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Vážení spoluobčané,
přeji Vám i Vašim rodinám v novém roce mnoho úspěchů, štěstí 
a zdraví. 
Všem těm, co se těšili, že už konečně přijde konec světa, mnoho 
optimismu do dalších strastiplných dní na tomto světě. A těm, 
kteří se konce našeho vezdejšího bytí obávali, hodně radosti z 
toho, že jsme ještě tu.
Snad se nám bude i nadále dařit rozvíjet naše město nejenom 
kulturně, sportovně a společensky, ale i stavebně, a tím se bude 
měnit kvalita našeho každodenního života.
Hezký nový rok 2013! 

Slovo starosty

André Jakubička
André Jakubička

starosta města
starosta města

Železný Brod v zimě
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Usnesení Rady města z 33. zasedání 
konaného dne 27. 11. 2012

Rada města Železný Brod po projednání
ź schvaluje doplněný program dnešní 

schůze Rady města 
ź bere na vědomí a souhlasí s vyřazením 

likvidací zbytného a nefunkčního ma-
jetku, který je veden v budově A Měst-
ského úřadu v Železném Brodě

ź I. schvaluje jako nejvýhodnější nabídku 
na plnění veřejné zakázky „Pojištění 
majetku a  odpovědnosti za škodu Města 
Železný Brod“ nabídku společnosti 
UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem 
Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ 
49240480

ź II. schvaluje uzavření Pojistné smlouvy    
s pojistitelem UNIQA pojišťovna, a. s., se 
sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ 
49240480 s ročním pojistným 424 003 Kč; 
pojistná smlouva bude uzavřena po 
uplynutí lhůty pro podání námitek podle § 
110 zákona o veřejných zakázkách, pokud 
námitky nebudou podány, nebo jim 
nebude vyhověno

ź uděluje plnou moc vedoucí organizační 
složky Informační a kulturní středisko 
Železný Brod a starostovi Města k uza-
vírání, změnám i ukončení smluv o před-
staveních pořádaných Městem Železný 
Brod (vč. smluv o zprostředkování před-
stavení s divadelními agenturami), jejichž 
cena nepřesáhne 110 000 Kč bez DPH

ź schvaluje kupní smlouvu se společností 
Cotrex PC, s. r. o., Rýnovická 4, 466 01 
Jablonec nad Nisou na nákup osmi sestav 
počítačů (PC + SW + monitor) v celkové 
ceně 162.173,- Kč včetně DPH

ź schvaluje nabídku společnosti EVOSA 
spol. s r. o., Frýdštejn 72, 463 42 
Hodkovice nad Mohelkou (IČ :  
18384501) na plnění zakázky „Úprava 
stávající vodovodní přípojky k objektu 
č.p. 859 (tenisový klub)“ a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na realizaci 
zakázky v ceně 121 640 Kč (bez DPH)

ź schvaluje jako nejvýhodnější nabídku 
firmy BAOBAB – péče o zeleň, s. r. o.,

ź IČ 26150646, Únětice 5, 252 62 
Horoměřice na ošetření dvou památných 
stromů v obci Pěnčín ve výši 54 360 Kč     
(s 20 % DPH)

ź revokuje usnesení č. 249/09 ze dne 1. 10. 
2009, kterým schválila částku za pronájem 
městského kina ve výši 500 Kč bez DPH 
za jednu hodinu a schvaluje předložený 
ceník pronájmu KC Kino Železný Brod

ź souhlasí s uzavřením provozu Mateřské 
školy Železný Brod, Stavbařů 832, 
Mateřské školy Železný Brod, Slunečná 
327 a odloučeného pracoviště MŠ Železný 
Brod, Na Vápence 766, v době vánočních 
svátků od  27. 12. do 31. 12. 2012 včetně

ź souhlasí s čerpáním fondu reprodukce 
majetku na financování spoluúčasti 
kamerového systému a modernizaci EZS 
ve sklářské expozici Městského muzea ve 
výši 71 000 Kč a fondu odměn na udělení 
mimořádných odměn zaměstnankyním 
Městského muzea ve výši 10 000 Kč

ź schvaluje nařízení odvodu z investičního 
fondu MŠ Stavbařů 832 do rozpočtu 
zřizovatele ve výši 68 853 Kč

ź schvaluje čerpání rezervního fondu MŠ 
Stavbařů 832 ve výši 8 800 Kč na dokrytí 
nákladů za spotřebu plynu

ź doporučuje Zastupitelstvu města schválit 
sazbu poplatku za užívání veřejného 

2prostranství za každý i započatý m  a kaž-
dý i započatý den: 

ź –  za umístění zařízení cirkusů ve výši 2Kč 
ź –  za užívání veřejného prostranství pro    
         reklamní akce ve výši 40 Kč
ź souhlasí s pořádáním prodejních trhů 

firmou Václav Chaloupka jedenkrát 
měsíčně v roce 2013 na tržnici v Železném 
Brodě

ź bere na vědomí petici za zřízení 
kyvadlové dopravy v Železném Brodě, 
vyjadřuje jí podporu 

ź bere na vědomí zprávu z jednání kulturní 
komise dne 30. 10. 2012 a ukládá vedoucí 
organizační složky Informační a kulturní 
středisko Železný Brod připravit materiál,
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ź doporučuje starostovi města vypsat 
výběrové řízení na velitele JSDHO 
Železný Brod s výhledem na zrušení místa 
placeného hasiče – technika u JSDHO 
Železný Brod

 

ź kde budou stanovena pravidla pro výstavy      
a řešeny kompetence

ź ukládá odboru územního plánování          
a regionálního rozvoje vyjednat lepší 
podmínky nájmu částí pozemků p. č. 1031 
a p. č. 1033 vše v k. ú. Železný Brod, které 
jsou zastavěny stavbou chodníků              
v Těpeřské ulici

ź souhlasí s vypracováním a zasláním 
výpovědí z nájmů a současně souhlasí        
s vymáháním dluhů cestou žaloby u osob 
uvedených v přiloženém seznamu

ź neschvaluje prominutí penále panu V. M., 
Železný Brod, z důvodu dluhu na místním 
poplatku za odpady

ź schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na 
byt v Železném Brodě, Vaněčkova ulice 
uzavřené mezi Městem Železný Brod         
a manželi V. a P. V. o nájemkyni paní R. G., 
bytem tamtéž. 

ź bere na vědomí zprávu bytové komise         
z výběrového řízení otvírání obálek 
nabízených bytů dne 16. 11. 2012
schvaluje přidělení bytu č. 58 o velikosti 
1+3, Jiráskovo nábřeží 715, Železný Brod, 
paní J. Ch., nyní trvale bytem Železný 

2Brod,  nájemné je stanoveno na 52,10 Kč/m
ź schvaluje přidělení bytu č. 33 o velikosti 

1+3, Jiráskovo nábřeží 712, Železný Brod, 
panu T. P., nyní trvale bytem Železný 

2Brod, nájemné je stanoveno na 56 Kč/m
ź schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 

1+3, Husova 697, Železný Brod, paní       
L. H., nyní trvale bytem Železný Brod, 
výměnou za stávající byt, nájemní 
smlouva bude uzavřena za stejných 
podmínek, za kterých byla uzavřena 
smlouva stávající 

ź schvaluje uzavření rámcové kupní 
smlouvy na plnění zakázky Pořízení 
výstroje městské policie se společností 
XENA Praha s.r.o., Nad Spádem 20/641, 
147 00 Praha 4 – Podolí (IČ: 49613791)

ź schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši      
5 850 Kč Bzovskému okrašlovacímu 
spolku o.s. na adventní koncert, který 
proběhne 19. 12. 2012 v kostele 
Nejsvětější trojice ve Bzí. Příspěvek bude 
poskytnut z fondu kulturní komise

ź

Věra Brunclíková
vedoucí odboru vnitřních věcí 

Touto cestou bych rád velice poděkoval 
panu Zdeňku Myškovi za pravidelný úklid 
v okolí panelového domu č. 722 Na 
Vápence. 
S prvním sněhem vstává již v 5 hodin ráno, 
a než začnou chodit lidé do práce, má již 
odházený a uklizený celý chodník nejen 
před vchodem do paneláku, ale včetně 
celého prostranství před samoobsluhou. 
Děkuji mu za tuto záslužnou práci, kterou 
dělá rád již několik let. 

Poděkování

R. M.
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ź a Jana Hakenových v osadním výboru 
Horská Kamenice dnem 12. 11. 2012

ź schvaluje uzavření kupní smlouvy            
č. 1032931212 na odkoupení pozemků   
pč. 1107/3 a 1107/19 o celkové výměře 

22.723 m , vše v k. ú. Železný Brod, od Po-
zemkového fondu ČR za cenu 364 410 Kč

ź schvaluje prodej části ppč. 75 – zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Železný Brod panu 
P. P., Železný Brod za cenu 500 Kč za        

21 m ; náklady spojené s prodejem 
vyhotovením smlouvy hradí kupující

Usnesení Zastupitelstva města ze 17. zasedání 
konaného dne 10. 12. 2012

Zastupitelstvo města  po projednání
ź schvaluje program dnešního zasedání 

Zastupitelstva města v předloženém znění
ź bere na vědomí zprávu o plnění usnesení    

z 16. zasedání Zastupitelstva města
ź schvaluje rozpočtová opatření č. 6 za rok 

2012
ź schvaluje rozpočtové provizorium na rok 

2013, které upravuje dočasný systém 
hospodaření s rozpočtovými prostředky     
v případech, kdy do začátku rozpočtového 
roku není schválen rozpočet Města

ź schvaluje Obecně závaznou vyhlášku        
o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství s účinností od 1. 1. 2013

ź bere na vědomí průběžnou informaci       
o postupu přípravy projektové doku-
mentace na Malé náměstí v Železném 
Brodě a rekonstrukce místních komu-
nikací Trávníky

ź schvaluje: 
ź a) pravidla pro vytvoření a použití fondu 

Města Železný Brod „Naše fasáda“
ź b) vyhlášení výběrového řízení pro 

žadatele o půjčku z fondu „Naše fasáda“    
v rozsahu bodu III.3. schválených pravidel 
s tím, že uchazeči mohou podávat žádosti 
v období od 1. 1. 2013 do 29. 3. 2013

ź schvaluje zpracování a projednání 
Programu rozvoje města na léta 2013– 
2020 v rámci projektu Libereckého kraje 
„Elektronická metodická podpora tvorby 
rozvojových dokumentů obcí“

ź souhlasí s rozšířením územní působnosti 
místní akční skupiny MAS Turnovsko 
(IČO: 27011721) o území města Žel. Brod

ź bere na vědomí průběžnou informaci        
o postupu přípravy změny č. 1 Územního 
plánu města

ź bere na vědomí Plán zimní údržby 
místních komunikací ve správě Tech-
nických služeb města Železný Brod          
s. r. o. na zimní období 2012–2013

ź bere na vědomí zápis finančního výboru 
ze dne 24. 10. 2012

ź bere na vědomí vzdání se členství Petry

Věra Brunclíková
vedoucí odboru vnitřních věcí 

Zimní údržba 
komunikací 
v Železném Brodě   

Zimní údržbu místních komunikací v našem 
městě zajišťují:
Technické služby Města Železný Brod         
s. r. o., (http://www.tszb.cz). V případě 
nesjízdnosti nebo neschůdnosti některé místní 
komunikace můžete volat: 
v pracovní době od 6 do 15 hodin Technické 
služby na tel. č. 602 112 063, 
mimo pracovní dobu od 15 do 6 hodin 
Městskou policii na tel. č. 602 646 188.
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Město Železný Brod nabízí k prodeji 
nebo k pronájmu

stavba s čp. 424 – ulice Poštovní, obec Železný Brod 

2 na prodej – jedna bytová jednotka 3+1 o výměře 74,6 m
2nebytový prostor o výměře 60,80 m : 

min. cena  2 200 000 Kč

2ppč. 727 – zastavěná plocha o výměře 181 m , k. ú. ŽB
k pronájmu 2

ź nebytový prostor o výměře 60,80 m
ź

ź

areál bývalého Exathermu: jedná se o bývalý výrobní závod, který leží v levobřežním centru 
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

2ppč. 769/3 o výměře 810 m
2ppč. 769/4 o výměře 483 m
2ppč. 770/1 o výměře 383 m

2ppč. 770/2 o výměře 1039 m
2ppč.770/3 o výměře 119 m

vše v k. ú. Železný Brod

Město Železný Brod nabízí k pronájmu

Město Železný Brod nabízí k prodeji
2ppč.  48/2: zahrada, výměra 2818 m , k. ú. Chlístov 

u  Železného Brodu
Pozemek je v platném územním plánu určen k za-
stavění stavbou rodinného domu.
Pozemek je přístupný z veřejné komunikace.
Podmínka prodeje pozemku z majetku Města 
Železný Brod je realizace stavby rodinného domu.

