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Domácí potřeby BURIÁNEKDomácí potřeby BURIÁNEK
náměstí 3. května, Železný Brod

tel.: 484 359 333

PŘEDVÁNOČNÍ 
SLEVY

4. 11.–30. 11. 2013

při nákupu nad    500 Kč – vrátíme 100 Kč
 při nákupu nad 1 000 Kč – vrátíme 200 Kč

Zimní sklářské 
pátky 

začínají od 29. 11. 2013

Pátý ročník přináší několik novinek. Do 
projektu se zapojil pan Karel Sobotka      
z Těpeř, živnostník Libereckého kraje     
z roku 2013. Některé firmy nabízejí 
páteční 5% slevu na nákup zboží. Pokud 
navštívíte v rámci Zimních sklářských 
pátků všechna místa, obdržíte na 
Turistickém informačním středisku 
malý dárek jako upomínku. 

Více informací dostanete na Turistickém 
informačním centru Železný Brod, 

tel.: 484 353 333, 602 716 133.

Do Zimních sklářských pátků jsou zapojeny 
firmy Detesk, DT Glass, Lampglas, 
Galerie Lhotský na Chlístově, foukané 
figurky Sobotka, sklářská škola a Měst-
ské muzeum Železný Brod.    
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André Jakubička, starosta města

Milí spoluobčané,
do konce roku nám zbývají už jen dva měsíce, ty se ponesou ve 
stavebním duchu stejně tak jako rok následující. Čeká nás toho 
opravdu hodně, přičemž stěžejní bude samozřejmě výstavba 
autobusového terminálu, která je nejvýznamnější stavební akcí    
v našem městě za mnoho předcházejících let. Stále mám na mysli 
i otázku rekonstrukce mostu přes řeku Jizeru. Nelze nyní 
stoprocentně konstatovat, že příští rok jeho oprava proběhne, ale 
vše prozatím nasvědčuje, že tomu tak bude. Liberecký kraj 
připravuje žádost o dotaci z ROP a je reálná šance, že uspěje. 
Příslib je, že by kraj spolu s mostem opravil i povrch silnice 
vedoucí od mostu po nábřeží Obránců míru na Malé náměstí. 
Nový most by měl být do velké míry podobný tomu stávajícímu, 
ale s rozměry umožňujícími komfortnější pohyb pěších i vozidel. 
Naplánována je už také podoba mostu náhradního, který by 

zajišťoval plynulý chod dopravy. Provizorní most je navržen z Poříče přes Jizeru na Jiráskovo 
nábřeží, bude ocelový o dvou mostních polích a součástí jeho návrhu je i chodník pro pěší. 
Sloužil by především pro přejezd osobních vozidel, autobusů a vozů Technických služeb. 
Objízdná trasa pro kamiony a nákladní vozy by vedla přes Turnov a Koberovy. Detailnější 
informace naleznete dále ve zpravodaji. Budeme se snažit udělat maximum, aby výše zmíněné 
investiční akce zasáhly do dopravního chodu v našem městě co nejméně to bude možné. Přesto 
je třeba se připravit na nepříjemné dopravní situace a obrnit se trpělivostí. Bohužel péče 
předchozích správců o most nebyla dobrá, proto nezbývá než most opravit.
V rámci kulturních akcí bych vás rád pozval na koncert Podkrkonošského symfonického 
orchestru, který se uskuteční v rámci cyklu vážné hudby s názvem „ZUŠka představuje”. Tento 
jedinečný koncert bude pojat jako připomínka listopadových událostí, tedy boje za svobodu      
a demokracii.
Přeji Vám podzim plný barev, užijte si posledních slunečných dní.

André Jakubička
starosta města

Tento most přes řeku Jizeru v Železném Brodě stojí od 40. let min. století.,
 nyní ho čeká celková rekonstrukce. Foto: archív MěÚ.
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Usnesení Zastupitelstva města 
z 22. zasedání konaného 23. 9. 2013
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Zastupitelstvo města Železný Brod po 
projednání
 schvaluje program dnešního zasedání 

Zastupitelstva města v doplněném znění
 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 

z 21. zasedání Zastupitelstva města
 souhlasí s provedením rozpočtových 

opatření č. 5 za rok 2013
 bere na vědomí informaci o postupu prací 

na akci Snížení energetické náročnosti 
objektů Základní školy Pelechovská           
v Železném Brodě

 A) schvaluje prodej domu č. p. 773 
postaveného na parcele č. 473/4, ppč. 
473/4 – zastavěná plocha a nádvoří             

2o výměře 273 m  a domu č. p. 774 
postaveného na  parcele č. 473/5, ppč. 
473/5 – zastavěná plocha a nádvoří            

2 o výměře 271 m vše v k. ú. Železný Brod 
Stavebnímu bytovému družstvu Bižuterie, 
se sídlem Jablonec nad Nisou, Vítězslava 
Nezvala 7a č. p. 4498, IČ 00042170 za 
cenu 19.910.220 Kč

 B) schvaluje uzavření kupní smlouvy 
mezi městem Železný Brod a Stavebním 
bytovým družstvem Bižuterie, se sídlem 
Jablonec nad Nisou, Vítězslava Nezvala 
7a č. p. 4498, IČ 00042170 na prodej 
domu č. p. 773 postaveného na parcele      
č. 473/4, ppč. 473/4 – zastavěná plocha      

2a nádvoří o výměře 273 m  a domu č. p. 
774 postaveného na  parcele č. 473/5, ppč. 
473/5 – zastavěná plocha a nádvoří           

2o výměře 271 m  vše v k. ú. Železný Brod; 
smlouva bude uzavřena po doložení, že 
nejméně 75 % nájemníků se stalo členy 
Stavebního bytového družstva Bižuterie 

 schvaluje Program rozvoje města na léta 
2013–2020

 schvaluje odkoupení pozemku p. č. 
21012/3 – ostatní plocha o výměře 68 m        

a pozemku p. č. 1012/5 – ostatní plocha       
2o výměře 46 m , vše v k. ú. Bzí u Žel. 

Brodu za cenu 20.000 Kč a schvaluje 
uzavření kupní smlouvy s paní V. N.          

 o odkoupení p. p. č. 1012/3 a 1012/5 v k. ú. 
Bzí u Železného Brodu

 schvaluje záměr prodeje pozemku p. č.  
2148/2 – trvalý travní porost, výměra 1420 

2m  k. ú. Železný Brod
 neschvaluje uznání jako vlastníka stavby 

technického vybavení postavené na 
pozemku p. č. 810/5 v k. ú. Železný Brod 
společnost ČEZ a.s., Duhová 2/1444, 
Praha 4, IČ 45274649

 schvaluje smlouvu o bezúplatném 
převodu nemovitostí č. 5934/ULB/2013    
s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové 
Město, IČ 69797111, kterou se převádějí 
bezúplatně pozemky:

 - parcela č. 456, zahrada, zemědělský 
půdní fond

 - parcela č. 476/11, ostatní plocha, 
neplodná půda

 v katastrálním území a obci Železný Brod, 
z vlastnictví státu do vlastnictví města 
Železný Brod ve veřejném zájmu

Věra Brunclíková
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Železný Brod v zimě
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Železný Brod

Rada města Železný Brod po projednání
 schvaluje doplněný program dnešní 

schůze Rady města 
 schvaluje plán inventur a jmenování 

komisí pro zajištění inventarizace pro rok 
2013

 schvaluje jmenování likvidační komise
 schvaluje na základě doporučení hodno-

tící komise smlouvu o dílo na plnění 
veřejné zakázky „Terminál Železný Brod - 
1. etapa“ s vybraným uchazečem  SYNER 
s. r. o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 
Liberec IV – Perštýn (IČ: 48292516)          
v ceně 39 879 523 Kč bez DPH.

 schvaluje mandátní smlouvu se spo-
lečností First International Company        
s. r. o., Českých bratří 302, 566 01 Vysoké 
Mýto, IČ: 252 94 547 na administraci 
projektu Snížení energetické náročnosti 
kulturního domu Jirkov v Železném 
Brodu za cenu 75 000 Kč bez DPH

 bere na vědomí smlouvu o výpůjčce           
a souhlasí s ceníkem výpůjčky soklů          
s podmínkou, že minimální výpůjčné činí 
300 Kč

 bere na vědomí zprávu z jednání kulturní 
komise dne 26. 9. 2013

 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši    
3 500 Kč Základní umělecké škole, 
Železný Brod, Koberovská 589, 468 22 
Železný Brod, na koncert Zuška před-
stavuje, který se uskuteční 24. října 2013    
v městském divadle v Železném Brodě; 
příspěvek bude poskytnut z fondu kulturní 
komise 

 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 
12.000 Kč Základní umělecké škole, 
Železný Brod, Koberovská 589, 468 22 
Žel. Brod, na koncert Zuška představuje, 
který se uskuteční 15. listopadu 2013        
v městském divadle v Železném Brodě; 
příspěvek bude poskytnut z fondu kulturní 
komise 

 schvaluje financování Železnobrodského 
kovosochání, které proběhne 5. října 2013 
v areálu bývalé Kolory, Průmyslová 335, 

Usnesení Rady města Železný Brod 
ze 46. schůze konané dne 2. 10. 2013

 Železný Brod ve výši 24.500 Kč; částka 
bude čerpána z fondu kulturní komise

 neschvaluje poskytnutí příspěvku hu-
dební skupině Kapelníci, Na Vápence 
755, 468 22 Železný Brod na hudební 
produkce na kulturních akcích DDM         
a IKS v roce 2013 s doporučením, aby 
příště byla žádost podána na konkrétní 
akci

