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Vážení a milí 
spoluobčané,

duben a s ním apríl 
je tu, ale žerty pone-
cháme pro tentokrát 
stranou. Rád bych vás 
informoval, že smlou-
va o realizaci projek-

tu „Terminál Železný Brod“ byla podepsána  
a práce úspěšně započaly. V opakovaném vý-
běrovém řízení podala nejnižší nabídku znovu 
společnost Syner s. r. o. a tudíž byla vybrána 
hodnotící komisí jako zhotovitel stavby. Jak se 
říká – vše zlé je k něčemu dobré a v koneč-
ném důsledku se nám díky opakování výbě-
rového řízení podařilo srazit výslednou cenu  
o dalších cca 300 tis. Kč. Držíme se původ-
ního časového harmonogramu, což znamená, 
že stavba bude probíhat takto: předpokládané 
dokončení přestavby autobusového nádraží 
do 31. 7. 2014, předpokládané dokončení celé 
stavby včetně terénních úprav do 30. 10. 2014. 
Protože si stavba vyžádá přechodná opatření 
v autobusové dopravě, vyzývám vás, abys-
te průběžně sledovali naše webové stránky  

a vývěsky ve městě, kam budeme umísťovat 
informace o aktuálních změnách. 
Podle nedávno vydaných statistik Policie ČR 
a i podle zkušeností naší Městské policie se 
dlouhodobě daří snižovat kriminalitu na úze-
mí našeho města. Jediným nepříliš zásadním 
ukazatelem, který stoupá, je počet odchyce-
ných psů. Sociální problémy se nám samo-
zřejmě nevyhýbají, ale jsou úměrné a naštěstí 
nemusíme řešit např. problematiku sociálně 
vyloučených lokalit. Také již přes dva roky ne-
jsou v našem městě bezdomovci. Z toho je 
vidět a hodně mě to těší, že Železný Brod je 
příjemné, klidné a bezpečné městečko.
Mnozí z vás si jistě povšimli, že se během 
měsíce února a března konala veřejná zasedá-
ní osadních výborů. Vážím si faktu, že jste se  
s námi přišli podělit o své názory. Práce pro 
blaho města se nedá dělat jen „od stolu“,  
a proto jsme za podobná setkávání opravdu 
rádi.

Přeji vám veselý aprílový duben

váš starosta 
André Jakubička

SLOVO STAROSTY

 Železný Brod a Lauscha – sklářská města

Pane Zitzmanne, jak jste se dověděl o Želez-
ném Brodě?
Minulý rok se mi ozval můj kolega starosta 
André Jakubička. Jak možná víte, Lauscha leží 
v Durynském lese a je to sklářské město s velmi 
bohatými tradicemi. Myšlenka vzájemného po-
znávání ve sklářském oboru mě velmi zaujala. 

Jak dlouhá byla vaše návštěva, co bylo na 
programu?
Zdržel jsem se u vás čtyři dny. Po srdečném 
přivítání u pana starosty a setkání s pracovníky 
městského úřadu jsem navštívil zdejší sklář-
skou školu, prohlédl jsem si sklářskou firmu
Detesk, základní školu a městské muzeum. 

Následující rozhovor vznikl na základě návštěvy starosty německého města Lauscha Nor-
berta Zitzmanna a jeho manželky v Železném Brodě ve dnech 6. – 9. 3. 2014. Společně  
s naším panem starostou, André Jakubičkou navštívili Střední uměleckoprůmyslovou ško-
lu sklářskou, firmu Detesk, Základní školu Školní a Městské muzeum v Železném Brodě.
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Pochopitelně jsem si prošel i starobylou část 
sklářského městečka.
Co na vás při návštěvě zejména zapůsobilo?
Všude mě uvítali velmi srdečně.  Všiml jsem si, 
že jsme přijímáni hodně otevřeně a s velkým 
zájmem. Vůbec se mi zdá, že právě tento postoj 
je jedním z důvodů pozitivních změn, které jsou 
všude vidět. Na rozdíl od rezervovaného přístu-
pu lidí v mé vlasti se nebojíte výzev a řešení 
problémů je pak již nasnadě. 
U vás se hodně přemýšlí o zlepšování infra-
struktury coby předpokladu budoucího vývoje 
a opravdu se investuje. Vládne zde živá nálada, 
tak, jak ji znám od nás z raných devadesátých 
let minulého století. U nás se v té době rov-
něž hodně investovalo do infrastruktury, ale 
realizovala se i opatření, která vinou nehos-
podárnosti tlačila obce k finančnímu úpadku, 
a tím je paralyzují. Proto máme v Durynsku tolik 
akvaparků, lyžařských center, zimních stadionů 
a mnoho dalšího. Prohlídka základní školy v Že-
lezném Brodě mě zavedla do moderní, svět-
lé a příjemné budovy, kde učení je zábavou! 
Nadchla mě i nabídka a rozmanitost vzdělávání 
ve sklářské škole. Chci tím říct, že jsem nabyl 
dojmu, že umíte prosazovat správné priority.
Můj kolega André Jakubička mě informoval 
o záměrech vytvořit z Železného Brodu přitažli-
vější město pro cestovní ruch. Současně jsem 
viděl významné počiny ve prospěch rozvoje 
města. Funguje například veřejný život v oblas-
ti paneláků kolem Jizery, domy jsou sanovány 
a pronajaty, okolí je upravené a je zde nové hřiš-
tě. Taková situace v mnoha německých měs-
tech chybí!
Soustředění na sklářský obor mi připadá jako 
správná cesta, protože spojuje současný i tra-
diční průmysl a nové pracovní možnosti. Sklo je 
v oblasti Českého ráje charakteristickou a jedi-
nečnou komoditou. U nás je například cestovní 
ruch určován výletníky, kteří město Lauscha 
navštěvují v rámci svých pobytů v okolí města, 
kde průměrně stráví tři dny. Přidaná hodnota 
se tvoří především v oblasti malých a středních 
podniků. Ve firmě Detesk jsem viděl, že i u vás 

k tomu máte nejlepší předpoklady!
V čem vidíte východiska pro vzájemnou 
spolupráci?
Dokážu si představit, že budeme schopni najít 
spoustu východisek v rovině komunální politiky 
a městské správy. Pro budoucnost bude zvlášť 
významná výměna žáků a mládeže. Proto mi 
leží na srdci spolupráce škol a zejména sklář-
ských škol. Poslal jsem proto už školám v na-
šem regionu nabídku výběrového řízení na letní 
tábor. Ale měli bychom dát dohromady i spolky, 
od sportovních až po hudební. Náš trh s vánoč-
ními ozdobami Lauschaer Kugelmarkt (přibliž-
ně 25.000 návštěvníků), který se koná vždy 
o prvním a druhém adventním víkendu, a fes-
tival Skleněné městečko se mohou rovněž 
vzájemně obohacovat. V obou městech jsou 
významná sklářská muzea. Různé podniky 
v obou městech již spolupráci navázaly, nebo 
se už znají.
Co přejete Železnému Brodu? 
Lidem v Železném Brodě přeji, aby si uchova-
li svou otevřenost vůči novým věcem a také 
svou pohostinnost.  Železný Brod má jako měs-
to skla šanci rozvíjet se úspěšně jak v cestov-
ním ruchu, tak i v oblasti regionálního řemesla 
a průmyslu. Jsem toho názoru, že Železný Brod 
a Lauscha mají už dnes mnoho společného, ale 
že v budoucnosti se od sebe budou moci učit 
a vzájemně si přinášet prospěch.

redakce

Prohlídka hutě ve sklářské škole
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RADNICE INFORMUJE

 Usnesení Rady města Železný Brod 
 z 54. schůze konané 12. 2. 2014
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program dnešní schůze 
rady města 
souhlasí s přihlášením paní R. G. k trva-
lému pobytu na adresu Na Vápence 754,  
Železný Brod
souhlasí s přihlášením pana S. V. k trva-
lému pobytu na adresu Vaněčkova 407,  
Železný Brod
souhlasí s přihlášením pana P. K. k trva-
lému pobytu na adresu Pelechovská 801,  
Železný Brod
schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na byt 
v Železném Brodě, Vaněčkova 407, uzavřené 
mezi Městem Železný Brod a panem L. V.,  
o nájemkyni paní H. D., bytem tamtéž
bere na vědomí zprávu bytové komise z vý-
běrového řízení na obsazení nabízených měst-
ských bytů ze dne 5. 2. 2014
schvaluje přidělení bytu č. 29 o velikosti 2+1, 
Jiráskovo nábřeží 714, Železný Brod, paní  
Š. Z., nyní bytem Dražovice, nájemné je sta-
noveno na 80 Kč/m². Náhradníkem je paní  
R. R., Železný Brod, nájemné je stanoveno na 
64 Kč
schvaluje přidělení bytu č. 38 o velikosti 3+1, 
Jiráskovo nábřeží 717, Železný Brod, slečně 
M. H., nyní bytem Železný Brod, nájemné je 
stanoveno na 59 Kč/m². Náhradníkem je pan 
J. K., nájemné je stanoveno na 57 Kč
schvaluje přidělení bytu č. 17 o velikosti 
1+1, Na Vápence 754, Železný Brod, paní 
D. R., nyní bytem Železný Brod, nájemné je 
stanoveno na 61 Kč/m2. Náhradníkem je pan  
J. K., Železný Brod, nájemné je stanoveno na  
60 Kč
schvaluje přidělení bytu č. 42 o velikosti 1+1, 
Vaněčkova, Železný Brod, panu S. V., nyní by-
tem Železný Brod, nájemné je stanoveno na 

86 Kč/m2. Náhradníkem je pan R. M., Hrubá 
Horka, nájemné je stanoveno na 70 Kč
souhlasí s udělením výjimky paní L. N., trvale 
Železný Brod, ze Směrnice pronajímání obec-
ních bytů dle čl. 12, bod 4 písm. a souhlasí 
s jejím přihlášením do výběrového řízení o byt 
v Železném Brodě obálkovou metodou
souhlasí s udělením výjimky slečně V. V., trva-
le bytem Malá Skála ze Směrnice pronajímání 
obecních bytů dle čl. 12, bod 4 písm. a sou-
hlasí s jejím přihlášením do výběrového řízení  
o byt v Železném Brodě obálkovou metodou
schvaluje Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy 
uzavřené dne 1. 4. 2005 mezi pronajímatelem 
Městem Železný Brod a nájemcem Technic-
kými službami města Železný Brod s. r. o.  
(IČ: 27260887), kterým se řeší výše nájemné-
ho za užívání areálu
schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 
7. 3. 1996 na pronájem nebytového prostoru 
v č. p. 494 – Nádražní ulice, Železný Brod do-
hodou k 31. 12. 2013
schvaluje ukončení nájemní smlouvy na 
pronájem části stavby na pozemku p. č. 229  
v k. ú. Železný Brod uzavřené mezi panem  
P. V. a Městem Železný Brod ze dne 19. 7. 2013 
dohodou k 31. 12. 2013
schvaluje záměr pronájmu nebytového pro-
storu v č. p. 590, Husova ulice, Železný Brod, 
o výměře 49 m²
schvaluje záměr pronájmu nebytového pro-
storu v č. p. 494 – Nádražní ulice, Železný 
Brod, o výměře 54 m2 za účelem provozování 
chráněné dílny
schvaluje pronájem veřejného prostranství  
o výměře 300 m² na hasičském cvičišti za 
účelem hostování cirkusu Astra v době od  
11. 3. 2014 – 12. 3. 2014.
schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 2 o veli-
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kosti 1+2 a výměře 39 m2, umístěný v prvním 
nadzemním podlaží budovy č. p. 312 – rodinný 
dům, která je součástí st. p. č. 846, umístěné 
v katastrálním území a obci Železném Brodě, 
zapsané pro vlastníka město Železný Brod 
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního praco-
viště Jablonec nad Nisou, pro nájemkyni paní  
D. K., bytem Železný Brod, PSČ 468 22, a to 
bez zbytečného odkladu
pověřuje starostu města Železného Brodu, 
aby k podání výpovědi z nájmu bytu zmoc-
nil advokátní kanceláře SPOLAK s. r. o.,  
IČ: 28703448, se sídlem Liberec, Liberec V  
– Kristiánov, ulice 8. března 21/13, PSČ 
466 05, za níž jedná advokát a jednatel advo-
kátní kanceláře Mgr. David Rolný
schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 23 o ve-
likosti 1+3 a výměře 89,40 m2, umístěném 
v pátém  nadzemním podlaží budovy č. p. 431 
– rodinný dům, která je součástí st. p. č. 71/1, 
umístěné v katastrálním území a obci Že-
lezném Brodě, zapsané pro vlastníka měs-
to Železný Brod na listu vlastnictví č. 10001  
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, ka-
tastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, 
pro nájemkyni paní V. S., bytem Železný Brod, 
PSČ 468 22, a to bez zbytečného odkladu
pověřuje starostu města Železného Brodu, 
aby k podání výpovědi z nájmu bytu zmoc-
nil advokátní kanceláře SPOLAK s. r. o.,  
IČ: 28703448, se sídlem Liberec, Liberec V  
– Kristiánov, ulice 8. března 21/13, PSČ 
466 05, za níž jedná advokát a jednatel advo-
kátní kanceláře Mgr. David Rolný
schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 5 o veli-
kosti 1+2 a výměře 60,30 m2, umístěném ve 
druhém  nadzemním podlaží budovy č. p. 431 
– rodinný dům, která je součástí st. p. č. 71/1, 
umístěné v katastrálním území a obci Že-
lezném Brodě, zapsané pro vlastníka měs-
to Železný Brod na listu vlastnictví č. 10001  
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, ka-
tastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, 
pro nájemce pana K. C., bytem Železný Brod, 

PSČ 468 22, a to bez zbytečného odkladu
pověřuje starostu města Železného Brodu, 
aby k podání výpovědi z nájmu bytu zmoc-
nil advokátní kanceláře SPOLAK s. r. o.,  
IČ: 28703448, se sídlem Liberec, Liberec V  
– Kristiánov, ulice 8. března 21/13, PSČ 
466 05, za níž jedná advokát a jednatel advo-
kátní kanceláře Mgr. David Rolný
schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 7 o velikos-
ti 1+1 a výměře 49,65 m2, umístěném ve dru-
hém nadzemním podlaží budovy č. p. 431 
– rodinný dům, která je součástí st. p. č. 71/1, 
umístěné v katastrálním území a obci Že-
lezném Brodě, zapsané pro vlastníka měs-
to Železný Brod na listu vlastnictví č. 10001  
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, ka-
tastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, 
pro nájemce pana J. F., bytem Železný Brod,  
PSČ 468 22, a to bez zbytečného odkladu
pověřuje starostu města Železného Brodu, 
aby k podání výpovědi z nájmu bytu zmoc-
nil advokátní kanceláře SPOLAK s. r. o.,  
IČ: 28703448, se sídlem Liberec, Liberec V 
– Kristiánov, ulice 8. března 21/13, PSČ 
466 05, za níž jedná advokát a jednatel advo-
kátní kanceláře Mgr. David Rolný
schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 3 o velikos-
ti 1+1 a výměře 42,65 m2, umístěném ve dru-
hém nadzemním podlaží budovy č. p. 770 
 – rodinný dům, která je součástí st. p. č. 602/4, 
umístěné v katastrálním území a obci Že-
lezném Brodě, zapsané pro vlastníka měs-
to Železný Brod na listu vlastnictví č. 10001  
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, kata-
strálního pracoviště Jablonec nad Nisou, pro 
nájemkyni paní W. P., bytem Železný Brod, 
PSČ 468 22, a to bez zbytečného odkladu
pověřuje starostu města Železného Brodu, 
aby k podání výpovědi z nájmu bytu zmoc-
nil advokátní kanceláře SPOLAK s. r. o.,  
IČ: 287 03 448, se sídlem Liberec, Liberec V  
– Kristiánov, ulice 8. března 21/13, PSČ 
466 05, za níž jedná advokát a jednatel advo-
kátní kanceláře Mgr. David Rolný
bere na vědomí zápis ze schůze školské rady 
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ze dne 28. 11. 2013
bere na vědomí zápis z jednání kulturní komi-
se ze dne 13. 1. 2014 a 29. 1. 2014
schvaluje financování přednášky fotogra-
fa Bohdana Holomíčka, která se uskuteční  
26. 2. 2014 v KC Kino Železný Brod, ve výši  
2 000 Kč; částka bude čerpána z fondu kul-
turní komise
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  
10 000 Kč DS TYL – Studiu Hamlet, náměstí 
3. května 1, 468 22 Železný Brod, na nastu-
dování a uvedení hry Na útěku, která bude 
uvedena 30. 5. 2014 v Městském divadle Že-
lezný Brod; příspěvek bude poskytnut z fondu 
kulturní komise 
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  
6 000 Kč místní organizaci Českého červené-
ho kříže Hrubá Horka na činnost v roce 2014; 
příspěvek bude poskytnut z fondu komise pro 
společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  
6 000 Kč místní organizaci Českého červené-
ho kříže Jirkov na činnost v roce 2014; příspě-
vek bude poskytnut z fondu komise pro spo-
lečenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 
17 200 Kč Tenisovému klubu Železný Brod  
(IČ: 44225245) na tenisový ples, který se 
uskutečnil 1. 2. 2014 v sokolovně Železný 
Brod;  příspěvek bude poskytnut z fondu ko-
mise pro společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  
10 000 Kč Střední uměleckoprůmyslové ško-
le sklářské v Železném Brodě na masopust, 
který se uskuteční dne 4. 3. 2014; příspěvek 
bude poskytnut z fondu komise pro společen-
ský a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  
2 000 Kč Okresnímu mysliveckému spolku 
Jablonec nad Nisou, Poštovní 3, 466 01 Jab-
lonec nad Nisou (IČ: 67777201), na pořádání 
chovatelské přehlídky zvěře ulovené v honit-
bách Jablonec nad Nisou, Tanvald a Železný 
Brod
neschvaluje poskytnutí sponzorského daru 

