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Slovo starosty
Město Železný Brod oslovilo studenty sklářské
školy, aby vytvořili návrh na obnovu místního
viaduktu v Masarykově ulici. Všechny návrhy byly
nápadité a nebylo jednoduché vybrat mezi nimi ten
pravý. Po dlouhých debatách jsme se rozhodli
viadukt zbourat. Namísto toho bude do obou
pilířů zabudován tunel a v Masarykově ulici vznikne
železniční přejezd se závorami a výstražnou
světelnou signalizací. Dopravní situace ve městě se
tak sice zkomplikuje a ulice bude často v obou
směrech zaplněna kolonami čekajících aut, ale zato
viadukt, který tolik hyzdil celou hlavní ulici, úplně
André Jakubička, starosta města
zmizí a pohled na město bude mnohem krásnější.
Na tento nový projekt použijeme peníze z fondů Evropské unie a naše město
bude zase o krok dál ...
Vážení přátelé, nerozčilujte se, ještě to s námi není tak zlé, samozřejmě jde
o apríl.

André Jakubička
starosta města

Železný
BrodŠonský
v zimě
Fotomontáž
Štěpán
Železný Brod
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Usnesení Rady města z 36. schůze konané
dne 13. 2. 2013
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program dnešní
schůze Rady města
 schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu činnosti odborného lesního
hospodáře s firmou Martin Dolenský,
místo podnikání Jesenný, 512 12, IČ
65193962, výše měsíční odměny
2 050 Kč
 schvaluje poskytnutí mimořádné
odměny za úspěšné plnění mimořádného nebo zvlášť významného
pracovního úkolu ve IV. čtvrtletí 2012
 ředitelce Městského muzea paní Mgr.
Petře Hejralové
 řediteli Bytového podniku města
Železného Brodu panu Miloši Havlíkovi
 jednateli Technických služeb města
Železný Brod, s.r.o. pan Ivo Havlíčkovi
 jednateli Tepla města Železný Brod,
s. r. o. pan Miloši Koutovi
 schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, jejímž účelem je umístění
a shromažďování zpětně odebraného
elektrozařízení – fotovoltaických
panelů
 souhlasí s převodem inv. č. DDHM39
(multifunkční zařízení HPpsc 1215)
z majetku Městského muzea v Železném Brodě do majetku DDM
Mozaika
 schvaluje ukončení smlouvy ze dne
20. 5. 2011 o umístění reklamní tabule
o rozměrech 1,5 m x 0,65 m na kovové
konstrukci v prostoru autobusového
nádraží v Železném Brodě pro firmu
Darek Šmíd, Alšovice ke dni
28. 2. 2013
 schvaluje ukončení nájemní smlouvy
na pronájem části pozemkové parcely
č. 3258 v k. ú. Železný Brod ze dne























20. 12. 1999 a jejích dodatků mezi
Městem Železný Brod a paní J. J.,
bytem Železný Brod k poslednímu dni
v měsíci, kdy bude stánek z pronajatého pozemku odstraněn
schvaluje odměnu paní Evě Vozkové
bere na vědomí novou otevírací dobu
TIC Železný Brod pro rok 2013
v rozsahu:
říjen až duben: pondělí–pátek 9–12
a 12.30–16 hodin, sobota 9–13 hodin
květen až září: pondělí–pátek 9–12
a 12.30–17 hodin; sobota, neděle 9–13
hodin
Rozšířená pracovní doba je platná od
února 2013
povoluje Rally Bohemia 2013 a souhlasí s objízdnou trasou při RZ Dlouhý
–Líšný dne 13. 7. 2013
bere na vědomí zprávu z 13. zasedání
komise pro sport
schvaluje poskytnutí příspěvku ve
výši 10 000 Kč TJ Sokol ŽBS Železný
Brod na zakoupení dresů pro oddíl
volejbalu žen. Příspěvek bude poskytnut z fondu komise pro sport
schvaluje poskytnutí příspěvku ve
výši 13 000 Kč Divadelnímu souboru
Tyl Železný Brod o. s. na divadelní
činnost v roce 2013. Příspěvek bude
poskytnut z fondu kulturní komise
schvaluje financování přehlídky
dechových hudeb, která se uskuteční
dne 23. 3. 2013 v sokolovně Jirkov
(pořádá dechová hudba Broďanka) ve
výši 44 900 Kč z fondu kulturní
komise a ukládá Informačnímu a kulturnímu středisku Železný Brod
zajistit náležitou propagaci akce
schvaluje financování prvních dvou
přednášek z cyklu přednášek o filmové teorii Kapitoly z dějin filmo-
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vých obrazů, který se uskuteční
jednou měsíčně od února do června
2013 v KC Kino Železný Brod ve výši
4 000 Kč z fondu kulturní komise
schvaluje poskytnutí příspěvku ve
výši 6 000 Kč místní organizaci
Českého červeného kříže Hrubá Horka na činnost a kulturně společenské
akce v roce 2013. Příspěvek bude
poskytnut z fondu komise pro
společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve
výši 6 000 Kč místní organizaci
Českého červeného kříže Jirkov na
celoroční akce v roce 2013. Příspěvek
bude poskytnut z fondu komise pro
společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve
výši 2 000 Kč TJ Sokol ŽBS Železný
Brod na mikulášskou besídku –
mikulášský čtyřboj, který proběhl dne
2. 12. 2012 v sokolovně v Železném
Brodě. Příspěvek bude poskytnut
z fondu komise pro společenský
a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve
výši 10 000 Kč Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě na Masopust, který se
uskutečnil dne 12. 2. 2013. Příspěvek
bude poskytnut z fondu komise pro
společenský a spolkový život
schvaluje výpověď nájemní smlouvy
na pronájem části stavby s čp. 823
postavené na ppč. 769/4 v k.ú. Železný
2
Brod o výměře 81 m , která je
uzavřena s panem P. Š., IČ 42459079,
Malá Horka 11, Železný Brod
dohodou k 1. 3. 2013
schvaluje pronájem části stavby s č. p.
823 postavené na ppč. 769/4 v k. ú.
Železný Brod panu K. V., Smetanovo
zátiší 49, Železný Brod (IČ:
2
15687155) za cenu 250 Kč m /rok,
nájemce složí prostředky k zajištění
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nájemného ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného. Náklady
spojené s pronájmem – případné
vybudování přípojky NN nebo revize
elektroinstalace hradí nájemce.
Nájemné je osvobozeno od DPH
schvaluje výši nájemného za užívání
majetku města společností Technické
služby města Železný Brod s.r.o. (IČ:
27260887) pro rok 2013 dle nájemní
smlouvy ze dne 1. 4. 2005 na 145 050
Kč bez DPH
souhlasí s přihlášením pana J. M.
k trvalému pobytu na adresu Vaněčkova 458/56, Železný Brod
schvaluje odpuštění 50% dlužného
penále za byt č. 10, Vaněčkova 431,
Železný Brod panu I. W., trvale bytem
tamtéž
schvaluje výměnu bytů mezi R. a M.
M., Vaněčkova 408, č. bytu 9, Železný
Brod a paní J. B. Vaněčkova 408,
č. bytu 31, Železný Brod
bere na vědomí zprávu bytové
komise z výběrového řízení otvírání
obálek nabízených bytů dne 4. 2. 2013
schvaluje přidělení bytu č. 9 o velikosti 2+1, Vaněčkova 407, Železný
Brod paní Z. M., nájemné je stanoveno
2
na 61,10 Kč/m , náhradníkem je pan
J. A.
schvaluje přidělení bytu č. 60 o velikosti 2+1, Vaněčkova 407, Železný
Brod paní I. H. C., nájemné je
2
stanoveno na 60 Kč/m
schvaluje přidělení bytu č. 15 o velikosti 2+1, nábřeží Obránců míru 570,
Železný Brod paní I. O., nájemné je
stanoveno na 49 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 10 o velikosti 1+1, nábřeží Obránců míru 580,
Železný Brod panu J. M, nájemné je
2
stanoveno na 48 Kč/m
schvaluje přidělení bytu č. 59 o velikosti 1+1, Na Vápence 755, Železný
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Brod panu L. T., nájemné je stanoveno
na 75 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 22 o velikosti 1+1, Jiráskovo nábřeží 715,
Železný Brod paní B. N. , nájemné je
2
stanoveno na 60,10 Kč/m a souhlasí
s rozložením kauce na tři splátky
schvaluje přidělení bytu č. 5 o velikosti 3+1, Husova 697, Železný Brod
paní M. H., nájemné je stanoveno na
2
51 Kč/m
schvaluje přidělení bytu č. 26 o velikosti 3+1, Jiráskovo nábřeží 717,
Železný Brod paní L. Š., nájemné je
stanoveno na 53Kč/m2 a souhlasí
s rozložením kauce na tři splátky
schvaluje přidělení bytu č. 6 o velikosti 1+1, nábřeží Obránců míru 580,
Železný Brod, paní I. N., nájemné je
stanoveno na 48 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 20 v DPS
Železný Brod panu K. N.
schvaluje „Směrnici pronajímání
obecních bytů ve vlastnictví města
Železný Brod“ s předloženými
úpravami s účinností od 14. 2. 2013
bere na vědomí zprávu z jednání
kulturní komise ze dne 6. 2. 2013











schvaluje vyhodnocení nabídek na
vybavení sálu kina sedačkami
a pohovkami a schvaluje nákup 20 ks
křesel, 7 ks pohovek a stolu v ceně
75 820 Kč (včetně DPH) od
společnosti IKEA
schvaluje výjimku ze směrnice č.
1/2011 Zásady a postupy pro zadávání
veřejných zakázek a schvaluje uzavření smluv na provedení průzkumu
závad v objektech Města Železný
Brod se společností RealSan Group
SE, Ruprechtická 732/8, 460 01
Liberec (IČ: 28701062) za cenu
60 500 Kč (včetně DPH)
schvaluje přijetí finančního daru ve
výši 15 000 Kč od Ladislava Bukvice
Řeznictví a uzenářství, s. r. o. do
rozpočtu ZŠ Pelechovská a děkuje
dárci
schvaluje přijetí finančního daru ve
výši 5 000 Kč od firmy TFnet s. r. o. do
rozpočtu ZŠ Pelechovská a děkuje
dárci
schvaluje zahraniční pracovní cestu
do dánského sklářského města
Ebeltoft
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Usnesení Rady města z 37. schůze konané
dne 6. 3. 2013
Rada města Železný Brod po projednání
 lem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou
schvaluje doplněný program dnešní
266/2, PSČ 140 22
schůze Rady města
 neschvaluje navýšení platu panu
 schvaluje výpověď Pojistné smlouvy
Miloši Koutovi, jednateli Tepla města
o havarijním pojištění Partner č.
Železný Brod s.r.o. dle předloženého
2267948502 uzavřené s Kooperativa
návrhu
pojišťovna, a. s., Vienna Insurance  schvaluje vyhlášení konkurzů na
Group, Templová 474, 110 01 Praha 1,
místo ředitele školy a školského
IČ 47116617
zařízení zřizovaných Městem Železný
 schvaluje výpověď Rámcové
Brod, kterým v souladu s novelou
smlouvy uzavřené s Telefónica Czech
školského zákona účinnou od 1. 1.
Republic, a. s., IČ 60193336, se síd2012 končí výkon práce na daném
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 pracovním místě vedoucího zaměst-  zpracování projektových doku-
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nance dnem 31. července 2013
a souhlasí se jmenováním tajemníka
konkurzní komise paní Boženu
Měchurovou
schvaluje umístění reklamního
billboardu společnosti REAPRESS,
s. r. o. o rozměrech 5,1 m x 2,4 m (tj.
12,24 m2) na objekt v Koberovské ulici
čp. 589 v Železném Brodě ve výši
15 000 Kč + 21% DPH ročně, a to
s účinností od 1. 3. 2013 na 1 rok
s automatickým prodloužením
schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových
organizací za rok 2012 do rezervního
fondu a do fondu odměn dle předloženého návrhu
schvaluje přijetí dotace na projekt
Zvýšení kvality strategického řízení
a řízení lidských zdrojů, zvýšení
úrovně transparentnosti a otevřenosti
úřadu (good governance) a zajištění
vzdělávání k uvedeným oblastem
(reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00119)
z operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost ve výši 1 703 996,70 Kč.
schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace č. LB/1235/S s Regionální
radou regionu soudržnosti Severovýchod, Hradec Králové (IČO:
75082721) na realizaci projektu
„Terminál Železný Brod – 1. etapa“
v maximální výši 55 033 364 Kč
schvaluje uzavření smlouvy na
zpracování projektové dokumentace
na odkanalizování sokolovny
a sportovní haly s Ing. Radkem
Zahradníkem, U Černého dolu 575/4,
Liberec (IČ: 86822136) za cenu
50 500 Kč (bez DPH) za zpracování
dokumentace a 400 Kč za hodinu za
provedení autorského dozoru během
stavby
schvaluje uzavření smlouvy na

















