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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí
spoluobčané,
předjaří je časem
výročních schůzí mnoha našich spolků, jako
jsou sokolové, hasiči,
sportovní nebo další
charitativní a neziskové organizace. Rád se jich zúčastňuji a jsem
na ně hrdý.
Věřím, že vnímáte velkou snahu radnice
o podporu této činnosti, a to i tu ﬁnanční.
V posledních letech jsou příspěvky celkově asi
čtyřnásobně vyšší, do některých oblastí jako
sport a volnočas dokonce ještě vyšší. Myslím, že každá koruna poslaná tímto směrem je
dobře využita. Tyto organizace je neutratí na
odměnách nebo neprojí, ale jsou používány
na další rozvoj té dané činnosti nebo na opravy objektů či vybavení. Je vidět, že občanská
společnost v Železném Brodě funguje, a to
i oproti mnoha jiným blízkým regionům. A tam,
kde funguje občanská společnost, tam, kde je
zájem o zapojení se, bývá pozitivní dopad i do
dalších oblastí: sociální problematika, kriminalita, bezpečnost. Děkuji za to všem, kteří se
v neziskovém sektoru jakkoliv angažují!
Často od vás dostávám otázky týkající se

výstavby autobusového terminálu a rekonstrukce mostu. Co se týká terminálu, vše
běží podle plánu. Opakované výběrové řízení přineslo mj. snížení celkového nákladu asi
o 300 000 Kč, a pokud se nikdo z účastníků
neodvolá a počasí dovolí, stavět se začne
v průběhu března. V případě rekonstrukce
mostu je situace složitější, jeden z účastníků
stavebního řízení se odvolal a došlo k poměrně velkému zdržení v celém procesu. Teprve
na konci února Liberecký kraj jako investor
může přistoupit k výběrovému řízení na dodavatele stavby. Není jisté, zda se tedy most
stihne opravit letos v druhé polovině roku,
nejdéle by to však mělo být v první polovině
příštího roku. Složitá bude koordinace všech
staveb v Železném Brodě. Kromě výstavby
terminálu jsou hlášeny kvůli rekonstrukci výluky na obou tratích ČD v srpnu a v září, RWE
plánuje rekonstrukce plynovodů v místě objízdné trasy. V každém případě se snažíme
najít řešení co nejméně bolestivé pro život
města a naše občany. Na druhou stranu jsou
to opravy nutné a jsem opravdu rád, že se daří
stahovat do našeho města tolik investic.
Přeji vám hezké jaro
váš starosta
André Jakubička

RADNICE INFORMUJE
Od radnice pro občany
Na stránce 40 naleznete Kontakty Města
Železný Brod „do kapsy“ pro vaši snadnější
a rychlejší orientaci. V tomto seznamu jsou
zveřejněny kontakty na pracovníky městského úřadu a městských organizací (příspěv-
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kových organizací a organizačních složek).
Věříme, že „kontaktník“ bude vaším dobrým
pomocníkem.
redakce

Usnesení Rady města Železný Brod z 51. schůze
konané dne 15. 1. 2014
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program dnešní schůze rady
města
a) odvolává z funkce jednatele společnosti Teplo města Železný Brod s. r. o. k 28. 2. 2014 pana
Miloše Kouta
b) volí od 1. 3. 2014 do funkce jediného jednatele společnosti Teplo města Železný Brod s. r. o.
se sídlem Železný Brod, Příčná 350, PSČ 468 22,
IČ: 25496697 pana Jaroslava Tichánka
c) stanovuje výši měsíční odměny jednatele
společnosti Teplo města Železný Brod s. r. o.
s účinností od 1. 3. 2014 ve výši dle předloženého
návrhu
d) schvaluje uzavření předložené smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Teplo města Železný Brod s. r. o. mezi společností a Jaroslavem
Tichánkem
souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování
právních služeb pro Bytový podnik města Železného Brodu se společností Spolak s. r. o., Chrastavská 273/30, 460 01 Liberec 2, IČ 287 03 448,
na dobu určitou do 31. 12. 2014
schvaluje změnu složení hodnotící komise pro
výběr dodavatele stavby „Terminál Železný
Brod – 1. etapa“ ve složení: André Jakubička,
Ing. Daniel Mach, Ing. Jiří Šmíd, Ing. Pavel Blažek
a Ing. Vladimíra Vyhnisová s náhradníky Ing. Miloslavem Loumou, Mgr. Martinem Řehákem,
Ing. Jiřím Šklíbou, Janem Roženským a Barborou
Knajbelovou
jmenuje členy redakční rady Železnobrodského
zpravodaje ve složení: Bc. Iva Chaloupková, Eva
Vozková a MgA. Martin Hlubuček a bere na vědomí zápis z redakční rady Železnobrodského zpravodaje ze dne 2. 1. 2014 a návrh redakčního kodexu
schvaluje zvýšení nájemného roku 2013 pro rok
2014 o meziroční míru inﬂace 1,4 % za pronájmy
pozemků dle seznamu předloženého ﬁnančním
odborem, a to s účinností od 1. 1. 2014, a ukládá
ﬁnančnímu odboru připravit dodatky nájemních

smluv s inﬂační doložkou na automatické zvýšení
nájemného
schvaluje ukončení nájmu automatické promývačky Elisa a ultrazvukového snímače CHETAH
s Poliklinikou Železný Brod s. r. o. se sídlem Jarní 53, 468 22 Železný Brod, IČ: 49098306 ke dni
31. 12. 2013
bere na vědomí zprávu z 18. a 19. zasedání Komise pro sport
schvaluje dodatek č. 1 mandátní smlouvy pro
inženýrskou činnost ve výstavbě se společností
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80
Praha (IČ: 25793349) na výkon činnosti technického dozoru investora na stavební akci „Snížení
energetické náročnosti objektů ZŠ Pelechovská“
v ceně 357 Kč/hod. (včetně DPH) na období od
1. 11. 2013 do 31. 12. 2014 se zrušením limitu nejvýše přípustné částky z důvodu zdržení
stavebních prací
schvaluje požadavek občanů Hrubé Horky na
umístění retardéru v této části města
schvaluje pacht pozemků p. č. 1873, p. č. 1880,
p. č. 1908, p. č. 1909, p. č. 1910, p. č. 1911, vše
v k. ú. Železný Brod, pro pana Jana Exnera, za
cenu 100 Kč za rok (osvobozeno od DPH) a schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi Městem Železný Brod a panem Janem Exnerem
schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi panem Ladislavem Šmikou a Městem
Železný Brod ze dne 24. 10. 2003 dohodou
k 31. 12. 2013
schvaluje záměr pronájmu části nebytového prostoru na střeše objektu Jiráskovo nábřeží č. p. 717
v Železném Brodě za účelem osazení anténního
systému
schvaluje pokácení tří jedinců třešně ptačí v blízkosti jižní části oplocení hřbitova v Jirkově
schvaluje podmínky pro ﬁnanční podporu volnočasových aktivit žáků 3. ročníku základní školy
s bydlištěm v Železném Brodě dle předloženého
návrhu

3

schvaluje prodloužení otevírací doby Městské
knihovny v pátek o jednu hodinu s platností
od 1. 2. 2014
schvaluje smlouvu č. 12117763 se Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši
1 017,05 Kč na akci „Snížení energetické náročnosti
objektu MŠ Slunečná v Železném Brodě“
schvaluje poskytnutí mimořádné odměny za
úspěšné plnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů ve IV. čtvrtletí 2013:

– 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.
Miloš Kout
schvaluje uzavření darovací smlouvy na částku
10 000 Kč Základní organizaci Českého svazu
ochránců přírody Křižánky – Jičín, IČ: 44477384,
506 01 Jičín (Stanice pro handicapované živočichy,
Libštát 95, 512 03 Libštát)

Usnesení Rady města Železný Brod z mimořádné
52. schůze konané dne 24. 1. 2014
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program dnešní schůze
rady města
schvaluje výpověď Nájemní smlouvy uzavřené dne 12. 3. 2003 ve znění Dodatku č. 1 ze
dne 9. 4. 2010 mezi Městem Železný Brod
a ﬁrmou Josef Mach – J+E, IČ: 40180522,

na pronájem pozemku parc. č. 791/2 v k. ú.
a obci Železný Brod
schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě
uzavřené dne 30. 7. 2013 mezi Městem Železný Brod a Tomášem Pelikánem, IČ: 43253971
(odpisy zhodnocení stavby občanské vybavenosti č. p. 28)

Usnesení Rady města Železný Brod z mimořádné
53. schůze konané dne 3. 2. 2014
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program dnešní schůze rady města
schvaluje pronájem nebytového prostoru
v č. p. 357 – Masarykova ulice, Železný
Brod, o výměře 163 m² ﬁrmě ABUNDANTA
BLESS s. r. o., V osikách 521/22, Praha 9, PSČ

109 00 – Dolní Měcholupy (IČ: 28949706), za
cenu 16 500 Kč měsíčně. Podmínkou pronájmu je odkoupení pohledávky ve výši 250 000
Kč a její úhrada. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Železný
Brod a ﬁrmou ABUNDANTA BLESS s. r. o.

Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod
z 25. zasedání konaného dne 3. 2. 2014
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva města v předloženém znění
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
z 24. zasedání zastupitelstva města
pověřuje kontrolní výbor zastupitelstva města ke kontrole pronájmů nemovitostí dle před-
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loženého návrhu
bere na vědomí Zápis z 11. zasedání ﬁnančního výboru konaného dne 20. 1. 2014
schvaluje rozpočet na rok 2014
souhlasí s provedením rozpočtových opatření
č. 1 za rok 2014 (úprava rozpočtu roku 2013)
schvaluje postoupení pohledávky ve výši
234 471 Kč s příslušenstvím za M. M., Že-

lezný Brod, společnosti ABUNDANTA BLESS
s. r. o., IČ: 28949706, se sídlem V osikách
521/22, 109 00 Praha 9-Dolní Měcholupy, jako
postupník za 250 000 Kč a schvaluje uzavření smlouvy o postoupení pohledávky mezi
Městem Železný Brod a ABUNDANTA BLESS
s. r. o., IČ: 28949706
schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 870/10,
1122, 1119 vše v k. ú. Bzí u Železného Brodu
schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.
č. 22 o výměře 4 m² a část pozemku parc.
č. 24 o výměře cca 9 m² vše v k. ú. Hrubá
Horka
schvaluje záměr prodeje a směny části pozemků parc. č. 1038 a 1039 za část pozemku parc.

č. 1048/1, vše v k. ú. Bzí u Železného Brodu
schvaluje prodej nemovitosti pozemku parc.
č. 727 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
181 m² a na pozemku stojící stavby č. p. 424,
rodinný dům – v ulici Poštovní, Železný Brod,
za cenu 1 840 000 Kč (osvobozeno od DPH)
MUDr. M. S.
ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu
výsledků administrativní interim kontroly průběhu výběrového řízení „Projektová dokumentace Terminál Železný Brod“ z 15. 11. 2012
schvaluje poskytnutí nejméně 50 % ze schválené částky rozpočtu 3,2 mil. Kč příspěvku
z výtěžku loterií ostatním neziskovým organizacím na sport

Z ﬁnančního odboru
Poplatek za odpady pro rok 2014
Zastupitelstvo Města Železný Brod schválilo
na svém listopadovém zasedání výši místního poplatku na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Na základě nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu včetně velkoobjemového komunálního odpadu v roce 2012 byl poplatek pro rok
2014 stanoven na 580 Kč.
Splatnost poplatku zůstává stejná, tzn. do
31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.
Osvobození a úlevy jsou také stejné. Podrobně
rozepsané je najdete v OZV č.5/2013, čl. 6.