Kontakt: Iveta Polejová
odbor územního plánování 
a regionálního rozvoje

tel.: 483 333 944
i.polejova@zelbrod.cz
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Z Á P I S dětí do 1. ročníku základních škol 
v Železném Brodě na školní rok 2013 / 2014 
proběhne v úterý 5. 2. 2013 a ve středu 6. 2. 2013 vždy od 14 do 17 hod. 

đ v Základní škole Železný Brod, Školní 700,
đ v Základní škole Železný Brod, Pelechovská 

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 
zákona č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které 
dovrší 31. 8. 2013 šestý rok věku, k zápisu do 
školy.
K zápisu se rovněž dostaví žáci, kterým byl 
povolen odklad školní docházky.
Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný 
list dítěte a svůj občanský průkaz.
Zastupitelstvo města Železný Brod stanovilo 
obecně závaznou vyhláškou školské obvody  
základních škol zřízených Městem Železný 
Brod takto:

a) školský obvod Základní školy Železný 
Brod, Školní 700: 
ź pravý břeh řeky Jizery – ulice: 

Štefánikova, Vaněčkova, Školní, Horecká, 
Fr. Balatky, V Trávníkách, Husova, Na 
Stráni, Zahradnická, Hluboká, Železná, 
Křížová, Jirchářská, Betlémská, Těpeřská, 
Jarní, Vlastimila Rady, Chvalíkovická, 
Smetanovo zátiší, Slunečná, Stavbařů, 
Průmyslová, Příčná, nábřeží Obránců 
míru, náměstí 3. května, Malé náměstí

ź části města: Horská Kamenice, Malá 
Horka, Hrubá Horka, Střevelná, Jirkov, 
Bzí, Těpeře, Chlístov, Veselí

b) školský obvod Základní školy Železný 
Brod, Pelechovská 800:
ź levý břeh řeky Jizery – ulice:

Masarykova, Pelechovská, Sokolská, 
Poštovní, Koberovská, Nádražní, Na Vá-
pence, Brodecká, Svahová, J. A. 
Komenského, Příkrá, Jiráskovo nábřeží

ź části města: Pelechov, Splzov 
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Volba prezidenta republiky
Dle rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu 
ČR č. 322/2012 Sb., o vyhlášení volby 
prezidenta republiky ze dne 1. října 2012, se 
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY     
                           uskuteční 
v pátek 11. 1. 2013 v době od 14 do 22 hod.    
a v sobotu 12. 1. 2013 v době od 8 do 14 hod. 
Případné druhé kolo volby prezidenta 
republiky by poté proběhlo v pátek 25. 1. 2013 
v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. 1. 
2012 v době od 8  do 14 hodin.

INFORMACE PRO VOLIČE
Aktivní volební právo ve volbě prezidenta 
republiky (právo volit) má státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den voleb (tj. 
sobota 12.01.2013) dosáhne věku nejméně   
18 let, v případě konání II. kola voleb může 
volit i občan, který alespoň druhý den konání 
II. kola voleb (tj. sobota 26. 1. 2013) dosáhne 
věku nejméně 18 let.  

Překážkou ve výkonu volebního práva ve 
volbě prezidenta republiky (nemožnost volit) 
je zákonem stanovené omezení osobní 
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo 
zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Každý volič má právo si v úředních hodinách 
na Městském úřadě v Železném Brodě, 
kancelář matriky (přízemí budovy radnice B) 
ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, může 
požadovat doplnění údajů nebo provedení 
oprav. Městský úřad je povinen do 48 hodin 
žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně 
sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Pro volbu prezidenta republiky se vydávají 
voličské průkazy. Bližší informace naleznete 
na našich webových stránkách
 www.zeleznybrod.cz v sekci občan – volby 
(www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/volby). 
Můžete se také obrátit na kancelář 
sekretariátu starosty Městského úřadu 
Železný Brod, náměstí 3. května 1, Kateřinu 
Veličkovou (1. patro budovy radnice A,          
č. kanceláře 204, tel.: 483 333 941).  

Městský úřad Železný Brod má pro volbu 
prezidenta republiky zřízeno 9 volebních 
okrsků, a to následovně:

volební okrsek č. 1 
(radnice na náměstí 3. května čp. 1)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni       
k trvalému pobytu:
náměstí 3. května | Malé náměstí | ul. Husova, 
Jirchářská | Železná | Františka Balatky | 
Zahradnická | Křížová | Hluboká | Betlémská | 
V Trávníkách a čp. 177 | Horecká | Školní | 
Družstevní | Na Stráni | U Valchy – čp. 31, 32, 
178 | Běliště – čp. 57, 185| nábřeží Obránců 
míru a čp. 826, 827 a 838 (pod Hrubou 
Horkou) | Záskalí – čp. 152, 224, 304, 305, 
397 | Na Mýtě – čp. 290 | U Rybníku – čp. 326 | 
Nad Skalkou – čp. 36, 573 | V Šachtách – čp. 
822 | Těpeře  – čp. 49.

volební okrsek č. 2 
(zasedací místnost bytového podniku, Příčná 
ulice čp. 350, 1. poschodí)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni      
k trvalému pobytu:
ul. Vaněčkova | Průmyslová | Příčná | Stav-
bařů | Slunečná | U Stavidel | Štefánikova | 
Těpeřská a čp. 501 | Vlastimila Rady | 
Spořilov – čp. 572 a 574 | Jarní | Chva-
líkovická | Těpeřská stráň – čp. 721 | Záškolí – 
čp. 195, 254, 255 | Smetanovo zátiší | Dvírka – 
čp. 39, 102, 228, 238, 266, 291, 499, 553, 556 | 
Vrší – čp. 58, 233, 239, 241, 277, 281, 282, 
330, 360, 479, 549, 745, 746, 781, 786, 788, 
848, 861.

IN
F

O
R

M
A

C
E

 P
R

O
 O

B
Č

A
N

Y



9

www.zeleznybrod.czŽeleznobrodský zpravodaj | leden 2013

ź 1. Voliči – státnímu občanu České 
republiky bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným 
občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním 
průkazem. Volič, který volí na platný 
voličský průkaz, předloží tento průkaz 
spolu s průkazem totožnosti. 

ź Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno. Upozorňujeme 
proto voliče, aby včas zkontrolovali 
platnost svých průkazů totožnosti. 

ź 2. K zajištění pořádku a důstojného 
průběhu voleb ve volební místnosti je 
volič povinen uposlechnout pokynů 
předsedy okrskové volební komise.

ź 3. Každý volič je povinen odebrat se před 
hlasováním do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu 
okrsková volební komise hlasování 
neumožní.

ź 4. Občané, kteří se ze zdravotních 
důvodů nemohou dostavit do volební 
místnosti a chtějí hlasovat, nechť se 
přihlásí na tel. č. 483 333 941, případně 
mají možnost nahlásit tuto skutečnost 
ve dnech voleb přímo ve svém volebním 
okrsku, a budou navštíveni členy 
okrskové volební komise s přenosnou 
volební schránkou. 

ź 5. Hlasovací lístky budou občanům 
města doručeny nejdéle 3 dny před 
dnem voleb podle adresy trvalého 
bydliště, ve dnech voleb budou k dispozici 
ve volebních místnostech. Pro voliče, kteří 
mají veden trvalý pobyt na adrese 
Městského úřadu Železný Brod, náměstí 
3. května 1, budou hlasovací lístky 
připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 204 
Městského úřadu Železný Brod (1. patro 
budovy radnice A), sekretariát – Kateřina 
Veličková. V případě konání II. kola volby 
prezidenta republiky se hlasovací lístky 
občanům nedoručují, jsou k dispozici 
pouze ve volebních místnostech ve dnech 
II. kola voleb.                

volební okrsek č. 3 
(sokolovna v Masarykově ulici čp. 500)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni     
k trvalému pobytu:
ul. Masarykova | Jiráskovo nábřeží | Sokolská 
| Poštovní | Brodecká | Brodec – čp. 222, 506, 
579, 639, 640, 642, 643, 646, 692, 80E, 
Svahová | Příkrá | Komenského | Pelechovská   
a čp. 801 | Koberovská | Popluží – čp. 107, 
116, 165, 198, 212, 226, 289, 297, 310, 318, 
321, 349, 504, 592, 674, 676, 819, 824, 882, 
37E, 98E | Propastný – čp. 295, 296, 322, 371, 
398, 483, 658, 659, 660, 661, 667 | Štípek – čp. 
663, 665, 666 | Závodí – čp. 81, 227, 301 | 
Mundálov  – čp. 213 | Zálesí 41E.

volební okrsek č. 4 
(Dům dětí a mládeže, Jiráskovo nábřeží 366)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni     
k trvalému pobytu:
sídliště Na Vápence | ul. Nádražní | Pelechov

volební okrsek č. 5 
(sokolovna na Hrubé Horce čp. 55)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni      
k trvalému pobytu:
na Hrubé Horce | Malé Horce

volební okrsek č. 6 
(budova bývalého občanského výboru v Hor-
ské Kamenici čp. 74)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni      
k trvalému pobytu: v Horské Kamenici

volební okrsek č. 7 
(sokolovna v Jirkově čp. 75)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni       
k trvalému pobytu: v Jirkově a ve Střevelné

volební okrsek č. 8 
(sokolovna v Těpeřích čp. 66)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni      
k trvalému pobytu: v Těpeřích a na Chlístově

volební okrsek č. 9 
(Dům s pečovatelskou službou Bzí čp. 82)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni      
k trvalému pobytu ve Bzí, Veselí a ve Splzově

