který absolvoval
železnobrodskou sklářskou školu v oboru sklářských forem v roce 1963. Ve svém studiu
pokračoval na pražské VŠUP v ateliéru skla u prof. Stanislava Libenského (1964–1970). Od
roku 1965 se účastní četných sochařských sympozií u nás i v zahraničí, pracuje zejména se
dřevem a kamenem. V letech 1992–1996 byl vedoucím ateliéru skla v nově založeném Institutu výtvarné kultury Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Po roce 1996 se stal vedoucím ateliéru prostorové tvorby Fakulty užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně.
redakce
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Okénko Brodů: Město Havlíčkův Brod se představuje
Vznik našeho města se datuje od 2. poloviny 13. století, kdy Smil z Lichtenburka
založil na Haberské stezce u zdejší osady Brod město s názvem Smilův Brod. Od doby
krále Jana Lucemburského neslo název Německý Brod. Po skončení 2. světové války bylo přejmenováno na Havlíčkův Brod. Brod byl nejprve významným hornickým
městem s těžbou stříbra, později se stal centrem řemeslné a zemědělské výroby. Při
dobytí Žižkovým husitským vojskem roku 1422 byl Německý Brod úplně zničen.
K obnově a rozkvětu došlo především v době, kdy Brod náležel
spolu s lipnickým panstvím rodině Trčků z Lípy. Od roku 1637
nesl titul „královské město“. Městu se nevyhnuly nejrůznější
pohromy, povodně a požáry, ani třicetiletá válka a takzvané
morové rány.
Od roku 1850 byl Německý Brod sídlem okresního hejtmanství, soudu, berního úřadu a správním centrem s městským
úřadem. Rozšířil se zde textilní a bramborářský průmysl. Dlouholetou tradici má zdejší mlýn a měšťanský pivovar. Ani kultura
nezůstala pozadu – divadelní ochotníci uvedli v roce 1922 vůDěkanský kostel
bec první dramatizaci Haškova Dobrého vojáka Švejka v proNanebevzetí
vedení pražských herců.
Panny Marie
Město odchovalo a hostilo řadu významných osobností, k nimž
patří Jan Václav Stamic, Josef Dobrovský, Bedřich Smetana, Jan Zrzavý. Zasadilo se o vytvoření památníku Tomáše G. Masaryka a Karla Havlíčka Borovského.
Návštěvníka napadne, že Havlíčkův Brod, který má zajímavou historii, řadu památek a příjemnou atmosféru zmodernizovaného náměstí, jde cestou pokrokových měst, která spojují
kulturu s pohodlím, fyzickou i duševní pohodou.
Tento fakt dokládá na jedné straně moderní bydlení na sídlišti Výšina, na straně druhé oblíbený sportovní komplex v Kotlině zasazený do přírodní scenérie staletého parku Budoucnost.
Od roku 2000 je Havlíčkův Brod známý jako Střed Evropy. Existence Středu Evropy byla
objevena Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem v pozůstalosti Járy Cimrmana. Jednu z modiﬁkací středu Evropy
můžete obdivovat v Sázavské ulici v podobě obřího trychtýře.
Město podporuje zájmové spolky, kulturní, sportovní a společenské akce. Havlíčkův Brod se proslavil i tradicí hokejové školy, ze které vzešli světoznámí hráči i trenéři, jako např. Josef
Augusta, Jaroslav Holík či Jan Suchý.
V našem městě je možné využít pestré nabídky kulturních
a sportovních zařízení. Příjemné chvíle lze strávit v útulných
restauračních zařízeních, cukrárnách a kavárnách.
Střed Evropy
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Ing. Eva Nigošová