Včas nezaplacený poplatek nebo jeho část
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Ti, kdo uplatňuji slevu pro studenty ubytované
na koleji nebo internátě a ještě nedodali potvrzení na nový školní rok 2013/2014, ať tak učiní
bezodkladně.
Pokud jste již uhradili poplatek za 1. pololetí
2014 ve výši loňského poplatku 295 Kč za osobu, zaplaťte za 2. pololetí 285 Kč za osobu.
Vladimíra Eršilová
Finanční odbor – pokladna

Informace pro majitele psů
Městský úřad Železný Brod jako správce místního poplatku ze psů (dle zákona
č. 565/1190 Sb.) upozorňuje všechny držitele psů na povinnost oznámit do patnácti
dnů vznik i zánik své poplatkové povinnosti,
tj. přijít psa přihlásit i odhlásit správci poplatku
na Městském úřadě v Železném Brodě – budova radnice, 2. patro, ﬁnanční odbor. Poplatku

podléhají psi starší tří měsíců. Poplatek ze psů
platí držitel psa, kterým je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na území města
Železný Brod. Sazbu poplatku za kalendářní rok
najdete na straně 37.
Iva Ševčíková
ﬁnanční odbor
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Z odboru územního plánování a regionálního rozvoje
Ukončení prací na zateplení ZŠ Pelechovská

V létě 2013 byly zahájeny práce na zateplení
objektů jídelny a MVD2 základní školy Pelechovská. Jednalo se o tzv. první až třetí etapu
projektu, který upravuje objekty školy s cílem
snížit provozní náklady na vytápění objektu
a vyměnit některá dožitá zařízení, především
okna a dveře. V rámci snížení energetické náročnosti se instalovala tepelná čerpadla. Bohužel již od začátku realizace stavby se projevila
nesolidnost jednoho z klíčových subdodavatelů, který nebyl schopen v dohodnutých termínech dodat nová okna a dveře, a celá stavby
tak nabrala poměrně dramatické zpoždění. Práce, které měly být dokončeny před zahájením
školní výuky, byly prováděny ještě v září a říjnu
loňského roku, a kromě výuky velmi narušovaly
provoz kuchyně a jídelny. Na zdržení se dílčím
způsobem podílelo i odstraňování konstrukcí
s obsahem azbestu. Ty se naštěstí podařilo
odstranit těsně před zahájením výuky, a zdraví
dětí i zaměstnanců tak nebylo ohroženo.
V rámci realizace stavby a především jejího ﬁnancování bylo využito ﬁnanční podpory Evropské unie poskytnuté prostřednictvím Státního
fondu životního prostředí. Dotace však mohla
být využita pouze na ty části stavby, které měly
přímo dopad na energetické úspory, a nebylo ji
možné využít na další doprovodné úpravy, jako
byla výměna krytů topení či právě odstraňování
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azbestem zasažených konstrukcí. Přesto byla
dotace přiznaná ve výši 9,6 mil. Kč významným
příspěvkem ke krytí celkových nákladů ve výši
21,7 mil. Kč. Samozřejmě z důvodu posunutí
prací o významnou dobu oproti smluvní dohodě město uplatnilo sankci, která v konečné
fázi činí 1,4 mil. Kč. Tato sankce nebude celá
příjmem rozpočtu města, protože v podílu dotace nám bude o část sankce krácena dotace
z fondu životního prostředí.
Roku 2014 proběhne realizace poslední z připravených etap oprav objektů základní školy,
a to vnitřní úpravy objektu MVD2 (pavilon mezi
centrální budovou a tělocvičnou). Tyto úpravy
již hradí město plně ze svého rozpočtu. Kromě
těchto stavebních prací proběhnou „dodělávky“ prací, které nebyly realizovány z klimatických nebo organizačních důvodů v roce 2013.
Z těch zásadních je to oprava plochy v podchodu pavilonu jídelny s úpravou plochy před
kotelnou a vnitřní prostory úpravny potravin,
odkud protéká voda do prostoru bývalé uhelny, a tím i do nové izolace. Proto je úpravna
dočasně mimo provoz, ale bez vlivu na kvalitu
podávaných jídel.
Během února a března má městský úřad prioritně za úkol nastavit postup prací a jejich plnění tak, aby se neopakovala situace z loňského
roku a nebyly porušovány smluvně dohodnuté
termíny. Současně se také bude projednávat
rozsah prací. Na původně zasmluvněné práce
za 8,6 mil. se v městském rozpočtu nenašel
dostatek prostředků. Nad rámec schválené
částky 4 mil. Kč se bude ještě projednávat
možnost zapojení části ﬁnančních prostředků,
které nebyly čerpány při realizaci loňských etap
stavby.
Ing. Daniel Mach
vedoucí Odboru územního plánování
a regionálního rozvoje

Dílčí stavební práce na objektech sokolovny
Zhruba před dvěma lety se začala zpracovávat
projektová dokumentace rekonstrukce objektů sokolovny a sportovní haly za sokolovnou.
Projektová dokumentace, kterou zpracovala
ﬁrma Adam Rujbr Architects s. r. o. z Brna,
byla dokončena a na stavbu je vydáno stavební povolení (s výjimkou úprav venkovních sportovišť). Dokumentace fáze zpracování studie
je zveřejněna na webu města pod odkazem
http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/dokumenty/rozvoj-mesta/. Celkové náklady na stavební práci jsou velice zhruba odhadnuty na
40 mil. Kč, ale tato částka neobsahuje řadu
položek vnitřního vybavení, úpravu venkovních sportovišť či stavbu venkovní kanalizace,
proto se bude jistě jednat o částku vyšší.
Ačkoli původně byl projekt připravován tak,
aby se provedla celková rekonstrukce s využitím dotací Evropské unie, stav některých
částí objektu nedovoluje čekat do doby, než
bude možno využít prostředků z programovacího období na léta 2014 – 2020. Proto
byla samostatně podána žádost na zateplení
sportovní haly. Náklady na realizaci zateplení
jsou odhadnuty na 3,8 mil. Kč, celkové náklady na realizaci stavby (součástí např. nemůže
být oprava střechy) jsou však odhadnuty na
5,2 mil. Kč. Na realizaci město požádalo o dotaci z operačního programu Životní prostředí
ve výši 3,3 mil. Kč. O přiznání či neposkytnutí
dotace by se mělo rozhodovat během března
letošního roku, takže by všechny stavební práce měly proběhnout ještě letos.
Kromě zateplení je ve velice špatném stavu střecha starého objektu sokolovny. Do některých
prostor opakovaně zatéká, někde je „jen“ vlhko.
Protože zatékání značně omezuje využívání některých prostor objektu, byla zpracována dílčí dokumentace na opravu střechy včetně posouzení
stavu dřevěných krovů. Na opravu vyčlenilo zastupitelstvo pro letošní rok 3 mil. Kč a oprava bude
zahájena ještě v jarních měsících letošního roku.

V obdobně špatném stavu je odkanalizování
objektu, kde navíc není doklad, zda jsou všechny odpady odváděny ekologicky. Pro zlepšení
stavu bude vybudována nová odpadní jímka
a splaškové vody budou odváděny do kanalizace v prostoru současného autobusového
nádraží. Protože zde budou probíhat stavební
práce v rámci stavby tzv. Terminálu, musí být
v této době vybudována alespoň část kanalizace. Na stavbu schválili pro letošní rok zastupitelé 1,5 mil. Kč.
Jak plyne z výše uvedeného, po dvou letech
příprav bude do objektu sokolovny a sportovní haly v letošním roce investováno značné
množství ﬁnančních prostředků. Tím ovšem
přípravy celkové rekonstrukce nekončí. Probíhají práce na zpracování podrobné dokumentace pro realizaci stavby a bude se řešit využití venkovních prostor za sokolovnou, tak aby
byl kompletní projektu rekonstrukce připraven
do konce letošního roku. Pokud to bude možné, je snahou města požádat si v letech 2015
a 2016 o ﬁnanční dotaci z evropských fondů,
která by kryla větší část nákladů jak na rekonstrukci objektu, tak na jeho vnitřní vybavení.
Ing. Daniel Mach
vedoucí Odboru územního plánování
a regionálního rozvoje
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Město Železný Brod nabízí k prodeji pozemek na Chlístově
p. p. č. 48/2 – zahrada, výměra 2 818 m2,
k. ú. Chlístov u Železného Brodu
Pozemek je v platném územním plánu určen
k zastavění stavbou rodinného domu.

Pozemek je přístupný z veřejné komunikace.
Podmínka prodeje pozemku z majetku Města
Železný Brod je realizace stavby rodinného
domu.

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

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

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

Budova A

Budova B

Budova C

Město Železný Brod nabízí k pronájmu objekt na Poříči
Rada města dne 18. 12. 2013 usnesením
č. 525/13 rm schvaluje pronájem:
stavba bez č. p. postavená na pozemku
p. č. 812/3 o výměře 96 m2 v k. ú. Železný
Brod.
Informace: Iveta Polejová
nemovitosti, Odbor ÚPaRR, tel.: 483 333 944
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Městská policie
Městská policie Železný Brod informuje
V posledním měsíci proběhly dvě bezpečnostní akce zaměřené na dodržování obecně
závazné vyhlášky o loteriích. Při kontrole bylo
zjištěno jedno podezření na porušení této
OZV a případ byl předán příslušnému správnímu orgánu k dořešení.
V měsíci lednu bylo odchyceno 20 zaběhnutých psů. Šestnáct z nich našlo své majitele,
zbytek musel být umístěn do útulků. Jelikož
kapacita těchto zařízení je malá, stává se,
že než se pro psa najde místo, strážníci se
o něho musí několik dní starat. Proto prosíme
všechny majitele psů, aby dbali na to, aby psi
nosili evidenční známku. Případné zaběhnutí
psa prosíme ihned oznámit městské policii.
Velice nám to usnadní práci a urychlí návrat
jejich miláčka domů.
V únoru řešila MP 8 případů, při nichž docházelo k fyzickým útokům. Některé případy byly

předány PČR k dořešení, ostatní byly posouzeny jako přestupek.
V únoru provedla MP společně s PČR dvacet
společných hlídek. V únoru byl přijato celkem
210 oznámení, 25 z nich bylo vyřešeno v blokovém řízení; 54 případy byly řešeny ve spolupráci s policii České republiky, 16 případů bylo
předáno k dořešení správnímu orgánu. Zbytek
byl vyřešen domluvou nebo se jednalo o žádosti
o pomoc, které nemají trestněprávní charakter.
Kontakty na MP
velitel MP: tel. 483 333 939
e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz
operační MP: nepřetržitě mobil: 602 646 188
e-mail: mestska.policie@zelbrod.cz
sstr. Pavel Hriník, velitel MP

TECHNICKÉ SLUŽBY
Soutěž o pohonné hmoty
ČERPACÍ STANICE / TECHNICKÉ SLUŽBY Příkrá 140, Železný Brod, tel. 483 391 449
Na čerpací stanici stále probíhá soutěž
o pohonné hmoty.
S účinností od 1. dubna 2014 se však mění
podmínky soutěže.
Losovat se bude celkem o 50 litrů PHM
(NAFTA – BENZIN).
Podmínkou účasti v soutěži je načerpání
u čerpací stanice v areálu technických služeb
minimálně za 500 Kč.
Slosování proběhne vždy na konci každého
čtvrtletí.