mentací na akce, podpořené v rámci
35. výzvy OPŽP s firmou ACTIV
Projekce, s.r.o., se sídlem Ohrazenice
55, 511 01 Turnov (IČ: 27538320)
v ceně 199 650 Kč vč. DPH
povoluje Rally Bohemia 2013,
souhlasí s uzavírkou silnice III. třídy,
souhlasí s vydáním rozhodnutí
zvláštního užívání a uzavírky místní
komunikace obcí s rozšířenou
působností a souhlasí s objízdnou
trasou při RZ Jílové u Držkova –
Železný Brod dne 13. 7. 2013
schvaluje zřízení věcného břemene na
části ppč. 889/1 v k.ú. Bzí u Železného
Brodu pro ČEZ Distribuce, a.s. IČ
24729035, DIČ CZ24729035, se
sídlem Děčín IV- Podmoky, Teplická
874/8, PSČ 405 02 ve smyslu:
a) práva oprávněné zřizovat a provozovat zemní kabelové vedení NN na
pozemku;
b) práva oprávněné přetínat pozemek
vodiči a umisťovat v něm vedení, za
celkovou cenu 1 000 Kč + příslušná
sazba DPH a schvaluje uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu stavby IE12-4001768/VB/P003
neschvaluje návrh na snížení nájemného na pozemek pč. 3051 v k. ú.
Železný Brod a trvá na podmínkách
nájemní smlouvy ze dne 1. 6. 1994
souhlasí s uzavřením smluv se
Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689, 415
50 Teplice, IČ 49099469:
1) Smlouvy o povolení provést a následně užívat stavbu vodního díla –
kanalizační přípojka k čp. 424, na části
ppč. 727 v k. ú. Železný Brod.
2) Smlouvy o povolení provést a následně užívat stavbu vodního díla –
kanalizace v ulici Poštovní, na částech
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pozemku 3282, 739/1, 3269/1 vše
v k. ú. Železný Brod
schvaluje prominutí 50% penále panu
V. M., Železný Brod
schvaluje prominutí 50% penále
manželům M. a R. M., Železný Brod
schvaluje užívání bytu Na Vápence
757 Železný Brod panem J. A., po
dobu pobytu řádného nájemce bytu
v Praze nejpozději do 31. 3. 2014
schvaluje spoluužívání bytu č. 12,
nábřeží Obránců míru 580, Železný
Brod panem P. S. po dobu 1 roku, tj.
do 31. ledna 2014
souhlasí s udělením výjimky paní
N. M. ze Směrnice pronajímání
obecních bytů dle čl. 12, bod 4 písm. b)
a souhlasí s jejím přihlášením do
výběrového řízení o byt v Železném
Brodě obálkovou metodou
schvaluje přidělení bytu č. 15 v DPS
Bzí panu A. H..
bere na vědomí zprávu z jednání
kulturní komise ze dne 28. 2. 2013
a schvaluje odměny 5 autorům návrhů
výzdoby viaduktu v Železném Brodě
ve výši 1 000 Kč a dárkového poukazu
v hodnotě 150 Kč
souhlasí s uplatněním zvýšeného
nájemného o přírůstek průměrného
indexu spotřebitelských cen za období
1. 1. 2012–31. 12. 2012 u bytů
soutěžených v r. 2011












schvaluje výběr pronajímatele
mobilního technického zařízení
k měření rychlosti motorových
vozidel a schvaluje smlouvu o nájmu
dopravního prostředku se zabudovaným silničním radarovým rychloměrem pro měření rychlosti silničních
motorových vozidel se společností
INOTESKA-CT s. r. o., Skalka 1692,
Česká Třebová (IČ: 49282484) v ceně
3 001 Kč za 1 den pronájmu
jmenuje PaeDr. Miladu Motlíkovou
členem komise pro vzhled města
bere na vědomí zápis z komise pro
vzhled města ze dne 4.3.2013
schvaluje přijetí finančního daru do
rozpočtu ZŠ Pelechovská
1. ve výši 10 000 Kč od Ladislava
Bukvice Řeznictví a uzenářství, s. r. o.
– finanční prostředky budou použity
na nákup sportovního vybavení
2. ve výši 500 Kč od pana Zdeňka
Vunderera – finanční prostředky
budou použity na „Školu v přírodě“
3. ve výši 1 000 Kč od firmy
Autoservis – Pneuservis Petr Donát –
finanční prostředky budou použity na
„Školu v přírodě“a dárcům děkuje
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MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod

Vyhlášení konkurzů na vedoucí pracovní místa
ředitelů/ředitelek
Město Železný Brod v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, a v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisích, vyhlašuje konkurz na obsazení
vedoucích pracovních míst ředitelů / ředitelek



Základní školy Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace
Domu dětí a mládeže Mozaika, Železný Brod, Jiráskovo nábřeží 366, příspěvková
organizace
s předpokládaným nástupem ke dni 1. srpna 2013 na dobu určitou šesti let.

Požadavky pro výkon činností ředitele:
Vzdělání, praxe a další předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a znalost
školských předpisů.
K přihlášce přiložte:
 úředně ověřené kopie o dosaženém vzdělání
 potvrzení o průběhu zaměstnání uchazeče potvrzené posledním zaměstnavatelem
 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činností ředitele (ne starší
než 3 měsíce)
 strukturovaný životopis
 koncepci rozvoje školy/ školského zařízení (maximálně 4 strany formátu A 4)
 výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé
další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
ČR, ve znění pozdějších předpisů.
Příjem přihlášek osobně nebo poštou nejpozději do 26. dubna 2013 do 14.00 hod.
na adresu: Městský úřad Železný Brod, finanční odbor – úsek školství, k rukám
Boženy Měchurové, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod. Na obálku uveďte:
„KONKURZ – ŠKOLSTVÍ – NEOTEVÍRAT“.
Případné dotazy na telefonu 483 333 950.
André Jakubička
starosta města
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Zápis dětí do mateřských škol
v Železném Brodě
Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do
mateřských škol pro školní rok 2013/2014
proběhne v pondělí 8. dubna a v úterý
9. dubna 2013 vždy od 8.00 do 15.30
hod.



v Mateřské škole Železný Brod,
Slunečná 327




v Mateřské škole Železný Brod,
Na Vápence 766




v Mateřské škole Železný Brod,
Stavbařů 832

K zápisu do mateřské školy lze přihlásit
dítě, které dovrší 31. 8. 2012 třetí rok
věku.
Mladší děti mohou být přijaty pouze v případě volné kapacity v mateřské škole.
Upozorňujeme rodiče, že v tomto termínu
je nutné přihlásit i dítě, které nezačne
navštěvovat mateřkou školu od září 2013,
ale nastoupí v průběhu školního roku.
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Božena
Miloš
HavlíkMěchurová
finanční odbor – úsek školství

Karneval v mateřské škole Slunečná
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Poděkování občanům

10
10

Občané města Železný Brod formou
sběru do nádob rozmístěných po městě,
sběrem do pytlů, které se na MěÚ
vydávají, donáškou do sběrného dvora,
případně do sběrny firmy Josef Mach
s. r. o. nebo do sběrny p. Romana Daníčka
vytřídili v roce 2012 z komunálního
odpadu celkem 1027,52 tun tříděného
odpadu, který je použit opět jako
surovina. Vytříděny byly tyto druhy
odpadů:
Papír – celkem 190,965 tun, z toho do
zvonů ve městě a ve sběrném dvoře
111,165 tun; 79,800 tun ve sběrnách Josef
Mach s. r. o. a Roman Daníček
Plast směsný – celkem 19,959 tun
formou pytlového sběru (žluté pytle)
nebo sběrem do žlutých popelnic.
PET lahve – celkem 16,127 tun, sběr do
žoků nebo kontejnerů rozmístěných po
městě.
Sklo – celkem 83,614 tun, z toho bylo
24,815 tun skla čirého a 58,799 tun skla
barevného nebo směsného. Jedná se
převážně o sklo ze zvonů ve městě,
částečně o dovezené do sběrného dvora.
Nápojový karton – celkem 3,050 tuny
formou pytlového sběru (oranžové pytle)
nebo sběrem do červených popelnic.
Kovy – celkem 699,465 tun, téměř vše ve
sběrnách Josef Mach s. r. o. a Roman
Daníček; pouze 0,680 tuny pytlový sběr
kovových obalů do šedých pytlů.
Mariánské
Lázně
Textil
– celkem
14,340 tun, výhradně do
kontejnerů firmy Dimatex CS, umístěných ve městě.

U odpadů sebraných ve sběrnách firmy
Josef Mach s. r. o. a Roman Daníček se
jedná výhradně o odpady od občanů
města Železný Brod. Odpady od občanů
jiných obcí a od různých firem nejsou zde
uvedeny.

Pro úplnost informace dále uvádíme
(všechny údaje jsou za rok 2012) :
 Formou zpětného odběru bylo ve
sběrném dvoře odebráno celkem
34,336 tun použitých elektrozařízení
různého druhu.
 Nebezpečných odpadů občané
odevzdali celkem 4,582 tuny.
 Do sběrného dvora občané dovezli
49,183 tun objemného komunálního
odpadu. Dalších 83,192 tun objemného komunálního odpadu bylo
z úklidu města. Není zde započítán
odpad v odpadkových koších (92,23
tun) a odpad z tržišť včetně jarmarku
(40,92 tun). Bohužel, 15,31 tun
z tohoto množství představuje úklid
černých skládek po okolí města.
 Do popelnic a pytlů na směsný
komunální odpad občané odložili
celkem 1138,293 tun směsného
komunálního odpadu, což je
o 27,4234 tun méně než v roce 2011.
 Do sběrného dvora bylo doneseno
celkem 3,92 tuny pneumatik, z toho od
občanů města Železný Brod 2,084
tuny a 0,402 tuny pneumatik bylo
z úklidu černých skládek. Pravděpodobně zpětný odběr pneumatik
začíná fungovat lépe než v minulosti,
protože celkové množství pneumatik
Děkujeme všem občanům města, kteří
oproti roku 2011 kleslo o 1,118 tuny.
se na tomto výsledku podíleli.
Protože vyřazené pneumatiky
nespadají do kategorie komunálních
o d p a d ů , j e o d b ě r pVaněčkova
n e u m ulice
atik
zpoplatněn.

A jak tříděné odpady vypadají
převedené na peníze?
Uvažováno je pouze s odpady vytříděnými občany v rámci systému
nakládání s odpady města. Odpady
donesené občany do sběren nejsou nijak
započítány.
Celkem se jedná o 248,935 tun. Pokud
uvažujeme, že by na toto množství nebylo
třeba více sběrných nádob, náklady jsou
pouze poplatky za uložení odpadu. V roce
2012 to představovalo 2174,4 Kč/tunu +
14% DPH, tj. 2478,816 Kč/tunu. Celkově
tedy vytříděním odpadu bylo ušetřeno
617064,06 Kč, při přibližném počtu
občanů města 6500 se jedná o úsporu 95,Kč na občana za rok. Pokud by toto
množství odpadu nebylo vytříděno,
poplatek pro letošní rok při zachování
systému by se zvýšil na 685 Kč.
Pro informaci v roce 2013 poplatek za
uložení odpadu je ve výši 2550,70 Kč
včetně DPH.
Jak je vidět, třídění má smysl nejen pro
návrat surovin do dalšího zpracování,
ale také pro úsporu finančních
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prostředků nás všech. Proto ještě
jednou dík všem, kteří k tomuto
přispěli.
A co ti ostatní?
Ať už netřídí z jakýchkoliv důvodů,
vezou se na snaze těch třídících. I oni mají
bonus z třídění ve výši 95,- Kč na osobu.
Pokud by kázeň občanů při třídění byla
lepší, nemusel být poplatek pro rok 2013
590,- Kč, ale mohl být nižší. Těžko
odhadovat o kolik. Rezervy zde určitě
jsou. Stačí se podívat do nádob na směsný
komunální odpad, co v nich je. Troufám si
říct, že někdy i 50% objemu by se nechalo
vytřídit. Dle průměrných hodnot každý
občan naplní týdně cca 17 litrů v nádobě.
Je to jednoduché vodítko. Komu nestačí
týdně 25 a více litrů, má velké rezervy
v třídění. Rezervy jsou značné i ve
vykazovaných 17 litrech. Je to průměrná
hodnota i s těmi občany, co zatím netřídí.
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Miloš Pala
Odbor životního prostředí
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Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Městský úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r. o. pořádají sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční

v neděli 5. května 2013
dle tohoto časového rozpisu:
Pelechov u motorestu
ŽB, Na Vápence u čp. 762
ŽB, Poštovní u čp. 428
ŽB, Poříč u internátu
Splzov na křižovatce
Bzí u prodejny Potravin
Těpeře u sokolovny
Chlístov u čp. 33

8.30–8.40
8.45–8.55
9.00–9.10
9.20–9.30
9.35–9.45
9.50–10.00
10.05–10.15
10.25–10.35

ŽB, u odbočky k poliklinice
ŽB, Malé náměstí
ŽB, Horecká (hřbitov)
Hrubá Horka u koloniálu
Střevelná u bytovky čp. 39
Jirkov u restaurace
Hors. Kamenice u has. zbroj.
Malá Horka u bus. zastávky

10.40–10.50
10.55–11.05
11.10–11.20
12.40–12.50
12.55–13.05
13.10–13.20
13.30–13.40
13.50–14.00

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena
podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány
kvalifikovanými pracovníky naší společnosti.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
 léky všeho druhu včetně mastí
 domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky, ustalovače,
chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.). Vše řádně
označené!
 zbytky starých barev, obaly od barev
 televizory, ledničky, zářivky
 všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
 upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
 olejové filtry a další zaolejovaný materiál
Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům
zajišťujícím sběr.
Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude
zjištěna adresa.
Mariánské Lázně
3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem
mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.
4.

Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce Městského úřadu.