Kateřina Veličková
Za odbor vnitřních věcí – úsek voleb

IN
F

O
R

M
A

C
E

 P
R

O
 O

B
Č

A
N

Y



10

www.zeleznybrod.czŽeleznobrodský zpravodaj | leden 2013

Program „Naše Fasáda“ je tak v roce 2013 
zaměřen na opravy nebo štukování fasád, 
výměny oken a opravy střech tak, aby se 
zlepšoval vzhled především těch částí domů, 
které jsou součástí veřejného prostoru.
Zájemci mohou využít nízkoúročené půjčky 
na dobu 5 až 7 let, přičemž úrok z půjčky je 
stanoven ve výši 0,5% nad meziroční inflaci v 
uplynulém roce, kterou stanovuje Český 
statistický úřad. Zdrojem financování 
programu je rozpočet města.
Pro rok 2013 je program vyhlášen od              
1. 1. 2013 a nejzazším termínem pro podávání 
žádostí je 29. březen 2013. Formulář žádosti 
lze stáhnout z webových stránek města:

Vyhlášení programu „Naše fasáda“ na rok 2013
Zastupitelstvo Města Železný Brod schválilo 
na svém zasedání 10. prosince 2012 vyhlášení 
programu Naše fasáda pro rok 2013 včetně 
částečné změny pravidel. Program vstupuje 
do druhého roku své existence. Protože v letoš-

ním roce využili nízkoúročenou půjčku          
z programu pouze dva zájemci, byla oblast 
podpory pro rok 2013 rozšířena o možnost 
čerpání na opravy střech a byla mírně zvýšena 
horní hranice poskytovaných půjček.

www.zeleznybrod.cz, kde budou informace     
a formuláře umístěny v sekci „Občan“ pod 
odkazem na „Dokumenty“. Administrací 
podávání žádostí a kontrolou předložených 
projektů je pověřen odbor územního 
plánování a regionálního rozvoje městského 
úřadu (Ing. Mach – tel. 483 333 966, e-mail: 
d.mach@zelbrod.cz), smluvní vztahy, 
poskytnutí půjčky a její splácení budou 
administrovány finančním odborem 
městského úřadu (p. Sochorová – tel. 483 333 
922, e-mail : v.sochorova@zelbrod.cz). 
Ing. Daniel Mach, vedoucí odboru územního 
plánování a regionálního rozvoje

Ing. Daniel Mach
vedocí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Program rozvoje města
Město Železný Brod bude ve spolupráci s Libereckým krajem zpracovávat Program rozvoje 
města, který by měl stanovit rozvojové priority města. Tento rozvojový plán mimo jiné 
předpokládá spolupráci s veřejností při projednávání záměrů v oblasti investiční činnosti, 
rozvoje turistiky, ochrany životního prostředí, výstavby a údržby infrastruktury či rozvoje 
podnikání. 
Proto si touto cestou dovoluji vyzvat obyvatele města, kteří by se na přípravě dokumentu chtěli 
podílet byť i například e-mailovou korespondencí, aby se přihlásili do konce ledna 2013 na 
kontakt : tel. 483 333 966 nebo e-mail : d.mach@zelbrod.cz.
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Zastupitelstvo města se na svém zasedání 
bude zabývat provedením volby přísedícího 
Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. 
Problematiku přísedících řeší zákon č. 6/2002 
Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní 
správě soudů a o změně některých  dalších 
zákonů (zákon o soudech a soudcích). 
Soudcem  nebo  přísedícím  může  být  
ustanoven  státní  občan  České republiky 
(dále jen "občan"), který je způsobilý k práv-
ním úkonům a bezúhonný, jestliže jeho  
zkušenosti  a  morální  vlastnosti dávají 
záruku, že bude svou funkci  řádně zastávat,     
v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let    
a souhlasí se  svým  ustanovením  za  soudce  
nebo  přísedícího a s přidělením k určitému 
soudu. 
Přísedícím může být zvolen občan, který je 
přihlášen k trvalému pobytu v obvodu  
zastupitelstva, jímž je do funkce volen,           

Volba přísedícího Okresního soudu

Věra Brunclíková
Vedoucí odboru vnitřních věcí

a v obvodu soudu, pro který je do funkce 
volen, nebo který v těchto obvodech pracuje. 
Přísedícím  přísluší  za každý den  jednání  
paušální  náhrada  za výkon jejich funkce. 
Tuto paušální náhradu vyplácí stát ve výši, 
kterou určí ministerstvo vyhláškou, a činí 119 
Kč. Přísedící zasedají u civilních i trestních 
soudních jednání a jsou zváni i do věznic.
Přísedící jsou voleni do funkce na dobu 4 let.
Občané, kteří mají o práci zájem a domnívají 
se, že mají předpoklady pro řádný výkon 
funkce přísedícího, se mohou přihlásit na 
Městském úřadě, budova B, dveře č. 101, 
vedoucí odboru vnitřních věcí Věra Brunc-
líková, nebo písemným podáním na adresu 
Městského úřadu do 18. ledna 2013

pondělí 8.00–18.00 hod.
středa 8.00–17.00 hod.

Rozšířené úřední hodiny pro některé
agendy
pondělí 8.00–18.00 hod.
úterý 8.00–12.00 hod. nově
středa 8.00–17.00 hod.
čtvrtek 8.00–12.00 hod. nově  
 
Odbor vnitřních věcí: 
Podatelna, CzechPOINT, Ověřování, 
Občanské průkazy, Cestovní doklady, 

Úřední hodiny Městského úřadu
Odbor dopravy: 
Registr vozidel, registr řidičů   

Živnostenský úřad
     

Odbor finanční – Pokladna  

Otevírací doba Turistického informačního 
centra
říjen –  duben
pondělí – pátek 8.00–12.00, 12.30–16.00
sobota 9.00–12.00 hod.
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Také si někdy připadáte proti chování politiků 
a nadnárodních korporací bezmocní? 
Máte chuť se někam zavřít a tvářit se, že se 
Vás politika a občanské dění kolem Vás 
vlastně netýká? 
Takové pocity máme občas asi všichni, jenže 
ve skutečnosti se tímto přístupem vzdáváme 
možnosti ovlivňovat svět, ve kterém žijeme,    
a „vydáváme se na pospas“ rozhodnutím, 
vyhláškám, zákonům, které za nás učinili jiní. 
Místo aktivního a zodpovědného občana se 
pak stáváme poslušnou ovcí ve stádu, 
„ovčanem“.
Demokracie se ve svém původním významu 
opírá o ochotu členů společnosti spolupodílet 
se na spravování společného veřejného 
prostoru. Jenže většina české dospělé 
populace vyrostla v totalitním režimu, a proto 
nemá dostatečné znalosti, jak uplatňovat          
v demokracii svá práva, rozvíjet svůj životní 
prostor a hrát aktivní roli ve veřejném životě.
Toho si všímá evropský projekt „Podpora, 
stimulace a propagace dalšího vzdělávání 
jednotlivců v oblasti odborných a obecných 
kompetencí“, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206 
financovaný Evropskou unií a státním 
rozpočtem České republiky, který s ústředním 
motem „Nebuď ovčan! Občanskou

Evropský projekt učí, jak nebýt „OVČANEM”
 gramotností proti ovčanství“ přináší návod, 
jak se do občanského života účinně zapojit.
Cílem projektu je přinést občanské 
vzdělávání dostupné pro všechny.
Realizovány proto budou zdarma a srozu-
mitelnou formou prezenční kurzy ve větších 
krajských městech, ale také online semináře     
a e-learningové kurzy dostupné na internetu. 
Pro odbornou veřejnost z oboru dalšího 
vzdělávání pak chystáme brunche a konfe-
rence. Tematicky se vzdělávací kurzy 
dotýkají Aktivního občanství a participace 
občanů na veřejném dění, Dobrovolnictví, 
Multikulturalismu a prevence extremismu, 
Odpovědného přístupu k životnímu prostředí 
a udržitelnému rozvoji a Odpovědného 
přístupu k financím. Každému z témat budou 
věnovány 3 samostatné kurzy.
Projekt je aktuálně ve své přípravné fázi, na 
spuštění aktivit se můžete těšit od ledna 2013. 
O všech novinkách a termínech Vás budeme 
včas informovat na webových stránkách 
realizátora http://aletheia.cz/eu_projekty.htm 
a v brzké době i na stránkách projektu 
www.nebudovcan.cz. Těšíme se na setkání      
s Vámi, občany!

SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM TOMÁŠEM PFEIFFEREM 
v Centru sociálních služeb – E. Floriánové 8 – V JABLONCI NAD 
NISOU v úterý  22. 1. 2013 od 18 hod. 
Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami a záhadami života. 
Přednášející biotronik Tomáš Pfeiffer odpovídá na písemné i ústní 
dotazy posluchačů. Vstupné je dobrovolné. Info: www.dub.cz
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Regionální grantový program Nadace České 
pojišťovny již podpořil projekty v osmi krajích 
České republiky, konkrétně na Vysočině, v Praze          
a dále pak v Jihomoravském, Zlínském, 
Jihočeském, Ústeckém, Olomouckém a Morav-
skoslezském kraji. Potřebným pomáhá v rámci 
firemního dobrovolnictví i více než šest set 
zaměstnanců ČP, kteří jen od počátku letošního 
roku odpracovali téměř 2 000 brigádnických hodin 
a na charitativních sbírkách vybrali přes jeden 
milion korun. Tuto částku následně Nadace České 
pojišťovny zdvojnásobila.

„Víte, že požádat o grant není nikterak složité? 
Žadatel vyplní jednoduchý formulář, který je k dis-
pozici na webu Nadace České pojišťovny. Ten poté 
odešle na adresu grant@nadacecp.cz a následně 
obdrží potvrzení o zařazení do schvalovacího 
řízení. Grantová komise si přitom může před svým 
rozhodnutím vyžádat i doplňující informace           
k předložené nominaci.”

V roce 2011 podpořila Nadace České pojišťovny 
43 projektů celkovou částkou ve výši 13 790 000 
Kč. Finanční příspěvek tak získalo například 
občanské sdružení Náruč (podporující vzdělání      
a pracovní uplatnění občanů v regionu Dolní 
Berounka), Nadace Leontinka (na výcvik asis-
tenčních psů pro spoluobčany s kombinovaným 
postižením), Fond ohrožených dětí, občanské 
sdružení Babybox (pro zřizování a provoz 
schránek pro odložené děti), dětský domov se 
školou Býchory (na zajištění terapeutických 
činností prostřednictvím hiporehabilitace) a dále 
také řada fyzických osob na invalidním vozíku pro 
nákup speciálního vozidla či desítky základních 
škol na realizaci interaktivního programu Prevence 
rizikového chování dětí a mládeže.