1. výherce: 30 l
2. výherce: 10 l
3. výherce: 10 l
Do kupónu, který je k dispozici u obsluhy ČS,
stačí vypsat SPZ vozu a telefonní kontakt, na
který bude výherci oznámena výhra.
Výsledky (resp. výherní SPZ) budou zveřejněny na webových stránkách TS a v Železnobrodském zpravodaji.
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Aktuální předprodej vstupenek
Pecha Kucha Night (28. 3. 2014) – předprodej vstupenek bude zahájen 17. 3. 2014

Zimní sklářské pátky
Už jen do 14. března 2014 můžete využít výhod programu Zimní sklářské pátky. Na vydaný leták máte možnost sbírat razítka z návštěv
sklářských subjektů a poté si vyzvednout na
informačním centru malý dárek jako upomín-

ku na letošní ročník. Zapojeny jsou ﬁrmy Detesk, DT Glass, Lampglas, Foukané ﬁgurky
Karel Sobotka, Galerie Lhotský na Chlístově,
Střední uměleckoprůmyslová škola a Městské
muzeum v Železném Brodě.

Kalendář TOP akcí Českého ráje
Oblíbený kalendář TOP akcí je v tištěné podobě
v omezeném množství zdarma k dispozici na
pultu informačního centra. Kalendář přináší celoroční přehled těch nejvýznamnějších kulturních,
sportovních a společenských akcí, turistických

pochodů a letních prázdninových programů ve
městech a na turistických atraktivitách. Součástí
kalendáře je také přehled významných výstav
muzeí a galerií v Českém ráji.

Alena Ježková: Kláštery a jejich lidé, Tichá srdce
V lednu 2014 proběhla v Městské galerii Vlastimila Rady fotograﬁcká výstava Jiřího Chalupy Kláštery a jejich lidé. Na vernisáži a během
výstavy jste si mohli zakoupit i nádhernou
knihu Aleny Ježkové, k níž byly fotograﬁe Ji-

řího Chalupy v průběhu pěti let pořizovány.
Poslední dva výtisky knihy z této výstavy jsou
v prodeji na informačním centru. Cena knihy
je 499 Kč.

Euroregion Tour 2014
14. ročník mezinárodního veletrhu cestovního
ruchu Euroregion Tour 2014 se bude konat ve
dnech 20. až 22. března 2014 v Eurocentru v Jablonci nad Nisou. Slavnostní zahájení proběhne
ve čtvrtek 20. 3. v 10 hodin před Eurocentrem. Železný Brod se bude prezentovat na stánku

Libereckého kraje v rámci Českého ráje.
Veletrh je otevřen ve čtvrtek a v pátek
od 10 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin.
Bližší informace k veletrhu a k programu najdete
na http://www.eurogiontour.cz/

Metropolitní opera v Kině Jitřenka v Semilech
Stále si můžete rezervovat vstupenky na
přímé přenosy z Metropolitní opery. Vstupné 330 Kč zahrnuje i odvoz po představení
zpět do Železného Brodu. V březnu nás čeká:

10

v sobotuu 1. 3. opera Kníže Igor a v sobotu
15. 3. opera Werther. Upozorňujeme, že rezervaci vstupenek provádíme jen pro ty, kteří
požadují dopravu zpět do Železného Brodu.

MĚSTSKÉ DIVADLO
SWINGUJÍCÍ MLÁDEŽ
úterý 18. března od 18 hod.
Městské divadlo Železný Brod
V. koncert cyklu „ZUŠka představuje“
Tentokrát Vás zveme na večer, který bude
výhradně patřit mladým muzikantům, konkrétně žákům základních uměleckých škol
ze Železného Brodu a Turnova.
Představí se Vám:
Velký dechový orchestr ZUŠ Turnov
pod vedením Jiřího Richtera,
Big Band ZUŠ Turnov
pod vedením Václava Saibta
a konečně
Big Band ZUŠ Železný Brod
pod taktovkou Rudolfa Müllera.
Tyto orchestry totiž jedou své školy reprezentovat na národní soutěž ZUŠ a brodský koncert je pro ně jakýmsi „okresním
kolem“, ale hlavně muzikantským setkáním
s kolegy, a především s Vámi posluchači.
Přijďte podpořit naši muzikantskou mládež
a prožít večer plný krásné živé muziky.
Vstupné dobrovolné
Pořádá ZUŠ Železný Brod
483 389 327

KONCERT UČITELŮ
A ABSOLVENTŮ
úterý 1. dubna od 18 hodin
Městské divadlo Železný Brod
Opět po roce se Vám představí
pedagogové ZUŠ a někteří absolventi.
Nejen žáčci, ale i jejich učitelé musí cvičit
a studovat nové skladby, aby mohli, tak
jako oni, předstoupit před veřejnost
a podělit se s ní o krásu své profese.
Přijďte na koncert a oslavte s námi
Den učitelů.
Vstupné dobrovolné
Pořádá ZUŠ Železný Brod
483 389 327

Zájezd do Prahy do Divadla Na Fidlovačce
už 1. března!
Představení „Eva tropí hlouposti“ připomene
skvělou českou autorku Fan Vavřincovou, zakladatelku žánru crazy komedie.
Bližší informace k představení najdete
na http://www.ﬁdlovacka.cz/.
Zájezd pořádá IKS Železný Brod s ČČK Hrubá
Horka. Výhodná cena 480 Kč včetně jízdného!
Závazné přihlášky na TIC (484 353 333, info@zelbrod.cz) nebo u p. Šírkové (775 295 931).

MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY
SALON
Tato unikátní výstava spojila umělce bez rozdílu, zda
jsou laiky či profesionály. Sešlo se zde 82 autorů!
Zastoupení uměleckých kategorií je opravdu rozmanité, vystaveno je na 140 děl.
Rovněž probíhá hlasování veřejnosti o nejlepší dílo.

Autor vítězné práce získá možnost realizovat v galerii samostatnou výstavu v roce 2015.
Využijte poslední šance navštívit tuto výstavu,
jež končí již 2. března! Vítězné dílo a jméno jeho
autora bude zveřejněno v dubnové čísle zpravodaje.
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JONÁŠKOVO KOBRODRUŽSTVÍ

Výstava prací Jonáše Kobra potrvá do 30. března 2014.
Galerie je otevřena v sobotu a v neděli od 13 do 16 hodin.

Vernisáž výstavy Černou křídou do komína II
Proběhne již ve čtvrtek 3. dubna. Do konce
dubna budou v galerii k vidění dřevěné a kovové plastiky dvou umělců, Davida Szalaye,

uměleckého kováře a sochaře, a Vladimíra
Kubíka, sochaře a výtvarníka.

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
PECHA KUCHA NIGHT
28. 3. 2014 od 19 hodin
KC Kino Železný Brod
PKN Jaro – vol. 8
Pecha Kucha Nights jsou perfektní příležitostí pro ty, kdo prahnou po informacích
z oblasti architektury, designu a výtvarných
umění, ale zároveň bojují s nedostatkem
času je zdlouhavě vyhledávat (Damian
Baar, Times online). Pecha Kucha Night
v Železném Brodě zdomácněla a je jednou
z mála akcí, kde bývá vyprodáno!
Pořádá tým PKN a o. s. Občanská beseda
Vstupné 100 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě
Předprodej TIC Železný Brod od 17. 3. 2014
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Jarní PKN je tady!
Zajímá vás, jak vzniká nová skleněná trofej udílená v rámci ﬁlmových cen Český lev? Chcete
vědět, čím se zabývá hudební publicista Petr
Vizina nebo jakou podobu mají kovové sochy
a design Romana Ťalského?
Máte zájem poznat umělecké řemeslo autora
replik korunovačních klenotů?
V neformální atmosféře dalšího pokračování Pecha Kucha Night můžete získat zajímavé informace a zažít ještě mnohem více.
V pátek 28. března 2014 se uskuteční již 8. pokračování večera nabitého informacemi, improvizací a dobrou atmosférou. PKN team připravil
další nevšední setkání s umělci, architekty a designéry, kteří budou prezentovat svou tvůrčí činnost ve formátu vymezeném šesti minutami
a čtyřiceti sekundami. Těšíme se na Vaši účast!
MgA. Martin Hlubuček

MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ
VÝBĚR Z VÝSLEDKŮ
LETNÍ SKLÁŘSKÉ DÍLNY 2013
do 30. 3. 2014

Návštěvní doba pro obě expozice, sklářskou
na náměstí 3. května i národopisnou na Bělišti: sobota – neděle, 9 – 12 a 13 – 16 hodin.
Na Bělišti jsou do 30. března k vidění kresby
J. V. Scheybala z muzejních sbírek.

so – ne: 9 – 12, 13 – 16 hodin
sklářská expozice
na náměstí 3. května 37
Výstava
během Zimních sklářských pátků
(29. 11. 2013 – 14. 3. 2014)
je otevřena sklářská expozice
v čase 10 – 16 hodin
Vstupné v rámci vstupného do muzea
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě
483 389 081, muzeum@zelbrod.cz

Výsledky letošního sklářského sympozia,
Letní sklářské dílny, která proběhla ve dnech
2. – 4. září 2013 v dílnách železnobrodské sklářské školy, jste měli možnost shlédnout v rámci letošního ročníku Skleněného městečka.
Sedm sklářských výtvarníků – Marcel Mochal,
Alena Matějka, Maxim Velčovský, Jakub Berdych, Jan Bohuslav, Oldřich Plíva a Martin Štefánek – společně se sklářskými mistry Emilem
Matějkou, Janem Bohuslavem, Jaroslavem
Bukovským, Lukášem Šulcem, Martinem
Štefánkem, Michalem Janeckým, Lubošem
Majšajdrem, Robertem Huškem a Drahošem
Netoličkou tvořilo na stejné téma, jímž byl
i letos prostřený stůl. Kdo nestihl výstavu ve
sklářské škole, má nyní možnost navštívit
sklářskou expozici městského muzea, kde se
představí výběr z této bohaté kolekce. Umělecké artefakty zůstanou v městském muzeu,
a rozšíří tak sbírku skla o soudobou uměleckou tvorbu.