neziskové organizaci Speciální operace Czech 
Republic o. s., Svatopluka Čecha 1956/61, 
466 02 Jablonec nad Nisou
schvaluje na základě doporučení hodnotící 
komise vyloučení z veřejné zakázky „Terminál 
Železný Brod – 1. etapa“ uchazeče Integra 
stavby a. s., Hrádecká 156, 460 01 Liberec 
(IČ: 25014391), z důvodu, že nabídka uchaze-
če neodpovídá zadávací dokumentaci
schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na pl-
nění veřejné zakázky „Terminál Železný Brod 
– 1. etapa“ nabídku uchazeče Syner s. r. o., 
Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 
IV – Perštýn, v ceně 39 632 791 Kč bez DPH 
a stanovuje toto pořadí nabídek s uvedením 
cen bez DPH
1. SYNER, s. r. o. (IČ: 48292516)
39 632 791 Kč
2. EUROVIA CS, a. s. (IČ: 45274924)
40 578 475 Kč
3. STRABAG a. s. (IČ: 60838744)
44 493 429 Kč
4. ALPINE bau CZ s. r. o. (IČ: 45192286)
49 114 413,80 Kč
bere na vědomí aktualizaci ceníku služeb za-
bezpečení ostrahy objektu PCO
schvaluje smlouvu o nákupu zásahových 
obleků od společnosti DEVA F-M. s. r. o., 
Collo-louky 2140, 738 02 Frýdek-Místek  
(IČ: 61945226), zastoupená Ing. Zdeňkem 
Marešem
bere na vědomí zápis z redakční rady 
Železnobrodského zpravodaje ze dne  
15. ledna 2014
jmenuje dodatečně členkou redakční rady 
Železnobrodského zpravodaje PaedDr. Miladu 
Motlíkovou
bere na vědomí rozhodnutí MgA. Martina 
Hlubučka, který se vzdává odměny za práci 
v redakční radě
bere na vědomí předložený kodex redakce 
pro vydávání Železnobrodského zpravodaje
schvaluje předložený mediální plán Informač-
ního a kulturního střediska pro rok 2014 – roz-
hlasová kampaň 
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schvaluje smlouvu č. 12122153 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní pro-
středí ve výši 70 137,80 Kč na akci „Snížení 
energetické náročnosti objektu DDM Mozaika 
v Železném Brodě“
souhlasí s projektem Víkendová cesta k ži-
votu bez mříží – V. krok a s podáním žádosti  
o dotaci na realizaci projektu v rámci Progra-
mu prevence kriminality
neschvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na 
projekční práce akce Greenway Jizera – Že-
lezný Brod se společností Pudis a. s., Nad 
Vodovodem 3258/2, Praha 10 (IČ: 45272891),  
o částku 129 600 Kč bez DPH
schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na pro-
jekční práce akce Úpravy sportovního areálu 
vč. sokolovny a sportovní haly v Železném 
Brodě se společností Adam Rujbr Architects 

s. r. o., Lidická 75, Brno (IČ: 26920522), kte-
rým se řešení navýšení částky na zpraco-
vání projektové dokumentace o 62 800 Kč 
bez DPH z důvodu rozdělení dokumentace 
na samostatné stavební objekty Sokolovna  
a Sportovní hala pro potřebu čerpání dotace 
na zateplení sportovní haly 
schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
se společností Trigema Building a. s. se 
sídlem Bucharova 2641/14, 15800 Praha 5 
(IČ: 27653579), dodavatelem akce Sníže-
ní energetické náročnosti ZŠ Pelechovská, 
se snížením nákladů o 559 198,66 Kč na zá-
kladě odsouhlasení skutečně provedených 
prací za 1. až 3. etapu projektu Snížení ener-
getické náročnosti objektů ZŠ Pelechovská  
a uplatnění sankce na nesplnění dílčího termí-
nu stavby ve výši 1 403 741 Kč

 Usnesení Rady města Železný Brod 
 z 55. schůze konané 5. 3. 2014

Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program dnešní schůze 
rady města 
schvaluje výsledek hospodaření příspěvko-
vých organizací za rok 2013 a jejich rozdělení 
do fondů dle předloženého návrhu
schvaluje Směrnici pro nakládání s pohledáv-
kami č.1/2014 s provedenými změnami
bere na vědomí výsledek inventarizace ma-
jetku města za rok 2013
schvaluje vytvoření nových 6 pracovních pří-
ležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
k umístění uchazečů o zaměstnání na 6 měsí-
ců a zachování pracovní pozice 2 koordinátorů 
veřejně prospěšných prací a veřejné služby
pověřuje starostu města uzavřením dohod  
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci ve-
řejně prospěšných prací s Úřadem práce ČR
svěřuje na základě ustanovení § 102 odst. 
2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
působnost ukládat pokuty ve věcech samo-

statné působnosti obce dle § 58 zákona o ob-
cích odboru vnitřních věcí Městského úřadu 
Železný Brod
ukládá odboru vnitřních věcí informovat radu 
města o vydaných rozhodnutích
schvaluje zřízení pracovní pozice neúředníka 
v rámci odboru životního prostředí za účelem 
obsluhy sběrného dvoru v rozsahu pracovního 
úvazku 1,00 od 1. 5. 2014 
schvaluje návrh dodatku č. 1 smlouvy na čin-
nost městského architekta v Železném Bro-
dě, který zpřesňuje kompetence a závaznost 
stanovisek městského architekta pro inves-
tiční výstavbu zajišťovanou Městem Železný 
Brod a městskými organizacemi s provede-
nou změnou 
schvaluje vyhlášení výběrové řízení na po-
skytnutí dotace z rozpočtu města z položky 
Finance z loterijní činnosti na podporu sociální 
oblasti v celkové výši 80 000 Kč
schvaluje dohodu o ukončení smlouvy  
o dílo se společností SYNER s. r. o., Dr. Milady 
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Horákové 580/7, 460 01 Liberec IV – Perštýn  
(IČ: 48292516) schválené usnesením Rady měs-
ta Železný Brod č. 387/13rm dne 2. 10. 2013 
ukládá odboru územního plánování a regi-
onálního rozvoje učinit kroky pro vymáhání 
případné finanční nebo nefinanční kompenza-
ce vůči administrátorovi projektu společnosti  
Europ a. s., Michelská 29/6, Praha 4  
(IČ: 28482328)
schvaluje smlouvu o zhotovení stavby na 
plnění veřejné zakázky „Terminál Železný 
Brod – 1. etapa“ s vybraným uchazečem  
SYNER s. r. o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 
01 Liberec IV – Perštýn (IČ: 48292516) v ceně 
39 632 791 Kč bez DPH
schvaluje výsledek výběrového řízení na vý-
kon technického dozoru na stavbě „Terminál 
Železný Brod – 1. etapa“
schvaluje příkazní smlouvu se společností 
Inženýring staveb s. r. o., Soukenné náměstí 
157/8, 460 01 Liberec 2 (IČ: 27302296) o výko-
nu technického dozoru investora v období od 
17. 3. 2014 do 30. 11. 2014 za 290 Kč za hodinu 
(cena bez DPH) s max. výší plnění 174 000 Kč 
(bez DPH) za odhadovaných 600 hodin
schvaluje zadání opravy oplocení a opěrných 
zdí na hřbitově v Jirkově – Technickým službám 
města Železný Brod s. r. o. (IČ: 27260887)
schvaluje smlouvu o dílo s Technickými služ-
bami města Železný Brod s. r. o. na opravu 
oplocení a opěrných zdí na hřbitově v Jirkově 
– v ceně 73 800 Kč bez DPH (89 289 Kč včet-
ně DPH)
schvaluje pokácení mimolesní zeleně:
1) 10 stromů v Záskalí,
2) 6 stromů v ulici Horecká u vodojemu ve 
správě SČVK, a. s.,
3) 6 stromů v ulici Štefánikova mezi nízkoe-
nergetickým domem č. p. 879 a internátem 
sklářské školy
schvaluje smlouvu o souhlasu s provedením 
stavby „Jizera, obnovení průtočného profi-
lu“ mezi Městem Železný Brod a Povodím  
Labe s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové  
(IČ: 70890005)

ukládá odboru územního plánování a regi-
onálního rozvoje zadat zpracování 2 variant 
výtvarného řešení severní stěny na objektu 
DDM Mozaika u 2 renomovaných autorů dle 
doporučení městského architekta
schvaluje uzavření příkazní smlouvy se Ja-
kubem Valešem, Sokolovská 1172/45, 460 01 
Liberec 1 (IČ: 11420766) na výkon činnosti 
technického dozoru investora na stavbě Sní-
žení energetické náročnosti kulturního domu 
Jirkov u Železného Brodu v ceně 240 Kč (Ja-
kub Valeš není plátce DPH). Celková očekáva-
ná částka 144 000 Kč
schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na pro-
jekční práce akce Úpravy sportovního areálu 
vč. sokolovny a sportovní haly v Železném 
Brodě se společností Adam Rujbr Architects 
s. r. o., Lidická 75, Brno (IČ: 26920522), kte-
rým se opravuje chyba ve stanovení termínů 
dokončení projekčních prací na část stavby 
– sportovní hala
bere na vědomí zprávu z 20. zasedání komi-
se pro sport ze dne 18. 2. 2014
souhlasí s vyplacením příspěvku na sportov-
ní činnost za 1., 2., 3., 4. čtvrtletí roku 2014 TJ 
Sokolu Bzí ve výši 4 x 5 400 Kč, Sokolu Hrubá 
Horka ve výši 4 x 6 000 Kč a oddílu kanoistiky 
ve výši 4 x 1800 Kč postupně v příslušných 
čtvrtletích
jmenuje novou členkou redakční rady Želez-
nobrodského zpravodaje paní Mgr. Evu Divi-
novou
bere na vědomí zápis z redakční rady Že-
leznobrodského zpravodaje ze dne 14. února 
2014
schvaluje návrh redakčního kodexu 
schvaluje „Směrnici pronajímání obecních 
bytů“ ve vlastnictví města Železný Brod 
s předloženými úpravami s účinností od  
5. 3. 2014
souhlasí s přihlášením pana J. K., nyní bytem 
Praha 4, k trvalému pobytu na adresu Příčná 
458, Železný Brod
souhlasí s přihlášením paní L. H., nyní by-
tem Rokytnice nad Jizerou, k trvalému poby-
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tu na adresu Na Vápence 775, Železný Brod
schvaluje přidělení bytu č. 40 v DPS Železný 
Brod, nábřeží Obránců míru 834, Železný Brod 
paní G. S., nyní trvale bytem Malá Skála 

schvaluje přidělení krizového bytu na dobu  
3 měsíců paní I. Š., nyní trvale bytem Železný 
Brod 

Informace pro voliče
Aktivní volební právo (právo volit) do Evrop-
ského parlamentu na území České republiky 
má: 
a) státní občan České republiky, který ales-
poň druhý den voleb (tj. sobota 24. 5. 2014) do-
sáhl věku nejméně 18 let
b) občan jiného členského státu Evropské 
unie, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 24. 
5. 2014) dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 
45 dnů (tj. od 8. 4. 2014) přihlášen k trvalému nebo 
přechodnému pobytu na území ČR
Tito občané budou na vlastní žádost Měst-
ským úřadem Železný Brod zapsáni do se-
znamu voličů podle § 29 zákona č. 62/2003 

Sb. o volbách do Evropského parlamentu  
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů; bez tohoto zápisu do seznamu 
voličů jim hlasování při volbách do Evrop-
ského parlamentu nebude umožněno. 
Požádat o zapsání do seznamu voličů pro vol-
by do Evropského parlamentu mohou občané 
jiných členských států již v současné době,  
a to až do neděle 13. 4. 2014 do 16 hodin, na 
Městském úřadě v Železném Brodě, kance-
lář č. 202 (Kateřina Veličková, přestupky, volby,  
tel.: 483 333 953, první patro budovy A radnice). 
Při žádosti jsou všichni povinni předložit průkaz 
totožnosti nebo povolení k pobytu cizince.

 Volby do Evropského parlamentu

 Z odboru vnitřních věcí

Dle rozhodnutí prezidenta republiky č. 24/2014 Sb. ze dne 13. února 2014 se volby do  
Evropského parlamentu uskuteční v pátek 23. 5. 2014 v době od 14 do 22 hodin a v sobo-
tu 24. 5. 2014 v době od 8 do 14 hodin. 

Městský úřad Železný Brod má pro volby do EP zřízeno 9 volebních okrsků, a to následovně:
1. okrsek – Radnice MěÚ, náměstí 3. května 1, ŽB
2.  okrsek – Internát bytového podniku, Příčná 350, ŽB
3.  okrsek – Sokolovna, Masarykova 500, ŽB
4.  okrsek – Dům dětí a mládeže Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366, ŽB
5.  okrsek – Sokolovna, Hrubá Horka 55, ŽB
6.  okrsek – Budova bývalého občanského výboru, Horská Kamenice 74, ŽB
7.  okrsek – Hasičská zbrojnice, Jirkov 2, ŽB 
 (pozor, změna pouze v těchto volbách z důvodu rekonstrukce sokolovny Jirkov, tj. jinak  
 stálé volební místnosti)
8.  okrsek – Hasičská zbrojnice, Těpeře 68, ŽB 
9.  okrsek – Dům s pečovatelskou službou, Bzí 82, ŽB

Seznam členských států EU, jejichž občané mohou o zápis do seznamu voličů žádat: 
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, 
Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugal-
sko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
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Překážkou ve výkonu volebního práva do 
Evropského parlamentu (tedy nemožnost 
volit) je zákonem stanovené omezení osob-
ní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo 
zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Každý volič má právo si v úředních hodinách 
na Městském úřadě v Železném Brodě, kan-
celář evidence obyvatel (přízemí budovy B) 
ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, může 
požadovat doplnění údajů nebo provedení 
oprav. Městský úřad je povinen do 48 hodin 
žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písem-
ně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. 
V souvislosti s tímto upozorňujeme voliče, že 
ve dnech konání voleb do Evropského parla-
mentu nebude možné případné nedostatky 
ve výpisech ze seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu napravit dopisováním 
oprávněných voličů do těchto výpisů ve voleb-
ních místnostech.    

Pro volby do Evropského parlamentu se 
vydávají voličské průkazy. 
Voliči zapsanému v seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu (vede-
ného Městským úřadem Železný Brod), 
který nebude moci volit ve „svém“ voleb-
ním okrsku, vydá MĚSTSKÝ úřad ŽELEZNÝ 
BROD na jeho žádost voličský průkaz. Tento 
volič s voličským průkazem své volební právo 
může uplatnit v jakémkoliv volebním okrsku 
na území České republiky. 

Volič může již v současné době požádat 
o vydání voličského průkazu pro volby do 
Evropského parlamentu: 

písemným podáním (žádostí) opatřeným 
ověřeným podpisem voliče, doručeným 
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb  
(tj. do 16 hodin čtvrtka 8. 5. 2014) Městské-
mu úřadu v Železném Brodě (podle ust. § 8 
odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb. o správ-
ních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

je ověření podpisu na žádosti osvobozeno od 
správního poplatku)
osobně u Městského úřadu Železný Brod 
až do okamžiku uzavření stálého sezna-
mu voličů (tj. do 16 hodin středy 21. 5. 2014),  
o čemž se sepíše úřední záznam a totožnost 
voliče se ověří podle jím předloženého průka-
zu totožnosti
žádostí o vydání voličského průkazu za-
slanou prostřednictvím datové schránky 
fyzické osoby-žadatele o vydání voličské-
ho průkazu, má-li ji zřízenou (žádost zaslaná 
z DS právnické osoby nebo jiné fyzické osoby 
je neplatná)

Městský úřad Železný Brod voličský průkaz 
vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb  
(tj. od čtvrtka 8. 5. 2014), a to: 

a) předáním osobně voliči-žadateli nebo
b) předáním osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího                
o vydání voličského průkazu
c) anebo jej voliči-žadateli zašle na jím uve-
denou adresu v žádosti o vydání voličského 
průkazu

Se žádostí o vydání voličského průkazu osob-
ně nebo písemným podáním se obracejte na 
Kateřinu Veličkovou, kancelář č. 202 Městské-
ho úřadu Železný Brod, náměstí 3. května 1  
(1. patro budovy A radnice, tel.: 483 333 
953). 
Vzor písemné žádosti o vydání voličského prů-
kazu zasílanou prostřednictvím České pošty 
nebo datových schránek a plné moci k pře-
vzetí voličského průkazu naleznete na našich 
webových stránkách www.zeleznybrod.cz  
v sekci Občan – Volby, www.zeleznybrod.
cz/cz/obcan/volby (Písemná žádost o vy-
dání voličského průkazu, Plná moc k převzetí 
voličského průkazu).

Kateřina Veličková
Odbor vnitřních věcí – úsek voleb
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Splatnost poplatku zůstává stejná, tedy do  
31. 3. a 30. 9. příslušného kalendář-
ního 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 ne-

dodali 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, zaplať-
te za 2. pololetí 285 Kč za osobu.
 

Vladimíra Eršilová
Pokladna – finanční odbor

 Z finančního odboru

 Poplatek za odpady pro rok 2014
Zastupitelstvo Města Železný Brod schválilo na svém listopadovém zasedání výši míst-
ního poplatku na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů. 
Na základě nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu, včetně velkoobjemového ko-
munálního odpadu v roce 2012, byl poplatek pro rok 2014 stanoven na 580 Kč. 

Poplatek za 
odpady pro 
rok 2014 byl 
stanoven na 
580 Kč.

Dále toto zastupitelstvo odsouhlasilo 2x ročně 
od poplatníků odebírat objemný komunál-
ní odpad, katalogové číslo 200307 zdarma 
v předem stanovených termínech. Termíny bu-
dou stanoveny na jaře a na podzim. 
Jarní termín je stanoven na pátek 11. 4.  
a sobotu 12. 4. 2014. V pátek je pracovní 
doba 9 až 18 hodin, v sobotu 9 až 12 hodin. 
Jiné druhy odpadů budou i v tomto období 
zpoplatněny dle platného ceníku.
Odebírání odpadů zdarma bude jen od poplat-
níků (fyzických osob) zapojených do systému 
odpadového hospodářství v Železném Brodě. 

Občané jiných obcí, právnické osoby a fyzic-
ké osoby oprávněné k podnikání vše zaplatí 
dle platného ceníku. 
Z důvodu zákonem nařízené provozní eviden-
ce bude veškerý odpad evidován nejen co 
do množství, ale i s adresou osoby, která ho 
dovezla. Proto žádáme občany o trpělivost při 
vyřizování administrativních záležitostí, pokud 
najednou se dostaví více lidí. 

Miloš Pala
vedoucí Odboru životního prostředí,

Odpadové hospodářství Města Železný Brod

 Z odboru životního prostředí

 Odpady – upozornění pro občany

Na 17. zasedání konaném 10. 12. 2008 zastupitelstvo města mimo jiné schválilo maximál-
ní hmotnost objemných komunálních odpadů odevzdaných ve sběrném dvoře na 50 kg 
na poplatníka a rok, přičemž hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je 
možné slučovat. Vyšší hmotnost odpadů bude zpoplatněna dle platného ceníku. 
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 Z odboru územního plánování a regionálního rozvoje

 Zateplení objektu kulturního domu Jirkov
V uplynulých letech proběhly práce spojené se zateplením veřejných objektů typu škol 
a školek v Železném Brodě. Letos se dostane na úpravy objektů, které přímo nesouvisí 
se vzděláním. V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o připravovaném zateplení 
sportovní haly. Dříve však proběhne zateplení objektu kulturního domu na Jirkově, resp. 
jeho větší části.