Železnobrodský velikán Karel Hujer
Koncem ledna letošního roku z rodného domu pana RNDr. Karla Hujera vyšlehly
nemilosrdné plameny. Dům stojí dál jako němá výčitka.
V duchu vidím starého pana Hujera, zahradníka, jak sedíme před domem na lavičce a já
jako čerstvá „náplava“ mu s otázkami nedávám pokoj. Třeba proč jste vy, starousedlíci, tak
hrdí, opatrní a nedůvěřiví? Tuto záhadu logicky osvětlila brzy získaná znalost historie. Železný Brod byl kdysi lesy uzavřené údolíčko, lidi byli závislí na přechodu přes řeku, půda byla
velmi neúrodná a později zase zavládla konkurence mezi řemeslníky a hlavně mezi skláři.
To už byla v jejich rodinách opravdová pečlivě skrývaná tajemství. A uzavřenost prostředí
vytvářela uzavřenost povahovou.
Kdo tenkrát potřeboval hezkou kytičku, šel tedy na Těpeřskou stráň a starý pan Filip Hujer
dokázal uvázat takovou kytici, že by se, jak říkal, za ni nemusela stydět královna Viktorie.
Také říkal, že každý den na zahradě je jiný a proto nepotřebuje televizi. A že má bratra
v Americe. Ten je prý slavný a ať se na něj přeptám. To jsem také udělala.
Ten bratr se jako poslední z devíti dětí narodil roku 1902 a dali mu jméno Karel. Získal titul
RNDr. a stal se světoznámým astronomem a fyzikem, který svůj život zasvětil poznávání
věčných zákonů kosmu. Přednášel a učil v osmi světových jazycích. Vydal sedm knih a publikoval ve čtyřiceti světových vědeckých časopisech. Že byl vědcem světového významu,
dokazují pozvání a účast na řadě významných vědeckých konferencí a kongresů. Byl členem Královské astronomické společnosti v Londýně a dalších osmi vědeckých společností
v Evropě a v Americe. Přátelil se s Albertem Eisteinem.
V souladu s Masarykovým „Dívat se na svět pod zorným úhlem věčnosti“, patří dr. Hujer
k předním osobnostem našeho národa na poli duchovním ve 20. století. RNDr. Ivan Šolc,
CSc, o něm napsal: „Hujer otevřel kopuli hvězdárny do nejhlubších dálek stvoření, do lidských srdcí. Patří plným právem do velké rodiny astronomů a přírodovědců našeho národa,
doplňuje astrofyzikální obory v citlivém místě, protože ukazuje na poslední smysl tohoto snažení. Každý má své místo, svůj úkol a nežije jen pro sebe. To je obsah jeho poselství, které
je dnes ještě víc naléhavé než dříve. Karel Hujer, poutník a ﬁlozof naplnil čas, který mu byl
dán. Stojí za to přečíst si znovu mozaiku fragmentů jeho života, posadit se na Einsteinovu
lavičku vnitřního zklidnění a zamyslet se, proč na tomto světě žijeme“.
Pan doktor Hujer také rád citoval Emanuela Kanta: „Jsou dvě věci, které nás naplňují obdivem – hvězdná obloha nad námi a mravní zákon v nás“.
RNDr, Karel Hujer zemřel v Chattanooga dne 10. 6. 1988. A my, Broďáci, máme svého
slavného rodáka, na kterého můžeme být právem pyšní.
Jaroslava Jelínková
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Trávnice
Vážení Broďáci,
my, obyvatelé historické čtvrti Trávníky a blízkého okolí, bychom tímto chtěli informovat veřejnost, že jsme v lednu založili zapsaný spolek Trávnice. Máme své bydliště rádi a chtěli
bychom pomoci zachovat jeho historickou tvář, aktivně působit na zkrášlení této části města
a případně ji oživit i pořádáním nějakých společenských akcí pro veřejnost.
Scházíme se každý druhý čtvrtek v měsíci v půl sedmé v nekuřáckém salonku hospody u Kašťáků na Malém náměstí. Zatím jsme se tam vždy vešli, ale kdyby nás bylo víc,
museli bychom naše setkání přesunout do většího prostoru. Příští setkání je 12. března.
Chtěli bychom tímto pozvat všechny obyvatele Trávníků, ale i příznivce této čtvrti odkudkoli.
Přijďte pobejt.
Jiřina Čermáková a Alena Kortanová