Připravujeme:
Velikonoční jarmark na Bělišti
11. – 13. dubna 2014 s tradičním programem
I v letošním roce se můžete těšit na dva
koncerty, které opět proběhnou v příjemném prostředí zahrady domu Běliště.
V sobotu 24. května přijede z jihočeského
města Tábor zahrát alternativní rocková skupina Please The Trees, která má za sebou několik úspěšných turné po Spojených státech
amerických i mnohá vystoupení na prestižních evropských festivalech. Skupina obdržela
žánrovou hudební cenu Anděl za rok 2012
v kategorii alternativní hudba.
Příznivci básníka, písničkáře a prozaika Jana
Buriana se mohou těšit na jeho sólové vystoupení v pátek 29. srpna 2014.
Mgr. Petra Hejralová
ředitelka muzea
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ŽELEZNÉM BRODĚ
Z novinek v městské knihovně
Jojo Moyesová: Poslední dopis od tvé lásky
Silný romantický příběh vybočující z běžných
klišé tohoto žánru získal v roce 2011 prestižní ocenění The Romantic Novel of the Year
Award. Novinářka Ellie při pátrání v archivu narazí na půlstoletí starý dopis, v němž neznámý
muž žádá svou milenku, aby opustila manžela.
Ellie příběh skrývající se za dopisem okamžitě
zaujme – i ona sama má poměr se ženatým
mužem…
Doloros Redondo: Neviditelný strážce
Na břehu řeky Baztán, v jednom z nejmagičtějších míst Baskicka, je nalezena záhadně
zavražděná mladá žena. Amaia Salazarová,
inspektorka z oddělení vražd, pronásleduje rituálního vraha, inspirovaného psychosexuální
symbolikou tradiční baskické mytologie, který
bude pokračovat ve svém řádění, zatímco ona
bojuje proti profesní žárlivosti některých kolegů, proti dávným nevyřešeným konﬂiktům se
svými sestrami a proti ponurému tajemství,
jež poznamenalo jejich dětství…
Michel Houellebecq: Platforma
Protagonistou románu nejkontroverznějšího
spisovatele současné francouzské literatury
je autorův generační druh, tentokrát už čtyřicátník, úředník na ministerstvu kultury. Sarkasticky glosuje život, dokud nepotká dívku, která
se vymyká jeho dosavadním zkušenostem se
ženami. Skandální autor se nezapře v otevřeném líčení erotických scén i ve velmi kritických
připomínkách na adresu různých náboženství.
Kevin Maher: Pole
Román začíná velice nevinně, jako zábavné
a vtipné čtení typu „Bylo nás pět“ z Dublinu
80. let… Hlavní hrdina, dosud zmítaný pubertou a zamilovaný do starší spolužačky, se však
stává obětí sexuálního zneužívání ze strany katolického kněze. Noční můra o zlu, násilí, traumatech, úskalích bigotního náboženství, nad
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níž však hrdina vítězí díky svému optimistickému a vitálnímu přístupu k životu.
Joe Abercrombie: Rudá země
Oceňovaný román, v němž se klasická fantasy
mísí s prvky westernu. Hlavní hrdinka pronásleduje v doprovodu svého zbabělého nevlastního otce bandu, která vypálila jejich farmu
a unesla její sourozence. Jejich cesta vede
pustinou, kde neplatí zákon, do pohraničního
městečka zmítaného zlatou horečkou, šarvátkami, souboji a masakry, až nahoru do nezmapovaných hor…
David Sedaris: Když vás pohltí plameny
Vítejte ve světě Davida Sedarise, nejpopulárnějšího amerického humoristy současnosti,
který náměty pro své příběhy čerpá především
z vlastních zážitků.
Alena Ježková: Tichá srdce
Tichá srdce jsou ojedinělou a exkluzivní publikací v mnoha ohledech. Jsou vyčerpávajícím
a současně čtivým exkursem do dějin působení šesti řeholních řádů u nás: benediktinů,
cisterciáků, premonstrátů, františkánů, dominikánů a boromejek. Působivou vrstvu knihy tvoří výpovědi pětadvaceti řeholníků a řeholnic.
Rovnocenným protějškem textu jsou černobílé
fotograﬁe Jiřího Chalupy.
Tomáš Halík: Žít s tajemstvím
Do své bilanční knihy autor vybral klíčové myšlenky z publikací posledních patnácti let své
tvorby a utřídil je podle nejzávažnějších témat,
kterým se věnoval.
Stanislava Pecková: Aristokratky
Knížka přináší životní příběhy osmi mladých
příslušnic českých šlechtických rodů. Pro okolí
jsou to studentky, manažerky, matky. Jen s tím
rozdílem, že mají hezky znějící rodné příjmení,
které je ostatním povědomé z dějepisu. Kinský,
Dobrzenský, Schwarzenberg, Czernin… Ještě
před čtvrt stoletím by se příslušnice poslední

generace českých šlechtických rodů ke svému
původu nemohly hlásit. Nemohou se už sice
honosit tituly, ale stále v nich zůstalo hodně
noblesního, zcela dle francouzského kréda, že
šlechtictví zavazuje.
Z knížek pro mládež
Rick Riordan: Bohové Olympu 1 – 3
(Proroctví, Neptunův syn, Znamení Athény)
Volné pokračování napínavé dobrodružné série
Percy Jackson právě začíná. Do Tábora polokrevných přicházejí noví hrdinové Jason, Piper
a Leo. Ale než se stačí pořádně rozkoukat,
čeká je nebezpečná výprava vedená záhadným
proroctvím.
John Flanagan: Hraničářův učeň 12
(Královská hraničářka)
Po čase se znovu setkáváme se známými hrdiny ságy Hraničářův učeň. Poté, co byl jeho

život rozvrácen strašlivou tragédií, nemyslí Will
na nic jiného než na pomstu. Willovi znepokojení přátelé musejí najít způsob, jak ho od temné cesty odvrátit. S řešením přichází Halt: Will
si vezme na starost učně. Všechny překvapí,
koho Halt navrhuje…
Kerstin Gier: Zelená jako smaragd 3
Vyvrcholení časocestovací trilogie pro mladé
čtenářky. Gwendolyn má zlomené srdce. Ale
pak se stane něco naprosto nepochopitelného
a její svět je vzhůru nohama. Ji i Gideona čeká
dech beroucí úprk do minulosti a taky menuety, paruky, kordy a divoké pronásledování.

Mgr. Dana Hudíková
vedoucí knihovny

DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ
FITNESS PLES

HRÁTKY S PAMĚTÍ

1. 3. 2014 od 20 hodin

18. 3. 2014 od 10 hodin

sokolovna Koberovy

DPS Železný Brod

Hraje skupina Gemini
Tombola, výborná kuchyně
Exhibiční vystoupení Tomáše Kašpara
Vstupné 150 Kč
Pořádá Fitness Classic Železný Brod
777 949 447, www.ﬁtkobrod.cz

lektor Zdeněk Choura
pracovník v sociálních službách,
člen České alzheimerovské společnosti
Sociálně-aktivizační služby pro seniory
2x cyklus trénink paměti
(1 cyklus = 2 hodiny)
Dobrou náladu a tužku s sebou!
Vstupné 15 Kč

VI. BZOVSKÝ MASOPUST

MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI

1. 3. 2014 od 11 hodin

22. 3. 2014 od 14 hodin

Bzí
Srocení maškar u sokolovny
Občerstvení a posezení v SK
Hudební nástroje s sebou
Pořádá Bzovský okrašlovací spolek

sokolovna Hrubá Horka
Tradiční maškarní rej
Dětský bál
Vstupné 30 Kč dospělí, děti zdarma
Pořádá TJ Sokol Hrubá Horka ve spolupráci
s SDH a ČČK Hrubá Horka
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PLES SDH JIRKOV

MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI

1. 3. 2014 od 20 hodin

1. 3. 2014 od 13.30 hodin

sokolovna Jirkov

sokolovna Jirkov

Hasičský bál
Hraje hudba ZABAR
Občerstvení zajištěno

Maškarní rej, soutěž masek
Dětská diskotéka
Občerstvení zajištěno

Vstupné 100 Kč na místě, 80 Kč v předprodeji
Pořádá SDH Jirkov
604 334 294

Vstupné 30 Kč dospělý, děti zdarma
Pořádá SDH Jirkov
604 334 249

ČEPEČEK

NO COUNTRY FOR OLD MEN
TAHLE ZEMĚ
NENÍ PRO STARÝ 2

22. 3. 2014 od 20 hodin
sokolovna Hrubá Horka
K poslechu a tanci
zahraje kapela Rytma
Půlnoční překvapení, bohatá tombola
Vstupné 100 Kč
Pořádá TJ Sokol Hrubá Horka

KONCERT IN TOUCH
/ CUMULONIMBUS
/ FEEDING CROWS
1. 3. 2014 od 19 hodin
Music Club Korint Železný Brod
PARK(T)ŮR 2014
Koncertní vystoupení tří kapel, domácí
kapely In Touch a jejich hostů
In Touch / grunge-rock / Železný Brod /
www.intouchband.com
Cumulonimbus / post-hc / Frýdlant /
www.bandzone.cz/cumulonimbus
Feeding Crows / stoner-rock / Liberec /
www.bandzone.cz/feedingcrows
Opožděný křest nového alba
skupiny In Touch
Vstup 50 Kč nebo 90 Kč i s albem
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29. 3. 2014
od 19.30 do 02.00 hodin
Music Club Korint Železný Brod
Další oslava narozenin železnobrodských i přespolních chuligánů,
která proběhne pod vtipným názvem
„TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ 2“.
Krom domácích a pořádajících dřevorubců F.A.KING se akce zúčastní
i další umělci plus minus
HC / crossover ražení.
Abhorrent Vice [nintendocore] Jelenia
Gora, PL https://www.facebook.com/
AbhorrentVice?ref=ts&fref=ts
Checkpoint [crossover] Praha, CZ
http://bandzone.cz/checkpoint
F.A.King [hardcore/crossover] Železný
Brod, CZ http://bandzone.cz/faking
Meresiew [metal/hardcore] Tábor, CZ
http://bandzone.cz/meresiew
Toxic People [crossover/nu metal] Vilémov, CZ http://bandzone.cz/toxicpeople
BZ UDÁLOST:
http://bandzone.cz/akce/303541
Vstupné 70 Kč

BLESKY A BIBLE
12. 3. 2014 od 18.15 hodin
aula sklářské školy, Železný Brod

Přednáška a beseda
s prof. RNDr. Janem Bednářem, CSc.
o atmosférických jevech
v kontextu s biblickými příběhy

Vstupné dobrovolné
Pořádá místní skupina ČKA – Český ráj

Srdečně zveme na přednášku a besedu s prof.
RNDr. Janem Bednářem, CSc., kterého jsme
opět získali k setkání.
Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., *1946 v Benešově, vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu
Univerzity Karlovy v Praze, obor meteorologie
a klimatologie.
Od roku 1970 působí jako vysokoškolský učitel
na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, od roku 1991 jako docent, od roku 1997
jako profesor.
V letech 1997–2000 zastával post předsedy
Akademického senátu Univerzity Karlovy, byl
také prorektorem pro studijní záležitosti UK.
V letech 2000–2011 byl místopředsedou Rady
vysokých škol.
Od roku 1990 je činný v České křesťanské akademii; v období 1996–2014 působil ve funkci
1. viceprezidenta, aktivně se podílí na vydávání
časopisu Universum. V Občanském sdružení
Ochrana kvality ovzduší vydávajícím časopis
Ochrana ovzduší je rovněž v redakční radě.
Bylo by škoda nevyužít příležitost jeho návštěvy u nás a nevyslechnout si jeho přednášku.
Přijďte s ním besedovat v příjemném prostředí
auly sklářské školy.
Těšíme se na Vaši bohatou účast.
Ing. arch. Martin Tomešek

TURECKO HLEDÁČKEM
JANA MAŠKA
14. 3. 2014 od 18 hodin
budova B městského úřadu,
zasedací místnost
Cestovatelská přednáška
s prezentací fotograﬁí
Osobitý pohled Honzy Maška
na zemi antických památek, mešit, paláců,
krásné přírody a samozřejmě lidí.
Vstupné dobrovolné
Pořádá IKS Železný Brod
484 353 333, info@zelbrod.cz

