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NEVÍTE CO DAROVAT SVÝM BLÍZKÝM NEBO PŘÁTELŮM?
Věnujte DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě, kterou si sami určíte.

tel.č. 604201977

AUTOSERVIS PETR DONÁT, náměstí 3. května 825, Železný Brod

Společnost

s. r. o.

přijme pracovníky do oddělení
údržby a vývoje nových
zařízení.
Podmínkou je alespoň částečná
praxe v ovládání základních
obráběcích strojů
(soustruh, fréza, vrtačky),
výhodou svářečský průkaz.
Jedná se o práci ve
dvousměnném provoze.
Nástup je možný okamžitě.
Detesk s. r. o., Příkrá 401, Železný Brod,
e-mail: jitka.vavrova@detesk.cz,
tel. 483 389 825
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás pozval na Železnobrodské trhy, které se budou
konat každých čtrnáct dní od května až do října. Záměrem
farmářských trhů je obnovení tradice zemědělských tržnic
a především podpora českých zemědělců a chovatelů. Zájem
o nákup čerstvých a kvalitních plodin a produktů je velký,
a proto v této nabídce chceme pokračovat.
V našem městě je květen měsícem ve znamení pel-melu
kulturních a sportovních akcí. Stačí nahlédnout do kalendáře
akcí. Hned ve čtvrtek 2. května se můžeme těšit na vernisáž
výstavy obrazů známého výtvarníka Stanislava Diviše
a koncert jeho kultovní skupiny Krásné Nové Stroje. V pátek
André Jakubička, starosta města 3. května na Vás čeká „Otevřená radnice“, připraveny jsou
mimo jiné komentované prohlídky radnice, pro rodiče
s dětmi bude před radnicí připravena kreativní truhlářská dílna, večer se rozzáří nad
městem tradiční ohňostroj. V sobotu 18. května si můžete naplánovat procházku ke
kostelíku na Poušti na Svatojánskou pouť. V pátek 24. května Vám doporučuji rozložit své
síly, protože tento pátek proběhne Muzejní noc a Noc kostelů, které spojí nekonvenční
noční divadelní představení.
Věřím, že si z bohaté nabídky výstav, přednášek, koncertů, divadelních představení
a sportovních akcí vybere téměř každý. Pomyslný maratón akcí zakončí poslední
květnový den hned dvě akce „Česko se hýbe“ a oblíbený „Swingový večer“. Děkuji všem
organizátorům společenského života a především samotným návštěvníkům akcí, bez
nichž by pořádání akcí nemělo smysl. Jsem upřímně rád, že Železný Brod je městem, „kde
to žije“.
André Jakubička
starosta města

OHŇOSTROJ
3. 5. 2013
ve 21.30 hod.

Železný Brod v zimě
Železný Brod
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Usnesení Zastupitelstva města z 19. schůze
konané dne 18. 3. 2013
Zastupitelstvo města Železný Brod po
projednání
 schvaluje program dnešního zasedání
Zastupitelstva města v doplněném znění
 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města
 schvaluje provedení rozpočtových
opatření č. 2 za rok 2013
 schvaluje příspěvek ze sociálního
fondu na ošatné pro rok 2013
 bere na vědomí informaci o investiční
činnosti na území města v roce 2013
 bere na vědomí informaci o průběhu
prací na dokumentu Program rozvoje
města na léta 2013–2020 v rámci
projektu Libereckého kraje „Elektro-










nická metodická podpora tvorby
rozvojových dokumentů obcí“ a schvaluje složení pracovní skupiny v před loženém složení
bere na vědomí zprávu o kontrolách
provedených v roce 2012 kontrolním
výborem
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
o úpravě doby nočního klidu
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku,
kterou se mění Obecně závazná
vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství
neschvaluje prodej poz. parc. č. 3261/3
– ostatní plocha – ostatní komunikace,
o výměře 22 m2 v k. ú. Železný Brod
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Železnobrodské trhy
Čerstvé potraviny pro Vás: ovoce, zelenina, maso,
vejce, mléčné výrobky, med, květiny, výrobky
šikovných rukou místních lidí a mnoho jiného.
Trhy probíhají každou druhou středu.

Městská tržnice v Železném Brodě
15. 5. a 29. 5. 2013
Případní zájemci o pronájem prodejního místa, obraťte se
na tel. číslo: 725 945 917 (Nikola Schovánková).

3

INFORMACE
INFORMACE PRO
PRO OBČANY
OBČANY

Železnobrodský zpravodaj | květen 2013

64
4

www.zeleznybrod.cz

Usnesení Rady města z 38. schůze konané
dne 3. 4. 2013
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program dnešní
schůze Rady města
 I. schvaluje vytvoření dalších 5 pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací k umístění uchazečů
o zaměstnání na 6 měsíců a zachování
pracovní pozice druhého koordinátora
veřejně prospěšných prací a veřejné
služby
 II. pověřuje starostu města uzavřením
dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací s Úřadem práce ČR
 I. ruší výběrové řízení na plnění veřejné
zakázky „Pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla
a havarijní pojištění „
 II. schvaluje na základě jednacího
řízení uzavření Pojistné smlouvy na
pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění osobních vozidel města
s pojistitelem UNIQA pojišťovna a. s.,
se sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6,
IČ 49240480 s ročním pojistným 50 167 Kč
 III. schvaluje na základě jednacího
řízení uzavření Pojistných smluv na
havarijní pojištění a strojní pojištění
hasičského vozidla s pojistitelem
Hasičská vzájemná pojišťovna a. s. se
sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2,
IČ 46973451 s ročním pojistným 39 850 Kč
 schvaluje přijetí finančního daru ve
výši 2 000 Kč od pana Ladislava
Ševčíka, Příkrá 579, Železný Bod do
rozpočtu ZŠ Pelechovská – finanční
prostředky budou použity na „Školu
v přírodě“ a dárci děkuje
 souhlasí s pořádáním 8. výstavní akce
motocyklových a automobilových
veteránů spojené s orientační jízdou
Pojizeřím a Železnobrodskem na
náměstí 3. května dne 18. 5. 2013



















souhlasí se jmenováním předsedů
a dalších členů konkurzních komisí pro
posouzení uchazečů na obsazení
vedoucích pracovních míst ředitelů
Základní školy Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace,
a Domu dětí a mládeže Mozaika
Železný Brod, Jiráskovo nábřeží 366,
příspěvková organizace, dle předloženého návrhu
bere na vědomí zprávu vedoucí Informačního a kulturního střediska Železný
Brod k zachování pracovní doby TIC
Železný Brod pro rok 2013 ve stávajícím rozsahu
schvaluje ukončení smlouvy na napojení PCO u městské policie s panem
M. J., Semily ke dni 31. 3. 2013
schvaluje poskytovat příspěvek ve výši
509 Kč měsíčně příspěvkové organizaci
Sociální služby Semily po dobu pobytu
paní H. V., trvale bytem Železný Brod,
v pobytovém zařízení Města Semily
schvaluje poskytnout jednorázově
příspěvek ve výši 509 Kč příspěvkové
organizaci Sociální služby Semily za
dobu pobytu pana L. V., trvale bytem
Železný Brod, v pobytovém zařízení
Města Semily
schvaluje z důvodu neplacení nájemného odstoupení od smlouvy o pronájmu nebytových prostor v čp. 728
v Železném Brodě ze dne 12. 5. 1998
a jejích dodatků mezi Městem Železný
Brod a panem B. A., bytem Příčná 350,
Železný Brod ke dni 30. 4. 2013
schvaluje dodatek č. 1 smlouvy s firmou MOLO ARCHITEKTI s. r. o.,
Komenského 174, 561 51 Letohrad, IČ
27543978, s doplněním termínů plnění
zakázky
bere na vědomí zprávu o přehledu
pohledávek Města Železný Brod ke dni
31. 12. 2012
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schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo
s Technickými službami města Železný
Brod s. r. o., IČ 27260887, o posunutí
termínu dokončení realizace veřejného
osvětlení v ulici Slunečná
schvaluje smlouvu o obstarání ohňostroje na 3. 5. 2013 s panem Zdeňkem
Pohlem, Hruborohozecká 107, Turnov
za 39 900 Kč.
schvaluje výsledky výběrového řízení
a uzavření smlouvy na geodetické
zaměření komunikací v Trávníkách
s firmou Minks-Geo s. r. o., Na Skalce
280, 252 44 Dolní Jirčany-Psáry (IČ:
61062723) za konečnou cenu 22 990 Kč
souhlasí na základě provedeného
výběrového řízení a předloženého
protokolu o hodnocení s provedeným
výběrovým řízením a s podepsáním
Smlouvy o dílo s firmou Window
Holding, a. s. Lázně Toušeň za cenu
277 322 Kč bez DPH
souhlasí na základě provedeného
výběrového řízení a předloženého
protokolu o hodnocení s provedeným
výběrovým řízením a s podepsáním
Smlouvy o dílo s firmou Stavokombinát
invest , s. r. o. Dr. M. Horákové 185/66,
Liberec 7 za cenu 347 377 Kč bez DPH
souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2
smlouvy o dílo ev. č. objednatele 242012 a ev. č. zhotovitele A58715X na
akci „Revitalizace domů včetně výměny
oken, Jiráskovo nábřeží 712, 714, 715,
717 Železný Brod” v ceně 628 722 Kč
bez DPH
bere na vědomí zprávu z jednání
komise pro společenský a spolkový život
bere na vědomí zprávu z jednání
komise pro sport
souhlasí s vyplacením příspěvku na
sportovní činnost za 1., 2., 3. a 4.
čtvrtletí roku 2013 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 1 800 Kč postupně
v příslušných čtvrtletích

















schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
20 000 Kč TJ FK ŽBS Železný Brod na
zakoupení dresů pro tým dorostu
a předpřípravky. Příspěvek bude
poskytnut z fondu komise pro sport
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
10 000 Kč TJ FK ŽBS Železný Brod na
zimní fotbalové turnaje mládeže.
Příspěvek bude poskytnut z fondu
komise pro sport
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
8 200 Kč TJ Sokol Těpeře na dětský
maškarní a 7. sportovní ples, které se
uskutečnily dne 16. 2. 2013 v sokolovně
v Těpeřích. Příspěvek bude poskytnut
z fondu komise pro společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
8 200 Kč TJ Sokol Hrubá Horka na
dětské odpoledne a čepeček, které se
uskutečnily dne 23. 3. 2013 v sokolovně
na Hrubé Horce. Příspěvek bude poskytnut z fondu komise pro společenský
a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
6 900 Kč TJ Sokol Bzí na Bzovský bál,
který se uskutečnil dne 9. 3. 2013
v sokolovně ve Bzí. Příspěvek bude
poskytnut z fondu komise pro společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
8 000 Kč Sdružení zdravotně postižených Železnobrodska o. s. na kancelářské práce, materiál a opravy za roky
2010–2012. Příspěvek bude poskytnut
z fondu komise pro společenský
a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
10 000 Kč AMK Železný Brod na práci
s mládeží v letecko – modelářském
kroužku. Příspěvek bude poskytnut
z fondu komise pro společenský
a spolkový život
schvaluje financování přednášky
fotografa Jaroslava Bárty, která se
uskuteční dne 29. 5. 2013 v KC Kino
Železný Brod, ve výši 3 500 Kč z fondu
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kulturní komise
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
6 000 Kč SDH Jirkov na akci WITCHFEST, která se uskuteční dne 27. 4. 2013
v sokolovně v Jirkově. Příspěvek bude
poskytnut z fondu kulturní komise
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
26 000 Kč F. A. King Crew o. s. na
CROSSOVER SICKFEST, který se
uskuteční dne 13. 4. 2013 v sokolovně
ve Bzí. Příspěvek bude poskytnut
z fondu kulturní komise
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
5 000 Kč TJ Sokol Bzí na koncert
skupiny Žízeň, který se uskutečnil dne
30. 3. 2013 v sokolovně ve Bzí.
Příspěvek bude poskytnut z fondu
kulturní komise
schvaluje financování koncertu učitelů
a absolventů Základní umělecké školy,
který se uskuteční dne 9. 4. 2013
v městském divadle, ve výši 5 000 Kč
z fondu kulturní komise
schvaluje financování divadelního
představení divadla Continuo –
Now…?, které se uskuteční dne
24. 5. 2013 na Malém náměstí, ve výši
30 000 Kč z fondu kulturní komise
schvaluje financování představení
Radio Ivo: Život nedoceníš, které se
uskuteční dne 12. 4. 2013 v KC Kino
Železný Brod, ve výši 4 400 Kč z fondu
kulturní komise
I. schvaluje zřízení věcného břemene
na části ppč. 495/4, 495/5, 512/1, 547/2,
553, 1518/5, 3278, vše v k. ú. Železný
Brod pro RWE GasNet, s. r. o. Klíšská
940, Ústí nad Labem 40117 IČ
27295567, DIČ CZ27295567 ve
smyslu: a) práva oprávněné zřizovat
a provozovat plynárenské zařízení na
pozemku; b) práva vstupovat a vjíždět
na cizí nemovitosti v souvislosti se
zřizováním, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční
soustavy a plynových přípojek za cenu
dle schváleného ceníku za jednorázovou
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úhradu pro zřízení věcných břemen
v pozemcích v majetku Města Železný
Brod + příslušná sazba DPH. Věcné
břemeno se zřizuje s podmínkou opravy
povrchů komunikací v celé šíři
II. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby
I. schvaluje zřízení věcného břemene
na části ppč. 93, 1394, 2327/1 a 3279/1
vše v k. ú. Železný Brod pro RWE
GasNet, s. r. o. Klíšská 940, Ústí nad
Labem 40117 IČ 27295567, DIČ
CZ27295567 ve smyslu: a) práva
oprávněné zřizovat a provozovat
plynárenské zařízení na pozemku;
b) práva vstupovat a vjíždět na cizí
nemovitosti v souvislosti se zřizováním,
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynových přípojek, za cenu dle schváleného ceníku za jednorázovou úhradu
pro zřízení věcných břemen v pozemcích v majetku Města Železný Brod +
příslušná sazba DPH. Věcné břemeno se
zřizuje s podmínkou opravy povrchů
komunikací v celé šíři.
II. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby
I. schvaluje pronájem části stavby s čp.
823 postavené na ppč. 769/4 v k. ú.
Železný Brod o výměře 101 m2 za cenu
24 050 Kč za rok osvobozeno od DPH –
nájemné ve výši 200 Kč/m2 a rok za
výměru 24 m2 a 250 Kč/m2 a rok za
výměru 77 m 2 . Náklady spojené
s pronájmem – případné vybudování
NN, revize elektroinstalace hradí
nájemce.
II. schvaluje uzavření nájemní smlouvy
s panem Karlem Večerníkem, Smetanovo zátiší 49, Železný Brod
souhlasí s pronájmem stavby občanské
vybavenosti čp. 28 postavené na st.pč.
237, st.pč. 237 – zastavěná plocha a nádvoří, ppč. 1012/2 – ostatní plocha,
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manipulační plocha o výměře 1307 m2,
ppč. 1012/4 – ostatní plocha, manipulační plocha, výměra 185 m2, ppč.
1019/1 – ostatní plocha – sportoviště
a rekreační plocha o výměře 651 m2,
ppč. 1019/3 – ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 279
m2, vše v k. ú. Bzí u Železného Brodu
neschvaluje snížení nájmu o 30%
a vyloučení možnosti automatického
navyšování nájemného v návaznosti na
míru inflace u nájemní smlouvy nebytového prostoru o velikosti 10 m2 a 1 m2
střechy v čp. 800 ul. Pelechovská,
Železný Brod s firmou Telefónica Czech
Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,
Praha 4, IČ 60193336, DIČ
Cz60193336
schvaluje prominutí 50 % penále panu
H. V., Železný Brod
schvaluje rozložení kauce paní I. N. za
byt na nábřeží Obránců míru 580,
Železný Brod, na 3 splátky
schvaluje výměnu bytů mezi paní I. P.,
Železný Brod a panem H. V., Železný
Brod
schvaluje výměnu bytů mezi paní I. O.,
Železný Brod a panem P. D., Železný
Brod
schvaluje užívání bytu ve Bzí čp. 148
panem J. K., po dobu pobytu řádného
nájemce bytu pana T. J. v zahraničí
v době od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014
souhlasí s udělením výjimky paní S. Š.
a panu S. Z., oba trvale bytem Jablonec
nad Nisou ze Směrnice pronajímání
obecních bytů dle čl.12, bod 4 písm. b)
a souhlasí s jejich přihlášením do
výběrového řízení o byt v Železném
Brodě obálkovou metodou
schvaluje přidělení bytu č. 20 v DPS
Železný Brod paní J. J., bytem Železný
Brod
bere na vědomí zprávu bytové komise
ze dne 28. 3. 2013 o otevírání obálek
s nabídkami ve výběrovém řízení na
přidělení bytů obálkovou metodou
















schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti
1+1, Vaněčkova 431, Železný Brod,
paní H. Š. trvale bytem Železný Brod,
nájemné je stanoveno na 65 Kč/m2.
Náhradníkem je paní D. H., trvale bytem
Železný Brod, s cenou za nájemné
52 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti
3+1, Husova 697, Železný Brod, paní
N. M., trvale bytem Železný Brod,
nájemné je stanoveno na 49 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 47 o velikosti 1+1, Jiráskovo nábřeží 714,
Železný Brod, paní V. K., trvale bytem
Železný Brod, nájemné je stanoveno na
55 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 47 o velikosti 1+1, Jiráskovo nábřeží 715,
Železný Brod, paní H. Č., trvale bytem
Železný Brod, nájemné je stanoveno na
70 Kč/m2. Náhradníkem je paní D. H.,
trvale bytem Železný Brod, s cenou za
nájemné 55 Kč/m2
bere na vědomí zápis z jednání kulturní
komise ze dne 28. 3. 2013
schvaluje výběr zpracovatele zadávací
dokumentace Opravy místních komunikací 2013 – Železný Brod a schvaluje
smlouvu o dílo s Ing. Tomášem Bláhou projektová a inženýrská činnost,
R o v en s k o p o d Tr o s k ami ( I Č :
75885468) na zpracování zadávací
dokumentace v ceně 44 300 Kč
(dodavatel není plátce DPH)
schvaluje zakoupení použitého pódia
a střešního systému dle nabídky ze dne
17.3.2013 od firmy AC akustia–Cimbala
Radim, Hlavní 390, 756 63 Krhová, IČ
87520532 za cenu 250 000 Kč
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
zpracování dokumentace pro realizaci
stavby „Terminál Železný Brod“ se
společností Atelier 4, s. r. o., Jablonec
nad Nisou, IČ 46710141, v ceně 550 000
Kč bez DPH
Věra Brunclíková
vedoucí odboru vnitřních věcí
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Přehled příspěvků za rok 2012 z grantu
na podporu kultury, společenského s spolkového života a sportu

Granty na podporu kultury
příspěvek DS Tyl na činnost v r. 2012
10 000 Kč
příspěvek R.Müllerovi na přehlídku dechových hudeb
36 177 Kč
příspěvek F.A.KING CREW na akci CROSSOVER SICKFEST
13 000 Kč
příspěvek hud.skupině Kapelníci na akce DDM Mozaika v r.2012
10 000 Kč
příspěvek DS Tyl za představení „Karamelové jablko” a „Chudák manžel”
3 000 Kč
příspěvek o. s. CERVUS SEMILENSIS na festival filmů „Jeden svět”
8 720 Kč
příspěvek K.Řezníkové na koncert skupiny Longital na Bělišti
23 998 Kč
příspěvek D. Klingerové na propagaci výstavy Miloslava Klingera
4 300 Kč
příspěvek DS Tyl za premiéru představení „Ženich pro čertici”
1 500 Kč
příspěvek R. Müllerovi na swingový večer
3 301 Kč
příspěvek na akci IRON BROD FEST
12 500 Kč
příspěvek K. Řezníkové na koncert skupiny Jablkoň na Bělišti
35 435 Kč
příspěvek T. Kesnerovi na výstavu obrazů Stanislava Pelikána
2 486 Kč
příspěvek DS Tyl za premiérové představení „Popel a pálenka”
1 500 Kč
příspěvek F. A. KING CREW na akci CROSSOVER SICKFEST
13 000 Kč
příspěvek R. Müllerovi na přehlídku dechovek a swingový večer
38 577 Kč
příspěvek Bzovskému okrašlovacímu spolku na adventní koncert
5 850 Kč
Celkem:
223 344 Kč
Žádost o příspěvek včetně podmínek poskytnutí příspěvku na kulturní akci či projekt
v roce 2013 najdete na http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/dokumenty/formulare/.
Bližší informace včetně formulářů Vám budou též poskytnuty v kanceláři Informačního
a kulturního střediska Železný Brod, na tel. 483 333 948, mob. 722 793 091 nebo e-mailu
i.chaloupkova@zelbrod.cz .

Granty na podporu společenského a spolkového života
příspěvek OS Střevelná na úpravu prostoru před zvoničkou a parku
příspěvek Okresnímu mysliveckému spolku na přehlídku ulovené zvěře
příspěvek ČČK Hrubá Horka na kulturní akce na Hrubé Horce
příspěvek SDH Horská Kamenice na „Sraz rodáků”
příspěvek Automotoklubu Železný Brod na práci s mládeží v roce 2012
příspěvek TJ Sokol Hrubá Horka na dětské maškarní odpoledne a Čepeček
příspěvek HC Železný Brod na taneční country zábavu na koupališti
příspěvek SUPŠS na Masopust
příspěvek L. Potěšilové na vybavení dětského hřiště na Hrubé Horce
příspěvek J. Šilhánovi na vybavení dětského hřiště v Jirkově
příspěvek R. Müllerovi na přehlídku dechových hudeb v Olszyně
příspěvek SDH Horská Kamenice na akci „Loučení s létem”
příspěvek TJ Sokol Železný Brod na maškarní ples pro děti
příspěvek TJ Sokol Železný Brod na oslavy založení TJ Sokol Železný Brod
příspěvek TJ Sokol Železný Brod na oslavu MDD
příspěvek SDH Železný Brod na soutěž dětí „Malý Soptík”
příspěvek p. Stránské a p. Kovářové na obnovu zeleně v Horské Kamenici
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10 000 Kč
2 000 Kč
5 400 Kč
9 000 Kč
8 000 Kč
7 450 Kč
9 000 Kč
10 000 Kč
35 000 Kč
34 416 Kč
7 377 Kč
9 000 Kč
1 559 Kč
9 000 Kč
5 560 Kč
2 850 Kč
4 098 Kč

příspěvek SDH Těpeře na požární soutěž mladších a starších žáků
příspěvek R.Müllerovi na nové vestičky pro Broďanku
příspěvek TJ Sokol Hrubá Horka na akci „Vítání léta”
příspěvek TJ Sokol Těpeře na „Dětský den – rozloučení s prázdninami”
příspěvek TJ Sokol Těpeře na akci „Loučení s létem”
příspěvek TJ Sokol Těpeře na oplocení hřiště
příspěvek Junáku Železný Brod na pořízení křovinořezu
nákup vybavení dětského hřiště v rámci revitalizace části Poříč
příspěvek TJ Chlístov na vybavení dětského hřiště
příspěvek ČČK Jirkov na činnost v roce 2012
příspěvek SDH Jirkov na požární soutěž „Jirkovský pohár”
příspěvek SDH Jirkov na požární soutěž „Jirkovská proudnice”
odměna starosty Pavlovi Kurfiřtovi za záchranu života
příspěvek TJ Sokol Bzí na akci 120 let TJ Sokol Bzí a Rockové dušičky
příspěvek Tenisovému klubu na pořádání plesu
příspěvek Okresnímu mysliveckému spolku na chovatelskou přehlídku
příspěvek TJ Sokol Těpeře na dětský karneval a mikulášskou diskotéku
příspěvek SUPŠS na maturitní ples
Celkem:

www.zeleznybrod.cz

6 000 Kč
6 190 Kč
7 000 Kč
1 300 Kč
9 000 Kč
30 000 Kč
10 730 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
6 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
9 000 Kč
15 000 Kč
2 000 Kč
6 750 Kč
15 000 Kč
378 680 Kč
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Granty na podporu sportu
příspěvek TJ Sokol Železný Brod na činnost a na správce v r. 2012
příspěvek Fotbalovému klubu na činnost a na správce v r. 2012
příspěvek Tenisovému klubu na činnost a na správce v r. 2012
příspěvek TJ Sokol Bzí na sportovní činnost v r. 2012
příspěvek Sokolu Hrubá Horka na sportovní činnost v r. 2012
příspěvek Fit Studiu Aerobic J. Boučkové na sportovní činnost v r. 2012
příspěvek Svazu branně technických sportů na činnost v roce 2012
příspěvek oddílu kanoistiky na sportovní činnost v r. 2012
příspěvek na dresy HC Železný Brod
příspěvek SSC Žel.Brod na sportovní dresy
příspěvek SSC Žel.Brod na cyklistický závod Memoriál Václava Vele
příspěvek TJ Sokol Těpeře na cyklistické závody
příspěvek TJ Sokol Těpeře na účast v lomnické hokejové lize
příspěvek TJ Sokol Žel.Brod na stojany na badminton
příspěvek Fotbalovému klubu na dresy
příspěvek oddílu házené TJ SOKOL Železný Brod na dresy
Celkem:

239 000 Kč
194 243 Kč
79 000 Kč
21 600 Kč
21 600 Kč
16 000 Kč
6 000 Kč
7 200 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
4 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
9 225 Kč
2 132 Kč
650 000 Kč

Rada města zřídila v prosinci r. 2010 mj. komisi kulturní, společensko spolkovou
a sportovní. Cílem je průhledné rozdělování finančních příspěvku na základě občanské
diskuse. O přiznání příspěvku tak spolurozhodují jednotlivé komise složené ze zástupců
organizací z daného oboru. Návrh komise schvaluje následně Rada nebo Zastupitelstvo
města.
Formulář žádosti o příspěvek a podmínky podpory naleznete na:
www.zeleznybrod.cz/obcan/formulare-zadostiprispevek
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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

10
10

Objemný komunální
odpad
Na 17. zasedání konaném 10.12.2008
Zastupitelstvo města mimo jiné schválilo
maximální 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.
Dále toto zastupitelstvo odsouhlasilo 2x
ročně od poplatníků odebírat objemný
komunální odpad, katalogové číslo 200307
zdarma v předem stanovených termínech.
Termíny budou stanoveny na jaře a na
podzim.
Jarní termín je stanoven na:
pátek 17. května 9–18 hodin
a sobotu 18. května 9–12 hodin
Jiné druhy odpadů budou i v tomto období
zpoplatněny dle platného ceníku.
Odebírání odpadů zdarma bude jen od
poplatníků (fyzických osob) zapojených do
systému odpadového hospodářství v Železném Brodě. Občané jiných obcí, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné
k podnikání vše zaplatí dle platného ceníku.
Z důvodu zákonem nařízené provozní
evidence 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 se najednou
dostaví více lidí.
Miloš Pala
vedoucí životního prostředí
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Technické služby
města Železný Brod
Příkrá 140
Oznamujeme tímto, že s očekávaným
odchodem zimního období obnovujeme
naše služby.
Prodej a rozvoz stavebního materiálu
v rozsahu 1 – 10 t
 písek - maltový, betonový
 drť – dle nabídky kamenolomu, kačírek
Převozy a manipulace vozem s hydraulickou rukou
 odvoz odpadů kontejnerovým vozem ,
možnost přistavení a pronájem kontejnerů 7 m3
 vývoz a čištění septiků fekálním vozem
a následná likvidace na čističce odpadních vod
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Dále provádíme
 zemní a výkopové práce, stavby
kanalizací a vodovodních přípojek
 pokládání zámkové dlažby
 mytí, zametání vozovek kropicím a zametacím vozem
 asfaltování
 opravy veřejného osvětlení pro obce
Městská čerpací stanice oznamuje, že dne
20. 3. 2013 proběhla kontrola České
obchodní inspekce. Byly odebrány vzorky
pohonných hmot, a to:
NAFTA MOTOROVÁ a BA 95 SUPER.
Oba tyto výrobky splnily požadavky
stanovené zvláštními předpisy.
Kopii protokolu a sdělení výsledků
posouzení jakosti naleznete na stránkách
Města Železný Brod.
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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:
12
10

Iveta Polejová
odbor územního plánování
a regionálního rozvoje

tel.: 483 333 944
i.polejova@zelbrod.cz
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V posledních dvou letech se na trhu rozšířila
nabídka moderní bytové dekorace – krbů na
biopalivo („biokrbů“). Jejich většímu
prodeji a užívání zprvu bránila vyšší cena,
ale toto již dnes neplatí. Biokrby vyráběné
různými výrobci jsou dodávány i mnoha
internetovými obchody, kdy jde často o dovoz ze zahraničí.
Hlavními výhodami biokrbů jsou možnost
instalace do míst, kde nelze instalovat
tradiční krb, kde není kouřovod a jejich
finančně nenáročný provoz. Biokrby jsou
vhodné pro interiéry, terasy i venkovní
prostory. Mohou být umístěny jako
dekorace na stole, je možné je zavěsit na
stěnu, vestavět nebo nechat volně stojící
v prostoru. Neznečišťují místnosti kouřem
a sazemi. Reklamy uvádějí jednoduchou
instalaci a dále pak již bezpečný a bezproblémový provoz. Jenže je vše tak bezproblémové a bezpečné, jak to vypadá na první
pohled? Praxe ukazuje, že tento typ krbu lze
většinou bezpečně provozovat za předpokladu, že uživatel dodrží návod k použití.
Kromě nutnosti větrat prostory, kde jsou
biokrby užívány vzhledem ke spotřebě
vzdušného kyslíku a vývoji oxidu uhličitého, se uživatel může setkat také s nebezpečím vzniku požáru, který může zničit
nejen majetek, ale i ohrozit lidské životy.
Hasičský záchranný sbor eviduje v posledních dvou letech dokonce dvě úmrtí a sedm
zranění při požárech v domácnostech
způsobených nedbalostí při doplňování
paliva do biokrbů.
Několik základních rad pro bezpečný
provoz biokrbu:
 Vždy dodržujte pokyny uvedené
v návodu k použití.
 Vyžadujte od prodejce podrobný návod
k použití v českém jazyce.
 Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr
od hořlavých látek po stranách a především nad biokrbem.
 Nikdy nedolívejte biopalivo, pokud

v krbu stále hoří, hrozí riziko požáru.
Biopalivo doplňujte do zhašeného
a vychladlého biokrbu (minimálně po 15
minutách od uhašení), aby nedošlo k popálení.
 Používejte pouze originální palivo pro
biokrby – bioethanol (kapalina, gel)
určené pro spalování v biokrbech.
Kvalitní bioethanol pro biokrby obsahuje cca 96% ethanolu.
 Obal obsahující nebezpečnou směs
(palivo pro biokrby) musí být opatřen
informacemi v českém jazyce a dalšími
údaji, výstražnými symboly, standardními větami označujícími specifickou
rizikovost směsi (tzv. R-věty) a standardní pokyny pro bezpečné zacházení
se směsí (tzv. S-věty).
Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není
certifikace této „dekorace“ povinná. Nejsou
tak dány konstrukční standardy (normy),
které by měly stanovit bezpečnostní
minima. Jen někteří renomovaní zahraniční
výrobci mají krby certifikovány (v rámci
ČR byla zjištěna jediná společnost
provádějící certifikaci TÜV SÜD Group).
Dále pak byl u některých krbů renomovaných výrobců uváděn odkaz na certifikaci v zahraničí (např.: Švédsko, certifikační organizace SITAC).
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Hasiči radí občanům – Jsou biokrby bezpečné?