 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 
5.000 Kč SDH Jirkov, Jirkov 2, 468 22 
Železný Brod na Jirkovskou proudnici, 
která se konala 21.9.2013 v Jirkově           
u požární zbrojnice; příspěvek bude 
poskytnut z fondu komise pro společenský 
a spolkový život

 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 
2.900 Kč SDH Hrubá Horka, 468 22 
Železný Brod na oslavu 120 let trvání 
SDH Hrubá Horka, která se konala 24. 8. 
2013 na louce pod Křiby, Hrubá Horka; 
příspěvek bude poskytnut z fondu komise 
pro společenský a spolkový život 

 schvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 2.500 Kč na odchytné 
vozidlo psímu útulku Azyl pes, Krásný 
Les 3, 464 01 Frýdlant v Čechách 

 schvaluje výpověď nájemní smlouvy ze 
dne 16. 6. 2008 na pronájem nebytových 
prostor v čp. 357 – Masarykova ulice, 
Železný Brod, která byla uzavřena mezi 
městem Železný Brod a panem M. M., IČ 
49883356, Železný Brod. Výpovědní 
lhůta je tři měsíce, počítá se od prvého dne 
měsíce následujícího po doručení vý-
povědi.

 souhlasí s přihlášením slečny V. K., nyní 
bytem Sabinov, k trvalému pobytu na 
adresu Vaněčkova 431/6, Železný Brod 

 schvaluje užívání bytu č. 17, Vaněčkova 
408, Železný Brod slečnou E. S., trvale 
bytem Hrubá Horka, po dobu pobytu 
řádného nájemce bytu v zahraničí v době 
od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2014.

 schvaluje prominutí 50% penále panu      
L. H., Na Vápence 774, Železný Brod
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Věra Brunclíková
vedoucí odboru vnitřních věcí

 souhlasí s vyhlášením výběrového řízení 
na poskytnutí dotace z rozpočtu města       
z položky Finance z loterijní činnosti na 
podporu sociální oblasti v celkové výši 
60.000 Kč

 souhlasí s udělením výjimky paní M. D., 
trvale bytem Železný Brod, ze Směrnice 
pronajímání obecních bytů dle čl. 12, bod   
4 písm. d)  a souhlasí s jejím přihlášením 
do výběrového řízení o byt v Železném 
Brodě obálkovou metodou

 schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo       
č. 26/06/2013 se společností NATURTEP 
spol. s r. o., Na Lučinách 10, 417 12 
Proboštov (IČ: 27347311) na realizaci 

 stavby „Snížení energetické náročnosti 
objektu MŠ Stavbařů v Železném Brodě“, 
kterým se mění termín dokončení stavby 
na 31.10.2013 z nevhodných klimatických 
podmínek pro realizaci izolace střechy         
v měsíci září 2013 

 schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo       
č. 25/06/2013 se společností NATURTEP 
spol. s r. o., Na Lučinách 10, 417 12 
Proboštov (IČ: 27347311), kterým se 
mění termín dokončení stavby na 31. 10. 
2013 z důvodu havarijního stavu střechy 
hlavního objektu a nutnosti provedení 
oprav

Elektronická aukce energií
Jak jsme Vás již informovali, nyní máte 
možnost zapojit se do elektronické aukce na 
dodávku silové elektřiny a zemního plynu 
prostřednictvím společnosti eCENTRE, a. s. 
Díky této společnosti máme pro město 
vysoutěženou dodávku elektřiny do konce 
roku 2013. V současné době se připravujeme 
na zadání veřejné zakázky na dodávky silové 
elektřiny na roky 2014 a 2015. Spolupráce        
s eCENTRE se nám osvědčila a tudíž rada 
města na svém zasedání schválila návrh 
vedení města v této spolupráci pokračovat       
a rovněž zpřístupnit aukci i pro domácnosti      
a podnikatele. Soutěžit lze dodávky elektřiny    
i zemního plynu . Aukce bude pro zadavatele 
provedena zcela bezplatně, neboť odměnu 
zaplatí vítězný dodavatel. 
Pro občany města bude zajištěna přítomnost 
konzultanta, který objasní vše potřebné a po-  

může s vyplněním smlouvy a předložením 
potřebných dokumentů.
Konzultant bude k dispozici pouze v měsíci 
listopadu na Informačním a kulturním 
středisku Železný Brod v době:
pondělí  12 – 17 hodin
středa    8 – 13 hodin
V případě velkého zájmu bude otevírací doba 
rozšířena, podrobnosti budou zveřejněny na 
webových stránkách města. 
Potřebné formuláře naleznete v kanceláři 
Informačního a kulturního střediska Železný 
Brod v přízemí budovy radnice a na interne-
tových stránkách města.
Více o službě najdete na webových stránkách 
společnosti http://ecentre.cz/.

Ing. Šárka Boučková
mobil: 602 716 133

e-mail: ecentresb@seznam.cz 
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„Radnice s podnikateli na jedné lodi. 
Není to utopie!“ Takové bylo základní 
motto letošního udělování ceny 
týdeníku Ekonom – Město pro 
byznys. V rámci této ceny byla města 
hodnocena na základě 42 kritérií 
rozdělených do dvou podoblastí – 
podnikatelské prostředí a přístup 
veřejné správy. Město získalo vysoké 
hodnocení mj. v oblasti získávání 
dotačních prostředků z fondů EU,         
v otázce bezdlužnosti a dobrého 
hospodaření či přístupu vedení            
a úředníků ve vztahu k občanům. Jsou 
tu levné a dostupné obecní byty, 
příznivé ceny pozemků, vysoký počet 
lékařů a dobrá infrastruktura. Radnice 
aktivně spolupracuje s místními 
podnikateli a snaží se podporovat 
jejich činnost. Železný Brod je 
především městem skla a proto je 
nesmírně důležité udržovat jeho 
tradici. I přes nepříznivý hospodářský 
vývoj minulých let zde funguje 
úctyhodný počet drobných živnost-
níků, malých a středních sklářských firem, za což jsme nesmírně rádi. Stěžejním partnerem        
a velkým podporovatelem kultury, společenského života a sportu bylo dříve pro město 
Železnobrodské sklo. Se zánikem této dominantní firmy došlo samozřejmě v této oblasti            
k značnému útlumu, ne však úplnému. I dnes se najdou podnikatelé, kteří nezištně pomáhají      
v jimi vybraných oblastech. Do soutěže mohlo město nominovat bohužel pouze jednu firmu, 
jejíž spolupráci s radnicí by rádo vyzdvihlo. Za Železný Brod byla vybrána sklářská firma 
Detesk s. r. o.  
Výběr byl pro nás nesmírně těžký, partnerů města v oblasti filantropie je hned několik. Detesk 
jako největší zaměstnavatel v Železném Brodě aktivně spolupracuje s radnicí a podporuje 
místní neziskové organizace, jednotlivé kulturní nebo sportovní akce. Výrazně přispívá            
k rozvoji sklářského cestovního ruchu a propagaci města. Myslím, že si nominaci opravdu 
zasloužil.

Městem pro byznys v Libereckém kraji 
se pro rok 2013 stal Železný Brod

André Jakubička, starosta města
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Město Železný Brod spolupracuje od roku 
2011 s externím architektem Doc. Ing. arch. 
Zdeňkem Jiranem, který pro město plní funkci 
městského architekta. Pan architekt je 
váženým odborníkem a s Železným Brodem 
je z předchozích let spojen mj. projektem 
rekonstrukce a přestavby SUPŠS z roku 2000. 
Mezi jiné akce z blízkého okolí patří návrh 
interiérů Státního okresního archívu               
v Semilech, ze vzdálenějších staveb úprava 
Radnice v Českých Budějovicích.
Městský architekt úzce spolupracuje s Komisí 
pro vzhled města a plní funkci poradního 
orgánu pro vedení města v otázkách 
architektonického a estetického působení 
staveb a při řešení odstraňování urbanistic-
kých vad ve městě. Současně se vyjadřuje          
k záměrům a projektům občanů a majitelů 
nemovitostí, kteří se na něho mohou  

Činnost městského architekta
bezplatně obrátit pro radu ohledně vzhledu
svých stavebních záměrů. Vše s jediným 
jasným cílem, a to aby se v našem městě 
nacházela zástavba funkční, zajímavá a es-
tetická, logicky zapadající do organismu 
města.  
Městský architekt je k dispozici občanům 
vždy první pondělí v měsíci v době od 11 do 
17 hodin v kanceláři odboru územního 
plánování č. 300 v budově radnice. Městský 
architekt v konzultační době diskutuje            
o záměrech a posuzuje návrhy stavebníků. 
Doporučujeme se o možnostech a především 
termínech projednání informovat na odboru 
územního plánování předem. 