Pro další informace kontaktujte:
Tomáš Zavoral, tiskový mluvčí ČP, 
tel: 224 553 816, mobil: 731 493 296, 
tomas.zavoral@ceskapojistovna.cz
Richard Kapsa, Nadace České pojišťovny,
mobil:  603 280 971,
richard.kapsa@ceskapojistovna.cz 
Jan Marek, odbor komunikace ČP, 
tel: 224 555 897, mobil: 725 895 111,
jan.marek@ceskapojistovna.cz

V prvním grantovém řízení rozdělila 
nadace ČP více než 600 000 Kč

Nový regionální grantový program již pomáhá 
potřebným v osmi krajích ČR
Nedílnou součástí odpovědného přístupu České 
pojišťovny ke svému okolí je nový grantový 
program pro regionální projekty. Do tohoto 
grantového programu nominovala veřejnost a za-
městnanci České pojišťovny za jediný měsíc téměř 
60 projektů. Z nich poté grantová komise vybrala 
sedmnáct osob či organizací, jimž udělila granty za 
608 346 korun. 
Grantový program je určen pro pomoc potřebným 
jak z řad fyzických osob, tak neziskových 
organizací. Prostřednictvím formuláře, který je       
k dispozici na internetových stránkách Nadace 
České pojišťovny, lze nominovat projekty z oblasti 
pomoci sociálně a zdravotně znevýhodněným 
občanům, zvýšení bezpečnosti na silnicích, 
podpory prevence rizikového chování dětí               
a mládeže či finanční gramotnosti. 
„O úspěchu jednotlivých projektů v grantovém 
řízení rozhoduje grantová komise z řad 
zaměstnanců České pojišťovny. Z došlých 
nominací komise vybere ty nejvhodnější 
především s ohledem na jejich kvalitu, očekávaný 
přínos pro danou osobu, neziskovou organizaci či 
region,“ říká Richard Kapsa, předseda správní rady 
Nadace ČP. 
V prvním grantovém řízení podpořila Nadace ČP 
částkou 608 346 Kč celkem sedmnáct projektů. Šlo 
například o příspěvek ve výši 81 800 Kč pro 
občanské sdružení DebRA ČR na realizaci 2. 
ročníku informativní výstavy 12 plus 12 o životě 
lidí s EB (nemoc motýlích křídel), příspěvek ve 
výši 100 000 Kč na zakoupení komfortnějších 
lůžek pro pacienty dětské psychiatrické léčebny či 
o příspěvek ve výši 26 000 Kč na zakoupení 
didaktické pomůcky ligtbox pro děti s omezeným 
viděním a postižením zraku.
„Cílem výstavy fotografií, kterou můžeme 
realizovat díky grantu od Nadace České 
pojišťovny, je přitáhnout pozornost lidí k pro-
blematice nemoci motýlích křídel. Jde o velmi 
bolestivé onemocnění, které postihuje především 
kůži a může vést i k předčasné smrti. Všemi 
fotkami se prolíná jeden motiv – obvaz – který je 
pro pacienty s EB doslova jejich kůží. Každá z fo-
tografovaných českých osobností pak zastupuje 
přání nebo pocit pacientů s EB. Například Tomáš 
Klus zastupoval lásku,“ říká Magda Hrudková, 
koordinátorka kampaně 12 plus 12. 

Jan Marek
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Příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic. 
Shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu, stanovování optimálních 
způsobů realizace a zpracovávání zadávacích listů. Příprava rozpočtů staveb. Příprava 
výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce. Provádění technického dozoru 
stavebníka. Příprava    a zajišťování dokumentace pro stavební povolení. Jednání se správci 
inženýrských sítí.
Požadujeme 
ź min. vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,
ź znalost předpisů upravujících stavební řízení a technických norem ve výstavbě,
ź praxe v oboru alespoň 2 roky,
ź zodpovědnost, spolehlivost, morální a občanská bezúhonnost, samostatnost, zájem dále 

se vzdělávat,
ź řidičský průkaz skupiny B /aktivní řidič/
Nabízíme
ź zajímavou a kreativní práci
ź nadstandardní platové ohodnocení (9. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,        

tj. základní plat 14 220 až 21 390 Kč a osobní příplatek dle pracovních výsledků)

Uzávěrka přihlášek 21. ledna 2013 ve 14 hodin.
Nástup možný ihned.
Další informace na úřední desce, www.zeleznybrod.cz nebo Vám je poskytne tajemník 
městského úřadu (tel. 483 333 921 nebo 724 810 288)
 

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
vyhlašuje výběrové řízení na úředníka odboru územního 

plánování a regionálního rozvoje městského úřadu
INVESTIČNÍ REFERENT

(druh práce 1.04.02/1-6 dle nař. vl. 222/2010 Sb.)

pro zajištění hospodaření v městských lesích podle lesního zákona č. 289/1995 Sb. v plat-
ném znění. 
Podmínkou je platná licence dle § 41 a násl. zákona č. 289/1995 Sb.

Podrobnosti Vám sdělí tajemník městského úřadu 
(tel. 483 333 921 nebo 724 810 288)

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
nabízí uzavření dohody o pracovní činnosti nebo smlouvy 

o výkonu činnosti na činnost 
ODBORNÝ LESNÍ HOSPODÁŘ
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Upozornění:
V termínu 2.–3. ledna 2013 
bude TIC z důvodu inventury 
zavřeno.

Předprodej vstupenek:
Brodský ples
Tenisový ples
Rusalka nejen podle Dvořáka aneb Kdo je 
stará Háta?

Aktualizace dat:
Na webových stránkách města byly v sekci 
Občan – Užitečné kontakty – Firmy – 
zveřejněny kontakty na obchody a řemeslníky 
v našem městě a spádovém okolí. Prosíme      
o kontrolu. V případě nesrovnalostí či absence 
Vaší firmy, data opravíme či doplníme.

Turistické informační centrum
Neváhejte nás kontaktovat na TIC Železný 
Brod: tel.: 484 353 333, info@zelbrod.cz.
Dále byly na webových stránkách města        
v sekci Občan – Kultura, sport a spolky – 
Spolky – zveřejněny kontakty na jednotlivé 
spolkové organizace v našem městě a spá-
dovém okolí. Prosíme o kontrolu. V případě 
nesrovnalostí či absence Vaší organizace, data 
opravíme či doplníme. Neváhejte nás 
kontaktovat na TIC Železný Brod: tel.: 484 
353 333, info@zelbrod.cz.

Nové materiály:
Kapesní kalendář s vybranými akcemi v roce 
2013 – zdarma.

Alena Matějková
Turistické informační centrum

Přímé přenosy metropolitní opery New York

(ich)

zahrnut i odvoz domů. Problém není totiž 
dostat se do Semil, ale v nočních hodinách po 
skončení přenosu ze Semil do Železného 
Brodu. 
Další informace a přihlášky v kanceláři IKS 
Železný Brod, na tel. 483 333 948, na mob. 
722 793 091 nebo e-mailu
i.chaloupkova@zelbrod.cz. Věříme, že naše 
nabídka potěší nejenom pana Jaroslava 
Kalfuse, který s tímto podnětem přišel. Teď už 
je to jenom na Vás, příznivcích operního 
žánru.

Informační a kulturní středisko Železný Brod 
a Kino Jitřenka Semily přichází s nabídkou 
pro milovníky opery. V semilském kině 
probíhají přímé přenosy Metropolitní opery 
New York. 
V nejbližší době to je to opera  Hectora 
Berlioze: Trójané, a sice v  sobotu 5. 1. 2013.
Na jednání s Mgr. Ondřejem Šírem, vedoucím 
Kina Jitřenka Semily jsme se domluvili na 
následujícím: pokud se podaří vytvořit 
skupinu v minimálním počtu 4 osob, zajistí 
Kino Jitřenka Semily odvoz ze Semil do
Železného Brodu. V ceně 330 Kč bude tedy
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Oslavy konce roku jsou už neodmyslitelně spjaty s 
odpalováním zábavní pyrotechniky a krásnými 
ohňostroji. Abychom prožili závěr roku opravdu 
bez úhony, měli bychom všichni dbát zvýšené 
pozornosti už při nákupu, ale hlavně při používání 
předmětů zábavní pyrotechniky. 
Pod pojmem zábavní pyrotechnika si můžeme 
představit nejmenší světelné a zvukové efekty, jako 
například tzv. petardy, bouchací kuličky, dělbuchy, 
ale také vánoční prskavky, různé barevné praskací 
řetězy apod., nebo velké silvestrovské ohňostroje. 
Podle Vyhlášky Českého báňského úřadu (dále jen 
vyhláška ČBU) č. 174/1992 Sb., o pyrotech-
nických výrobcích a zacházení s nimi, rozdělujeme 
pyrotechnické předměty do skupiny pro zábavné 
účely a do skupiny pro technické účely. 
Pyrotechnické předměty pro zábavní účely 
obsahují pyrotechnické slože, což jsou mechanické 
směsi hořlavin, oxidovadel, pojiv a dalších 
přídavných látek, jejichž chemickou přeměnou (ve 
formě různě rychlého hoření) se vyvolávají 
světelné, tepelné, zvukové, dýmové, tlakové a po-
hybové účinky. Jsou nebezpečné především 
možností vzniku požáru a při dodržení návodu        
k používání neohrozí výbuchem bezpečnost osob   
a majetku. 
I ta nejmenší „petarda“ musí být doplněna 
návodem, jak ji bezpečně použít, nepřijít při zábavě 
o sluch nebo něco nezapálit.
Každý pyrotechnický předmět je jinak nebez-
pečný, jeden překvapí působivým světelným 
efektem, jiný zase výrazným zvukovým projevem, 
některý obojím. Žádný však nemůžeme považovat 
za bezpečný! Bezpečný může být pouze způsob 
jakým se tyto předměty použijí. 

Vyhláška ČBU zařazuje podle stupně nebez-
pečnosti (podle množství pyrotechnické slože, 
které obsahuje) pyrotechnické předměty do tříd 
nebezpečnosti:

I. třída – obsahuje v jednom kuse max. 3g všech 
druhů pyrotechnické slože
II. třída – obsahuje v jednom kuse max. 50g všech 
druhů pyrotechnické slože
III. třída – obsahuje v jednom kuse max. 250g 
všech druhů pyrotechnické slože

Hasiči radí občanům – n
pyrotechniky

ebezpečnost zábavní 

Podle výše uvedené vyhlášky ČBU jsou stanovena 
pevná pravidla, jak vyrobené pyrotechnické 
předměty balit, přepravovat, skladovat, také kde 
tyto předměty prodávat. Například pyrotechnické 
předměty II. a III. třídy by se neměly prodávat ve 
stáncích, ale pouze v kamenných obchodech            
k tomuto účelu schválených. 
Nejdůležitější informací z hlediska bezpečnosti je 
určení, komu pyrotechnické předměty mohou být 
prodány. Pyrotechnické předměty třídy I, mezi ně 
patří například  prskavky nebo ohňové fontány na 
dorty, mohou být prodány osobám mladším 18 let, 
pokud to není v návodu užívání zakázáno. 
Pyrotechnické výrobky II. třídy, mohou být 
prodávány pouze osobám starším 18 let, což by 
měli mít na paměti především samotní prodejci 
těchto předmětů. Pyrotechnické předměty III. třídy 
mohou být prodány pouze osobám s kvalifikací 
odpalovače ohňostrojů.

A ještě několik obecných zásad:

ź Pyrotechniku kupujte v kamenném obchodu, 
předejdete tím případným nečekaným 
problémům s podomácky vyrobenými 
předměty.

ź Pyrotechnické předměty používejte vždy podle 
návodu, který je součástí balení. 

ź S pyrotechnikou by si neměly hrát děti.
ź Zábavní pyrotechniku neodpalujte pod vlivem 

alkoholu nebo jiných omamných látek.
ź Pyrotechnické předměty odpalujete v dosta-

tečné vzdálenosti od osob i zvířat, abyste 
zamezili zraněním nebo případnému poškození 
sluchu. 