Na základě výše uvedených zjištěných
skutečností lze konstatovat, že provoz
biokrbu skrývá reálná nebezpečí ohrožení
materiálních hodnot a zdraví jejich
uživatelů. Scházející legislativa pro tyto
krby umožňuje prodej a provozování
zařízení, která nemají bezpečnostní prvky
a nejsou dány standardy pro specifikování
rizik uváděných v návodech.
Zdroj: s využitím informací HZS
Moravskoslezského kraje
Zpracoval: kpt. Ing. Tomáš Erban
oddělení prevence HZS Libereckého kraje
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Městská policie Železný Brod informuje
V dubnu provedla MP pět  zvěř. Takových případů řešila MP
dopravních akcí zaměv dubnu 20. Případy byly oznámeny
řených na dodržování
mysliveckým spolkům, které zajistily
nejvyšší dovolené ryodstranění.
chlosti.
 Celkem bylo v dubnu přijato 180
V dubnu zasahovala MP u 12 případů,
oznámení, 8 z nich bylo vyřešeno
kde alkohol přemohl konzumenty a ti
v blokovém řízení, 3 poznatky podstouzůstali bezvládně ležet v ulicích města.
peny odboru životního prostředí,
V 5 případech bylo nutné postiženým
5 případů bylo předáno k dořešení
poskytnout první pomoc a přivolat
příslušnému správnímu orgánu, 35
LSPP, která zraněné převezla do
případů bylo řešeno ve spolupráci
nemocnice k dalšímu ošetření.
s policií ČR. Zbytek případů byl vyřešen
V dubnu zasahovala MP na sídlišti
domluvou, nebo se jednalo o žádosti
Vápenka, kde duševně nemocná žena
o pomoc, které nemají trestněprávní
ohrožovala sebe i své okolí. Bylo nutné
charakter.
za použití síly vniknout do bytu, aby
velitel MP sstr. Pavel Hriník
mohla být ženě poskytnuta pomoc.
Velitel MP: tel.: 483 333 939
Následně byla žena RZS převezena do
e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz
psychiatrické léčebny.
Operační MP: tel. : 483 333 933
V dubnu řešila MP 12 případů volně
nepřetržitě mob.: 602 646 188 – uložte
pobíhajících psů. Ve všech případech se
ihned do svého mobilu!!!!
podařilo najít majitele.
e-mail:
mestska.policie@zelbrod.cz
S ubývající sněhovou pokrývkou
přibývá oznámení na uhynulou lesní










Český červený kříž
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec n. N.
V roce 2012 byli ze Železného Brodu a okolí oceněni tito
bezpříspěvkoví dárci krve:
Za 20 odběrů získal stříbrnou medaili prof. MUDr. Jana Jánského
pan Petr Halama.
Za 40 odběrů získal zlatou medaili prof. MUDr. Jana Jánského
pan Libor Rydval.
Za 80 odběrů získali ocenění křížem III. prof. MUDr. Jana Jánského
pan František Jetel, pan Ladislav Neoral a pan Josef Paldus.
Těmto dárcům patří náš veliký dík.
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12

www.zeleznybrod.cz

INFORMACE
INFORMACE PRO
PRO OBČANY
OBČANY

Železnobrodský zpravodaj | květen 2013

Stavební práce na Greenway Jizera se blíží do finále
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Informační a kulturní středisko
Fotografická soutěž
„Brody v Brodě”
pro všechny, kteří milují fotografie
a fotografování.
Železný Brod se zapojí do fotosoutěže
„Brody v Brodě”. Železný Brod přeci
v soutěži „Brody v Brodě“ nesmí chybět.
Vyhlašovatelem soutěže je Fotostředisko
Havlíčkův Brod, pořadateli jsou jednotlivé
Brody, tedy města Havlíčkův Brod, Český
Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod a Železný
Brod.
Soutěžit může za své město každý, kdo má
rád fotografování. Stačí zaslat včas
přihlášku a fotografie podle stanovených
technických podmínek. Vyhlášeny jsou dvě
tematické kategorie, do nichž může každý
soutěžící přihlásit nejvýše čtyři fotografie.
1. Krásy ve městě
2. Život ve městě
Fotografie musí být dílem autorské tvorby
jednotlivce nebo i autorského týmu.
Přihlásit do soutěže se můžete od poloviny
dubna až do 20. července. Odborná porota
složená ze zástupců pořadatelů rozhodne
o vítězných fotografiích do 10. srpna.
V sobotu 7. září se v rámci Dnů evropského
dědictví uskuteční vernisáž výstavy „Brody
v Brodě” v Havlíčkově Brodě. Výstava
fotografií bude putovní a můžeme se na ni
těšit i v Železném Brodě. Teď už jenom
záleží, kolik fotografů bude chtít prezentovat naše město, a jak obstojíme v konkurenci dalších Brodů. Naštěstí tu máme
šikovných fotografů více než dost. Bližší
informace obdržíte v kanceláři Informačního a kulturního střediska Železný
Brod v přízemí radnice, tel. 483 333 948,
e-mail: i.chaloupkova@zelbrod.cz

Výzva pro zájemce o výstavu
v Městské galerii Vl. Rady
Do konce května mají všichni, kteří mají
zájem o uspořádání výstavy v městské
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galerii v roce 2014, možnost zažádat
o termín výstavy. Stačí vyplnit žádost,
kterou najdou na http://www.zelezny
b ro d . c z / c z / o b c a n / k u l t u r a - s p o r t spolky/galerie/. V tištěné podobě je žádost
k vyzvednutí v kanceláři Informačního
a kulturního střediska Železný Brod. Zde
Vám také rádi poradíme s vyplněním
a případně vhodným výběrem termínu
výstavy. V červnu budou žádosti posouzeny
členy kulturní komise a ti sestaví plán
výstav pro rok 2014. Jednotliví žadatelé
budou vyrozuměni. Těšíme se na Vaše
nabídky.

„Sklo nezná hranic”
Projekt rozpočtovaný částkou 6 090 €
(dotace 85% z ERN) je společným
projektem měst Železný Brod a Jelení Hora
zaměřeným na podporu a propagaci
sklářství v příhraničním regionu formou
spolupráce na městských slavnostech.
V Jelení Hoře se koná v termínu 29.–30.
června 2013 Art & Glass Festival,
v Železném Brodě v termínu 14.–15. září
2013 Skleněné městečko. Projekt podpoří
skláře a sklářské firmy ze Železného Brodu,
kteří se budou chtít v Jelení Hoře
prezentovat. Zajištěno jim bude místo,
doprava a ubytování. Součástí projektu je
i zapojení do kulturního programu v Jelení
Hoře, organizace autobusových zájezdů pro
odbornou i laickou veřejnost či vydání
propagačních materiálů obou slavností.
Prosíme skláře a sklářské firmy, kteří by
chtěli využít možnosti prezentovat se
v červnu v Jelení Hoře, zkontaktujte
vedoucí IKS na tel. 483 333 948, 722 793
091, nebo e-mailu i.chaloupkova@
zelbrod.cz. Skláři a sklářské firmy budou
ještě informováni e-mailem.
(ich)

Turistické informační
centrum
Upozornění
Sezónní otevírací doba:
květen–září: 9–12 a 12.30–17 hodin
sobota a neděle: 9–13 hodin
otevřeno i ve svátky: 8. 5., 5. a 6. 7. 2013
Aktuální předprodej vstupenek
Na stojáka – stand-up comedy
v městském divadle
Krásné Nové Stroje – koncert v KC Kino
Železný Brod
Nově v prodeji
 turistické vizitky (č. 152, Městské
muzeum 00002, kostel sv. Jakuba
Většího 00002)
 sezónní turistické noviny Český ráj
(také v Trafice u nádraží, ul. Masarykova)
 knihy: Bozkouský přitrefuňky, Pohádky pro malé i velké Liberečánky a další
 mapa Eurocart (turist. a cyklo)
Maloskalsko 1:17500 – od Kopaniny po
Kozákov
 skleněné výrobky a suvenýry od firem
a živnostníků ze Železného Brodu
a okolí:
 Sobotka Karel – figurky, Atelier
Kamila, Tomášova huť, Lampglas,
s. r. o., Helaglass, Opal, Kortan-sklo
bižuterie, Jarešová Hana, Šavrdová
Jana, Glasstech, s.r.o., Šilhánová Jana,
3V vitráže, Janus Jaroslav, Pavka
Martin a Sochor Zdeněk
Skleněné suvenýry jsou umístěny
v samostatné vitríně. Pokud vyrábíte
skleněné suvenýry a máte zájem
o jejich prodej na TIC Železný Brod,
neváhejte nás kontaktovat na tel. č.:
484 353 333, info@zelbrod.cz.

Novinka pro občany!
Od 1. května budou vydávány pytle na
tříděný i komunální odpad v informačním centru dle běžné otevírací doby.
Výdej pytlů jižnebude zajišťovat městská policie.
Prodejna regionálních výrobků
Sdružení Český ráj pomáhá v regionu
vytvořit prodejní místa, kde jsou nabízeny
certifikované regionální výrobky. V takto
označené prodejně lze zakoupit výrobky
minimálně od tří regionálních výrobců,
držitelů ochranné známky Regionální
produkt Českého ráje. Informační centrum
je zařazeno mezi tyto prodejny od 1. 5.
2013. V sortimentu nabízí výrobky regionálních výrobců od firem: Lampglas
s. r. o. Železný Brod, Sobotka Karel –
figurky Těpeře, Tomášova huť Železný
Brod a Atelier Kamila Turnov.
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Svozový autobus do OC Forum, Liberec:
Za nákupy zcela ZDARMA vás autobus
doveze v termínu 18. 5. a 22. 6. 2013.
Odjezd autobusu z autobusového nádraží
v Železném Brodě v 10.15 hodin. Návrat
v 17.05 hodin.

Představení novinek v oblasti
cestovního ruchu
Informační a kulturní středisko Železný
Brod srdečně zve ve čtvrtek 9. května ve
13 hod. do zasedací místnosti
městského úřadu všechny sklářské
firmy s turistickým programem a další
subjekty, jednotlivce i společnosti, které
se angažují a spoluvytvářejí turistickou
nabídku v Železném Brodě.
Představeny budou připravené a připravované materiály v rámci města a turistického
regionu Český ráj, projekt Sklo nezná
hranic a další. Budeme vděčni za Vaše
podněty, zodpovíme Vaše otázky.
(ich)
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Ohlédnutí za akcí – Brodská pavučina
O víkendu 12.-14. dubna proběhl dubnový ochotnický maraton,
letos pod novým názvem „Brodská pavučina“. Proč nový název?
Protože si myslíme, že všechno, co je nám drahé, by mělo mít
své jméno. A proč právě „pavučina“, když pro některé je
pavučina krásnou a dokonalou věcí a pro jiné je asociací čehosi negativního?

www.zeleznybrod.cz
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Pavučina je symbolem závislosti. Ano, ovšem. Ale vždyť to je správně! Každý správný
ochotník je přeci svým způsobem závislý – závislý na divadle.
Pavučina je sítí, do které v reálném světě pavoučci lapají hmyz. Ve světě divadelním je
pavučina sítí, do které chceme nalákat diváky. V pavučině nemají uvíznout jenom diváci,
ale i sami účinkující. Brodská pavučina je reciproční nesoutěžní přehlídkou ochotnického
divadla. Reciprocita je jednoduchým pravidlem ve smyslu „Vy hrajete u nás, my hrajeme
u vás“. Nitky pavučiny tak vytvoří pevné vazby a přátelství mezi divadelními soubory.
Věřím, že náš divadelní pavouček bude spřádat větší a větší pavučinu, z níž se stane
nakonec velká pevná stavba se svým stálým a nenahraditelným místem v kulturním dění
Železného Brodu a celého regionu.
V letošním roce uvízlo v naší pavučině 180 diváků, jimž patří veliké díky. Další ročník
Brodské pavučiny je naplánován v termínu 11. - 13. 4.2014. Snad náš divadelní pavouček
Průhonice
přinese štěstí a neopakovatelné zážitky v budoucnu i vám.
Alena Matějková

Mariánské Lázně
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DS Podio Semily a několik našich ochotníků
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Městské divadlo

„Stand up comedy čili sólové výstupy bavičů,
specialita angloamerických barů, je snad
nejkrutějším testem komiků. Na rozdíl od
televizních estrád tu nikdo nevelí publiku, kdy má
vděčně reagovat, herci se nemohou opřít o Zlaté
slavíky ani o baletky. Kdo nedokáže, aby divák
zvedl od sklenky, natož odložil doutník a zaplácal,
je vyřízen,” napsala o tomto specifickém žánru
Mirka Spáčilová.
A právě o to, pobavit Vás, zvednout Vás ze židle
a rozesmát až k slzám, se pokusí „silná čtyřka“ ve
složení: Ester Kočičková, Dominik Heřman Lev,
Ondřej „En.Dru” Havlík a Petr „Nasty” Cerha.
Vstupné: 190 Kč (150 Kč v předprodeji)
Po představení budete mít možnost se ve foyer
sejít, popovídat si a vyfotit se s účinkujícími.

10. 5. od 20 hod.
v Městském divadle
Železný Brod
KULTURNÍ AKCE

Na stojáka

Ž VĚ
Ester Kočičková

úterý 21. května 2013 od 10 hodin

O PRAČLOVÍČKOVI
režie: Vladislav Kracík
v podání divadla Tramtárie Olomouc
Báječný výlet do pravěkého světa dinosaurů,
dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek.
Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění
o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak
musel objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad
tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všechno
líp.
Pohádka O pračlovíčkovi sklízí jeden úspěch za
druhým. Má za sebou evropské turné po Belgii,
Lucembursku a Německu. V roce 2011 získala cenu
diváků na prestižním festivalu divadel pro děti Dítě v Dlouhé, který pořádá Divadlo
v Dlouhé Praha. Účastnila se mezinárodní přehlídky Jiráskův Hronov 2011. V roce 2010
vyhrála celostátní přehlídku divadla pro děti Popelka Rakovník 2010.
Hrají: D. Rybářová, P. Konvičková, V. Stojan / A. Pešek / M. Dědoch
Více na www.divadlotramtarie.cz
Vstupné: 40 Kč – vhodné i pro maminky s dětmi na MD
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čtvrtek 2. května
od 20 hodin
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KRÁSNÉ
NOVÉ
STROJE
koncert v KC
Kino Žel. Brod
Každému, kdo se alespoň trochu orientuje
na domácí scéně, netřeba kapelu představovat. Zpěvákem a lídrem kapely je
výtvarník a člen respektované skupiny
Tvrdohlaví pan Stanislav Diviš.
Rockový big band Krásné nové stroje
vznikl už v roce 1982, i když na začátku ho
tvořili pouze tři lidé – dirigent a zpěvák
Stanislav Diviš (výtvarník a duchovní otec
souboru), kytarista Robert Nebřenský
a tanečník a příležitostný zpěvák Martin
Choura. S tímto tříčlenným jádrem ještě
spolupracovali kytarista a baskytarista
Bohumil Dvořák a baskytarista Pavel Jakub
Ryba, který ovšem vzápětí přestoupil do
Kratochvílova Jazz Q. Tvář kapely se
začala rýsovat začátkem roku 1984, kdy byl
do vlastně klasického rockového obsazení
přijat violoncellista Marek Lánský a zároveň došlo k postupnému rozrůstání dechové
sekce a tím i nabývání na její důležitosti.
Kapela se tak svého času řadila mezi
nejpočetnější sdružení na domácí hudební
scéně.
Jako kapela jsou celkem nenápadní,
v televizi na ně nenarazíte, ačkoliv to, co
hrají, zdaleka není nějaký underground. Od
počátku byla jejich charakteristickým
znakem početná dechová sekce, čímž

o značnou dobu předběhli dnešní módu
funkových, soulových či na r'n'b orientovaných kapel. Jejich bývalí členové po
odchodu stáli u zrodu tak významných jmen
na české scéně, jako jsou Ženy či Vltava.
Pro své posluchače vydala kapela KNS
celkem tři alba. Posledním bylo v roce 2011
album s názvem „Nechtěné doteky“.
Krásné Nové Stroje letos slaví 30 let společné existence.
Alena Matějková