Ing. Daniel Mach, vedoucí odboru územního 
plánování a regionálního rozvoje

Městská policie Železný Brod informuje
V říjnu
 proběhlo několik doprav-

něbezpečnostních akcí 
zaměřených na dodržování 
nejvyšší  dovolené ry-

chlosti. Při těchto akcích bylo zjištěno 44 
případů porušení zákona

 MP přijala oznámení o rušení nočního 
klidu v panelovém domě na Jiráskově 
nábřeží. Při příjezdu hlídka MP zjistila, že 
na rodinné oslavě došlo ke vzájemné 
potyčce hostů. Případ je dále v šetření

 bylo odchyceno 14 toulavých psů
 MP asistovala u 4 dopravních nehod
 Celkem bylo v říjnu přijato 300 oznámení, 

56 z nich bylo vyřešeno v blokovém 
řízení, 35 případů bylo řešeno ve spolu-
práci s policii ČR. Deset případů bylo 
předáno k dořešení správnímu orgánu. 
Zbytek případů byl vyřešen domluvou, 
nebo se jednalo o žádosti o pomoc, které 
nemají trestněprávní charakter.

MP Železný Brod upozorňuje
Vzhledem k blížící se zimě MP Železný 
Brod upozorňuje občany, že dojde             
k zvýšené kontrole parkování a to 
zejména v místech, kde by vozidla bránila 
bezpečnému průjezdu nebo údržbě 
komunikace. Dohled bude nejvíce 
zaměřen na sídliště Vápenka a Jiráskovo 
nábřeží, dále ulice Těpeřská, Štefánikova, 
Poštovní, Sokolská . Žádáme občany, aby 
využívali k parkování místa k tomu 
určená. Pomohou tím k zvýšení bezpeč-
nosti a sobě ušetří v předvánočním čase 
nemalé finanční prostředky.

Kontakty na MP
Velitel MP:     
e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz

Operační MP:  nepřetržitě mobil: 
 602 646 188
e-mail: mestska.policie@zelbrod.cz

                                                                                                    
velitel MP sstr. Pavel Hriník
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Koordinace stavební činnosti v roce 2014
Jak zástupci města pravidelně informují, 
proběhnou na území města v roce 2014 dvě 
významné investiční akce, a to stavba 
terminálu spojená s přestavbou stávajícího 
autobusového nádraží, a přestavba mostu 
přes Jizeru. Ze dvou špatných řešení, tedy 
jestli se snažit prosadit realizaci obou staveb 
společně, nebo je od sebe o rok posunout, se 
přikláníme k variantě realizace obou staveb 
během jednoho roku. Obě stavby zasáhnou do 
života obyvatel, proto se nám zdá o něco 
výhodnější realizovat obě stavby společně 
během jednoho roku. To závisí mimo jiné na 
připravenosti Libereckého kraje a termínu 
přiznání dotace na stavbu mostu.
Během realizace obou staveb dojde k větším 
omezením provozu v Masarykově ulici. 
Především rekonstrukce mostu si vyžádá 
úplné uzavření Masarykovy ulice a centra 
města pro nákladní dopravu. Omezena zřejmě 
bude také autobusová doprava, a to především 
dojíždění do prostoru dnešního autobusového 
nádraží. Zvláště pro dálkovou autobusovou 
dopravu nebude časově schůdné projíždět 
městem po provizorním mostě, proto město 
hledá vhodné řešení pro dočasný přesun 
autobusového nádraží. Jako vhodná varianta 
se jeví jeho umístění po dobu asi 4 měsíců do 
ulice Smetanovo zátiší.
Dočasný přesun autobusového nádraží úzce 
souvisí s řešením provizorního mostu přes 
Jizeru. Umístění provizorního mostu je 
omezeno především nebezpečím v době 
průchodu vysoké vody na Jizeře a kapacitou 
navazujících ulic. Z toho důvodu byla 
opuštěna varianta spojení Jiráskova nábřeží 
na nábřeží Obránců míru do prostoru Malého 
náměstí. V této variantě by se jen proble-
maticky řešilo napojení nábřeží Obránců míru 
ve směru od koupaliště, ale ještě větším 
problémem by bylo řešení křižovatky na 
náměstí 3. května, kdy by se pravděpodobně 
musel umístit semafor na křižovatku se 
Štefánikovou ulicí.
Jako provozně i technicky „méně špatné“ 
řešení zvolil projektant s investorem řešení 
objízdné trasy přes Poříčí na Jiráskovo 
nábřeží do blízkosti zadní části sokolovny. 

Město toto řešení akceptovalo s tím, že 
investor,  tedy Liberecký kraj ,  bude 
akceptovat podmínky dotčených vlastníků 
objektů. Proto před realizací bude proveden 
průzkum stavu staveb a jejich fotodo-
kumentace. Trasa pro osobní motorovou 
dopravu bude v tomto místě svedena na 
provizorní jednosměrný most, kde budou 
přednost v jízdě zajišťovat semafory. Přes 
značné omezení nákladní dopravy nelze než 
očekávat fronty aut a dlouhá zdržení při 
čekání. Nezbývá, než řidičům doporučit 
hledání náhradních variant řešení, nebo 
doporučit velkou dávku zdrženlivosti.
Obdobnou situaci zažijí i pěšáci, neboť 
náhradní lávka pro pěší bude vybudována 
jako součást lávky pro motorovou dopravu, 
tedy z dolní části Jiráskova nábřeží na Poříč. 
Jako alternativa pak zůstane lávka u teni-
sových kurtů. Bohužel se nepodařilo 
přesvědčit zástupce investora, aby zřídil 
náhradní lávku pro pěší v blízkosti stávajícího 
mostu. Naopak přístup k železniční stanici 
bude zajištěn i po dobu realizace výstavby 
terminálu, takže k omezení železniční 
dopravy nedojde.
O přípravě obou staveb budeme občany 
nadále informovat. 

Ing. Daniel Mach
územní plánování a regionální rozvoj
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V červenci letošního roku byly postupně 
uzavřeny smlouvy na zateplení mateřských 
škol Slunečná a Stavbařů a v srpnu na 
zateplení Domu dětí a mládeže Mozaika. 
Předmětem prací je především zateplení 
objektů a v Mozaice navíc ještě výměna oken.
Na mateřské škole Stavbařů byly práce 
zahájeny jako první. Ačkoli zpočátku se 
zdálo, že všechny práce proběhnou bezpro-
blémově, v září došlo k souběhu několika 
faktorů, které práce značně zdržely. 
Objektivním důvodem pro zdržení bylo 
deštivé počasí v září, při kterém nelze splnit 
požadavky na umístění izolačních materiálů. 
Zvláště na střeše se objevily problémy            
s upevněním izolací, které nefungovalo díky 
tomu, že do podkladu se dostala voda              
a vlhkost. Dalším důvodem pak byl nekvalitní 
materiál vrchní vrstvy izolací, který byl 
výrobci vrácen. 
U mateřské školy Slunečná se objevil zásadní 
problém v tzv. staré budově, kde byly po 
odkrytí střechy zjištěny shnilé trámy. Nízká 
půda není samostatně přístupná, proto při 
zpracování projektu nebyl stav konstrukce 
zjišťován. Protože krov v tomto stavu nesmí 
samozřejmě zůstat, byly stavební práce 
částečně omezeny a s dodavatelem jednáme    
o opravě střechy. Tento způsob dodání opravy 
byl zvolen z technických důvodů. Na 
konstrukci stropu bude instalována izolace. 
Pokud by se vybral jiný dodavatel, při 
jakémkoli poškození izolace bychom jen 
těžko zjistili, zda je viníkem dodavatel 
zateplení nebo střechy, proto z důvodu 
zachování záruk město jednalo se stávajícím 
dodavatelem zateplení.
Posun termínů dokončení obou staveb 
schválila rada města s tím, že termín byl 
posunut vždy jen o dobu, po kterou trvaly 
objektivní příčiny zpoždění (deštivé počasí 
nebo zjištěná hniloba konstrukce střechy). 
Další zdržení prací bude řešeno dle smlouvy.
Zateplení Domu dětí a mládeže Mozaika bylo 
zahájeno jako poslední s tím, že jsme původně 
předpokládali rychlé provedení prací uvnitř 

Práce na zateplení školek a domu dětí 
a mládeže Mozaika

objektu tak, aby Mozaika mohla zahájit svoji 
činnost koncem září. Předpoklady se bohužel 
nenaplnily a práce zde jsou zdrženy, což          
s dodavatelem řešíme.
Ačkoli jsme se snažili připravit stavební akce 
tak, aby se dotkly provozu škol co nejméně, 
díky zvýšené administrativě spojené se 
zákonem o veřejných zakázkách jsme 
neodhadli časový dopad v rámci příprav. 
Dalším problémem jsou pak dílčí nedostatky 
ze strany dodavatele, jako např. opakované 
poruchy na topení na MŠ Stavbařů. V rámci 
všech stavebních akcí bylo připraveno             
i zateplení mateřské školy Na Vápence, ale 
zde jsme museli výběr dodavatele zrušit, 
protože se přihlásil pouze jediný uchazeč. 
Protože opakovaný výběr a zahájení prací 
ještě v letošním roce nepřicházejí do úvahy, 
budeme jednat s poskytovatelem dotace          
o posunu termínu, případně se budeme            
o dotaci ucházet opakovaně příští rok.
Všem pracovnicím školek a rodičům se 
omlouváme za  všechny nedos ta tky. 
Pracujeme na jejich odstranění tak, aby se na 
ně rychle zapomnělo a všichni si mohli trvale 
užívat zrekonstruované prostory školek          
a domu dětí a mládeže.

