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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,

říjen je měsícem, kdy si ještě, pokud to příroda dovolí, můžeme užít pár dnů babího léta. 
Stejně tak v těchto dnech finišují některé práce, pro které už může být následující měsíc 
nevhodný, zvláště pokud přijde první sněhová nadílka. A tak v říjnu panuje čilý pracovní ruch 
nejen v zahradách a parcích, ale i na stavbách. Nejinak tomu bude zajisté i v našem městě. 
Nehledě na počasí se ovšem také intenzivně řeší krátkodobé i dlouhodobé problémy na 
městském úřadu. Chtěli bychom vás, občany města, seznámit se dvěma z nich.
Stále diskutovanou otázkou je míra pracovních příležitostí v Brodě. Prozatím si musíme 
přiznat, že množství zaměstnaných lidí přímo ve městě, jako v nejlepších dobách podniku 
Železnobrodské sklo, je v současné době jen vzpomínkou. Vedení města se ovšem nechce 
s touto realitou smířit a pořád se snaží někde nabízet, jednat, nastavovat podmínky. Proběhla 
jednání s řadou firem, byla oslovena vládní agentura Czechinvest nebo kontaktováni 
zahraniční investoři včetně asijských. Problémem je poloha Železného Brodu. Budete se 
divit, ale jednou se jeví jako nevhodnou vzdálenost od rychlostních silnic, podruhé známý 
„Oběšeňák“ na silnici z Turnova, potřetí značná část města v zátopové oblasti. Stejně tak by 
investoři nejraději viděli nové přízemní výrobní haly na rovné ploše, pokud možno v místech 
bez ekologické zátěže z minulosti. A ve finále argumentují, že areál bývalého ŽBS není 
připraven denně přijmout třicítku kamionů. Vedení města se nevzdává a prozatím byla Radou 
města odsouhlasena úprava směrnice pro veřejné zakázky tak, aby mohly být do zakázek 
více zapojeny místní firmy. Na druhou stranu – umožňujeme mnoho náborových akcí firmám 
z okolí, které jsou i ochotny naše občany dovážet vlastními dopravními prostředky na 
pracoviště. A přesto se setkávají s minimálním zájmem o práci, nad čímž se podivují.
Asi jste se doslechli nebo dočetli, že by v Železném Brodě měl skončit Finanční úřad v rámci 
finančních úspor Ministerstva financí. Starosta města se s ostatními starosty, jejichž obce 
byly postiženy stejným způsobem, spojil a absolvoval mnoho jednání na vysoké úrovni 
v Poslanecké sněmovně, v Senátu a nakonec i u ministra financí A. Babiše. Kontakty 
s časopisem Ekonom rovněž vyústily v rozhovor o tomto problému, který poskytl starosta 
společně se starostou Nové Paky. Výsledkem je prozatímní kompromis, kdy v Brodě budou 
v určité dny dva pracovníci Finančního úřadu.
Na závěr, s dovolením, otázku: Víte, kdo to byl Antonín Makovec? Starosta Železného 
Brodu v letech 1911–1919. Tedy člověk, který stál v čele města při vzniku samostatného 
československého státu 28. října 1918. Na tento významný den bychom ani ve víru dnešních 
událostí spojených s obrovskou migrací do Evropy rozhodně neměli zapomínat.
Přejeme Vám hezké podzimní dny.

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta Mgr. František Lufinka, starosta
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Usnesení Rady města Železný Brod ze 14. schůze 
konané dne 26. 8. 2015

Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 
schvaluje plán inventur na rok 2015, jmenování komisí pro zajištění inventarizace pro rok 
2015 a jmenování likvidační komise
schvaluje na návrh sportovní komise následující dotace z Programu podpory sportu  
a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2015 a uzavření veřejnoprávních smluv 
na tyto dotace:
1) 45 000 Kč Svaz branně technických sportů ČR Základní organizace Železný Brod (se 
sídlem nábřeží Obránců míru 847, 468 22 Železný Brod, IČ: 60252651) na sportovní činnost, 
provoz sportovního zařízení a sportovní činnost mládeže
2) 15 000 Kč Občanské sdružení – SSC Železný Brod (se sídlem Na  Vápence 767, 468 22 
Železný Brod, IČ: 27036936) na Memoriál Václava Vele 2015
3) 8 000 Kč Kamenický klub mládeže, z. s. (se sídlem Horská Kamenice 98, 468 22 Železný 
Brod, IČ: 1579053) na sportovní vybavení hřiště v Horské Kamenici
4) 40 000 Kč Tělovýchovná jednota Sokol Hrubá Horka (se sídlem Hrubá Horka 55, 468 22 
Železný Brod, IČ: 16388933) na snížení energetické náročnosti osvětlení
5) 6 000 Kč Tělovýchovná jednota Sokol Hrubá Horka (se sídlem Hrubá Horka 55, 468 22 
Železný Brod, IČ: 16388933) na čistící zónu
6) 22 800 Kč Sportovní klub Jirkov z. s. (se sídlem Jirkov 15, 468 22 Železný Brod, 
IČ: 26598361) na údržbu sportovního a dětského areálu Jirkov
7) 8 863 Kč Tělocvičná jednota Sokol Těpeře (se sídlem Těpeře 77, 468 22 Železný Brod, 
IČ: 1877216) na 5. ročník závodu horských kol – Maratón a půlmaratón 2015
8) 16 000 Kč O. F. FSA Jany Boučkové (se sídlem Záškolí 195, 468 22 Železný Brod, 
IČ: 27049779) na Děti na startu – všeobecná sportovní průprava dětí
9) 7 500 Kč TJ Sokol Železný Brod (se sídlem Masarykova 500, 468 22 Železný Brod, 
IČ: 70956031) na závodní činnost Masters – oddíl lyžování
10) 49 684 Kč TJ Sokol Železný Brod (se sídlem Masarykova 500, 468 22 Železný Brod, 
IČ: 70956031) na dovybavení sportovišť pro všestrannost a volejbal
11) 20 000 Kč TJ Sokol Železný Brod (se sídlem Masarykova 500, 468 22 Železný Brod, 
IČ: 0956031) na sportovní vybavení – sportovní soupravy pro volejbalový „A“ tým žen
12) 31 700 Kč Tenisový klub Železný Brod, o. s. (se sídlem nábřeží Obránců míru 859,  
468 22 Železný Brod, IČ: 44225245) na sportovní vybavení pro mládež
neschvaluje na návrh sportovní komise poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol 
Hrubá Horka na mobilní oplocení hřiště z důvodu převážného použití v zimních měsících, 
kdy je potřeba chránit hřiště jiným způsobem
schvaluje na návrh sportovní komise vyřazení dotace TJ Sokol Železný Brod na Školu 
lyžování – jarní prázdniny 2016 z důvodu termínu realizace v roce 2016
schvaluje rozšíření sazebníku náhrad v předloženém znění
schvaluje ceník odebíraných odpadů ve Sběrném dvoře, Příkrá ulice, platný od 1. 10. 2015 
nahrazující ceník platný od 1. 2. 2013
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schvaluje oboustranně navrhovaný dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 571/2013 se 
společností Trigema Building a. s., Bucharova 2641/14, Praha 5 (IČ: 27653579), kterým 
se smluvní plnění skladby S30 vnějších povrchů pavilonu S2 a MVD2 vyjímá z původního 
smluvního předmětu prací stavby „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Pelechovská“ 
a snižuje tak cenu díla o 148 289,68 Kč (bez DPH)
schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o zhotovení stavby se společností EVOSA spol. s r. o. 
zastoupené jednatelem Michalem Šmejdou, se sídlem Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad 
Mohelkou (IČ: 18384501), zhotovitelem stavby „Dovybavení Sběrného dvora v Železném 
Brodě“, kterým se schvaluje provedení méněprací za 101 802,45 Kč a provedení víceprací 
za 110 986,25 Kč
schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Odkanalizování objektu 
sokolovny v Železném Brodě“
schvaluje Smlouvu o realizaci stavby „Odkanalizování objektu sokolovny v Železném Brodě“ 
se společností Evosa spol. s r. o., Frýdštejn 72, Hodkovice nad Mohelkou (IČ: 18384501) za 
1 204 441 Kč (bez DPH)
vylučuje uchazeče o zakázku „Přírodní zahrada při MŠ Na Vápence v Železném Brodě“ 
společnost GREEN PROJECT, s. r. o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice (IČ: 27195783) 
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek 
schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele služby „Přírodní zahrada při MŠ Na 
Vápence v Železném Brodě“ 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Technické služby města Železného Brodu, 
Příkrá 140, 438 22 Železný Brod (IČ: 27260887) za konečnou cenu dodávky 1 608 939 Kč 
včetně DPH (1 338 223 Kč bez DPH).
souhlasí s umožněním přístupu investora – Severočeské vodárenské společnosti, a. s., 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice – při provádění stavby JN 037 042 Železný Brod, Těpeřská, 
Chvalíkovická – rekonstrukce vodovodu na pozemky par. č. 961, 1160/1, 1143/1, 1143/2, 
kat. území Železný Brod, v obci Železný Brod, které jsou ve vlastnictví Města Železný Brod
schvaluje uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících 
s rekonstrukcí vodního díla se společností Severočeská vodárenské společnost, a. s., 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, kterou se Severočeské vodárenské 
společnosti, a. s., umožňuje vstup a vjezd na příjezdné, průjezdné a vodovodem nebo 
kanalizací přímo dotčené pozemky parc. č.  961, 1160/1, 1143/1, 1143/2, kat. území Železný 
Brod ve vlastnictví Města Železný Brod za účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy 
vodovodu nebo kanalizace
souhlasí s přijetím věcných darů za období 1–6/2015 do sbírkového fondu Městského 
muzea v Železném Brodě 
schvaluje přijetí finančního daru ve výši 2 000 Kč od paní Kristýny Uhlířové do rozpočtu
Městského muzea v Železném Brodě 
schvaluje Objednávku propagace formou adjustace loga CzechTourism a Kudy z nudy 
(Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism, Vinohradská 46, 120 41 Praha 2, 
IČ: 49277600, DIČ: CZ49277600) 
pověřuje Bc. Ivu Chaloupkovou dohledem nad dodržením podmínek objednávky
bere na vědomí zápis z jednání Redakční rady Železnobrodského zpravodaje ze dne 19. 8. 2015 
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schvaluje Smlouvu o Roznášce inform./propag. materiálů číslo 982407-0543/2015 mezi 
Městem Železný Brod a Českou poštou, s. p. Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, 
IČO: 47114983, DIČ: CZ47114983
schvaluje zřízení pozemkové služebnosti stezky, průhonu a cesty na části pozemku  
pč. 1658 v k. ú. Železný Brod pro vlastníky pozemků pč. 1666/1, 1666/2 a 1674/2, vše  
v k. ú. Železný Brod za cenu 1 000 Kč + sazba DPH
schvaluje záměr pachtu pozemků pč. 209/3 – travní p., výměra 1053 m², pč. 209/12 – travní 
p., výměra 1 483 m², pč. 209/13 – travní p., výměra 20 m², pč. 209/14 – travní p., výměra  
460 m², pč. 209/15 – travní p., výměra 1076 m², pč. 209/16 – travní p., výměra 138 m², 
pč. 209/17 – travní p., výměra 607 m², pč. 209/18 – travní p., výměra 2523 m², pč. 209/19 
– travní p., výměra 332 m², pč. 209/20 – travní p., výměra 44 m², pč. 209/21 – travní p., 
výměra 117 m², pč. 209/22 – travní p., výměra 118 m², pč. 209/23 – ost. pl., výměra 160 m², 
část pč. 1161 – orná p., výměra 1 152 m², pč. 1 205/2 – travní p., výměra 285 m², vše v k. ú. 
Horská Kamenice za účelem zemědělské výroby
schvaluje zřízení věcného břemene na části ppč. 1 038, 1 039 v k. ú. Bzí u Železného 
Brodu pro ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ  
405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 ve smyslu: práva budoucí oprávněné umístit, zřídit, 
provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy; 
výše jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene bude vypočtena dle schváleného 
ceníku za jednorázovou úhradu pro zřízení věcného břemene platného ke dni uzavření této 
smlouvy tj. 500 Kč za bm + sazba DPH
schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby na části pozemků pč. 1038 a 1039 v k. ú. Bzí u Železného Brodu mezi 
Městem Železný Brod, IČ: 00262633 a firmou ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, 
která je zastoupena firmou EMJ s. r. o., se sídlem Frýdlant, K. Světlé 1121, PSČ 464 01,
IČ: 27268632, DIČ: CZ27268632
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti (IP–12–4004051/
VB/1 – Železný Brod, Fr. Balatky, 2615/2 – přípojka NN) mezi Městem Železný Brod, 
IČ: 00262633 a firmou ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená firmou EMJ s. r. o., 
se sídlem Frýdlant, K. Světlé 1121, PSČ 464 01, IČ: 27268632, DIČ: CZ27268632, na 
zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku pč. 2640 v k.ú. Železný Brod za cenu  
1 650 Kč + 21 % DPH
souhlasí s přihlášením pana J. N., nyní bytem Drahotuše, k trvalému pobytu na adresu 
Jiráskovo nábřeží 715, Železný Brod
schvaluje prominutí 50 % dlužného penále za byt v ulici Jiráskovo nábřeží 712, Železný 
Brod panu J. K., trvale bytem tamtéž
schvaluje prominutí 50 % dlužného penále za byt v ulici Vaněčkova 408, Železný Brod panu 
S. R., trvale bytem tamtéž
schvaluje výměnu bytů mezi slečnou M. Š., Jiráskovo nábřeží 715, Železný Brod a paní  
J. Ch., Jiráskovo nábřeží 715, Železný Brod
bere na vědomí žádost paní J. A. o přidělení většího bytu 
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ukládá Bytovému podniku provést šetření ohledně chování nájemníků čp. 570, nábřeží 
Obránců míru, Železný Brod ve věci dodržování podmínek nájemní smlouvy
schvaluje přidělení bytu č. 29 o velikosti 2+1, Jiráskovo nábřeží 712, Železný Brod paní  
M. M., trvale bytem Železný Brod výměnou za stávající byt Na Vápence 770, Železný Brod. 
Nájemné je stanoveno ve výši 48 Kč/m².
bere na vědomí žádost pana D. D. o vrácení kauce na byt 
ukládá Bytovému podniku vyplatit 2/3 složené jistoty na byt č. 18, nábřeží Obránců míru 
570, Železný Brod v souladu s dodatkem č. 1 ke Směrnici města Železného Brodu pro 
přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města v listopadovém termínu
schvaluje přidělení bytu č. 8 o velikosti 3+1, Jiráskovo nábřeží 712, Železný Brod DDM 
Mozaika Železný Brod, Jiráskovo nábřeží 366, příspěvková organizace, IČ: 751 25 439, na 
dobu určitou s délkou trvání 1 rok, nájemné je stanoveno na 48 Kč/m²
schvaluje přidělení bytu č. 6 v DPS Železný Brod paní S. H., trvale bytem Vaněčkova, 
Železný Brod
schvaluje Dohodu o narovnání mezi Městem Železný Brod, IČ: 00262633 a Abundanta Bless, 
IČ: 28649706, se sídlem Praha, V osikách 521/22, 109 00 Praha 9 – Dolní Měcholupy, 
schvaluje záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu čp. 357 v ulici 
Masarykova, Železný Brod
souhlasí s provedeným výběrovým řízením a uzavřením Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 
222015 s firmou Window Holding, Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 28436024,
DIČ: CZ28436024 na akci: „Výměna oken objektu kina v Husově ul. čp. 697 – Železný Brod“ 
za celkovou cenu 255 986 Kč bez DPH a 294 384 vč. DPH 15 %
souhlasí s provedeným výběrovým řízením a uzavřením Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 
212015 s firmou Baroch – okna s. r. o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
IČ: 27144526, DIČ: CZ27144526 na akci: „Výměna oken objektu knihovny v Příčné ul. 
čp. 331 – Železný Brod“ za celkovou cenu 358 949 Kč bez DPH a 434 328 Kč vč. DPH 21 % 
schvaluje následující dotace z Programu podpory kultury a činnosti spolků v Železném 
Brodě na rok 2015 a uzavření veřejnoprávních smluv na tyto dotace
1) 9 829 Kč DS Tyl Železný Brod (se sídlem náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, 
IČ: 22858661) na Železnobrodské divadelní hry
2) 3 300 Kč Tělovýchovná jednota Sokol Hrubá Horka (se sídlem Hrubá Horka 55, 468 22 
Železný Brod, IČ: 16388933) na Dětské sportovní odpoledne a Vítání léta 2015
3) 4 500 Kč Tělovýchovná jednota Sokol Hrubá Horka (se sídlem Hrubá Horka 55, 468 22 
Železný Brod, IČ: 16388933) na Dětský maškarní karneval a Čepeček 2015
4) 10 000 Kč Český rybářský svaz z. s., MO Železný Brod (se sídlem Malá Horka, č. ev. 10, 
468 22 Železný Brod, IČ: 482889) na rybářské závody
5) 9 000 Kč DS Tyl Železný Brod (se sídlem náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, 
IČ: 22858661) na hru Tajemný hrad v Karpatech
6) 3 110 Kč Studio Hamlet Železný Brod, z. s. (se sídlem Městské divadlo Železný Brod, 
náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ: 03641228) na představení Nejstarší řemeslo
7) 17 290 Kč Český zahrádkářský svaz, základní organizace Jirkov (se sídlem Jirkov 117, 
468 22 Železný Brod, IČ: 75078708) na vystoupení Fouskův svět
8) 5 200 Kč Helena Čihulková (trvale bytem Obránců míru 570, 468 22 Železný Brod) na Orient show III.
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9) 20 000 Kč MgA. Rebeka Kloudová (se sídlem Na Vápence 756, 468 22 Železný Brod, 
IČ: 88269540) na Maturitní ples SUPŠS
10) 11 000 Kč ZO Českého zahrádkářského svazu Železný Brod (se sídlem Štefánikova 83, 
468 22 Železný Brod, IČ: 60253681) na hygienickou údržbu moštárny
11) 16 800 Kč Tělocvičná jednota Sokol Těpeře (se sídlem Těpeře 77, 468 22 Železný Brod, 
IČ: 1877216) na Rockfest Těpeře 2015
12) 4 000 Kč Bzovský okrašlovací spolek o. s. (se sídlem Bzí 1, 468 22 Železný Brod, 
IČ: 27022048) na X. Adventní koncert ve Bzí
13) 18 430 Kč Myslivecký spolek Jizera Železný Brod (se sídlem Štefánikova 29, 468 22 
Železný Brod, IČ: 60252693) na opravu plotu a posezení u objektu čp. 29 
14) 30 000 Kč Občanská beseda Železný Brod (se sídlem Pelechov 56, 468 22 Železný 
Brod, IČ: 22858253) na umělecký festival SEŠ-lost
15) 3 800 Kč Kamenický klub mládeže, z. s. (se sídlem Horská Kamenice 98, 468 22 Železný 
Brod, IČ: 1579053) na Oslavu dětského dne
16) 9 950 Kč Marie Šírková (trvale bytem Hrubá Horka 84, 468 22 Železný Brod) na celoroční 
aktivity ČČK Hrubá Horka 
17) 10 000 Kč Kamenický klub mládeže, z. s. (se sídlem Horská Kamenice 98, 468 22 
Železný Brod, IČ: 1579053) na celoroční provoz klubu v roce 2015 
18) 20 000 Kč Faking Bookings o. s. (se sídlem Vaněčkova 407, 468 22 Železný Brod, 
IČ: 2329786)  na akci Radim Hladík a Blue Effect + Seven v Rokli
19) 10 000 Kč Faking Bookings o. s., (se sídlem Vaněčkova 407, 468 22 Železný Brod, 
IČ: 2329786) na Faking Hard Music Fest 3
20) 17 400 Kč O. S. FSA Jany Boučkové (se sídlem Záškolí 195, 468 22 Železný Brod, 
IČ: 27049779) na projekt Děti na startu a jeho doplňkové akce
21) 15 000 Kč Tenisový klub Železný Brod, o. s. (se sídlem nábřeží Obránců míru 859,  
468 22 Železný Brod, IČ: 44225245) na Tenisový ples 
22) 4 491 Kč Studio Hamlet Železný Brod, z. s. (se sídlem Městské divadlo Železný Brod, 
náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ: 03641228) na Noc divadel
neschvaluje poskytnutí dotace SH ČMS SDH Horská Kamenice na Loučení s létem  
a doporučuje, aby byly náklady akce podrobněji specifikovány a poté akce zařazena do 
2. kola posuzování žádostí v listopadu 2015
schvaluje vyřazení žádostí o dotace z důvodu, že svým charakterem spadají pod Sportovní 
komisi, nikoli pod KSK 
1) SDH Jirkov na sportovní činnost SDH Jirkov v roce 2015 
2) SDH Těpeře na nářadí a překážky pro požární sport 
3) SDH Těpeře na Bzovsko-těpeřský pohár 
schvaluje dotace z Programu podpory sociálních služeb na následující projekty těmto 
subjektům a uzavření veřejnoprávních smluv na tyto dotace:
1) 19 000 Kč Spokojený domov, o. p. s. (se sídlem Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště 
– Veselá, IČ: 29043913) na osobní asistenci v domácím prostředí
2) 22 000 Kč Compitum o. s. (se sídlem Vysoká 35, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ: 26571129) 
na sociálně-aktivizační službu pro rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením
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3) 20 000 Kč Most k naději, spolek (se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, 
IČ: 63125137) na terénní program pro osoby ohrožené drogou
4) 5 000 Kč Fokus Semily, z. s. (se sídlem Nad Školami 480, 513 01 Semily, IČ: 22871080) 
na terapii ve Fokusu
schvaluje přijetí věcného daru 19 ks bezdrátových myší v hodnotě 2 432 Kč včetně DPH od 
firmy Pontech s. r. o., sídlo / místo podnikání: Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČ: 27977315
pro Základní školu Pelechovská 800, příspěvková organizace, 468 22 Železný Brod, 
IČ: 70694982

 Z finančního odboru

Upozornění o platbě místního poplatku za odpady

Finanční odbor Městského úřadu upozorňuje občany, že dnem 30. září skončil termín pro 
úhradu druhé splátky místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Pokud jste ještě 
nezaplatili, učiňte tak do konce měsíce října v pokladně Městského úřadu nebo převodem 
na účet města 2225-0963249319/0800, variabilní symbol 13371, konstantní symbol 378, 
specifický symbol sdělí správce poplatku na telefonním čísle 483 333 955 nebo e-mailem
v.ersilova@zelbrod.cz. Tento specifický symbol je u poplatníka stabilní a lze jej použít i při
platbách v dalších letech. Pro správné zařazení platby je uvedení specifického symbolu
nezbytné! V případě neuhrazení poplatku nebo jeho části v tomto kalendářním roce jej může 
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Vladimíra Eršilová, pokladna

 Z odboru životního prostředí

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Město Železný Brod ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r. o. pořádají 
sběr nebezpečných složek komunálního odpadu: neděle 4. října 2015

Pelechov, motorest   8.30–8.40 hod.