Připravujeme v Městském divadle:
25. září
Stefan Canev: Druhá smrt Johanky z Arku
Tragikomické poselství o důstojnosti člověka
a neokázalém hrdinství, v hlavních rolích
s Vilmou Cibulkovu a Ladislavem Mrkvičkou.
14. října
Patrik Hartl: Klára a Bára
v podání divadla Studio Dva Praha
Radikální komedie o dvou manželských
krizích a jednom úmyslně založeném požáru
v hlavních rolích s Ivanou Chýlkovou a Evou
Holubovou.
14. prosince – Podivná závěť v podání
Lučanského spolku divadelního, Lučany n. N.
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Stanislav Diviš se narodil 20. listopadu 1953
v Kutné Hoře a k výtvarnému umění ho
přivedlo uhranutí dílem Františka Kupky.
Není také bez zajímavosti, že na základní
škole v Telčicích dostával z výtvarné výchovy
trojky. Po vyučení vystřídal celou řadu
většinou dělnických zaměstnání a mezitím se
několikrát pokoušel o přijetí na vysokou
výtvarnou školu. V roce 1982 byl konečně
přijat ke studiu na Akademii výtvarných
umění do oboru restaurování. Od roku 1984
do roku 1987 uspořádal společně s Jiřím
Davidem celkově šest ilegálních a poloilegálních Konfrontací, které byly pro tehdejší
studenty jedinou možností, kde mohli zcela
svobodně vystavit svá díla. Šlo vlastně
o mikulášské besídky pořádané na půdě AVU,
pro něž tvořili výzdobu studenti všech
ateliérů. V roce 1985 byl pod záminkou
přestupu na VŠUP donucen ukončit své
studium na AVU. Od roku 1987 již pravidelně
vystavuje na všech důležitých tuzemských
i zahraničních výstavách současného umění.
V roce 1987 také dochází k založení výtvarné
skupiny Tvrdohlaví, se kterou mají v prosinci
téhož roku první společnou výstavu. Mezi lety
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1996 a 1997 pracoval jako asistent Jiřího
Davida v jeho ateliéru na pražské AVU a od
roku 2003 pak jako vedoucí malířského
ateliéru na VŠUP, odkud však v roce 2010
odešel. (pramen: Anotace Jakuba Krále).
V současné době pracuje Stanislav Diviš na
novém cyklu obrazů pod názvem "Barevná
geometrie" pro svoji samostatnou výstavu
v galerii Václava Špály, která bude v září
a říjnu letošního roku. Na otázku, co dělá rád
i nerad, sympaticky odpovídá: „Dnes (18.
dubna) se nám narodila 3 kůzlata a zítra
čekáme další a to jsou radostné události.
V současné době nedělám ani nemusím dělat
nic, co by mě bylo nepříjemné. V tomhle jsem
zřejmě trochu netypický Čech. Jsem opravdu
rád, že začíná jaro a zmizí zimní melancholie.”
Na výstavě v Městské galerii Vlastimila Rady
budou vystaveny obrazy z několika cyklů:
„Partitury”, „Nechtěné doteky“, „Střepy
paměti“ a „Zbytky“. Z obrazů vystavených
v Železném Brodě jsou nejaktuálnější ty
z cyklu Partitury. Jsou to obrazy inspirované
deníkovými záznamy Leoše Janáčka. Srdečně
na výstavu charizmatického Stanislava Diviše
zveme.
(ich)
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Městské muzeum v Železném Brodě
NÁRODOPISNÁ EXPOZICE BĚLIŠTĚ

21. 5.–23. 6. 2013: Lidové krajky a výšivky

KULTURNÍ AKCE

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.
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24. 5. 2013 – III. Muzejní noc v Železném Brodě
Táňanoc
Fišerová
Muzejní
bude probíhat v pátek od 18. do 23. hodiny v národopisné expozici na Bělišti.
Hlavním tématem letošní Muzejní noci bude textilní výroba, zpracování lnu, barvení látek
a praní prádla. Do letošního ročníku se zapojí lektorky DDM Mozaika s předváděním
zpracování ovčího
rouna a technikou mokrého plstění. Návštěvníci si budou moci vše
Táňa Fišerová
vyzkoušet a aktivně se zapojit do dalších činností. Na malé i velké čeká soutěž, výtvarná
dílna, poznávání předmětů ad. Před domem bude probíhat kulturní program, který zajistí
Otevřeno:
května,
úterý
– neděle„Lárk
13–16íčičok“
hod. –
loutkový soubor Čmukaři z Turnova.
Pohádka4.–27.
pro děti
i dospělé
s názvem
představení hravé, plné příjemného strašení a humoru, začne v 19.15. Od 20.30 bude
odehráno představení pro dospělé diváky „Zvyřátka za to nemůžou“. Bajky, ve kterých
můžete poznat někoho z okolí nebo sami sebe, jsou inspirované knihou Pavla Tauba
O volovi a funkci. Dále Vás pozveme do farní zahrady kostela sv. Jakuba Většího na
Malém náměstí, kde od 22 hodin budou moci nespavci zhlédnout hru streetového Divadla
Continuo s názvem „Now…?“. Představení zajistilo Informační a kulturní středisko
Železný Brod, trvá 45 minut a po něm ještě můžete pokračovat až do tajemné půlnoci
v programu Noci kostelů. Ve stejném čase jako muzeum bude otevřena galerie Chlístov
studia Lhotský s. r. o. Zde budou prezentována díla současných sklářských výtvarníků –
Z. Lhotského, O. Plívy, Č. Sušky,
M. Gabriela, Z. Kynčlové,
R. Pavelové, A. Polanské,
M. Hlubučka, V. Řezáče. Kromě
prohlídky galerie budou návštěvníci moci shlédnout i předvádění výroby skleněných figurek u kahanu. Pravidelný
odvoz z Železného Brodu na
Chlístov bude zajištěn. Odjezdy
z velkého náměstí (kašna)
v 18.00, 19.00, 21.00 a ve 22.00
hodin. Vstup na všechny akce
bude zdarma.
Kateřina Řezníková
Muzejní noc 2012
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DVA je české hudební duo Báry (*1981) a Jana (*1976) Kratochvílových, které 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.
Sami DVA říkají, že hrají „tango, kabaret, cirkus, popsongy, kuchyňský beatbox, freakfolk,
akustické elektro a elektrické akusto ve dvouvrstvém balení“. Své první album Fonók
označují za „folklór neexistujících národů“, navazující album HU (2010) zase za „pop
z neexistujících rádií“. Pro jejich hudbu jsou totiž typické texty ve vlastních vymyšlených
jazycích (někdy připomínající například němčinu, maďarštinu, švédštinu...).
S úspěchy vystupovali v mnoha evropských zemích (Polsko, Norsko, Rusko, Německo,
Francie, Itálie...). Kromě běžných
koncertů (často s videodoprovodem
v podání Markéty Lisé a Magdaleny
Hrubé ze skupiny Midi Lidi) živě
doprovázejí filmy (Kabinet doktora
Caligariho) či divadla (taneční
představení Emigrantes).
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
www.2dva.cz
Franiscu hlavní cenou za hudbu.

KULTURNÍ
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28. 6. 2013 – Koncert na Bělišti – pardubická skupina DVA

Připravujeme:
Koncert na Bělišti: 7. 9. 2013: VLADIMÍR MERTA

Souznění s tibetskými
mísami
objevte dar vlastního hlasu
Dvouhodinový prožitkový seminář.
Karimatku nebo deku a pití s sebou.
Vlastní tibetské mísy vítány.
Zve a těší se na vás Jara.
Vstupné dobrovolné
neděle 19. 5. 2013 od 17 hodin
v Městské galerii Vlastimila Rady
v Železném Brodě (přízemí radnice)
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Táňa Fišerová

Otevřeno: 4.–27. května, úterý – neděle 13–16 hod.
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Táňa Fišerová

Otevřeno: 4.–27. května, úterý – neděle 13–16 hod.
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Noc kostelů v Železném Brodě
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Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla misie časopis Radostné poselství a konal
před osmi lety ve Vídni, kde v roce 2005 četné přednášky po celé republice.) První
proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht pobožnosti se v konaly po rodinách.
der Kirchen“. Od té doby se Noc kostelů Sbor JB v ŽB byl ustaven v r. 1920, prvním
rozšířila do dalších evropských zemí, kazatelem byl Bohumil Vančura. V době
v České republice probíhá od roku 2009.
přestupového hnutí „pryč od Říma“ mnozí
V Železném Brodě se do této jedinečné hledali novou církev. Na svatodušní svátky
akce zapojil v loňském roce Ochranovský v r. 1920 na „táboru lidu“ ve skalách na
sbor při ČCE (Jednota bratrská). Letos Kalichu u Besedic se přihlásilo 500 lidí do
otevřou své brány široké veřejnosti oba Jednoty bratrské po kázání Václava
kostely – kostel sv. Jakuba Většího i motli- Vančury z Mladé Boleslavi (od r. 1946
tebna Jednoty bratrské. I kaple sv. Jana první biskup obnovené JB v Čechách).
Nepomuckého nabídne svoji „noc“ – a to již V krátkém čase měl sbor přihlášených přes
18. května v podobě Svatojánské noci. A to 2000 členů v ŽB a okolí. Bylo nutno
je dobře. Vzhledem k nabitému programu zajistit vlastní budovu pro sborový život.
v pátek 24. května by se návštěva kostelíčka 1. května 1924 se konala velká slavnost
Fišerová
na Poušti dalaTáňa
stihnout
stěží. V sobotu 18. položení základního kamene (to už ale byly
května si tak můžete v klidu naplánovat vybudovány základy). V srpnu 1925 byl
příjemnou procházku ke kostelíčku
na 4.–27.
sborový
dům
otevřen
(bez
severního
Otevřeno:
května,
úterý
– neděle
13–16
hod.
Poušti a v pátek 24. května rozložit své síly křídla, které ještě není dosud dostavěno
na program Noci kostelů a Muzejní noci.
z finančních důvodů). Sbor se stavbou
Noc kostelů v pátek 24. května začínáme značně zadlužil a hrozilo, že nová stavba
jako ve všech ostatních městech v 18 hodin, bude prodána v dražbě a přeměněna snad
kdy se společně rozezní železnobrodské na kino.
zvony. V obou kostelích je pro návštěvníky V r. 1932 odešel B.Vančura do Prahy a na
připraven zajímavý program. Ujít byste si jeho místo přišel František Timotheus Petr.
rozhodně neměli nechat večerní představení Dovedl si získat mnoho spolupracovníků,
Divadla Continuo Now…? na farní zahradě z nich později byli kazatelé na samostatza kostelem sv. Jakuba Většího. V případě ných sborech. Během 2. světové války na
dotazů vám budou po celou dobu otevření popud mladého Amedea Molnára byla
kostelů k dispozici zasvěcení průvodci.
založena „Bratrská škola“: jazykové,
(ich) teologické, hudební a literární vzdělávací
kurzy pro mládež. Vyučovalo se náboženOchranovský sbor při Českobratrské ství na mnoha školách v okolí, sbor měl
církvi evangelické v Železném Brodě silné kazatelské stanice.
Velké zadlužení sboru se podařilo anulovat
(Jednota bratrská)
Začátek sboru Jednoty bratrské (JB) v r. 1944 po přednáškových cestách F. T.
v Železném Brodě (ŽB) se odvíjel od Petra po Švýcarsku. Do věže byl zavěšen
misijní práce kazatele Josefa Sequense skleněný zvon – dlouho však nevydržel,
z Nové Paky a Františka Chlebouna praskl při náhlých změnách teploty v zimě.
z Turnova. (F. Chleboun byl misionář JB Na jeho místo byl zavěšen zvon ze
v Jižní Africe. Před 1. světovou válkou zrušeného německého sboru JB v Hečipřijel do Evropy na dovolenou a válka mu valdě na severní Moravě.
zabránila vrátit se zpět. Byl kazatelem Po válce se mnoho členů odstěhovalo do
v Turnově a tady také vydával na podporu pohraničí, některé kazatelské stanice se

osamostatnily. Sbor se citelně početně
zmenšil. Také politické poměry odlákaly
sboru mnoho vlažnějších členů.
V r. 1953 sbor získal staré varhany, které
kdysi sloužily jako doprovod k němým
filmům v kině. Své jméno jim později
propůjčil Albert Schweitzer, s nímž JB
udržovala kontakty. V té době už existoval
silný sborový pěvecký soubor.
V r. 1972 přišel do sboru nový kazatel
Miroslav Hloušek. Se svou manželkou
udržovali kontakty se zahraniční JB a do ŽB
začalo jezdit více návštěv ze zahraničí. Byly
navázány partnerské kontakty s německými
sbory Ochranov (Herrnhut) a Bad Boll.
V roce 1996 přišel jako kazatel do sboru Jiří
Polma. To již Jednota bratrská procházela
svou vnitřní krizí. Vyvrcholila synodem
1999, který zrušil pět sborů JB, mezi nimi
i Železný Brod. Kazatel zůstal na svém
místě, sbor se scházel sice ve své
modlitebně, ale ta byla bez vědomí sboru
přepsána do vlastnictví Úzké rady JB. Od
1.1.2000 sbor patří do Ochranovského
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seniorátu při ČCE a stal se sídlem seniora do
r. 2011. V r. 2007 se podařilo sborovou
budovu znovu odkoupit do sborového
vlastnictví.
Nyní sbor čítá 250 členů v ŽB a okolí,
aktivních je z nich asi desetina. Přesto sbor
žije vědomím, že tu má své místo (a snad
i budoucnost) a snaží se prohlubovat
sborovou sounáležitost členů. Začali jsme
s velkou opravou celého střešního pláště
(rozpočet 2.700.000 Kč).
Od r. 1988 konáme k Husovu dni
ekumenická shromáždění ve volné přírodě
na Kalichu u Besedic, od r. 2008 také „noční
Kalich“ ve skalní modlitebně v noci (kde se
podle tradice v době protireformace
scházeli tajní nekatolíci). V r. 2011 a 2012
jsme před Vánoci dělali „živý Betlém“,
zapojili jsme se do Noci kostelů (2012).
Pravidelná bohoslužebná shromáždění se
konají každou neděli v 9 hodin a jsou
přístupná široké veřejnosti.
Jiří Polma
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Z interiéru sboru
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Divadlo Continuo – „streetové představení”
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… něco, co tu ještě nebylo
Informační a kulturní středisko přispěje
do bohatého večerního a nočního
programu Železného Brodu v pátek
24. května atypickým divadelním představením Now…? Originální fyzické
a pohybové divadlo by mělo být spojujícím článkem a zároveň bonusem Noci
kostelů a Muzejní noci. Představení se
bude konat od 22 hodin na farní zahradě
za kostelem sv. Jakuba Většího.
Vstup je volný.
Divadlo Continuo je mezinárodní nezávislá
divadelní skupina vedená režisérem a uměleckým vedoucím Pavlem Štouračem. Od
roku 1995 skupina trvale sídlí a tvoří
v malé vesnici Malovice v jižních Čechách
v bývalé zemědělské usedlosti pojmenované Švestkový Dvůr a se svými představeními jezdí po celé Evropě.
Inscenace Divadla Continuo je prakticky
nemožné žánrově zařadit. Pohyb, fyzické
herectví, tanec, cirkusové techniky, živá
muzika, stejně jako výrazná výtvarná
stylizace – to vše vytváří nezaměnitelnou
poetiku jednotlivých inscenací. Více
informací o Divadle Continuo najdete na
www.continuo.cz.
Divadlo Continuo se snaží přenést divadlo
z kamenných budov přímo do ulic, náměstí,
industriálních i sakrálních prostor, jednoduše blíže lidem. Inscenace Now…? ty
přemýšlivější donutí zamyslet se nad tím,

na kolik jsme skutečně sví.
Rozhlasové zprávy, novinové články,
obecně přijaté “pravdy”, o kterých se
nepřemýšlí a nemluví i události a témata,
o kterých se hovoří neustále; sny i zážitky
jednotlivých členů souboru - to vše se stalo
materiálem pro vznik inscenace. Po
zkušenostech s divadelní dramaturgií, která
pracuje s konkrétními historickými příběhy
konkrétních lidí, přichází Divadlo Continuo
s divadelní experimentem – pokusem
o dramaturgii v přímém přenosu, online.
Teď.
Jsme ještě vůbec schopni říct něco autentického, nebo už můžeme jen opakovat,
kopírovat, stříhat a lepit? Jsme schopni vzít
na milost zážitky, pocity, stavy, obrazy z našich snů, kterým možná nerozumíme, které
nejsme schopni formulovat slovy, ale přesto
jsou pravdivé, protože jsme je zažili a zažíváme?
NOW..? je pokusem o převod těchto
předverbálních stavů duše do polohy, kdy
ač racionálně nezformulované mohou
komunikovat a podat zprávu druhým. Skrze
pohyb, tělo a obraz.
Ty, kteří Divadlo Continuo znají, netřeba
o kvalitách představení přesvědčovat. A ti,
kteří jej neznají a nedokáží si pod výše
uvedenou anotací nic představit, uvidí sami.
Když pro nic jiného, tak se přijďte podívat
na noční představení ze zvědavosti.
(ich)
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PIETNÍ AKT
3. května 2013 od 12 hodin
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.