Prezentace snímků nafocených během půl roku
života v Turecké republice. Od kosmopolitního
Istanbulu, který si však zanechává svoji orientální atmosféru, až po stopování jihovýchodní částí
Turecka obývanou kurdskou menšinou a návštěvu arabských vesnic na hranici se Sýrií.
Stejně tak jsme měli možnost navštívit oblast
Kappadokie s jejími speciﬁcky tvarovanými
skálami, ve kterých je vyhloubených nespočet
obydlí, ale i více než 3 000 kostelů z období raného křesťanství.
Z východní části země budete mít dále možnost
vidět turisticky známá místa jako Izmir, starověká města Efes a Hierapolis nebo travertinová
jezírka v Pamukkale.
Jan Mašek

Foto Jan Mašek: Travertinová jezírka v Pamukkale

17

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
neslysicizb@seznam.cz
szdpzb@seznam.cz

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

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

Plán na únor 2014
3. 3. PO – Úřední den od 14 hod.
5. 3. ST – Výroční členská schůze od 14 hod.
ve velké zasedací síni MěÚ v budově B (použijte výtah do 3. poschodí). Výroční zpráva
o činnosti a kontrole hospodaření. Prezentace
a zaplacení příspěvku 80 Kč na rok 2014, nezapomeňte členskou legitimaci. Těšíme se na
Vaši účast i diskuzi k naší činnosti.
12. 3. ST – Šlápoty – sejdeme se na Malém
náměstí ve 14 hod. Program výletu podle počasí.
17. 3. PO – Ruční práce od 14 hod. Příprava na
velikonoční trhy na Bělišti (I. Nováková).
19. 3. ST – Kluby ONKO a DIA (V. Petružálková)
21. 3. PÁ – Světový den Downova syndromu
Upozorňujeme na rekondiční pobyt v Mariánských Lázních od 1. 6. do 7. 6. 2014. Stále máme volná místa, můžou se přihlásit
i ti, kteří nejsou členy naší organizace. Cena
5 500 Kč se společným WC a koupelnou. Cena
7 000 Kč s koupelnou a WC.
V ceně je doprava, ubytování, plná penze.

Uskuteční se výlety do Karlových Varů, Kynžvartu, Chebu, do skanzenu lidové architektury
v Dolní Lipové, pobyt v solné jeskyni a plavání
v bazénu. Hlaste se nejpozději do 5. 3. Bude-li
malý počet zájemců, zájezd se ruší.
Záloha na Mariánské Lázně 1 000 Kč.
Přihlášky: paní V. Petružálková
Doplatek na zájezd do Itálie je třeba uhradit do
19. 3. u pí Petružálkové.
Ruční práce se konají každé pondělí, informace I. Nováková.
Na duben připravujeme celodenní zájezd na
zámek Doudleby. Středa 9. dubna, odjezd
v 7.30 hod. z autobusového nádraží. Bližší informace ve vývěsce na tržnici a na členské
schůzi. Přihlášky M. Minářová
Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. Aktuální informace ve
vývěsce na tržnici nebo u členů výboru.
Za výbor:
Marcela Minářová

SPORT
Železnobrodský fotbal
Rozpis mistrovských zápasů týmů pro jarní část.
Březnový přehled
redakce

18

datum den
8. 3. 2014 so „A“ muži
15. 3. 2014 so „A“ muži
„A“ muži
22. 3. 2014 so
„B“ muži
23. 3. 2014 ne
dorost
„B“ muži
29. 3. 2014 so
dorost
30. 3. 2014 ne „A“ muži

družstvo
D 14.30 Turnov
V 14.30 Ústí nad Orlicí
D 10.30 Letohrad
V 14.30 Plavy (UMT Desná)
V 13.30 Semily
V 15.00 Rovensko
D 10.45 Varnsdorf B
V 15.00 Svitavy
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Zápis dětí do mateřských škol v Železném Brodě
Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do mateřských škol
pro školní rok 2014/2015 proběhne v pondělí 7. dubna
a v úterý 8. dubna 2014 vždy od 8 do 15.30 hodin
v Mateřské škole Železný Brod,
Slunečná 327 – i pro odloučené
pracoviště MŠ Školní 700
v Mateřské škole Železný Brod,
Na Vápence 766 – odloučené
pracoviště
v Mateřské škole Železný Brod,
Stavbařů 832

K zápisu do mateřské školy lze přihlásit dítě,
které dovrší 31. 8. 2014 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 2014, ale nastoupí
až v průběhu školního roku.
Božena Měchurová
ﬁnanční odbor – úsek školství

Mateřská škola Slunečná Železný Brod
Putování za Světluškou
Dne 31. 1. – 1. 2. 2014 se „statečné“ děti
z MŠ Slunečná zúčastnily večerní hry Putování za Světluškou.
Nejprve se konala dobrodružná cesta večerním městem s baterkami a hledání Světlušky, poté „pyžamová párty“ ve školce a spaní
ve spacácích. Děti byly nadšené! Nejvíce se
jim líbila Světluška, kterou nám skvěle zahrála studentka zdejší sklářské školy Štěpánka
Cvrčková. Celá akce se velmi zdařila.
Poděkování patří i rodičům, kteří nám svěřili své ratolesti a zásobili nás dobrotami.
Těšíme se na příští setkání!

kolektiv MŠ Slunečná
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Základní škola Pelechovská Železný Brod
Pohádkový zápis na ZŠ Pelechovská

Foto Mgr. Vít Coufal

4. a 5. února 2014 se na naší škole uskutečnil
zápis dětí do prvních tříd. Tento den je velice
významný i slavnostní, a proto se na něj každoročně chystáme s „velkou parádou“.
Pro budoucí školáčky byla připravena třída
plná pohádkových bytostí. Předškoláci plnili
zábavné úkoly a všichni velmi rychle odhodili svůj ostych a nejistotu z cizího prostředí.
Za každý úkol je vzápětí čekala zasloužená
odměna. Pak rodiče se svou ratolestí a vlastnoručně vyrobeným sněhuláčkem přešli do
další místnosti, kde již byli netrpělivě očekáváni paními učitelkami. Všichni si pak mile
povídali, společně kreslili a zpívali. Kantorky

si tímto ověřily připravenost dětí k zahájení
povinné školní docházky. Velké množství dárečků rozzářilo blažené dětské pohledy. Každý
si odnášel mazací tabulku s ﬁxami, košík plný
pečených dobrot, květinu s velikým čokoládovým bonbónem, papírové medvídky a čertíky
s překvapením. Co nás ale nejvíce zahřálo
u srdce, byla – kromě spokojených nevinnných
tváří – samotná chvála rodičů. Ti vzpomínali na
svá školní léta a neskrývali nadšení nad tím,
jak je možné tak zábavně uspořádat zápis do
prvních tříd.
Co čeká naše předškoláčky dále? Nedomnívejte se, že se s nimi uvidíme až v září. Stalo
se v naší škole pravidlem připravit své budoucí svěřence na poklidný přechod ze školky
do základní školy pořádáním „Školičky pro
předškoláky“. O co se jedná? O několikadenní
setkávání budoucího třídního učitele s dětmi
i jejich rodiči, během něhož se zúčastnění
seznámí s prostředím školy a procvičí si dovednosti, které jim pomohou v úspěšném zahájení školní docházky. A věřte, že je to bude
hodně bavit.
Mgr. Tomáš Hartl
zástupce ředitele

Den otevřených dveří na ZŠ Pelechovská

Foto Mgr. Vít Coufal
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Je sobota 18. ledna, osm hodin, a já právě
spokojeně procházím chodbou prvního patra školní budovy. Cestou míjím mnoho lidí,
a právě v tu chvíli si vzpomenu, že za chvíli začíná ukázková hodina, jíž se mám zúčastnit.
Vystoupám po schodišti do 2. patra a otevřu
dveře interaktivní učebny, ve které má moje
hodina proběhnout. Naštěstí vše stíhám včas.
Usedám do jedné z lavic a čekám, co se bude
dít. Zpozorním, když se na interaktivní tabu-

li načte timetable a já jsem vyvolán. Hlavou
mi koluje řada myšlenek, jsem poměrně nervózní, ale nakonec vše zdárně zvládnu. Vyplníme pracovní list a hodina končí. Odcházím
zhlédnout prezentaci školy. Z výkladu pana zástupce zjišťuji, čím vším se může naše škola
pochlubit. Od množství zajímavých akcí přes
účast v soutěžích různého zaměření až po
programy, do kterých je zapojena.

Všichni učitelé i žáci se dnes chtějí před rodiči
předvést a zaujmout je pečlivě promyšlenou
hodinou. Z bohatého programu mi jde hlava
kolem, a tak vše raději zakončuji svačinkou ve
videokavárně a vychutnávám si výtečný zákusek a šálek báječné kávy. Celá akce se mi moc
líbila, spokojené úsměvy a hojná návštěvnost
jsou toho důkazem. Jen tak dál.
Rudolf Hýrek
žák 8. A

Základní škola Školní Železný Brod
Prvňáčci v městské knihovně

Foto Michaela Sáblová

V pondělí 27. ledna 2014 jsme se žáky 1. A
a 1. B základní školy Školní 700 poprvé, za
účelem zahájení projektu Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka 2014, navštívili Městskou
knihovnu v Železném Brodě. Jedná se již
o šestý ročník celostátní akce, do které se
naše škola pravidelně zapojuje. Knihovna
uspořádá v následujících měsících celkem tři
setkání, která povedou k rozvoji přirozeného
zájmu o četbu a podpoří čtenářskou gramotnost u žáků mladšího školního věku.
Již první setkání žáky zaujalo a pozorně naslouchali povídání paní knihovnice Mgr. Dany
Hudíkové. Celou knihovnu a její funkčnost si
mohli sami prohlédnout a plnit první úkoly
(vyjmenovávání klasických českých pohádek

a skládání slov z rozstříhaných písmen).
Na druhé setkání se budeme těšit v průběhu měsíce března. Tentokrát bude o tom, jak
vzniká knížka. Paní knihovnice dětem představí i známé autory a ilustrátory a na děti budou
čekat již těžší literární úkoly. Do té doby budeme trénovat čtení a doučíme se další potřebná písmenka.
Na posledním setkání v měsíci červnu budou
žáci pasováni na čtenáře a ti nejlepší budou
odměněni knihou, která je psána přímo pro
tuto akci. Ve školním roce 2013 –14 je to kniha
spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka s názvem Abeceda.
Mgr. Michaela Sáblová
třídní učitelka 1. A