Ing. Daniel Mach
územní plánování a regionální rozvoj
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Změna zákona o finančním arbitrovi
Dne 1. 11. 2013 nabyl účinnosti zákon            
č. 278/2013 Sb., kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona              
o směnárenské činnosti. Výše uvedený zákon 
mění kromě jiného i zákon č. 229/2002 Sb.,       
o finančním arbitrovi.
Podnikatel provozující vázanou živnost 
„Poskytování nebo zprostředkování spotřebi-
telského úvěru“ byl doposud podle § 19 odst. 
1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním 
arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 
povinen, jakožto instituce ve smyslu § 3 
citovaného zákona, písemně sdělit arbitrovi 
nejpozději ke dni, od něhož je oprávněn 

vykonávat svou činnost, svoji obchodní 
firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo 
nebo místo podnikání a určenou kontaktní 
osobu pro  styk s arbitrem s uvedením jejího 
jména, příjmení, adresy, funkce, telefonu        
a faxu, popřípadě elektronické adresy, a ve 
stejném rozsahu i údaje o zástupci této osoby. 
Zákonem č. 278/2013 Sb. se ustanovení § 19 
zákona o finančním arbitrovi ruší. 
Od 1. 11. 2013 výše uvedená povinnost pro 
podnikatele provozující předmětnou živnost 
neplatí.  

Monika Králová
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Jak nespadnout do pasti
Víme, jak strašně těžko se říká ne! V mnoha 
životních situacích je ale kouzelným slůvkem, 
které nás chrání před obrovskými problémy. 
Dokonce i před takovými, kdy se už ani 
nechce žít. Setkali jsme se a stále se setká-
váme s osudy lidí, kteří udělali velkou životní 
chybu – přijali pozvání na předváděcí akci, či 
si domů pustili dealera a podepsali kupní 
smlouvu. Přišli o životní úspory, zadlužili se 
na dlouhá léta a horko těžko dávají 
dohromady měsíční splátky. Hodně z těch, 
kteří se rozhodli neplatit, dokonce přišlo            
o všechno, i o střechu nad hlavou. Setkali jsme 
se a stále se setkáváme s lidmi, kteří říkali, že 
jim se to stát nemůže. Ovšem stalo se a přes 
veškerá předsevzetí spadli do pasti i oni.
Ptáte se,  proč jsou předváděcí akce a dealeři 
zvonící u dveří takovým zlem? Mistrně totiž 
hrají na struny, kterým se tak snadno podléhá 
– nemoci, které trápí, a touha po znovunabytí 
zdraví. Vůbec jim nejde o vaše zdraví a zdraví 
vašich blízkých. Jde jim pouze a jenom o vaše 
peníze! A když budete jejich vábivým 
osidlům odolávat,  nasadí těžký kalibr, 
kterým vás zlomí – psychický nátlak, vyhro-
žování, agresi. 
Naučte se včas říkat ne! Jakmile objevíte ve 
schránce pozvánku, řekněte „ne“ a hned ji 
roztrhejte a hoďte do koše. Když přijde 
sousedka či soused, abyste spolu jeli na
předváděcí zájezd, řekněte „ne“. Zazvoní-li  

Nebavte se s pouličními prodejci
Pouliční prodejci jsou velmi dobře vyškoleni 
na „rychlý“ prodej, takže nestihnete ani 
napočítat do pěti a již na vás vybalí fantastic-
kou nabídku. Máte-li rádi své peníze, tak se     
s pouličním prodejcem vůbec nepouštějte do 
řeči. Každý prodejce má za prodaný výrobek 
nebo službu provize. Jsou docela vysoké          
a jejich výši samozřejmě odpovídá motivace 
prodejce. Nelze se tedy divit tomu, že jsou 
pouliční prodejci čím dál agresivnější. Jdou      
s vámi dlouhý kus cesty, snaží se vás zastavit, 
chytají vás za rukáv, flirtují, pokřikují. Jde jim 
pouze a jenom o to, aby prodali co nejvíce 
výrobků. Braňte se před po-uličními prodejci, 
abyste nepřišli o peníze. 
Vyhněte se jim. Nejjednodušší způsob, jak se        
s nimi vůbec nedostat do kontaktu. 
Nemluvte s nimi. Nevidíte je, neslyšíte je, 
nenavazujte s nimi oční kontakt.
Opakujte „ne“. Je-li prodejce neodbytný       
a jde za vámi, říkejte „ne“, „nemám zájem“                
a hlavně se nezastavujte.
Nebuďte zvědaví. Nejčastějším důvodem, 
proč lidé naletí a nechají se zviklat, je 
zvědavost.
Nedávejte na sebe kontakt. Pokud jste se již 

u dveří dealer, řekněte „ne“ a dveře zavřete. 
Vězte, že lepší radu, jak se spolehlivě 
ochránit, vám nikdo nedá. 
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dali do řeči s prodejcem a chce po vás kontakt, 
důsledně odmítněte. Na dlouhou dobu byste 
se ho nezbavili.  
Nic nepodepisujte. Hlavní zásada, které se 
musíte zuby nehty držet. 

Na jaké triky pouličních prodejců 
musíte být připraveni?
„Mám tady poslední čtyři kusy.“ Trik opřený 
o snahu vyvolat pocit, že zboží se velmi dobře 
prodává.
„Jenom dnes si můžete toto zboží zakoupit za 
skvělou cenu.“Manipulace cenou a časem je 
dalším častým trikem. Stává se také, že 
prodejce uvede jen cenu částečnou, ta 
konečná se nakonec vyšplhá na dvoj či 
trojnásobek. 
„Tak vynikající kvalitu nikde jinde nena-
jdete“. Výrobky, které se prodávají v rámci 
pouličního prodeje, mají ke kvalitě hodně 
daleko. Pokud je chce prodejce prodat, musí 
ve vás vyvolat pocit, že se jedná o zboží, které 
nikde jinde neseženete. 

Něco málo ze zákona
Smlouvy uzavřené na předváděcích akcích      
a při podomním prodeji patří mezi spotře-
bitelské smlouvy uzavřené mimo prostory 
obvyklé k podnikání dodavatele / prodá-
vajícího (§ 57 občanského zákoníku).
Podstatným a pro spotřebitele zásadním 
rozdílem oproti smlouvám uzavřeným              
v běžné obchodní síti je právo od smlouvy 
písemně odstoupit do 14 dnů od jejího 
uzavření. Nedošlo-li dosud ke splnění 
dodávky zboží či služeb dodavatelem, může 
spotřebitel od smlouvy odstoupit bez uvedení 
důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. 
Až rok na odstoupení má v případě, že o tomto 
právu nebyl informován.  
Existuje však jedna výjimka – nelze odstoupit 
od smluv, byla-li provedena nezbytná oprava 
nebo údržba požadovaná spotřebitelem na 
místě, které určil. 
Právě této skuliny neseriózní prodejci 
využívají a nutí vám k podpisu vedle kupní 
smlouvy i jakousi „dohodu o opravě“, kterou 
se zavazují zajistit opravu či údržbu zakou-
pených i dosavadních spotřebičů v do-

mácnosti. Jde o jasné obcházení zákona, kdy 
právo od smlouvy odstoupit vám náleží. 
Výjimka totiž cílí na případy, kdy si domů 
pozvete instalatéra, opraváře či malíře 
pokojů. 
Pokud vzniknou případné spory ohledně 
uzavřené smlouvy, nezbude než se v rámci 
občanskoprávního sporu obrátit na soud. Není 
tedy lepší  se sporům vyhýbat a nic 
nepodepisovat?
Vzor pro odstoupení od smlouvy si můžete 
stáhnout zdarma na www.dtest.cz/predvadecky 
Písemné odstoupení je třeba dodavateli / 
prodávajícímu doručit doporučeně do 14 dnů 
od podpisu smlouvy. Buď současně, nebo 
následně co nejdříve byste měli vrátit veškeré 
smlouvou získané věci, včetně dárků. 
Dodavatel/prodávající je povinen vám vrátit 
zaplacené finanční částky do 30 dnů od 
doručení odstoupení od smlouvy.      

Závěrem
Setkali jste se na předváděcí akci či při 
návštěvě dealera s agresí? Použili vůči vám 
nekalé obchodní praktiky – nepravdivé údaje 
o výrobku či zamlčení informací, což 
ovlivnilo vaše rozhodnutí podepsat smlouvu? 
Kontaktujte Českou obchodní inspekci!
Inspektorát pro Ústecký a Liberecký kraj: 
telefon 475 209 493
Nejlepším přístupem k předváděcím akcím     
a podomním prodejcům, kteří zvoní u vašich 
dveří, je negativistická zásada 3 N („tří en“). 
Naučte se ji, opakujte si ji a vždy se podle ní 
řiďte!
NEJEZDIT / NEZVAT / NEPODEPISOVAT
a pokud jste neodolali, podlehli a podepsali 
smlouvu NEREZIGNOVAT.

Monika Králová
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
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Občanská beseda, název – který 
slýcháváme v Železném Brodě 
velmi často při nejrůznějších 

příležitostech. Jde o občanské sdružení, jehož 
předsedou je Zdeněk LHOTSKÝ. Dalšími 
členy jsou Mirka BARTOŇOVÁ, Martin 
HLUBUČEK, Tomáš KESNER, Alena 
KORTANOVÁ, Jiří KOŠEK a Nikola 
SCHOVÁNKOVÁ.  Občanská beseda není 
ale nějakým uzavřeným útvarem. Počet 
„dobrovolníků“, kteří pomáhají a podporují 
aktivity Občanské besedy, vysoko převyšuje 
počet členů sdružení. Pro dění v každém 
městě je velmi důležitá aktivní občanská 
společnost. A ta v Železném Brodě naštěstí 
funguje na jedničku.  