Výstava „Stopy druhé světové války nejenom
v Železném Brodě”

KULTURNÍ AKCE

u pomníku padlým na hřbitově v Železném Brodě

v zasedací místnosti městského úřadu – obyvatelstvo z okupovaných území bylo
budova B na náměstí 3. května
v rámci tzv. totálního nasazení nuceno
pracovat v německých továrnách, při nichž
V souvislosti s 68. výročím květnového byly budovány pracovní tábory. Takový
povstání v Železném Brodě a koncem druhé tábor byl postaven i u nové továrny firmy
světové války bude veřejnosti zpřístupněna Zeiss-FAB v Rýnovicích, kde se vyráběly
výstava „Stopy druhé světové války optické přístroje pro vojenskou techniku.
nejenom v Železném Brodě”. Výstava Při továrně byl v r. 1943 zřízen zajatecký
bude otevřena v pátek 3. května od 9 do tábor pro sovětské vojáky, ale už v roce
17 hod., v sobotu 4. května od 9 do 14 1941 zde existoval francouzsko-belgický
hodin a v pondělí 6. května od 9 do 14 zajatecký tábor. Kromě pracovního
hod. V rámci výstavy bude promítán a zajateckých táborů existoval v Rýnodokumentární film se vzpomínkami vicích i koncentrační tábor pro Židovky.
bývalých vězňů KT Gross-Rosen (60 min.). Režim v pobočce koncentračního tábora
Výstavou Vás bude zasvěceně provázet Ing. Gross-Rosen v Rýnovicích se nelišil od
František Radkovič, předseda Okresního režimu v koncentrácích. Bití, hlad, zima,
výboru Českého svazu bojovníků za mučení – to byly hlavní příčiny brzké smrti
svobodu z Jablonce nad Nisou. Bude vězněných. Na jaře 1946 byly na území
přítomen i bývalý vězeň KT Gross-Rosen, táborů v Rýnovicích nalezeny hroby asi 500
tehdy sedmnáctiletý Artur Piechna z Var- obětí – vězňů i válečných zajatců.
šavy, který zodpoví Vaše případné dotazy.
Občané Železného Brodu se na konci války
Nacisté využívali válečných zajatců i ci- postarali o polské zajatce z Rýnovic, kteří
vilního obyvatelstva z obsazených území sem přicházeli 9. května od rána do
k práci ve zbrojním průmyslu. Civilní
pozdního odpoledne – i o tom se více
dozvíte na výstavě.
(ich)
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KULTURNÍ AKCE

Pozvánka místní skupiny České
křesťanské akademie – Český ráj:
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Srdečně zveme na přednášku v kroji jakékoliv provenience, nechte se také
a besedu s prezidentem ČKA strhnout touto myšlenkou! Přispějete tak
P r o f . P h D r. To m á š e m k velkému obohacení záměru.
Halíkem Th.D.:
V 11 hodin začíná mše svatá, kterou bude
sloužit P. Tomáš Halík.
ODPOLEDNE VÍRY
v pátek 17. května 2013, 18.15 v Kul- Zazní světová premiéra „Missa Brod –
Krojovaná kostelíčková” Bohuslava Lédla,
turním centru Kino v Železném Brodě.
Otce Tomáše určitě nemusím představovat, kterou zazpívá kostelíčkový filharmonický
neboť nás už několikrát poctil svou návštěvou sbor za doprovodu hudebního tělesa ZUŠ
Turnov, diriguje autor Bohuslav Lédl.
a kromě toho je dostatečně mediálně známý.
Těšíme se na bohatou účast. Rezervujte si Po bohoslužbě připraví farníci pro poutníky
nejen tento večer, ale i následující sobotu. občerstvení a nabídnou své rukodělné
P. Tomáš Halík bude v 11 hod. celebrovat výrobky i různé další drobnosti velké
i poutní mši sv. v kostelíčku sv. Jana hodnoty.
Nepomuckého Na Poušti, při které zazní Železnobrodští skauti opět přispějí k orgasvětová premiera „Missa Brod – Krojovaná nizaci poutě a připraví pro děti a mládež různé
kostelíčková” Bohuslava Lédla, na kterou hry a atrakce, čímž dopřejí rodičům s dětmi
Vás rovněž srdečně zveme stejně jako na 17. alespoň chvíli se soustředěně věnovat
ostatním lákadlům.
pouť se všemi nabídkami, co k ní patří.
Ing. arch. Martin Tomešek Nedílnou součástí pouti bude opět v prostorách kostelíčku výstava kreseb vzorů
výšivek našich předků, i výšivek a krojových
POZVÁNKA NA
doplňků, která bude mít pak své pokračování
SVATOJANSKOU POUŤ
v Městském muzeu Na Bělišti.
Odpoledne
ve 13.30 hod. zahrají „MaA XXXV. KONCERT NA
tičky“ ze Semil nejmenším dětem už
POUŠTI
tradičně pohádku, tentokrát „O OTESrdečně zveme na již 17. pouť ke kostelíčku SÁNKOVI“. A když se děti dost nenasytí,
sv. Jana Nepomuckého na Poušti v sobotu 18. budou „matičky“ muset ještě něco přidat.
května 2012. Letošní rok se bude odlišovat od V 15 hod. se prostorami kostelíčku rozezní
let minulých, je do ní zakomponován nový jubilejní XXXV. benefiční koncert. Známé
prvek se starou tradicí - kroje. Tato myšlenka i neznámé písně z Horňácka a Slovácka
nadchla mnohé a tak se naše ženy a dívky daly zahraje a zazpívá cimbálová muzika ze
do šití krojů. Protože v našem kraji už tento Slovácka. Umělci v kostelíčku už před
druh oblečení zcela vymizel, dopomohli několika lety muzicírovali ke spokojenosti
k realizaci záměru odborníci, kteří se všech přítomných. Určitě obohatí i dění
celoživotně zabývají kroji, i jednotlivci, kteří kolem kostelíčku. Zbývá jen doufat, že nám
poskytli dobové fotografie z rodinných alb. bude přát počasí. To se organizátoři už
Napomohlo i naše muzeum, Muzeum tradičně spoléhají na přímluvy sv. Jana.
Českého ráje v Turnově dokonce zapůjčilo Protože výnos z pouti bude opět investován do
švadlenkám na pár dnů pojizerský kroj. Velký údržby a obnovy kostelíčku a farního areálu,
dík patří i manželům Sajícovým z Turnova za vítáme jakoukoliv formu podpory - ať už
jejich poradenskou i materiální pomoc při dobrotami , vlastními rukodělnými pracemi,
výrobě krojů.
výtvarnými díly, jinými dary či přiložením
Proto každý, kdo budete moci přijít na pouť vlastních rukou k tomuto společnému dílu.

Hlaste se na faře, v lékárně U Anděla (tel.
483389239, ev. 603871613), e-mailem
(arch.tomesek.zb@iol.cz), nebo můžete přijít
pomoci přímo ke kostelíčku se stavbou
stánků, úpravou okolí ap. Vaše podpora nám
bude potěšením i povzbuzením.
VŠICHNI, které tato zvěst zastihne, speciálně
krojovaní, JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!
Pro starší a těžce se pohybující spoluobčany
zajistíme odvoz v 10.30 od lékárny U Anděla,
případně dle dohody.
za organizátory Martin Tomešek

Kroj – svědectví bohaté lidové
tvořivosti
Lidové kroje patří k nejobdivovanějším
projevům lidové kultury a svou rozmanitostí
jsou těsně spjaty s konkrétní národopisnou
oblastí. Kroje se v různých místech naší země
velmi odlišují; platí, že čím bohatší kraj, tím
bohatší kroj. Dnes už se běžně nenosí, ale
mnohde ještě zůstal ve skříních a v některých
oblastech se sváteční oděv obléká při
slavnostních a významných příležitostech jako
jsou hody, Velikonoce, Jízda králů, stavění
máje, křtiny, svatba ad. Kroj byl a dodnes
zůstává vyjádřením příslušnosti k obci, posiluje
pocit sounáležitosti společenství lidí a uchovává obyčej, který přetrvává z generace na
generaci. Tradice nošení kroje je silnější ve
východní části země, na Moravě. V Čechách se
nejdéle udržel kroj na Chodsku a Plzeňsku.
V oblasti horního Pojizeří se lidový oděv přestal
používat poměrně brzy. Velkou měrou k tomu
přispěl rozvoj průmyslu v 19. století a podřízení
pracovním příležitostem.
Ženský pojizerský kroj se skládal z košilky
z jemného plátna s výšivkou na rukávech
a límci. Na košilku se oblékal živůtek
(šněrovačka) vyztužený kosticemi a zdobený
bohatým vyšíváním. Materiálem pro výrobu
šněrovaček bývalo vedle plátna sukno, sváteční
šněrovačky se šily z hedvábí, brokátu a sametu.
Přes ramena se nosila vyšívaná plena – trojcípý
šátek z bílého plátna s výšivkou v barvě modré,
červené, žluté a od pol. 19. stol. bílé.
Spodní část oděvu tvořilo několik silně
naškrobených a nažehlených spodniček z plátna
nebo kanafasu. Vrchní sukně – mezulánky, byly
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široce nabírané a dosahovaly délky do poloviny
lýtek. Sváteční byly šité z drahých látek,
z damašku a vlny. Přes sukni se nosily barvené
nebo bílé vyšívané zástěry. Oblíbené byly
krátké kabátky do pasu, tzv. špenzry. Zimní se
šily ze sukna, letní z hedvábí a zdobily se
výšivkou a pentlemi. Tradiční ženský oděv
doplňovaly punčochy – červené hladké nebo
řádkované, bílé pletené nebo háčkované.
Klasické pro pojizerský kroj jsou překrásné,
uzlíčky vyšívané čepce, které zdobily hlavy
vdaných žen. Vpředu byly lemovány krajkou,
v týle měly připevněnou dlouhou barevnou
pentli. Svobodné dívky si kolem hlavy vázaly
vínek – pruh plátěné látky s hustou barevnou
výšivkou.
Oblečení mužů bylo mnohem střídmější. Košile
se širokými rukávy nařasenými v zápěstí do
pásku se širokým vyšívaným límcem se šila
z režného plátna na práci, z jemného na svátek.
Vesty byly ze sukna, slavnostní ze sametu či
hedvábí. Krátké kožené nebo soukenné kalhoty
se zasunovaly do vysokých kožených bot nebo
byly doplněny barevnými punčochami
a nízkými střevíci. Kolem krku si muži vázali
pestré šátky. Kabáty tmavé barvy se šosy bývaly
z brokátu nebo sametu. V zimě k nim přibyl ovčí
kožich a čepice z modrého nebo zeleného
sametu, lemovaná kožešinou.
Dnes je lidový kroj v Pojizeří mizející
záležitostí. Několik málo příležitostí v roce, při
kterých hlavně ženy kroj obléknou, napomáhá
ke zvrácení tohoto vývoje. K zachování
povědomí o lidovém oděvu velkou měrou
přispívají také folklorní soubory, které kroje
využívají při prezentaci lidových tanců, obřadů
a zvykosloví na různých festivalech a lidových
slavnostech. Jednou z akcí, na které budou
představeny kroje místní ale i kroje z jiných
koutů naší země, se letos v našem městě stane
pouť ke kostelíčku svatého Jana Nepomuckého
na Poušti. Do krojů se obléknou organizátoři,
členové sboru, prodejci i odvážnější návštěvníci. S nápadem přišli organizátoři svatojánských poutí, kteří se za vydatné pomoci
dalších šikovných rukou s vervou pustili do šití
krojů. A tak doufejme, že se jejich snaha setká
s úspěchem a že se „krojovaná pouť“ stane
tradicí a příležitostí upomínat na jedinečné
dědictví, které nám generace našich předků
zanechaly.
Kateřina Řezníková

KULTURNÍ AKCE
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Městské divadlo Železný Brod
v pátek

31. května 2013

KULTURNÍ AKCE

SWINGOVÝ
od 18.00 hodin

VEČER

Vstupné 50 Kč – prodej vstupenek
před začátkem koncertu v divadle

Host večera VOXTET
vokální jazzová skupina

SWINGOVÁ PRŤATA – ZUŠ
TANEČNÍ A SWINGOVÝ
ORCHESTR ZUŠ
 BIG BAND Rudy Müllera




V rámci večera bude předána Cena starosty města.

Voxtet – známá šestičlenná vokální jazzová skupina z Jihlavska má již na svém kontě více
než 200 koncertů nejen v Čechách ale i v 9 evropských zemích. Voxtet vystupoval s mnoha
známými hudebními osobnostmi (Jiří Stivín, bratři Formanové a projekt Nachové plachty,
Dan Bárta, Jiří Suchý, Waldemar Matuška, ...), účinkoval v televizních (Dobré ráno, Notes,
Na mol, Žirafa, Terra Musica, Folkomotivy), ale i rozhlasových převážně jazzových
pořadech (ČRO Praha, ČRo Vltava, ČRo Brno, ČRo Region, Radio Proglas, Radio Passion
99.5 – Singapur a Radio Jazz - Kodaň, Dánsko) a pro tento koncert si připravil řadu nových
jazzových i popových písní a jedno velké překvapení. Účastnil se i X faktoru TV Nova.

Voxtet
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Základní umělecká škola v Železném Brodě
příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod
tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz
Srdečně zveme na vystoupení dětského pěveckého sboru ŘETÍZEK, které se
uskuteční v rámci noci kostelů 24. 5. 2013 v Modlitebně Jednoty bratrské
v Železném Brodě – na Brodci v 19.30 hod.