V březnu proběhlo výběrové řízení na dodava-
tele stavby zateplení, ale v době uzávěrky Zpra-
vodaje nebylo o dodavateli stavby ještě rozhod-
nuto. Pokud nedojde ke komplikacím během 
výběrového řízení, tak budou v dubnu zahájeny 
stavební práce, a ukončení stavby očekáváme 
v srpnu. Stavební práce se dotknou pouze ob-
jektu kulturního domu, ale nebudou se týkat té 
části stavby, ve které je restaurace. Toto rozdě-
lení je dáno podmínkami dotace, kdy zateple-
ním části s komerčním provozem by znamena-
lo značné snížení dotace. 
Protože předmětem stavby je zateplení, budou 
v objektu vyměněna okna a bude provedeno 
zateplení vnějších zdí. Současně dojde k od-
izolování zadní stěny, kde dochází ke vzlínání 
vlhkosti způsobené již založením stavby při 
jejím budování, resp. rozšiřování. Přestože je 
k objektu přiveden plyn, nedošlo k přestavbě 
kotelny, a dosud se zde topí uhlím. Takže i tato 
záležitost včetně rekonstrukce rozvodného 
systému vytápění bude vyřešena. Další po-

třebné stavební práce na objektu se v letošním 
roce již nebudou realizovat, a s ohledem na to, 
jaké vady na objektu se při zateplení objeví, se 
budou připravovat na další roky.
Během provádění stavebních prací bude ome-
zena možnost využívání objektu pro stavební 
práce. Jedinou výjimkou je dlouhodobě pláno-
vaný rockový koncert, kde bude bezpečnost 
účastníků zajišťovat posílaná bezpečnostní 
služba. V době konání koncertu však ještě ne-
budou probíhat práce na výměně oken, a proto 
nedojde k možnosti bezprostředního kontaktu 
návštěvníků se stavbou.
Stavební práce proběhnou podle projektové 
dokumentace, kterou zpracoval projektový  
a architektonický atelier Agora s. r. o., Li-
berec.  Stavební dozor bude vykonávat 
pan Jakub Valeš z Liberce, administráto-
rem dotace je společnost First International  
Company s. r. o., Vysoké Mýto. Projekt je fi-
nančně podpořen z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Operač-
ního programu Životní prostředí. Investiční 
náklad stavby předpokládáme na základě 
podaných nabídek ve výši do 4 mil. Kč včet-
ně DPH. Informace o výběrovém řízení jsou 
zveřejněny na webu města v archívu veřej-
ných zakázek pod odkazem na Příležitosti  
a nabídky. 

Ing. Daniel Mach
vedoucí Odboru územního plánování 

a regionálního rozvoje
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 Stavba Terminálu Železný Brod konečně zahájena

Po problémech s výběrovým řízením na podzim loňského roku byl konečně ukončen vý-
běr dodavatele stavby. Stavební práce mohou být zahájeny tak, aby byl terminál nejpoz-
ději do konce října 2014 dokončen.

Opakované výběrové řízení na dodavatele stavby 
bylo zahájeno v prosinci 2013 a ukončeno bylo 
usnesením rady města o schválení smlouvy na 
zhotovení stavby se společností Syner s. r. o. Li-
berec. Ani opakované výběrové řízení se neobešlo 
bez problémů, když hodnotící komise musela na-
vrhnout vyloučení jednoho z uchazečů. Aby bylo 
stanovisko komise jednoznačné, byl objednán 
právní posudek, který stanovil, že pokud uchazeč 
o zakázku ocenil jiné položky, než byly v zadávací 
dokumentaci, nelze již tuto chybu dodatečně na-
pravit. Tento výklad si komise objednala z důvodu, 
že vyloučený uchazeč nabídl nejnižší cenu. Pokud 
by ale komise připustila opravu nabídky, mohlo by 
město dle právního výkladu přijít o dotaci, čímž by 
se stavba opět zkomplikovala.
V březnu letošního roku byly zahájeny přípravné 
práce a proběhly koordinační schůzky. Předmě-
tem jednání je stanovení přesného harmonogra-
mu prací, na základě kterého budou stanoveny 
obchůzdné trasy pro cestující v prostoru železnič-
ní stanice a řešení náhradního stání pro autobusy 
během stavby. V současné době (informace vzni-
ká v polovině března) se situace jeví tak, že v době 
od května do září bude omezen příjezd autobusů 
k železniční stanici a výstup a nástup cestujících 

bude probíhat v Masarykově ulici na zastávce  
u restaurace Jizera (v obou směrech). Jako ná-
hrada za stávající autobusové nádraží u sokolovny 
bude provizorně zřízena zastávka ve Smetanově 
zátiší, a to jak pro lokální dopravu v rámci kraje, 
tak především pro dálkové autobusy. 
Protože změny v dopravě se dotknou všech 
cestujících ze Železného Brodu a z okolí, dopo-
ručujeme pravidelně sledovat informační tabule  
i webové stránky města, kde budeme aktuálně 
informovat o všech opatřeních a omezeních, za 
která se cestujícím předem omlouváme. Stav-
ba se také negativně dotkne obyvatel na sídlišti 
Na Vápence. Část zařízení staveniště dodavatele 
bude umístěna na parkovišti ve spodní části síd-
liště u č. p. 810 až 812, a v rámci stavby bude po-
káceno velké množství stromů, aby mohlo dojít 
k opatřením pro stabilizaci svahu a provedení ná-
hradní výsadby.
V dubnu budou zahájeny stavební práce, které 
bude provádět, jak je výše uvedeno, společnost 
Syner s. r. o. Liberec. Stavební dozor bude vyko-
návat společnost Inženýring staveb s. r. o. Libe-
rec, administrátorem dotace zůstává společnost 
Europ a. s. Praha. Projekt je finančně podpořen
do výše 85% nákladů z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního 
operačního programu NUTS II Severových. Cel-
kový investiční náklad stavby je 39 632 791 Kč 
bez DPH, tedy celkem 47 955 677 Kč. Informace  
o výběrovém řízení jsou zveřejněny na webu 
města pod odkazem na Příležitosti a nabídky. 
Další informace o přípravě a realizaci projektu bu-
dou od dubna postupně zveřejňovány na webu 
města.

Ing. Daniel Mach
vedoucí Odboru územního plánování 

a regionálního rozvoje
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Dnem 17. října nabyla účinnosti novela zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podniká-
ní (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod  
č. 309/2013 Sb.
Předmětná novela mimo jiné nově reguluje 
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a liho-
vin tím, že mění přílohu č. 3 živnostenského 
zákona. Rozšiřuje se tak dosavadní předmět 
podnikání koncesované živnosti pro výrobu  
a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, liho-
vin a ostatních alkoholických nápojů o prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. K zís-
kání koncese v částečném rozsahu předmětu 

podnikání, a to pro prodej kvasného lihu, kon-
zumního lihu a lihovin, není třeba splnit žádné 
kvalifikační předpoklady, ani není třeba vyjád-
ření Ministerstva zemědělství tak, jak tomu je 
u výroby a úpravy kvasného lihu, konzumního 
lihu a lihovin. Kromě prodejců lihovin v obcho-
dě se úprava vztahuje také na podnikatele, 
kteří lihoviny podávají v restauračních zaří-
zeních, případně i v dopravních prostředcích  
(§ 44 živnostenského zákona).
Žádost o koncesi můžete podat na kterémko-
liv živnostenském úřadě. O koncesi si může 
podnikatel požádat nejpozději do 17. 4. 2014.

 Z odboru Obecní živnostenský úřad

 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

 Příležitostný prodej lihovin na sportovních 
 a kulturních akcích

V současné době se na nás obracejí různé 
spolky (hasiči, sokolové, občanská sdružení) 
s dotazy, zda musí mít koncesi na prodej alko-
holu, když pořádají jednu nebo dvě akce v ro-
ce, například ples, zábavu a podobně. Jedná 
se o subjekty, které doposud nemají žádné 
živnostenské oprávnění a zatím si s tím hlavu 
nelámali. 
V případě spolků uvádíme, že ten je zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, definován
jako samosprávný a dobrovolný svazek členů, 
který mohou založit minimálně tři osoby ve-
dené společným zájmem a cílem spolčovat 
se v něm. Spolek tedy může být založen za 
účelem uspokojování a ochrany společného 
zájmu osob, nikoliv za účelem podnikání nebo 
jiné výdělečné činnosti. Zákon však umožňu-
je, aby vedle své hlavní, spolkové činnosti, 
spolek vyvíjel vedlejší hospodářskou činnost 
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné 
činnosti za předpokladu, že účel podnikatel-

ské činnosti spočívá v podpoře hlavní činnosti 
spolku nebo v hospodárné využití spolkové-
ho majetku. Zákon stanoví, že zisk z činnosti 
spolku může být použit pouze pro spolkovou 
činnost včetně správy spolku.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že spolek 
není oprávněn vykonávat podnikatelskou ani 
jinou výdělečnou činnost – tedy ani takovou 
činnost, která je podle § 2 zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání (živnosten-
ský zákon), ve znění pozdějších předpisů, živ-
ností – jako svou hlavní činnost. V případě, že 
vedlejší hospodářská činnost naplňuje všech-
ny znaky živnosti ve smyslu shora uvedeného  
§ 2 živnostenského zákona, tj. jedná se o sou-
stavnou činnost provozovanou samostatně, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 
za účelem dosažení zisku (přičemž není roz-
hodující, zda zisku bylo skutečně dosaženo) 
a za podmínek stanovených živnostenským 
zákonem, je nezbytné, aby spolek ohlásil pří-
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 Poskytování služeb v oblasti kominictví

slušnou živnost (příp. podal žádost o koncesi, 
bude-li se jednat o živnost koncesovanou). 
Základním rysem soustavnosti jako základ-
ního znaku živnosti je hledisko, zda se jedná 
o činnost, která se opakuje, či nikoliv. Pokud 
spolky pořádají jednu či dvě akce v roce  
a tyto akce se každý rok pravidelně opaku-
jí, pak jde o soustavnou činnost a při naplnění 
ostatních znaků se jedná o činnost, která je 
živností. Pokud jsou akce pořádány nepravidel-
ně, tedy z roku na rok nahodile, pak bychom 
v tom zřejmě nenalezli znak soustavnosti  
a o živnostenské oprávnění by se nejednalo. 
Příležitostný prodej lihovin a alkoholických ná-
pojů na slavnostech, zábavách, diskotékách 
musí být ohlášen (s patřičnými náležitostmi) 
správci daně – příslušnému celnímu úřadu 
podle místa prodeje v souladu s § 133 odst. 5 

zákona o spotřebních daních. Neplnění ozna-
movací povinnosti vůči celnímu úřadu při pro-
deji lihovin na veřejnosti přístupných akcích je 
přestupkem podle § 135 g nebo správním de-
liktem podle § 135zr zákona o spotřebních da-
ních, za které lze uložit shodně pokutu v rámci 
zákonného rozpětí až do 1 mil. Kč. Z uvede-
ného je zřejmé, že důraz je kladen na získá-
ní kompletního přehledu o prodejcích lihovin  
a zajištění kontroly prodeje lihovin.
S ohledem na výše uvedené doporuču-
jeme spolkům věc pečlivě zvážit s tím, 
že zajišťovat příležitostný prodej lihovin 
(nejméně 15% obj. etanolu) ve vlastní režii  
a bez koncese lze dnes de facto pouze vý-
jimečně.

S blížícím se koncem topné sezóny po 
domech obcházejí nájezdní kominíci, kteří 
zneužívají důvěřivosti především starších 
občanů a inkasují nezanedbatelné peníze 
za špatnou či vůbec žádnou práci. Roz-
poznat poctivého kominíka od falešného 
je přitom pro laickou veřejnost čím dál 
tím složitější. Vzhledem k tomu, že i na 
našem živnostenském úřadě řešíme stíž-
nosti z řad občanů na nekvalitně odvede-
nou práci kominíků, poskytneme zde pár 
informací, kterými je třeba se řídit.
Správný kominík přichází většinou na po-
zvání a kontrolu provádí na místě mini-
málně 20 minut, ale spíše déle.
Kominíci mají několik různých kvalifikací a 
ne každý může dělat všechny úkony. Nej-
nižší stupeň je zaměstnanec kominické 
firmy (podnikatele) bez živnostenského 
oprávnění, který smí jen čistit spalinové 
cesty a vybírat saze. Nemusí mít vzdělání 
v oboru.
Nejčastějším případem je kominík s živ-

nostenským oprávněním řemeslné živ-
nosti „Kominictví“. Ten kromě čištění 
může také udělat kontrolu komína a vy-
psat kontrolní zprávu, nemusí být vyuče-
ným kominíkem. Čištěním může pověřit 
své zaměstnance.
Nejvyšší kvalifikace je revizní technik. Ten 
musí mít vzdělání v oboru, může provádět 
revize nových a opravených komínů a kotlů  
a vypisovat revizní zprávy s kulatým ra-
zítkem.
Pokud nemáte svého kominíka, zkuste 
se obrátit třeba na souseda, zda by vám 
nějakého nedoporučil. Nebo si můžete 
najít kominíka na webových stránkách 
www.skcr.cz, popřípadě se informovat 
na obecním živnostenském úřadě.

Monika Králová
vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad
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V březnu přijala MP žádost od PČR o spo-
lupráci při prověření možného vloupání do 
objektu v Masarykově ulici. Na místo se MP 
dostavila jako první a zjistila, že oznámení se 
zakládá na pravdě a pachatel je stále v ob-
jektu. Když pachatel zjistil, že zde již není 
sám, pokusil se o útěk, ale byl strážníky  
a za použití donucovacích prostředků zadr-
žen a omezen na osobní svobodě. Případ si 
převzala PČR k došetření.

V březnu ve večerních hodinách se na slu-
žebnu MP dostavil muž a oznámil, že byl 
fyzicky napaden a okraden. Stěžoval si na 
bolesti hlavy, a tak byla přivolána RZS. Dále 
byla pro podezření ze spáchání trestného 
činu vyrozuměna PČR. Během několika mi-
nut se podařilo nalézt a identifikovat možné-
ho pachatele, kterého se i za několik dalších 
minut společné hlídce státní a městské po-
licie podařilo zajistit v jednom z brodských 
barů.

Při hlídkové činnosti byla MP svědkem do-
pravní nehody na náměstí 3. května. Viník 
nehody z místa ujížděl. Hlídka MP viníka 
pronásledovala a dostihla na Pelechově. Zde 
byl také zjištěn důvod, proč pachatel ujížděl 

– byl pod vlivem alkoholu. Věc si převzala 
Policie České republiky.

Celkem bylo v únoru přijato 250 oznámení, 
35 z nich bylo vyřešeno v blokovém řízení,  
44 případů bylo řešeno ve spolupráci s poli-
cií ČR. Šest případů bylo předáno k dořeše-
ní správnímu orgánu. Zbytek případů byl vy-
řešen domluvou, nebo se jednalo o žádosti  
o pomoc, které nemají trestněprávní charak-
ter. 

sstr. Pavel Hriník
velitel MP  

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

 Městská policie Železný Brod informuje

 Městská policie

 Pult centrální ochrany

Místním neziskovým organizacím a komerč-
ním subjektům v katastru města Železný 
Brod nabízíme střežení objektu prostřednic-
tvím pultu centralizované ochrany PCO města 
Železný Brod.

Bližší informace podá
Jiří Nekola 

Správa a servis PCO pro město Železný Brod 
tel.: 776 756 233, e-mail: j.nekola@zelbrod.cz
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

 Taneční kurz pro mládež
Taneční kurz povede taneční mistr Petr Mert-
lík s partnerkou (Taneční studio M Jičín Petr  
a Jaroslava Mertlíkovi). Cena kurzu je  
1 600 Kč / osoba. Taneční by měly probíhat 
od dubna do června. V ceně kurzu je započí-
táno 8 lekcí (á 3 hodiny), 2 prodloužené lekce  
(a´ 4 hodiny) a závěrečný Věneček (5 hodin), 
tedy 11 dní výuky tance. 
Taneční se uskuteční pouze v případě do-

statečného počtu zájemců, tzn. minimálně 
dvacet tanečních párů.
Zájemce prosíme, aby se neodkladně hlási-
li v Turistickém informačním centru Železný 
Brod (tel. č.: 484 353 33, e-mail: info@zel-
brod.cz)

„Vrátí se taneční do Železného Brodu? Byli 
bychom rádi.“

 Železnobrodský jarmark se blíží mílovými kroky

Železnobrodský jarmark bude letos probíhat v termínu 13. – 15. června 2014. Město opět 
zaplní pouťové atrakce a množství stánků s nejrůznějším sortimentem. I letos se můžete 
těšit na bohatý kulturní program, který bude probíhat na Malém náměstí, ale i v Husově 
ulici. Jarmark láká do našeho města tisíce lidí. „Neziskové organizace, využijte šance 
získat prodejem finanční obnos pro vaši organizaci.“

TECHNICKÉ SLUŽBY

Zefektivnění svozu odpadu města Železný 
Brod – to byl oficiální název projektu, ve kte-
rém byla pro svoz tříděného odpadu poříze-
na nová svozová technika a 5 ks kontejnerů. 
Svozovou technikou je myšleno vozidlo MAN 

TGL 12.180 s celkovou hmotností 12 tun, 
vybavené hydraulickou rukou pro výsyp kon-
tejnerů s tříděným odpadem a natahovákem 
kontejnerů. Kontejnery o objemu 3,8 a 15 m3 
byly další součástí dodávky a budou sloužit 
pro svoz různých druhů odpadů. Celková cena 
za dodávku techniky ve výši 2 197 400 Kč 
bez DPH byla podpořena dotací ve výši 90%  
z Operačního programu Životní prostředí 
v rámci prioritní osy č. 4 – Zefektivnění naklá-
dání s odpady a odstraňování starých ekolo-
gických zátěží. 
MAN TGL 12.180 obohatil vozový park Tech-
nických služeb města Železný Brod s. r. o.

André Jakubička
starosta města

 Město má nového pomocníka pro nakládání s odpady
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A na co se můžete těšit? Celý kulturní pro-
gram bude zveřejněn v květnovém čísle 
Zpravodaje. Ale už nyní alespoň malá upou-
távka na pátek třináctého! Tradiční brodské 
rockové zábavě s Revival´60 bude předcházet 
koncert pop-punkové kapely z Kutné Hory 
Rybičky 48! 
Co se týče stánkového prodeje, bude měs-
to rozděleno do několika zón.