ź Pro odpalování různých pyrotechnických 
předmětů zvolte volná prostranství, neod-
palujte zábavní pyrotechniku v uzavřených 
prostorech, v blízkosti aut a zástavby. 

ź I zbloudilá světlice může zapálit například 
obložení balkonu či jiné hořlavé materiály.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje přeje 
pěkné silvestrovské oslavy a šťastné vykročení do 
nadcházejícího roku 2013!

Autoři: por. Mgr. Iva Michalíčková
             kpt. Ing. Tomáš Erban

              HZS Libereckého kraje
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V pátek 30. 11. 2012 v 16.30 
hod. za doprovodu ZUŠ 
zazpívaly děti z mateřských 
škol a po odpočítání se na 
náměstí rozsvítil vánoční 
strom, který je stejně jako 
vloni ozdoben hutními 
vánočními koulemi vyro-
benými ve zdejší sklářské 
škole. Strom, který letos 
zdobí naše náměstí daroval 
ze své zahrady u domu 
Miroslav Kinský z Malé 
Horky. Tímto mu velice 
děkujeme, strom je opravdu 
nádherný. 

Pod vánočním stromem je letos 
umístěn betlém v nadživotní 
velikosti, který městu namaloval 
místní občan Standa Pelikán. 
Pan Pelikán je také autorem PF, 
obrázku, který byl na obálce 
minulého čísla zpravodaje. 
Moc mu děkujeme za jeho krásnou 
uměleckou tvorbu.

Vánoční strom
na náměstí

Betlém na náměstí

Alena Malafarinová
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(ph)

Do nového roku. Nijak těžce jsme se letos 
neloučili se starým rokem, který nám ničeho 
příjemného nepřinesl, ale rovněž okázale 
jsme nevítali rok nový, který nám nic pěkného 
neslibuje. Hned prvním dnem ukázal 
důsledky vládní nadílky, která působí 
všeobecné zdražení a těžké zhoršení beztak 
již svízelných životních podmínek.
Obchodník a živnostník snaží se prodávati 
levněji, aby překlenul dnešní obtíže hospo-
dářské, a vláda naproti tomu hledá cesty          
k novému a novému zdražování, postaravši se 
zároveň, aby oslabila kupní schopnost 
státních zaměstnanců měrou opravdu 
vydatnou. Pochybné útěchy jako na př. „že za 
války se nám vedlo hůře,“ zní asi jako „není 
ještě tak zle, aby nemohlo být ještě hůře.“ 

Sníh. Konečně v minulých dnech přihlásil se 
po dlouhém marném čekání sníh, ale mnoho 
radostí nepřinesl. Kraj kolem sice se zabělal,

Stalo se před 80 lety
ale poměrné teplo a drobný déšť měnil sníh 
rychle v bláto a vodu. A tak sportovci přišli     
o kluziště, a mokrý sníh náhrady nepřinesl. 
Lépe na tom jsou na okolních kopcích, kde 
studený vítr udržuje sníh v prašném stavu          
a kde se proto sáňkuje i lyžaří. Jen to naše 
údolí, v němž se město krčí, zůstává slzavým, 
a proto z něho naši lyžaři, „prkénka“ na 
ramenou, denně stoupají do vyšších sfér.

Nezaměstnaní. Na měsíc leden přihlásilo se 
celkem 257 nezaměstnaných, z čehož je 110 
živitelů rodin. Celkový počet nezaměst-
naných byl by nejméně o 70 procent vyšší, 
kdyby textilní dělnictvo nepobíralo podpor 
dle gentského systému. Poukázky stravovací 
akce jsou vydávány každou středu na stráž-
nici od 8.–2. hod. dop. a od půl 2.–5. 
odpoledne.

Pojizerské listy 1933
(ph)

Chalupa na Trávníkách v Železném Brodě
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Váženi a milí čtenáři, milovníci historie       
a příznivci muzea, v uplynulém roce jsme si 
na stránkách Železnobrodského zpravodaje 
každý měsíc postupně představili sbírky 
Městského muzea. V roce letošním Vás 
budeme opět pravidelně seznamovat s mu-
zejními sbírkami, tentokrát se ale zaměříme 
na nové a zajímavé přírůstky.
Dílo profesora železnobrodské sklářské školy 
Oldřicha Žáka (1900–1983) je ve sbírkách 
Městského muzea zastoupeno jen ve velmi 
skrovném počtu. Z období jeho dlouholetého 
působení ve sklářské škole máme dochováno 
jen několik kusů bižuterie, dvě vázy a dvě 
drobnější mozaiky. Ve větším počtu jsou 
zastoupeny alespoň jeho práce cizelérské. 
Cyklus rozměrných cizelovaných reliéfů 
zpodobňujících sklářská řemesla je vystaven 
na schodišti ve sklářské expozici muzea.        
K němu přibyl v roce 2005 cizelovaný 
měděný paraván složený z devíti desek se 
zvířecími a figurálními motivy a v roce 2011 
se nám naskytla možnost zakoupit v pražské 
aukční síni jeho další práci, která výše 
jmenovaná díla doplňuje a zároveň má svým 
motivem úzkou vazbu na Železný Brod. Jedná 
se opět o cizelovaný reliéf, jehož motivem je 
mužská polopostava, která drží v rukou  

Z muzejního depozitáře

(ph)

symboly Železného Brodu. V levé ruce vázu
a v pravé ruce znak města, který je ale 
stranově převrácený. V pozadí jsou zná-
zorněny Suché skály a Trosky. Reliéf je 
signovaný. Bohužel se zatím nepodařilo 
vypátrat žádné bližší informace o původu 
nebo okolnostech vzniku tohoto díla, pro naši 
sbírku je to ale velmi cenný přírůstek.

Sokolské závody cca r. 1940
foto poskytl Břéťa Skrbek
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Městské divadlo
neděle 6. ledna od 19 hodin

BLANÍK –  L. Smoljak / Z. Svěrák
v podání Žižkovského divadla Járy Cimrmana Praha,
 režie: L. Smoljak
Jevištní podoba známého českého mýtu. VYPRODÁNO!

sobota 12. ledna od 16 hodin

KOUZELNICKÁ SHOW
Originální kouzelnická show plná skvělého humoru. 
Neuvěřitelná, dechberoucí, skvostná kouzla a iluze Vám 
předvede pan Vladimír Gernat a jeho hosté. 
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MĚSTO ŽELEZNÝ BROD

pondělí 21. ledna od 10 hodin

VELRYBA LÍZINKA ANEB DOBRODRUŽSTVÍ V ČESKÝCH 
ŘEKÁCH – K. Kuršová, v podání Divadla Krapet Praha
Divadelní představení pro děti s hudbou a texty písní Marka Ebena.
Hrají: O. Pšenička / J. Kohout, M. Sajlerová, P. Vojtíšek / L. Jeník / R. Jíra, Z. Tomeš
vstupné: 40 Kč (vhodné i pro maminky s dětmi na MD)
Více informací na www.krapet.cz

Všichni jste se alsepoň jednou v životě 
zatoulali. Takže asi tušíte, jaké to je, ocitnout 
se v cizím prostředí a mezi cizími bytostmi. 
No a tak si možná dovedete představit, jak se 
musí cítit hrdinka naší pohádky velryba 
Lízinka, která se k nám do českých řek 
zatoulala až ze Severního moře. Jako vy jste 

asi hledali spřízněnou dušičku, tak i ona marně hledá pomoc a kamaráda mezi rybami. Až potká 
u břehu stejně nešťastného osamoceného kluka malého rybáře Tomáše. A protože jejich 
kamarádství je opravdové, dokáží spolu překonat nástrahy pana Volejníčka, který chce Lízinku 
jen pro sebe a uvězní jí na své plovárně. Jak se podaří uniknout ze spárů pana Volejníčka a kdo 
jim bude pomáhat, to uvidíte sami.

středa 23. ledna od 19 hodin

RUSALKA NEJEN PODLE DVOŘÁKA 
aneb Kdo je stará Háta? 
v podání Studia Ypsilon, Praha – A. Dvořák / J. Kvapil / J. Schmidt
režie: J. Schmidt
Hrají: M. Dejdar, J. Synková, J. Lábus, M. Častvaj Plánková
a dále hrají L. Šebek Loubalová, P. Vacek, J. Jiráň, J. Schmitzer, P. Vršek,       
Z. Měsíčková, J. Šteflíčková, R. Rychlá, D. Šváb, B. Vyskočilová a M. Kořínek
vstupné: 240 Kč (prodej vstupenek v TIC Železný Brod)
Více informací na www.ypsilonka.cz

Ypsilonkovská komedie slavné opery se skvělým hereckým obsazením.  Co se stane, když do 
prostředí s Vodníkem, Ježibabou, Princem i Rusalkou vstoupí Švanda dudák, zvlášť když Princ 
už je trochu ve věku? Dvořákova opera se stala inspirací k ypsilonské inscenaci na téma 
problematického světa mytických postav a komplikovaného světa lidí. 

ź pondělí 18. února od 19 hodin – NOC NA KARLŠTEJNĚ – J. Vrchlický / Z. Podskalský 
/ V. Vondruška Muzikálové zpracování v podání Divadelního klubu Vrchlabí

ź sobota 23. února od 19 hodin – Popel a pálenka – B. Ahlfors – hořká komedie v podání 
DS Tyl Železný Brod, o. s. 

úterý 26. března od 19 hodin – Iva Janžurová v pořadu Šťastná hodina Zuzany Maléřové
ź

ź

v KC Kino Železný Brod středa 13. března od 19 hodin Jiří Schmitzer – koncert

Dále připravujeme
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Ve středu 16. ledna 2013 v zasedací místnosti (MěÚ budova B, 3. patro)
 srdečně zve IKS Železný Brod, tel.: 483 333 925 

Pavla Bičíková se již téměř 20 let věnuje vytváření turistické nabídky v regionu Český ráj a jeho propagaci. 

vstup: volný
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Město Železný Brod a Střední 
uměleckoprůmyslová škola sklářská již 
tradičně pořádají  MASOPUST, den 
velkého hodování a radovánek před 
dlouhým 40 denním půstem, který 
začíná Popeleční středou a končí 
prvním týdnem před Velikonočním 
pondělím. 

Akce se koná na Malém 
náměstí, kde na vás čeká 
bohaté občerstvení. 

Úterý 12. února 2012  MASOPUST
v Železném Brodě  

Průvod masek vychází v 15 hod. od DDM Mozaika 

Letošní veselí zpříjemní hudební historická skupina GRÁL

Výstava 
SKLENĚNÉ BETLÉMY 

v Městské galerii 
Vlastimila Rady

potrvá do 6. ledna 2013

Otevírací doba: ut–ne 13–16 hod.

Foto: Petr Červa
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TENISOVÝ PLES (druhý ročník)

v sobotu 2. 2. 2013 od 20 hodin
v sokolovně Železný Brod.