ŽB, Na Vápence, č. p. 762 8.45–8.55 hod.

ŽB, Poštovní, č. p. 428   9.00–9.10 hod.

ŽB, Poříč, parkoviště u náhonu 9.20–9.30 hod.

Splzov, křižovatka  9.35–9.45 hod.

Bzí, prodejna potravin   9.50–10.00 hod.

Těpeře, sokolovna  10.05–10.15 hod.

Chlístov, č. p. 33  10.25–10.35 hod. 

ŽB, u odbočky k poliklinice 10.40–10.50 hod.

ŽB, Malé náměstí  10.55–11.10 hod.

ŽB, Horecká (hřbitov)  10.55–11.05 hod.

Hrubá Horka, koloniál  12.40–12.50 hod.

Střevelná, č. p. 39  12.55–13.05 hod.

Jirkov, restaurace  13.10–13.20 hod.

Horská Kamenice, has. Zbrojnice 13.30–13.40 hod.

Malá Horka, autobusová zastávka 13.50–14.00 hod.

8



Sběr ambulantním způsobem (pojízdná sběrna) bude přistavena dle rozpisu na označeném 
stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky.
Přijímány budou tyto druhy odpadů:
* léky všeho druhu včetně mastí
* domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky, ustalovače, chemické 
přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené!!!
* zbytky starých barev, obaly od barev
* televizory, ledničky, zářivky
* všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
* upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
* olejové filtry a další zaolejovaný materiál
Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům 
zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna 
adresa.
3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní 
sběrny nebo po jejím odjezdu.
4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu.
Více informací na Městském úřadě Železný Brod, Odbor životní prostředí,  
tel. 483 333 924 nebo Severočeské komunální služby s. r. o., tel. 483 312 403.

Miloš Pala, vedoucí

Městská policie Železný Brod informuje
V posledním období zpřísnila Městská policie dohled na dodržování Obecně závazné 
vyhlášky o požívání alkoholu na veřejných prostranstvích a zákazu kouření na dětských 
hřištích. Během posledního čtvrtletí bylo řešeno 40 případů, z nichž bylo 15 vyřešeno 
v blokovém řízení.
Letošní léto s sebou přineslo nebývalý nárůst přestupků v oblasti veřejného pořádku, 
občanského soužití a majetku. Zaznamenáno bylo 45 takových skutků. Do současné doby 
se podařilo objasnit 30 případů. Osm pachatelů muselo být díky svému agresivnímu chování 
pod vlivem alkoholu umístěno do záchytné stanice při Krajské nemocnici v Liberci. Po 
vyšetření lékařem převoz do tohoto zařízení realizovali strážníci naší Městské policie.
Městská policie zasahovala během léta u tří případů, při nichž duševně nemocní lidé 
ohrožovali sebe a své okolí. V jednom případě se strážníkům podařilo nemocné zabránit ve 
skoku z balkonu. Ve všech případech lékař rozhodl o převozu do psychiatrické léčebny. Při 
převozu asistovali naši strážníci.
Letošní léto s sebou přineslo rekordní teploty. Jejich vlivem docházelo k mnohem více 
zdravotním kolapsům než v letech minulých. Strážníci poskytovali první pomoc ve  
30 případech. Jednalo se většinou o děti a seniory.

 Městská policie Železný Brod
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Během Skleněného městečka 
– Festivalu skleněných 
nástrojů v sobotu 19. září 2015
byla stvrzena Smlouva 
o partnerství mezi Železným 
Brodem a německým sklářským 
městem Lauscha. Oficiálně 
tak byly potvrzeny již existující 
přátelské vztahy v souvislosti 
s živou tradicí zpracování skla 
a tvorby uměleckého skla 
v obou městech. Starosta města 
Lauscha, Norbert Zitzmann, 
představil své město krátkou 
obrazovou prezentací. 

Partnerské město Lauscha 

V posledním čtvrtletí asistovali strážníci u 25 dopravních nehod. Ve třech případech musela 
být komunikace úplně uzavřena a doprava odkloněna.
V červenci přijala Městská policie oznámení od muže, který se obával o zdraví svého bratra. 
Ten mu po telefonu sdělil, že leží doma na zemi a nemůže se hýbat. Jelikož se nepodařilo 
zajistit klíče od bytu a hrozilo nebezpečí z prodlení, museli strážníci byt otevřít za pomocí 
síly. V bytě byl skutečně nalezen zdravotně indisponovaný muž. Byla mu poskytnuta první 
pomoc a přivolána RZS, která muže převezla do nemocnice.
Během léta bylo Městskou policií odchyceno 25 volně pobíhajících psů. Většina se vrátila 
svým majitelům.
V září proběhla na území města dopravní akce zaměřená na dodržování nejvyšší dovolené 
rychlosti. Bylo zjištěno 75 případů porušení zákona. Většina byla vyřešena v blokovém 
řízení. Ve většině případů se jednalo o překročení rychlosti o méně než 20 km/h.
Celkem bylo v posledním čtvrtletí přijato 1520 oznámení, 135 z nich bylo vyřešeno v blokovém 
řízení, 30 případů bylo předáno k dořešení správnímu orgánu. Zbytek případů byl vyřešen 
domluvou, nebo se jednalo o žádosti o pomoc, které nemají trestněprávní charakter.

Pavel Hriník, velitel MP sstr.
Velitel MP: e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz

Operační MP: nepřetržitě mob. 602 646 188
e-mail: mestska.policie@zelbrod.cz

Starostové měst při podpisu
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V sobotu 12. září 2015 proběhlo na 
havlíčkobrodské radnici slavnostní 
vyhlášení výsledků fotosoutěže 
Brody v Brodě 2015, večer pak 
vernisáž stejnojmenné putovní 
výstavy. Na pracovním obědě 
diskutovali zástupci jednotlivých 
Brodů s členy Fotostřediska 
Havlíčkův Brod nad podobou dalšího 
ročníku fotosoutěže, která dostojí 
několika změn.

Vítězové přebírali ocenění

Radek Votoček s Mgr. Janem Teclem, 
starostou Havlíčkova Brodu

V pátek 11. září trávila jeden den v Železném Brodě téměř čtyřicetičlenná skupina zvonařů 
z jedenácti zemí: Francie, Čech, Holandska, Německa, Norska, Rakouska, Rumunska, 
Ruska, Španělska, Švýcarska a Velké Británie. 

Evropský kongres zvonařů se koná každým rokem v jedné z evropských zemí. Letošní 
37. ročník v termínu 10.–13. září probíhal v České republice – v Praze. Čeští organizátoři 
– Zvonařství MANOUŠEK, Praha (Petr R. Manoušek a Eva Manoušková) zvolili v programu 
výjezd právě do Železného Brodu. V doprovodu Vladimíra Hlubůčka a Ivy Chaloupkové si město 
prohlédli. Poděkování patří všem, kteří nám v milém přijetí významné návštěvy byli nápomocni: 
Ing. Jaroslav Zahradník („Prostor pro sklo“), Ing. Martin Klodner (industriální prostor „Kotelna“), 
společnost Detesk (komentovaná prohlídka), Mgr. Josef Haas a Ing. Jitka Kolová (přijetí na 
radnici). Samozřejmě, že tím hlavním bodem programu byla prohlídka železnobrodské zvonice.

Evropský kongres zvonařů v Železném Brodě

Liberecký kraj vyhlásil soutěž měst 
a obcí O nejlepší kroniku Libereckého 
kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže se uskutečnilo v Severočeském 
muzeu v Liberci v pátek 11. září. 
V kategorii obcí nad 2 000 obyvatel 
získal Železný Brod krásné třetí místo. 
Ocenění se týká roku 2012, kdy kroniku 
vedla ještě Eva Vozková ručně, i roku 
2013, odkdy již vede kroniku Ing. Alena 
Kortanová na počítači. Na prvním místě 
se umístila kronika města Turnov, na 
druhém místě Lomnice nad Popelkou.

Železnobrodská kronika na 3. místě v kraji 

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽB

Zleva: Alena Kortanová, Eva Vozková
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Společnost Akcent Bohemia otevřela slavnostně ve čtvrtek 17. září 2015 
zrekonstruované výrobní prostory „Kotelny“.

Zanedbaný a částečně opuštěný areál bývalé textilní továrny na okraji Železného Brodu, 
který vytvářel jistou periferii města se začíná probouzet k životu a rozšiřuje hranice centra 
města. Exkluzivní poloha u nově zrekonstruovaného náhonu a příjezdové komunikace od 
Turnova dává tomu místu velký potenciál. Jedním z prvních počinů a oživění je přestavba 
průmyslové haly na sklářské muzeum Libenského a Brychtové. Tato zdařilá rekonstrukce 
naznačuje, kam se přeměna území může ubírat. V opozitu tohoto muzea se nacházela 
zchátralá a mnoha nevhodnými úpravami poznamenaná bývalá kotelna se zámečnickou 
a kovářskou dílnou. Záměrem investora bylo tento objekt rekonstruovat a oživit. 
Autor při započetí prací na projektu rekonstrukce a přestavby začal uvažovat nejen 
o technickém zhodnocení stavby v rámci daného programu, ale o kontextu celého místa 
a to s ohledem přidané hodnoty do budoucnosti. Konceptem řešení je dialog mezi původním, 
kvalitním, stavebním řemeslem typickým pro industriální stavby tohoto období a současným 
architektonickým jazykem. Architekt ponechal původní velkorysé prostory hal se zvýrazněním 
tektoniky všech původních nosných ocelových konstrukcí v černé barvě. Obnovují se 
i původní okenní otvory včetně členění. Všechny nové prvky jsou zpracovány s velkým 
důrazem na detail a řemeslo.

„Když jsem poprvé přijel na prohlídku objektu, uviděl jsem pohozenou ve vysoké trávě 
velikou, ocelovou, nýtovanou bandasku. Co s ní? Do sběru? Nevíme. Pojal jsem nutkání 
umístit ji jako artefakt do centra velkorysého 
prostoru kotelny. Byla ve mně úzkost, že mne 
s touto troufalou myšlenkou investor vyhodí. 
Byl nadšen. Dnes tam stojí v celé surové kráse 
a dává teplo. Jsem za to rád.“ 

Ing. arch. Filip Horatschke, květen 2015

Malý velký urbanistický zázrak v Železném Brodě

Snídaně s Novou na cestách, projekt TV Nova a agentury CzechTourism navštívila 
v rámci propagace Českého ráje tři města: Turnov, Jičín a náš Železný Brod. V pátek dne 
18. 9. 2015 jste mohli být svědky živých vstupů do vysílání v pořadu Snídaně s Novou. Na 
záznam se můžete podívat na webových stránkách televize Nova. Poděkování patří panu 
faráři Juchovi za jeho vstřícnost a za poskytnutí zázemí celému štábu a všem, kteří nám se 
vstupy pomohli.

Iva Chaloupková, vedoucí IKS

Snídaně s Novou
„Kotelna“
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MĚSTSKÉ DIVADLO

INFLAGRANTI SMYČCOVÉ TRIO 
sobota 17. října od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Koncertní show klasické a moderní hudby v podání dívčího smyčcového tria. Nenechte 
si ujít koncert skupiny Inflagranti, kterou tvoří tři atraktivní umělkyně: Markéta Muzikářová 
(housle), Kateřina Lískovcová (housle) a Irena Morisáková (violoncello). Kapela používající 
klasické smyčcové nástroje, kombinující klasickou a moderní hudbu, vás určitě osloví. 