Za následující rozhovor o Občanské besedě 
děkuje Iva Chaloupková, vedoucí IKS 
Železný Brod, Martinu Hlubučkovi.

Kdy vznikla Občanská beseda?
Občanská beseda Železný Brod byla oficiálně 
založena v roce 2010, fakticky však uzrávala 
už delší dobu před datem 24. 8. 2010, kdy byla 
formálně zaregistrována.

Jak vás napadl právě tento název a kdo je 
autorem loga?
Pro název našeho občanského sdružení se 
zvažovalo několik variant. S pojmenováním 
Občanská Beseda Železný Brod přišel Tomáš 
Kesner, autorem logotypu jsem já.

Proč vůbec toto občanské sdružení vzniklo, 
co vás k tomu vedlo?
Sdružení vzniklo z přirozené potřeby jeho 
zakladatelů. Převažujícím důvodem bylo 
pozvolna narůstající přesvědčení, že 
kulturně-společenský život v Železném Brodě 
je třeba aktivně ovlivnit výraznějším 
způsobem. Věděli jsme, že založením 
občanského sdružení získáme právní 
subjektivitu a tím se také zlepší naše pozice 
pro vyjednávání s dalšími partnery. Můžeme 
také mnohem efektivněji podávat žádosti         
o nejrůznější granty. 

Občanská beseda
Pros ím,  seznamte  nás  s  některými 
aktivitami, akcemi, které byly Občanskou 
besedou zorganizovány.
Mezi aktivity, které mohly ulpět v paměti 
zdejších obyvatel, určitě patří „Dobročinná 
aukce“ (2011), jejíž výtěžek byl určený na 
obnovu povodněmi postižené sklářské firmy 
Spiderglass – byla to premiérová akce našeho 
sdružení.
Ve stejném roce jsme organizovali obnovu tzv. 
Teprova kříže v Železném Brodě. Cílem bylo 
navrácení drobné památky – dřevěného kříže 
s malovaným Kristem, který se nacházel        
(a nyní zase nachází) v areálu roubeného 
domu v centru města. V roce 2011 se také 
poprvé uskutečnil tzv. Bleší trh se sklem – 
jedna z doprovodných akcí slavností 
sklářského řemesla „Skleněné městečko“.
Stanovy našeho sdružení vymezují také 
aktivity v oblasti kulturní, vzdělávací a 
osvětové. Do všech těchto kategorií náleží 
organizování výstav – např. „Opožděná 
vernisáž“ v showroomu Studia Lhotský na 
Chlístově, organizační spoluúčast na Muzejní 
noci (2012, 2013).
Vícekrát jsme sponzorsky zajistili grafiku 
propagačních tiskovin k veřejně přístupným 
akcím: k výstavě Skleněné betlémy 2010, 
přednášce „Jaroslav Brychta, spolutvůrce 
železnobrodských skleněných figurek“,            
k  výstavě Jaroslav Brychta,  výstavě 
skleněných plastik Miloslava Klingera 
(2012). Stojí za námi také grafické řešení 
www stránek akce Skleněné městečko nebo 
vydání publikace „Železnobrodská prome-
náda“ (vyd. 2013). Od loňského roku 
organizačně zajišťujeme společenský večer 
PechaKucha Night, což je akce s obrovskou 
odezvou diváků a považujeme ji, v místních 
poměrech, za opravdové kulturní zjevení. 

Máte pravdu, Pecha Kucha Night se stala 
velmi úspěšnou akcí a vyhlášenou akcí          
v Železném Brodě. Vstupenky byly již 
několikrát zcela vyprodány. Na co jste            
v souvislosti s PKN nejpyšnější – pomineme-
li vysokou návštěvnost?
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Určitě je to „atmosféra“ a „pozitivní 
energie“, které tato akce dokáže produkovat. 
Máme poměrně silnou odezvu od řady 
návštěvníků, kteří to potvrzují. Jsme pyšní, že 
dokážeme do Železného Brodu přivést 
vynikající odborníky, věhlasné umělce a zají-
mavé osobnosti z nejrůznějších oborů. 
PechaKucha Night podporuje myšlenku 
zdejš ího KC kina,  které není  pouze 
promítacím sálem, ale místem, kde se lidé 
mohou scházet, dozvídat se řadu zajímavých 
informací, udržovat a rozvíjet společenský       
a spolkový život.

Kdy a kde se scházíte, scházíte-li se?
V různý čas, na různých místech. 

Děkuji za Váš čas a odpovědi.
(ich)

Připomínáme  platbu  místního poplatku ze 
psů pro rok 2013 všem majitelům psů, kteří 
úhradu dosud nezaplatili. Konkrétní sazby 
poplatků a další náležitosti související             
s úhradou poplatku, přihlášením nebo 
odhlášením psa byly zveřejněny v dubnovém 
čísle Zpravodaje.    
Poplatek lze zaplatit v hotovosti na pokladně 
Městského úřadu nebo bezhotovostně     
na číslo účtu 19-0963249319/0800, variabilní 
symbol 1341, specifický symbol je pro 
každého poplatníka jiný a lze ho zjistit na 
finančním odboru na tel. 483 333 946          
nebo 483 333 947.    
        Ivana Ševčíková, finanční odbor

Informace pro 
majitele psů 

Pro zimní období: listopad 2013 až únor 2014 
je v pondělí, středu a pátek ve sběrném dvoře 
omezen provoz na 9 až 16 hodin na místo      
18 hodin. Provoz je omezen, protože              
v prostoru sběrného dvora není osvětlení.       
V ostatní dny je provoz nezměněn, tj. úterý, 
čtvrtek 9 až 14 hodin, sobota 9  až 12 hodin. 
Ani občany není provozní doba do 18 hodin    
v zimním období využívána.

Miloš Pala, odpadové hospodářství města 

Omezení provozní 
doby ve sběrném 
dvoře pro zimní období

Jedna z aktivit Občanské besedy 
byla obnova Teprova kříže
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Ve d l e  o f i c i á l n í c h  s t r á n e k  r e g i o n u 
www.cesky-raj.info, které jsou hlavním 
zdrojem informací pro všechny milovníky 
Českého ráje, byly v průběhu září spuštěny 
dvě zcela nové internetové prezentace pod 
doménami www.ceskyrajbezbarier.cz          
a www.zlatastezka.info. 
Stránky na téma „Český ráj bez bariér“ přináší 
svým uživatelům důležité informace o sou-
časném stavu turistické nabídky v regionu       
v oblasti stravování, ubytování, přístupu 
nejzajímavějších lokalit a atraktivit i veřejné 
dopravy, a to vše z pohledu osob se sníženou 
pohyblivostí. Najdete zde i tipy na výlety 
vhodné jak pro handikepované osoby, tak pro 
seniory a rodiny s malými dětmi s kočárky. 
Informace, které stránky poskytují, usnadní 
této skupině návštěvníků putování po Českém 
ráji a pomohou jim lépe se orientovat v terénu. 
Stránky věnované oblíbené Zlaté stezce 
Českého ráje vás seznámí s její historií            
a provedou vás po 118 km dlouhé trase 
(alternativně po 133 km včetně výletu do 

Noví internetoví průvodci 
Českým rájem 

Prachovských skal). Během putování po Zlaté 
stezce zjistíte, jaké atraktivity, památky či 
další služby se po celé její délce a v okolí 
nacházejí, a které můžete navštívit. Jsou zde 
pro vás připraveny i jednodenní pěší tipy na 
výlety, ale především několikadenní přechod 
celé Zlaté stezky včetně alternativních výletů 
a okruhů.
Velkou změnou prošly i stránky věnované 
všem, kdo se rádi toulají po Českém ráji          
v doprovodu dětí. Stránky pod doménou 
www.ceskyrajdetem.cz nabízejí informace      
o turistické nabídce zaměřené na naše 
nejmenší turisty a obsahují i spoustu herních 
prvků, jakou jsou omalovánky nebo puzzle      
s českorajskou tematikou.
Věříme, že díky novým stránkám se podaří do 
Českého ráje přilákat další spokojené 
návštěvníky, naplno využít bohatou nabídku 
regionu a pomohou i těm, kteří mají pohybový 
handikep, objevovat krásy zdejší přírody.

 Lucie Rakoušová
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Informační a kulturní středisko

Certifikace informačních center
Stávající certifikace informačních center je 
neplatná, osvědčení o certifikaci tedy pozbylo 
platnosti. TIC Železný Brod se přihlásilo         
k novému Jednotnému systému klasifikace 
TIC, který má přispět k odstranění duplicity      
v certifikaci informačních center v České 
republice a přiblížit informační centra             
k evropským standardům kvality služeb           
v cestovním ruchu. Jednotný systém 
certifikace turistických informačních center       
v České republice (TIC) byl spuštěn 30. dubna 
letošního roku. O udělení certifikátu 
rozhoduje pětičlenná certifikační komise, 
která se skládá ze dvou zástupců A.T.I.C. ČR 
(Asociace turistických informačních center 
České republiky),  jednoho zástupce 
CzechTourism, jednoho zástupce Asociace 
krajů České republiky a jednoho nezávislého 
odborníka. V  Ústeckém kraji bylo doposud 
certifikováno 10 TIC, v Libereckém kraji        
a v kraji Vysočina po 2 TIC, ve Středočeském 
a Olomouckém kraji po 1 TIC, v Králové-
hradeckém kraji 3 TIC, v Pardubickém kraji 
35 TIC a v Jihomoravském kraji 21 TIC.         
V rámci přihlášky k Jednotné klasifikaci 
nabízí Agentura CzechTourism zájemcům z 
řad TIC bezplatné provedení Mystery 

shoppingu, který tak naváže na celorepubli-
kové šetření z druhé poloviny roku 2012,          
a kterou využije i TIC Železný Brod.  
Podrobněji se můžete se systémem seznámit 
na: www.aticcr.cz nebo www.czechtourism.cz 
/informacni-centra/.