Další informace poskytne Městský úřad nebo přímo pracovníci Severočeských
komunálních služeb s. r. o. na telefonním čísle 483 312 403.
Miloš Pala
odpadové hospodářství Města
Žel.ulice
Brod
Vaněčkova
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Městská policie
Železný Brod
informuje

Vlajka pro Tibet
nechyběla
v Železném Brodě

V březnu byla při hlídkové činnosti
strážníkem MP na mostě přes Jizeru
nalezena žena, která ležela na
chodníku. Strážník poskytl neprodleně první pomoc a přivolal RZS,
která ženu převezla do nemocnice.
 V březnu bylo řešeno 6 případů
krádeží v obchodech.
 V březnu řešila MP společně s PČR
8 případů, ve kterých docházelo
k vzájemnému napadání dvou a více
osob. Některé případy byly hodnoceny jako přestupek a ostatní si převzala PČR k provedení dalších úkonů.
 Celkem bylo v březnu přijato 180
oznámení, 8 z nich bylo vyřešeno
v blokovém řízení, 10 případů bylo
předáno k dořešení správnímu orgánu,
20 případů bylo řešeno ve spolupráci
s policií ČR. Zbytek případů byl
vyřešen domluvou nebo se jednalo
o žádosti o pomoc, které nemají
trestněprávní charakter.


Už od roku 2003 je na radnici vždy
10. května vyvěšena tibetská vlajka jako
symbol sympatií a podpory Tibeťanů
v boji za jejich nezávislost. Připomínáme
si tak události z 10. března 1959, kdy bylo
ve Lhase, hlavním městě Tibetu, násilně
potlačeno povstání proti čínské okupaci,
po kterém zůstalo 80 000 mrtvých
Tibeťanů. V reakci na toto smutné výročí
vznikla v západní Evropě v polovině
devadesátých let dnes již celosvětová
akce „Vlajka pro Tibet“, ke které se Česká
republika pravidelně připojuje od roku
1996. Dohoda z roku 1951, která Tibetu
přiznávala autonomii, nebyla ze strany
komunistického vedení Číny nikdy
dodržena, a tak nenásilný boj za přežití
a zachování národní identity pokračuje
z velké části právě díky podpoře mezinárodního společenství. Současná situace
v Tibetu je kritická. V roce 2008 proběhly
v Tibetu masivní protesty proti porušování lidských práv, při nichž zemřelo
několik desítek Tibeťanů, více než tisíc
lidí bylo zatčeno čínskou policií. Tibet je
od té doby kvůli obavám z demonstrací
spojených s výročím březnového povstání v období od února do května
každoročně zcela uzavírán nejen pro
turisty, ale i pro zahraniční pozorovatele
a média. Za poslední tři roky si sebeupálení jako nejkrajnější formu protestu
proti politickému, kulturnímu a náboženskému útlaku ze strany Číny zvolilo
95 Tibeťanů. Jen v listopadu 2012 se
podle dostupných informací upálilo 28
Tibeťanů. Moci aktivně chránit lidská
práva ve své i jiných zemích je jednou
z výsad doby, ve které žijeme.

Městská policie upozorňuje
S příchodem jara dochází každoročně
k zvýšení nárůstu krádeží a vloupání.
Většinou se jedná o krádeže kovů
a vloupání do chat. Žádáme občany, aby
pozorně sledovali své okolí a jakékoliv
podezřelé jednání v okolí neprodleně
oznámili MP. V minulém roce se za
přispění občanů podařilo odhalit nebývalé množství těchto skutků. Je však
důležité, aby se tyto poznatky dostávaly
k MP ihned; každé zpoždění, byť jen
v řádu hodin, výrazně snižuje možnost
dopadaní pachatele. Předem děkujeme za
spolupráci.
velitel MP sstr. Hriník Pavel

Mgr. Josef Haas, tajemník městského úřadu

nepřetržitě mobil na MP: 602 646 188
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Město Železný Brod nabízí k prodeji
nebo k pronájmu
stavba s čp. 424 – ulice Poštovní, obec Železný Brod
ppč. 727 – zastavěná plocha o výměře 181 m2, k. ú. ŽB
2
 k pronájmu nebytový prostor o výměře 60,80 m
2
 na prodej – jedna bytová jednotka 3+1 o výměře 74,6 m
2
nebytový prostor o výměře 60,80 m :
 min. cena 2 200 000 Kč

Město Železný Brod nabízí k pronájmu
areál bývalého Exathermu: jedná se o bývalý výrobní závod, který leží v levobřežním centru
Miloš Havlík
města. Areál se skládá z několika budov a pozemků :
STAVBY
objekt A – budova bez čp – výrobní objekt na parcele 770/3
objekt B – čp. 138 – na parcele 770/2, výrobní objekt
objekt C – budova bez čp – výrobní objekt na parcele 770/1
objekt D – čp. 823 – na parcele 769/4 občanská vybavenost
POZEMKY
ppč. 769/3 o výměře 810 m2
ppč. 769/4 o výměře 483 m2
ppč. 770/1 o výměře 383 m2
ppč. 770/2 o výměře 1039 m2
ppč.770/3 o výměře 119 m2
vše v k. ú. Železný Brod

Město Železný Brod nabízí k prodeji
ppč. 48/2: zahrada, výměra 2818 m2, k. ú. Chlístov
u Železného Brodu
Pozemek je v platném územním plánu určen k zastavění stavbou rodinného domu.
Pozemek je přístupný z veřejné komunikace.
Podmínkou prodeje pozemku z majetku Města
Železný Brod je realizace stavby rodinného domu.

Kontakt:
14
10

Iveta Polejová
odbor územního plánování
a regionálního rozvoje

tel.: 483 333 944
i.polejova@zelbrod.cz
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
MÍSTNÍ SKUPINA ŽELEZNÝ BROD
POŘÁDÁ

SBÍRKU ŠATSTVA
PRO HUMANITÁRNÍ ÚČELY
pátek 19. dubna 2013
sobota 20. dubna 2013
od 15 do 17 hodin
od 9 do 11 hodin
v budově internátu na Poříči v 1. patře
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V LETOŠNÍM ROCE VYBÍRÁME
LETNÍ A ZIMNÍ OBLEČENÍ – dámské, pánské, dětské
Miloš Havlík
LŮŽKOVINY, PROSTĚRADLA, RUČNÍKY, UTĚRKY, ZÁCLONY, LÁTKY
(min. 1m2)
 DOMÁCÍ POTŘEBY – nádobí bílé, černé, skleničky (vše nepoškozené a dobře
zabalené)
 VATOVANÉ I PÉŘOVÉ PŘIKRÝVKY, POLŠTÁŘE, DEKY A SPACÁKY
 OBUV – spárovaná a nepoškozená
 HRAČKY – nepoškozené a kompletní



Umístění reklamních
zařízení a vystavení
zboží na chodnících

Prodej stánkových
míst na Jarmark 2013

Prodej stánkových míst na Jarmark 2013
bude zahájen 30. 4. 2013 v 8 hod. na
Upozorňujeme všechny podnikající fyzické
i právnické osoby, které umísťují na služebně Městské policie.
chodnících a komunikacích v Železném Ceník (1 stánek = 3 m²): 700 Kč / den.
Brodě reklamní tabule typu "A", "T"
a vystavené zboží, aby požádaly o povolení
zvláštního užívání na odboru dopravy dle
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích
Po vydání rozhodnutí o povolení zvláštního
užívání je nutné splnit ohlašovací i poplatkovou povinnost dle Obecně závazné
vyhlášky č. 5/2012, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.
Pokud tyto povinnosti nebudou splněny,
nebude možno výše uvedená zařízení a zboží
umísťovat na chodnících a komunikacích.
Ivana Ševčíková
Finanční odbor Města Žel. Brod
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Upozornění plátcům místního poplatku
za odpady
Finanční odbor MěÚ upozorňuje občany,
že dnem 31. března skončil termín pro
úhradu 1. splátky místního poplatku za
likvidaci komunálního odpadu. Pokud
jste ještě nezaplatili, učiňte tak do konce
měsíce dubna v pokladně MěÚ nebo
převodem na účet města:
č. ú.: 2225-0963249319/0800, variabilní
symbol 13371, konstantní symbol 378,
specifický symbol sdělí správce poplatku
na telefonním čísle 483 333 955 nebo
e-mail v.ersilova@zelbrod.cz. Tento
specifický symbol je u poplatníka stabilní
a lze jej použít i při platbách v dalších
letech. Pro správné zařazení platby je
uvedení specifického symbolu nezbytné!

Druhá část poplatku je splatná do 30. září.
V případě neuhrazení poplatku nebo jeho
části v tomto kalendářním roce jej může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Dále upozorňujeme občany, kteří platí
místní poplatek za odpady převodem
z účtu, aby si opravili trvalé příkazy
nebo provedli úhradu v nové výši
poplatku. Od 1. 1. 2013 byl poplatek
zvýšen na 590,- Kč za osobu a kalendářní rok. Vy, kteří jste již zaplatili
v nesprávné výši, zaplaťte vzniklý
rozdíl do konce měsíce dubna.
Vladimíra Eršilová
finanční odbor, pokladna města

Informace o investiční činnosti na území města
Železný Brod v roce 2013
Protože v letošním roce se uskuteční nebo
bude zahájena řada stavebních činností,
které výrazně zasáhnou do života města,
přinášíme výčet akcí tak, jak s nimi byli
seznámeni zastupitelé na posledním
jednání.
V dubnu bude zahájena rekonstrukce
mostku přes Brodecký potok v horní části
Masarykovy ulice u odbočky na sídliště
Na Vápence. Během stavby bude
částečně omezen provoz. Rekonstrukce
bude prováděna ve dvou etapách a doprava bude řízena semafory. Objízdná
trasa pro autobusy k železniční stanici
bude vedena Nádražní ulicí, kde bude
provizorně zajištěn dolní most přes
Brodecký potok. Investorem stavby je
Liberecký kraj.
Během léta bude realizována rekonstrukce kanalizace v Poštovní ulici.
Během stavby dojde k rekonstrukci
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kanalizace a tím i úplné uzavírce Poštovní
ulice od pošty na Jiráskovo nábřeží.
Stavba je koordinována se záměrem
města vybudovat nová parkovací místa na
Jiráskově nábřeží. Požadavkem je po
dokončení stavby obnova asfaltu v plné
šíři. Investorem stavby je Severočeská
vodárenská společnost a.s.
V Panské zahradě je umístěna redukční
plynová stanice, která by měla projít
rozsáhlou rekonstrukcí. Během stavby
dojde k záboru části chodníku v Panské
zahradě a k dočasnému odstranění
lavičky a skluzavky. Vše bude po
dokončení stavby uvedeno do původního
stavu. Podle posledních informací bude
součástí stavby také komplexní
rekonstrukce plynovodu v ulici Smetanovo zátiší. K realizaci zřejmě dojde až
v roce 2014. Investorem stavby je RWE
GasNet a. s.

V současné době probíhá výběrové řízení
na dodavatele stavby zateplení a rekonstrukce ZŠ Pelechovská – objekty jídelny,
MVD2 a tělocvičny. Stavební práce
budou probíhat hlavně během letních
prázdnin, ale vnější úpravy a dokončení
proběhne během podzimních měsíců.
Investorem stavby je Město Železný Brod
a stavba je finančně podpořena z Operačního programu životní prostředí
(OPŽP).
Obdobným způsobem bude provedeno
zateplení objektů mateřských školek
(celkem 3 objekty), Domu dětí a mládeže,
Technických služeb města a kulturního
domu v Jirkově. V nejbližší době budou
zpracovány zadávací dokumentace na
školky tak, aby byl jejich provoz dotčen
co nejméně, následně budou během
podzimních měsíců realizovány úpravy
na objektu technických služeb a kulturního domu. Investorem stavby je Město
Železný Brod a stavba je finančně
podpořena z Operačního programu
životní prostředí (OPŽP).
Patrně nejnáročnější stavbou z hlediska
financování i organizace stavebních prací
bude stavba Terminálu Železný Brod.
V současné době se připravuje výběr
dodavatele a probíhají práce a jednání na
zadávací dokumentaci. Součástí akce
bude stavba nového autobusového
nádraží vedle železniční stanice, rekonstrukce Nádražní ulice včetně mostu přes
Brodecký potok a přestavba dnešního
autobusového nádraží na zastávku se
čtyřmi stáními. Stavební práce budou
pravděpodobně zahájeny v srpnu nebo
září letošního roku a stavba by měla být
dokončena nejpozději na podzim 2014.
Během stavby budou omezeny některé
linky zajíždějící k železniční stanici
a bude nutno řešit provizorní autobusové
nádraží – např. ve Smetanově zátiší.
Investorem stavby je Město Železný Brod
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a stavba je finančně podpořena z Regionálního operačního programu NUTS
II Severovýchod (ROP).
Poslední rozsáhlejší investiční akcí by
měla být druhá etapa Regenerace
panelového sídliště Jiráskovo nábřeží.
V rámci stavby dojde k vybudování
nových parkovacích míst. Investorem
stavby je Město Železný Brod a v současné době čekáme na rozhodnutí, zda
Ministerstvo pro místní rozvoj na
realizaci projektu přispěje dotací z Programu regenerace panelových sídlišť.
V případě kladného vyřízení bude stavba
realizována během podzimu letošního
roku.
O dalších podrobnostech plánovaných
stavebních akcí budeme občany města
pravidelně informovat.
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Ing. Daniel Mach, odbor územního
plánování a regionálního rozvoje

Jiráskovo nábřeží
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Informace odboru územního plánování
a regionálního rozvoje
Městský architekt

Naše fasáda

Konzultační dny městského architekta
jsou dlouhodobě dohodnuty vždy na
první pondělí v měsíci. Vzhledem k velikonočním svátkům bude v měsíci dubnu
konzultační den v pondělí 8. 4. 2013. Své
záměry mohou stavebníci zdarma
konzultovat od 10 do 17 hodin v kanceláři
č. 300 městského úřadu.