Vstupné 100 a 130 Kč 
(předprodej v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz)

Pořádá IKS Železný Brod

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŽB

po–pá 9–12 a 12.30–16 hodin
so 9–13 hodin
Ve státní svátek ve středu 28. října je zavřeno.

Otevírací doba říjen–duben

17. 10. od 19 hodin koncert skupiny Inflagranti 
31. 10. od 19 hodin divadelní představení Tajemný hrad v Karpatech
24. 10. od 19 hodin koncert písničkáře Josefa Fouska
4. 11. od 18 hodin  divadelní představení Dar z nebes

Aktuální předprodej vstupenek

přímé přenosy Metropolitní opery New York
(v částce 350 Kč je zahrnuta doprava zpět do Železného Brodu po skončení přenosu)
3. 10. od 18.45 hodin G. Verdi: Trubadúr 
17. 10. od 18.45 hodin G. Verdi: Ottelo – nová inscenace
31. 10. od 16.45 hodin R. Wagner: Tannhäuser

Met opera Kino Jitřenka Semily

Katalog Alois Metelák – vydaný u příležitosti stejnojmenné výstavy
Stolní kalendář Jiřího Škopka – Český ráj 2016 a nástěnný kalendář Český ráj 2016 
Pohlednice Železného Brodu – fotografie Radek Smokoň (tři druhy)
Pohlednice – kresby ak. mal. Jiří Škopek (Riegrova stezka, Kozákov a Bozkovské jeskyně) 
Publikace Petra Luniaczka Putování za lidovou architekturou Semilska

Alena Matějková, referentka IKS

Nově v prodeji
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MĚSTSKÉ DIVADLO

NOSÁČKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
pátek 23. října 2015 od 10 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Divadelní pohádka pro nejmenší v úpravě Zdeňka Turby na motivy známé knihy Pinokio
Kdo by neznal malého neposedného panáčka, kterého si truhlářský mistr vyřeže ze dřeva. 

Vstupné 40 Kč (prodej vstupenek v divadle před začátkem akce) 
Pořádá IKS Železný Brod

TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH
sobota 31. října 2015 od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Premiéra divadelního představení souboru DS Tyl Železný Brod

Hrabě František Telek z Töleke vyráží se svým sluhou Rockem do karpatských hor, aby zde 
v lůně přírody upokojil mysl rozjitřenou nenaplněným sňatkem s operní pěvkyní Sttilou. Shodou 
nenadálých okolností, však cesta obou poutníků zamíří do vsi Vyšné Vlkodlaky a odtud 
k ruinám tajuplného karpatského hradu. Uvěznil baron Gorc Sttilu ve svém sídle? Nebo je 
vše pouhým mámením techniky sestrojené šíleným vynálezcem Orfanikem?
Ve hře, kterou na motivy klasického románu Julia Verna upravil Vít Peřina, vystoupí: Jáchym 
Kořenský jako hrabě František Telek, Iva Kesnerová jako jeho sluha Rocko, Zlatka 
Adámková jako němá Miriota, Libor Bryknar jako lesník Ruprt Slavíček, Luboš Hudský 
jako starosta, Štěpánka Borovičková a Alena Matějková jako siamská dvojčata, Olda 
Hudský jako vynálezce Orfanik, Helena Mališová jako správcová Božena a Jarda Hoření 
jako baron Gorc. Na společném díle dále spolupracují Kateřina Hartlová, Mirek Hanka, 
Adam Šebesta, Jonáš Kobr (kulisy, plakát), Petr Sion (hudba, zvuky) a Radek Kesner 
(rekvizity). Režírují Milena Procházková a Tomáš Kesner.

Vstupné 50 Kč (předprodej v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz)
Pořádá DS Tyl ve spolupráci s IKS Železný Brod

Zleva: Š. Borovičková, J.Hoření a O. Hudský
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DAR Z NEBES – LÉČIVÉ DIVADLO 
středa 4. 11. 2015 od 18 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Příběh radosti, který začal slzami je motivován skutečnou událostí

Třetí představení Léčivého divadla na motivy knižního bestselleru, zaznamenává pozoruhodné 
vyprávění o životě po smrti. Diváci se seznámí se skutečnostmi, které vrhají světlo na tajemství 
posmrtného života. Hraje, tančí a zpívá: Gabriela Filippi. Hudební doprovod: Patrik Kee. Více 
informací naleznete na www.kpepos.cz

Vstupné 290 Kč 
(předprodej od 1. 10. 2015 v TIC Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz)

Pořádá KPT, z. s. osobní a duchovní rozvoj lidství

 Studio Hamlet Železný Brod

Poděkování

Členové Studio Hamlet Železný Brod děkují touto cestou panu Karlu Veselému za jeho 
dosavadní podporu divadelnímu souboru Hamlet a jeho sponzorství v podobě dobrého jídla 
a pití. Věříme, že rozlučkovým posezením v pátek 28. srpna 2015 nekončí setkávání se s ním.

Zdislava Bohuslavová

„Kytička pro Emu“ na přehlídce

Poslední letošní vystoupení literárně-divadelního pásma o Emě Destinnové bude odehráno 
na nesoutěžní divadelní přehlídce Semilský paroháč v pátek 16. října od 17 hodin v Kulturním 
centru Golf Semily. Srdečně zveme.

Záštita hejtmana Libereckého kraje
Studio Hamlet Železný Brod obdrželo v září záštitu hejtmana Libereckého kraje, Martina 
Půty nad akcí Shakespearovy slavnosti v Železném Brodě. V příštím roce uplyne 400 let 
od úmrtí Williama Shakespeara a to „Hamleťáci“ nemohou nechat bez povšimnutí. Studio 
Hamlet si udělení hejtmanské záštity po tak krátké době své existence velmi váží.

S panem Veselým
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY

VÝSTAVA ARCH. ALOISE METELÁKA
4. září – 4. října 2015  

říjen: úterý–neděle 13–16 hodin
Městská galerie Vlastimila Rady

Výstava k 90. výročí jmenování arch. Meteláka (1897–1980) ředitelem Státní odborné 
sklářsko-obchodní školy v Železném Brodě

Vstupné 20 a 10 Kč 
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě ve spolupráci s IKS Železný Brod

Komentovaná prohlídka výstavy Aloise Meteláka

Ve čtvrtek 1. října proběhne od 14 hodin komentovaná prohlídka s kunsthistorikem 
Antonínem Langhamerem. Komentované prohlídky výstav v Městské galerii Vlastimila Rady 
pořádá Informační a kulturní středisko Železný Brod pro své kolegyně a kolegy z Městského 
úřadu pravidelně. Tentokrát je zvána i široká veřejnost. A zůstane tak tomu i do budoucna. 
Vstup volný. 

ZDENKA HUŠKOVÁ kresba a grafika, JAN SCHINDLER ryté sklo
8. října – 1. listopadu 2015 

sobota–neděle 13–16 hodin
Městská galerie Vlastimila Rady

Výstava skla v kombinaci s kresbou a grafikou 
Vernisáž výstavy proběhne ve středu 7. října od 17 hodin.

Jan Schindler (*1971)
Absolvent SOU elektrotechnického v Nové Pace (1985–1989) a SUPŠ sklářské v Železném 
Brodě (1992–1995). Uměleckému zpracování skla se věnuje od roku 1992. Po studiu si 
prohloubil praxi pod vedením vynikajících rytců skla. Od roku 1999 je zaměstnán jako rytec 
skla ve firmě Sklo Šafránek. Od roku 2000 prezentuje techniku rytého skla na domácích
i zahraničních přehlídkách. Od roku 2002 vystavuje v rámci mezinárodních sklářských 
sympozií. Rytiny realizoval mimo jiné např. pro firmu Moser Karlovy Vary. Zatímco komerční
rytiny jsou nejčastěji kombinované s technikou broušeného skla, v jeho autorské práci 
dominuje výhradně rytina, která často pokrývá celý povrch suroviny. V mnoha případech 
rytina mění tvar původní suroviny anebo proniká skrz. Inspiruje se zejména rostlinnými 
motivy, materiály a v poslední době se věnuje i portrétní rytině. Jeho práce jsou zastoupeny 
v domácích i zahraničních soukromých sbírkách. Na výstavě bude prezentovat nejen rytiny 
klasických motivů, ale především netradičně „poryté“ drobné nápojové sklo. Návštěvníci 
Skleněného městečka jej patrně znají z této akce, kde třikrát předváděl rytí skla.
Web: www.jan-schindler.eu

Zdenka Hušková (*1977)
Absolventka SUPŠ sklářské v Železném Brodě (1991–95), VOŠ grafické v Praze (1995–97) 
a AVU v Praze (1997–2004). Na Akademii výtvarných umění studovala v grafickém ateliréru

16



KC KINO ŽELEZNÝ BROD

Vybíráme z programu kina
Milovníci životopisných snímků si v říjnu přijdou skutečně na své. Hned čtyři snímky říjnového 
programu vznikly totiž buď na základě skutečných událostí, nebo mají charakter životopisů. 
Filmové drama Everest rekapituluje jednu z nejtragičtějších expedic, která se pod nejvyšší 
horou kdy odehrála. Stalo se to v polovině devadesátých let, tedy v době, kdy se Himaláje 
staly oblíbenou turistickou destinací a na osmitisícovky začala vedle zkušených horolezců 
lézt i procesí dobrodruhů z celého světa... 
Hned o den později se v kině představí snímek Straight Outta Compton. Kdo má rád rap 
a hip-hop, rozhodně by neměl v kině chybět. Jeden ze základních kamenů těchto hudebních 
žánrů totiž v polovině osmdesátých let položila parta pěti černých kluků, kteří se proslavili 
ve skupině N.W.A. „Je to kombinace příběhu o splněném americkém snu a pravé řecké 
tragédie,“ říká o příběhu jeho režisér F. Gary Gray.
Osobně jsem velice zvědav i na další životopisný snímek, který se věnuje někdejším králům 
londýnského podsvětí, dvojčatům Ronaldu a Reginaldovi Krayovým. Film Legendy zločinu 
nám přiblíží „kariéru“ těchto dvou mafiánů, kteří na začátku své kariéry vraždili a loupili, aby 
se o deset let později stali naprostými celebritami a stýkali se s lordy, továrníky nebo třeba 
s Frankem Sinatrou. Trailer slibuje strhující podívanou.
Z Dobrého kina zmiňme dokumentární film Cesta 
vzhůru, vyprávějící o neuvěřitelném odhodlání 
horolezce Radka Jaroše, které mu umožnilo získat jako 
prvnímu Čechovi a celkově jako teprve patnáctému 
člověku na světě tzv. Korunu Himáláje. 
Říjnový program bude bohatý také na nové české 
filmy. Podrobné informace o celém programu hledejte 
na www.kinobrod.cz.