PRODEJ ŘEMESLNÝCH, RUKODĚLNÝCH 
VÝROBKŮ: ul. Husova (červená zóna)

Cena je stanovena na částku 500 Kč / 1 stá-
nek po celé tři dny! Letos mohou nově pro-
dejci hradit poplatek za stánkové místo 
bezhotovostně (převodem na účet). Bližší 
informace jsou uvedeny v přihlášce. Přihlášku 
si můžete stáhnout z webových stránek měs-
ta (http://www.zeleznybrod/cz/obcan/kultura-
-sport-spolky/informacni-kulturni-stredisko/ 
nebo si ji můžete vyzvednout v kanceláři IKS 
v budově radnice nebo v Turistickém informač-
ním centru Železný Brod. Zájem je obrovský, 
prostor omezený, proto neváhejte s rezervací 
místa. Rozhoduje čas přihlášení (samozřejmě 
po splnění podmínky prodeje rukodělných vý-
robků).

PROSTOR URČENÝ PŘEDNOSTNĚ PRO 
MÍSTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE: Malé 
náměstí (zelená zóna)

KOMERČNÍ PRODEJ:
ul. Jiráskovo nábřeží (modrá zóna) 
a ul. Obránců míru (žlutá zóna)
Cena je stanovena na částku 700 Kč za stá-
nek/den, tzn. 2 100 Kč za 3 dny 
Prodej míst zahájen v úterý 1. 4. 2014 od 
7 hodin osobně, platby v hotovosti na slu-
žebně Městské policie v Železném Brodě 
(tel.: 483 333 933, mob. 602 646 188)

 Metropolitní opera v Kině Jitřenka v Semilech

V informačním centru si můžete rezervovat vstupen-
ky na přímé přenosy z Metropolitní opery. Vstupné 
330 Kč zahrnuje i odvoz po představení zpět do Že-
lezného Brodu. 
Giacomo Puccini: La bohème (5. 4. 2014) 
Pucciniho příběh fatálně tragické lásky dvou mladých lidí 
je nejhranější operou v historii Met. V roli křehké Mimi 
se představí A. Hartig a jejího milence Rodolfa ztvární 
V. Grigolo. To vše v klasické inscenaci Franca Zeffirelliho 
a pod hudebním vedením Stefana Ranzaniho.

Wolfgang A. Mozart: Così fan tutte (26. 4. 2014) 
 Ve slavném Popelčině příběhu vystoupí dva vynikají-
cí rossiniovští pěvci – mezzosopranistka J. DiDonato 
a jejím vyvoleným princem se stane jeden z nejlep-
ších světových tenoristů J. D. Flórez. Za dirigentský 
pult se postaví šéfdirigent Met F. Luisi. 

Upozorňujeme, že rezervaci vstupenek provádíme 
jen pro ty, kteří požadují dopravu zpět do Železného 
Brodu.

Z loňského vystoupení skupiny SEVEN
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 Přípravy 8. ročníku Skleněného městečka

Ve dnech 19. až 21. září 2014 se v našem 
městě uskuteční již 8. ročník slavností sklář-
ského řemesla „Skleněné městečko“. Společ-
ným jmenovatelem této velmi oblíbené akce 
je sklo a sklářství železnobrodského regionu 
a vše, co s ním souvisí. Akce představuje je-
dinečné setkání sklářů, umělců, řemeslníků, 
sběratelů, obchodníků, výrobců, příznivců  
a obdivovatelů sklářského řemesla.
V únoru letošního roku se vedení města poda-
řilo získat dvě oficiální záštity nad touto akcí.

Záštity převzali: hejtman Libereckého kraje 
Martin Půta a členka Rady kraje Alena Loso-
vá, pověřená řízením Odboru školství Liberec-
kého kraje. Vedení města a IKS Železný Brod 
v současné době žádají o finanční příspěvek
z Euroregionu Nisa a jednají s dalšími partne-
ry a případnými sponzory, kteří by pomohli 
zajistit připravovaný ročník.

Bc. Iva Chaloupková
vedoucí IKS

 V prodeji DVD „O natáčení Zvonů zvonění“

Informace o DVD: 13. května 2007 neznámý 
žhář zapálil dřevěnou zvonici u kostela sv. Jaku-
ba v Železném Brodě. V jejích troskách skončily 
roztavené zbytky starého zvonu, který byl odlit 
neznámým zvonařem v roce 1497.  Z veřejné 
sbírky a za přispění sponzorů byla v poměrně 
krátké době postavena zvonice nová a postup-
ně byla osazena třemi novými zvony, odlitými 
ve zvonařské firmě pana zvonaře Manouška.
Na Medarda v roce 2010 (8. 6. 2010) jsem měl 
to štěstí, že jsem mohl být jedním z účastníků 
profesionálního natáčení „hlasů“ těch nových 
zvonů do zvukového archivu Českého rozhlasu 
3, Vltava. Hlasy těchto zvonů uslyšíte na DVD 
s názvem „O natáčení Zvonů zvonění“, které 

bylo vyrobeno ve VideoStudiu BrOK včetně 
jednoho báječného překvapení. Zvukový re-
žizér pan Rejšek totiž už v minulosti natočil 
do zvukového archivu hlas toho původního  
510 let starého a dnes už neexistujícího zvonu  
a tak jeho hlas také uslyšíte. Kromě upou-
távkových DVD, které jsou zdarma a slouží  
k propagaci unikátních dárkových kolekcí, kte-
rých bylo vyrobeno autorských a číslovaných  
20 ks DVD, k nimž jsou „na památku“ přiloženy 
kousky roztavené zvonoviny z toho původního 
starého zvonu. DVD jsou k zakoupení v Turistic-
kém informačním centru.

Ing. Vladimír Brok

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

 Aktuální předprodej vstupenek
11. – 13. dubna od 19 hodin – Železnobrodské divadelní hry 
(dubnový ochotnický maraton) – jednotlivé vstupné 50 Kč
28. dubna od 19 hodin – Na stojáka – na místě 150 Kč, předprodej 120 Kč 
17. května od 19 hodin – Hrdý Budžes – vstupné 400 Kč a 350 Kč
Předprodej na výše uvedená představení bude zahájen v pondělí 7. dubna od 9 hodin 
v TIC Železný Brod a na portále www.e-vstupenka.cz
9. května od 18 hodin – Swingový večer – vstupné 50 Kč – předprodej od 22. dubna
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MĚSTSKÉ DIVADLO

Náplní studia je především spolupráce se 
Svazem českých divadelních ochotníků, což 
je vlastně obdoba herecké asociace pro ama-
téry. SČDO se zabývá pořádáním přehlídek, 
seminářů a vzdělávacích kurzů pro ochotníky 
s jediným cílem: aby se hrálo dobré amatér-
ské divadlo.
Studio Hamlet bude nadále spolupracovat 
nejen se členy domácího souboru, ale také 
souborů sousedních, a to jak amatérských, 
tak profesionálních. Prvním počinem Studia je 
projekt nazvaný „Profesionálové hrají s ochot-
níky“. Pilotní inscenací tohoto projektu je hra 
od Pierra Palmade a Christophera Duthurona 
Na útěku, kde se jako host představí členka 
činohry Divadla F. X. Šaldy v Liberci paní Ivana 
Hejret Vojtková. 
Přijďte tedy podpořit tuto nezdolnou, energií 
nabitou komedii o náhodném setkání dvou 
obyčejných žen, vydávajících se na cestu za 
dobrodružstvím a životem prožitým napl-
no. Přijďte určitě už příští měsíc v pátek 
30. května 2014 v 19.30 hodin do našeho 
divadla. Věřte, že nebudete litovat!

Být či nebýt? To je, oč tu běží.
Co to čtete, princi? Slova, slova, slova…
Máte rádi divadlo? Chcete hrát, nebo jen 
pomáhat?
Nebojte se, přijďte mezi nás, jsme nové diva-
dlo malých forem. U nás je vítán každý.
Scházíme se, zkoušíme každý pátek od 15 ho-
din v městském divadle.
Za Studio Hamlet se na Vás těší 

Zdislava Bohuslavová

 Co nového z divadla?

V divadelním souboru Tyl Železný Brod došlo v tomto roce k několika změnám: novou 
předsedkyní spolku byla pro tuto sezónu zvolena paní Helena Mališová. Bývalá před-
sedkyně Zdislava Bohuslavová zakládá divadelní studio malých forem s názvem Studio 
Hamlet. 

Studio Hamlet děkuje 
za vytvoření loga jeho 
autorovi, Davidu Sza-
layovi. Ze zkoušky představení Na útěku
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Letos jsme se rozhodli uspořádat ve vašem 
divadle jeden z večerních galakoncertů. Náš 
festival si na samém počátku dal do vínku 
podporovat integraci lidí se zdravotním posti-
žením, zprostředkovat nejenom dětem a mla-
dým lidem, že i lidé se zdravotním postižením 
zpívají, hrají divadlo či muzicírují, i oni umí roz-
dávat radost, i oni si zaslouží potlesk a plný sál. 
A my věříme, že veřejnost v Železném Brodě 
si najde čas a přijde účinkující podpořit.
A na jaká vystoupení se můžete třeba těšit?
Cesta do světa – Slunečnice o. s., Děčín si 
připravila divadelní vystoupení Trable s ča-
sem.
Stacionář sv. Františka Farní charity Rychnov 
nad Kněžnou nacvičil vystoupení s názvem 
Sportovní víla. Centrum 83 Mladá Boleslav 
bude tančit v rytmu Hříšného tance.
Vystoupení chlapců z Domova Na zámku, 
Bystré u Poličky doprovodí Jožin z bažin.
Čížkovice skvěle tančí v rytmu country tan-
ců, Fokus Turnov představí Rapery z Fokusu. 
Potřebují nás, ale taky něco umějí. I postižení 

lidé potřebují obdarovávat druhé.
Martina Komárková kdysi do Mladé fronty na-
psala: „Koncert postižených není show, je 
to slavnost“.
Slavnost je pro mě něco výjimečného, jedi-
nečného, neopakovatelného. Přijďte si tu slav-
nost užít s námi. 
Těšíme se ve čtvrtek 24. dubna v 18 hodin 
na viděnou.

(redakčně kráceno)
Jarmila Kuželová

PATŘÍME K SOBĚ

čtvrtek 24. 4. od 18 hodin
Městské divadlo Železný Brod

Večerní galakoncert 
v rámci 17. ročníku 

festivalu Patříme k sobě

Taneční, hudební, divadelní vystoupení dětí 
a dospělých se zdravotním postiženým.
Jedinečná akce, kdy zdravotně postižení 
rozdávají radost všem okolo.
Nedovolte, aby byli účinkující zklamaní 
a přijďte je podpořit do městského divadla.
Letos poprvé večerní vystoupení, vhodné 
pro celé rodiny.

Vstupné: 50 Kč dospělí a 20 Kč děti
Pořádá Podkrkonošská společnost přátel dětí 

se zdravotním postižením

 Patříme k sobě v Železném Brodě

Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily připravila již 17. cyk-
lus akcí s názvem PATŘÍME K SOBĚ. Jeho hlavními aktéry jsou děti, mládež i dospělí se 
zdravotním postižením z celé republiky. Festivalu se účastní 28 souborů z celé republi-
ky, tedy téměř 300 účinkujících včetně nutného doprovodu. Letošní ročník proběhne ve 
dnech 22. až 25. dubna 2014. Účinkující pravidelně vystupovali pro děti základních škol 
i v Železném Brodě. Atmosféra tu byla vždy skvělá, děti fandí, tleskají, divadlo v Želez-
ném Brodě nabízí výborné zázemí.

Z programu v minulém roce
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JÁJA A PÁJA

čtvrtek 10. 4. od 10 hodin
Městské divadlo Železný Brod

Divadelní představení pro děti
Pohádkový příběh o dvou bratrech 

Jájovi a Pájovi, jejich dědovi Lebedovi 
a chamtivém Krkovičkovi

Režie: Jaroslav Kříž
V podání: 

Hálkovo městské divadlo 
Nymburk

Hrají: Adolf Toman, Matyáš Baláš, 
Miky Mejstřík, Jaroslav Šturma a další

Mnoho z vás si asi vybaví původní česko-
slovenský animovaný televizní seriál z roku 
1986, který byl odvysílán v rámci Večerníč-
ku. Pro jeho úspěch byly dotáčeny postup-
ně další díly. Přijďte se podívat na divadelní 
ztvárnění známého příběhu.

Vstupné 40 Kč 
(vhodné i pro rodiče s dětmi na MD)

Pořádá IKS Železný Brod, 484 353 333

 ŽELEZNOBRODSKÉ 
 DIVADELNÍ HRY

Z představení Jája a Pája

Jarní přehlídku ochotnického divadla pro vás 
připravil DS Tyl Železný Brod, o. s. v termínu 
11. – 13. dubna 2014.
Akce 2+1: zakup si vstupenku na dvě představení 
a na třetí přijď zdarma

Z představení Vajíčko

VAJÍČKO

pátek 11. 4. od 19. hodin
Městské divadlo Železný Brod

Jarní přehlídka ochotnického divadla
Železnobrodské divadelní hry
Félicien Marceau: VAJÍČKO

Režie: Karel Stuchlík
V podání: DS J. K. Tyl Josefův Důl

Zajímavá sonda do života hlavního hrdiny 
s velmi překvapivým závěrem. Hra je insce-
novaná jakýmsi filmovým střihem, kdy hlav-
ní hrdina vypráví běh svého života a postup-
ně do děje vchází lidé, kteří do jeho života 
zasáhli. V podání DS J. K. Tyl Lomnice nad 
Popelkou ve hře proti sobě stojí v dramatic-
kém sváru fantazie a hořká pravda života. 
Nejnáročnější divadelní kus souboru, který 
se svou premiérou zapsal do kroniky Jose-
fodolské Thálie. Režie vsází na rychlé pro-
měny scény, na plastické proměny času, na 
fotografické zastavení řady postav, zatímco 
protagonista několika větami výbušného 
monolůžka rychle posouvá a proměňuje 
děj. To vše dává hře neskonalou šťávu.

Vstupné 50 Kč
Pořádá DS Tyl Železný Brod, o. s., 484 353 333
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KDYŽ SE ZHASNE

sobota 12. 4. od 19. hodin
Městské divadlo Železný Brod

Jarní přehlídka ochotnického divadla
Železnobrodské divadelní hry

Michaela Doleželová a Roman Vencl: 
KDYŽ SE ZHASNE
Režie: Radek Šmíd

V podání: DS Tyl Slaná
Mrazivá, tak trochu vánočně laděná 
komedie, která zaručeně knokautuje 

vaše bránice. 

Trevor a Nina jsou manželský pár z vyšší 
newyorské společnosti. On je prominent-
ní gynekolog, ona majitelka a šéfkuchař-
ka vyhlášené italské restaurace. Jejich 
manželství však nelze pokládat za ideální 
– vlastně je to hotové peklo na zemi, se 
kterým nelze jen tak skoncovat. Může za 
to předmanželská smlouva, jež je drsněj-
ší než pravidla amerického fotbalu: ten 
z manželů, který podá návrh na rozvod, přijde 
o veškerý majetek, který tak automaticky při-
padne tomu druhému. Jsou Vánoce a Trevor 
s Ninou pořádají svůj tradiční vánoční večí-
rek. Jedinými pozvanými hosty jsou Imelda 
a Artur – poněkud výstřední manželé a je-
jich jediní skuteční kamarádi. Imelda je věšt-
kyně s vlastním televizním pořadem a Artur 
učí historii a dějiny USA na vysoké škole. 
Na první pohled by se tak mohlo zdát, že 
půjde o dost nudnou párty, jenže to by ona 
předmanželská smlouva nesměla obsaho-
vat maličký dodatek: ten z manželů, který 
prokáže tomu druhému nevěru, může požá-
dat o rozvod a všechen majetek mu při tom 
zůstane. Vánoční večírek se tak promění 
v rozvodové bitevní pole, kde se bojuje zbra-
němi nejtěžšího kalibru, a kde vítěz může 
být jen jeden. 

Vstupné 50 Kč
Pořádá DS Tyl Železný Brod, o. s.

484 353 333

STROMY UMÍRAJÍ VSTOJE

neděle 13. 4. od 19. hodin
Městské divadlo Železný Brod

Jarní přehlídka ochotnického divadla
Železnobrodské divadelní hry

Alejandro Casona:
STROMY UMÍRAJÍ VSTOJE

Režie: Petr Sádek
V podání 

DS J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou

Ve hře proti sobě stojí v dramatickém sváru 
fantazie a hořká pravda života. 
Hlavní hrdinkou je babička s napětím čeka-
jící návrat milovaného vnuka, který za po-
hnutých okolností před patnácti lety odešel 
z domova. Její manžel má strach, že setkání 
s realitou by ji zabilo, a tak vymyslí pozoru-
hodnou „hru na skutečnost“. 

Vstupné 50 Kč 
Pořádá DS Tyl Železný Brod, o. s.

484 353 333

Z představení Když se zhasne
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NA STOJÁKA

pondělí 28. 4. od 19 hodin
Městské divadlo Železný Brod

Populární stand up comedy show
Pobavit vás, zvednout vás ze židle a roze-
smát až k slzám, se pokusí „silná trojka“ 

ve složení: 
Daniel Čech, Petr Vydra 

a Arnošt Frauenberg
Daniel Čech 
Herec, stand-up komik a moderátor, který 
vystudoval vysokou školu ekonomickou 
a poté DAMU.
Petr Vydra
Moderátor na rádiu s vážnou hudbou, který 
vystudoval dramaturgii.
Arnošt Frauenberg
Písničkář, bavič a textař, který vystudoval 
střední průmyslovou strojní školu a dělá 
návrhy interiérů.

Vstupné 120 Kč, 150 Kč na místě
Předprodej v Turistickém informačním centru 

a na www.evstupenka.cz od 7. dubna
Pořádá IKS Železný Brod, 484 353 333

HRDÝ BUDŽES

sobota 17. 5. od 19 hodin
Městské divadlo Železný Brod

Autor: Irena Dousková
Režie: Jiří Schmiedt 

V podání: Divadlo A. Dvořáka Příbram 
Hrají: Barbora Hrzánová, 

Jarmila Vlčková, Libor Jeník 

Hra je exkursem do naší historie a přibli-
žuje tragikomiku prvních roků husákov-
ské normalizace.
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základ-
ní devítileté školy Helenka Součková, nás 
zkoumavým i naivním pohledem osmileté-
ho dítěte sugestivně provází tragikomickými 
roky husákovské normalizace, tak jak se na 
počátku 70. let promítala do světa dětí i do-
spělých. Na pozadí prostředí školy a divadla 
v jednom „nejmenovaném“ okresním měs-
tě se odvíjí sled komických příhod, trapných 
zážitků, drobných i větších neštěstí, které 
malá Helenka nejen prožívá, ale zároveň je 
s bezprostředností svému věku vlastní hod-
notí a komentuje. Barbora Hrzánová – cena 
THÁLIE 2003 za mimořádný ženský jevištní 
výkon za roli Helenky Součkové.