Dne 19. 4. 2013 bude ukončena možnost
požádat si o nízkoúročenou půjčku
z programu Naše fasáda. Požadavky na
nutné doklady jsou zveřejněny na
webových stránkách města v sekci
„Dokumenty“. Jedním z požadavků je
konzultace s městským architektem,
využijte proto, prosím, konzultační den
8. 4. 2013. Zastupitelstvo města bude
o poskytnutí půjček jednat na svém
veřejném jednání dne 6. 5. 2013.

Železniční viadukt
Významným prvkem Masarykovy ulice
je železniční viadukt. Jeho stav je v současné době takový, že v loňském roce
byly provedeny základní udržovací práce,
ale již nebyla dokončena oprava dle
příslibu z roku 2011, a to z důvodu
reorganizace státního podniku Správa
železniční dopravní cesty, který má v péči
železnice v rámci republiky.
V té době vznikl záměr upravit vzhled
viaduktu tak, aby nebyl jen šedivou
hmotou klenoucí se nad ulicí. Ve
spolupráci s městským architektem
a Střední uměleckoprůmyslovou školou
sklářskou vznikl nápad na vyhlášení
studentské soutěže na zvelebení objektu.
Do soutěže se zapojilo velké množství
studentů, a jejich práce jsou v současné
době vystaveny ve foyer KC Kino
Železný Brod. Z těchto prací vybrala
komise pro vzhled města a městský
architekt pět návrhů, které jsou podle
jejich názorů kvalitní a inspirativní.
Současně se Rada města rozhodla těchto
pět návrhů finančně ocenit. Protože
v době přípravy Zpravodaje ještě nebylo
rozhodnuto o způsobu předání odměny,
budou jména vítězů zveřejněna až
v příštím vydání Zpravodaje.
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Program rozvoje města
V rámci prací na Programu rozvoje města
byla zpracována analytická část
dokumentu, tedy část informující o stavu
a možnostech rozvoje města. Součástí
těchto prací bylo i zpracování SWOT
analýzy, tedy analýzy slabých a silných
stránek města, hrozeb nebo příležitostí
jeho rozvoje. Zastupitelstvo města
schválilo na svém posledním jednání
složení pracovní skupiny, která dokument
připomínkuje a podílí se na jeho doplnění,
případně změnách. Ve schváleném
rozsahu má pracovní skupina 26 členů,
kteří jsou obyvateli města a žijí nejen
v centru, ale i v místních částech.
Informace o zpracování programu
a činnosti skupiny jsou pravidelně
zveřejňovány na webu města v sekci
„Dokumenty“.
Ing. Daniel Mach, odbor územního
plánování a regionálního rozvoje
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Městský úřad Železný Brod jako správce místního poplatku ze psů (dle zákona č. 565/1990 Sb.)
upozorňuje všechny držitele psů na povinnost oznámit do 15-ti dnů vznik i zánik své poplatkové
povinnosti, tj. přijít psa přihlásit i odhlásit správci poplatku na Městském úřadu v Železném
Brodě – budova radnice, 2. patro, finanční odbor. Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem
nebo sídlem na území města Železný Brod. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)

b)

c)

d)

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

1 000 Kč

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

750 Kč

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

120 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

750 Kč

za psa držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v částech města
Bzí, Horská Kamenice, Hrubá Horka, Chlístov, Jirkov, Malá
Horka, Pelechov, Splzov, Střevelná, Těpeře,Veselí za prvního psa
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Informace pro majitele psů

50 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

100 Kč

za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodů, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
podle písm. a)
podle písm. b)
podle písm. c)

200 Kč
120 Kč
50 Kč

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

300 Kč
200 Kč
100 Kč

Splatnost poplatku
a) nečiní-li více než 400 Kč ročně, nejpozději do 31.března příslušného kalendářního roku,
b) činí-li více než 400 Kč ročně, je splatný ve čtyřech stejných splátkách, nejpozději
v termínech do 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince příslušného kalendářního
roku,
c) poplatek lze zaplatit i jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku.
Připomínáme všem držitelům psů, kteří ještě nezaplatili místní poplatek ze psů pro rok 2013,
případně za roky minulé, aby tak učinili co nejdříve, neboť Městský úřad Železný Brod jako správce
místního poplatku ze psů, přistoupí k vymáhání exekucí.
Ivana Ševčíková, finanční odbor
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Stavební práce na stezce Greenway Jizera
pokračují, cyklostezka mezi Turnovem
a Malou Skálou bude dokončena v létě

V závěru roku 2012 byly dokončeny
stavební práce v úseku Malá Skála –
Líšný v rámci nově budované stezky
Greenway Jizera. Po zpoždění prací
způsobené řešením nestabilního podloží
stavby byl dokončený úsek zkolaudován
ke konci roku 2012. Jedná se o stezku pro
pěší a cyklisty o délce 1,4 km v šíři 2,5 m
s povrchem z mechanicky zpevněného
kameniva (minerální beton). Část o délce
zhruba 110 m je dlážděná v šíři 1,6 m,
závěr (84 m) je asfaltový v šíři 3 m. Stezka
je vybavena lavičkami, odpočívadlem
(stůl s lavicemi) a informační tabulí.
Kromě využití pro pěší a cyklisty se
nabízí spojení se zapůjčením lodí či
koloběžek na Malé Skále. Stezka je
vybudovaná jako bezbariérová.
Slavnostní otevření tohoto úseku
stezky bylo z důvodu termínu ukončení
odloženo na duben 2013 a proběhne
v rámci odemykání Jizery v Malé
Skále.
Současně probíhají práce i na dalších
úsecích stezky, a to Dolánky – Rakousy
a Rakousy – Malá Skála. V lednu a březnu
byly mezi Rakousy a Malou Skálou
osazeny kovové konstrukce dvou nových

20
12

www.zeleznybrod.cz

mostních objektů přes Jizeru. Na konci
ledna se jednalo o most v blízkosti Malé
Skály, na počátku března pak na straně
Rakous. V současnosti probíhají práce na
příjezdových komunikacích k mostům
a obkládání mostních opěr.
V prosinci byla dokončena úprava lávky
pro pěší na železničním mostě (rozšíření
na maximálně přípustných zhruba 1,6 m)
v Rakousích. Současně byly vybudovány
gabionové stěny a nájezdové rampy na
těleso mostu, a těleso stezky v osadě
Loužek.
V úseku Dolánky – Rakousy byly práce
před koncem roku dočasně přerušeny
a k obnovení pracovní činnosti dojde
v průběhu března. Pro přístup na stavbu se
musel na konci léta zřídit provizorní brod
z levého břehu řeky. V roce 2013 zbývá
dokončit svrchní vrstvy komunikace,
povrch stezky a zajistit vybavení a dopravní značení stezky.
Nová komunikace je budována v šíři 2–3
metry jako stezka pro chodce a cyklisty
s povrchem z minerálního betonu (mechanicky zpevněného kameniva). V místech nájezdu na most bude stezka zúžena
na 1,5 m a označena značkou „Cyklisto,
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Stavební práce na Greenway Jizera se blíží do finále

Výstavba stezky je součástí projektu
„Greenway Jizera v úseku Dolánky –
Líšný“, podpořeného z regionálního
operačního programu NUTS2 Severovýchod. V roce 2013 bude projekt
ukončen po stránce stavební (kolaudace
stezky), administrativní (dočerpání
dotace) i z pohledu cestovního ruchu
(vytvoření nové nabídky).
Projekt „Greenway Jizera v úseku
Dolánky – Líšný“ (CZ.1.13/3.1.
00/14.00946) je spolufinancovaný
Evropskou unií z Evropského fondu pro
regionální rozvoj.
Ing. Jiří Lukeš
ředitel Sdružení Český ráj
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sesedni z kola“. Dílčí úseky mezi
Rakousy a Malou Skálou dostanou
živičný povrch.
Dle aktuálně platného harmonogramu je
termín dokončení stavebních prací
a předání stavby v úsecích Loužek –
Rakousy a Rakousy – Malá Skála
naplánován na květen 2013. Cílem je
dokončení prací a uvedení celé stezky do
provozu v létě 2013. Po dokončení
stavebních prací bude na novou stezku
přeložena cyklotrasa č. 4170 (Dolánky –
Líšný), nově značená jako národní
dálková cyklotrasa č. 17.
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Součástí stezky je i nový most
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Informační a kulturní středisko
Dobré zprávy
z divadelní scény
„Divadlo nabývá důležitosti jakožto
společenské médium. Špatná divadla jsou
stejně škodlivá jako špatné školy nebo
špatné kostely, protože moderní civilizace rychle násobí tu kategorii, pro
kterou je divadlo jak školou, tak
kostelem.“ (George Bernard Shaw)
Rok 2013 nám přinese do
Železného Brodu dva
divadelní festivaly. V dubnu nás čeká ochotnický
divadelní maraton, letos
pod novým názvem BRODSKÁ
PAVUČINA. Vedle této nesoutěžní
přehlídky amatérského divadla je na
listopad naplánována soutěžní přehlídka
POHÁREK SČDO – soutěž monologů
a dialogů, Memoriál Zdeňka Kokty. Tato
soutěž je dvoustupňová, prvním stupněm
jsou oblastní kola, druhým stupněm je
národní přehlídka. Soutěž je určena
amatérům starším šestnácti let a soutěží se
v kategoriích: mužský monolog, ženský
monolog a dialog.
SČDO neboli Svaz českých
divadelních ochotníků je
společenskou organizací
neprofesionálních tvůrců
a příznivců divadelní činnosti. Posláním svazu je
podílet se na rozvoji činností ochotnického a loutkového divadla. K nejvýznamnějším
aktivitám svazu patří vzdělávání
(scénografická či režisérská škola)
a pořádání přehlídek a soutěží (Kandrdásek SČDO, Jednoaktovky SČDO,
Krakonošův divadelní podzim ve
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Vysokém nad Jizerou). Bližší informace
o SČDO naleznete na http://www.scdo.
webpark.cz/.
Železný Brod spadá podle dělení svazu do
Jizerské oblasti, kde dosud Pohárek
SČDO chyběl. DS Tyl Železný Brod
dospěl začátkem roku k rozhodnutí, že se
organizace této divadelní přehlídky pro
Jizerskou oblast zhostí. Uspořádání
prestižní přehlídky posune DS Tyl
Železný Brod mezi ochotnickými soubory zase o kousek výš. Ze srdce přeji
paní Zdislavě Bohuslavové coby ředitelce přehlídky a všem ostatním členům
souboru coby organizačnímu týmu
mnoho sil při přípravě přehlídky.
(ich)

Zdislava Bohuslavová, DS Tyl Žel. Brod
pohádka O princi, který měl v pupíku šroubek, r. 2008
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Městské divadlo

ZAJÍMAVOSTI
KULTURNÍ
AKCE

pondělí 8. dubna 2013 od 10 hodin
Jules Verne / Vít Pokorný:
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
režie: Miroslav Pokorný
v podání divadla AHA Praha
Nesmrtelný dobrodružný příběh točící se
kolem veliké sázky a pozoruhodné a nebezpečné cesty anglického gentlemena Fogga
a jeho věrného sluhy Proklouze.
Ve hře je využito činohry, filmové projekce, stínohry, zpěvu, tance a dalších
magických kouzel divadelního světa.
Více informací na http://www.divadloaha.cz
Vstupné: 40 Kč (rodinné představení
vhodné pro širokou veřejnost)
pátek 19. dubna 2013 od 10 hodin
PATŘÍME K SOBĚ 2013

Již 16. ročník festivalu mládeže se zdravotním postižením z celé České republiky.
Na tento program zveme širokou veřejnost,
diváky, kteří potleskem ocení píli a snahu
účinkujících. Vstupné: 30 Kč

Připravujeme na květen

Na stojáka
Stand-up je komediální styl vhodný pro kluby, bary,
divadla i alternativní prostory. Komik mluví na určité
téma přímo k publiku, obvykle přednese několik
humoristických povídek, krátkých vtipů zvaných
„bity“. Komikovi se v jeho vynalézavosti meze
nekladou, a tak může využít při výstupu nejrůznější
rekvizity, hudební či magické doplnění čísla a podobně.
Popularita tohoto druhu pořadu v České republice stále
stoupá.
Do Železného Brodu přijede „silná čtyřka“ ve složení:
Ester Kočičková, Dominik Heřman Lev, Ondřej Havlík a
Petr Cerha. Nenechte si to ujít.