David Pešek

Prof. Jiřího Lindovského. V roce 2001 odjela na stáž na Satakunta Polytechnic Unit of 
Fine Art Kankaanpää ve Finsku. Ve školním roce 2002/2003 přerušila studium na AVU 
v Praze a podnikla soukromou cestu s Janem Schindlerem na Nový Zéland. Zážitky z cest 
ovlivnily výběr tématu diplomové práce „Prales jako architektura v pohybu“ a na dlouhou 
dobu určily její tématické zaměření. V současné době se věnuje zejména černobílému 
a barevnému linorytu a strukturální technice. Paralelně se věnuje i realistické kresbě – 
záznamům zdánlivě obyčejných předmětů. Vážnou kresbu a grafiku kompenzuje žánrovými 
tušovými kresbami. Její práce jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách 
v Čechách i v zahraničí. Od roku 2014 je členkou výtvarného odboru Umělecké besedy. Žije 
a pracuje v Jablonci nad Nisou. Na výstavě představí své práce z poslední i dřívější doby.
Web: www.zdenka-huskova.cz
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DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽB A OKOLÍ

MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ

TOMÁŠ PLESL
10. října – 8. listopadu 2015

sobota–neděle 9–12 a 13–16 hodin
Městské muzeum – Běliště

Výstava obrazů malíře Tomáše Plesla
Vstupné v rámci vstupného do muzea 

Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě

LADISLAV PŘENOSIL
1. září – 31. prosince 2015

sobota–neděle 9–12 a 13–16 hodin
Městské muzeum – sklářská expozice

Výstava autorských rytin a prací Přenosilových žáků
V září letošního roku jsme si připomněli padesát let od úmrtí sochaře a rytce Ladislava 
Přenosila. V Železném Brodě působil přes třicet let na sklářské škole, z toho téměř dvacet 
let vedl oddělení rytého skla. 

Vstupné v rámci vstupného do muzea
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě

Stále hledáme
Hledáme spolehlivé studenty nebo seniory jako průvodce do sklářské i národopisné 
expozice pro víkendové a prázdninové služby. Informace na telefonu 483 389 081 nebo na 
muzeum@zelbrod.cz.

Mgr. Petra Hejralová, ředitelka

KOMUNIKACE, SLOVO – NÁSTROJ TVOŘENÍ VLASTNÍ REALITY
středa 7. října od 18.30 hodin (do 20.30 hodin)

DDM Mozaika Železný Brod – sál v 1. patře
Workshop – seminář je zaměřen na uvědomění si významu a obsahu slov, jak je používáme. 
Řád v komunikaci a jeho důsledky, využívání vhodných vazeb slov vedoucích ke ctnostem 
a respektu s upozorněním, čeho se vyvarovat. Jak vědomě využívat slova a jejich obsah 
v otevřené komunikaci. Přijďte si hrát se slovy a otevřít tak dveře jiné kvalitě svého života.
Lektor: Dana Hromková, více na www.kpepos.cz a na www.studiodelfin.cz.

Vstupné 180 Kč 
Pořádá Klub prosperity a tvořivosti, z. s. 

a Delfín Prostor osobního a duchovního rozvoje
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DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽB A OKOLÍ
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DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ

DRAKYÁDA 
sobota 10. října od 10 hodin

Železný Brod – u kaple sv. Jana Nepomuckého
Přijďte si s námi užít krásné podzimní 
odpoledne, během kterého kromě 
pouštění draků pořádáme sbírku 
kaštanů, sušeného chleba, zrní a jiných 
pochutin pro zvířátka. Pestrý program 
a občerstvení zajištěno. Těšit se 
můžete na Kapelníky, ukázky výcviku 
psů a také se budete moci svézt na 
koni.
Pořádá DDM Mozaika ve spolupráci 

s Mysliveckým sdružením Jizera

HRÁTKY S PAMĚTÍ 
úterý 20. října 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

Jedna z loňských vítězek

XL. BENEFIČNÍ KONCERT 
neděle 4. října od 14.30 hodin

Kaple sv. Jana Nepomuckého
Jubilejní koncert a výstava ke Dnům Evropského dědictví

Slavíme kulatiny! Až se tomu nechce věřit, kolikáté že má tato tradice už pokračování! 
Prostory kostelíčka rozezní naši skladatelé pan Bohuslav Lédl s Martinem Hyblerem, 
jejichž hru na klavír i čtyřručně doprovodí zpěvem Eva Lédlová. Součástí koncertu bude 
vernisáž výstavy obrazů Tomáše Plesla. Výstava pak bude mít své pokračování na Bělišti. 
Kulaté výročí chceme slavit s našimi místními umělci, stejně jako jsme začínali před dvaceti 
lety. Škoda, že se mnozí tehdy vystupující umělci nemohou z nejrůznějších vážných důvodů 
tohoto koncertu aktivně zúčastnit. 

Pořádá Místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj 

Je na co se těšit, umělci přednesou své skladby, a taková příležitost se běžně nenaskýtá. 
Proto využijte tuto nabídku a přijďte v co nejhojnějším počtu. Když nám svatý Jan dopřeje 
ještě i pěkné počasí, máme krásné nedělní odpoledne zajištěno. Program bude upřesněn 
na plakátech. Srdečně zveme,

za organizátory Martin Tomešek
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19 LET V GULAGU
středa 21. října 2015 od 18.15 hodin

Aula sklářské školy
Přednáška paní Věry Sosnarové, jedné z posledních českých pamětnic útrap gulagů
Před přednáškou bude příležitost k zakoupení knížky jejích vzpomínek „Krvavé jahody“. 
Děsivé svědectví o deportaci ve čtrnácti letech spolu s devítiletou sestrou Naďou a jejich 
ruskou matkou, petrohradskou emigrantkou Ljubou Mělkinovou z Brna do Sovětského svazu. 
Doplatily na to, že jejich matka po bolševické revoluci v roce 1917 opustila s českými legionáři 
válkou a hladem zmítané Rusko a našla nový domov v Československu. V nápravném 
pracovním táboře zažily nekonečné hrůzy stalinského teroru, které matka nepřežila. Do 
Československa se Věra vrátila až po devatenácti letech. V době komunistického režimu 
nesměla o svém případu s nikým mluvit. Pod pohrůžkou vězení a deportace na Sibiř 
podepsala slib mlčenlivosti. Paní Věra Sosnarová je jedna z posledních žijících pamětnic 
u nás. Sestra Naďa již zemřela, ale Věra jezdi vyprávět svůj životni příběh nejen po celé 
republice, ale i do zahraničí.

Pořádá místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj

...Jsme moc rádi, že zavítá i k nám. Využijte tuto příležitost potkat se ještě se svědkem 
minulosti. Těšíme se na vaši bohatou účast a dotazy.

Arch. Martin Tomešek

LAPONSKEM NA LYŽÍCH I PĚŠKY
středa 21. října od 18 hodin

KC Kino Železný Brod
Cestovatelská beseda Pavly Bičíkové s promítáním velkoplošných fotografií a videí
o letní a zimní cestě napříč Laponskem. Uslyšíte dobrodružné příběhy o dvou výpravách 
drsnou švédskou divočinou za polárním 
kruhem, kudy Pavla a Pavel s batohem na 
zádech putovali pěšky i na běžkách. Laponsko 
je poslední evropskou divočinou s nádhernými 
horami, ledovci, dravými řekami, nekonečnými 
pláněmi a jezery. Je to země Sámů, kteří 
se živí pastevectvím sobů a mají stále svoji 
kulturu i šamanské rituály. 

Vstupné dobrovolné 
Pořádá IKS Železný Brod

IVANA HOUSEROVÁ
28. srpna – 18. října denně od 9 do 17 hodin

Muzeum a galerie společnosti Detesk
Výstava skleněných plastik a nápojových souprav výtvarnice Ivany Houserové

Pořádá společnost Detesk
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DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ

STUDIO LHOTSKÝ A HOSTÉ
19. září – 18. října 2015 so–ne 10–16 hodin

industriální prostor „Kotelna“
Výstava nejenom pro zájemce o současné ateliérové sklo

Pořadatelé využili vizuální atraktivitu perfektně zrekonstruovaného, minimalisticky pojatého 
prostoru. Na výstavě se prezentuje osmnáct sklářských výtvarníků a více než padesát 
skleněných objektů.

Pořádá Občanská beseda, o. s. 
ve spolupráci s majiteli objektu – Akcent Bohemia, a. s.

JOSEF FOUSEK – FOUSKŮV SVĚT
sobota 24. října od 19 hodin

Kulturní dům Jirkov
Přátelské setkání a vystoupení známého 
českého spisovatele, básníka, textaře, 

humoristy, písničkáře, cestovatele, fotografa, 
dlouholetého člena divadla Semafor a divadla 

Jiřího Grossmanna
Autobus zdarma ze Železného Brodu: 
18 hod. z nádraží ČD, 18.03 od sokolovny, 18.05 
Rafanda DPS, 18.10 Malé náměstí, 18.15 Hrubá 
Horka, zpět do Železného Brodu po produkci.
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 99 Kč. 

(předprodej vstupenek v TIC ŽB 
a na www.evstupenka.cz)

Pořádá Český zahrádkářský svaz ZO Jirkov 
za podpory Města Železný Brod

PIETNÍ AKT K 28. ŘÍJNU
středa 28. října od 15 hodin

Železný Brod u pomníku T. G. Masaryka
Den vzniku samostatného československého státu – vzpomínkový akt k 97. výročí, 
za přítomnosti vedení města, členů Svazu bojovníků za svobodu, skautů a veřejnosti. 
Jeden z nástupnických států rozpadlého Rakousko-Uherska, Československo, jeden  
z nástupnických států rozpadlého Rakouska-Uherska, zahrnovaloúzemí Čech, Moravy, Slezka 
(jeho jihovýchodní část, tzv. České Slezsko), Slovensko a Podkarpatskou Rus (dříve nazývané 
Horní Uhry.) Oficiální označení Československá republika vydržela v různých obměnách až do
roku 1989, s výjimkou dob válečných a v dalších obměnách jako socialistická či federativní. Od 
roku 1945 se naše území skládalo z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, již bez Podkarpatské 
Rusi. Další dělení republiky nastalo v novodobých dějinách – na Českou republiku a Slovensko 
v roce 1993. Srdečně zveme nejširší veřejnost.

Pořádá Informační a kulturní středisko Železný Brod
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Týden knihoven
Týden knihoven probíhá ve dnech 5.–9. října 2015.  
Motto: „Zažijte knihovnu jinak“

V Týdnu knihoven nabízíme:  
• bezplatnou roční registraci nových čtenářů 
• odpuštění poplatků za upomínky 
• vyřazené knihy a časopisy zdarma 
• odpoledne deskových her 
• soutěž a výtvarnou dílničku pro děti na téma „Byl jednou jeden král…“
Otevřeno máme: úterý–pátek  9–17.30 hodin 
Zveme všechny k návštěvě knihovny v rámci celostátního Týdne knihoven.

Upozornění

Knihovna bude v době od 12. do 16. října z důvodu výměny oken UZAVŘENA!

Mgr. Dana Hudíková, vedoucí

ROCKOVÉ KONCERTY 
KD PĚNČÍN U TURNOVA 

24. ŘÍJNA 2015
VISACÍ ZÁMEK, PLEXIS, KRISTOVA LÉTA – 33. VÝROČNÍ KONCERT VISACÍHO ZÁMKU

NEVÁHEJTE A ZAKUPTE VSTUPENKU NA MÍSTĚ O 50 Kč LEVNĚJI.
STAČÍ, KDYŽ SI NAJDETE NAŠI UDÁLOST 

NA FACEBOOKU (VISACÍ ZÁMEK – 33. VÝROČNÍ KONCERT – KD PĚNČÍN U TURNOVA), 
POZVĚTE VŠECHNY SVÉ PŘÁTELE A BUDETE UDÁLOST SDÍLET NA SVÉM PROFILU.