Vstupné: 350 Kč a 400 Kč 
Předprodej v Turistickém informačním centru 

a na www.evstupenka od 7. dubna 
Pořádá IKS Železný Brod, 484 353 333

KONCERT UČITELŮ 
A ABSOLVENTŮ

úterý 1. 4. 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

Jedinečná Bára Hrzánová ve své životní roli
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MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY

Z veřejného hlasování o nejlepší vystavené 
dílo vyplynulo, že návštěvníky nejvíce zaujal 
skleněný broušený objekt Břetislava No-
váka ml. Tento sklářský výtvarník a pedagog 
střední uměleckoprůmyslové školy sklářské 
bude vyzván k samostatné výstavě, která by se 
měla konat v příštím roce. Organizátoři výsta-
vy (Občanská beseda ŽB a IKS Železný Brod) 
se shodně domnívají, že poslání městské ga-
lerie bylo touto atraktivní výstavou naplněno 
a že by se v projektu mělo pokračovat i v ná-
sledujících letech. Martin Hlubuček

 Úspěch výstavy SALON
V neděli 2. března 2014 skončila v městské galerii Vlastimila Rady výstava SALON, která 
prezentovala uměleckou tvorbu profesionálů i laických umělců. Výstava se setkala s vel-
kým ohlasem nejenom ze strany dvaaosmdesáti vystavujících, ale také z řad veřejnosti. 
SALON navštívilo celkem 344 návštěvníků! A protože je v mimosezónním čase galerie 
otevřená pouze během víkendu, jedná se o úctyhodných 43 osob denně.

A příští rok se můžeme těšit na pokračování…

Titul – metaforu k názvu výstavy si auto-
ři vypůjčili z cyklu autobiografických poznámek 
a úvah básníka a výtvarníka Ludvíka Kundery/Host 
do domu, roč. 1966/.
Výtvarník Vladimír Kubík (nar. 26. 1. 1950 v Turno-

vě) svérázným způsobem spojuje výtvarné umě-
ní a film. Nevšední pozorovací talent se zrcadlí jak 
v dřevěných polychromovaných plastikách, tak 
i v dokumentech pro regionální televizní vysílání. 
Dětství prožil v Mnichově Hradišti a v Mladé Bolesla-
vi. V letech 1977 – 1981 studuje poněkud opožděně 
na Filmové akademii múzických umění obor filmová 
a televizní výroba,již od roku 1970 však pracuje ve 
Filmovém studiu Barrandov v několika profesích – od 
osvětlovače, asistenta až po vedoucího produkce. 
V roce 1991 přichází do Semil, kde působí na Měst-
ském úřadě Semily jako vedoucí odboru školství 
a kultury do března roku 2007. Byl hlavním iniciátorem 
významných akcí, které překročily rámec města – Pa-
rohatá města, Semilský pecen, Já mám koně. Je spo-
luzakladatelem občanského sdružení Cervus Semilen-
sis. Zároveň využívá své filmové minulosti tím, že točí 
a zpracovává dokumentární bloky pro televizi. I zde 

 Výstava Černou dírou do komína II.

ČERNOU DÍROU
DO KOMÍNA II.

4. 4. – 27. 4. 2014
Městská galerie Vlastimila Rady

Vernisáž 3. 4. 2014 od 17 hodin
Společná výstava plastik dvou uměl-
ců, dřevěné plastiky výtvarníka Vladi-
míra Kubíka a kovové plastiky Davida 
Szalaye, uměleckého kováře a sochaře

Pořádá IKS Železný Brod
483 333 925, galerie@zelbrod.cz 
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je zřetelná řemeslná dokonalost, nevšední a neotřelé 
nápady, invence.
Do této linky života a osudu se postupně a čím dál 
zřetelněji vtiskovalo sochařství, dřevěné plastiky. 
První páteční impulz přichází 
ke konci 80. let, kdy v „utajení“ 
pracuje s dláty a různými poly-
chromiemi. Hlavním vyjadřova-
cím prvkem je figura, popřípadě 
hlava. Během 90. let se výtvar-
ná práce výrazně prohlubuje, 
účastní se výstav a sympozií. 
Upřímě řečeno, Vladimír si zrov-
na nelibuje ve výstavách a verni-
sážích, raději s divákem diskutu-
je v soukromí nad jednotlivými 
díly a dílky ...
Kubík si vypracovává nezaměni-
telný sochařský rukopis – pracuje s osobitou výtvar-
nou zkratkou, nadsázkou, ironií, sarkasmem, humo-
rem, intelektuálním příměrem. Ruční práci kombinuje 
se současnými nástroji (motorová pila, brusky), při-
znává, že neretušuje různé druhy spojů. Zároveň velmi 
citlivě kombinuje různé druhy dřev s kovem a kame-
nem. Některé realizace využívají, byť jen částečně, 
i nepotřebných nalezených předmětů.
Barevnost polychromií autorových plastik se pohybu-

je v několika málo odstínech modré, zelené, černé, 
bílé a okru. Vladimír jim říká „ty moje špíny“, ale v žád-
ném případě nejde o samoúčelnou rustikálnost.
Pracuje především v cyklech, aby biblické, fil-
mové nebo všelidské motivy nahlédl z více 
stran, a tak co nejvíce uplatnil výraznou re-
flexi. Vedle komorních plastik realizoval Kubík 
i rozměrné dřevěné skulptury ve švýcarských měs-
tech Saint Gallen, Altstaten a v obci Grabs. Semilská 
„Paměť národa“ u semilského archivu, soustrojí 
s mohutným klíčem a gongem, byla vytvořena 
k 15. výročí listopadu 89.
Dosavadní výtvarnou prací doprovází motiv Anděla, 
který se stává jakousi metaforou, již se snaží uchopit 
dnešní svět. 
Umělecký kovář a výtvarník David Szalay (narozen 
26. 1. 1977 v Pardubicích) představuje zástupce nej-
mladší generace českých uměleckých kovářů, kteří 
vědomě navazují na tradici ručně kované plastiky 
i objektů v architektuře a v interiérech. Základní výra-
zovou podstatou jeho generace je syrová kovářská 
práce, která je později originálně a působivě doplňo-

vána různými materiály jako je 
dřevo, sklo, kámen, keramika. 
Základy kovářské řemesla Da-
vid Szalay získal na Integrované 
střední škole v Hradci Králové 
v oboru umělecký kovář v le-
tech 1992 – 1995. Zásadní vliv 
na pozdější směřování mladého 
kováře mělo studium na Střed-
ní uměleckoprůmyslové škole 
v Turnově v letech 1995 – 1999. 
David Szalay dokázal od počát-
ku spojit znalost uměleckého 
řemesla s výrazným talentem. 

Vynikající úroveň mají i jeho kresebné návrhy, pro 
něž je typická jemnost a přesně vedená linie. 
Dalším podstatným momentem Szalayovy tvorby 
je figurativní pojetí, kdy lidská či zvířecí postava je 
podrobena velmi svéráznému typu nadsázky, re-
dakci tvarů, nebo deformaci vedoucí na samu mez 
exprese. Během šesti let vznikla dlouhá řada figu-
rálních plastik. 
Figurální motivy se dále objevují v užité tvorbě jako 

Osud

Výstava Vladimíra Ku-
bíka a Davida Szalaye 
sice odhaluje mnoho 
společného, ale pod po-
vrchem každodennosti 
oba zůstávají sami se 
svými obavami, úz-
kostmi, bolestmi a ne-
naplněnými nadějemi. 
Což je ale úděl talentů 
a umělců. 
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úterý 22. 4. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 90 Kč
BORGMAN (NLD 2013)
Co byste udělali, kdyby jednoho 
rána u vaší vily zazvonil bezdomo-
vec, tvrdil, že zná vaší ženu a chtěl 
se vykoupat? Krutý, přímočarý 
a optimální film pro milovníky čer-
ného humoru.  
hrají: Jan Bijvoet, Hadewych Minis, 
Jeroen Perceval a další
režie: Alex van Warmerdam
mládeži do 15 let nepřístupné | 113 min.

pátek 25. 4. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 120 Kč 
POJEDEME K MOŘI (ČR 2014)
Jedenáctiletý Tomáš dostane 
k narozeninám kameru a rozhodne 
se natočit svůj první film. Postup-
ně poznáme tatínka, maminku, 
babičku a kamaráda Harise, který 
mu s filmem pomáhá. Kluci si uží-
vají natáčení až do chvíle, než zjis-
tí, že kamera dokáže odhalit i věci, 
které jsou nepříjemné... Upřímný 
a humorně vyprávěný film pro ty, 
kdo neztratili dar dětského pohle-
du na svět. 
hrají: Ondřej Vetchý, Lucie Trmíková, 
Petr Šimčák a další | režie: Jiří Mádl | 90 min.

sobota 26. 4. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO 110 Kč
TRANSCENDENCE (USA 2014)
Will Caster je vědec, který se svý-
mi kolegy pracuje na struktuře 
kmenových buněk a vývoji pokro-
čilé počítačové technologie, která 
dokáže změnit základy lidského 
života. Když je postřelen, rozhod-
ne se jeho přítelkyně zachránit jej 
tím, že jeho mysl přenese do počí-
tače. Tím ale odstartuje řetězec 
reakcí, na jehož konci bude možná 

zánik celého lidstva... Bravurní sci-
fi o věcech, které nás brzy možná 
dokonale přesáhnou a jimž lze jen 
těžko čelit.
hrají: Johnny Depp, Morgan Freeman, 
Cillian Murphy a další | režie: Wally Pfister
pro děti do 12 let nevhodné | 100 min.

pondělí 28. 4. – 17.30 hodin
PŘEDNÁŠKA 80 Kč
MIROSLAV HRABICA: 
O prvcích a vitaminech a jejich 
vlivu na lidské zdraví i jednání
O vyzařování prvků, vitaminů 
i bylin a o dopadu jejich užívání 
na lidské myšlení a jednání. Čím 
se kdy a proč léčit i co k obvyklé 
léčbě ještě přidat. Přednáší známý 
moravský autor knih o zdraví.

úterý 29. 4. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO 90 Kč
DVOJNÍK (GB 2013)
Plachý samotář Simon se protlouká 
životem v lhostejném světě. James 
je fyzicky jeho dvojníkem, po psy-
chické stránce je však jeho proti-
kladem. A k Simonově hrůze začíná 
pomalu přebírat kontrolu nad jeho 
životem...
hrají: Jesse Eisenberg, Mia Wasikowska, 
Chris O‘Dowd a další
režie: Richard Ayoade | 93 min.
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jsou zábradlí, brány, ploty, krbová nářadí, různé druhy 
kovaného nábytku, svítidla a další. U každé z těchto 
prací ale vždy zůstává princip originality. Předností 
Davida Szalaye je obdivuhodná pracovitost a zaujetí 
pro výtvarný výraz, ale hlavně výtvarný talent, kte-
rý ho předurčuje k zařazení mezi nejlepší současné 
umělecké kováře. 
David Szalay je skvělý designér. Mimo jiné je au-
torem audiovizuálních panelů na naučné stez-
ce s názvem Metalová cesta v Mladé Boleslavi, 
která byla otevřena na podzim roku 2011 nebo 
například interiéru restaurace Plaudit v Turnově 
a Liberci. Od roku 2010 se jeho ateliér a kovářská 
dílna nachází v areálu bývalé Kolory na Poříči v Že-
lezném Brodě. Zapojil se do turistického projek-
tu Aktivní dny v Železném Brodě a ve spolupráci  
s IKS Železný Brod pořádá na podzim Železnobrod-
ské kovosochání. 

(redakčně upraveno)
Bohumil Skalický

KC KINO ŽELEZNÝ BROD

ING. MIROSLAV HRABICA
pondělí 28. dubna 

od 17.30 do 19.45 hodin
KC Kino Železný Brod

Přednáška známého moravského 
autora knih o zdraví a lidském hledání, 

který také dobrým slovem, 
radami i laskavýma rukama 

pomáhá nemocným ke zdraví a štěstí. 
O prvcích, vitaminech a bylinkách a jejich 
vlivu na lidské zdraví i jednání. Čím se kdy  
a proč léčit i co k obvyklé léčbě ještě přidat. 
Vliv stravy, pohybové aktivity i prostředí, 
v němž se člověk často nachází, na jeho ná-
ladu, slova i jednání. Vazby určitých orgánů 
a onemocnění. Pohlazení duše slovem.

Vstupné 80 Kč
Bližší informace: 602 224 201 (paní Hýrková),

www.hrabica.cz

PACIFIC CREST  TRAIL
neděle 13. dubna 2014 

od 18 hodin
KC Kino Železný Brod

4 200 km pěšky od Mexika po Kanadu 
Na promítání a vyprávění z téměř pětimě-
síčního putování napříč Amerikou Vás zve 
Petr Kosek.

Vstupné dobrovolné
Bližší informace: 602 224 201 (paní Hýrková)

MILOSLAV JANKŮ
SKLO, OBRAZY, GRAFIKA
1. – 25. 5 od 13 do 16 hodin
Městská galerie Vlastimila Rady

Vernisáž výstavy 
se uskuteční 

30. dubna 2014 od 17 hodin
Úvodní slovo Antonín Langhamer

Výstava k 20. výročí úmrtí malíře a sklář-
ského výtvarníka Miloslava Janků, rodáka  
z Úpice u Trutnova, který svůj tvůrčí život 
spojil se Železným Brodem a Semily. Vý-
stavou připomeneme jak jeho volnou ma-
lířskou a grafickou tvorbu, tak i návrhy ma-
lovaného skla, figurek a hutních plastik pro
Železnobrodské sklo. 

Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě
483 389 081, muzeum@zelbrod.cz
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Opět po roce se bude v národopisné expozici 
na Bělišti konat tradiční Velikonoční jarmark. 
Proběhne od pátku 11. dubna do neděle 
13. dubna, každý den od 9 do 17 hodin. 
Připravili jsme pro vás jarní dekorace, kras-
lice, pomlázky, řehtačky, perníčky, prou-
těné košíky a nakoupit můžete i výrobky 
z dílny Sdružení zdravotně postižených. 
Lektorky z Domu dětí a mládeže Mozaika 
povedou výtvarnou dílnu – zájemci si bu-
dou moci vyrobit velikonočního beránka 
z papíru a vlny nebo drobný předmět zdobený 
technikou smaltu. 
V sobotu v 11 hodin zahrají žáci Základní 
umělecké školy pod vedením Rudy Müllera 

a v neděli se menší ale i velcí návštěvníci mo-
hou těšit na divadelní představení souboru 
Na Židli z Turnova, které začne v 10.30 hodin. 
Program opět doplní předvádění výtvarných 
technik. V pátek a sobotu bude Věra Poláko-
vá předvádět paličkovanou krajku a Zdeněk 
Horna zdobení kraslic vyškrabáváním, v ne-
děli Alena Matějková zdobení kraslic provázky 
a nešitým patchworkem. Doprovodná výstava 
bude v režii výtvarného kroužku Domu dětí 
a mládeže Mozaika, který představí výsledky 
své práce.

Mgr. Petra Hejralová
ředitelka muzea

 Velikonoční jarmark na Bělišti

MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ

VILÉM DOSTRAŠIL 
SKLENĚNÉ FIGURKY

5. 4. – 27. 7. 2014
duben: sobota – neděle 
9 – 12 a 13 – 16 hodin

Městské muzeum – sklářská 
expozice na náměstí 3. května 37

Komorní výstavkou 
ve sklářské expozici muzea 
si připomeneme osobnost 

jednoho z nejvýznamnějších tvůrců 
železnobrodských skleněných figurek, 

od jehož úmrtí letos uplynulo deset let.

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

483 389 087, muzeum@zelbrod.cz
Typická skleněná figurka Viléma Dostrašila
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V rámci tradičního Března – měsíce čtenářů 
opět proběhlo vyhodnocení Čtenáře roku.
Tentokrát jsme hledali čtenářskou rodinu, kte-
rá za uplynulý rok přečetla nejvíc knih. V naší 
knihovně byla vyhodnocena jako nejaktivnější 
rodina Hlavových, která si u nás vypůjčila za 
minulý rok 250 knih.
Největší podíl na přečtených knížkách má 
opět Vojta Hlava z 5. třídy, který byl naším 
největším dětským čtenářem už v loňském 
roce. Úspěšně se na něj ale dotahují i jeho 

mladší bratři Ondra a Kryštof, kteří chodí do 
2. třídy, a menším počtem knížek se na cel-
kovém výsledku podílí i jejich maminka, která 
je do knihovny vždy doprovází a pomáhá jim 
knížky vybírat.

Gratulujeme a dáváme rodinu Hlavových 
ostatním za příklad k následování!

Mgr. Dana Hudíková
vedoucí knihovny

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ŽELEZNÉM BRODĚ

 Čtenářská rodina roku

DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ

Radost, o kterou se s Vámi chceme podělit: Tomáš Halík se stal prvním Čechem, který 
je nositelem Templetonovy ceny. Už nyní vás srdečně zveme na Svatojánskou pouť do 
kostelíčku Na Poušti 17. května, kde se opět s P. Halíkem potkáme. 

Český kněz a filozof
Tomáš Halík získal  
v Londýně prestižní 
Templetonovu cenu za 
rok 2014. Zařadil se tak 
k laureátům jako Matka 
Tereza nebo dalajlama. 
Cena se udílí žijícím 
osobnostem, které svým 
dílem prohlubují vnímání 

duchovního světa. Neoficiálně se jí říká No-
belova cena za náboženství. Podle Halíka je 
cena nejen oceněním jeho osoby, ale celé-
ho českého národa. On sám ji prý bere jako 
závazek. „Chtěl bych, aby to nebyla pocta 
jen pro mne, ale pro celou zemi. Mnoho lidí  
v Británii a ve Spojených státech ví, co je 
Templetonova cena, ale nevědí, kde je Česká 
republika. Chtěl bych přispět k prestiži naší 

země,“ komentoval Halík. 
Tomáš Halík získal Templetonovu cenu jako 
vůbec první Čech. „Pro mnohé je to určitě 
překvapivé. Protože si myslí, že komunismus 
u nás zničil duchovní dimenzi naší kultury  
a celou tu vznešenou křesťanskou tradici  
a že jsme ateistická země. Já si myslím, že to 
tak není. U nás je spíš z různých důvodů od-
stup vůči církvím, ale nejsme zemí, která by 
byla duchovně amuzikální,“ komentoval po-
stoj české společnosti k náboženství Halík.
Halík se získáním ceny zařadil mezi osobnos-
ti jako Alexandr Solženicyn nebo dalajlama. 
Úplně první cenu dostala před 41 lety Matka 
Tereza. Vyhlášení vítěze se konalo v centru 
Londýna v britské akademii. 
(z http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/)

Ing. Arch. Martin Tomešek

 Tomáš Halík zaslouženě
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BZOVSKÉ 
VELIKONOČNÍ TRHY

sobota 5. 4. od 10 hodin

Tradiční velikonoční trhy ve Bzí
Můžete se těšit na velikonoční zboží, su-
ché vazby, dřevěné hračky, květiny, košíky  
a jiné… A ochutnat můžete zabijačkovou 
kuchyni, halušky, jablečné záviny, víno, pivo  
i něco ostřejšího. 