24
16

Ž VĚ
10. 5. od 20 hod.
v Městském divadle
Železný Brod
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Základní umělecká škola v Železném Brodě
srdečně zve širokou veřejnost na

KONCERT UČITELŮ A ABSOLVENTŮ
Ještě v rámci připomenutí dne učitelů, který jsme oslavili 28. března, jsme pro Vás
připravili KONCERT UČITELŮ A ABSOLVENTŮ. Poslechnete si a jinou formou
se seznámíte nejen se současnými, ale i s bývalými učiteli naší školy a také Vám
představíme naše úspěšné absolventy, kteří se po skončení docházky na naší školu
nadále věnovali studiu hudby na odborných uměleckých školách a tak zúročují vklad,
který získali na zdejší „zušce“.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
Ve dnech 22.–26. 4. 2013 zveme všechny zájemce na TÝDEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ. Rádi bychom především rodičům předškoláků a školáků touto formou
nabídli informace o tom, jak naše škola funguje, co zajímavého nabízí a s čím se u nás
děti setkávají. Budete mít možnost přijít do vyučovacích hodin, podívat se, jak s dětmi
pracují naši učitelé. Děti si budou moci vyzkoušet hru na nejrůznější hudební nástroje
nebo zpěv, ve výtvarném oboru techniky kreslení či modelování z keramické hlíny,
v LDO si zkusí pohrát se svou fantazií a tvořivostí a rodiče mohou získat od
vyučujících aktuální informace o docházce do naší školy. Pro Vaše případné dotazy
Vám bude k dispozici i vedení školy. Podrobný rozpis, kdy který učitel či obor jsou
k dispozici, najdete v dubnu na našich nových webových stránkách.
Naše škola přijímá děti všech věkových kategorií.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Eva Lédlová

KULTURNÍ AKCE

úterý 9. dubna 2013 v 19 hodin v Městském divadle

25
17

Železnobrodský zpravodaj | duben 2013

www.zeleznybrod.cz

Městské muzeum v Železném Brodě
NÁRODOPISNÁ EXPOZICE BĚLIŠTĚ

ZAJÍMAVOSTI
KULTURNÍ
AKCE

21. 5.–23. 6. 2013: Lidové krajky a výšivky
Výstava bude zahájena 18. května v kapli sv. Jana Nepomuckého na Poušti nad
Železným Brodem v rámci tradiční pouti. Ta bude letos ozvláštněna lidovými kroji, do
kterých se obléknou organizátoři, prodejci i nadšení návštěvníci.
Výstava poté poputuje do prostor národopisné expozice na Bělišti.

24. 5. 2013 – III. Muzejní noc v Železném Brodě
Táňa Fišerová
Do celorepublikového
Festivalu muzejních nocí se naše instituce zapojí již
potřetí. Muzejní noc proběhne v národopisné expozici na Bělišti a letos se
ponese v duchu textilní výroby, zpracování lnu, barvení látek a praní prádla.
Fišerová
Návštěvníci Táňa
se budou
moci aktivně zapojit do některých činností, čeká na ně
soutěž, výtvarná dílna, poznávání předmětů ad. Před domem bude probíhat
doprovodný kulturní program.Otevřeno: 4.–27. května, úterý – neděle 13–16 hod.
Od 18 do 23 hodin bude otevřena galerie Chlístov studia Lhotský. Pravidelný
odvoz návštěvníků z náměstí v Železném Brodě na Chlístov bude zajištěn.

28. 6. 2013 – Koncert na Bělišti – pardubická skupina DVA
České hudební duo Dva ve složení Bára Kratochvílová (*1981) a Jan Kratochvíl
(*1976), vzniklo roku 2006 a do širšího povědomí vstoupilo po vydání úspěšné desky
Fonók v září 2008, za kterou si vysloužilo nominaci na cenu Anděl v kategorii
alternativní hudby.
Koncerty skupiny Dva jsou vyhlášené především hravostí a kreativitou – oba členové
na pódiu s naprostou samozřejmostí střídají hudební nástroje, zaznívá kytara, živé
smyčky, saxofon, klarinet, megafon i různé hračky. Jsou tvůrci soundtracku pro
počítačovou hru Botanicula
animátora Járy Plachého
(Amanita Design – tvůrci hry
Machinárium, Samorost)
a byli za něj oceněni na
Independent Game Festivalu
v San Franiscu hlavní cenou za
hudbu.
www.2dva.cz
Kateřina Řezníková
Městské muzeum
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KULTURNÍ AKCE

Novinky v KC Kino Železný Brod
Již od 7. března máme kino v novém! Na
základě reakcí našich diváků a pobídky ze
strany vedení města jsme se rozhodli
vyměnit gauče a křesla ve spodní polovině sálu. Celkem 20 nových křesel
a sedm dvojsedaček v jednotném designu
a barvě tak již několik týdnů nabízí
vysoký komfort všem našim návštěvníkům!

A na závěr prosba – ve foyer kina kdysi
bývala břidlicová nástěnná plastika. Kam
se poděla? Kde je jí konec? Budeme
velice vděčni za jakoukoliv informaci
o jejím osudu, kterou nám pošlete na
info@kinobrod.cz. Předem velice
děkujeme!
Mgr. David Pešek
vedoucí KC Kino Železný Brod

Nejen vybavení sálu, ale i program
doznává několika změn a novinek. Od
dubna zveme na Hrůzné kino – netradiční
projekce aktuálních i klasických hororových snímků pro všechny ty, kdo se rádi
bojí. Jednou měsíčně, vždy v pozdních
večerních hodinách!
Dále opouštíme pravidlo opakování
stejných filmů ve čtvrtek a v pátek. Místo
toho budeme v tyto dny nabízet více
různých titulů v různé časy a „svůj“ film
tak v kině najde jistě mnohem více
diváků. Ty nejúspěšnější budeme
samozřejmě reprízovat i nadále.
Hledáme břidlicovou plastiku

KC Kino bylo vybaveno novými gauči
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9.30

10.00

11.00
11.30
12.00

13.00
14.00
14.30
15.00

Zahájení poutě – fara
Kytarový koncert studenta
AMU H. Králové V. Jelínka.
Sklářské studio rodiny
Olivových – 1. patro.
Práce a umělecké techniky
Jaroslavy Balatkové a jejích přátel.
Výstava děl studentů
SUPŠS v Železném Brodě. Výstava prací žáků pěnčínské školy.
Slavnostní poutní mše svatá v kostele sv. Josefa – hlavní celebrant páter
PaedDr. ICLic. Michal Podzimek Th. D. z Liberce doprovázet bude zpěv
Chrámového sboru kostela sv. Jakuba ze Železného Brodu, pod vedení
p. Věry Hlubůčkové
divadelní soubor Matičky s Pohádkou o Budulínkovi
Huntířovský smíšený pěvecký sbor – Mgr. Věra Paldusová
zahájení čtvrté muzejní sezóny – slovo autorů, požehnání, novinky
expozice představení novinek z Kittelovy apatyky pro rok 2013.
2013 – Rok lidové architektury – také na Kittelovsku
v kostele sv. Josefa: Koncert chrámové a klasické hudby Mgr. Klokočníhové
a jejích přátel
před farou: Pásmo tanců, písniček a říkadel – Folklorní soubor Nisanka
z Jablonce nad Nisou
Odpolední představení Matičky: Vařím, vařím pohádku
Smíšený pěvecký sbor Janáček z Jablonce nad Nisou

KULTURNÍ
KULTURNÍ
AKCE AKCE

Pouť sv. Josefa na Krásné v Kittelovsku
středa 1. 5. 2013

Po celou dobu poutě je možné zakoupit si levné domácí a stylové občerstvení ve farské
kuchyni, u hasičů, ve stáncích Kitl s. r. o a Kozí farmy Pěnčín. Na posezení jste vítání
všude.
Koníčci p. Šeflové budou vozit děti na louce nad kostelem.
Případná změna programu je vyhrazena.
Doprava – 8.40 hod je odjezd autobusu ze Železného Brodu z Malého náměstí, přes
Těpeře–Alšovice– Pěnčín, s obvyklými autobusovými zastávkami
Pořadatelé: Obec Pěnčín, Římskokatolická farnost Krásná, Matice děk. železnobrodského, Kitl s. r. o., Krásnohled , Výletní areál Pěnčín.
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Pozvánka místní skupiny České
křesťanské akademie – Český ráj:

KULTURNÍ AKCE

Srdečně zveme na na
přednášku doc. Pavla
Hoška, Th. D. a besedu
s ním.

32
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Je autorem mnoha knih, jako např.:
C. S. Lewis – mýtus, imaginace
a pravda (2004)
Na cestě k dialogu (2005)
Cesta ke kořenům (2010)
Židovská teologie křesťanství (2011)
A bohové se vracejí (2012)





v úterý 16. dubna 2013 v 18.15 hod. 
v aule sklářské školy v Železném Brodě 

na téma „ŽIDOVSKÁ TEOLOGIE
KŘESŤANSTVÍ“.
Kniha stejného názvu je věnována
pozoruhodné a v českém prostředí takřka
neznámé rozpravě mezi židovskými
učenci posledních desetiletí. V této
rozpravě dochází k významnému posunu
v hodnocení vzniku, povahy a dějinného
poslání křesťanské víry a křesťanské
církve, a také ve způsobu, jak tito židovští
učenci interpretují ústřední výpovědi
křesťanské tradice. Usilují o autenticky
židovské porozumění křesťanství, které
zůstává pevně zakotvené v souřadnicích
rabínského myšlení a které se chce
zároveň co nejvíce přiblížit tomu, jak
křesťané rozumějí sami sobě a své víře.
Ve svém úsilí o rozvíjení židovské
teologie křesťanství vycházejí tito učenci
z přesvědčení, že po staletích nedorozumění, nepřátelství a pronásledování
přichází doba, kdy si Židé a křesťané
mohou konečně navzájem naslouchat
a porozumět.
Doc. Pavel Hošek, Th.D. (nar. 1973),
vedoucí katedry religioniostiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze, studoval teologii a religionistiku právě na této fakultě. Zabývá
se vztahem teologie a vědy o náboženství
a problematikou mezináboženského
dialogu.

Seznam jeho článků, vědeckých monografií, kapitol v monografiích, původních
prací v recenzovaných odborných časopisech a v recenzovaných sbornících
a podobně by zabral několik stránek.
Proto bychom měli využít tento potenciál
a opět zaplnit aulu do posledního
místečka! Srdečně všechny zveme a těšíme se na bohatou účast a spoustu otázek
nejen k danému tématu.
Ing. arch. Martin Tomešek

doc. Pavel Hošek, Th. D.
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V říjnu tohoto roku bude zahájena nová
sezóna Metropolitní opery v New Yorku
a také vysílání sobotních představení na
plátnech vybraných kin, kam patří i kino
Jitřenka v Semilech. Kulturní středisko
našeho města se snaží zařídit dopravu do
kina, jelikož neexistuje spojení ze Semil
po skončení přenosu. Pro vaši informaci
zde uveřejňujeme program celé sezony.
Pátého října uvidíme Evžena Oněgina
a 26. října Šostakovičovu velmi zajímavou a málokdy provedenou operu
Nos. V listopadu následuje devátého
Tosca a před Vánocemi Verdiho skvělá
poslední opera Falstaff. Vzácnou
příležitostí bude osmého února Rusalka
s Renée Fleming v titulní roli. Pak následuje 1. 3. 2014 Princ Igor a o dva týdny později Werther, velmi romantická
opera od J. Masseneta podle Goetheho

románu. Pátý duben bude ve znamení
oblíbené Bohémy. Následuje Mozart
a jeho rozkošná Così fan tutte, opera plná
nádherných sopránových árií a duetů.
Sezóna pak končí 10. 5. 2014 velmi milou
a zpěvnou pohádkou o Popelce od
G. Rossiniho
Myslím, že by si vybral z tohoto programu každý milovník opery, ale i kdokoliv by měl zájem o dobrou kulturní
událost jako o nástroj, který by ho pozvedl
ze šedého mlýna denního života.
Představení Met opery se vyznačují
perfektním provedením, jedinečným
obsazením a báječnou náladou radosti
nad tím nejlepším, co se dá vytvořit
v oboru opery a hudby vůbec. Udělejte si
čas!
Ing. Jaroslav Kalfus
Průhonice

KULTURNÍ AKCE

Met Opera Program 2013/2014

Opera Così fan tutte (v překladu Takové jsou všechny)
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PIETNÍ AKT
3. května 2013 od 12 hodin

KULTURNÍ AKCE

u pomníku padlým na hřbitově v Železném Brodě
Při vzpomínkovém aktu k 68. výročí osvobození Československé
republiky bude za účasti představitelů Města, členů ZO Českého svazu
bojovníků za svobodu a veřejnosti uctěna památka obětí obou
světových válek. Květiny budou položeny i k pamětní desce
Františka Balatky v budově městského úřadu. Vzácným hostem bude
pan Artur Piechna z Varšavy, bývalý vězeň
komanda Gablonz, pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen.