4. PROSINCE 2015
HARLEJ – VÝROČNÍ TURNÉ 20 LET 

ROCKOVÉ DUŠE
sobota 31. října 2015 od 18.30 hodin

Sokolovna Bzí
Koncertní show pro rockové příznivce

New Bells AC DC Cover Band, Metallica Revival Beroun, Silent Session, Hallodrn
Vstupné 150 Kč

Pořádá TJ Sokol Bzí
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SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA 

5. 10. po Úřední den od 14 hodin
7. 10. st  Schůze výboru od 14 hodin 
14. 10. st Celodenní zájezd do Prahy. Výlet je finančně náročnější, ale o to
zajímavější. Program: prohlídka letiště V. Havla. Placená exkurze s průvodcem, trvající dvě 
hodiny, za 120 Kč. Kromě jiného uvidíme celé technické zázemí letiště. Nezapomeňte si 
vzít občanský průkaz. Potom navštívíme letohrádek Hvězda na Bílé hoře, vstupné za členy 
uhradí Sdružení. Odjezd v 7.30 hodin od sklářské školy, doprava 200 Kč a 230 Kč. Vedoucí 
zájezdu a přihlášky s číslem občanského průkazu přijímá M. Minářová.
19. 10. po Ruční práce od 14 hodin
21. 10. st Klub ONKO a DIA od 14 hodin
Na 11. 11. připravujeme netradiční Martinské šlápoty. Autobus bude přistaven u sklářské 
školy ve 12 hodin. Navštívíme zemljanku ve Vlastiboři po 70 letech od opuštění, podíváme 
se na nejvyšší strom v Evropě. Chůze asi 4,5 km po pěkné lesní cestě. Přihlášky a vedoucí 
zájezdu V. Petružálková, hlaste se velmi brzy, abychom mohli objednat větší či menší 
autobus. Doprava: členové sdružení zdarma, ostatní 30 Kč.
Milí přátelé! 
Blíží se konec roku a hlavně plánování na rok příští. Sdělte nám své návrhy a nápady, 
která místa byste chtěli navštívit, jaká činnost by vás zajímala (přednášky, besedy). Podněty 
přijímají členové výboru do konce listopadu.

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, 724 531 270 
M. Flajšmanová: 721 861 515

Plán na říjen 2015

Je 19. srpna 8 hodin ráno a před sklářskou školou nastupují do autobusu účastníci 
zájezdu do Jizerských hor. Tento zájezd pořádá Sdružení zdravotně postižených  
v Železném Brodě.

Je zataženo, prší, psa byste nevyhnali. Josef Kemr ve filmu Na samotě u lesa tento stav
počasí trefně vyjádřil. Jizerské hory čekaly, jak to dopadne. Když ta banda umíněnců opravdu 
dorazila, rozdělila se na několik průzkumných čet. Jedna četa zkoumala okolí Bukovce, 
jiná navštívila polské Orle a další riskovala životy na rašeliništi Jizerky a viděla pověstný 
„Hnojový dům“. Zkušenějším účastníkům pomáhala v mlze, vytrvalosti a obavách ze 
zabloudění štamprdlička ohnivé vody. Konečné shledání doplnil přírodní zázrak – mraky se 
roztrhly, zmizely a Jizerskou louku ve vší její kráse a velebnosti zalilo slunce. Několik z nás 
to dojetí nevydrželo a šlo to oslavit do jedné z mnoha hospůdek, kde se nabízely borůvkové 
knedlíky a jiné dobroty. Směr naší další cesty byly Příchovice s kostelem viditelným ze všech 

Výlet
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SPORT

stran a rozhledna Štěpánka. Náhodný turista při setkání s námi se musel domnívat, že 
právě potkal starší olympioniky na tréninku. Hole nehole, prostě se šlapalo nebo lezlo. Jak 
jinak se dostanete na rozhlednu zvanou Maják? Říkali, kolik tam vede schodů, ale je lepší 
to nepočítat. Rozhled na tak líbeznou krajinu rozhodně stál za to. A kdo má rád specifický 
humor členů divadla Járy Cimrmana a mnoha dalších příznivců, užil si to v Cimrmanově 
muzeu. K nám, Čechům, ten humor patří. A tak díky za další hezký výlet s naším Sdružením, 
za přípravu programu a organizační zvládnutí. Díky i za to tajemné ranní poručení větru 
a dešti. Jak to děláte, přátelé?

Jaroslava Jelínková

 Cyklistika

Letošního, již sedmého ročníku, 
se v neděli 16. srpna zúčastnilo 
159 závodníků ve třech kategoriích 
(děti, ženy, muži). V tomto směru 
panuje opravdu veliká spokojenost, 
i když nepadl účastnický rekord z roku 
2013, kdy se našeho závodu zúčastnilo 
166 cyklistů. Závod byl rozdělen 
na členy celorepublikového seriálu 
Extraliga Masters a kategorii 
příchozích. Tento krok jsme učinili 
za účelem větší atraktivnosti závodu, abychom přilákali více hobby jezdců, kteří nemají 
ambice na soupeření s téměř profi závodníky. Celkovým vítězem se stal Miroslav Šváb 
z Cycling Brnov novém traťovém rekordu 13 minut a 51 sekund. Druhé místo obsadil 
Vlastimil Krupička z TJ Lokomotivy Nymburk, třetí v pořadí byl člen domácího týmu SSC 
Železný Brod Jakub Nechanický, čerstvý mistr republiky v časovce jednotlivců v kategorii 
Masters. Jakub Nechanický bude hájit barvy oddílu a České republiky na Mistrovství světa 
v časovce, které se koná v Dánsku.
Umístění železnobrodských závodníků:
Extraliga masters: 29. Matouš Lubas, 33. Michal Kubíček, 37. Jaroslav Vávra, 43. Martin 
Hušek
V kategorii příchozích obsadil Jan Chlupáč 13. místo.
Kategorii žen ovládla Petra Kuříková, reprezentantka České republiky v triatlonu, 2. místo 
obsadila Jana Dubnová a 3. místo patřilo Lence Borůvkové.
Členka domácího družstva Tereza Mikulová dojela v celkovém pořadí na čtvrtém místě 

Memoriál Václava Vele 
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a Lenka Vávrová v kategorii příchozích žen na 
prvním místě.
Pro členy SSC Železný Brod je vždy tento 
závod hlavní prioritou, bohužel domácí tým byl 
zdecimovaný nemocemi, a tak byla účast a ještě 
kvalitnější umístění touto skutečnosti ovlivněno.

Velké poděkování patří hlavním sponzorům 
závodu, kterými byly Šroubárna Turnov a. s. 
a Město Železný Brod. Nádherné poháry pro 
nejlepší byly vyrobeny v dílně DT Glass Železný 
Brod. Závod podpořila tradičně celá řada dalších 
sponzorů, jimž rovněž patří poděkování.
Jmenuji alespoň železnobrodské: Řeznictví 
Bukvic, TFnet, firma Lhotský, Trafikon Kuželákovi,
Sádrokarton Müller, ing. Jiří Strnad. Bezpečnost 
závodníků v dětských kategoriích střežila Městská 

policie Železný Brod. Kvalitní průběh závodu by však nemohl proběhnout bez pomoci 
bezmála čtyřiceti nadšenců, kteří nám pomohli závod připravit a podíleli se na zdárném 
průběhu. Moc si této skutečnosti vážíme a děkujeme.

Člen železnobrodského oddílu SSC 
Železný Brod se 3. září 2015 zúčastnil 
Mistrovství světa amatérů v dánském 
městě Hobro v časovce jednotlivců. Účast 
na tomto podniku si zajistil vítězstvím na 
Mistrovství ČR, které proběhlo začátkem 
července v Sokolově. Historická účast 
našeho závodníka byla velkým svátkem 
pro ostatní členy oddílu a výsledek předčil 
všechna očekávání. V kategorii do 33 let 
obsadil Jakub při své premiéře na podniku 
takového významu 11. místo a celkově mu 
patřilo 51. místo na světě mezi amatéry.  
V reprezentační kombinéze bojoval srdnatě a do cíle se přiřítil ve skvělém čase v průměrné 
rychlosti přesahující 43 kilometrů za hodinu. Rád bych touto cestou Jakubovi poděkoval za 
skvělou reprezentaci oddílu, města Železný Brod i České republiky.

Petr Kadlec

Jakub Nechanický na MS v Dánsku
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 Fotbal

Rozpis mistrovských zápasů na říjen 2015
datum den „A“ muži  „B“ muži dorost starší  žáci mladší žáci

3. 10. 2015 sobota D 16.00 hod.
Velké Hamry

V 16.00 hod.
Pěnčín

D 13.00 hod.
Vesec

4. 10. 2015 neděle D 10.30 hod.
Vratislavice

V 10.00 hod.
Smržovka

10. 10. 2015 sobota V 16.00 hod.
Doksy

11. 10. 2015 neděle D 16.00 hod.
Lučany

V 13.30 hod.
Semily

V 10.00 hod.
Lučany

17. 10. 2015 sobota V 15.30 hod.
Plavy

D 10.00 hod.
Harrachov

18. 10. 2015 neděle D 15.30 hod.
Mšeno

D 12.30 hod.
Mimoň

D 10.00 hod.
Lučany

24. 10. 2015 sobota V 14.30 hod.
Chrastava

V 10.00 hod.
Chrastava

25. 10. 2015 neděle D 14.30 hod.
Smržovka

V 10.00 hod.
Ruprechtice

28. 10. 2015 sobota V 10.00 hod.
Tanvaldsko

31. 10. 2015 neděle D 14.00 hod.
Višňová

D 11.00 hod.
Turnov

 Kung-fu

Nábor dětí a dospělých
Klub SHAOLIN KEMPO kung-fu Železný Brod pořádá nábor pro děti a pro dospělé. 
Každé úterý a čtvrtek od 16.30 do 19 hodin v tělocvičně sklářské školy.

Program tréninků:
Etiketa – Rozcvička – Strečing – Gymnastika – Základní techniky – Práce ve dvojici – Tradiční 
sestavy – Sebeobrana – Sportovní zápas – Posilování a mnoho dalšího…
Informace: 
Radek Šikola, tel. 602 883 649, kempo-zelbrod@seznam.cz
Trénink je určen mužům i ženám.
Trénink pro děti od 16.30 do 17.30 hodin, dospělí od 17.30 do 19 hodin.
Další informace naleznete na www.kempo-zelbrod.cz

Radek Šikola

Jaroslav Kletečka, předseda klubu
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Ohlédnutí za školním rokem 2014/15 a stručný výhled do školního roku 2015/16
Na uplynulý školní rok můžeme již jen vzpomínat, stejně tak jako na prázdniny prohřáté 
sluncem. A vskutku je na co se rozpomínat! Dovolte krátké ohlédnutí za již zmíněným 
rokem. 