Těšíme se na Vás.

Pořádá TJ Sokol Bzí

HRÁTKY S PAMĚTÍ
úterý 22. 4. od 10 hod.

Dům s pečovatelskou službou 
Železný Brod

Lektor Zdeněk Choura, pracovník v sociál-
ních 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

Pořádá Odbor sociálních věcí MěÚ Železný Brod

Srdečně zveme na přednášku a besedu  
s pplk. Mgr. Pavlem Rumlem, kterého se nám 
podařilo zrekrutovat telefonicky přímo do vysílá-
ní Radiožurnálu. Přednášku – doufám, že i s ky-
tarou – jsme nazvali optimisticky Radostně na 
všech frontách. Zde alespoň několik základních 
informací ze stránek Armády České republiky.
Pplk. Mgr. Pavel Ruml (*29. 12. 1956) v Pelhři-
mově je od roku 1984 duchovním Českobra-
trské církve evangelické
Služba v AČR:
1999 – 2003 – vojenský kaplan 4. brigády rych-
lého nasazení Havlíčkův Brod
2003 – 2005 – vojenský kaplan Velitelství spo-
lečných sil Olomouc
2006 – 2013 – vojenský kaplan Ústřední vojen-
ské nemocnice Praha
2013 – současnost – vojenský kaplan Agentury 
personalistiky Praha
Zahraniční operace:
duben – říjen 2000 – SFOR: 
Bosna a Hercegovina
září 2002 – duben 2003 – Enduring Freedom: 
Kuvajt / Irák
září – říjen 2007 – Tunisko: Tobruk
leden – červenec 2009 – 14. kontingent AČR  
v silách KFOR: Kosovo

Životopis:
Po maturitě na gymnáziu ve Velkém Meziříčí 
studoval na Komenského bohoslovecké evan-
gelické fakultě v Praze (1976–82) a na Teolo-
gické fakultě Aberdeen ve Skotsku (1980–81). 
Základní vojenskou službu vykonal 1982–84  
v Topolčanech jako zdravotnický instruktor. Od 
roku 1984 byl farářem v Šonově u Náchoda  
a od roku 1986 v Letohradě. Manželka Jana 
je farářkou ČCE v Olomouci a mají spolu tři 
dospělé děti. Další podrobnosti o jeho oso-
bě a jeho činnosti se dozvíme z jeho povídání  
a díky zvídavým otázkám z publika. 
Těšíme se na Vaši bohatou účast.

Ing. arch. Martin Tomešek

 Pozvánka místní skupiny ČKA – Český ráj:

RADOSTNĚ 
NA VŠECH FRONTÁCH

středa 2. dubna od 18.15 hod. 
aula sklářské školy, Železný Brod
Setkání s panem pplk. Mgr. Pavlem Rum-
lem, který se zúčastnil mnoha zahraničních 
misí – v Bosně a Hercegovině, Kuvajtu/Irá-
ku, Kosovu, Tunisku, …

Pořádá místní skupina ČKA – Český ráj
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VZPOMÍNKA 
NA ING. RUDOLFA JANÍČKA 
(16. 4. 1904 – 6. 10. 1988)
středa 16. 4. od 18.18 hodin

KC Kino Železný Brod 
v Železném Brodě

Vzpomínkový večer ke 110. výročí narození 
profesora železnobrodské sklářské školy, 
národohospodáře, propagátora Indie, její 
literatury a kultury, překladatele, spisovate-
le, cestovatele a novináře. Připravil, uvádí, 
dokumentárními fotografiemi a ukázkami
ze známých i dosud nikdy nepublikovaných 
textů doprovází literární historik a orientalis-
ta dr. Petr Holman.

Pořádá Městská knihovna ve spolupráci 
se SUPŠS v Železném Brodě

Vstup volný

WITCHFEST 2.0
sobota 26. 4. od 20 hodin

sokolovna Jirkov
Těsně Vedle  – pop-rock Železný Brod
Adaptace      – hard rock Turnov
Dan Gar Six  – rock-metal Jablonec n. Nis.
Křest debutového alba kapely Těsně Vedle

Vstupné 60 Kč 
Pořádají členové skupiny Těsně Vedle

CROSSOVER SICKFEST 
VOL. 8

sobota 12. 4. od 19 hodin
RC Rokle, Bzí u Železného Brodu

FIVE MINUTE FALL 
melodic hardcore (AUT/Salzburg)
ANARCHUZ 
hardcore/metal (CZ/Litoměřice)
MISTY WAYS 
gothic/metal (CZ/Brno)
RETURN TO INNOCENCE 
epic/doom metal (CZ/Praha)
NOT FRAGILE 
metalcore (CZ/Trutnov)
Akce je pořádána s finanční podporou
Města Železný Brod.

Vstupné 160 a 130 Kč
Pořádá FAKING BOOKINGS s finanční podporou

Města Železný Brod, +420 737 731 337

POJĎTE S NÁMI 
ZA DECHOVKOU

sobota 12. 4. od 14 hodin
sokolovna Jirkov

Jarní přehlídka dechové hudby
Taneční a swingový orchestr ZUŠ Železný 
Brod
Broďanka s hosty Milanem Černohouzem 
a Blankou Tůmovou
Mělničanka s kapelníkem Františkem 
Šťastným
Autousová doprava zajištěna ze Železného 
Brodu a zpět v 18.15 hodin.
Železný Brod
13.30 hod. autobusové nádraží
13.33 hod. Dům s pečovatelskou službou
13.38 hod. Malé náměstí
13.42 hod. zastávka u ZŠ Školní 
13.45 hod. Hrubá Horka
13.47 hod. Střevelná

Vstupné 50 Kč
Pořádá Broďanka ve spolupráci s SK Jirkov 
a s finanční podporou Města Železný Brod
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PORADENSKÝ DEN 
PRO PEČUJÍCÍ RODINY

úterý 22. 4. 2014 
od 13 do 15 hodin

budova B Městského úřadu 
Železný Brod, 3. patro, 
malá zasedací místnost

Lektor Zdeněk Choura, pracovník v sociál-
ních službách

Přednáška, okruhy témat poradenského 
dne jsou následující:

– krizové situace v pečujících rodinách 
– využívání sociálních služeb 
– podpora pečujících osob

Vstup volný
Pořádá Odbor sociálních věcí MěÚ Železný Brod

PEKELNÉ ČARODKY 
PRO DĚTI

středa 30. 4. od 20 hodin
hasičské hřiště Železný Brod

Lampionový průvod z Malého náměstí 
na hasičské hřiště v doprovodu Broďanky
Zapálení vatry
Čarodějnická Dance Party 
s diskžokejem Zdeňkem Vranovským
Soutěže, písničky, rozhovory
Vyhlášení nejlepších čarodějnických ma-
sek nejen u dětí, ale i dospělých
Občerstvení zajištěno

Vstup volný
Pořádá IKS Železný Brod 

ve spolupráci s SDH a DDM Železný Brod
484 353 333, info@zelbrod.cz

KRAJEM ČESKÝCH SKLÁŘŮ

sobota 26. 4. 2014
Jubilejní XL. ročník 

dálkového a turistického pochodu
Program:
pátek 25. 4. 2014 – ubytování, občerstvení, 
výčep
sobota 26. 4. 2014 – prezentace účastníků 
v sokolovně Alšovice (start 50 km od 6 do 
8 hodin, start pro ostatní trasy od 7 do 10 
hodin)
Trasy: pěší 5 km, 10 km, 15 km, 25 km 
a 30 km; cyklo: 50 km (odlišná od pěší)
Startovné: 30 Kč, 5 km – dospělí 15 Kč, 
děti 5 Kč
Stravování: Po celou dobu pochodu je 
zajištěno občerstvení – kuchyně a výčep 
v sokolovně Alšovice, na kontrolách drob-
né občerstvení, udírna tradičně na kontrole 
v Návarově.

Těšíme se na Vaši účast.

Další informace:
Josef Pulíček, 723 063 442

Dana Pulíčková, 602 345 402, 483 368 400
Laďka Havlíčková, 724 038 591

pulicek@volny.cz, www.turistickyoddil-alsovice.eu Z loňských čarodějnic
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POUŤ SVATÉHO JOSEFA 
NA KRÁSNÉ

neděle 1. 5. od 9.30 hodin
dopolední program

9.30 Zahájení poutě na faře 
Výstava z děl fotokroužku dětí ZŠ Pěnčín
David Szalay sculptures 
umělecké zpracování kovů
Interaktivní výstava prací Jaroslavy Balatko-
vé a jejích přátel
Prodejní výstava uměleckého skla atelieru 
rodiny Olivových
Armillaria – ČSOP: tvůrčí dílnička, povídání  
o přírodě, prodej knížek, semínek, pohlednic
10.00 Slavnostní poutní Mše svatá 
v kostele sv. Josefa, celebrovaná P. Fran-
tiškem Schitterem O. Praem., farářem  
z Přepeř u Turnova, hudební doprovod H. Lau  
a J. Klokočníková
10.30 První pohádka Divadélka z půdy 
pana Pešána
11.00 Kittelův dům 
otevření a zpřístupnění
První komentovaná prohlídka o Burku 
historie, současnost,budoucnost
Mgr. Jan Sedlák a Richard Hübel
11.15 pěvecký sbor 
GENERACE GOSPEL CHOIR 
z Jablonce nad Nisou

POUŤ SVATÉHO JOSEFA 
NA KRÁSNÉ

neděle 1. 5. od 9.30 hodin
odpolední program

12.00 Kittelovo muzeum: 
slavnostní zahájení páté sezóny
Tajemství – slavnostní křest
Velká bylinková soutěž o Kitl Syrob
12.30 Zpívánky Divadélka z půdy
13.00 Huntířovský smíšený pěvecký sbor 
– Mgr. Věra Paldusová
13.30 Kombinovaný koncert 
Mgr. Klokočníkové, jejích žáků a smyčcové-
ho kvarteta Ad libitum
13.30 Druhá pohádka Divadélka z půdy
14.00 Kytarový koncert 
studenta Konzervatoře Pardubice Vojtěcha Jelínka
14.30 Folklorní soubor Nisanka Jablonec 
nad Nisou – pásmo tanců, říkadel a písniček
15.15 Smíšený pěvecký sbor Janáček  
Jablonec nad Nisou s Jabloneckou píšťalkou

Po celou dobu poutě je možné zakoupit si lev-
né domácí a stylové občerstvení ve farní ku-
chyni, u hasičů, ve stáncích Kitl s. r. o. a Kozí 
farmy Pěnčín. Na posezení jste vítáni všude.
Koníčci paní Šeflové budou vozit děti 
na louce nad kostelem.
Doprava – v 8.40 hod. je odjezd autobusu 
ze Železného Brodu z Malého náměstí  
přes Těpeře – Alšovice – Pěnčín, s obvyklý-
mi zastávkam

Změna programu vyhrazena

Pořadatelé: Obec Pěnčín, Římskokatolická far-
nost Krásná, Matice děk. Železnobrodského, 

Kitl s. r. o., Krásnohled, Armillaria, 
Výletní areál Pěnčín
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 SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA

neslysicizb@seznam.cz
szdpzb@seznam.cz

J. Brynda:  720 382 233
M. Paldusová:  724 462 219
V. Petružálková:  721 026 030
M. Minářová:  480 018 774
M. Flajšmanová:  721 861 515

2. 4. ST – Schůze výboru od 14 hodin
7. 4. PO – Úřední den od 14 hodin
9. 4. ST – Celodenní výlet na zámek Doudleby 
a návštěva hvězdárny v Hradci Králové
Odjezd v 7.30 hodin z autobusového nádraží 
v Železném Brodě
Cena: 220 Kč a 250 Kč. 
Vstupné: 50 Kč a 45 Kč
Zájezd je obsazen.
11. 4. – 13. 4
Velikonoční trhy na Bělišti. Nabízíme naše 

tradiční výrobky. Srdečně zveme všechny, 
kteří chtějí podpořit činnost našeho sdružení.
14. 4. PO – Klub ručních prací od 14 hodin  
(I. Nováková)
16. 4. ST – Kluby ONKO a DIA od 14 hodin  
(V. Petružálková). Nabízíme brožury k jednotli-
vým diagnózám vydané Ligou proti rakovině.

Srdečně zveme naše členy na večerní gala-
koncert festivalu „Patříme k sobě“, který 
pořádá ve čtvrtek 24. 4. 2014 od 18 hodin 
v městském divadle Podkrkonošská společ-
nost přátel dětí zdravotně postižených. Přijďte 
podpořit jejich vystoupení

Srdečně zveme na pouť na Krásné, která 
se koná 1. května – budeme zde prezentovat 
naše výrobky.

PODĚKOVÁNÍ panu Vladimíru Černému za 
věcný dar (šicí stroj) a za odvoz daru do klu-
bovny sdružení panu Petru Vítovi. Tento dar 
bohatě využijeme. Srdečně děkujeme.
UPOZORNĚNÍ: Pro malý počet zájemců se 
rekondiční pobyt v Mariánských Lázních neu-
skuteční.
Není-li uvedeno jinak, všechny akce se ko-
nají v klubovně na Poříčí. Aktuální informace  
ve vývěsce na tržnici, na Brodci nebo u členů 
výboru.

Příjemné prožiti velikonočních svátků všem 
našim členům a přátelům přeje za výbor 

Marcela Minářová

 Plán na duben 2014
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Brodští běžkaři byli připraveni i letos. Jizerská 
50 se měla jet 10. až 12. 1. 2014 v celkem šesti 
závodech – na tradičních 50, ale také 25 nebo 
30 kilometrů, jako závod týmů na 4 x 3 km, 
závod pro děti a vzpomínkový závod na libe-
recké horolezce. Bohužel, nejela se. A tak se 
naši běžkaři rozjeli za hranice naší republiky.

redakce

A zde jsou výsledky:
Marcialonga Cross Country Ski Marathon, 
Itálie, 26. 1. 2014
Závodu na 70 km se zúčastnilo celkem 6 244 
účastníků.
Josef Paldus – čas 4:56:14 (1 765. místo)
Miloš Štěpán – 4:20:42 (932. místo)

Vasův běh (Vasaloppet), Švédsko, 2. 3. 2014
Závodu na 90 km se zúčastnilo celkem 15 800 
účastníků.
Miloš Štěpán – 6:03:26 
(2 462. místo) Miloš Štěpán

SPORT

 Ohlédnutí za úspěchy brodských běžkařů
Letošní zima ani vlastně zimou v pravém slova smyslu nebyla. V Jilemnici třeba letos 
poprvé nepostavili na náměstí sněhového Krakonoše a kvůli počasí se nekonal ani nej-
slavnější dálkový běžecký závod v České republice Jizerská 50.

Miloš Štěpán a Josef Paldus na Marcialonze

Miloš Štěpán při dojezdu na Vasově běhu
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V Semilech ve Sportovním centru od 15 
do 16 hodin ZUMBA pro děti. 

Pro dospělé od 19:30 hodin AFRO-TANCE 
– ZUMBA (2 x 45 min) v městské sportovní 
hale v Železném Brodě. 

Lektorka afro-tanců a zumby k nám přijede až 
z Brazílie. Po indickém mnichovi je to náš dru-
hý zahraniční host.

Jana Boučková

 Brazilská lektorka tance – nenechte si ujít!

Tanečnice z Brazílie

Mimořádné cvičení s brazilskou tanečnicí Elaine Nogueira dne 25. 4. 2014 v městské 
sportovní hale od 19.30 hodin.

Rozpis mistrovských zápasů týmů pro jarní část. 
Dubnový přehled

 Železnobrodský fotbal 

datum den  „A“ muži „B“ muži dorost starší  žáci

5. 4. 2014 sobota D 10,30 Náchod V 16,30 Lučany V 10,00 Nový Bor

6. 4. 2014 neděle

12. 4. 2014 sobota D 16,30 Pěnčín D 13,45 Sedmi-
horky

13. 4. 2014 neděle V 16,30 Kutná 
Hora

V 10,00 Nové 
Město p. Sm.

19. 4. 2014 sobota D 17,00 Dobrovice V 10,45 Krásná 
Studánka

V 10,00 Loko Čes-
ká Lípa D 14,15 Raspenava

20. 4. 2014 neděle

26. 4. 2014 sobota V 17,00 Pardubice V 9,30 Hlavice

27. 4. 2014 neděle D 15,00 Rokytnice D 12,15 Turnov

redakce 
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Rozpis utkání v házené
Rozlosování – regionální liga – jaro 2014

 Házená

datum Čas  Doma Venku Odjezd Rozhodčí

SO – 05. 04. 18,00 Pardubice Ledvinka
Lehký

SO – 12. 04. 18,00 Česká Lípa Kastner
Halíř

SO – 19. 04. 17,00 Náchod „C“ 15,00 Vlk
Semerád

NE – 27. 04. 18,00 Turnov 17,00 Přibyl
Žďárský

NE – 11. 05 17,00 Náchod „B“ 15,00 Halíř
Kastner

SO – 17. 05. 18,00 Jičín „C“ Stará
Blanar

redakce 

 Pozvánka FSA Jany Boučkové

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLÝCH 
ZDRAVÍ 2014 – POSTUPOVÉ KOLO
(dopoledne)

NEPOSTUPOVÝ SOUTĚŽNÍ AEROBIK 
MASTER CLASS V AEROBIKU 
(odpoledne)

Kdy: 10. dubna 2014
Kde: Železný Brod, Masarykova 500
Zahájení soutěže od 10 hodin
Organizuje FSA Jany Boučkové ve spolupráci 
s ČSAE.