Poděkování sponzorům
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Železný Brod děkuje
svým příznivcům za sponzorské dary
věnované do tomboly pořádané při
příležitosti Zahrádkářského plesu dne
9. 2. 2013 a přeje jim hodně úspěchů
v podnikání v r. 2013.
Ladislav Hlubuček
jednatel ZO ČZS
Sponzoři tomboly Zahrádkářského
plesu v Železném Brodě v r. 2013
1
p. Berka – Bemax
2
pí Brumlichová
3
pí Bursová Alena
4
pí Janečková Ria
5
Votrubcovi – sklo DÁŠA
6
p. Cvrček – dekorativní sklo
7
p. Kalousek – DETESK
8
p. Buriánek – Domácí potřeby
9
pí Brixiová – Drogerie
10
Elite Bohemia – Semily
11
EXATHERM – Pelechov
12
p. Aubrecht – chovatelské
potřeby

13

p. Svárovský – knihkupectví

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

pí Weisová – květinka
Květinka „Motýlek”
Lampglas
Lékárna „ U Anděla”
p. Šilhán – LIFE-ING
Město Železný Brod
p. Čánský – Moldex
pí Dohelská – „Nápojka” Ž. B.
pí Uxová – „Nápojka” Ž. B.
p. Peškar Jaroslav
p. Honců – „Papíráček”
p. Vetlý – potraviny
p. Klápště – potraviny
p. Havel – řeznictví
p. Kužel – řeznictví
p. Bukvic – řeznictví
San Swiss – Jičín
Sportovní oblečení – JODAS
p. Šonský – Stavebniny
p. Ježek – zlatnictví
ZO ČZS Železný Brod

14
pí Farbárová
– květinka
MĚSTO ŽELEZNÝ
BROD
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Stalo se před 80 lety

Úspěšná intervence v záležitosti
rekonstrukce silnice Žel. Brod – Malá
Skála – Turnov. Minulou středu 19. t. m.
intervenovali zástupci semilského okresu
pp. Pujman a ing. Jirounek a zástupci
okresu turnovského pp. Dr. Bajer a cestmistr Kraus spolu se zástupci SLM.
v Žel. Brodě pp. H. Jiránkem a Šimůnkem
u ministerstva veřejných prací v jmeno-

vané záležitosti. Rekonstrukce, jak
známo, rozdělena je na dvě etapy. První
etapa je Železný Brod – Malá Skála a na
tuto byl již min. zaslán projekt i rozpočet
a v den intervence byl tento předán min.
financí. Druhá etapa povede z Malé Skály
přes Oběšenec, Dolánky, Rohozec a Daliměřice do Turnova. Směr této druhé etapy
byl volen z těch důvodů, že vyžádá si
menšího nákladu, protože směr je kratší
a terén příznivější než přes Rakousy.
Vypracováním projektu této druhé etapy
byli již pověřeni pp. Ing. Kousal ze Žel.
Brodu a ing. Havlík z Prahy. Zástupcům
dostalo se ujištění, že na věci bude rychle
pracováno, aby se s přípravnými pracemi
mohlo co nejdříve začíti. Původní
rozpočet 5 a půl mil. Kč na první etapu
snížen as na 5 mil. Kč.
Kulturní a propagační odbor města
připravuje na čtvrtek 4. května přednášku
o pohřbívání žehem se 100 světelnými
obrazy krematorií, kolumbárií, zpopelňovacího zařízení a popelnicových hájů.
Přednášeti bude rada okresního úřadu
v Semilech Václav Vejvoda. O přednášku, která se bude konati ve dvoraně
městské radnice, jeví se veliký zájem.

ZAJÍMAVOSTI

Uctění památky padlých ve světové
válce. Na Bílou sobotu dvě minuty před
12. hodinou vzpomeneme padlých ve
světové válce. Tato společná vzpomínka
má v nás probuditi vědomí, že je třeba,
abychom byli jedním celkem, jednou
vůlí, jako tomu bylo tehdy, kdy zápasili
jsme o svoji svobodu. Je třeba, abychom
nevzpomínali stále jen toho, co nás dělí,
ale mysleli i na to, co nás spojuje. Žádáme
všechno občanstvo: nechť ustane na tyto
dvě minuty veškerý ruch doma i na ulici
a všichni občané nechť vzpomenou těch,
kteří padli ve válkách a těch, kdož svojí
životní prací přispěli k dobru lidstva.
Chodci nechť se zastaví a sejmou
klobouky. Povozy ustanou v jízdě. Ať
přeruší se všechna práce v průmyslových
podnicích, v kancelářích, v obchodech
a každá činnost v domácnosti. Tím uctěme
památky všech padlých za naši svobodu.

Pojizerské listy 1933
(ph)

Chalupa č. 56

35
23
25

Železnobrodský zpravodaj | duben 2013

www.zeleznybrod.cz

Střípky z archívů a kronik
Od tohoto čísla zpravodaje potěšíme naše
čtenáře, kteří jsou milovníky historie
a zajímavostí ze Železného Brodu. Nová
rubrika „Střípky z archívů a kronik”
doplní příspěvek z městského muzea
„Stalo se před 80 lety“. Vydáme se po
stopách železnobrodské minulosti v několika tematických okruzích: „Přírodní
jevy a úkazy“; „Pověsti, pověry a lidové
léčitelství“; „ Lidé“; „Domy a místa“.
V první sérii „Přírodní jevy a úkazy“ se
vrátíme k povodním, suchu a třeba i ke
kometám. Věřím, že se výlety do minulosti z pera naší nové kronikářky, paní
ing. Aleny Kortanové, stanou atraktivní
součástí zpravodaje.
(ich)

ZAJÍMAVOSTI

Povodeň na Žernovníku v roce 1871
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Železný Brod, jako každé město ležící
podél vodních toků, sužují povodně od
nepaměti. V historických pramenech
najdeme zmínky o mnohých z nich. Avšak
jak takové povodně v Brodě probíhaly, si
snad nejlépe dovedeme představit
z popisu povodně na Žernovníku.
Neděle 18. července 1871 byla od rána
parným a dusným letním dnem. Toho dne
si místní Sokolové udělali výlet do
Jilemnice na slet a při návratu se ještě
stavili posedět v hospodě U Jizery. Tato
okolnost se pro další vývoj stala velmi
podstatnou.
Navečer začaly padat první těžké kapky.
Hlavní bouře přišla do Brodu až kolem
11. hodiny v noci. Žernovník se začal
rychle zvedat a prudce se ochladilo.
Zápach stoupající vody dával tušit, že
proud s sebou strhává kal a bláto z výše
položených oblastí. Největší průtrž
mračen s krupobitím totiž postihla oblast
Zásady a Loužnice, kde voda smetla
úrodu s polí mnohde i s hlínou a kroupy
vše potloukly tak, že rolníci toho roku nic

nesklidili. Závěje krup tam po průtrži
mračen místy dosahovaly až 2 metrů.
V Brodě se tato spoušť projevila vzápětí,
voda se v malé chvíli začala valit
i Jirchářskou ulicí, zaplavila Malé
náměstí a zakrátko dosahovala až ke
kostelním schodům. Chvíli předtím se
Sokolové rozcházeli z hospody domů,
jako první uviděli hrozivou situaci
a začali okamžitě burcovat lidi, doposud
klidně spící v okolních domech. Ti
rozespalí vstupovali leckde z postelí
rovnou do studené vody, která se náhle
valila světnicemi. Nestačili zachránit
z majetku vůbec nic, v mžiku šlo totiž
o holý život. A právě zde nejvíce pomohli
Sokolové: Zejména barvíř Bohumil
Daníček z Brodu a horecký Josef Matura,
silný velký muž, který sám po pás ve vodě
stačil vynést postupně vdovu Kotykovou
a další 4 lidi ze zatopeného domu a hned
vzápětí se tento dům s rachotem zřítil do
vln.
V některých dalších domech lidé nestačili
již utéci ven, ukryli se tedy na půdu, kde
očekávali ve strachu svou poslední
hodinku. Dole jim zatím voda hospodařila po svém a brala vše, co stálo
v cestě.
Nejhorší situace byla u mostku k Malému
náměstí. I tento mostek nevydržel nápor
rozvodněného Žernovníku a brzy byl
těžce pobořen. Tím se situace ještě
zkomplikovala – lidé přišli o přístup
z jednoho břehu na druhý.
Atmosféru situace asi nejlíp vystihuje
úryvek z Fišerovy kroniky:
„Při kmitavém světle luceren bylo viděti,
jak divý proud unáší špalky se včelami,
dřevěné truhly, dříví, kusy lomenic a jiné
a jiné věci a vše pod zbytek kamenného
mostku. V tom začíná praskati Fajtův
dům a nakláněti se směrem k potoku.

O pavlač visící nad potokem se opíral
mocný proud celou silou. V malém
okamžiku pekelný praskot zesílil a Fajtův
dům se skácel do vody, která se dmula do
náměstí. Lid zděšeně prchal od mostku
a za hromového rachotu dřeva padá
lomenice do rozkacených vln.“
Tehdy voda během 2 hodin zcela zničila
4 domy a mnoho jich těžce poškodila.
Fajtův dům, č. p. 44 již nikdy nebyl
obnoven a na jeho místě je dnes malá
zahrádka mezi Knopovskem a Žernovníkem.
Kuriozitou bylo, že v polorozbořeném
kamenném Mazancově domě ( v prostoru
mezi dnešním domem Vetlých a Žernovníkem) celou pohromu na půdě pokojně
prospal pekařský tovaryš. I ráno se ho lidé
báli probudit, aby rozespalý nespadl
z postele rovnou do vln.

www.zeleznybrod.cz

Díky statečnosti zachraňujících Sokolů
nedošlo ke ztrátám na životech (alespoň
žádné takové historické prameny
neuvádí), ale ztráty na majetku byly
obrovské, i domácího zvířectva voda
hodně pobrala. To, jakou spoušť povodeň
způsobila, zjišťovala většina udivených
Broďáků až ráno: Rozvodněný Žernovník přeťal svým mocným proudem
celkem klidnou Jizeru a na protější straně
vymlel záliv. Pod ním zůstalo při březích
spousty naplaveného nábytku, dříví
a všemožných věcí.
Jaké však bylo největší překvapení:
V Riedlově domě voda v noci sebrala
i krávu. Ta pohromu nějakým zázrakem
přežila a ráno ji našli spokojeně se
popásající na protilehlém břehu Jizery,
kam ji proud Žernovníka vyvrhnul.
Alena Kortanová

Přírůstky do sbírky skla a bižuterie v roce 2012
6. 4. – 30. 9. 2013 Sklářská expozice
Loňský rok byl na nové přírůstky opravdu
bohatý a muzejní sbírka se rozšířila o 470
nových sbírkových předmětů. Převážná
část z nich (455) přibyla do sbírky skla
nebo bižuterie a jsou mezi nimi
opravdové skvosty a unikáty. Část
nových přírůstků bylo možné shlédnout
již během Skleněného městečka
(výsledky Letní sklářské dílny), další
v podobě vázy z dílny Miloslava Lubase
již doplnil sklářskou expozici a některé
přírůstky jsme si představili na stránkách
Železnobrodského zpravodaje. Velkou
část nových přírůstků ovšem tvoří
výstavně nepříliš atraktivní, ale o to více
důležité předměty, které významným
způsobem doplňují a rozšiřují dokumentaci místní sklářské výroby (vzorkovnice perlí bývalého ŽBS, kolekce

kovové a sintrované bižuterie ŽBS,
vzorkovnice firmy Kortan, technické sklo
– lihoměry, teploměry, moštoměry).
Velkorysým a mimořádným darem
muzeu byla kolekce 200 kusů železnobrodských skleněných modelovaných
figurek od paní Růženy Vaňkové,
dlouholeté figurkářky a vzorkařky
Železnobrodského skla. Další výjimečný
dar, od sklářského výtvarníka Oldřicha
Plívy, obohatil v našich sbírkách zatím
nepříliš zastoupenou skupinu současné
umělecké ateliérové tvorby. To však
zdaleka není vše, co do našich sbírek
v uplynulém roce přibylo. Výběr toho
nejlepšího a nejzajímavějšího uvidíte do
30. září 2013 na komorní výstavě ve
sklářské expozici Městského muzea.

ZAJÍMAVOSTI
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Z muzejního depozitáře
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Zápisky Josefa Náhlovského,
československého legionáře v Rusku
Z Nové Paky od pana Pavla Náhlovského
do našeho muzea doputovalo pět svazků
rukopisných záznamů jeho strýce Josefa
Náhlovského, člena československých
legií v Rusku. V zápiscích, které mají
formu deníkových záznamů, doplněnou
o rozsáhlejší celky (např. Vzpomínky na
můj odjezd ze šachty do vojska, Zápisky
z Vladivostoku) si poznamenával
dvouleté putování (od srpna 1918 do
konce července roku 1920) z Ruska zpět
do vlasti. Je to ona známá anabáze
přesunu jednotek československých legií
z Ruského území přes Vladivostok zpět
do Československa. V denících popisuje
běžný život jednotky, bojové akce, ale
také krajinu, ve které se pohybovali,
města a další zážitky. V zápiscích se

sporadicky objevují i drobné ilustrace,
glosy politické situace a třeba i vojenský
humor.
. Deníky z anabáze jsou bezesporu
zajímavým pramenem, který nám
umožňuje nahlédnout do běžného života
vojáků a obohacuje tak historická data
o lidský rozměr.
Proč jeho zápisky skončily právě v našem
muzeu? Josef Náhlovský se sice v Železném Brodě nenarodil, je rodákem z Kutné
Hory (*1893), ale do Železného Brodu se
přiženil, když si vzal svou vzdálenou
příbuznou Marii Náhlovskou a dlouhá
léta bydleli v domě čp. 111 na Malém
náměstí. A to byl také důvod, proč nás
kontaktoval jeho synovec, který nám
zmiňované deníky, spolu s dalšími
neméně zajímavými materiály rodiny
Náhlovských, které se také bezprostředně
týkají Železného Brodu, daroval.
(ph)
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a děvčat. Ti musili často pomáhat při žních
a různých pracích, ať už to bylo pasení
domácích zvířat, jako byly např. husy, kozy,
nebo krávy. Neodmyslitelným doprovodem
byl vždy a všude náš kamarád, náš pes.
Poznával jsem ten pravý život venkovských
kluků a holek.
S Prahou jsme byli ve stálém spojení, neboť
bylo třeba občas zkontrolovat pražský byt.
Můj táta byl v té době nasazen do Německa na
práci. Jako totálně nasazený na práci pro
"Velkoněmeckou říši", byl jako mnozí od
rodiny odloučen. Náhlým a nečekaným
zvratem byly časté nálety Spojenců. Toho naši
lidé často využívali k útěkům. Tak se i táta
náhle objevil doma. Jen zázrakem nebyl udán
a bez papírů se dočkal konce války. Lidé byli
v tu dobu stmelení, neboť vlastenectví
v dobách nejhorších je pro Čechy samozřejmostí. Paradoxně po zmizení táty z pracoviště v Německu přišel dopis oznamující, že
otec padl hrdinnou smrtí za Říši. To byly
zmatky a rizika s tím spojená...
Kapitola dětství má ještě pokračování, koho
zajímá víc může si přečíst na: https://www.
sites.google.com/site/ohlednuti/home/2kapitola