Budeme opět přijímat děti do všech oborů, které naše škola nabízí – hudební, výtvarný,
literárně dramatický.
Přijďte a přihlaste své děti na hudební nástroj, sólový zpěv, výtvarné techniky,
dramatickou průpravu či sborový zpěv. Umělecké vzdělávání formuje, zušlechťuje
a obohacuje osobnost a rozšiřuje obzory.
Zápis do naší školy proběhne od 3. do 7. června 2013 vždy od 16 do 18 hodin.
(Po domluvě samozřejmě i v jiných hodinách a dnech.)
Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách http://www.zuszelbrod.cz/
a získáte je také na tel. číslech 483 389 327 a 731415553
Malá presentace naší školy proběhne též v rámci Dne otevřené radnice, a to každou
hodinu počínaje 13.30 hod. v divadle.

NECKYÁDA
V ŽELEZNÉM BRODĚ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KULTURNÍ AKCE

UPOZORNĚNÍ

15. 6. 2013
la!
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Železnobrodský jarmark 7.–9. června 2013
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKAKULTURNÍ AKCE

.

28
34
28
26

Železnobrodský zpravodaj | květen 2013

KULTURNÍ AKCE

www.zeleznybrod.cz

Průhonice

TJ Sokol Alšovice Vás srdečně zve na

18. května 2013 od 14 hod.
STÁNKOVÝ PRODEJ – cukrovinky, suvenýry, skleněné figurky, dřevěné hračky aj.
ATRAKCE PRO DĚTI – projížďky na koních, balónky, lukostřelba, vláček, chůdy aj.

PŘÍSPĚVKY

3. ALŠOVSKÝ JARMAREČEK

od 18 hod. – živá hudba KAPELNÍCI
Buřtíky z udírny, masíčko na grilu, kořalička,
vínečko červené i bílé, pivečko chlazené,
vstupné dobrovolné.
Za nepříznivého počasí se akce koná v sokolovně!
!!! PŘIJĎTE POBEJT !!!

Chalupa č. 56
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Blahopřejeme jubilantům
V měsíci dubnu 2013 oslavili významné
životní jubileum tito naši spoluobčané.
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA

70 let
Brigitte Maryšková
Emilie Fabiánová
Jaroslava Salzmannová
Vlasta Štěpánková
Hana Hušková
75 let
Marta Nováková
Věra Rubáková
Irena Turynová
Zdeňka Radoušová
80 let
Zdena Tvrzníková
81 let
Radomil Raja
Bohuška Mastníková
Olga Havlíčková
82 let
Zdeněk Šimek
83 let
Jarmila Hloupá

Pokud oslavíte narozeniny v měsíci květnu 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.
května 2013.
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Hana Mouchová
Hana Strouhalová
84 let
Jaroslav Šída
Danuška Ševčíková
Miloslav Maxa
Jiří Buriánek
Miloslava Špidlenová
86 let
Miluška Vágnerová
Eva Fidlerová
Jiří Vrchnovský
87 let
Miloslava Hádková
Alena Kolářová
Václav Havlas
88 let
Miroslava Honsová
Hana Sochorová
89 let
Vladislav Salaba
Jiří Drda
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Střípky z archívů a kronik
1917 za 1. světové války. Byl velký
nedostatek uhlí, petroleje na svícení i jídla.
Kvůli předchozí neúrodě brambor byl místo
nich k dostání jen tuřín. Všeho bylo málo
a rozdělovalo se to pouze na lístky.
V takovéto situaci nastaly v únoru a březnu
1917 tuhé souvislé mrazy dosahující až
k mínus 25 stupňům. V kronice Hrubé
Horky je to popsáno takto: „Je 30. dubna
a teprve máme první teplejší den, jakoby i ta
příroda se spikla se vší tou zlobou v lidstvu.
Těžko líčit ty scény při rozdílení uhlí
a tuřínu, kde se zdálo jakoby ani citů neměli.
A nebylo se co diviti když taková chudá
máma neměla co dát dětem jíst a přitom čím
topit a co na sebe. A přitom ještě muž psal
z fronty že by potřeboval něco k snědku
a teplé ponožky, v zákopech že mrznou.“
Citace z kronik ponechány v původní podobě.
Alena Kortanová

PŘÍSPĚVKYZAJÍMAVOSTI

Letošní dlouhá zima nás dost potrápila. A to
i přesto, že na rozdíl od našich předků nám
v takové situaci nešlo o živobytí a nepocítili
jsme kvůli tomu hlad, tmu a zimu.
Ve starých kronikách najdeme o mrazivých
a chladných jarech hodně zpráv. Například
kronikář Fišer píše, že 19. března 1770
„… po čtyry dny padal neustále sníh tak, že
na den zvěstování pany Marie lidé do
kostela ledva se dostali.“ Pak přiletěla
velká hejna ptactva, vysílení ptáci padali do
sněhu a lidé je chytali do ruky.
O roku 1782 píše tento kronikář: „V květnu
nastali mrazové, a učinili že, trávy a vůbec
píce nebyla. Lidé trhali došky ze střech
a slámu z postelí brali, jen aby dobytek
přeživili“. A podle dalších zápisů jeli
28. března 1845 brodští soukeníci na
výroční trh do Turnova po ledě.
Ale jednu z nejtěžších dlouhých zim prožili
naši předkové před necelými sto lety, v roce
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Eva Vozková
Paní Eva Vozková převzala v roce 2011
Cenu starosty Města Železný Brod za
dlouholetou obětavou práci kronikářky.
V pátek 31. května 2013 v rámci
Swingového večera obdrží od starosty
André Jakubičky další poděkování v souvislosti s ukončením práce kronikářky.

SPOLEČENSKÁ
ZAJÍMAVOSTIRUBRIKA

Paní Vozková (roz. Sochorová) vedla
kroniku od roku 1991 až do konce roku
2012, tedy neuvěřitelných 21 let. Navázala
tak na práci svého otce, Františka Sochora,
který se stal městským kronikářem v roce
1945 a kroniku psal až do roku 1968, kdy se
mu příčilo překrucování dějin a se psaním
kroniky skončil.
Paní Vozková se narodila 11. února 1939 do
rodiny železnobrodského učitele, kronikáře, archiváře a historika Františka
Sochora. Od mládí milovala historii,
dějepis, kulturu, hrávala i ochotnické
divadlo. Její matka Marie Sochorová,
rozená Spásová, byla vyučená švadlena,
prodavačka i žena v domácnosti. Svému
otci pomáhala v muzeu i v archivu a zdědila
po něm lásku k rodnému kraji. Základní
školu vychodila v Železném Brodě,
maturovala v Semilech a pedagogické
vzdělání získala v Liberci. V roce 1960 se
provdala za učitele Jiřího Vozku, se kterým
vychovala dceru a syna. Bydlí v rodinném
domku na Pelechově. Začala učit v Hrádku
nad Nisou, později v Lomnici nad
Popelkou, Želechách, Semilech a ve Smrčí.
Od roku 1978 nastoupila spolu s manželem
na školu ve Školní ulici v Železném Brodě.
Od roku 1981 učili oba na nové brodské
škole v Pelechovské ulici. Tam učila až do
svého odchodu do důchodu v roce 1994.
Svůj čas věnuje nejen svým zálibám, ale
také své rodině a třem vnoučatům.
V tomto čísle přinášíme slíbený rozhovor,
paní Evy Vozkové se ptá Iva Chaloupková.
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Vyrůstala jste ve velké rodině spolu
s dalšími třemi sourozenci. Jak vzpomínáte na své dětství?
Dětství jsem měla pěkné. Byli jsme čtyři
s o u ro z e n c i , a p ř e s t o ž e j s m e b y l i
vychováváni přísně, o různé legrácky a hry
nebyla nouze. Mamka byla doma a starala
se o nás a nám nic nechybělo. O nedělích
a svátcích celá rodina vyrážela na výlety
a poznávala kraj kolem Železného Brodu.
O prázdninách jsme cestovali po republice,
včetně Slovenska.
Měla jste velký vzor ve svém tatínkovi. Na
kolik Vás svazovala pověst Vašeho otce
coby vynikajícího vlastivědného pracovníka?
Otec byl přísný a zásadový učitel. Byl
v Brodě velmi známý, a proto jsem zde nikdy
nechtěla učit. Do dneška v něm vidím svůj
vzor a při dnešní své práci se v duchu často
ptám, jak by to asi udělal on. Mám radost
a těší mě, že jsem mohla mnoho jeho prací
zveřejnit, což on nemohl.
Člověk vystřídá za svůj život většinou více
zaměstnání. Vy jste celý život učila,
nelitujete toho? Dá se říci s odstupem času,
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městě. Jak hodnotíte současnou kulturní
nabídku města, co se Vám poslední dobou
líbilo?
Z dnešní kulturní nabídky si může vybrat
většina našich občanů. Snad jen mládež by
možná ocenila nějaký klub, kde by se mohla
scházet a bavit se (slušně) po svém. Z pořadů oceňuji Šťastné hodiny se Zuzanou
Maléřovou a také naše ochotníky, kteří se
probudili a předvádějí nám krásná
představení.
Známé „Železnobrodské letopisy“ vycházely v městském kulturním kalendáři od
roku 1971. Vyšel pouze první díl, ostatní je
pouze v rukopise. Můžeme doufat ve
vydání pokračování letopisů Františka
Sochora – s Vaším souhlasem a pomocí?
Pokračování „Letopisů“ mám. Domluvíme
se se sestrou i bratrem a bude-li vážný zájem
o jejich vydání z vaší strany, jistě budeme
souhlasit. Zatím podrobnější historie
a popsání života v našem městě ještě
nevyšlo a otec by si to určitě zasloužil.
Za rozhovor děkuje Iva Chaloupková.

OHLÉDNUTÍ – Miroslav Hracha
kapitola třetí
MALÍŘEM PORCELÁNU
A tak nadešel čas, kdy bylo třeba se
rozhodnout o budoucím povolání.
V hodinách výtvarné výchovy se asi již
rozhodlo, neboť pan učitel Jakoubek vřele
doporučoval, abych šel do učebního oboru,
souvisejícího s výtvarnou tématikou.
Měšťanskou školu jsem ukončil v roce
1947 a již v září toho roku jsem nastoupil
v Klášterci nad Ohří do učebního oboru
malíř porcelánu. Když jsme s otcem přijeli
do Klášterce a hlásili se na vrátnici továrny,
bylo nám oznámeno vrátným, abychom si
nejprve našli po odsunutých Němcích
opuštěný dům. Tehdy, těsně po válce, bylo
toto území poloprázdné. Pracovních sil do
průmyslu bylo zapotřebí. Začalo pro mne
období
zcela
nové, naplněné novým
Mariánské
Lázně

poznáním. Jako učni jsme museli projít
celou výrobou: od přípravy hmoty, praxe
u pecí, v točírně, laboratoři, až nakonec ve
svém oddělení, v malírně. Poté, asi za šest
měsíců, jsem se konečně propracoval do
uměleckého oddělení, k akademickému
malíři Václavu Křížkovi. Pod jeho vedením
jsem prováděl vázu s motivací ženských
aktů. Teprve asi po sedmi měsících byl nám
učňům přidělen měšťanský dům jako
internát. Nastal již organizovanější řád
a pravidla, která jsme musili dodržovat.
Postupně se vše vyvíjelo čím dál tím
organizovaněji. S příchodem nového
vychovatele, pana Táborského z Plzně,
začal pod jeho vedením vznikat pěvecký
soubor písní a tanců. Když byl soubor
"Elán" schopen samostatného vystoupení,
zajížděli jsme po pracovní době do širokého

ZAJÍMAVOSTI

kde se Vám učilo nejlépe?
Nikdy jsem si neuměla představit, že bych
dělala něco jiného, i když to bylo někdy
hodně těžké. Vystřídala jsem více míst
a přála bych to dnešním mladým učitelům.
Je to poučné. Nejhezčí to bylo na malých
vesnických školách.
Je psaní kroniky vážná věc, nebo si
vybavíte i něco veselého, úsměvného
v souvislosti s psaním kroniky?
Samotné psaní kroniky je vážná věc a stále
musíte mít na paměti, že to budou číst lidé
také za padesát, sto i více let. Dělala jsem
však i besedy na školách, historické
vycházky s dětmi po městě, apod. a přitom
zažijete ledacos.
Máte nějaký svůj nesplněný sen? A pokud
ano, svěříte nám jej?
Mám krásnou rodinu, scházíme se se
sestrou i bratrem a jejich rodinami a to je
vždy velký svátek. Přeji si, abychom byli
všichni zdraví a já se s nimi mohla těšit ještě
hodně dlouho a také být užitečná a věnovat
se svým zálibám.
Navštěvujete většinu kulturních akcí ve
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okolí a stali se tam nejvýznamnější kulturní
složkou.
V souboru jsem hrál na harmoniku
a vypomáhal v cimbálové muzice. Sešlo se
dost nových učňů, převážně z Moravy.
Naším hlavním programem byly písně
národní. Ať už moravské, ty se dělily na
Horňácko, Dolňácko, Podluží a z Hané.
Nesmím zapomenout na valašské.
O českých písních ani nemluvě. Vím, že
jsme všechny tyto písně milovali a ještě
dnes chovám si je v srdci jako skutečný
poklad. Jsem přesvědčen o tom, že jsme žili
plným životem mládí. Byli jsme plni ideálů
a plánů do budoucnosti. Se souborem jsme
navštívili i Prahu. Naším hlavním regionem
byl však Klášterec, jeho okolí a Karlovy
Vary.
Na Karlovy Vary, zvláště na grandhotel
Pup, mám zvláštní vzpomínku. Při jednom
vystoupení našeho souboru, které nelze jen
tak zapomenout, jsme při závěrečném
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odzemku spolu s mým partnerem Sváťou
oba spadli před devíti sty přítomných
diváků do propadliště a zmizeli ze scény.
Své valašky jsme zasekli do podlahy právě
do místa, kde bylo víko, jež překrývalo
otvor nápovědy. To jsme bohužel ve víru
tance nepostřehli. Když po ukončení naší
produkce uchopili opět naši rekvizitu, čili
onu valašku, nadzvedlo se celé víko a do
odkrytého prostoru jsme oba v tu chvíli
zmizeli. Za tento neplánovaný čin nás
obecenstvo odměnilo bouřlivým potleskem.
Byly to překrásné tři roky a pak nadešla
doba závěrečných zkoušek. Ty dopadly
dobře a na konci třetího ročníku na
rozloučenou s malebným městečkem
v Krušných horách a jeho řekou Ohří jsem
uskutečnil v místním barokním zámku svou
první výstavu. Byl to malovaný porcelán,
obrazy a kresby.
Ak. mal. Miroslav Hracha
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Stalo se před 80 lety

Grosmanovsko se má zbourati. Dne 26.
dubna t. r. provedla stavební komise se
znalcem ing. Kousalem podle usnesení
městské rady prohlídku budovy Grosmanovska (čp.143 pozn. aut.). Desolátní
a sešlý stav objektu, který skýtá nebezpečí
sesutí, byl příčinou, že komise doporučila
budovu k nejrychlejšímu zbourání. Bylo

uznáno, že peníze na opravu byly by tu
zbytečně investovány.
Ze Železného Brodu. Před několika dny
byl ustaven v Žel. Brodě musejní spolek,
který převezme ve svou správu musejní
sbírky, uložené ve sklářské škole, které
budou nyní doplňovány a rozmnožovány.
Sbírky obsahují některé zvláštnosti a zaslouží si pozornosti, zejména prastaré
železnobrodské cechovní korouhve, jež se
v dřívějších dobách o Božím Těle nosívaly
v průvodu, dále různé nářadí soukenické
a plátenické, staré práce zámečnické,
keramické, starobylý nábytek, části krojové, obrazy, sochy, zbraně, knihy a j.
Musejní sbírky budou přístupny obecenstvu
v době trvání výstavy uměleckého skla od
15. června do 30. července t. r. spolu se
sklářským museem odborné školy.
Koupaliště. Pomalu sice, ale přece jenom
objevují se na pravém břehu Jizery na
krásném místě proti nádraží obrysy
budoucího koupaliště, na jehož uskutečnění
bylo nám tak velikou řadu let čekati.
Pracuje se na úpravě terénu a na výkopu
dětského koupaliště, a dosavadní postup
prací opravňuje očekávání, že podnik tento
bude řádně vybaven.