TIC Železný Brod je registrován       
v Českém systému kvality služeb
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci 
Integrovaného operačního programu finan-
covaného ze strukturálních fondů EU, 
realizuje od počátku roku 2010 projekt             
s názvem Národní systém kvality služeb 
cestovního ruchu v ČR. Projekt je systémo-
vým nástrojem státní politiky cestovního 
ruchu a jeho hlavním záměrem je přispět ke 
zvýšení kvality služeb cestovního ruchu          
v České republice, jejíž úroveň je v ČR 
dlouhodobě vnímána zejména zahraničními 
návštěvníky jako nedostatečná. Výsledkem 
projektu je vznik Českého systému kvality 
služeb včetně provedení certifikace kvality 
služeb u vybraných organizací cestovního 
ruchu a navazujících služeb. Rozhodnutí 
Český systém kvality služeb byl vytvořen        
s využitím licence německého systému 
Service Qualität Deutschland (SQD), který již 



10

www.zeleznybrod.czŽeleznobrodský zpravodaj | listopad  2013
IN

F
O

R
M

A
C

E
 P

R
O

 O
B

Č
A

N
Y

16

IN
F

O
R

M
A

C
E

 P
R

O
 O

B
Č

A
N

Y

Turistické informační
centrum

Aktuální předprodej vstupenek
 Na stojáka – divadlo 
 poukázky na přímé přenosy metropolitní 

opery

Nově v prodeji
 pohlednice Železný Brod – 2 druhy
 pexeso Železný Brod
 brožura Železnobrodská promenáda
 stolní kalendář Železný Brod 2014 

(přehledné termíny kulturních akcí) 
 brožura L. Šourek: Za tajemstvími kraje 

pod Kozákovem 2. díl (téma: O založení 
Brodu, města slavného, „Brodská 
textilka“)

Výzva pro sklářské firmy
Na TIC je umístěna vitrína, kde jsou 
vystaveny skleněné suvenýry od místních 
sklářů. Pokud vyrábíte skleněné suvenýry        
a máte zájem o jejich prodej na TIC Železný 
Brod, neváhejte nás kontaktovat na tel.č.: 484 
353 333, . V současné době info@zelbrod.cz
jsou vhodné skleněné suvenýry se zimní či 
vánoční tématikou.

Svozový autobus do OC Forum, Liberec 
Za nákupy zcela ZDARMA  vás autobus 
doveze v termínu 23. 11. 2013. Odjezd 
autobusu z autobusového nádraží v Železném 
Brodě v 10.15 hodin. Návrat v 17.05 hodin.

Aktualizace dat na webových stránkách
Na webových stránkách města jsou v sekci 
Občan – Užitečné kontakty – Firmy 
zveřejněny kontakty na obchody a řemeslníky 
a v sekci Občan – Kultura, sport a spolky – 
Spolky zveřejněny kontakty na jednotlivé 
spolkové organizace v našem městě a spá-
dovém okolí. Prosíme o kontrolu. Jednou   
ročně data aktualizujeme.
Aktualizaci údajů či doplnění Vaší firmy či 
spolku prosím sdělte v TIC Železný Brod, na 
tel.: 484 353 333 nebo e-mailu
info@zelbrod.cz . 

více než deset let přispívá k rozvoji kvality 
služeb v Německu. Tento systém byl ve 
spolupráci s odborníky na oblast kvality 
služeb a cestovního ruchu analyzován a 
následně přizpůsoben pro aplikaci v českém 
prostředí.  Výsledný systém má ambice stát se 
v České republice respektovaným nástrojem, 
který přispěje ke zvýšení kvality poskyto-
vaných služeb, jejichž úroveň je dlouhodobě v 
České republice vnímaná jako nedostatečná.
Pro TIC Železný Brod je nyní podstatné, zda 
splní požadavky pro dané certifikace. Čtenáře 
budeme informovat.

Monitorovací zpráva po sezóně
Zpráva o sezóně v Turistickém informačním 
centru je zveřejněna na webových stránkách 
IKS Železný Brod včetně s tat is t iky 
návštěvnosti. Potěšující je zpráva především o 
růstu návštěvnosti. Více informací a ohlédnutí 
za sezónou najdete na http://www.zelezny 
brod.cz/cz/obcan/kultura-sport-spolky/ 
informacni-kulturni-stredisko/.

Metropolitní opera 
Pro železnobrodské příznivce opery je na 
základě Smlouvy o spolupráci mezi IKS 
Železný Brod a Kino Jitřenka Semily 
sjednána zvýhodněná cena za vstupenku na 
jeden přímý přenos v hodnotě 330 Kč, která 
zahrnuje i dopravu ze Semil do Železného 
Brodu po představení. Více informací včetně 
přehledu přenosů je k dostání na TIC Železný 
Brod. Odvoz je zajišťován pouze v případě 
nákupu vstupenky v TIC Železný Brod.

Alena Matějková

 (ich)

Metropolitní opera 
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Klemencovsko Kittelův dům 

Na červnovém zasedání kulturní komise byly 
posuzovány žádosti o uspořádání výstav          
v Městské galerii Vl. Rady pro rok 2014. 
Celkový počet žádostí byl poměrně vysoký        
a nebylo možné uspokojit všechny žadatele. 
Zástupci místního občanského sdružení 
Občanská Beseda a členové kulturní komise 
však přišli s myšlenkou uspořádat v městské 
galerii souhrnnou výstavu s názvem „Salon“, 
na které se budou moci prezentovat místní       
a regionální laičtí umělci.
Tento typ výstavy vychází již z ověřeného 
výstavního modelu, který po vzoru slavných 
francouzských salonů nedělá rozdíly mezi 
amatéry a zavedenými umělci. Díla, která 
budou na této výstavě prezentovaná, 
nepodléhají žádnému třídění, komisnímu 
výběru, klasifikaci ani hierarchii. „Salon“ se 
tak stává demokratickým prostorem veřejné 
účasti i kritiky – hlavní myšlenkou výstavy 
„Salon“ je představit tvorbu jako takovou. 
Výstavu „Salon“ organizačně zajistí místní 
sdružení Občanská beseda ŽB ve spolupráci s 
Informačním a kulturním střediskem. Setká-li 
se tento typ výstavy s pozitivní odezvou 
tvůrců a veřejnosti, mohl by projekt v dalším 
roce pokračovat.

Podmínky účasti
 zájemci o účast na této výstavě mohou 

přihlásit své dílo v termínu od 15. 11. 2013 
do 20. 1. 2014

 vystavena budou všechna díla, která 
budou do projektu přihlášena – jediným 
omezením je kapacita výstavního prostoru

 zájemci mohou přihlásit více děl, ale v 
případě vysokého počtu přihlášených 
musí  autoři  respektovat ,  že bude 
vystaveno pouze jedno jejich dílo

2
 vystavení příliš rozměrných děl (nad 1m  

půdorysu), bude s autorem konzultováno – 
nesmí dojít k omezení prostoru na úkor 
dalších vystavovatelů

 přihlášená díla musejí být připravena k 
zavěšení (obraz, grafika, fotografie) nebo 
př ipravena  pro  běžnou ad jus tac i        

Výstava SALON v galerii Vlastimila Rady 
v roce 2014

 plastického díla (galerie disponuje sokly, 
vitrínami)

 výstava bude probíhat v době od 8. února – 
2. března 2014

 díla musejí být do galerie Vl. Rady 
doručena osobně spolu s vyplněným 
registračním formulářem v termínu do 4. 
února 2014.

 svůj zájem vystavovat adresujte na mail: 
obcanskabeseda@seznam.cz – bude vám 
zaslán registrační formulář; stejný 
formulář bude možné si vyzvednout na 
IKS Železný Brod

 během výstavy bude v expozici probíhat 
hlasování veřejnosti o nejlepší vystavené 
dílo 

 autor vítězné práce získá možnost 
realizovat v Městské galerii Vlastimila 
Rady samostatnou výstavu!

Z historie „salonu“
Počátky uměleckých „salonů“ lze nalézt ve 
Francii. Salon byl oficiální výstavou 
francouzské Akademie výtvarných umění v 
Paříži a měl značný vliv na vývoj umění – 
pařížské „salony“ byly vůbec prvními 
veřejnými výstavami výtvarného umění. Od 
druhé poloviny 18. století až do roku 1890 byl 
pařížský salon největší uměleckou přehlídkou 
v západním světě a jeho vliv na reputaci 
umělce byl zcela zásadní. Do první poloviny 
18. století měli možnost vystavovat výhradně 
členové francouzské Akademie, posléze se 
však pravidla uvolnila a salony byly 
zpřístupněny i dalším autorům, jejichž výběr 
však stále podléhal odborné porotě. Pařížský 
„salon“ zažíval svůj největší rozkvět v 19. 
století, kdy jeho vliv na evropské umění 
dosáhl vrcholu. Akademické nepochopení pro 
nové směry (jakými byly například realismus 
nebo impresionismus) vedlo roku 1863 ke 
vzniku tzv. „Salonu zamítnutých“ (Salon des 
refusés) a roku 1884 „Salonu nezávislých“ 
(Salon des indépendants), které posléze 
vstoupily do encyklopedií světového umění 
jako základ moderního umění.