PŘÍSPĚVKYZAJÍMAVOSTI

OHLÉDNUTÍ – Miroslav Hracha
2. Kapitola – Dětství
Kdybych věřil horoskopům, mohl bych ve
svém již pokročilém věku usoudit, že na nich
opravdu něco je. Když se člověk narodí, neví
vlastně o své budoucnosti nic. Neví, co ho
čeká na jeho pouti životem, ani co jej nemine,
budou-li mu sudičky nakloněny příznivě,
přinesou-li štěstí, pohodu, či pravý opak. Můj
příchod na svět patří do znamení Kozoroha,
o jehož vlastnostech se soudí převážně
pozitivně. A tak v roce 1934, a to 19. ledna,
bylo zapsáno moje jméno do matriční knihy
a vystaven křestní list. Kdyby moje matka dva
dny před mým narozením neodjela na
návštěvu k mé budoucí babičce, Anně
Soukenkové, do Českého Brodu, byl by tento
zápis proveden v Praze, kde moji rodiče
bydleli celý život. Snad mi byl Český Brod
předurčen, neboť již přes 25 let žiji se svou
rodinou také v Brodě, ale Železném. O tom se
zmíním až později.
Převážnou část svého života jsem prožil
v Praze a stal se jejím celoživotním patriotem.
Uchvacovala mne především pražská zákoutí:
Malá Strana, Hradčany, Karlův most s galerií
soch nad Vltavou. V Praze jsem prožíval
dětská léta, která byla přerušena na dva roky
vypuknutím 2. světové války, kdy se stal
načas mým druhým domovem venkov u mého
děda a babičky na jejich statku nedaleko
Velvar. Taková opatření bývala u městského
obyvatelstva zcela běžná. Strach a obavy
o budoucnost nabývaly na síle. Všechno bylo
pojednou jinak. V září roku 1940 mi
nadcházela povinná školní docházka. Nastaly
první starosti a počal se odvíjet novými
povinnostmi naplněný denní režim. Jako
venkovský kluk jsem začal navštěvovat
I.třídu obecné školy v Kmetiněvsi, až ve
2. třídě v Hobšovicích. S mými novými
kamarády jsme byli žáčci "přespolní", jak
bylo zvykem říkat. Své kamarády jsem sice
znal, neboť o prázdninách jsme prožili mnohá
dobrodružství v létech předešlých. To býval
můj pobyt jen o prázdninách. Nyní však
nastala jiná situace. Začal jsem poznávat
běžný život na venkově po celý rok. K tomu se
navíjely běžné zvyklosti venkovských kluků

Miroslav Hracha , autoportrét
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Zasloužilý občan Josef Kalfus navždy odešel
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Vysokého stáří 74 let dožil se obchodník Josef
Kalfus v Železném Brodě. V pátek 24.
prosince 1934 ukončila smrt jeho dlouhotrvající utrpení. Stálý ruch naplňoval celý jeho
věk, neúnavně pracoval ve svém obchodě,
který přivedl do rozkvětu, byl činný jako
zkušený znalec v obchodním a hospodářských korporacích, obětavě účastnil se
veřejného, spolkového, samosprávného,
kulturního a národního života. Zastával
mnohé funkce důležitého významu. 27 let byl
starostou Obchodního gremia v Žel. Brodě,
byl místopředsedou komorního výboru
v Hradci Králové, čestným předsedou krajského výboru obchodních gremií v Jičíně,
členem státní živnostenské rady v Praze. Za
své zásluhy byl přes 50 let členem Sokola,
přes 40 let stále v řadách hasičstva, jako člen
městské rady, později byl členem finanční
komise, působil dlouhá léta jako ředitel
ochotnického spolku „Tyl“, býval činným ve
správě města, byl členem turistického odboru,
sportovního klubu a několika kulturních
a humánních organisací. Politicky byl stoupencem nár. demokracie. V občanském životě
byl dobrým člověkem, třeba jeho horácká
povaha zdála se někdy příliš přísnou, přece si
získal sympatie každého poctivého spoluobčana. Jeho oblíbené oslovení bylo
„sousede“. Odešel opravdu upřímný soused
železnobrodský! S ním mizí opět občan
starého Brodu, odchází jeden za druhým . . .
Odebral se velmi brzy za svým sousedem,
přítelem a obchodním společníkem Art.
Melníkem. Přímo obrovská účast občanstva
z města i okolí, zejména ze řad obchodnictva
a živnostnictva na pohřbu 31. prosince 1934
dokazovala, že byl velmi oblíben, že měl
mnoho přátel a známých. Mezi smutečními
hosty byli zástupci Obchodní a živnostenské
ústředny v Hradci Králové v čele s Dr.
Dobiášem, Obchod. gremia ze Semil, a j.
měst, Pražského vzorkového veletrhu a různých spolků z města. Sokol a hasiči zúčastnili
se v krojích. Pohřební akt byl zahájen po
desáté hodině hudbou a zpěvem Pěveckého
odboru
Sokola,
Mariánské
Lázně který velebně zapěl

Bethovenovu „Modlitbu nad hvězdami“. Za
železnobrodský Sokol rozloučil se se
zesnulým bratrem starosta Ludvík Lubas.
Upozornil na to, že zesnulý br. Jos. Kalfus, již
před rokem 1888 byl cvičícím členem Sokola,
v roce 1894 byl jeho starostou a poslední léta
staral se jako pokladník o finanční věci
sokolské. Sokolský řečník kladl důraz na to,.
že zesnulý byl věrným stoupencem ideí
Tyršových, a radoval se vždy z úspěchů své
jednoty. Poslední dobu, pokud mu nemoc
dovolila, navštěvoval sokolovnu, zde s potěšením přihlížel cvičicímu dorostu a členstvu. Srdcem i duchem byl dobrým Sokolem,
pevným nacionalistou. Za obchodní gremium
promluvil místostarosta A. Hádek, st., který
zdůraznil zásluhy zemřelého a obchodnictva.
Smutně připomněl, že on tak svědomitý ve
vedení obchodních i spolkových knih uzavírá
hlavní knihu svého života. Vykonal vše, co
bylo v jeho moci. Odchází. S Bohem,
sousede! Za hradeckou obchodní ústřednu
ocenil význam zemřelého komorního rady
továrník Bachtík, kom. rada z Nové Paky.
Pietní akt u domu smutku ukončen dojemným
sborem „Ukolébavka“ od Brahmsého za
dirigování br. Havránka. Obrovský průvod
občanstva doprovázel pohřební auto; v čele
kráčelo k Olšinám krojované Sokolstvo,
a hasičstvo, se sokolským praporem smutečně
zastřeným. Po stranách rakve, zdobené věnci,
tvořili sokolové a hasiči čestnou stráž
s kyticemi. Na obvyklém místě rozchodu
poděkoval zástupce PVV. přednosta Šperl
z Prahy mrtvému občanu, za jeho propagaci
PVV. Za stranu národně demokratickou
v procítěné a vhodné řeči dal odb. uč. Tulach
zesnulému poslední „S Bohem“!. Pěvecký
odbor Sokola zapěl národní hymnu „Kde
domov můj?“ a hudba zahrála píseň „Zasviť
mi ty slunko zlaté . . .“ Občan a bratr Josef
Kalfus navždy opouštěl své rodné město,
které miloval celým srdcem. Hodně očí
zaslzelo. Kremace jeho pozůstatků konala se
2. ledna 1935 v Liberci. Jeho trvalé památce
budiž nehynoucí čest!

Materiál poskytl
Ing. Jaroslav Kalfus, vnuk majitele bývalé sodovkárny ŽB
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Blahopřejeme jubilantům
V měsíci březnu 2013 oslavili významné
životní jubileum tito naši spoluobčané.
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Ladislav Hloušek
Ludmila Janatová
Drahomíra Kutěnová
Jana Folprechtová
75 let
Tomáš Pala
Viktor Teimer
80 let
Blažena Bartoňová
Otto Dolenský
Helena Vokáčová
81 let
Jaroslava Berková
Bohumil Sochor
Vilém Stuchlý
Věra Štrynclová
Libuše Hornová
Vlastimila Mrklasová
82 let
Milena Šichová
Vlasta Hušková
Zdeňka Vrchovská

83 let
Marie Vedralová
Božena Šuhajová
Miluška Dufková
Josefa Velová
Věra Nováková
Olga Pavlatová
84 let
Hana Rubínová
85 let
Věra Pluchová
86 let
Hana Šilhánová
Olga Hnídková
Milena Trakalová
87 let
Jaroslav Rejzek
Vladimír Hoření
Miloslava Lubasová
91 let
Jarmila Hüttlová
Zdeňka Polmová

PŘÍSPĚVKYSPOLEČENSKÁ RUBRIKA

70 let

Pokud oslavíte narozeniny v měsíci dubnu a nepřejete si
být zveřejněni v dalším vydání Železnobrodského
zpravodaje nebo si nepřejete uveřejňovat svůj věk a chcete
být zveřejněni bez udání věku, můžete zavolat do redakce
na tel. č.: 483 333 925, mobil: 739 286 876 nebo napsat na
e-mail: zpravodaj@zelbrod.cz, a to nejpozději do
Mariánské
Lázně
17.
dubna 2013.

41
23
29

Železnobrodský zpravodaj | duben 2013

www.zeleznybrod.cz

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
PŘÍSPĚVKY

Čtenáři roku 2013 v Městské knihovně

42
28

V rámci kampaně Březen-měsíc čtenářů
knihovny po celé republice každoročně
vyhodnocují své nejaktivnější čtenáře
uplynulého roku. V letošním roce se
pozornost zaměřila na hledání největších
čtenářů mezi dětmi do 15 let. V našich
specifických podmínkách jsme si kritéria
rozšířili na nejvíce čtoucí rodiny s dětmi
do 15 let.
Uvědomili jsme si přitom totiž, že
samotné čtoucí děti navštěvují naši
knihovnu minimálně. Zjistili jsme, že
v rodinách, kde děti nejvíce čtou a nejvíce
si půjčují knížky, řeší rodiče situaci
většinou tím, že navštěvují knihovnu
společně s dětmi a půjčují si knížky na
průkazku jednoho člena rodiny, někdy
dítěte, někdy rodiče. Pro děti ze vzdálenějších míst to řeší problém s dopravou
do knihovny, ale i to, že rodiče nechtějí
pouštět děti samotné do divočiny Poříče
a dětského oddělení obleženého neustále
poříčskými dětmi. Rodiče, kteří mají
vztah ke knihám, také přímo ovlivňují

výběr četby dětí ke kvalitním titulům,
sledují vycházející novinky, ale doporučují dětem i klasiku – verneovky,
foglarovky apod., které jinak dnešní děti
vyhledávají málokdy.
Jako největší čtenáře jsme tedy na
1. místě vyhodnotili rodinu Hlavových,
reprezentovanou desetiletým Vojtou
Hlavou (přes 100 vypůjčených knih za
rok 2012), dále rodinu Boudových –
Seligerových, reprezentovanou téměř
patnáctiletým Lukášem Seligerem
(kolem 80 knih) a rodinu Nguyenových, reprezentovanou dvanáctiletou Sárou (přes 70 knih).
Děti dostaly knižní odměnu a v červnu
jsou pozvány na Den čtenářů na hradě
Valdštejn, kde se tradičně každoročně
scházejí a jsou oceňováni největší čtenáři
dětských knihoven celého libereckého
regionu. Uvědomujeme si ale, že velké
ocenění si zaslouží také rodiče, kteří četbě
dětí věnují příkladnou pozornost.
Dana Hudíková
vedoucí knihovny
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Základní škola Pelechovská, Železný Brod
Strážci Země
Ve dnech 22.–24. 2013 se třída 5.A
zúčastní pod vedením třídní učitelky
Ivety Kuželové a Zdeňky Pirkové
projektu „Strážci Země“, který proběhne
v Ekocentru Sedmihorky. S tímto centrem
naše škola spolupracuje již několik let.
Program je zaměřen na uvědomění si
svého podílu při ochraně životního
prostředí. Je potěšitelné, že právě naše
třída byla přizvána k tomuto projektu jako
jedna z pěti pilotních škol v regionu.
Vedení školy ZŠ Železný Brod, Pelechovská tímto děkuje všem sponzorům
a příznivcům naší školy, kteří svými dary
umožňují našim žákům reprezentovat
školu a zúčastňovat se zajímavých
projektů.
Tomáš Hartl
zástupce ředitele