Studium na naší škole ukončilo 17 žáků z 9. třídy. Byli úspěšně přijati k dalšímu vzdělávání, 
což je největší odměnou za naši práci. Zaznamenali jsme celou řadu kladných výsledků, 
zejména sport se stal naší chloubou. Velkým zdarem bylo umístění našich žáků ve florbalu
kategorie 9, ve které jsme se probojovali do krajského finále v Liberci, což znamená, že jsme
obsadili první místo v celém jabloneckém okresu. I v dalších sportovních disciplínách jsme 
byli tvrdým oříškem pro několikanásobně větší školy. Postoupili jsme do okresního finále,
a to např. ve futsale, minikopané, florbale kategorie 7. Jako tradičně jsme uspořádali pro
naše nejmenší sportovce okrskové kolo v trojboji všestrannosti a v konečných bojích naši tři 
medailisté postoupili do krajského finále. „Pelechovské hry“ završily naše celoroční snažení
a sklidily zasloužený ohlas nejen u samotných žáků a učitelů, ale i přihlížejících. Úspěch 
slavily nejen sportovní disciplíny, ale i soutěže vědomostní. Naši žáci v nich obsadili pěkná 
umístění, z nichž největším úspěchem je jistě postup žákyně deváté třídy do krajského kola 
v Olympiádě z českého jazyka. 
Interiér školy se také zásadně mění. Přes prázdniny se nám podařilo zajistit pro žáky nové 
šatní skříňky, které jim přinášejí větší komfort a soukromí. Ve vestibulu školy proběhla 
zásadní rekonstrukce toalet. Dále se v průběhu roku podařilo kompletně dovybavit nové 
učebny jazykové, hudební výchovy i výtvarné výchovy. Během prázdnin došlo k výmalbě 
určených částí školy a výměně starých lin za nové.
V letošním školním roce navážeme na již zaběhlé aktivity, kterými se naše škola vyznačuje, 
například Vánoční setkávání, Velikonoční jarmareček, Cesta lesem pohádek, Pohádkový 
les, Zimní a letní faktor strachu, tvořivé dílničky, Pohádkový zápis do 1. tříd, Školička 
pro předškoláčky. Den otevřených dveří bychom chtěli nabídnout rodičům a veřejnosti  
v pozměněné podobě. Se všemi třídami školy připravujeme projektový den na téma „Naše 
město“ - měl by přinést ucelené informace o rozmanitých oblastech života našeho malebného 
městečka.
Všem rodičům a příznivcům naší školy děkuji za pomoc a podporu v roce 2014/15 a věřím, 
že tato příkladná spolupráce bude pokračovat i v nadcházejícím školním roce. Do dalšího 
školního roku přeji všem žákům mnoho úspěchů, učitelům a rodičům pevné nervy a hodně 
sil do další práce s našimi dítky.

Za kolektiv ZŠ Pelechovská Tomáš Hartl

 Základní škola Pelechovská
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 Základní škola Školní

V rámci zkvalitnění výuky matematiky na naší škole se šest pedagogů z 1. a 2. stupně 
zúčastnilo v měsíci září víkendového školení pod názvem Metoda Hejného pro mírně 
pokročilé. O této metodě jste se mohli dočíst v MF Dnes, kde vycházel čtyřtýdenní seriál  
s názvem Matematika.
Tato metoda rozvíjí logické a především individuální myšlení. Žáci sami přichází na několik 
možných řešení zadaných úkolů. Výhodou je práce ve smíšených skupinách a práce 
s chybou, která je důležitým nástrojem poznání. Všestranný rozvoj konstruktivního myšlení 
žáků nás zajímá, proto máme v plánu v budoucnosti prohlubovat znalosti inovativními 
přístupy a to nejen v oblasti matematiky. Více se dočtete na http://www.h-mat.cz/.

Hejného metoda

Starťák 4. třídy ZŠ Pelechovská
Bezpečné a pohodové klima ve třídě je základní podmínkou úspěšného učení, proto 
se vztahům mezi dětmi dlouhodobě věnujeme. Adaptační pobyt čtvrté třídy je součástí 
celoročního projektu Prevence šikany III., podpořeného Libereckým krajem, a nápad 
vyjet na něj hned 1. září byl dětmi nadšeně přivítán. 

Ráno jsme tedy nešli do školy jako naši 
spolužáci, ale sešli jsme se rovnou na 
nádraží, odkud jsme vyrazili na čtyři dny 
doprostřed jizerskohorské divočiny, na 
Mariánskohorské boudy, na chalupu bez 
elektřiny, vody a telefonního signálu. 
Celý program byl cíleně zaměřený na 
hlubší vzájemné poznávání, rozvoj 
schopnosti spolupráce a komunikace, 
n a v o z e n í  a t m o s f é r y  p ř á t e l s t v í  
a respektu a nastartování dětí do nového 
školního roku. O dobrodružství vskutku 
nebyla nouze. Pro někoho byl zážitek už jen vynést svůj naložený batoh tři kilometry vzhůru 
k chalupě, jiní si sáhli na dno svých sil při důkladných ranních rozcvičkách, všichni jsme 
pocítili sílu přírody při noční bouřce a překonali šok ze suchého záchodu. Při aktivitách  
i vlastních hrách jsme zažili mnoho legrace, prozkoumali další část našeho kraje a dozvěděli 
se mnoho zajímavého o svých spolužácích i o sobě samých. Věřím, že pobyt splnil svůj účel 
a na chvíle prožité uprostřed této malebné krajiny jistě dlouho nezapomeneme. Speciální 
poděkování patří naší mamince, paní Petře Kůtkové, která se po celý pobyt starala o naše 
bříška s nevídanou láskou a stálým úsměvem na rtech.

Hanka Gregarová, třídní učitelka čtvrťáků
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Na jaře roku 2015 jsme zareagovali na Výzvu OP VK (Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost) s číslem 56 a nyní jsme zapojeni do projektu Čtenářská gramotnost. 
OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Tato
výzva umožní žákům vycestovat do zahraničí a zdokonalit se v anglickém jazyce a dále 
se rozvíjet v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti. Jsme aktivně zapojeni do Šablon 
klíčových aktivit s číslem 1 a 4 (1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství 
a čtenářské gramotnosti a 4 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky). 
Díky čtenářským dílnám škola pořídí nejméně 100 kusů knih v papírové podobě a učitelé 
zpracují dva roční tematické plány Čtenářských dílen pro dva různé ročníky v rozsahu 
nejméně deset dílen pro každý ročník.
Zahraničně jazykový pobyt se uskuteční ve dnech 28. září – 4. října 2015. Deset vybraných 
žáků vycestuje do Velké Británie, města Bournemouth. Studenti zde absolvují devět lekcí 
jazyka a několik cest za poznáním reálií této země.

Výzva č. 56

Pro školní rok 2015/2016 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pokusné 
ověřování s názvem Hodina pohybu navíc. Jeho smyslem je nabídnout žákům prvních až 
třetích ročníků vybraných pilotních základních škol jednu hodinu pohybových aktivit týdně.
Cílem programu „Hodina pohybu navíc“ je získat zájem žáků o pohyb a daný sport s využitím 
základních dovedností, i když technicky nedokonalých. Cílem tedy není naučit žáky daný 
sport, ale ukázat jim jeho zábavnost, navodit příjemné zážitky, případně žáky nasměrovat 
do sportovního oddílu.

Mgr. Sáblová Michaela, Mgr. Lufinka Jan

Pokusné ověřování programu Hodina pohybu navíc ve školním roce 2015/2016

Ve středu 21. října 2015 se ve sklářské škole koná Den otevřených dveří. Srdečně zveme 
zájemce z řad žáků základních škol a jejich rodiče, pedagogy a výchovné poradce z místních 
i okolních škol, aby školu navštívili a seznámili se s jejím chodem. Reprezentativní budova 
školy zaplněná vitrínami se skleněnými objekty, uměleckými artefakty a designem vytváří 
nezaměnitelnou atmosféru, která zapůsobí na každého návštěvníka!
Na základě osobní návštěvy si můžete vytvořit ucelenou představu o studiu uměleckých 
oborů (Design skla a Produktový design). Svou činnost v laboratořích a dalších odborných 
učebnách představí také obor Aplikovaná chemie. Pedagogové odpovědí na všechny otázky 
a k přijímacímu řízení anebo k finančnímu stipendiu, které je nabízeno zájemcům o obor
Technologie skla. Pedagogové a studenti sklářské školy budou návštěvníkům k dispozici od 
8 do 16 hodin.

 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

Den otevřených dveří
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Klub pro rodiče a děti KLUB-KO
Začínáme od 1. října 2015.
Po  Cvičení R+D (fitness) 9.30–10.30 hodin
Út  Klub-ko (hry, zpívání…) 9.00–11.00 hodin
St  Angličtina pro rodiče 8.30 hodin | začátečníci (hlídání dětí zajištěno)
     9.30 hodin | pokročilí (hlídání dětí zajištěno)
Čt  Hlídání dětí – předchozí domluva (tel. 604 557 655)
Pá  Klub-ko   9.00–11.00 hodin

 Dům dětí a mládeže Mozaika

Přípravný kurz pro uchazeče o studium výtvarných oborů Design skla a Produktový design 
se koná každé úterý, od 15.35 hodin od 22. září 2015. Kurz bude probíhat až do termínu 
konání talentových zkoušek (leden). Zájemci o kurz se mohou přihlašovat telefonicky:  
483 346 162, nebo emailem: hasek@supss.cz. Kurz se zaměřuje na kresbu, malbu 
a modelování. Poskytujeme rovněž konzultace k domácím pracím. Poplatek za jedno 
odpoledne činí 50 Kč.

Přípravný výtvarný kurz pro uchazeče

Tvůrčí dílny určené žákům 7.–9. tříd ZŠ jsou připravené i letos! Naše škola nabízí odpolední 
kurzy, ve kterých si mohou žáci základních škol vyzkoušet kreativitu v těchto sklářských 
disciplínách: tvorba skleněných figurek a perlí, tvorba skleněné bižuterie a v technice
rytého skla. Jedny tvůrčí dílny budou zaměřené na modelování a práci se sádrou. Účastníci 
Tvůrčích dílen projdou postupně všemi čtyřmi kurzy. Termíny vždy pondělí – 2. 11., 9. 11., 
16. 11. a 30. 11, od 16.00 hodin. Přihlašování zájemců je možné do 27. 10. 2015. Kontakt: 
sekretariat@supss.cz nebo tel. 483 346 162.

Tvůrčí dílny pro žáky základních škol již popáté

Chemický kroužek pokračuje i v tomto školním roce! S odborným vedením se mohou žáci  
8. a 9. tříd ZŠ přesvědčit, jak zajímavá chemie je, že má svůj systém, a že při jeho pochopení 
není až tak náročná... Demonstrační pokusy s komentářem budou následovány vlastní prací 
žáků podle poskytnutého návodu. Setkání všech zájemců o chemii se uskuteční ve čtvrtek 
15. 10. 2015, v 16.30 hodin (sraz před školou). Další kurzy budou následovat – informace  
a rezervace na tel. čísle 483 346 162, sekretariat@supss.cz. Cena kroužku je Kč 650 za celý 
školní rok, termín zaplacení je do poloviny listopadu. 
Vyučující je Ing. I. Vosáhlová: 603 997 882, vosahlova.supss@seznam.cz.

MgA. Martin Hlubuček, zástupce školy

Hravé experimentování v chemické laboratoři 
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Včelařský kroužek se rozrůstá a pro rostoucí počet členů je potřeba i více vybavení a materiálu 
pro obsluhu včel. Budova DDM není nafukovací a tak aby bylo možné všechny potřeby 
řádně uložit, začali jsme hledat možnost uskladnění, případně místo i pro část činností, 
zvláště přírodovědných a ekologických znalostí. Podařilo se. Díky nezdolnému optimismu 
ředitelky DDM byly získány peníze, což je základ. Naši příznivci na městském úřadu nám 
vyhledali a pronajali pozemek a darovali část potřebného materiálu. Firma Petříček zapůjčila 
potřebné nářadí a její pracovník Jan Horna nám věnoval svůj volný čas, stavěl a dirigoval 
pomocníky z řad místní včelařské organizace i mladé včelaříky, takže se v současné době 
stavba blíží ke konci. Je potřeba poděkovat i pracovníkům Sběrného dvora, kterým jsme 
občas komplikovali život. Do budoucna chceme základnu dovybavit a pro příští léta udělat 
terénní úpravy tak, abychom vytvořili malou včelařskou naučnou stezku.