ZAJÍMAVOSTI

Svátek práce. Poměrně dosti příznivé
pondělní počasí podpořilo značně účast na
oslavách Svátku práce, pořádaných v Ž.
Brodě, jmenovitě z okolí. Na Riegrově
náměstí uspořádán byl tábor lidu stranou
národně sociální společně se sociálními
demokraty, jehož se zúčastnilo asi 500 lidí
ze všech okolních vesnic. Komunisté vyšli
početným průvodem, v němž šlo v trojicích
na 250 účastníků s třemi rudými prapory
a četnými standartami, od nádraží přes
Riegrovo náměstí na náměstí Havlíčkovo.
Těsně za průvodem komunistů jel pohřební
vůz, který prý k tomu nepatřil, ale pro tuto
spojitost s průvodem budil hojně
pozornosti. Na Havlíčkově náměstí konal
se pak tábor lidu za přítomnosti vrch.
komisaře Nováka z okresního úřadu
v Semilech. Během řeči vzrostl tu zástup
poslouchajících na 300 osob. Průběh oslav
byl úplně klidný.

Pojizerské listy 1933
(ph)
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Staré koupaliště
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Z muzejního depozitáře
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Výrobky železnobrodské sklářské firmy
Miroslava Mrklase
S historií železnobrodské meziválečné
sklářské výroby, s jejími protagonisty
a výrobky se můžete seznámit ve sklářské
expozici Městského muzea. Bohužel
materiálu k tomuto zásadnímu období
sklářské výroby v Železném Brodě máme
ve sbírkách žalostně málo. V nenávratnu
například zmizely archivy a vzorkovny
soukromých firem, které byly znárodněny
a staly se součástí státního podniku
Železnobrodské sklo, a tak velice vítáme
jakékoliv materiály vážící se k tomuto
období, které by doplnily bílá místa –
návrhy, fotografie, katalogy a výrobky.
Proto nás velice těší a zavazuje, když nám
rodinní příslušníci svěří často své jediné
památky na své předky a pomohou nám tak
pro další generace uchovat další střípek
historie Železného Brodu. Tímto způsobem
se v roce 2011 do muzea dostaly návrhy
a vzorky části produkce železnobrodského

sklářského podnikatele Miroslava Mrklase,
které nám poskytla jeho vnučka paní Dana
Makovská. Miroslav Mrklas založil svou
firmu v dnešní Poštovní ulici v čp. 429 již v
roce 1921 a v začátcích se věnoval výrobě
a zušlechťování rokajlu. Proslulost ale
získal především svými originálními
broušenými perlemi, skleněnými kameny
a výrobou tehdy velmi populárních stór –
interiérových závěsů z barevných perlí. Své
výrobky vyvážel do celého světa –
Ameriky, západní Evropy i do Orientu, kde
byly velmi populární právě stóry. Jeho
výrobky získaly nejvyšší ocenění na
Jubilejní výstavě československého skla
a bižuterie v Železném Brodě v roce 1930.
Pěkný soubor zahrnující několik barevných
návrhů na stóry, fotografie, reklamní
letáčky, vzorky broušených perlí, náhrdelníky a výrobky z rokajlu tak alespoň ve
výběru dokumentuje rozsáhlou výrobní
náplň firmy Miroslava Mrklase.
(ph)
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Novinky z Městské knihovny

Menna van Praag: Štěstí, láska, čokoláda
Maya žije životem, který jí samotnou
netěší, v zajetí svých vlastních předsudků,
omezení a negativního myšlení. Jejím
jediným zdánlivým potěšením je čokoláda,
která jí nahrazuje skutečné pocity štěstí,
lásky a naplněnosti. Dokud se v jejím životě
neobjeví postupně několik zajímavých lidí.
Ti jí postupně otevřou oči a pomůžou
uvidět, jak sama sobě škodí. Podělí se s ní
o životní moudrost a díky nim najde Maya
způsob, jak se osvobodit a začít žít
šťastným a naplněným životem.
Carlos Ruiz Zafón: Nebeský vězeň
Barcelona, 1957. Daniel Sempere a jeho
přítel Fermín, hrdinové románu Stín větru,
se vracejí, aby čelili největší osudové
výzvě. Právě když se zdá, že život rodiny
Sempereových nabírá poklidný směr,
navštíví jejich knihkupectví neznámý muž,
jenž svým znepokojivým chováním
předznamená odhalení tajemství ukrývaného dvě desetiletí v temné paměti města.
Dozvědět se pravdu znamená pro Daniela
vypořádat se s vlastním nej-niternějším
přízrakem. V Nebeském vězni, mistrovském románu plném intrik a emocí, se opět
dokonale prolínají dějové linky předchozích knih, Stínu větru a Andělské hry:
okouzlení literaturou a záhady, jež skrývá
pohřebiště zapomenutých knih.
Mariánské Lázně

David Mitchell: Tisíc podzimů Jacoba de
Zoeta
Představte si říši, která se už několik staletí
izoluje od okolního světa. Žádný cizinec
nesmí vstoupit na její území, nikdo ji nesmí
opustit. A přesto se otevře malé okno do této
pevnosti: umělý, zdí obehnaný ostrov
obývaný hrstkou evropských obchodníků.
Ta země se jmenuje Japonsko, přístav
Nagasaki a ostrov Dedžima, píše se rok
1799. Právě tam umístil David Mitchell
svého hrdinu, mladého úředníka Jacoba de
Zoeta, který doufá, že nalezne své štěstí.
Namísto toho jej osud vžene do divokého
dobrodružství: Zamiluje se do Japonky
Orito, dcery samuraje a porodní báby. Jenže
jednoho dne zemře Oritin otec a dívka
zmizí...
Rosamund Luptonová: V plamenech
Ve škole vypukl ničivý požár. Uprostřed
plamenů zůstanou i sedmnáctiletá Jenny
a osmiletý Adam. Grace, která je shodou
okolností zrovna poblíž školy, v tu chvíli
myslí jen na jediné – musí své děti
zachránit. Za každou cenu... Zatímco Grace
i Jenny leží v bezvědomí v nemocnici, jejich
duše se oddělují od tělesných schránek
a vidí, co ostatní vidět nemohou. Byl požár
jen nehoda, anebo ho někdo založil
úmyslně? Kdo by to udělal? A proč?
S každou odpovědí se však vynořuje jen stále
více otázek… Grace musí odhalit totožnost
pachatele a ochránit před ním své děti…
Vladimíra Sůvová: Čím jsou lidé živi
Rodinná kronika o osudech několika
generací selského rodu z Podkrkonoší od
počátku dvacátého století až po osmdesátá
léta. S využitím jedinečných reálných
osudů, jež tvoří základ románu, se autorce
podařilo vytvořit literárně hodnotné typy.
Hlavními postavami románu jsou ženy
trpící i milující, těžce se vyrovnávající
Staréneklesající,
koupaliště
s tíhou života, ale nikdy

PŘÍSPĚVKY
PŘÍSPĚVKY

Magda Váňová: Náhoda nebo osud
Brilantně napsané příběhy lidí, kterým
náhoda změnila osud. V pěti povídkových
příbězích Magdy Váňové se objevují
náhody humorné, ironické, nesmyslné
i záhadné. Psychologicky jemným odhalováním lidské povahy, ve které dřímá osud
každého člověka, zachytila autorka hru
nepředvídatelných náhod v té chvíli, kdy
z ní vzniká nové pokračování skutečného
příběhu.
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Křížová (rozená Zákoucká). Vzpomíná v ní
mimo jiné i na dětství strávené v Železném
Brodě v 50. letech. S autorkou se můžete
sejít na besedě v KC kino v pondělí 20.
května od 17.00 hodin. Ráda by se setkala
především se svými dětskými přáteli
Jarmila Křížová: Naše patálie a lapálie
a spolužáky, kteří navštěvovali 1.–2. třídu
Autorkou knížky autobiografických hu- v Brodě v letech 1958–1960.
morných příběhů, které přináší každodenní
Dana Hudíková
život, je železnobrodská rodačka Jarmila
vedoucí knihovny
předávající svým generačním nástupkyním
(a nyní i čtenářům) neokázalé poselství
o životě prožitém v souladu s vlastním
svědomím, o důvěrném vztahu k blízkým,
k zemi, k životu.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
MÍSTNÍ SKUPINA
ŽELEZNÝ BROD

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
PŘÍSPĚVKY

pořádá výlet

KUTNÁ HORA
a ZÁMEK ŽLEBY
Datum: 1. 6. 2013
Odjezd: v 7 hod. od sklářské školy
Návrat: předpokládaný návrat v 17 hod.
Cena: členové ČČK 100 Kč
nečlenové dospělí 150 Kč
děti 50 Kč

Zájemci se, prosím, hlaste na telefonním čísle 737 474 649 paní Michlerová
(výlet je vhodný pro všechny věkové kategorie, v ceně nejsou zahrnuty vstupy
ani občerstvení)
Naše nové webové stránky jsou: www.cck-zb.webnode.cz

Všichni svými životy hledáme. Na to, co se ve školách neučí, se
můžete zeptat biotronika Tomáše Pfeiffera, známého z televizních Seancí a rozhlasových pořadů. Přednáška v Jablonci
nad Nisou se koná ve Spolkovém domě, E. Floriánové 8
v úterý 28. 5. 2013 od 18ti hod. Vstupné je dobrovolné. Na závěr
přednášek proběhne biotronické působení formou rozloučení.
Info: www.dub.cz
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Sdružení zdravotně postižených

e-mail:
e-mail:

6. 5. po Úřední den a schůze výboru od 14 h.
15. 5. st LIGA PROTI RAKOVINĚ pořádá
Květinkový den. Zakoupením
květinky měsíčku lékařského (za
20 Kč) podpoříte prevenci nádoru
tlustého střeva. Po celý den budou
naši prodejci v ulicích našeho
města. Děkujeme Vám, že každý
rok podporujete „Český den proti
rakovině“.
20. 5. po Klub ručních prací (pí Iva Nováková), od 14 hod.
22. 5. st ŠLÁPOTY – celodenní výlet do
města Litomyšl. Navštívíme
zámek, který je jedinečnou
památkou UNESCO. Prohlédneme si i město Litomyšl. Na
zpáteční cestě navštívíme muzeum
Emila Holuba v Holicích. Uvidíme
různé trofeje, nábytek, zbraně,
lidové umění, zvířata a lidi Afriky
ze sbírek českého cestovatele E.
Holuba. Odjezd v 7 hod. z autobus.
nádraží. Cena: 200 Kč a 230 Kč
Přihlášky do 15. 5. u pí Minářové.
Vedoucí zájezdu p. J. Brynda
Mariánské Lázně

NABÍZÍME k vypůjčení v klubovně
našeho sdružení.
1. CD, které vydala Liga proti rakovině –
„Právníci radí pacientům“.
2. Různé brožury, publikace a další účelové
informace pro onkologicky nemocné a pro
širokou veřejnost. Seznam titulů bude
umístěn ve vývěsce na tržnici nebo v klubovně.
Vážení přátelé!
Jsme rádi, že se v tak velkém počtu
zúčastňujete našich zájezdů. Nechceme
sami hodnotit naše aktivity. Chybí nám vaše
hodnocení, vaše zážitky nebo připomínky.
Napište příspěvek do zpravodaje.
Děkujeme.
Za výbor: Marcela Minářová
Ráda bych poděkovala panu Čermákovi
a paní Ajchlerové ze SPOZu Železný Brod
za krásný dar k narozeninám, který
obsahoval spoustu dia výrobků.
Děkuji
Milana Štrynclová

PŘÍSPĚVKY
PŘÍSPĚVKY

1. 5. st Pouť sv. Josefa na Krásné v Kittelově areálu – Srdečně Vás
zveme k našemu stánku, kde si
můžete zakoupit naše výrobky.

neslysicizb@seznam.cz
SZdPZB@seznam.cz
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Zájezd

PŘÍSPĚVKY
PŘÍSPĚVKY

Je středa, měsíc duben a tudíž jaro. Na
autobusovém nádraží se řadí skupinka lidí
v nejlepším věku. Opodál postává několik
dětiček. Přijíždí autobus a začíná se
nastupovat. Pěkně pomaloučku a nechat
vzadu místo. Potom mi došlo, že ona
skupinka mládeže je určená pro snížení
věkového průměru účastníků zájezdu.
A jsme na cestě. Prvním cílem je elektrárna
v Mělníku. Dobře vybrané téma. Je
pošmourno a tak honem do tepla. Bohužel,
mnoho elektřiny zrovna nevyráběli, ale zato nás mohli provést i tam, kam se za plného
provozu nemůže a nebo to není vhodné.
Nejzapamatovanější částí prohlídky byly
schody. A že jich bylo. Průvodci byli
bezvadní. Oba pánové určitě podle našich
dotazů měli dojem, že jsme agenti a chystáme se postavit v Brodě také jednu
tepelnou elektrárnu. Zřejmě jim na
případné konkurenci nic nevadilo a tak
známe problematiku výroby energií
dopodrobna.
Pouze jedna věc se nepovedla. Souhra
s počasím. Při procházení v interiérech
kolem kotlů venku svítilo sluníčko. Nebo
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se tak alespoň tvářilo. Jak jsme se vrátili do
Mělníka, spustil se déšť. Naštěstí prohlídka
elektrárny se díky zvědavosti protáhla a tak
na moknutí ve městě moc času nezbylo.
Kokořín. Jedeme pěkně z kopečka, pod
námi se smějí rokle a v zatáčkách se autobus
vznáší nad stržemi. Zato pohled, nádhera.
Opouštíme autobus a jsme zvědaví, jestli se
mu podaří projet tunelem anebo budeme
zpátky couvat až do vsi. Povedlo se.
Vstupenky koupeny a začíná další anabáze
se schody. Paní průvodkyně si dává záležet.
Její způsob výkladu je úžasný. S takovou
láskou a citem podávaná fakta zaujmou.
Ještěže máme s sebou tu drobotinu. Jinak by
snad chudák věž zůstala nepokořena. A zase
po dobu pobytu v komnatách sluníčko
ozařuje prostor barvou vitrážních oken,
venku na nás čeká zamračená obloha.
A konec? I to počasí se dalo vydržet,
průvodci všude bezvadní a šofér jednička.
Mládež nás občas pobavila a hlavně, jejich
chování dává naději, že ze všech nebudou
pacholci. Jsme doma, zážitky se ještě
rovnají v hlavách a tu elektrárnu asi stavět
v Brodě nebudeme.
Mirek Herout
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Otvírání Jizery – sjíždění řeky Jizery
Aktivní rodina – Probouzení skřítků – pohádková cesta
Automodeláři – Free Show – Jablonec nad Nisou
Pochod Ještěd – Kozákov
Pletení z pedigu
Kuličkyáda – turnaj v cvrnkání kuliček + Čamburína
Bambyriáda Praha – automodeláři
Muzejní noc na Bělišti ( výtvarná dílna)
Automodeláři – Vrch – místní komunikace v obci Krásná

PROBOUZENÍ
SKŘÍTKŮ
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v Železném Brodě

PŘÍSPĚVKY
PŘÍSPĚVKY

Květen
1. 5.
4. 5.
5. 5.
8. 5.
17. 5.
18. 5.
25. 5.–27. 5.
24. 5.
26.5.

www.zeleznybrod.cz

12.
4. května
května
startovné 20 Kč

START: DDM MOZAIKA mezi 9–10 hod.
CÍL: ČERNICKÁ SKÁLA (opékání buřtů)
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Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Ředitelka sklářské školy vyhlašuje 4. kolo
talentových zkoušek pro obor Design skla,
které se uskuteční 14. května 2013.
Podrobné informace: www.supss.cz >
Design skla > Přijímací řízení. Ke studiu
přijímáme rovněž starší uchazeče.
Ředitelka sklářské školy rovněž vyhlašuje
2. kolo přijímacího řízení pro obor
Aplikovaná chemie, které proběhne
v úterý 28. května 2013. Železnobrodská
střední škola je jedinou školou v Libereckém kraji, která nabízí tento typ studia.
Podrobné informace o šesti různých
zaměřeních a kritéria pro přijetí naleznou
uchazeči na školním webu: www.supss.cz >
Aplikovaná chemie > Přijímací řízení.
Přihlášku ke studiu odevzdávají uchazeči
nebo jejich zákonní zástupci ředitelce
školy.