PŘÍSPĚVKY
PŘÍSPĚVKY

Konečně jaro
Zpěv ptáků, první sněženky a konečně
sluníčko, které nás svými paprsky jemně
lechtá po tvářích. I my se pomalu
probouzíme ze zimního spánku a čeká nás
spousta radostných aktivit (Den Země,
fotbalové turnaje, atletická liga, výlety,
exkurze, návštěvy divadelních představení a spousta dalších naučných
programů).
Většinu těchto sportovních, rekreačních
i družinových aktivit nám sponzorují
firmy či podnikatelé, za což jim patří
velké DÍKY od usměvavých žáků i pedagogů naší školy. Pan Jan Bukvic přispěl
částkou 25 000 Kč, firma TFnet částkou
5 000 Kč, Pneuservis p. Donát částkou
1 000 Kč a p. Vunderer částkou 500 Kč.
Tyto peníze budou použity na nákup
sportovních dresů pro žáky, dále jako
příspěvek na cestu pro „Školu v přírodě“
a na výlety školní družiny.
Lada Palová , vychovatelka ŠD

Mariánské Lázně
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Nikdo by neměl být opuštěný

PŘÍSPĚVKY
PŘÍSPĚVKY

Již druhým rokem děti z naší školní
družiny jsou zapojeny do projektu DDM
Mozaika Nikdo by neměl být opuštěný.
V DDM vyrábíme dárky – keramiku
a malované hedvábí pro pacienty Krajské
nemocnice v Liberci. Ve Čtvrtek 14. 3.

děti navštívily spinální jednotku a neurocentrum. Předaly pacientům dárky a potěšily je krátkým programem. Těšíme se
na další návštěvu, která se uskuteční
koncem školního roku.
ZŠ Pelechovská
vych. Hana Týblová

DDM Mozaika pořádá
kurz

pletení z pedigu
v sobotu 27. 4. 2013 od 9 hod.
v DDM Mozaika Železný Brod
Cena (kurzovné + pedig): 200Kč

Mariánské Lázně
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Pro všechny zájemce, děti a rodiče pro zvědavce i nadšence jsme připravili ukázku hry
Geocaching s novým kroužkem, který se otevřel v září 2012.
Startovné: 20 Kč
Program: v 9:00 hodin
zahájíme a předvedeme
krátkou prezentaci
Geocachingu, pak lovci –
kešeři vyrazí za svými úlovky

Geocaching je v podstatě dobrodružná hra, kde kešeři s pomocí
navigací, GPS přístrojů, map
a luštění rébusů…hledají poklady –
s c h r á n k y – k e š k y, k t e r é j s o u
poschovávané po celém světě, ale
vždy na zajímavém místě. V ČR je 11
tisíc kešek.

v sobotu
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v Železném Brodě

PŘÍSPĚVKY
PŘÍSPĚVKY

HLEDÁME „POKLADY” s DDM Mozaika

12.
4. května
května
startovné 20 Kč

START: DDM MOZAIKA mezi 9–10 hod.
CÍL: ČERNICKÁ SKÁLA (opékání buřtů)
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Sdružení zdravotně postižených

e-mail:
e-mail:

PŘÍSPĚVKY
PŘÍSPĚVKY

3. 4. stř Schůze výboru od 14 hod.

neslysicizb@seznam.cz
SZdPZB@seznam.cz

5. 4. pá Připomínáme Světový den zdraví

vhodnou fotografií a pomůže najít
správné informace (zejména k našim
výletů). Děkujeme.

8. 4. po Úřední den od 14 hod.
Připomínáme těm, kteří nepřišli na
výroční schůzi, aby zaplatili roční
poplatek a vyzvedli si novu legitimaci
(vždy v úřední den) v klubovně na Poříčí.

Děkujeme všem členům, přátelům
a známým, kteří navštívili náš prodejní
stánek na velikonočních trzích na
Bělišti a zakoupením výrobku podpořili
naši činnost.

10. 4. stř ŠLÁPOTY – Jednodenní
výlet: elektrárna Mělník, hrad Kokořín,
výlet do skal. Přesné informace byly
v minulém zpravodaji a jsou ve vývěsce
na tržnici.

Příjemné prožití velikonočních svátků!
Za výbor Marcela Minářová

15. 4. po Klub ručních prací – pí Iva
Nováková
17. 4. stř Kluby ONKO a DIA
Srdečně zveme všechny zájemce na
přednášku MUDr. Fialové o civilizačních
chorobách. Začátek v 15 hod. v klubovně
na Poříčí.
Připravujeme na květen – jednodenní
zájezd na zámek Litomyšl (památka
UNESCO) a prohlídka města (viz. plán).
Poděkování paní Aleně Malafarinové,
redaktorce zpravodaje, za její ochotu
a vstřícnost. Vždy doplní náš příspěvek
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Místní organizace ČČK Hrubá Horka pořádá zajímavý poznávací zájezd.
Týdenní zájezd je pořádán ve spolupráci s TJ Sokol Hrubá Horka

Slovensko – Vysoké Tatry
termín 10. 8.–17. 8. 2013
ubytování Stará Lesná, penzion Altenberg
stravování Stará Lesná, restaurace
cena cca 4 500 Kč

Přihlášky na zájezd do 30. 4. 2013 na tel. č.: 775 295 931.

Pojeďte s námi za



v sobotu 13. 4. 2013 do Žitavy – TOOM, Praktiker, Kaufland
Cena 140 Kč/ za osobu

Odjezd: 7.00 Jirkov – zast., 7.05 Hrubá Horka – zast., 7.10 Železný
Brod – autobus. nádraží, 7.20 Líšný – zast., 7.25 Malá Skála
– zast. na Labi
Návrat: cca 16 h

PŘÍSPĚVKY
PŘÍSPĚVKY

LEVNÝMI NÁKUPY

Přihlášky na tel: 603 21 30 25, 483 389 545
Autoškola a Autodoprava Novotný.

Dále nabízíme pronájem skladových prostor a garáží
v areálu bývalého ŽBS.

Šumava
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SPORT
SPORT

Virtual Race Cup
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Zdravíme všechny čtenáře tohoto Zpravodaje! Velmi nás těší a je nám ctí, že zde máme
prostor Vám za náš-Váš cyklistický oddíl SSC
Železný Brod představit nově se rodící
sportovně závodní projekt „Virtual Race
Cup“ (dále již jen VRC) s očekávanou nadějí,
že si jeho revoluční myšlenku zamilujete
právě i Vy a podpoříte jej svou účastí…
„Ať už na kole, koloběžce nebo pěšky, ráno
nebo večer, sami nebo v doprovodu rodiny či
přátel překonávejte nejen sebe, ale i své
virtuálně-reálné soupeře!“
Toť výstižné motto projektu VRC, tedy
virtuálního multisportovního závodního
seriálu, který je určen všem příznivcům
netradičních sportovních aktivit a fair-play.
Pod oním magickým slůvkem „virtuální“,
které v naší souvislosti nejpřesněji interpretujme jako „existující na jiné úrovni“, je
zcela patrný odraz v samotném pojetí
organizace i realizace jednotlivých závodů,
jež udává jasný charakter celého seriálu. Od
většiny ostatních závodních seriálů se totiž
VRC odlišuje hlavně tím, že soutěžící
vyrážejí na závodní trať kdykoliv, kdy se jim
to právě hodí - mohou zohlednit nejrůznější
faktory ovlivňující jejich osobní výkon, čímž
jsou schopni posouvat především hranice
svých výkonnostních možností! Díky tomuto
závodnímu pojetí zpravidla nejsou účastníci
vystaveni takovému množství stresových
vlivů jako například: přítomnosti závodní

konkurence, aktuálnímu zdravotnímu stavu,
nevyhovujícímu počasí, výčitkám z odloučení od rodiny a spoustě dalším vlivům, jež je
v daný moment ochuzují o jeho maximální
výkon…
„Není většího vítězství, než vítězství nad
sebou samým!“
Virtuální dimenzi závodění začíná seriál
nabývat až při porovnávání nejlepších
časových výsledků mezi jednotlivými
účastníky za velmi důležitého předpokladu
respektování sportovní myšlenky fair-play.
Závodníci si sami za pomoci stopek (v ideálním případě GPS navigace) změří čas, pod
kterým zdolali vybraný závodní úsek,
a v případě zájmu jej zaevidují do databáze již
dosažených časů na webových stránkách
VRC. Závodní trasy je možné v průběhu
časově vymezeného období absolvovat hned
několikrát, tudíž je všem účastníkům do
značné míry umožněn jejich neustálý
výkonnostní posun vpřed. Nezmírající touha
v překonávání sebe sama – ona srdeční
záležitost, jež nutí opravdové závodníky se
znovu vracet na startovní čáru – to je hlavní
odkaz, který vkládáme do vínku našemu – pro
Vás s láskou připravovanému projektu VRC!
Více podrobností a doplňujících informací
ohledně seriálu „Virtual Race Cup“ naleznete
na webových stránkách: vrc.wbs.cz
Na Vaši účast se upřímně těšíme!
SSC Železný Brod
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VIRTUAL RACE CUP 2013
Závodní seriál pro širokou veřejnost!
Termín konání: duben–říjen 2013
Místo: okolí Železného Brodu
Počet závodních tras: 5
Charakteristika: časovky do vrchu
Vzdálenost: 5,2–8,5 km
Zdolání tratě: kolo / běh / koloběžka
Startovné: zdarma
Pořadatel: SSC Železný Brod

www.vrc.wbs.cz

Tělocvičná jednota Sokol Alšovice
– Turistický oddíl –
pořádá

v sobotu 27. dubna 2013
XXXIX. ročník dálkového a turistického pochodu

KRAJEM ČESKÝCH SKLÁŘŮ
Program: pátek 26. dubna – ubytování, občerstvení, výčep
sobota 27. dubna – prezentace účastníků v sokolovně Alšovice,
start 50 km v 6–8 hod., start ostatní trasy v 7–10 hod.
Trasy:
pěší: 5 km, 10 km, 15 km, 25 km, 50 km,
cyklo: 50 km (odlišná od pěší)

Stravování: Po celou dobu pochodu je zajištěno občerstvení
kuchyně a výčep v sokolovně Alšovice, na kontrolách
drobné občerstvení, udírna tradičně na kontrole v Návarově
Další informace: Josef Pulíček
Dana Pulíčková
Laďka Havlíčková
e-mail: pulicek@volny.cz

mob. 723 063 442
mob. 602 345 402, tel. 483 368 400
mob. 724 038 591
www. turistickyoddil-alsovice.eu

SPORT
SPORT

Startovné: 30 Kč (5 km – dospělí 15 Kč, děti 5 Kč)

Těšíme se na Vaši účast!
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Poslední letošní halový turnaj
Poslední letošní halový turnaj sehrála
naše přípravka v domácím prostředí. Do
turnaje bohužel zasáhla velká nemocnost
dětí a to ovlivnilo i počet přihlášených
družstev. Z původních 8 jich bylo 6
a zejména v jabloneckém týmu se kluci
střídali v obou družstvech. Naši kluci
měli mít také dvě družstva, ale nakonec
jsme byli rádi, že jsme postavili jedno a to
ještě s některými hráči ročník 2007. Hrálo
se 12 minut, každý s každým a k vidění
byla spousta hezkých fotbalových
momentů. Všem účastníkům patří velké
díky za předvedenou hru a hezké
momenty. Děkujeme také všem, kteří se
podíleli na celém turnaji, zejména pak
p. Maříkovi a rozhodčímu p. Templovi.

Sestava Brodu: Štěpán Michaler, Jan
Vepřek, Josef Kurfiřt, Daniel Mihalo, Jan
Antosz, Petr Čapek, Jan Hnídek, Michal
Pěnička.
Pořadí turnaje:
1. Zásada
12 bodů
2. Semily
10 bodů
3. FK Jbc A
6 bodů
4. Žel. Brod
6 bodů horší vzájemný
zápas s FK Jbc A
5. Desná
5 bodů
6. FK Jbc B
4 body
Děkujeme sponzorům za poskytnuté ceny
Sport bar Erko, Restaurace U Slunce
Turnov, AT – Sklenářství – potřeby pro
chovatele a zahradu – Bohumil Aubrecht,
Lubbka – soukromý dar

SPORT
SPORT

Jaroslav Gernat, Josef Kurfiřt
fotbalová mládež Železný Brod
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PRODEJ SLEPIČEK

Pracovní oděvy
Krkonošská 86
468 41 Tanvald

Drůbež Červený Hrádek, firma DRÁB,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý,Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky
pouze z našeho odchovu! Stáří 16–18. týdnů
cena 159–170 Kč/ks, v začátku snášky 178 Kč/ks
Ve čtvrtek 18. dubna v 16.30 h. v Žel. Brodě
u autobusového nádraží.
Tel: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
NOVÁ SLUŽBA: výkup králičích kožek cena
22–35 Kč/ks

Tel.: 722 517 183
E-mail:
pracovniodevy@centrum.cz

Řádková inzerce:
Hledám spolužačky z OU Kolora Semily,
obor přadlena, tř. uč. Křapková,
r. ukonč. 1965. tel: 605130157
HODINOVÝ MANŽEL – ROMAN PLÍHAL, instalatérství
a topenářství, řemeslné i neřemeslné práce. Záhoří Smrčí, tel. 774 239 461

Podmínky inzerce v Železnobrodském 1
zpravodaji – brožura A5, náklad 2 800 ks
platnost: od 24. 1. 2012

čb.
4,3 x 6 cm
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Inzerce řádková, pouze pro fyzické
osoby 1,5 Kč / znak (včetně mezer).
Řádková inzerce se platí hotově na
Turistickém informačním středisku
Železný Brod. Jeden obrázek u řádkové inzerce 50 Kč.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
V ceně inzerátu je zahrnuto grafické
zpracování (při dodání zpracovaného
inzerátu se sleva neposkytuje).
Sleva od prvního opakování inzerátu
v kalendářním roce činí 5 %.