Martin Hlubuček
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Městské divadlo Železný Brod
Divadelní představení

Na stojáka

Ž VĚ

Originální česká stand-up comedy vychází    
z tradice známé z angloamerických barů.      
V nich se bavič na malém pódiu postaví před 
publikum a během několika minut je zkouší 
pobavit vtipy, zpěvem, či improvizovanými 
scénkami. Na stojáka je odvaha vystoupit      
a dát se všanc, říká režisér Zdeněk Tyc. 
A právě o to, pobavit Vás, zvednout Vás ze 
židle, překvapit a rozesmát až k slzám se 
pokusí trojice ve složení Dominik Heřman 
Lev, Karel Hynek a Lukáš Pavlásek.

Vstupné: 190 Kč, 150 Kč v předprodeji na 
TIC Železný Brod

4. 11. od 19 hod.
v Městském divadle 

Železný Brod

Lukáš Pavlásek

úterý 26. listopadu 2013 od 10 hodin

Filip Huml: HEJ, MISTŘE!
v podání divadla Drak Hradec Králové
Inscenace je určena žákům 1. – 5. tříd ZŠ, dětem 
předškolního věku a dospělému publiku.

„Hej mistře, vtaň bystře, vzhlédni na jasnost nebes na 
švarnost. Krásu uhlídáš v tento noční čas …“
Tato známá slova a melodie poprvé zazněla v roce 1796 z 
kúru kostelíka v Rožmitále pod Třemšínem a dala tak 
vzniknout v českém kulturním světě dodnes nejznámější a 
nejoblíbenější vánoční skladbě u nás. Jakub Jan Ryba se 
tématu narození Ježíška nevěnoval ve své tvorbě poprvé 
(Missa pastoralis, tzv. II. česká mše půlnoční), ale poprvé 
bylo jeho dílo celé v češtině a dodnes se jí říká  Rybova mše 
vánoční. 
Jména Bohumil Hanč a Václav Vrbata, jsou pro dnešní mladou generaci asi nejspíš velkou 
neznámou, avšak jejich příběh, příběh přátelství a odvahy je tak silný, že stojí za to se k němu 
vracet a připomínat ho. Od události při mezinárodních lyžařských závodech v Krkonoších 
právě letos uplyne 100 let. Bohumil Hanč, na nějž doma čeká jeho těhotná žena Slávka, se při 
náročném závodu ocitne v oblacích plných andělů pasoucích nebeské beránky, kteří ho zapojí 
do příběhu o narození Ježíška. A snad i proto, že se jmenuje Bohumil – Bohu milý, je mu 
svěřena role Archanděla Gabriela – zvěstovatele narození. 
Hrají: Ivana Bílková, Johana Vaňousová, Luděk Smadiš, Pavel Černík, Dušan Hřebíček, 
Filip Huml, Václav Poul

 

Bohumil Hanč
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Sobota 30. listopadu 2013 od 10 hodin

POHÁREK SČDO 

Oblastní soutěž Svazu českých divadelních ochotníků 
„Pohárek SČDO” Jizerské oblasti v kategorii monolog a di-
alog na základě individuálního výběru.

Přihlášeny do soutěže jsou členové ze souborů Lučany nad 
Nisou, Josefův Důl a Desná.
Soutěž monologů a dialogů je pro příznivce ochotnického 
divadla podívaná neobvyklá, ale o to více zajímavá.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC

pátek 6. prosince od
Vít Peřina: LOUTKY HLEDAJÍ TALENT
režie: Tomáš Dvořák
v podání Naivní divadlo Liberec
Iluzivní marionetová komedie, která si 
parodickou formou všímá aktuálního boomu 
ta lentových soutěží  a  real i ty  show. 
Kouzelníci! Zpěváci! Krotitelé zvířat! Baviči! 
Akrobaté!
Přepestré panoptikum českých talentů v akci! 
Inscenace je určena žákům 5. – 9. tříd ZŠ, 
studentům SŠ a dospělému publiku. 

sobota 14. prosince 
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI 
O třech prasátkách 
v podání Lučanského spolku divadelního
Bob a Bobek 
v podání DS Tyl Železný Brod            
Dvě veselé krátké pohádky o zvířátkách a se 
zvířátky pro naše nejmenší.

sobota 14. prosince od 19 hodin
Vlaďka Koďousková: PODIVNÁ ZÁVĚŤ
režie: Kouřilová Jana
v podání: Lučanského spolku divadelního
Napínavá detektivní groteska, při které se 
budete smát i příjemně bát na motivy hry 
Hrobka s vyhlídkou od Normana Robbinsna.

 

Jaroslav Kočvara, DS Tyl Žel. Brod 
v představení Podivné odpoledne 

Dr. Zvonka Burkeho

Lučanský spolek, Podivná závěť

DS Tyl Železný Brod, Bob a Bobek

Naivní divadlo Liberec, Loutky hledají talent
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Otevřeno: 4.–27. května, úterý – neděle 13–16 hod.

Městské muzeum v Železném Brodě

NÁRODOPISNÁ EXPOZICE, BĚLIŠTĚ

návštěvní doba v listopadu a v prosinci pro obě expozice:
so–ne: 9–12 a 13–16 hod.

SKLÁŘSKÁ EXPOZICE, NÁMĚSTÍ 3. KVĚTNA 37

Výběr z výsledků Letní sklářské dílny 2013  
9. 11. 2013 – 30. 3. 2014
Výsledky letošního sklářského symposia – Letní sklářské dílny, 
která proběhla ve dnech 2.– 4. září v dílnách železnobrodské 
sklářské školy, jste měli možnost shlédnout v rámci letošního 
ročníku Skleněného městečka. Sedm sklářských výtvarníků – 
Marcel Mochal, Alena Matějka, Maxim Velčovský, Jakub 
Berdych, Jan Bohuslav, Oldřich Plíva a Martin Štefánek, 
společně se sklářskými mistry – Emilem Matějkou, Janem 
Bohuslavem, Jaroslavem Bukovským, Lukášem Šulcem, 
Martinem Štefánkem, Michalem Janeckým, Lubošem 
Majšajdrem, Robertem Huškem a Drahošem Netoličkou, tvořilo 
na stejné téma jímž byl i letos „Prostřený stůl”. Kdo nestihl 
výstavu ve sklářské škole, má nyní možnost navštívit sklářskou 
expozici Městského muzea, kde se představí výběr z této bohaté 
kolekce. Umělecké artefakty zůstanou v Městském muzeu a roz-
šíří tak sbírku skla o soudobou uměleckou tvorbu.

MARTA NYMSOVÁ – obrazy | 24. 9. – 17. 11. 2013
Textilní výtvarnice Marta Nymsová představí na Bělišti část své bohaté umělecké tvorby. 
Marta Nymsová (*1948) je absolventkou oboru tkalcovské designatury a výtvarného 
zpracování oděvu na SPŠ textilní v Brně. Dlouhá léta pracovala jako textilní návrhářka              
v n. p. Tiba, později jako výtvarnice-návrhářka v ÚBOK Praha. Od r. 1998 je na volné noze. 

JIŘÍ ŠKOPEK | 23. 11. 2013 – 26. 1. 2014
Jméno absolventa železnobrodské sklářské školy akademického malíře Jiřího Škopka má 
většina z nás spjaté s jeho současnou tvorbou půvabných malovaných pohlednic                        
a vystřihovacích betlémů, v nichž zachytil mnohá malebná zákoutí i dominanty Železného 
Brodu. Nejen s touto částí Škopkovy tvorby, ale například i s ilustracemi pro časopis Krkonoše 
– Jizerské hory vás seznámí výstava v národopisné expozici na Bělišti.

VÁNOČNÍ TRHY na Bělišti | 4. – 8. 12. 2013
Od středy do neděle proběhne další ročník tradičních Vánočních trhů. V prostorách 
národopisné expozice na Bělišti bude připravena bohatá nabídka vánočního a dárkového zboží, 
těšit se můžete také na výrobky Sdružení zdravotně postižených či studentů sklářské školy. 
Dům dětí a mládeže Mozaika připraví pro mladší návštěvníky tvůrčí dílnu. V sobotu od           
11 hodin vystoupí žáci Základní umělecké školy pod vedením Rudy Müllera, kteří zahrají 
vánoční písně ve swingové úpravě. Chybět nebude předvádění řemesel ani občerstvení              
s oblíbeným Bělišťákem. Doprovodná vánoční výstava bude tentokráte ve znamení obrazů 
malíře Jiřího Škopka. 

Lukáš Šulc realizuje 
návrh Maxima Velčovského
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Muzejní noc 2012
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ZUŠ, IKS a Město Železný Brod
Vás srdečně zvou na

III. koncert cyklu „ZUŠka představuje“

Podkrkonošský symfonický 
orchestr

Slavnostní koncert
u příležitosti připomenutí významných událostí 17. listopadu.

Součástí slavnostního koncertu bude předání

Ceny starosty města
15. listopadu 2013 v 19.30 hod. 