Foto Michaela Sáblová
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Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Přihlášky ke studiu se podávají do 15. března 2014
Sklářská škola nabízí (kromě uměleckého zpracování skla a produktového designu) také
možnost studia dvou technicky zaměřených oborů. Přihlášky ke studiu do oborů Aplikovaná chemie nebo Technologie skla se podávají do 15. března 2014.
Na základě zvýšeného zájmu a potřeb sklářPodrobné informace o ﬁnančním prospěchoského průmyslu v jabloneckém regionu navém stipendiu jsou uvedeny na internetových
bízíme, po několikaleté odmlce a jako jediní
stránkách školy (www.supss.cz) nebo je záv celé ČR, čtyřletý maturitní
jemcům rádi předáme při
obor Technologie skla. Žáci
osobní návštěvě školy.
se během studia seznámí
Přijímací řízení do oborů
tudijní obor Technolose základními vlastnostmi
Aplikovaná chemie a Techgie skla je ﬁnančně podskla, s principy tvarování
nologie skla se koná ve
porován ﬁrmou Preciosa
a zušlechťování. Budou
dnech 22. a 23. 4. 2014.
a. s. – jedním z důležitých
spolupracovat s ﬁrmami
zaměstnavatelů, který má
a vykonávat praxi ve sklářo absolventy zájem.
ské výrobě pod vedením
zkušených odborníků.
Absolventi naleznou uplatnění ve sklářských
ﬁrmách a v různých provozních úsecích souviMgA. Martin Hlubuček
sejících s touto výrobou.
zástupce ředitelky školy

S

Dům dětí a mládeže Mozaika Železný Brod
Na co se můžete těšit v březnu
Kurz pletení z pedigu
pro začátečníky
– pátek 7. 3. 2014 od 15.30 hodin
Přihlášení nutné do 5. 3. 2014
přímo v DDM Mozaika
nebo na tel.: 483 389 396
nebo na e-mailu:
ddm.zb@seznam.cz
Kurzovné:
50 Kč + materiál (cca 100 Kč)

Foto Eva Rydvalová
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Jarní prázdniny
– lyžování v Zásadě
10. – 14. 3. 2014

Jarní prázdniny v DDM Mozaika
10. – 14. 3. 2014: bazén Liberec, horolezecká stěna Makak Jablonec nad Nisou, výlet
za „keškami“ (Zásada a okolí), výtvarné dílny
v DDM Mozaika.

Spaní s výtvarnou dílnou a čtením – pátek
28. 3. 2014 od 16 hodin
Cena: 50 Kč (nocleh, večeře, snídaně) + 20 Kč
materiál na dílničku

Bližší informace na stránkách www.ddmzb.cz
nebo na tel. 483 389 396. Na všechny akce je
nutno se přihlásit do 7. 3. 2014. Akce se uskuteční při účasti nejméně pěti dětí.
Malování na hedvábí pro pokročilé – pátek
21. 3. 2014
Přihlášení nutné do 19. 3. 2014 – omezený
počet míst
Kurzovné: 50 Kč + materiál (šátek, šála…)
Foto Eva Rydvalová

Základní umělecká škola Železný Brod
Soutěž ve hře na kytaru
V úterý 4. března pořádá naše škola Okresní kolo národní soutěže ve hře na kytaru.
Soutěž začne v 10 hodin v prostorách základní umělecké školy a je přístupná veřejnosti. V průběhu soutěže bude také možnost zhlédnout prezentaci prodejce kytar.

Můžete si kytary vyzkoušet, zkonzultovat
své požadavky a potřeby s odborníkem
a konečně i nástroj zakoupit. Těšíme se na
Vaši návštěvu.
Mgr. Eva Lédlová
ředitelka ZUŠ Železný Brod

ZAJÍMAVOSTI A PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Jubilea měsíce
Před deseti lety (29. 3. 2004) zemřel sochař
Vilém Dostrašil, sklářský výtvarník a dlouholetý pedagog zdejší sklářské školy. V letech
1963–1991 výtvarně vedl oddělení tvorby
skleněných ﬁgurek (s krátkou přestávkou
1987–88). Vilém Dostrašil svým působením
formoval vývoj skleněných ﬁgurek modelovaných u kahanu i ﬁgurek foukaných. Významně
obohatil desítky absolventů tohoto speciﬁcké-

ho uměleckého oboru, zejména o hravé tvarosloví a sochařské kvality.
Před osmdesáti lety (19. 3. 1934) se v Železném Brodě narodil Luboš Metelák, absolvent
Vyšší průmyslové školy sklářské v rodišti, žák
K. Štipla na VŠUP v Praze, od roku 1962 výtvarník sklárny Moser v Karlových Varech.
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Stalo se před osmdesáti lety
(vybíráme z Pojizerských listů)
Dobročinný spolek „Vesna“ v Žel. Brodě sledující nejušlechtilejší cíle – pomáhati starým,
chudým lidem – uspořádá v neděli 11. března
odpol. ve 2 hod. ve dvoraně sokolovny koncert všeobecně oblíbených „Kocourkovských
učitelů“ a doufá, že občané nejen našeho
města, ale i nejširšího okolí nejhojnější účastí podpoří snahy spolku a dopřejí si požitku,
jehož slibuje bohatý a zajímavý program koncertu.
Lidobio Sokol uvedlo v poslední době několik
velmi dobrých a pozoruhodných ﬁlmů. Jmenovitě dlužno jmenovati úžasně výpravný ﬁlm
King Kong a český výrobek „U sv. Antoníčka“.
Oba ﬁlmy těšily se velké návštěvě ve všech
pořádaných představeních. Další program,
a to „Šest žen Jindřicha VIII.“, v sobotu a v neděli předváděný, a ﬁlm „Don Quijote“ zařazený na středu 7. března se Šaljapinem zaručují
rovněž nemalý zájem obecenstva.
Porodní asistentky. V druhé polovině ledna
upozornil městský úřad v krajských listech,
že ve zdejším městě by se mohla usaditi
porodní asistentka, ježto v místě provozuje
praxi pouze jediná. Nedostatku tomu bylo
odpomoženo hned začátkem února, kdy
ohlásila provozování porodnické praxe Anna
Holubová, roz. Kocourová, přesídlivší do Žel.
Brodu z Pipic. Oznámení měst. úřadu převzaly pak denní listy; v poslední době dochází na

městský úřad řada dotazů zájemkyň nejen
z okolních měst, ale dokonce až z Moravy,
jimž ovšem dnes, kdy o dostatečnou praxi je
postaráno, vyhověti nelze.
Tělocvičná akademie. V předvečer narozenin
p. presidenta uspořádá Těl. jednota Sokol ve
dvoraně sokolovny sokolskou besedu s recitačním tělocvičným i pěveckým programem.
Nízké vstupné Kč 2 a 3 dává možnost hojné
účasti.
Stavební ruch. Letošní stavební ruch stěží
se bude lépe vyvinovati než loňského roku.
Loňského roku provedeny byly celkem jen
4 stavby domů mimo několik oprav a drobných přístaveb. Oproti roku 1932, kdy bylo
staveb 44, je to jistě obrovský pokles. Zatím
hlášena je jediná stavba v Rašínově Spořilově, kde hodlá postaviti rodinný dům prof.
sklářské školy p. Zd. Juna.
Dobrovolci ze Železnobrodska od bývalé
I. železnobrodské a jičínské setniny se všichni zúčastní ustavující schůze „Kroužku dobrovolců na Slovensku“ v r. 1918–19 v hostinci
„v Olšinách“ v neděli 1. dubna v 1 hodinu
odpol. – Přípravný výbor.

Mgr. Petra Hejralová
ředitelka muzea

Železnobrodské kapely se představují: IN TOUCH
Náš první koncert proběhnul na Valentýna roku 2009 a od té doby se událo mnoho. Byl to
vlastně první a poslední koncert v původní sestavě (Tomáš Strouhal, Michal Ivanov a Jan
Mašek), protože hned poté se k nám jako druhý kytarista připojil Tomáš Holý.
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Foto archiv kapely

O rok později ho vystřídal
Petr Sion a v současné sestavě hrajeme od minulého roku, kdy po odchodu
dkazy:
Michala přišel za bicí Marwww.intouchband.com
tin Šulc z Miletína. Okusili
Facebook:
www.facebook.com
jsme i několik hudebních
/intouchband
soutěží s různými dosažeBandzone:
nými úspěchy, kdy tím nejwww.bandzone.cz
větším je druhé místo ze
/intouch
zhruba sta kapel v soutěži
FlyUp v Bílině. Mimo demosnímků ze začátku působení jsme vydali dvě desky.
Roku 2011 to bylo šestistopé EP
Nevinný odsouzení a v roce 2013
již plnohodnotné LP Kdo jsi byl
a kdo budeš, které jsme nahráli
již v současné sestavě a pro nás
je i velkým krokem vpřed. Obaly
obou desek jsou výtvory Standy
Pelikána, čehož si moc vážíme.
Pro Broďáky je dobré zmínit dvě
pravidelné akce, na jejichž pořádání se z většiny podílíme. První z nich je hudební festival Iron
Brod Fest začátkem léta (letos
31. května), kam se snažíme přiFoto archiv kapely
vézt to nejlepší nejen z regionu

O

severně od Prahy a nejen
z žánru rocku. Druhou akcí
jsou vánoční akustické
koncerty v KC Kino, kde
se představujeme s našimi písněmi v úpravách pro
akustické kytary a zveme
si k tomu i naše kamarády
s jejich kapelami.
Momentálně se soustředíme na probíhající turné
s kapelou Cumulonimbus,
kdy se objevíme v podnicích
třetí cenové jako „U Opilé
kočky“ nebo „U hastrmana“, ale i v Klubu Popocafépetl na pražském Újezdě
(4. března). Tento rok bychom chtěli stihnout natočit i další videoklip a vydat
i nový singl. Všechna data
koncertů a ostatní informace k turné lze najít na
našem webu, Facebooku
nebo Bandzone proﬁlu, kde
si můžete i poslechnout tři
písně z nové desky. Tak jen
do toho.
Jan Mašek
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Šestá lekce angličtiny s Jaroslavem Kalfusem
Už je tomu téměř (almost) šest týdnů po
Groundhog Day a zima by měla být ta tam
(should be gone where it belongs) a je na
čase věnovat se něčemu intelektuálnímu (take
up something of the intellectual format).
Každé slovo má svůj přesný význam (precise
meaning) a jemný odstín (subtle connotation). Podívejte se na slovo vyjadřující něco hlasitého (loud vocal expression). Jestliže váš
charakter křičí (he shouts), pak asi je rozzlobený (annoyed), nebo se snaží přivolat něčí
pozornost (trying to get someone´s attention). Trochu jemnější, ale stejného významu je
slovo CALL. Slovem YELL vyjádříte silný pocit
(strong emotion) zloby (of anger) nebo zanícení (zeal). Jestliže SCREAMS, pak asi ho
něco bolí (is in pain), nebo má vztek (is in
a rage). Slovy BELLOW, HOLLER, ROAR vyjadřuje další jiné pocity (different emotions).
Podívejte se na množství výrazů pro smích
(laugh): giggle, chuckle, guffaw, chortle,
cackle, snigger, titter. Právě tak rozmanité
jsou slova pro chůzi, GO, WALK. Když jste odpočatí, (relaxed), můžete STROLL, AMBLE,
SAUNTER, jste-li netrpěliví nebo vzrušeni, pak
by asi bylo vhodné PACE nebo STRIDE. Když
jste ale ohromeni nebo šokováni, tak patřičná
slova jsou STAGGER, TOTTER nebo STUMBLE. V odhodlání pak STRIDE nebo MARCH.
A teď o zraku. Když něco vidíte (see), můžete
to pozorovat (observe), nebo jenom zahlédnout (glimpse, catch a sight), v obtížích pak
PEER, či jenom MAKE OUT. Vezměte si slova
k vyjádření jevu (expressing) záře (shine). Její
oči zářily (her eyes shone – to když je šťastná; her eyes sparkled – když byla šťastná
a k tomu vzrušená). (Her eyes gleamed)
může také znamenat, že měla jisté špatné
úmysly (evil intentions), nebo že byla nadšená (enthusiastic). (Her eyes glistened), když
byla na cestě k slzám. Barvy také vyjadřují jisté situace (have certain connotations). Jaký
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je rozdíl (they give different impressions)
mezi Her red cheeks a Her scarlet cheeks?
Grey clouds není totéž jako (they don´t inspire same emotions) leaden clouds, black
clouds nebo white clouds. Žena oblečená
do white dress dělá úplně jiný dojem (gives
quite a different impression) než taková
v black dress, red, yellow, nebo dokonce In
a ﬂowered print dress. Použitím slova bez
rozmyslu významu (unintended connotation) může být velmi zavádějící (jarring to the
reader) a čtenář bude ve svém výkladu textu
rozhodně rozeklaný. Totéž platí o každém jazyce, tedy včetně češtiny. Opět vám musím
připomenout (remind you of) Karla Čapka
jako fenoména v tomto oboru. Zkuste si to někdy, vypravujte něco s použitím různých slov.
A také poslouchejte rádio nebo televizi a snažte se říci lépe to, co slyšíte, často něco úplně
nesmyslného. Co se týče (as far as) synonym,
o tom si více povíme příště. Také se budeme
zabývat předložkami (we´ll study prepositions), důležitý to předmět, který představuje
mnohá úskalí (representing stormy weather) Ale bude již jaro a vše bude snadnější…
Mezi tím vším se zemská osa (axis) narovná
a nastane jarní rovnodennost (equinox).
I když to letos moc neznamená, protože se
jaro hlásilo (spring has been registered) již
dlouho, dokonce sněženky (snowdrops) se
vyklubaly (hatched). Jaro začne dvacátého
odpoledne (spring starts on the twenieth in
the afternoon) a snad nám přinese to, co od
jara očekáváme (chat we expect). Začíná také
doba postní na Škaredou středu (Ash Wednesday), jako předehra pro Velikonoce (prelude
to Easter), na které se rozhodně všichni těšíme (deﬁnitely looking forward to).
Takže
Happy Springtime!