Členky pódiové skladby ČESKO SE HÝBE rok 2013
Ema, Sára, Elenka, Natálka, Radka, Kačka, Anička, Adéla, Lucie
Žákyně 1. ZŠ v Železném Brodě – Duhové školy
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

 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 navštěvo-
vat mateřkou školu od září 2014, ale nastoupí 
až v průběhu školního roku. 

Božena Měchurová
finanční odbor – úsek školství

 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

 Zápis dětí do mateřských škol v Železném Brodě 

4. 4. Noc a Andersenem – spaní v Mozaice 
se čtením a návštěvou knihovny (nutné při-
hlášení do 2. 4. 2014, cena 50 Kč, začátek od  
16 hodin)

4. 4. Kurz pro dospělé: Plstění jehlou – po-
mocí jehly si vytvoříte z ovčí vlny zvířátka, fi-
gurky, víly… (nutné přihlášení do 2. 4. 2014, 
cena 150 Kč, začátek od 15.30 hodin)

11. až 13. 4. Velikonoční jarmark na Bělišti 
s dílničkou pro děti

17. 4. XIX. ročník Velikonočního šachového 
turnaje (nutné přihlášení do 15. 4. 2014, cena 
30 Kč, začátek v 8.30 hodin)

17. 4. Velikonoční tvořivé dílničky pro děti 
(nutné přihlášení do 15. 4. 2014, cena 30 Kč, 
začátek od 9 hodin)

17. 4. Kurz pro dospělé: Batika – vyzkoušíte 
si různé druhy batiky, obatikujete si donese-
ná trička, ubrusy nebo sukně (nutné přihlá-
šení do 15. 4. 2014, cena 100 Kč, začátek  
v 15.30 hodin)

18. 4. Výlet za pokladem – o Velkém pátku 
před Velikonocemi se otvírají hory s pokladem 
(nutné přihlášení do 15. 4. 2014, cena 70 Kč)

Bližší informace na www.ddmzb.cz nebo na 
tel.: 483 389 396. Akce se uskuteční při účas-
ti minimálně pěti zájemců.

 Duben s Mozaikou

 Dům dětí a mládeže Mozaika Železný Brod
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ČERVENEC
tábor – Šumava 29. 6. – 12. 7.
tábor – příměstský I. 14. 7. – 18. 7.
tábor – Zásada 20. 7. – 26. 7.
tábor – Jeseníky 27. 7. –  2. 8.

SRPEN
tábor – extrém Janovice 4. 8. – 9. 8.
tábor – volejbal Hrubá Horka 11. 8. – 16. 8.
tábor – příměstský II. 18. 8. – 22. 8.
tábor – koně – Zásada 18. 8. – 22. 8.

Eva Rydvalová
ředitelka DDM Mozaika

Tábory DDM Mozaika o letních prázdninách

Naše škola poskytuje vzdělávání mladým 
adeptům umění. Budeme opět přijímat žáky 
do všech oborů, které naše škola nabízí,  
tj. hudební, výtvarný a literárně dramatický. 
Pokud byste se se svými dětmi, žáky, svě-
řenci či vnoučaty chtěli podívat „jak to v naší 
škole chodí“, jak pracujeme s dětmi, co vše 
jim nabízíme a co děti tvoří, zveme Vás na  

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který bude 
probíhat ve dnech 7. 4. – 11. 4. 2014. Podrob-
nější informace o tom, kdy a jaký předmět, či 
obor, či vyučující budou k vidění, naleznete na 
našich webových stránkách, na nástěnce školy  
a v Železnobrodském zpravodaji.
Naše škola je otevřena všem, kteří chtějí umě-
ní poznat zblízka a přátelsky.

 Týden otevřených dveří

 Základní umělecká škola Železný Brod

Mgr. Lédlová Eva Zpěv Po – Pá 13:00 – 17:00 ředitelna

Hlubuček Josef Housle, Hvězdičky, 
Řetízek Po – St, Pá 13:00 – 17:00 č. 10, č. 2 HN

Jiřenová Veronika Housle, Soubor, 
Sboreček - Cvrčci

Po
Pá

13:00 – 17:30 
12:40 – 16:35 č. 2 HN, č. 7

Mgr. Kasalová Jana VO Út, St, Čt 13:00 – 16:30 č.1 Ateliér

Michálková Simona Hudební nauky,
Zpěv, Klavír Út, St 12:30 – 17:00 č. 2 HN

Müller Rudolf Dechové nástroje
Swing. Orchestr

Po – Čt
Pá

13:00 – 17:00
16:00 – 19:30 č. 6, č. 2 HN

Richter Jiří Dechové nástroje Po 13:00 – 18:30 č. 7

Vacíková Miloslava Klavír Po – Pá 13:00 – 17:00 č. 5

Vitáková Michaela Violoncello Út 14:00 – 16:30 č. 4

Vilušínská Milana LDO Út
Čt

14:00 – 16:30 
15:00 – 18:30 Poříčí

Vocel Bohumil Kytara Po, Út, Pá 13:00 – 18:00 č. 9

Wachtl Vojtěch Klavír Pá 13:00 – 19:00 č. 4

Mgr. Eva Lédlová
ředitelka ZUŠ
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Je březen, měsíc masopustu. I děti z družinky 
se na tyto dny těšily a připravovaly. Vyrobily si 
škrabošky, veselé šašky, netradiční klobouky 
a společně si vyzdobily družinku na maso-
pustní veselí. To vypuklo v úterý 4. března, 
kde se děti proměnily v nádherné „maškary“. 
Taneční kreace a soutěže byly zárukou smí-
chu, legrace a skvěle prožitého odpoledne.
A odměna pro všechny zúčastněné? Maso-
pustní koblížky, veselé balónky a diplomy.

D. Maršinská, K. Ježková, Š. Winterová
vychovatelky ŠD

 Masopust držíme

 Základní škola Školní Železný Brod

Ve dnech 2. až 7. března letošního roku se žáci 
7. A a 7. B ZŠ Školní zúčastnili lyžařského kurzu 
v Pasekách nad Jizerou. I přes nepříznivé sně-
hové podmínky si všichni kurz užili. Kromě výu-
ky lyžování navštívili žáci Krkonošské muzeum, 
podnikali pěší výlety do okolí, soutěžili v netra-
dičním lyžařském závodě a hráli míčové hry na 
hřišti u chalupy. Večery trávili na přednáškách 
o horské a lyžařské tématice a dále hraním spo-
lečenských her. Sjezdovku sjížděli žáci podle 
svých možností a dovedností. Vidět byl carvin-
gový oblouk i oblouk v pluhu.
Na závěr musíme mladé lyžaře a lyžařky ze sed-
mých tříd pochválit za slušné a vzorné chování.

Jan Lufinka, Lenka Skrbková, Tomáš Matějka
lyžařští instruktoři

 ZŠ Školní na lyžařském výcviku

Společné foto „sedmiček na lyžáku“

ZAJÍMAVOSTI A PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

 Jubilea měsíce
14. dubna 1974 zemřel v Semilech Jindřich 
Tockstein (* 14. 7. 1914), významný sklářský 
výtvarník působící v Železném Brodě.

16. dubna 1904 se narodil Rudolf Janíček 
(† 6. 10. 1988), profesor Střední průmyslové 
školy sklářské v Železném Brodě, překlada-
tel z indického jazyka. Ke 110. výročí narození 
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Vojsko. Ve středu o 6. hodině večerní při-
jela do města cvičná skupina obrněných 
aut, která se zastavila na Riegrově náměstí  
k odpočinku. Náměstí rázem ožilo nezvyk-
lým ruchem a naplnilo se četným obecen-
stvem, které se zájmem přihlíželo náhodné 
podívané až do 9. hodiny večerní, chvíle to 
odjezdu.

Práce. Na rekonstrukci silnice Železný Brod 
– Malá Skála zahájena byla před 14 dny prá-
ce, ale omezený počet dělnictva, který dle 
rozvrhového klíče připadá na město Železný 
Brod, zdaleka nestačí, aby mohlo býti vyho-
věno všem, kdo se o práci ucházeli. Podle 
poměru nezaměstnaných na okolní obce 
připadajících přichází v úvahu na 25 přija-
tých dělníků pouze 3 nezaměstnaní z Brodu, 
které si dle potřeby čas od času vyžaduje 
okresní ústav práce v Žel. Brodě. Lze se na-
díti, že na zmíněné silnici bude se pracovati 
v širším měřítku a že postupem doby do-
stane se i na ty, kteří dnes marně na práci 
čekají.

Poplašná siréna. V těchto dnech objednána 
byla městským úřadem u fy. V. K. Kořínek  
v Nové Pace elektrická siréna s 3 HP mo-
torem. Umístěna bude na střeše radnice  
a v činnost bude uváděna z policejní stráž-
nice. Sbor dobrovol. hasičů přispěl na její 

zakoupení částkou 1 500 Kč. Namontována 
bude ještě před 13. květnem, aby jí při nále-
tu na město toho dne mohlo býti k alarmo-
vání občanstva použito.

Společenstvo výrobců skleněného zboží 
v Železném Brodě upozorňuje, že dnem  
1. dubna t. r. přestěhovalo svoji kancelář do 
nově najatých místností v Železném Bro-
dě, Jiráskovo nábřeží č. 373 (proti závodu 
p. Lad. Hořeního, cementárna u nádraží). 
Úřední dny v pondělí a ve čtvrtek od 8 do  
14 hodin. Tamtéž možno přihlašovati na zá-
kladě zřízené vzorkové ochrany při spole-
čenstvu výrobky ke vzorkové ochraně. 

Urážka stráže a násilí. V noci z neděle na 
pondělí před 1. hod. kontroloval strážník 
Kolzrt policejní hodinu v hotelu Vele. Třem 
mladíkům tam dlícím nebylo to však vhod 
a začali se chovati tak, že je hoteliér byl nu-
cen vysaditi na čerstvý vzduch. Mladíci, kte-
ří měli v pondělí nastoupiti práci, v bojovné 
náladě chtěli si to se strážníkem vypořádati 
a počkali si na něho. Nedobře to však do-
padlo. Místo do práce nastoupili do vazby 
zdejšího soudu, kde jejich horkokrevnost jak 
náleží vychladla.

Mgr. Petra Hejralová
ředitelka muzea

 Stalo se před osmdesáti lety 
 (vybíráme z Pojizerských listů)

této osobnosti pořádá Městská knihovna ve 
spolupráci se SUPŠS Železný Brod bese-
du dr. Petra Holmana s názvem Vzpomínka 
na ing. Rudolfa Janíčka ve středu 16. dubna  
od 18.18 hodin v KC Kino Železný Brod.

Sklářský výtvarník Ivo Burian (* 16. 4. 
1939) slaví v dubnu kulaté 75. narozeniny. 
Pedagogicky a výtvarně ovlivnil řadu studentů 

železnobrodské sklářské školy, ve které půso-
bil v letech 1966 – 1972 v oddělení Vzorkařství 
skleněné bižuterie. Do školy se vrátil v roce 
1990, kde výtvarně vedl oddělení Hutně tva-
rovaného skla (do roku 1992) a následně od-
dělení Tvarování, malování a leptání skla (až do 
roku 2000).

redakce
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Vznik kapely Těsně Vedle se datuje k roku 2010, kdy došlo k rozpadu „sklanďácké“ kapely Mataris. 
Z tohoto hudebního seskupení zůstává Johny (elektrická kytara, zpěv) a Michal (basa) ve zkušeb-
ně s otázkou, co dál…? Prvním impulzem byl Vláďa Novotný (bicí), který v hudbě našel zalíbení 
již v osmi letech u mistra Roberta Tomáše. Odpověď na otázku zpěvu na sebe nenechala dlouho 
čekat a na podzim téhož roku nás navštívil Ladislav Ouhrabka (zpěv, akustická kytara, texty), kte-
rý s sebou přivedl i půvabnou a talentovanou Anežku Masnou (zpěv, klávesy, akustická kytara). 
V tomto složení jsme se pustili do práce a k 25. 12. 2010 uspořádali v těpeřské sokolovně první 
veřejnou zkoušku. Tato akce nás přesvědčila o tom, že v našem počínání budeme pokračovat.

 Železnobrodské kapely se představují: TĚSNĚ VEDLE

Začali jsme s přehráváním oblíbených popo-
vých skladeb, které zatím v našem repertoá-
ru převažují, ale posléze na řadu přišly i písně 
vlastní, na kterých hodláme v budoucnu stavět 
– od revivalového repertoáru 
budeme postupně upouštět. 
Během dalších let se kupi-
ly nabídky na hraní a s tím  
i nové zkušenosti pro kaž-
dého z nás. Postupem času 
jsme na sebe začali klást 
větší nároky, a tak mezi nás 
jednoho podzimního dne 
roku 2012 přišel nový člen 
Ondra Fejtek, který nám 
doplnil druhou elektrickou 
kytaru a zpěv a přinesl jako 
každý nadšený muzikant spoustou zajímavých 
nápadů. V průběhu následujícího roku 2013 se 
však Anežka rozhodla své působení v kapele 
ukončit a vydat se na jinou životní dráhu. Ne-
chtěli jsme však, aby se sestavení měnilo; tak 

mezi nás přišla Martina Havlíčková ze Zlaté 
Olešnice (zpěv, klávesy). Začátkem toho roku 
jsme se rozhodli pro velký, a snad očekávaný 
krok: natočit naše debutové album, na kterém 

momentálně pracujeme na 
plné obrátky. 
Tímto bychom si Vás dovo-
lili pozvat na akci konanou 
26. dubna v Jirkově u Že-
lezného Brodu, kterou je 
druhý ročník Witchfestu, 
kde mimo produkce dalších 
kapel (DanGar Six, Adapta-
ce) proběhne i křest našeho 
debutového alba. 
Do roku 2014 máme již na-
plánovanou četnou řádku 

koncertů, z nichž považujeme za náš top Ro-
hozecké Slavnosti. Domníváme se, že v tomto 
roce se všichni máme na co těšit.

Vaši Těsně Vedle

Odkazy:
Oficiální web:
http://www.tesne-ved-
le.cz/
Facebook: 
www.facebook.com/
tesnevedleband
Bandzone: 
http://bandzone.cz/tv
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Konečně duben! A ještě tam budem? Kdepak 
(far from it). Budou Velikonoce (Easter) a s tě-
mi přijde definitivně teplíčko a sluníčko (will 
bring warm weather for keeps). V Kanadě 
se Velikonoce slaví důkladně (intensely), je-
likož znamenají (they are a sign of…) koneč-
ně konec mrazů a sněhových vánic (the end 
to deepfreeze and snow blizzards). Čtvr-
tého března bylo Tučné úterý (Mardi Gras), 
den nevázaného veselí (unrestrained mer-
riment) před začátkem půstu (fast), Květná 
neděle (Palm Sunday) je počátkem svatého 
týdne (Holy Week). Jména dnů v tomto týdnu  
jsou celkem zábavná (the names of days are  
quite amusing) jako například Maundy Thur-
sday – Zelený čtvrtek (Holy Thursday). Násle-
duje Velký pátek (Good Friday), Bílá sobota 
(Holy Saturday) a konečně Hod Boží (Easter 
Sunday). V Kanadě a v USA (in the States) 
se slaví také Pondělí (Easter Monday), ale 
neříká se mu povrchně druhý svátek veliko-
noční. A není také pomlázka! Jelikož tento 
folklor se nedrží nikde jinde, tak také neexis-
tuje ani anglický překlad. So sorry! Na ame-
rickém kontinentě se těší velké oblibě (enjoy 
great popularity), zvláště v létě (particularly 
in Summertime), long weekend. Padne-li 
svátek na sobotu nebo neděli (should the 
holiday fall on a…), je automaticky nahrazen 
dnem volna v pondělí (it is automatically ce-
lebrated on the following Monday). GREAT! 
Velikonoce se těší velké vážnosti (enjoy  
great respect) jako nejdůležitější svátky 
křesťanského liturgického kalendáře (most 
important days of Christian liturgy). Dámy 
mají na Pondělí získat nový kloubouček (get 
a new bonnet – Easter Bonnet). Možná že 
si pamatujete starý šlágr Easter Parade o té 
slavné parádě na Páté třídě (Fifth Avenue) na 
ostrově Manhattan a přehlídce takových klo-
boučků. To je místo pomlázky. Co tomu říkáte, 
dámy? (What do you say to that, Ladies?)

V dubnu také slavíme svátky Jiřího a Jarosla-
va. Tyto zvyky jsou v anglosaském světě ne-
známé, mimo dny opravdových svatých (the 
real Saints) jako například svátek sv. Patrika, 
St. Patrick‘s Day, kdy se v irských hospodách 
po celém civilizovaném světě vypije spous-
ta zeleného piva (when great quantities 
of green beer are consumed in Irish Pubs 
throughout the civilized world).
Jak jste zjistili (as you may have discove-
red, detected, made out, found out), vlou-
dilo (some errors crept into) se nám minule  
(v březnu) do textu (in the March issue) ně-
kolik chybiček. Čechům dost záhadný způsob 
(questionable, mysterious method) dělení 
slov (hyphenation) na konci řádků. Pro ty 
z vás, kteří čtete anglické texty, není tajem-
stvím, že se dělení slov téměř neděje (is  
avoided), a když už se musí dělit (hyphena-
te), pak podle slabik (syllables). Například 
slovo connotation se skládá ze slabik con-no-
-ta-tion, a nemůže tedy mít ion na další řád-
ce. Ty počítače! Totéž se nám stalo o trochu 
níže se slovem prepositions. A jak by se dělilo 
Wednesday? Toto všechno najdete v každém 
dobrém slovníku. Mluvě o středě (talking 
of), český název by snad měl být (should be  
in Czech…) spíše Popeleční středa, a Ška-
redou středu si ponecháme na Velikonoce. 
Konečně jistě nám bylo prominuto (we were 
excused by all… from) všemi laskavými 
(gracious) čtenáři, že chat mělo být what. 
Děkujeme.
S ohledem na vymezený prostor mi nezbý-
vá než poděkovat za zájem, pozornost a úsilí  
a přát vám (for your 
interest, effort, and to 
wish you Happy Easter 
and enjoyable Spring) 

Veselé Velikonoce 
a krásné jaro!

 Sedmá lekce angličtiny s Jaroslavem Kalfusem
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Vážení! 
Rád bych Vás upozornil na rozbíhající se nový 
projekt NADACE AB podporovaný firmou
ARIES DATA s. r. o. Jedná se o webovou pre-
zentaci fotografií památníků postavených na
paměť padlým v první světové válce (adre-
sa http://www.pamatnikyprvnisvetovevalky.
cz). Důvodem vzniku projektu bylo blížící se 
výročí sta let vypuknutí první světové války, 
které bychom chtěli veřejnosti trochu připo-
menout. Pro mě je to osobní záležitost, pro-
tože mezi prvními padlými byl i můj dědeček 
Řehák z Turnova. Do projektu mohou svými 
fotografiemi přispívat i další autoři.