  

K poslechu a tanci hraje skupina Revival 60´s

- občerstvení zajištěno, teplá kuchyně 
- bohatá tombola
- více informací na plakátech

KÝS   PD LO ER SB                                           

od 20 hodin 

VYHLÁŠENÍ 
SPORTOVCE 

ŽELEZNOBRODSKA

v sobotu 

19. ledna 2013 

BIG O’ BAND
a 

DJ Zdeněk Vranovský:
OLDIES DISKOTÉKA

Vstupné: 100 Kč
Předprodej v TIC od 7. 12.,

tel.. 484 353 333
www.zeleznybrod.cz

Kulturní program 
(Tereza Cvrčková: sportovní aerobic, 
Celtic Dance Club Sedmihorky: 
irské tance a step), tombola

Host večera

Valenta
Aleš 

foto: Ernesto Malafarina
loňská výstava Betlémů

v sobotu 9. února 2012 od 20 hodin
v restauraci Sport (sokolovna Železný Brod)

K poslechu a tanci hraje skupina Gemini
Bohatá tombola.
Vstupné 100 Kč v předprodeji v Turistickém informačním středisku.
Kontakt: tel.: 739 130 669, e-mail: mira.jezku@seznam.cz

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 
Železný Brod si Vás dovoluje pozvat na tradiční 

ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES 
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Galerie Vlastimila Rady v Železném Brodě 
představuje výstavu Možnosti, kde svou 
tvorbu prezentují Dagmar Petrovická, Eva 
Nováková a Irena Czepcová.
Poprvé se autorky setkaly v ateliéru Sklo na 
Fakultě umění a designu Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jejich 
vzájemným východiskem není jen společné 
studium, ale hlavně přístup k materiálu a jeho  
struktuře nejčastěji v kombinaci se světlem, 
čemuž předchází průzkum v hledání vztahů 
mezi objektem, prostorem, instalací, vlastní 
tělesností a recipientem. Jejich tvorba 
přesahuje od esteticky vizuálních hodnot         
k objektivním vazbám zrcadlení reality.         
V současnosti propojují konceptuální 
tendence s tradičními materiály z nichž 
vytvářejí sitespecific instalace a objekty pod 
společným názvem Penocze.
Vernisáž výstavy proběhne dne 12. ledna 
2013 v 17.00 hodin. Úvodní slovo pronese 
PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D., historik  
a teoretik průmyslového a grafického designu 
na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. 

V 80. a 90. letech působil jako profesor na 
Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské   
v Kamenickém Šenově, nyní pracuje jako 
kurátor výstav současného skla, např. 
Festivalu uměleckého skla v Karlových 
Varech, a je ředitelem mezinárodní soutěže 
sklářských škol Glass Match Sanssouci 
tamtéž.
V průběhu vernisáže zahraje Veronika 
Jiřenová na housle, kterým se věnuje již od 
šesti let. Je studentkou Konzervatoře 
Pardubice a vyučuje na Základní umělecké 
škole v Železném Brodě.
Výstava potrvá do 27. 1. 2012. Otevírací 
doba: so a ne 13–16 hod., v pracovním týdnu 
na požádání na Informačním a kulturním 
středisku, přízemí radnice (tel.: 483 333925).

Galerie Vlastimila Rady

Bc.A Dagmar Petrovická
 (www.dagmarpetrovicka.wordpress.com)

    Bc.A Eva Nováková 
(www.evanovakova.com)

    Bc.A Irena Czepcová 
(www.irczepcova.blogspot.com)
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Začátek adventu 2012 byl ve znamení 
opravdové zimy. Vánoční trhy na Bělišti 
začínaly 5. prosince v bělostném a třpytivém 
hávu, protože nejenom sněžilo, ale také mrzlo 
až praštělo. Roubené stavení vítalo 
návštěvníky vůní jehličí, chvojí, ale také vůní 
tradičního Bělišťáku a jiných pamlsků. Letos 
opět zněly tóny známých koled vedle tónů 
starého flašinetu, který vítal návštěvníky hned 
u vchodu.
Všichni zde mohli nalézt inspiraci na drobné    
i větší dárky pod stromeček pro děti i dospělé. 
V klenuté místnosti nalezli dřevěné i skleněné 
šperky, krásné ozdoby na stromeček opět ze 
skla, ale také dřevěné nebo háčkované. 
Keramiku i barevné vitráže do oken.
Studenti ze sklářské školy se pochlubili 
skleněnými figurkami, které zaujaly i děti, 
protože byly levné nebo velkými vánočními 
koulemi, které zdobily vánoční strom na 
náměstí v Železném Brodě. V dalších 
místnostech prodávali členové Organizace 
zdravotně postižených své vlastnoruční 
výrobky, upečné dobroty, čaje, sušené 
bylinky, ap. Návštěvníci si mohli prohlédnout 
i výrobu různých dárků z pedigu, malování na 
sklo nebo paličkování.

Vánoční trhy na Bělišti 2012
A potom už hurá do poschodí, kde děti zaujaly 
krásné dřevěné hračky, skleněné figurky         
a především dílnička DDM Mozaika, kde si 
samy mohly vyrobit drobný dárek. A dospělí 
samozřejmě zakotvili u horkého Bělišťáku, 
koláčů nebo dobrého chleba namazaného 
sádlem se škvarky. Rádi zde poseděli se 
známými, popovídali a nasávali tu pravou 
vánoční atmosféru bez spěchu a honění. A 
také proto se staly Vánoční trhy na Bělišti už 
tradicí, bez které si nedovedeme začátek 
adventu v našem městě představit.
Byli zde také návštěvníci ze širokého okolí.     
I když příliš nenakupovali, spíše prohlíželi, 
chválili a líbila se jim hlavně ta atmosféra. A to 
nás všechny, které jsme zde pracovaly, 
potěšilo. Letos přišlo 404 dospělých a 329 dětí 
platících. Školy a školky měly i s doprovodem 
vstup zdarma a bylo jich 356 dětí + 33 
dospělých. Celkem trhy navštívilo 1122 osob, 
které vypily 70 l Bělišťáku, nakoupily 30 
vánoček, 400 malých a 240 velkých koláčů, 
88 vdolků a snědly 120 chlebů se sádlem.
Je vidět, že všem moc chutnalo. Těšíme se, že 
se opět všichni shledáme na Vánočních trzích 
v letošním roce 2013.

Eva Vozková

Dílnička DDM Mozaika
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Vítání občánků
  Představujeme Vám rodiče s dětmi, kteří se dostavili k slavnostnímu vítání dětí  
        do života a k podepsání do pamětního listu zdejšího městského úřadu:

sl. Nešverová a p. Habr s dcerou Valentýnou
p. Matěchová a p. Pliml se synem Ondřejem
sl. Pěničková a p. Abraham s dcerou Annou
sl. Ventová a p. Kvoch se synem Matyášem
sl. Podnarová a p. Lubas  s dcerou Markétou
manželé Igboanugo s dcerou Naomi Chiomou
sl. Malá a p. Mareš s dcerou Elou

manželé Hůrkovi s dcerou Nicol
sl. Doležalová s p. Veverka se synem Matějem
sl. Ružíková a p. Klucki s dcerou Vanesou
sl. Maturová a p. Kujan s dcerou Natálií
manželé Pšenčíkovi se synem Vincentem
sl. Kvardová a p. Novotný se synem Matyášem
sl. Šrůtová a p. Šaparenko se synem Danielem

manželé Cabálkovi se synem Patrikem
manželé Koublovi s dcerou Vendulou
sl. Fojtíková a p. Mohout se synem Matějem
manželé Rejmontovi se synem Samuelem
manželé Princovi s dcerouTerezou
manželé Perlingerovi se synem Jindřichem
manželé Plhalovi s dcerou Pavlou
sl. Malafarinová a p. Šilhán s dcerou Markétou

Fotografie poskytla: Alena Jirušová
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Pokud oslavíte narozeniny v měsíci lednu 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           
17. ledna 2013.

Blahopřejeme jubilantům
V měsíci prosinci 2012 oslavili významné 
životní  jubileum  tito naši spoluobčané.
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti.
Eva Beranová

Eva Brodská
Věra Holmanová

Josef Kurfiřt

86 let
Zdeněk Cincibus

Milada Munzarová
Božena Novotná

Miluše Bartošová
Stanislava Humpálová

87 let
Jiří Vajs

88 let
Jaroslav Cincibus

Jiřina Dufková

89 let
Jiří Šilhán

Alžběta Šilhánová

90 let
Eva Koňáková

92 let
Božena Krausová

93 let
Emanuel Mušek

99 let 
Jaroslav Korda

70 let 
Eva Šimková
Alois Matulík

75 let
Eva Olivová

80 let
Věra Ježková
Oldřiška Stránská
Josef Klesal

81 let
Božena Ouhrabková
Jana Vávrová 
Miluše Kovářová

82 let
Jiří Kujan
Hana Bartošová
Hana Jislová

83 let
Josef Rydval
Věra Buriánková
Zdenka Hozdová
Miroslav Urban

84 let
Elena Gabajová

85 let
Soňa Hornová
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Sdružení zdravotně postižených

e-mail:      neslysicizb@seznam.cz

e-mail:      SZdPZB@seznam.cz

2. 1. st  Schůze výboru ve 14 hod.
7. 1. po Úřední den ve 14 hod.
9. 1. st ŠLÁPOTY – podle počasí. Sraz na 

Malém náměstí ve 13.30 hod. Buď 
vycházka památkovou rezervací 
Trávníky, nebo galerie Vl. Rady 
(výstava betlémů). Společné po-
sezení v kavárně.

16. 1. st Klub Onko a Dia , pí Petružálková ve 
14 hod. 

21. 1. po Klub ručních prací od 14 hod.,         
pí Nováková

23.1. st Zájezd do Prahy. Navštívíme Ná-
rodní technické muzeum, kde jsou 
expozice dopravy, architektury, 
stavitelství, astronomie, techniky      
v domácnosti. Senioři nad 65 let        
a ZTP vstupné 90 Kč zdarma ZTP+P. 
Dále navštívíme veletržní palác        
v Holešovicích, kde jsou vystaveny 
obrazy Alfonse Muchy Slovanská 

 epopej. Vstupné senioři 90 Kč, ZTP

zdarma. Odjezd v 8 hod. z autobusového 
nádraží v Ž. B. Cena pro členy 200 Kč, ostatní 
230 Kč. Přihlášky pí Minářová.
NABÍZÍME – týdenní pobyt v Mariánských 
Lázních, s plnou penzí, ubytováním a do-
pravou za 7 000 Kč. Pravděpodobný termín 
začátek října. Potřebujeme co nejdříve zjistit 
zájemce o tento pobyt. Přihlaste se u pí 
Petružálkové. Během ledna sledujte vývěsku 
u tržnice, kde budou bližší informace. 
PŘIPRAVUJEME – již tradiční masopustní 
posezení.
Aktuální zprávy najdete vždy v našich 
vývěskách u tržnice, Na Vápence, v internátě 
na Poříčí.
Hezké zimní dny přeje za výbor 

Marcela Minářová

Mariánské Lázně
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NABÍZÍME:
ź Rodinnou školu s pohodovou atmosférou 

a vstřícným postojem.
ź Individuální přístup k dětem umožněný 

nízkým počtem žáků ve třídě.
ź Anglický jazyk formou kroužku již od       

1. třídy, výuku počítačů na 1. i 2. stupni.  
ź Kvalifikovaný pedagogický sbor – aktivní 

učitele, které jejich práce baví.
ź Celoškolní program zaměřený na cílené 

budování pozitivního klimatu ve třídách.
ź Široké spektrum nabídky nepovinných       

a volitelných předmětů.
ź Velké množství školních ale i mimo-

školních aktivit.