PŘÍSPĚVKY
PŘÍSPĚVKY

Nejnovější úspěch sklářské
školy – GRAND PRIX
V rámci celorepublikové soutěže
Studentský design 2013 získala zdejší
sklářská škola hlavní cenu GRAND PRIX.
Studentský design je soutěžní výstava,
která se koná pod patronací Asociace škol
s uměleckořemeslným zaměřením.Ve
velmi silné konkurenci více než 130
přihlášených děl od studentů 16 středních
škol z celé České republiky oslovily
hodnotící porotu nejvíce „Žabí mísy“ od
Adély Oborníkové (4. ročník). Toto vítěz-

ství je pro školu nesmírně cenné, protože
bylo získáno napříč různými kategoriemi
zahrnující oděv, keramiku a porcelán,
grafický design, průmyslový design apod.
„Žabí mísy“ jsou letošní klauzurní prací
a vznikly v oddělení technickodekorativního skla a tvorby skleněných figurek
pod dílenským vedením Jany Makalové
a výtvarným vedením Mgr. Jana Háska. Je
to práce pozoruhodná nejenom z výtvarného, ale rovněž z technologického
hlediska, protože kombinuje tradiční
technologii u kahanu vinutých komponentů s technikou fusingu. Mísy vznikly
v úzké spolupráci s firmou Lhotský s. r. o.
Odborná porota složená z profesionálů
zastupujících všechny hodnocené obory
vytvořila pořadí ze všech přihlášených
prací. Prvních 35 nejzajímavějších designů zařadila do skupiny „laureátů“ soutěže
Studentský design 2013. V této skupině
uspěly ještě další práce železnobrodských
studentů – Lucie Sommerová za soubor
interiérových mís „Wild Spirit“, Jana
Chvojková za svůj design vypínače
„Saturn“ a Štěpán Kovář se souborem
skleněných popelníků. Znamená to tedy,
že celkem čtyři studentské práce zdejší
sklářské školy bodovaly a jsou součástí
výběru prací, který bude představen
v rámci největší přehlídky designu v České
republice – Designblok.
MgA. Martin Hlubuček

Foto: Gabriel Urbánek
Žabí mísa: Adéla Oborníková
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O výstavě učitelů SUPŠS a našem vnímání

Procházela jsem výstavu a pozorovala ty
dospívající čtrnáctileté, jak se zastavují,
diskutují, smějí se, koketují mezi sebou
a taky s tím, jak si alespoň trošku
„zablbnout“. Jsou přirození a pravdiví
v tom, co a jak říkají a jak vnímají věci
kolem sebe. Je to také o mém vnímání, o mé
vlastní „mapě v hlavě“, o mém prostoru
a hodnotách… Za to jim děkuji.
Jana Novotná (učitelka ZŠ, Školní)
Co napsali:
„Nejvíc se mi líbí obraz, kde je dům u vody od
Jiřího Kučery. Mám rád klidná místa a z toho
obrazu ten klid úplně sálá. Je krásný...”
Sam

„Sklo od Martina Hlubučka. Vypadá, jako
kdyby tam byla voda.“
Dominika
„Moc se mi líbí prstýnek s peříčkem od Jany
Makalové.”
Klára
„Žezlo pro děkana od Jana Háska.“

Matěj

„Zaujala mě Srdcová bohyně od Libora
Doležala, která byla vystavena ve výši mých
očí, takže vypadala nedostupně, ale když
jsem si stoupla na špičky, měla ze shora
přímo do středu díru. Z toho pro mě
vyplývá, že člověk by se měl tvářit takový,
jaký je a nečekat, až si někdo stoupne na
špičky a prokoukne ho.“
A ještě šperky od Rebeky Krskové
s názvem Irsko. Nevím, proč je tak
pojmenovala, ale když se na ně dívám, tak
mi to k nim prostě sedí a ani nijak jinak bych
je nepojmenovala.“
Anička
„Šitý rokail od Rebeky Krskové – mám ráda
šitý rokail.“
Kačka Bety

„Nejkrásnější jsou prstýnky s peříčky uvnitř
od Jany Makalové. Je to odlehčené, jemné a „Perle jinak od Jany Makalové – to spojení
velmi krásné…Doopravdy se před paní ocelového lanka a skla.“
Lukáš
Makalovou hluboce skláním, něco takového by mě fakt nenapadlo.“
Marie-Magdaléna
„Moc se mi líbí krásné a neobvyklé šperky.
Pak mě oslovil Chrlič a Včelí královna a to
nejen proto, že Břetislav Novák je můj
příbuzný. Celá výstava je krásná, je úžasné,
co vše se dá vytvořit ze skla a jiných věcí.”
Adéla
„Nejvíc se mi líbí prstýnky s chmýřím,
potom Alchymista a Bouteille.“
Nikola

PŘÍSPĚVKY
PŘÍSPĚVKY

Postřehy žáků 8. třídy ze ZŠ Školní
„Jak vlastně vnímáme dění kolem sebe? Co
je pro nás krásné? Proč něco odmítáme
a jiné bychom tak chtěli?“
„Do jaké míry jsme ovlivňováni svým
vnitřním světem a jak moc nás tvarují
názory druhých?“
„A jak to mají oni?“

„Nejvíc se mi líbily prstýnky s peříčkem
uvnitř skleněné kouličky. Přijde mi, že
nejsou kýčovité a že by se daly i normálně
nosit.“
Lucka
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Den země ve školní družině, ZŠ Školní

PŘÍSPĚVKY
PŘÍSPĚVKY

...aby jsi voněla a byla plná květin, stromů,
zvěře, ptáků. Aby nad námi zářila duha,
svítilo sluníčko a aby na naší zemi žili jen
hodní a spokojení lidé...
Nejen taková přání poslaly děti v týdenním
projektu zaměřený ke DNI ZEMĚ, který si
každoročně připomínáme 22. dubna. Celý
týden se děti seznamovaly s naší modrou
planetou, ve skupinkách malovaly a dolepovaly obrázky do veselého a smutného
potoka, řešily různé modelové situace,
skládaly puzzle z přírody. Prakticky si děti
vyzkoušely třídit odpad a poznaly, k čemu
slouží barevné kontejnery. V okolí
Šibeňáku, kam si chodíme hrát, jsme
společně uklidili „nemocný les“ od lidí,
kteří si les a přírodu pletou s odpadkovým
košem. Projekt jsme zakončili společnou
písničkou od Zdeňka Svěráka ke DNI
ZEMĚ.
Dana Maršinská
vychovatelka školní družiny
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Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi?
a zvítězila dobrá nálada, chuť nabízet své
výrobky a kupovat ty, které nás lákaly svou
barevností a nápadem.
Velkému zájmu se těšili šikovní tatínkové,
p. Vunderer, p. Novotný a p. Antosz, kteří
u vchodu do školy trpělivě připravovali
„halušky“ pro nenasytné strávníky.
Výtěžek byl věnován třídám 5. A, 4. A,
a 1. A. Tímto moc děkujeme.
p. uč. Zdeňka Pirková
ZŠ Pelechovská

Školička pro prvňáčky na ZŠ Pelechovská

PŘÍSPĚVKY
PŘÍSPĚVKY

Tak se zpívá v moravské lidové písni.
My jsme však tento pocit nesdíleli, když
jsme připravovali společně s dětmi a jejich
rodiči tradiční velikonoční jarmareček
26. 3. 2013 na naší škole ZŠ Pelechovská.
Své stánky jsme museli rozložit ve
vestibulu školy. Naštěstí velké množství
velikonočních dekorací, rozmanitých
kraslic, umě spletených pomlázek i svátečních dobrot rozehnalo případné chmury

Pořádání ŠKOLIČKY pro budoucí prvňáčky se stalo na naší škole téměř
tradicí. Jinak tomu nebude ani letos. Uskuteční se v termínech: 29. 4.,
6. 5., 13. 5., a 20. 5. Poprvé se zde sejde kolektiv dětí, kde budou vznikat
nové kamarádské vztahy. Během čtyř setkání si děti vyrobí různé
drobnosti na památku, procvičí svoje tělesné dovednosti a paní učitelka si ověří jejich
připravenost na školu.
Naším přáním je, aby se u nás dětem líbilo a aby do školy chodily rády.
Iveta Kuželová – budoucí učitelka 1. třídy
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Turnaj ve vybíjené
Ve středu 3.4.2013 vyjeli nejlepší hráči ze 4.
a 5. třídy na turnaj ve vybíjené na Malou
Skálu. Čekali nás tam tři soupeři – žáci
z druhé školy ze Železného Brodu, žáci
z Velkých Hamrů a místní družstvo z Malé
Skály. Nad prvními dvěma družstvy se nám
podařilo zvítězit, ale velké finále s Malou
Skálou jsme bohužel prohráli. Celkově
jsme tedy obsadili krásné druhé místo.

V loňském roce jsme tento turnaj vyhráli,
proto bude naším cílem se do příštího roku
o trochu zlepšit a získat titul nazpět. Na
turnaji jsme se prezentovali krásnými
novými dresy s logem naší školy, za což
vděčíme p. Bukvicovi a patří mu za to velký
dík.
p. uč. Alena Halamová
ZŠ Pelechovská

Den

země

SPORT
SPORT

Termíny zápasů TJ FK ŽBS Železný Brod
neděle 5. 5.
 12 hodin – dorost – ŽB vs. Česká Lípa,
Loko
 15 hodin – muži „B“ – ŽB vs. Plavy
neděle 12. 5.
 17 hodin – muži „A“ – ŽB vs. Doksy
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sobota 18. 5.
 10.30 hodin – dorost ŽB vs. Tanvald
neděle 19. 5.
 15 hodin – muži „B“ vs. Víchová n. J.
neděle 26. 5.
 17 hodin – muži „A“ – ŽB vs. Desná
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V sokolovně proběhl 1. ročník Sportovní školičky, zúčastnila se MŠ Na Vápence a MŠ Slunečá.

omalovánka
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Rozpis zápasů házené v sokolovně Žel. Brod
so – 4. 5. 18 hod.
so – 11. 5. 18 hod.

Železný Brod – Turnov
Železný Brod – Liberec

SPORT
SPORT

Mladí nadějní házenkáři s TJ Sokol Železný Brod pod vedením trenéra Petra Hlouška
zahájili jarní sezónu. Fotografie z Jičínského turnaje odehraného 20. 4. 2013.
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1. a 2. června 2013 závody na divoké vodě
na Paraplíčku

SPORT
SPORT

TJ Klub Kanoistiky Železný Brod není velkým oddílem co do počtu členů, ovšem
z historického hlediska má tradici poměrně dávnou, o tom ale podrobněji někdy
příště.
Dnes bychom Vás rádi pozvali na víkendové závody na Paraplíčku, a to 1. a 2.
června. V prostoru tábořiště a vyhlídky Paraplíčko na závodní slalomové trati na
Jizeře o prvním červnovém víkendu proběhne hned několik závodů současně.
Prioritními jsou určitě závody Media Bobemia Českého poháru žáků ve vodním
slalomu, dále pak veřejný závod ve vodním slalomu, Český pohár žáků ve sjezdu
a veřejné sjezdy na Paraplíčku. Předvedou se závodníci z různých míst naší
republiky a to zejména mládežnické kategorie – předáci, žáci, dorost a to jak dívky
tak i chlapci, ale závodit budou i muži a ženy v dospěláckých kategoriích. A lodní
kategorie? Kajak, kanoe, deblkanoe.
Takže první červnový víkend zveme všechny na podívanou sportovních výkonů,
nebo jen na ochutnávku do vodáckého bufetu a nebo jen třeba na hezkou procházku
podél Jizery.
Za TJ Klub Kanoistiky Železný Brod
Ing. Jiřina Brychcí
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INKOUSTMONSTER.CZ
LEVNĚ A RYCHLE
náplně a tonery do tiskáren

HP, Canon, Epson, Brother atd.
SPORT

AKCE
SLEVA AŽ 70%
NA VYBRANÉ ZBOŽÍ

FIRMA NOVĚ OTEVŘENA!!!
Masarykova 704, Železný Brod (nad potravinami Partner)

INZERCE
SPORT

kontakt: tel.: 602 143 380, Iva Šilhánová, Lenka Krulišová
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INEKO – OPTIK
náměstí 3. května 201
Železný Brod
Tel.: 483 389 098

Prodej chovné drůbeže
10. 5. 2013 v 16 hod.
na městské tržnici v Železném Brodě
Drůbež objednávejte na tel. č. 567 212 754,
567 214 502, mob. 731 701 331 (po–pá 8–15 hod.),
e-mail: gallusextra@centrum.cz

Navštivte naší prodejnu, nabízíme:
 bohatý výběr obrub
 nízké ceny
 SLEVA na celou zakázku 20%
 na vybrané obruby
SLEVA 50 %
 orientačně Vám ve středu
a ve čtvrtek změříme zrak
Otevírací doba: po–út 8–15.30 hod.

stř–čt 8–15 hod.
pá
8–13 hod.

Těšíme se na Vaší návštěvu!

Kuřice černé/červené/bílé (nesou bílá vejce)
1
(12–18 týdnů) 120–180 Kč
Chovní kohouti (12–18 týdnů) 120–180 Kč
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)
(1–3 týdny) 70–90 Kč
Moularden (kříženec pižmová + pekingská
kachna) (1–3 týdny) 70–90 Kč
Kačeny barbarie (francouzský hybrid pižmové kačeny) (1–3 týdny) 110–130 Kč
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!
(1–3 týdny) 110–130 Kč
Husy bílé (1–3 týdny) 140–160 Kč
Husy landenské (1–3 týdny) 140–160 Kč
Perličky (1–6 týdny) 90–140 Kč
Krůty
(kanadské širokoprsé brojlerové)
(6–8 týdnů) 260–300 Kč
Kalimera (selské brojlerové kuře) (2–3 týdny)
90–100 Kč

Řádková inzerce:
Nabízíme férové nebankovní půjčky pro zaměstnance, důchodce a živnostníky
včetně podnikatelů. Žádné poplatky před ani po sepsání smlouvy. V případě
zájmu volejte telefon: 775 954 171

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

čb.
4,3 x 6 cm

SPORT
INZERCE

1/8 str.
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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 %.

KOMÍNOVÁ
TECHNIKA
DODÁME, TECHNICKY ZPRACUJEME
A NAMONTUJEME
PRO SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ,
KAPALNÁ A TUHÁ PALIVA
 KOVOVÉ KOMÍNY – S ODVĚTRÁNÍM, BEZ





ODVĚTRÁNÍ
KOMÍNOVÉ VLOŽKY – PEVNÉ A FLEXIBILNÍ
KOUŘOVODY
KOMPONENTY KOMÍNOVÉ TECHNIKY
DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU NAINSTALUJEME
KRBY, KRBOVÉ VLOŽKY A SPOTŘEBIČE NA
TUHÁ PALIVA
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