Pěstouni se báječně bavili
Ze všech koutů Libereckého kraje dorazilo
1. února na bezmála 500 dětí a dospělých do
Liberce, aby si užili odpoledne, které pro ně již
podvanácté uspořádala Nadace SYNER. Z napěchovaného sálu na chodby pronikal smích,
ať už při loutkové pohádce O Budulínkovi
nebo při písničkách a soutěžích komiků Vandy a Standy. Chvíle napětí se salvami smíchu
se střídaly při vystoupení kouzelníka Radima
Šocha. „Program je záměrně pestrý, aby bavil ty nejmenší i patnáctileté teenagery, kteří
také rádi na akci chodí. V minulosti se nám
v rolích moderátorů vystřídali i známí umělci
jako Martin Dejdar, Petr Vacek nebo Magda
Reifová. Odpoledne bylo vždycky jiné a pokaždé jsme – především od rodičů – slyšely, jak
hezkou akci jsme uspořádaly,“ shodně uvádějí
představitelky nadace Eva Syrovátková a Iva
Urbanová.
Vedle programu si pěstouni nemohli vynachválit atmosféru Mezinárodního centra

Universium. „Jsme na této akci již potřetí
a těšíme se jak na nadační program, tak i na
výborné občerstvení,“ prozradil pěstoun Karel
z České Lípy. Ze Železného Brodu se setkání
účastnily dvě rodiny. (redakčně kráceno)

Ing. Ondřej Paclt
tiskový mluvčí S Group Holding, a. s.

Jarní báseň
A věřte nevěřte, ona ve mně vzkřísila
pohasínající jiskru života,
to ona zacvrlikala: blíží se jaro,
Do šedé budky na starém jeřábu,
kup si travní semínko,
věřte nevěřte, nastěhoval se nájemník.
kup si, kup si petržel,
Nastěhoval se čiperný tvor,
kup
si
pažitku,
kup semínko mrkve!
tvoreček, křehounký, lehounký,
Už něco dělej, jaro je tu coby dup!
malá myšička mezi ptáčky,
statisící div světa,
Tak tohle se mi pořád hlavou honí,
zázrak jara,
a ta modřinka, ta silně jarem voní
krásná, čemesná i bojácná,
a svým cvrlikáním důležitě hlásá:
neposedná sýkorka modřinka.
i v podzimu života je jaro, krása…
Karel Svoboda: JARO
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Pozdrav z Kanady
Dopis od paní Háskové z Kanady, který do redakce přinesla paní Marie Vitáková
ke zveřejnění.

C. River 16/1, 2014
Milá drahá Marunko, píšu obratem, abys věděla že vše v pořádku došlo!! A k mé
velké radosti. Udělala jsi mi velkou radost. Fotky ze starého Brodu i to nové. Maruno ten Žel. Brod je sice malé město v údolí na řece Jizeře, ale žilo v ní spoustu
vynikajících, zajímavých a skvělých lidí! Před sklářskou dobou!?? Dnes je to skleněné město, slavné město. Ale já pamatuju na všechny ty profesory a umělce,
Jůna, Brychta, Metelák, Janíček a jiní! Brychta dělal moji hlavu i dcery Evy. Ja
k Brychtům chodila, Anči dělala výborný štrůdl, skvěle vařila a nejen to skvěle tkala látky, šila, rozuměla šití atd. Myslím, že se s Tvojí maminkou poznaly, rozuměly si Tvoje matka, Maruno, byla vynikající švadlena, úplný umělec.
Vím že Vašek to neměl rád že šije, ale Herma byla někdo! Když myslím na
Tvoji rodinu, byla moc zajímavá. Už babička byla kuchařkou u Hermy Kalfusové
a dědeček zázračný a krásný mechanik a medián. Byli trochu Němci snad i Židé?
Herma–Hermínka byla skvělá žena, byli jsme kamarádky a měly jsme se rády. Za
německé okupace jsme se zase sblížily. To narodila ses Ty Marie a pak Tomáš. Už
zapomínám jména. Jmenuje se Tvůj bratr Tomáš či ne? Prostě, dostala jsem první
dopis fotkama a druhý dopis s fotkama. Udělala jsi mi velkou radost, moc děkuju.
Víš holka, já, už nejsem to, co jsem byla. Špatně slyším, špatně vidím, špatně si
pamatuju jména a jsem už takový poločlověk. Sice si hodně vzpomínám a pamatuju a i mohu psát, ale někdy je to problém dopis dát do obálky a napsat správnou
adresu a správnou známku. Mám známky, zdejší do USA a do světa International. Tak má drahá Maruno, přeju ti dobré zdraví dobrou náladu, spokojenost
a pozdravuj všechny moje známé Broďáky
Líbá Tě Zdenka Hasková, 107letá

Elegantní paní Hásková ve 107 letech
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Poznámka redakce:
Dopis je přepsán, není upraven ani stylisticky, ani gramaticky, a to za účelem zachování autentičnosti projevu.
Paní Háskové děkujeme za
ﬁnanční příspěvek na Železnobrodský zpravodaj.

GRATULUJEME
Životní jubilea
V únoru 2014 oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané.
Do dalších let 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
70 let
Jitka Šilhánová
Dana Hlubučková
Jarmila Broková
Alice Strnadová
Jana Vebrová

80 let
Anna Balvínová
Drahomíra Klingerová
Milada Berková
Marie Kochánková
Danuška Kopalová

75 let
Jiří Jíra
Hana Kočová
Hana Svobodová
Eva Vozková

81 let
Jaroslav Kokoška
82 let
Zdenka Lubasová
Milan Kvoch
Blažena Škaloudová

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. 2014.
83 let
Ladislav Trejbal
Věra Štrynclová
Helena Petrášová
Růžena Kurﬁřtová
84 let
Drahuška Šimková
Ladislav Ježek
Blanka Hujerová
Anna Šefrová
Josef Seidel
Josef Janus

85 let
Jaroslava Majšajdrová
86 let
Jaroslava Boudová
Josef Matura
88 let
Marie Mastníková
89 let
Blanka Havlištová
91 let
Jiřina Dolenská
Josef Petráš

První novorozený občánek Železného Brodu v roce 2014
Prvním novorozeným občánkem Železného
Brodu je Filip Ježek. Narodil se 1. ledna 2014
v 10.13 hodin v nemocnici v Jablonci nad
Nisou. Vážil 3,85 kg a měřil 55 cm. Přejeme
rodičům Jitce a Jaroslavu Ježkovým hodně
trpělivosti a lásky při výchově prvorozeného
syna, a Filípkovi samozřejmě hodné, trpělivé
a láskyplné rodiče.
redakce
Foto rodinný archiv
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OSTATNÍ
Poděkování panu Miloši Koutovi
Na jednání valné hromady Tepla města Železný Brod s. r. o. dne 4. 9. 2013 požádal jednatel
společnosti pan Miloš Kout o uvolnění z funkce ke konci měsíce února. Pozici jednatele
vykonával téměř deset let a dříve působil jako
ředitel Bytového podniku města Železný Brod.

Za jeho dlouholetou činnost ve prospěch našeho města mu právem náleží poděkování.

Za Město Železný Brod
André Jakubička

Zájezd MO ČČK a TJ Sokol Hrubá Horka
Vážení přátelé,
MO ČČK a TJ Sokol Hrubá Horka pořádají
v letošním roce desetidenní zájezd „Kouzlo
bílých nocí“ s cestovní kanceláří Scandia-Czech Tour v Jablonci nad Nisou do Finska,
Petrohradu, Estonska, Lotyšska a Litvy.
Termín: 12. 7. – 21. 7. 2014
Předpokládaná cena: 13 490 Kč + vízum
2 000 Kč
Přihlášky na tel. čísle 775 295 931 co nejdříve, z důvodu doplnění autobusu klienty cestovní kanceláře.

V březnu proběhne schůzka s průvodcem
v sokolovně na Horce, kde Vám předáme katalog.
Srdečně Vás zveme.
Marie Šírková
MO ČČK Hrubá Horka
(termín schůzky s průvodcem není v době
uzávěrky zpravodaje znám, účastníci budou
informováni – poznámka redakce)

Zájezd Dia-clubu senior Jablonec nad Nisou
na severní Slovensko
Zájezd je určený především občanům důchodového věku ze Železného Brodu
Termín: 14. 9. – 21. 9. 2014
Ubytování: Hotel GALANTA Liptovský Ján
Cena: 5 250 Kč
(záloha 3 000 Kč do konce dubna)
Jedná se o kulturně-turistický zájezd. Odjezd
bude přímo ze Železného Brodu a z Jablonce
nad Nisou.
Podrobný program bude rozdaný účastníkům
v autokaru.
Doba a místo odjezdu bude upřesněno.
Liptovský Ján je místo, kde vyvěrá přírodní
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sírová léčebná voda. Je zde možnost koupání buď v krytém bazénu, nebo venku přímo
v pramenech.
Stravování: polopenze – tedy možnost kvalitnějších výletů.
Vítáme kteréhokoliv občana ze Železného
Brodu a těšíme se na Vás.
Zdraví Vás
Hana Gromová
mobil 731 932 003

Poděkování Detesku
Prohlédly si všechny
výrobky, které tato
ﬁrma vyrábí, a dostaly možnost si samy
vyzkoušet
vyfouknout svou skleněnou
kuličku.
Za tuto krásnou exkurzi moc děkujeme
paní Janě Vaňkové,
panu
Kalouskovi
a samozřejmě všem
zaměstnancům této
ﬁrmy.
Ve středu 29. ledna 2014 jsme zažili moc hezké dopoledne. Mikuláš Vaněk nám zprostředkoval návštěvu ve ﬁrmě Detesk.
Děti měly možnost sledovat cestu jedné skleničky od samotné výroby až po její zabalení
a expedici.