CO JSME JIŽ STIHLI:
ź Adaptační kurzy 1. a 6. třídy
ź Cestu lesem pohádek
ź Sportovní akce – florbal 1. i 2. stupeň, 

Coca – Cola Cup, atletickou ligu, Orion 
Cup

ź Přírodovědnou exkurzi – Sedmihorky, 
Planetárium Praha

ź Noční hru
ź Den s Českým červeným křížem
ź Tvořivé dílny
ź Spaní ve škole
ź Návštěvu několika divadelních předsta-

vení a zajímavých besed
ź Předvánoční ekoodpoledne

O všech těchto akcích si můžete přečíst na 
našich webových stránkách
www.zspelechovska.cz, kde jistě uvítáte 
množství fotografií, které plnohodnotně 
vystihují radost a prožitky našich dětí.

Základní škola Pelechovská se představuje
Předvánoční ekoodpoledne
Milou tradicí naší školy se 
stalo setkávání učitelů s dětmi 
a jejich rodinami v před-
vánočním čase. I letos jsme 
tuto příležitost nevynechali a 
zorganizovali Předvánoční ekoodpoledne. 
Úvodem se představili žáci naší školy s při-
praveným hezkým představením a zazpívali 
si i několik vánočních koled, které s nimi 
nacvičily p. uč. Kuželová, Pirková a Lou-
mová. Vystoupení i koledy všechny naladily 
do vánoční atmosféry a poté nastal ten 
správný čas pro výrobu vánočních dekorací, 
které si mohli zúčastnění vyrobit v při-
pravených dílničkách. Zhotovili si vánoční 
stromeček, andělíčky, girlandu, hvězdičky, 
vánoční přáníčka a ozdoby z papíru, betlémy, 
vánoční obrázky, drátkované ozdoby a v ne-
poslední řadě zdobili i předem napečené 
perníčky. Energii si pak mohli dospělí i děti 
doplnit dobrotami zhotovenými k této 
příležitosti. Kdo byl vyčerpán výrobou, 
odpočinul si i ve videokavárně, ve které se 
promítaly fotografie z našich školních akcí.
Ekoodpoledne se vydařilo, a proto nezbývá, 
než poděkovat p. uč. Gregarové za záštitu nad 
celou akcí a všem, kteří byli čímkoliv 
nápomocni ke zpříjemnění krásných chvil 
strávených ve společnosti „našich“ dětí, jejich 
rodičů a učitelů.
 

Rodiče budoucích prvňáčků, ale i všechny ostatní zájemce zveme do naší školy na 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  V SOBOTU 19. 1. 2013 od 9 do 12 hodin

     Program:    9–10 hod. prezentace činnosti školy, prohlídka školy
10 –11 hod. ukázkové hodiny ve vybraných třídách
 11–12 hod. diskuze s vedením školy, prohlídka školy

Pro více informací o škole navštivte naše webové stránky http://www.zspelechovska.cz, 
případně volejte na mob.: 602 182 776

Tomáš Hartl, zást. ředitele
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Poděkování:
Žáci ZŠ Školní ulice děkují firmě Ladislav Bukvic řeznictví, uzenářství, jmenovitě p. Janu 
Bukvicovi za sponzorský dar 50 000 Kč. Prostředky budou použity na vybavení  tělocvičen 
školy. Ostatním potencionálním sponzorům vzkazujeme: Vezměte si příklad, investice do 
našeho zdraví a tělesné kondice se vám všem vyplatí.  

Základní škola Školní 

Hnídek Aleš, ředitel školy

                               DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZŠ Školní pořádá ve středu 16. 1. 2013 od 10 hod. do 17 hod. Den otevřených dveří. 
Zveme především rodiče a děti, kteří se chystají k nástupu do prvních tříd.  Bude vám 
umožněno nahlédnout do výuky ve  třídách, prohlédnout si odborné učebny a dostanete 
další informace o poskytování vzdělávání a zájmové činnosti naší školy. 

  4. 3.– 8. 3. Jarní prázdniny Sklenaříce – lyžování
30. 6.–13. 7.    Jindřichovice pod Smrkem – sportovní tábor
15. 7.–19. 7.   příměstský tábor Železný Brod
21. 7.–27. 7.   sportovní soustředění Zásada
12. 8.–16. 8.   Janovice Extrém kemp
19. 8.–23. 8.   příměstský tábor Železný Brod
25. 8.–31.8.      Staré Splavy – maminky a děti
25.10.–27.10. podzimní prázdniny – ještě upřesníme

Vyberte si svůj termín a včas se přihlaste.

Tábory  2013 s DDM  Mozaika

Eva Rydvalová

Jarní prázdniny – Sklenařice
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Assad se  ponoří  do 
hrůzného případu sekt a 
zmizelých dvojčat, jejichž 
rodiče nikdy nenahlásili jejich zmizení. Náhle 
zjistí, že čas se krátí…

Sue Graftonová: V…JAKO VENDETA
Další případ drsné soukromé vyšetřovatelky 
Kinsey Millhoneové se točí okolo nebe-
zpečného pletence vztahů, který Kinsey 
neohroženě rozplétá.

Patrick Taylor: DOKTORE, NE TAK 
ZHURTA
V šestém dílu humoristické lékařské série se 
vracíme na začátek, ke studentským létům 
irského doktora Fingala O´Reillyho. Život 
studenta medicíny, to dlouhé období zábav      
a studentských vylomenin čtyř kamarádů, 
míří k závěrečným zkouškám. Přichází první 
operace, radost z prvního vyléčeného pa-
cienta, ale také první setkání se smrtí. Bude     
z Fingala dobrý doktor? Učitelé ho varují        
a hlásají profesní odstup od pacienta, avšak 
mladý adept ví, že medicína není jenom 
odbornost, že je to poslání.

Jonas Jonnason: STOLETÝ STAŘÍK, 
KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
Příběh jednoho veselého útěku zachycuje 
životní osudy svéhlavého muže, který se 
nikdy nezajímal o politiku, ale přesto byl vždy 
nějak zapleten do velkých historických 
událostí 20. století.

Petr Hora – Hořejš: TOULKY ČESKOU 
MINULOSTÍ 13
Třináctý, předposlední díl známého hi-
storického cyklu se v souboru dílčích témat 
věnuje období přelomu 19. a 20. století, kdy 
po dovršení národního obrození mladá česká 
společnost svou všestrannou aktivitou 
doháněla vývojové opoždění a některými 
překvapivými úspěchy či pokroky nabývala 
sebevědomí, tak potřebného pro brzké 
obnovení a budování samostatného státu. 
Nejnovější svazek Toulek přibližuje české 
výkony na poli techniky, např. počátky 

Z novinek v Městské knihovně 
David Mitchell: ATLAS MRAKŮ
David Mitchell ve svém rozsáhlém románu 
Atlas mraků maže hranice mezi styly, žánry     
i časovými rovinami a poutavým způsobem se 
zamýšlí nad nebezpečím lidské touhy po moci 
i jejími možnými důsledky. Nedobrovolný 
cestovatel plavící se v roce 1850 přes Tichý 
oceán, vyděděný skladatel obstarávající si 
nejisté živobytí v Belgii mezi 1. a 2. světovou 
válkou, ambiciózní novinářka v Kalifornii      
v dobách, kdy tam byl guvernérem Ronald 
Reagan, ješitný nakladatel ukrývající se před 
věřiteli ze zločineckého podsvětí, geneticky 
modifikovaná jídlonoška čekající na smrt        
a Zachry, mladý ostrovan zažívající soumrak 
vědy a civilizace – to jsou vypravěči Atlasu 
mraků, kteří odkudsi z potemnělých chodeb 
dějin slyší dozvuky ostatních příběhů. Každý 
záchvěv ozvěny více či méně pozměňuje 
jejich vlastní osudy. Atlas mraků získal 
nominace na Booker Prize, James Tait Black 
Memorial Prize, Arthur C. Clarke Award         
a Nebula a byl úspěšně zfilmován.

Georgie R. R. Martin: PÍSEŇ LEDU 
A OHNĚ
(1. Hra o trůny, 2. Střet králů, 3. Bouře mečů, 
4. Hostina pro vrány, 5. Tanec s draky)
Rozsáhlá epická fantasy sága odehrávající se 
ve světě podobném temnému středověku 
mezi statečnými rytíři, mocnými čaroději, 
draky, zlovlky a čarostromy patří k best-
sellerům letošního roku. O vládu nad světem 
soupeří sedm mocností, mezi nimiž probíhají 
kruté zápasy, neustálé intriky a osudové 
zrady…

Jussi Adler–Olsen: VZKAZ V LÁHVI
V zapadlém koutě Skotska, na policejní 
stanici ve Wicku, leží už dlouhý čas na 
okenním parapetu zapomenutá láhev. Uvnitř 
láhve je sotva čitelný lístek. Jisté je jen to, že 
první slovo je dánský výraz pro POMOC a je 
to napsáno krví. Když se tahle hrůzná zpráva 
konečně dostane na stůl Carla Morcka             
z Oddělení Q, dánského oddělení pro "případy 
hodné zvláštní pozornosti", začnou se dít 
děsivé události. Carl Morck a jeho asistent
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středa 30. ledna 2013, 18.15 hod., aula Střední uměleckoprůmyslové školy 
sklářské v Železném Brodě. 
Místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj srdečně zve na 
přednášku a besedu s Petrem Glogarem.
 „TEMNÁ NOC JANA OD KŘÍŽE A KRIZE“
Petr Glogar, narozen v Novém Jičíně 1959,  1983–88 vystudoval teologii      

v Litoměřicích, do karmelitánského řadu vstoupil v roce 1993, licenciát teologie získal na 
Lateránské univerzitě v Římě 2009, výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch 
200–2008. Pracuje jako rodinný terapeut. Od roku 2011 je převorem kláštera Pražského 
Jezulátka v Praze. 

Těšíme se na Vaši hojnou účast.
Místní  ČKA – Český ráj 

letectví (Jan Kašpar), kinematografie (ing. 
Jan Kříženecký), architektury (světově 
ojedinělý český kubismus, cestu k modernímu 
funkcionalismu), literatury (Jaroslav 
Vrchlický a jeho generace), sochařství (Oto 
Gutfreund aj. tvůrci). Věnuje pozornost           
i pozoruhodné, v české historické literatuře 
dosud takřka opomíjené kapitole – 
konfliktnímu zápasu za vyšší vzdělání, 
společenské i pracovní uplatnění a rovná 
práva žen.

Petr Holman: BŘEZINIANA II
Koláž názorů, zmínek, odkazů a zamyšlení      
o Otakaru Březinovi je dílem železno-
brodského autora, který se tématikou tvorby   
a života tohoto velkého českého básníka  
komplexně zabývá dlouhá léta.

Jarmila Bachmannová: CO MY TOHO
PROŽILI
Knížka, která tematicky navazuje na 
publikaci Za života se stane ledacos, přináší 
výběr z vyprávění zachycených při výzkumu 
nářečí v západním Podkrkonoší, především    
v oblasti Železnobrodska a Vysocka, která 
nám přibližují způsob života našich předků. 
Zvuková podoba vybraných vyprávění je 
zachycena na přiloženém CD.