Zdeněk Horna, vedoucí kroužku

Zprávy z včelařského kroužku – stavíme základnu

Vexilologie je věda o historii a symbolice vlajek, praporů a standart. Tyto předměty 
vypovídají mnohé o naší minulosti. Prvními vexiloloidy, užívanými v městě Železném Brodě, 
byly cechovní korouhve v 19. století. Byly to korouhve 11 cechů: Cechu soukeníků, Cechu 
mlynářů a krupařů, Cechu řezníků, Cechu pekařů a perníkářů, Cechu tkalců, Cechu krejčích, 
Cechu truhlářů, tesařů, soustružníků, sklenářů, Cechu kovářů, kolářů, zámečníků, mečířů, 
provazníků, Cechu ševců, Cechu koželuhů, jirchářů, uzdařů, hřebenářů a Cechu zedníků. 
Některé korouhve cechů se nacházejí v Městském muzeu na náměstí 3. května.
V roce 1862 byl v Železném Brodě založen spolek Sokol. V roce 1871 byl vyroben první 
prapor Sokola. Na bílém listu je na lícní straně uprostřed hnědý nápis Sokol, písmena jsou 
položena na sebe, pod ním je nápis ŽELEZNOBRODSKÝ. Na rubové straně je uprostřed 
hnědý nápis Tužme se! Tento prapor se nachází v Městském muzeu na náměstí 3. května. 
Později byl vyroben další prapor spolku Sokol. Na bílém listu je uprostřed červený nápis: 
BROD ŽELEZNÝ, při krajích jsou kolem dokola červeně vyšívané ornamenty. Tento prapor 
se nachází v budově sokolovny. 

Korouhve, prapory a vlajky užívané ve městě Železném Brodě

Taneční kurz se španělskou lektorkou Samanthou! Kurz bude probíhat od 5. října do  
14. prosince, každé pondělí od 18 do 19 hodin v DDM Mozaika, kurzovné 440 Kč/11 lekcí

Eva Rydvalová, ředitelka

Flamenco – kurz pro dospělé
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V padesátých letech 20. století byly vyrobeny trojúhelníkové praporky Tělovýchovné jednoty 
Jiskra. Na lícní straně je v bílém listu v horní části nápis ŽELEZNÝ BROD, pod ním je na 
modrém štítku městský znak a pod znakem je modrý letopočet 1501 (datum obnovení 
městských práv). Praporek je lemován červenými proužky. 
Na rubové straně jsou na modrém listu od shora dolů bílé nápisy pod sebou: TĚLOVÝCHOVNÁ 
JEDNOTA JISKRA a pod tím bílý letopočet 1862 (datum založení spolku Sokol).
V roce 1992 dal vyrobit tehdejší starosta města pan Josef v tehdejším podniku Kolora 
v Železném Brodě městskou vlajku, poprvé byla tato vlajka vyvěšena na balkónu radnice 
v červnu 1992 v době konání Jarmarku. Protože na štítcích vlajky byly špatně zobrazeny 
figury, byly městské vlajky v Koloře vyrobeny nové. Na bílém listu vlajky rámovaném
modrým rámečkem je v horní části uprostřed umístěn městský znak, v dolní polovině vlajky 
jsou od shora dolů střídavě tři pruhy modré a tři pruhy bílé, modré pruhy jsou širší. Zároveň 
s městskou vlajkou byl vyroben i prapor starosty, který vypadá stejně jako městská vlajka, 
jen modrá barva znaku a pruhů je tmavá a prapor je zlatě lemován. 
Protože na městských vlajkách v České republice se nesmí užít městský znak, tak městskou 
vlajku  Železného Brodu Poslanecká sněmovna PČR neschválila. A tak pan starosta v roce 
2000 zaslal ke schválení městskou vlajku Železného Brodu bez městského znaku a ta byla 
Poslaneckou sněmovnou PČR v roce 2000 schválena. V Železném Brodě byla však i nadále 
užívána neschválená vlajka se znakem a prapor starosty (se znakem) je v kanceláři pana 
starosty i nyní. Zatím asi jedinou schválenou vlajku města Železný Brod (bez znaku) vyrobila 
firma Libea z Liberce, která vyrábí vlajky a prapory a tato vlajka byla užita na Českém
vexilologickém národním kongresu, který se konal v červnu 2012 v Liberci.
Další vlajkou na území města Železný Brod je vlajka Střední uměleckoprůmyslové školy 
sklářské, byla vyrobena a poprvé vyvěšena v roce 1981. Na bílém listu je uprostřed 
červeného pruhu umístěna červená kapka skla. Vlajku navrhl tehdejší profesor Sklářské 
školy Pavel Ježek, znak navrhla jeho manželka akademická malířka paní Eva Vlasáková.
Také podnik Železnobrodské sklo užíval podnikovou vlajku od 80. let 20. století. Na bílém 
svislém listu byl uprostřed umístěn znak podniku, od sedmdesátých let 20. století užíval 
podnik ŽBS trojúhelníkovou vlaječku. Na lícní straně byl na bílém listu v horní části modrý 
nápis ŽELEZNÝ BROD a pod ním červený znak podniku ŽBS, pod ním byly 3 modré malé 
šesticípé hvězdičky. Vlaječka je lemována žlutými šikmými proužky. Na rubové straně na 
modrém lístku jsou v horní části tři žluté šesticípé hvězdičky vedle sebe, pod hvězdičkami 
byl nápis ŽELEZNOBRODSKÉ SKLO, pod ním jedna žlutá šesticípá hvězdička, pod ní bílý 
nápis KONCERNOVÝ PODNIK a pod nápisy jsou tři žluté šesticípé hvězdičky. Vlaječka je 
lemována žlutými šikmými pruhy.
Fotbalový klub Železný Brod užíval v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století vlajku 
svého sponzora ŽBS. Na bílém svislém listu je uprostřed modrý znak ŽBS.  

Viktor Plíhal

Autor děkuje za poskytnutí podkladů pracovnicím muzea, ing. Boučkové z IKS, panu 
Pastorkovi a starostovi města.
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Asi je v Brodě málokdo, kdo by neznal pana 
Karla Veselého, majitele, provozovatele, 
hostinského z Hotelu Veselý, jenž je již třetím 
Karlem Veselým v řadě:
• dědeček Karel Veselý 
(nar. 24. 8. 1887, † 5. 4. 1945) + manželka 
Antonie Veselá (nar. 4. 2. 1897, † 5. 2. 1981)
• tatínek Karel Veselý 
(nar. 5. 12. 1926, † 14. 10. 1996) + manželka 
Věra Veselá (nar. 24. 5. 1928)
• Karel Veselý (nar. 6. 2. 1950) 

Dědeček zakoupil Hotel Sochor v roce 1936 
a slavnostně jej otevřel 31. května téhož roku 
jako Hotel Veselý.

Hotel Veselý 

Karel Veselý

Karel Veselý a jeho manželka Antonie 
(roz. Minaříková)

Karel Veselý zavzpomínal, jak zde byly za druhé světové války ubytovány německé dívky 
z Hitlerjugend. V devadesátých letech se sem vrátily, ale to byl Karel Veselý nejst. již po smrti. 
Německé „dívky“ již jako dámy v pokročilém věku si díky věrné rodinné podobě spletli vnuka 
s jeho dědou! Karel Veselý dojel pro tatínka na Hrubou Horku, aby uvedli vše na pravou 
míru a z příhody se stala veselá historka (jak jinak).V padesátých letech se hotel nevyhnulo 
znárodňování a v roce 1951 se stal součástí socialistického podniku RaJ (Restaurace 
a jídelny). Fungoval pod názvem Pod Černínskou skálou. Vystřídala se v něm řada 
vedoucích, tatínek Karel Veselý zde pracoval v pozici vedoucího od roku 1960 do roku 1972. 
V restituci byl hotel v dezolátním stavu vrácen rodině v roce 1990. Karel Veselý zavzpomínal, 

ZAJÍMAVOSTI A PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
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jak tehdy jeho tatínek – tou dobou již 
v důchodu – „pookřál“. Okamžitě se 
společně pustili do podnikání. 
V Hotelu Veselý pracovali i další 
členové rodiny. Především maminka 
Karla Veselého, Věra Veselá se 
v práci v pohostinství hodně nadřela, 
pracovala v kuchyni, „na place“ 
a přitom se ještě starala o čtyři děti. 
I sestry Karla Veselého se měly co 
otáčet: Věrka, vynikající cukrářka, 
zásobovala hosty věnečky, sachry, 
moučníky a dorty, Blanka coby šikovná servírka, pomáhala i Soňa.
Hotel Veselý je prodán. Karla Veselého jste tu ještě mohli potkat do 20. září. Nezaměnitelný, 
s humorem sobě vlastním, upovídaný, prostě „svůj“ Karel Veselý odchází na zasloužený 
odpočinek. Ale tím legendární Hotel Veselý nekončí. Začíná jen jeho nová životní etapa. 
Nový majitel, Vladimír Buriánek ze Splzova, povede hotel pod stejným názvem i nadále. 
Snad i dřevěný číšník s cedulí DOBRÉ PIVO – TEPLÁ KUCHYNĚ – HOTEL VESELÝ bude 
lákat hosty dovnitř i nadále…

Iva Chaloupková (z rozhovoru s Karlem Veselým)

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Železný Brod oznamuje, že byl 
zahájen každoroční provoz moštárny ve Štefánikově ulici. Vaše ovoce zpracujeme s Vaší 
osobní pomocí. Přihlášky přijímá pan Ladislav Hlubuček na tel. čísle 722 656 700 v době 
od 19 do 22 hodin.

Ivan Mališ za výbor ZO ČZS Železný Brod

Provoz v moštárně zahájen

Tatínek Karel a maminka Věra (roz. Kopalová)

Český rozhlas Sever
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HÁDANKA

Správná odpověď na zářijovou hádanku zní: 
Název zářijových sklářských slavností Skleněné městečko byl vybrán podle stejnojmenného 
filmu z roku 1959. Film je ke zhlédnutí v Městském muzeu v Železném Brodě. 

Výherci zářijové hádanky: Veronika Kmochová
Výherkyně obdržela dvě vstupenky na představení Tajemný hrad v Karpatech.

Říjnová hádanka: Jak se jmenuje nejmenší zvon v železnobrodské zvonici?

OČNÍ OPTIKA NA POLIKLINICE 
nabízí

široký výběr brýlových obrub 

pro dospělé a děti

rychlé zhotovení vašich zakázek

plastové čočky zdarma k dětským brýlím

ceny pro každou peněženku

opravy a servis brýlí

prodej dárkových poukazů, 

doplňkový prodej

Další informace na 

www.optikaturnov.cz
Provozní doba 

po, út, čt, pá 7.45–11.45, 12.15–14.00

st 7.45–11.45, 12.15–17.00
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ŠROUBÁRNA TURNOV, a. s. 
hledá vhodné kandidáty na pozice

SEŘIZOVAČ VČETNĚ OBSLUHY TVÁŘECÍCH AUTOMATŮ
*SO strojního nebo technického zaměření

*odpovědnost
*práce v třísměnném provozu

ÚDRŽBÁŘ KALÍCÍ LINKY
*práce na jednu směnu s podmínkou práce po dobu 1 roku 

ve dvanáctihodinových směnách jako kalič
*praxe v oboru vítána

OBSLUHA GALVANICKÉ LINKY
*vyučen

*třísměnný provoz

KALIČ
*vyučen

*nepřetržitý provoz

TECHNICKÝ KONTROLOR
*SO strojního směru

*znalost práce s měřidly

Nabízíme
samostatnou práci

možnost dalšího vzdělávání
pět týdnů dovolené
závodní stravování

V případě Vašeho zájmu o účast ve výběrovém řízení 
zašlete svůj životopis na adresu společnosti 

nebo na e-mailovou adresu jkunstova@sroubtu.cz
případně volejte personální oddělení č. 481 440 370
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