Ladislav Šourek
Pelešany 44, 511 01 Turnov 

(tel.: 737 624 992, Skype: ladrek44)

 Webová prezentace fotografií památníků
 obětem 1. světové války

Evropská komise vyhlásila literární soutěž 
s názvem „Co pro tebe znamená rozšíře-
ná EU?“, která je určena pro mladé lidi z EU  
a zemí účastnících se procesu rozšíření. 
Výherci získají dvoudenní výlet do Bruselu  
a elektronickou čtečku knih.
V roce 2014 si připomeneme 10. výročí od 
největšího kola rozšíření, kdy do EU přistou-
pilo deset zemí. Nyní je perspektiva členství  
v EU otevřená pro Albánii, Bosnu a Hercego-
vinu, Bývalou jugoslávskou republiku Make-
donii, Černou Horu, Island, Kosovo, Srbsko  
a Turecko.
V souvislosti s tím se mladí lidé (ve věku  
15 – 25 let) v rámci této soutěže budou moci 
podělit o své názory na tato témata:
 Jak se může dnešní Evropská unie o 28 

členských státech poučit ze své minulosti 

a přispět k lepší budoucnosti?
 Co pro tebe znamená rozšířená Evropská 

unie?

Účastníci mají napsat článek (max. 700 slov) 
nebo max. tři příspěvky na blogu (celkem max. 
700 slov). Soutěž potrvá do 11. května 2014.
Jednotlivé státní poroty vyberou z každé vě-
kové skupiny (15 – 18 let a 19 – 25 let) jeden 
příspěvek a později je posoudí mezinárodní 
porota. Nejlepší příspěvky z obou kategorií 
získají hlavní cenu.

Další informace o literární soutěži a pod-
mínkách účasti najdete na této adrese:
http://ec.europa.eu/enlargement

redakce

 Co pro tebe znamená rozšířená EU?

EU zapojí mladé do literární soutěže o rozšíření EU
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Pokud oslavíte narozeniny v měsíci dubnu 
a nepřejete si být zveřejněni v dalším vy-
dání Železnobrodského zpravodaje nebo si 
nepřejete uveřejňovat svůj věk a chcete být 

zveřejněni bez udání věku, můžete zavolat 
do redakce na tel. číslo: 483 333 948, mobil 
722 793 091, nebo napsat na e-mail: zpravo-
daj@zelbrod.cz, a to nejpozději do 15. 4. 2014.

70 let
Josef Kadlčík
Jaroslava Otmarová
Jana Šonská
Hana Křížková
Andrej Mikulanič
Zdeňka Hrachová
František Halama

75 let 
Stanislav Kulhánek
Božena Kopalová
Maruška Hušková

80 let
Anna Drobníková

Jaromír Hádek
Květoslav Plíva

81 let
Blažena Bartoňová

Otto Dolenský

82 let
Bohumil Sochor

Jaroslava Berková
Růžena Březinová

Vilém Stuchlý
Věra Štrynclová
Libuše Hornová

Vlastimila Mrklasová

83 let
Milena Šichová
Vlasta Hušková
Zdeňka Vrchovská

84 let
Marie Vedralová
Božena Šuhajová
Miluška Dufková
Marie Šolcová
Josefa Velová
Věra Nováková
Olga Pavlatová

85 let
Hana Rubínová

86 let
Věra Pluchová

87 let
Hana Šilhánová
Olga Hnídková

Milena Trakalová

88 let
Jaroslav Rejzek

Miloslava Lubasová

92 let
Jarmila Hüttlová
Zdeňka Polmová

V březnu 2014 oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané. 
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

 Životní jubilea

GRATULUJEME

 Gratulace ke zlaté svatbě

Dne 28. března 2014 oslavili naši rodiče, 
manželé Hana a Jaroslav Bažantovi, 
padesát let společného života, zlatou svatbu.

Z celého srdce blahopřejeme a do dalších 
společných let přejeme hodně zdraví, lásky 
a pohody.

dcera Nikola 
a syn Libor s rodinami

„Milovat není jen mít rád, 
milovat je věřit, odpustit 

a znovu podat ruce, 
milovat je 

rozdělit duši i srdce.“ 
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OSTATNÍ

Na mnoha místech v rámci provozovaného 
území společnosti SčVK se ve schránkách zá-
kazníků objevují letáky nabízející rozbory pitné 
vody. Domácnosti zákazníků severočeského 
regionu navštěvují dealeři nabízející filtry na
úpravu vody. 
Jste-li napojeni na veřejný vodovodní řad, Váš 
dodavatel pitné vody, společnost Severočes-
ké vodovody a kanalizace, a.s., (SčVK), dodá-
vá pitnou vodu dle požadavků platné legisla-
tivy, vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb., kterou 
se stanovují hygienické požadavky na pitnou 
vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 
Zodpovídá za to, že ve Vašich domácnostech 
a z Vašich vodovodních kohoutků teče kvalitní, 
zdraví nezávadná pitná voda.
Kontrola dodávané pitné vody je prováděna 
pravidelně dle programu kontroly příslušného 
roku, který schvaluje Krajská hygienická stani-
ce. Společnost Severočeské vodovody a ka-

nalizace, a.s., ručí svým zákazníkům za kvalitu 
dodávané pitné vody. Chceme Vás ubezpečit, 
že dodávaná pitná voda odpovídá ve všech 
stanovených ukazatelích platné legislativě.  
V případě změny kvality pitné vody Vás o této 
skutečnosti budeme včas informovat.
„Vzhledem k nárůstu telefonátů podvedených 
zákazníků apelujeme tímto na všechny obyva-
tele Ústeckého a Libereckého kraje, aby byli 
obezřetní a informace o kvalitě pitné vody si 
zjistili přímo u nás, dodavatele pitné vody, na 
telefonním čísle 840 111 111,“ dodala Iveta 
Kardianová, tisková mluvčí společnosti Seve-
ročeské vodovody a kanalizace, a.s.

(redakčně kráceno)

Šmídová Hana DiS
referent komunikace 

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

 Za kvalitu vody z veřejného vodovodu ručíme

Pořiďte si pro svou bezpečnost domácí de-
tektor nebezpečných plynů
Hasiči v posledních letech zaznamenávají 
stoupající počet zranění, poškození majetku 
nebo úmrtí z důvodu úniku nebezpečného 
plynu. Také počet domácností používajících 
k vytápění, ohřevu vody nebo vaření zemní 
plyn nebo propan-butan stále roste.
Domácí detektor úniku plynu by měla mít pro 
vlastní bezpečnost každá domácnost, kde 
se nachází plynový ohřívač, vařič, nebo jiný 
přístroj, který je poháněn plynem, případně 
místa, kde jsou skladovány tlakové lahve s 
plynem. Detektor plynu dokáže včas odhalit 
případné nahromadění hořlavých, výbušných 
či toxických plynů, protože reaguje už při kon-
centracích, které ještě nejsou zdraví nebez-

pečné. Na přítomnost plynu upozorní zvuko-
vou a světelnou signalizací. Některé detektory 
také na digitálním displeji zobrazí koncentraci 
v dané místnosti. 
Nejčastější nebezpečné plyny v domácnosti 

Metan
hlavní složka zemního plynu
hořlavý a výbušný
lehčí než vzduch, hromadí se pod stropem

Propan-butan
hořlavý a výbušný
těžší než vzduch, klesá k podlaze

Oxid uhelnatý
vzniká při nedokonalém hoření a spalování

 Hasiči radí občanům
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hořlavý, výbušný a smrtelně jedovatý 
není ani cítit, ani vidět 
je mírně lehčí než vzduch, stoupá ke stropu

Kam umístit detektor
Detektory instalujeme do místností, kde hrozí 
únik plynu. Nejčastěji jsou to kuchyně, kotel-
ny nebo místnosti, kde je například plynový 
ohřívač vody (tzv. „karma“). Místo instalace 
volíme podle toho, jestli chceme odhalit únik 
lehkého plynu stoupajícího ke stropu, nebo 
těžkého, který se drží u podlahy. Vhodné 
umístění konkrétního detektoru by mělo být 
popsáno v návodu použití výrobku. Poplaš-
ným signálům se vyhneme právě správným 
umístěním a dostatečnou vzdáleností od spo-
třebiče. 
Konkrétních modelů domácích detektorů úni-
ku plynu je celá řada. Detekují různé plyny, 
nejčastěji propan-butan, zemní plyn, ropné 
látky a etylen. Na trhu je také dostatečný vý-
běr detektorů plynu, které lze zapojit do běž-
né zásuvky s napájením 220 voltů.

Jak se zachovat při úniku plynu
Když víme, odkud plyn uniká, okamžitě uza-
vřeme hlavní uzávěr plynu. Místnost se sna-
žíme vyvětrat otevřením oken a dveří. Poté 
místo urychleně opustíme. Nezapomeneme 
varovat sousedy v domě a událost oznámíme 
na tísňovou linku 150 nebo 112. Zamezíme 
používání otevřeného ohně nebo jiného mož-
ného iniciátoru výbuchu (např. vypínače, elek-
tronické přístroje, spotřebiče).
Pokud dojde k nadýchání nebezpečného ply-
nu, vyneseme postiženou osobu na čerstvý 

vzduch, udržujeme ji v klidu a teple a sledu-
jeme dýchání a stav vědomí. Při zástavě de-
chu okamžitě zahájíme umělé dýchání. Vždy 
zavoláme lékaře prostřednictvím tísňové linky 
155 nebo 112, i když se postižená osoba sub-
jektivně cítí dobře.

Pro snížení pravděpodobnosti vzniku nežá-
doucí události v souvislosti s provozem
plynových zařízení je důležité provádět jejich 
pravidelné revize a kontroly.

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátor preventivně výchovné činnosti

HZS Libereckého kraje

Červený kříž v Železném Brodě pořádá opět 
sbírku šatstva pro humanitární účely, a to
– v pátek 11. 4. 2014 v 15 – 17 hodin
– v sobotu 12. 4. 2014 v 9 – 11 hodin
Akce se koná v budově internátu na Poříčí  
v 1. patře.

Za projevenou pomoc děkujeme a zároveň 
velice děkujeme všem občanům, kteří se zú-
častnili naší minulé sbírky.

Za ČK Železný Brod 
MUDr. Jarmila Kotowská

 Sbírka šatstva pro humanitární účely
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Chtěla bych touto cestou poděkovat paní 
Aleně Matějkové z informačního centra.  
V polovině února letošního roku vyhověla mé 
prosbě a uspořádala pro 6. A třídu základ-
ní školy Pelechovská prohlídku poznávacího 
okruhu Trávníky s odborným výkladem. Za 
krásného slunečného odpoledne jsme se vy-
dali od náměstí ke kostelu sv. Jakuba Většího, 
který jsme si mohli rovněž prohlédnout, také 
k bývalé kostnici a dále mezi starými dřevě-

nými domky s jejich typickými znaky až k Bě-
lišti. Nezapomněli jsme se zastavit ve firmě
LAMPGLAS – sklo, bižuterie, kde jsme mohli 
zhlédnout výrobu skleněných předmětů přímo 
u sklářského kahanu.
Vycházka se nám velmi líbila a navíc jsme se 
dověděli o našem městě mnoho zajímavých 
informací.

Mgr. Alena Havlová
třídní učitelka 6. A

 Poděkování

Opakovaně je poškozována skříňka na vý-
lepové ploše v ulici Františka Balatky ur-
čená pro vyvěšení smutečního oznámení. 
Někdo očividně našel zalíbení neustále toto 
místo ničit. Politováníhodné a smutné. Samo-
zřejmě někoho chytit při činu je téměř nemož-

né. Přesto prosím: Dívejme se kolem sebe a 
snažme se vandalismu bránit. Parte si zaslu-
huje důstojné místo. Bohužel mnohým slova 
jako úcta nebo pieta nic neříkají.

František Matějka

 Braňme se vandalismu

 HÁDANKA

Správné řešení březnové hádanky: Fotografie uveřejněná v minulém čísle Zpravodaje
zachycuje dům v Železné ulici. Výherci březnové hádanky: Monika Rezlerová, Petr Sion  
a Pavel Vladyka. Jména výherců byla slosována na zasedání redakční rady v pátek  
14. března 2014. Výhercům byly nabídnuty vstupenky na představení Na Stojáka v pon-
dělí 28. dubna.

Děkujeme všem, kteří volají nebo nám při-
jdou osobně sdělit nejenom odpověď, ale  
i další zajímavé informace.  Těšíme se, že 
se Vaše postřehy a vzpomínky stanou pra-
videlnou součástí této rubriky.

Dnes zveřejňujeme informace 
od ing. Pavla Bohuslava.

Jedná se o dům č. p. 217 v Železné ulici.
Původní majitel – svobodný mládenec An-
tonín Maryška, kterému se neřeklo jinak 
než Tonda nebo Toník Maryška, je zachycen 

na fotografii, jak opravuje kamennou pode-
zdívku plotu. Domek dnes vlastní pan Jirák, 
nájemce benzinové pumpy v Železném 
Brodě.
V pozadí je patrný dům č. p. 87 s mansar-
dovou střechou, ve kterém bydlel můj spo-
lužák Jarka Piroch. Dodnes je snad dům 
v držení jejich rodiny, ale slouží už jen k re-
kreaci. Pirochovi se odstěhovali v šedesá-
tých letech minulého století do Prahy.
Vpravo nad domkem Tondy Maryšky je vi-
dět vrch „Šibeňák“ a na něm dobře patrný 
tzv. „deštník“– vyhlídka zřízená na místě 
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původní šibenice.
U levého okraje snímku je zachycen okraj 
střechy s okapem domu č. p. 84.
Naproti domu č. p. 87, ve kterém bydleli 
Pirochovi, stojí dům č. p. 167 výborného 
učitele matematiky pana Kocoura – jeho 
druhá mladší dcera, také učitelka, tam žije 
dodnes.
Vedle domku č. p. 217 stojí první zděná 
brodská „hasičárna“ – dnes slouží jako 
dvougaráž (spolumajitelé Polma a Šulc) – ve 
své době to byla teprve pátá zděná stavba 
v Železném Brodě – městečku, které bylo 
jinak celé dřevěné. V té době byly zděné 
jen kostel, fara, škola pod farou, kostnice 
u kostela a již zmíněná hasičárna. Všechny 
tyto stavby dosud stojí ve své původní po-
době.
Místu, kde stojí domky zachycené na foto-
grafii a již zmíněná hasičárna se dodnes říká 
na rybníčku. To proto, že tam kdysi opravdu 
rybníček byl. Původně to byl záchytný ryb-
níček pod brodským hamrem. Tem měl ješ-
tě jeden tzv. napájecí rybníček nad sebou 
a to v místech, kde je dnes technické záze-
mí SČVAK. Říkalo se tam pak v chudobinci, 

to proto, že tam město 
postavilo místní chudo-
binec. Dnes se v tomto 
objektu vyrábějí skleněné 
lustry.
Brodecký hamr stál na 
soutoku Žernovníka a Ho-
reckého potůčku, který 
dosud protéká zahradou 
č. p. 159 v Betlémské uli-
ci. Rybníček nad hamrem 
pak zadržoval dostatek 
vody i v době sucha, jak 
pro vlastní hamr, tak i pro 
mlýn, který k hamru pat-
řil, ale byl na druhé straně 
Žernovníka.
Zděná hasičárna vedle 
domku č. p. 217 byla zde 

situována proto, aby se mohly kdykoliv tedy 
i v době sucha, naplnit dvě ruční hasičské 
stříkačky, které tam byly umístěné. K ohni 
byly taženy koňmi a do centra dřevěného 
městečka, které bylo v té době kolem ny-
nějšího Malého náměstí, to měly s kopce, 
což bylo pro rychlost zásahu v případě po-
žáru velmi důležité (a dost nepostradatel-
né)!
Činnost brodeckého hamru skončila za 
Albrechta z Valdštejna cca kolem roku 1620, 
protože ruda byla poměrně chudá a ztráce-
la na kvalitě. Oba rybníčky byly postupně 
zrušeny, vypuštěny a kvůli rozšíření cesty 
byly zavezeny struskou. Ta se dodnes stále 
nachází ve spodní části zahrady č. p. 159 
a všude v okolí v poměrně silné vrstvě 
cca 30 m pod povrchem.
Činnost a umístění brodského hamru krás-
ně popisuje paní Dr. Scheybalová ve své 
knize „Krajem skla a bižuterie“, která vyšla 
v nakladatelství Jakoubě v roce 1998.

Ing. Pavel Bohuslav

Březnová hádanka
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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

INZERCE

Nabízíme k prodeji byt 3 + 1 v osobním vlastnictví o celkové ploše 77,49 m², který se nachází 
v bytovém domě o 4 bytových jednotkách. Dům se nachází v obci Příkrý (U Vodárny). Ihned 
k bydlení, ústřední vytápění, uhelný sklad, potravinový sklep, plechová garáž a zahradní altán. 
Cena za nemovitost je 490 000 Kč. Prohlídka bytu možná po telefonické dohodě! 
Kontakt: 734 702 313, 602 819 130

HLEDÁME JEŠTĚ 37 LIDÍ

KTEŘÍ CHTĚJÍ SNÍŽIT SVOU VÁHU

o 5 – 30 kg
Poradenství zdarma

Trvalé výsledky

pro nezávazné informace volejte 
728 478 202

nebo www.zhubnemezdrave.cz

Dubnová hádanka:

Pokračujeme v toulání po sta-
rých chalupách. Ve které ulici se 
nachází nebo nacházel dům na 
snímku vlevo?

Jména výherců se dozvíte v květ-
novém čísle zpravodaje. Losovat 
se bude o vstupenky na vynikající 
představení Hrdý Budžes s Bárou 
Hrzánovou! 

Volejte na tel.: 483 333 925, 
484 353 333 nebo pište na e-mail: 
info@zelbrod.cz.

Iva Chaloupková
vedoucí IKS

Dubnová hádanka

Prodej bytu 3+1
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Pojeďte s námi za

LEVNÝMI NÁKUPY
Kam: do Polska – Kudowa Zdroj

Kdy: v sobotu 12. 4. 2014
Odjezd: 6:50 Jirkov, zast., 6:55 Hrubá Horka, zast., 

7:00 Železný Brod – autobusové nádraží, 7:10 Koberovy, 7:30 DPS Karlovice
Návrat: cca 15 h

Cena: 200,- Kč / za osobu
Přihlášky na tel.: 603 21 30 25, 483 389 545
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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

 Podmínky inzerce – platnost od 24. 1. 2012
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO 
ŽELEZNÝ BROD