Pozvánka místní skupiny České 
křesťanské akademie – Český ráj:

Dana Hudíková

Přejeme všem čtenářům šťastný a úspěšný 
nový rok !
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Kopeckého, Vlastu Buriana, Josefa Ladu,
Josefa Zímu a doplněna o promítání filmů. 
Velmi si cením snahy autora výstavy, 
připomenout tyto osobnosti. Ostatní naši 
čtenáři mohou nadále využívat ochoty 
pracovnic městské knihovny, od kterých  
přivážíme do DPS knihy. Hlavně romantiku, 
ta nám dá zapomenout na to, co nás trápí. 
Navštěvujeme výstavy v městské galerii a za-
čali jsme chodit i na seniorská představení do 
kina. Poděkovat musím paní J. Šírkové           
a A. Matějkové z Domu dětí Mozaika, které 
dochází do DPS a se skupinou našich seniorek 
(a jednoho šikovného seniora), vyrábějí 
neuvěřitelné věci. Strašidla z dýní strašila na 
chodbě celý měsíc. Vánoční stromek byl 
ozdoben také jejich výrobky. Stejná parta se 
schází pravidelně na hraní karet a dopolední 
rozcvičku v naší minitělocvičně.  
Jiná parta, ke které se přidávají i vnoučata
a hosté, se schází každých čtrnáct dní a moc 
pěkně zpívá pod taktovkou Mgr. J. Dědeč-
kové. O Vánocích sbor nastudoval starou 
železnobrodskou koledu z roku 1940. Zpěvu 
konkuroval snad jen pan Bartoš o vydařené 
vánoční besídce, která musela být už 
personálem v pozdních hodinách ukončena. 
Opozdilcům se totiž nechtělo domů. Zpívali 

by, tančili a hodovali jako za 
mlada.
Novinkou loňského roku 
byly hodiny trénování 
paměti s lektorem Z. 
Chourou, který k nám 
dojíždí až z Moravy. Konaly 
se jednou za měsíc a bu-
deme v nich pokračovat         
i v letošním roce. Zveme       
i ostatní zájemce.
V letních měsících tradičně 
vyjíždíme na výlety po 
okolí, které jsou zakončeny 
mlsáním v cukrárně nebo 
večeří. Tentokrát jsme 
navštívili Černou studnici, 
Javorník, Horní Dušnici, 
Český ráj – rybníky, Rezek        

 Pečovatelská služba Železný Brod v roce 2012
Pěkný nový rok všem, kteří naši službu znáte, 
sami potřebujete nebo nám pomáháte v péči   
o druhé. Je začátek nového roku a já se snažím 
zrekapitulovat rok minulý. Co se nám 
podařilo jako službě nového, co nám zbylo do 
roku letošního.
Hned na úvod bych ráda připomněla, že jsme 
služba, která se stará o seniory a zdravotně 
postižené nejen v DPS, ale i v domácnostech. 
Proto jsem ráda, že na některé aktivity 
začínají do DPS přicházet i senioři z města. 
Ale vezmeme to od začátku minulého roku. 
Vyměněná okna a zateplení půdy v DPS 
způsobilo, že nám odpadly starosti se 
zatékáním a my se mohli věnovat 
příjemnějším věcem. Rok 2012 byl vyhlášen 
rokem aktivního stárnutí a naši senioři 
opravdu aktivní byli.  Jeden z našich obyvatel, 
ing. Nejedlo, uspořádal v naší společenské 
místnosti vzpomínkovou výstavu vý-
znamným loňským jubilantům – F. Kmochovi, 
B. Němcové, F. Škroupovi, J. Erbenovi. Byla 
doplněna každý den o krátké předčítání, do 
kterého se zapojili i sami senioři. Příprava 
byla pro autora výstavy velmi časově náročná 
na shánění knih a obrázků. Druhou výstavu 
uspořádal tentýž autor v prosinci. Byla 
zaměřena na loutkáře M. Kopeckého, Miloše 

Senioři na výletě

P
Ř

ÍS
P

Ě
V

K
Y



35

www.zeleznybrod.czŽeleznobrodský zpravodaj | leden 2013

a Mexiko, Sychrov,Babylon. Pokud se 
setkáme na výletě a vyfotografujeme 
například s L.Fanánkem Hagenem nebo          
s Bohušem Matušem, tak je to velký zážitek. 
V červnu jsme měli v DPS svatbu. První. 
Snažili jsme se všichni, abychom ji 
svatebčanům dobře připravili. Děkujeme 
oddávajícím, ing. M. Loumovi a J. Novotné 
za trpělivost. Snad budou novomanželé 
Váňovi spolu spokojeni.
Pro méně pohyblivé obyvatele z DPS je 
samozřejmostí, že je naše služba zaveze k 
lékaři, na nákup, na úřad. Od loňského roku, 
na podnět pana starosty, jsme tuto službu 
rozšířili i na seniory z města a okolních 
vesnic. Pro ty, kteří už nemohou do města, 
zajíždí do DPS drogerie a pan Pelikán              
s mléčnými výrobky.
Vzpomínáme na bývalé obyvatele DPS, kteří 
museli odejít do domovů důchodců.   
V letošním roce bychom rádi zlepšili 
podmínky v našem domě vybudováním

Kolektiv seniorů z DPS Železný Brod vyjadřuje svůj upřímný dík pečovatelkám za 
jejich celoroční péči a také za to, že pro ně připravily krásné předvánoční odpoledne 

v prosinci minulého roku.

Pf 2013 od seniorů DPS Železný Brod

nového hygienického zázemí. Středisko 
osobní hygieny by umožňovalo lepší 
podmínky pro pedikúru a koupání  špatně 
pohyblivých klientů, kteří by u nás mohli 
zůstávat déle bydlet. 
DPS Bzí – Nemohu na ně zapomenout. 
Loňský rok byla na domě vyměněna střecha, 
stálo to hodně klidu seniory, moc práce 
pečovatelky R. Bělochové, hodně trpělivosti 
všech. Díky. Vyměnili se tam obyvatelé, ale 
parta snad zůstane dobrá. Na dopolední kávu, 
na společnou práci na zahrádce, na vaření, 
výlety.
V nadcházejícím roce si přeji nadále dobrou 
spolupráci s vedením města i ostatními 
zaměstnanci města, s vedením a zaměstnanci 
Bytového podniku, kteří nám velmi pomáhají.  
V neposlední řadě děkuji našim pečo-
vatelkám a pečovateli, bez kterých by služba 
nebyla takovou, jakou je. 
Hodně zdraví v novém roce.  

Jitka Havlíková

P
Ř

ÍS
P

Ě
V

K
Y



36

www.zeleznybrod.czŽeleznobrodský zpravodaj | leden 2013

V sobotu 8.12.2012 jsme se členy a příznivci 
HO Železný Brod podruhé navázali na 
obnovenou tradici akce „Poslední slanění“      
a symbolicky uzavřeli lezecký rok 2012. Sešli 
jsme se na Kozinci, což jsou skály kousek nad 
koupalištěm v Železném Brodě, kde není 
lezení omezeno přísnými pravidly jako na 
pískovcových skalách Českého ráje a může se 
lézt i za horšího počasí. Na to jsme měli štěstí 
alespoň z poloviny – sice svítilo sluníčko, ale 
mráz uměl holé prsty docela potrápit. Tím se 
vyvážily podmínky z roku 2011, kdy bylo sice 
nad nulou, zato pršelo... I tak se našlo několik 
mrazuvzdorných nadšenců, kteří vystoupili

Horolezecké zakončení roku

Zuzana Hnilicová 
předsedkyně HO Železný Brod

 na vrchol a ostatní alespoň slanili z předskalí, 
aby naplnili cíl akce. Účast byla vzhledem       
k podmínkám velmi vysoká, takže mezi 
lezením vznikl také prostor, abychom se 
podělili o zážitky nasbírané v průběhu roku. 
Nejvýraznějším oddílovým počinem byl 
podzimní týdenní pobyt ve Vysokých Tatrách, 
kde někteří sbírali první zkušenosti s horským 
lezením a ti zkušenější podnikli velmi pěkné 
výstupy. Nezbývá než si přát, aby nám štěstí       
a podmínky přály i v novém roce.
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Prvního ze série několika halových turnajů 
mikrožáků se zúčastnili hráči Železného 
Brodu. Turnaj se konal ve velice příjemném 
prostředí smržovské sportovní haly. Hrálo se 
systémem každý s každým za účasti 7 
družstev. Mikrožáci Brodu předváděli velice 
bojovné výkony ostatně jako i další mužstva a 
k vidění byla i spousta fotbalových okamžiků. 
Kluci z Brodu obsadili velice krásné 3. místo 

Fotbalový klub Železný Brod

Výsledky Brodu
FK Jablonec 97 06A    Železný Brod  0:1     branka Brodu Čapek
Zásada                        Železný Brod  0:0
FK Jablonec 97 06B   Železný Brod  4:1     branka Brodu Brožek
FK Jablonec 97 05     Železný Brod  5:1     branka Brodu Antosz Jan
Mšeno Jablonec         Železný Brod  0:0
Velké Hamry               Železný Brod  0:1     branka Brodu Brožek

Jaroslav Gernat a Josef Kurfiřt, 
trenéři mládeže Železného Brodu.

a po zásluze jim patří velké díky. Přejeme 
všem malým fotbalistům  mnoho fotbalových 
úspěchů v dalším roce.

Sestava Brodu:  Štěpán Michaler, Jan 
Hnídek, Jan Vepřek, Jan Brožek, Josef 
Kurfiřt,  Jaroslav Gernat, Jan Gernat, Daniel 
Mihalo, Jan Antosz, Lukáš Antosz, Petr 
Čapek.

Nejmladší žáci fotbalového klubu Žel. Brod

S
P

O
R

T



38

www.zeleznybrod.czŽeleznobrodský zpravodaj | leden 2013
S

P
O

R
T



39

www.zeleznybrod.czŽeleznobrodský zpravodaj | leden 2013

Sokolské závody cca r. 1940, foto poskytl: Břéťa Skrbek

S
P

O
R

T



40

www.zeleznybrod.czŽeleznobrodský zpravodaj | leden 2013

Navrhovatel:

1

1

1

1

1

1

2012

2012

2012

2012

2012

2012

Vyplněný anketní lístek můžete zaslat do konce roku na e-mail:
sportovnikomise@zelbrod.cz nebo jej odevzdat na turistickém informačním centru.
Anketní lístky jsou k vyzvednutí v Turistickém informačním centru Železný Brod.

Město Železný Brod ve spolupráci s TJ Sokol Železný Brod vyhlašuje 
další ročník ankety Sportovec Železnobrodska pro rok 2012
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Zasněžené náměstí v Železném Brodě
Foto: Milan Drahoňovský 

Tisk: Květoslav Zaplatílek - polygrafická výroba, Vesec
tel.: 481 320 303, fax: 481 320 363, e-mail: info@zaplatilek.cz

Děkujeme všem občanům, kteří poskytují fotografie 
a články pro Železnobrodský zpravodaj. Moc si toho 
vážíme, bez vašich příspěvků by zpravodaj nemohl 
ani existovat. Doufáme, že i v letošním roce 
budete s námi na tvorbě zpravodaje spolupracovat.
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