Třída „Včelička“ z mateřské školy Sluníčko
(odloučené pracoviště Školní).
Eva Dvořáková
odloučené pracoviště MŠ Školní

Poděkování
Kamenický klub mládeže by chtěl touto cestou
poděkovat všem účastníkům své premiérové
akce pro celé rodiny, Kamenického běhu, který
se konal 15. února 2014
v Horské Kamenici. Sníh
nám sice nenapadl, ale
dvacet šest dětí prošlo celou trasu „suchou nohou“
a výsledky byly úžasné.

Řeznictví Bukvic

Elektra K2
Domácí potřeby Buriánek
Papírnictví Svárovský
Drogerie u Anděla
Tiskárna Macek a Kusala
Řeznictví Drda
TFnet
KL Rink Jesenný

Tuto akci bychom nemohli
uspořádat bez velké pomoci Městského úřadu
Železný Brod, Bytového
družstva Železný Brod
a všech uvedených, kterým
moc děkujeme.

Jarmila Koňáková
Kamenický klub mládeže
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Fotosoutěž Brody v Brodě
Rok se sešel s rokem a my tu máme opět vyhlášení soutěže Brody v Brodě
V š e ch n a d í l a m u s í bý t o d ev z d á n a d o
6. 8. 2014.
Vernisáž výstavy, prezentace nominovaných
a ocenění vítězných prací se uskuteční v Havlíčkově Brodě 6. září 2014.

Na českobrodské radnici

V úterý 14. ledna se sešli
v Českém Brodě u příležitosti vernisáže putovní výstavy Brody v Brodě, která
se v roce loňském představila v září v Havlíčkově Brodě
a v listopadu u nás. Na setkání
byl mimo jiné potvrzen zájem
o pokračování ve fotosoutěži.
Letošní ročník má tři kategorie: Krásy města / Život
ve městě / Život ve škole
Cílem fotograﬁcké soutěže je zachytit krásy a život
ve městech s částí názvu
Brod. Nová kategorie „Život ve škole“ má podnítit
zájem o fotograﬁi mezi
mladými lidmi.
Pořadatelem soutěže je stejně jako v loňském roce Fotostředisko Havlíčkův Brod,
města Havlíčkův Brod, Český Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod a Železný Brod.
Fotograﬁe do nového
ročníku fotograﬁcké soutěže můžete přihlašovat
již od 1. března.
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Fotografie jsou přihlašovány přes
www.uschovna.cz na e-mail info@fotoklubhb.cz
nebo poštou na adresu: Jaroslav Kadlec, Vančurova 2599, 580 01 Havlíčkův Brod
Jeden soutěžící může přihlásit nejvýš tři fotozástupci Brodů
graﬁe v každé kategorii
Lze přihlašovat jen ta díla,
která v minulosti do soutěže
otografujte, vybínebyla přihlášena
rejte, přebírejte své
Přihlašovatelé děl odesláním
„zásoby“ fotograﬁí,
přihlášky stvrzují, že přihláať má letos Železný
šená díla jsou výsledkem
Brod ještě silnější zajejich autorské tvorby nebo
stoupení. A hlavně se
tvorby autorského týmu,
přihlašte.
který jsou oprávněni zastupovat, a mají autorská práva
k tomuto dílu i k jeho všem
částem.
Přihlašovatel
podáním
přihlášky souhlasí s vytištěním fotograﬁí pro
putovní výstavu a s využitím k propagaci výstavy
a nekomerční propagaci
pořádajících měst.

F

Bližší informace budou
zveřejněny
na www.fotobrody.cz

Se starostou Havlíčkova Brodu

Bc. Iva Chaloupková
vedoucí IKS

Poplatek ze psů
Městský úřad Železný Brod jako správce místního poplatku ze psů (dle zákona č. 565/
1190 Sb.) upozorňuje všechny držitele psů na povinnost oznámit do patnácti dnů vznik
i zánik své poplatkové povinnosti,
tj. přijít psa přihlásit i odhlásit správci poplatku
na Městském úřadě v Železném Brodě – budova radnice, 2. patro, ﬁnanční odbor. Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Poplatek ze

psů platí držitel psa, kterým je fyzická osoba
s trvalým pobytem nebo sídlem na území
města Železný Brod.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za prvního psa držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v části města Železný Brod,
a)

b)

c)

1 000 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v části města Železný
Brod

750 Kč

za psa držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v rodinném domě v části města Železný Brod za
prvního psa,

120 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

750 Kč

za psa držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v částech města Bzí, Horská Kamenice, Hrubá Horka,
Chlístov, Jirkov, Malá Horka, Pelechov, Splzov, Střevelná, Těpeře, Veselí za prvního psa,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

50 Kč
100 Kč

za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu

d)

podle písm. a)

200 Kč

podle písm. b)

120 Kč

podle písm. c)

50 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. tohoto ustanovení
podle písm. a)

300 Kč

podle písm. b)

200 Kč

podle písm. c)

100 Kč

Splatnost poplatku
a) nečiní-li více než 400 Kč ročně, nejpozději
do 31. března příslušného kalendářního roku
b) činí-li více než 400 Kč, je splatný ve čtyřech
stejných splátkách, nejpozději v termínech do
31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince
příslušného kalendářního roku
c) poplatek lze zaplatit i jednorázově do
31. března příslušného kalendářního roku

Sáčky na psí exkrementy si držitelé psů
mohou vyzvednout na pokladně Městského úřadu v Železném Brodě (přízemí
budovy radnice) nebo u správce poplatku
(2. patro budovy radnice – ﬁnanční odbor)

Iva Ševčíková
ﬁnanční odbor
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HÁDANKA
Správné řešení únorové hádanky: Stavba plynovodu z let 1941–1943 v Železném Brodě.Výherci únorové hádanky: Jan Uhlíř, Roman Mužíček a Karel Daníček. Gratulujeme
a děkujeme za zapojení do soutěže. Výhercům byly nabídnuty vstupenky na romantickou
komedii Zmatek v penzionu Domov do městského divadla.
k leštění použit plyn) a kompletace náhrdelníků. Počtem zaměstnanců (včetně domáckých)
byla druhou největší ve svém oboru v Železném Brodě. První byla ﬁrma Josef Nejedlo na
Pelechově. Firma Jaroslav Hlubůček zaměstnávala celkem kolem padesáti zaměstnanců
a po únoru 1948 byla znárodněna jako jedna
z prvních.
Březnová hádanka:
Poznáte, ve které ulici se nachází nebo nacházel dům na snímku dole?

Fotograﬁe uveřejněná v minulém čísle Zpravodaje zachycuje pohled do Jirchářské ulice
v době, kdy se zde pokládalo plynové potrubí
(někdy v letech 1941–43). Muži, kteří dohlížejí
na stavbu, stojí před č. p. 46 se zdobenými kovovými vraty, které se na domě stále ještě nacházejí. Fotograf zachytil dnes již neexistující domy
č. p. 139 – přízemní dům na levé straně ulice
se střechou pokrytou břidlicovými šablonami,
a naproti němu dům č. p. 66, výrazně zasahující do ulice.
A zde je doplnění V. Hlubůčka, které přišlo
e-mailem do redakce 2. února. Děkujeme:
Železný Brod byl napojen na plynárnu v Mladé
Boleslavi. Pokud je na obrázku v pozadí velký
dům, tak v něm sídlila ﬁrma Jaroslav Hlubůček, která vyráběla broušené perle a bižuterii.
V této provozovně byla kompletní technologie, tzn. mačkárna, rumplovna, brusírna, leštění perlí ohněm (mimochodem jako první byl
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Odpovědi březnové hádanky budou slosovány
na zasedání redakční rady v pátek 14. března.
Jména výherců se dozvíte v dubnovém čísle
zpravodaje. Volejte na tel.: 484 333 925, nebo
pište na e-mail: info@zelbrod.cz. Nezapomeňte uvést své jméno a telefonní číslo.
Iva Chaloupková
vedoucí IKS

INZERCE
ÚDRŽBA ZELENĚ – HAAS
pravidelné údržby areálů,
zahrad i parků
výsadba záhonů a květinových mís
sekání travnatých ploch
prořezy ovocných stromů
řezání stromů i volně rostlých

www.sekanizahrad.cz
ZAHR.HAAS@seznam.cz
775 651 143, 776 598 902

Podmínky inzerce – platnost od 24. 1. 2012
Inzerce řádková, pouze pro fyzické osoby 1,5 Kč / znak (včetně mezer).
Řádková inzerce se platí hotově v Turistickém informačním centru Železný Brod.
Jeden obrázek u řádkové inzerce 50 Kč.
V případě požadavku graﬁckého zpracování u ﬁremní inzerce účtujeme částku 100 Kč.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Sleva od prvního opakování inzerátu v kalendářním roce činí 5 %.
Kontakt: 483 333 948, 722 793 091, zpravodaj@zelbrod.cz
černobílá
inzerce

barevná inzerce
obálka uvnitř

barevná inzerce
zadní strana obálky

4,8 × 6,3 cm (1/8 strany)

400 Kč

700 Kč

1 000 Kč

9 × 6,4 cm (1/4 strany)

700 Kč

1 100 Kč

1 500 Kč

9 × 13,2 cm (1/2 strany)

1 200 Kč

1 800 Kč

2 400 Kč

18,9 × 13,2 cm (celá strana)

2 000 Kč

2 800 Kč

3 600 Kč
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„CO, KDY, KDE V ŽELEZNÉM BRODĚ A OKOLÍ“
se dozvíte na facebookovém proﬁlu IKS Železný Brod.
Informační a kulturní středisko Železný Brod je na Facebooku.
Označte proﬁl IKS Železný Brod jako „To se mi líbí“ a dostanou se k vám pozvánky a plakáty
na kulturní, sportovní a společenské akce. Najdete zde i aktuální měsíční přehled akcí
a aktuální číslo Železnobrodského zpravodaje. Děkujeme.
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POZVÁNKA VZP ČR
Příspěvky a výhody pro rok 2014
Ve středu 12. 3. 2014 a ve čtvrtek
27. 3. 2014 od 13 hodin na Městském
úřadě v Železném Brodě budově B
proběhne měření tělesných hodnot
jako je tlak a tělesný tuk v těle. Také
můžete využít poradenství v rámci
zdravého životního stylu.
Dále s e d o z v í t e , j a ké v ý h o d y
a beneﬁty můžete čerpat v roce 2014
v rámci Klubu pevného zdraví
a také se na místě zaregistrovat a být
členem KLUBU PEVNÉHO ZDRAVÍ.

Na děti čeká překvapení.

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO
ŽELEZNÝ BROD