OSTATNÍ

Aukce elektrické energie a plynu pro občany a ﬁrmy
Vážení obyvatelé Železného Brodu,
společnost eCentre pro Vás připravila ve spolupráci s Železným Brodem již druhou možnost
snížit náklady domácností, SVJ a ﬁrem na elektrickou energii a plyn. Služba je pro vás připravena opět zdarma a bez starostí se změnou dodavatele. Obdobnou nabídku již připravila
s velkým úspěchem většina měst a obcí v České republice, včetně Železného Brodu, kde
aukce proběhla na konci roku 2013 a úspory se pohybovaly okolo 26 %. V únorové aukci
úspora činila více než 22 % u elektřiny i zemního plynu, a cena plynu, která v posledních
dvou týdnech začala opět růst, i tak na 680 Kč/MWh.
Výhodných cen je dosaženo spojením poptávky více domácností či ﬁrem z celé republiky do
jednoho velkého balíku, který se pak soutěží najednou v elektronické aukci a díky tomu se
ceny dostanou hluboko pod ceníky dodavatelů. Služba je hrazena z předem stanovených
aukčních poplatků pro dodavatele, který v aukci zvítězí a získá tak celé portfolio těchto klientů.
Jak se zapojit do aukce?
1. krok: Na MěÚ Železného Brodu podepíšete smlouvu s organizátorem e-aukce – společností eCENTRE, a. s. a předáte potřebné podklady:
– kopie stávající smlouvy na elektřinu/plyn včetně všech dodatků a obchodních podmínek
– kopie vyúčtování elektřiny/plynu (souhrnná fakturace + detailní rozpis vyúčtování).
2. krok: organizátor sdruží poptávku do e-aukční síně a osloví širké portfolio dodavatelů.
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3. krok: aukce proběhne ke konci března a výsledky budou oznámeny občanům formou
emailu
4. krok: je-li cena z e-aukce nižší než vaše stávající cena, eCENTRE zpracuje smlouvu mezi
vámi a vítězným dodavatelem. Je tak zajištěn 100 % administrativní a právní servis.
5. krok: podle rychlosti zpracování vítězných smluv budou stanoveny termíny, kdy budou
smlouvy připraveny k podpisu na kontaktním místě.
Kdy a kde se můžu k e-aukci připojit?
Do aukce se můžete přihlásit tak, že přinesete potřebné podklady na kontaktní místo:
MěÚ Železný Brod – zasedací místnost
13–18 hod.
9. března a 23. března
Pondělí
10. března a 17. března 13–18 hod.
Úterý
Máte-li jakýkoliv další dotaz nebo potřebujete více informací, kontaktujte zástupce společnosti eCENTRE:
Lukáš Najman, tel. číslo 727 878 094; e-mail: lukas.najman@partnerecentre.cz;
http://www.ecentre.cz.
Do aukce se můžete přihlásit i s jiným odběrným místem než na území Železného Brodu
(provozovna, chalupa, apod.), stejně tak se můžete přihlásit i s odběrným místem na území
Železného Brodu, i když zde nemáte trvalý pobyt.

Pozvánka na výroční schůzi ČČK Železný Brod
Dne 10. března od 17 hodin zveme všechny stávající i nové členy
na výroční členskou schůzi místní skupiny ČČK Železný Brod.

Sbírka šatstva pro humanitární účely
pátek 13. března a sobota 14. března od 15 do 17 hodin
v budově internátu na Poříči v 1. patře
V letošním roce vybíráme:
– letní a zimní oblečení – dámské, pánské, dětské
– lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (min. 1 m²)
– domácí potřeby – nádobí bílé, černé, skleničky (vše nepoškozené a dobře zabalené)
– vatované i péřové přikrývky, polštáře, deky a spacáky
– obuv – spárovaná a nepoškozená
– hračky – nepoškozené a kompletní
Ludmila Fidlerová
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Zdravotní dopolední cvičení
s Evou Rydvalovou.
A je tu vždy veselo...

Sdělení redakční rady
Redakční rada nesouhlasí s připomínkami pana André Jakubičky, které zazněly na posledním
zasedání Zastupitelstva města dne 2. 2. 2015 v souvislosti s příspěvkem „Poděkování kandidátů“ uveřejněném v prosincovém čísle Zpravodaje na str. 35 a s příspěvkem „Sdělení redakční
rady“ uveřejněném v únorovém Zpravodaji na straně 37. Prosincový příspěvek byl po uznání pochybení redakční rady panem Mgr. Luﬁnkou uhrazen na pokladně města. Sdělení redakční rady
je sdělením redakčním rady, nejedná se o vyjádření pana Mgr. Luﬁnky a pana Mgr. Mališe.

Český rozhlas Sever
– vaše rádio doma, na cestách nebo i v práci
Po celý březen každé všední ráno po půl osmé si s námi zahrajte na meteorologa
z místa vašeho bydliště, prozraďte, jaké u vás vládne počasí a my vás obdarujeme milým dárkem. U mikrofonu se střídá Tomáš Beneš s Honzou Žílou. Po čtvrt na devět voláme
známým osobnostem, které mají představení nebo koncert na severu Čech. Zpravodajské
reportáže, aktuální počasí, doprava, zprávy po půl hodině a dobrá nálada nechybí každé
všední ráno mezi 5.–9. hodinou. Vstávejte s námi a buďte v obraze.
Kde nás naladíte? V Liberci na 91,3 FM, v Jablonci nad Nisou, Železném Brodě a okolí na
102,3 FM, ve Smržovce, Tanvaldu, v Desné nebo v Harrachově na 107,9 FM a Frýdlant
v Čechách ladí 97,4 FM. Novoborsko a Českolipsko 88,8 FM.
PhDr. Tomáš Beneš, vedoucí liberecké redakce
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HÁDANKA
Správná odpověď na únorovou hádanku zní:
V lednu 2015 navštívilo představení Němý Bobeš v podání Divadla Járy Cimrmana 311 osob.
Výherci únorové hádanky:
Petr Souček (tipoval 310 osob), Leskauerová Jana (tipovala 318 osob), Vladyka Pavel
(tipoval 321 osob)
Březnová hádanka:
Kolik návštěvníků si prohlédlo výstavu Salon v Městské galerii Vlastimila Rady
v loňském roce? Nápovědou vám mohou být informace o letošním Salonu na straně 20.
Své odpovědi zasílejte na e-mail info@zelbrod nebo telefonujte na číslo 483 333 999 do
15. března 2015, nezapomeňte uvést jméno a kontakt na vás. Výherci získají po dvou vstupenkách na vybrané dubnové divadelní představení v Městském divadle Železný Brod.

INZERCE

Pátrám po předcích jména Štrincl / Štryncl.
Děkuji za odezvu na e-mail: kstrincl@seznam.cz
nebo na tel. 702 046 061.

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 %.
černobílá
inzerce

barevná inzerce
obálka uvnitř

barevná inzerce
zadní strana obálky

62 × 44 mm (1/8 strany)

400 Kč

700 Kč

1 000 Kč

62 × 90 mm (1/4 strany)

700 Kč

1 100 Kč

1 500 Kč

128 × 90 mm (1/2 strany)

1 200 Kč

1 800 Kč

2 400 Kč

128 × 183 mm (celá strana)

2 000 Kč

2 800 Kč

3 600 Kč

Kontakt: 483 333 948, 722 793 091, zpravodaj@zelbrod.cz
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VÝROBA
FOUKANÝCH SVÍCNŮ
NA SKLÁŘSKÉM KAHANU
PŘI TEPLOTĚ 1 200 ºC

Nabízím
malé exkurze

po telefonické domluvě
jednotlivcům i organizacím.
Je možné vyzkoušet si práci
na kahanu osobně.
Libuše Laurinová, Zásada 345
777 559 338
cz.glass@atlas.cz

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

nabízí tyto služby

EMISE – na všechna benzínová auta!
PŘÍPRAVA NA STK
zprostředkování STK pouze za 200 Kč
Autoservis, pneuservis, geometrie,
seřízení světel, opravy výfuků,
výměna autoskel, leštění světlometů
ochranný nástřik dutin a spodku vozu
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
odtah vraku zdarma, vystavíme protokol,
za vrak zaplatíme
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
nových i použitých
volejte kdykoliv:
606 129 985, 483 389 410
www.autogerda.cz, auto-gerda@seznam.cz
Facebook Autogerda
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