Městské divadlo Železný Brod

Na programu: J. Brahms, A. Dvořák, B. Smetana, D. Popper, E. Elgar, M. Glinka,                      
N. Rimskij-Korsakov, M. P. Mussorgskij 

Srdečně zveme širokou veřejnost na tuto jedinečnou slavnostní událost, kde si společně 
připomeneme význam a důležitost listopadových událostí, ohlédneme se za uplynulým 
obdobím v našem městě, to vše za doprovodu krásné hudby, kterou nám zprostředkuje 
Podkrkonošský symfonický orchestr.
Podkrkonošský symfonický orchestr je amatérské těleso se sídlem v Semilech. Ve své nové 
podobě vznikl v roce 2007. Navazuje na tradici stejnojmenného orchestru vedeného v letech 
1954–1990 Jiřím Matlasem a na pozdější činnost Komorního symfonického orchestru 
Krkonošského metra. 
Za čtyři sezóny se PSO rozrostl na zhruba sedmdesátičlenné těleso, ve kterém působí 
profesionální i amatérští hudebníci všech generací. Na zkoušky se sjíždějí každý týden                
z okruhu sta kilometrů. 
PSO si klade za cíl poskytovat hráčům i posluchačům přístup k hudbě, s níž by se jinak mohli 
setkat v živé podobě jen na koncertech velkých profesionálních orchestrů. V tělese působí řada 
žáků ZUŠ i studentů konzervatoří, kteří tak mají možnost získat cenné zkušenosti s hrou            
v symfonickém orchestru.

Mgr. Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ
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od 18.00 hodin

Městské divadlo Železný Brod  
v pátek 22. listopadu 2013 

Host večera 
EVA EMINGEROVÁ  

     se svojí doprovodnou         
     kapelou

SWINGOVÝ
VEČERVstupné 50 Kč – prodej vstupenek 

před začátkem koncertu v divadle

 TANEČNÍ  A  SWINGOVÝ 
ORCHESTR  ZUŠ   

 BIG BAND Železný Brod

 sobota 23. listopadu 2013 od 14 hodin, sokolovna Jirkov

POJĎTE S NÁMI 
ZA DECHOVKOU

Autobusová doprava ze Železného Brodu zajištěna:
13.30 hod. – autobusové nádraží
13.33 hod. – Dům s pečovatelskou službou
13.38 hod. – Malé náměstí
13.42 hod. – zastávka u ZŠ Školní
13.45 hod. – Hrubá Horka
13.47 hod. – Střevelná
Autobusová doprava zpět do Železného Brodu 18.15 hod.

 Taneční a Swingový orchestr ZUŠ

 BROĎANKA se svými sólisty a s hosty dne Milanem Černohouzem             

a Ivanou Zbořilovou 
 Dechová hudba Český ráj se svými sólisty
 Kyzivátová kapela Libáň se svými sólisty

                                        Všechny srdečně zveme! Vstupné 50 Kč.      

Josef Zíma

Milan Černohouz
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Rozsvěcení vánočního stromu 
Tato akce se stala tradicí ve většině českých měst a obcí. 
Nejinak je tomu i v Železném Brodě. V pátek 29. listopadu       
v 16.30 hodin se rozsvítí na náměstí vánoční strom a zkrášlí 
naše město po dobu vánoční. V doprovodném programu 
vystoupí žáci ze Základní umělecké školy Železný Brod 
(literárně dramatický obor a hudební obor) se scénickým 
tancem a trubači. Na náměstí budou stánky s občerstvením. 
Vánoční strom ozdobí velké skleněné koule vyrobené 
ručním tvarováním z volné ruky a technikou foukání ve 
sklářské huti zdejší střední uměleckoprůmyslové školy. 
Každá koule o průměru cca 30 cm je svým způsobem 
originál – barevnost určuje obalování skleněné baňky         
v barevných drtích a sklářských pudrech. Pod stromem bude 
umístěn betlém z dílny místního umělce Standy Pelikána.
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neděle 17. 11. 2013 od 16 hodin
v Městské galerii Vlastimila Rady 
v Železném Brodě (přízemí radnice)

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

Mariánské Lázně

Vaněčkova ulice

Vstupné:15Kč

Sociálně – aktivizační služby pro veřejnost a seniory

Hrátky s pamětí
Dům s pečovatelskou službou 

Železný Brod

 

Přihlášky: Pečovatelská služba Železný Brod

19. 11. 2013  v 10 hod.

Na setkání se těší Zdeněk Choura
Pracovník v sociálních službách, člen České alzheimerovské společnosti

Vezměte s sebou: brýle, tužku a dobrou náladu
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Pozvánka místní skupiny České 
křesťanské akademie – Český ráj:
Athos a raněkřesťanské pa-
mátky Etiopie a Egypta.
Srdečně zveme na přednášku 
d i á k o n ů  M U D r.  T h M r. 
Romana Gapy  a  Josefa 

Brožka o jejich pobytech v klášterech na hoře 
Athos, doplněnou čerstvými informacemi 
doktora Gapy po jeho návratu z návštěvy 
ranekřesťanských památek Etiopie a Egypta. 
Beseda s nimi může býti velmi obohacující.
Středa 27. listopad 2013,  v 18.15, KC Kino 
v Železném Brodě.
Athos „Svatá Hora“ – z řeckého Agion Óros, 
je jeden ze tří poloostrovů na severořeckém 
Chalkidiki. Nachází se zde mnišský stát, 
tvořený dvaceti mužskými kláštery. Na Athos 
nemají podle dávné tradice (sahající až k za-
čátkům mnišství na tomto místě) přístup ženy. 
Legendy praví, že horu Athos navštívila 
Panna Marie, a prohlásila ji za svoji zahra-
du..Tato tradice se udržuje více než 1000 let. 
Zákaz, který v roce 1045 potvrdil byzantský 
císař Konstantinos Monomachos, je i dnes 
úzkostlivě dodržován.
Athonský poloostrov má 50 km na délku, jeho 
šířka se pohybuje mezi 8 a 12 km a jeho plocha 

2je 350 km . Na jihu poloostrova se od moře 
zdvihá hora Athos do výše 2033 m. Přístup na 
Svatou Horu je pouze po moři (ačkoliv je to 
poloostrov, je cesta po pevnině neprůchodná).  
Trvale na Athosu přebývají jenom pravo-
slavní mniši (a několik osob správního
personálu). V současnosti jich zde žije asi 
2000. Politicky spadá pod svrchovanost 
Řeckého státu. Z hlediska církevní jurisdikce 
spadá Svatá Hora přímo pod konstantinopol-
ského patriarchu.
Pro pravoslavné křesťany má Athos jedinečný 
význam, jako jedno z pomyslných du-
chovních center pravoslaví. Na Svaté Hoře je 
přes tisíciletí nepřetržitě pěstována pra-
voslavná duchovní tradice. Svatá Hora je pro 
pravoslavné křesťany místem, kde mohou 
zažít hlubokou duchovnost.  

Právem je možné považovat Svatou Horu za 
duchovně – kulturní klenot světa, neboť ve
starobylých monastýrech a poustevnách jsou 
přechovávány památky nevyčíslitelné 
hodnoty. Jedná se o práce ikonopisců, 
řezbářů, kaligrafů a dalších umělců. Také 
příroda si zde uchovává dnes již ne zcela 
běžnou neporušenost.
MUDr. ThMgr. Roman Gapa je lékař 
záchranné služby a pravoslavný jáhen             
z Poličky. Josefa Brožka ze Železného Brodu 
ani nemusím představovat, už zde několikrát 
velmi poutavě přednášel.
Proto bychom měli využít tento potenciál         
a opět zaplnit prostor kina do posledního 
místečka! Srdečně všechny zveme a těšíme se 
na bohatou účast a spoustu otázek nejen          
k danému tématu.

Ing. arch. Martin Tomešek
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www.zeleznybrod.cz

TJ Sokol Bzí pořádá 

23. 11. 2013 od 10 hod.

v místní sokolovně

Vánoční trhy
občerstvení zajištěno
bohatá nabídka zboží

Těšíme se na Vaši hojnou účast.
S podporou Města Železný Brod

Srdečně Vás zveme na 8. Adventní koncert 
v kostele Nejsvětější trojice ve Bzí, 

který se uskuteční v neděli 8. prosince 2013 od 15 hodin.
ZAHRAJE 

SMYČCOVÉ KVARTETO 
AD LIBITUM 

z Turnova, zazpívá Mgr. Jarmila Klokočníková. 
Po skončení svařák a štrůdl. 

Pořádá BZOS.
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 foto: Honza Brok
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Mariánské LázněMariánské LázněMariánské Lázně

Blahopřejeme jubilantům
V měsíci říjnu 2013 oslavili významné 

životní  jubileum  tito naši spoluobčané.
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti.

Pokud oslavíte narozeniny v měsíci listopadu 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. 
listopadu 2013.

70 let
Miloslav Šonský
Milena Bartošová
Jan Suchý
Vlasta Bernatová
Jiří Šilhán

75 let
Jiří Bryknar
Věra Sláviková
Stanislav Šimek

80 let
Miloslava Fejfarová

81 let
Raduška Nejedlová
Ladislav Kubáček
Ludmila Salabová

82 let
Irena Kouřilová

83 let
Věra Hrustinczová
František Kyška
Jaroslava Drdová

84 let
Marie Cincibusová

Věra Pospíšilová
Milada Kubáčková

Jaroslav Louda
Božena Hušková

85 let
Božena Podzimková

86 let
Milada Jirušová

František Čepelka

87 let 
Jiřinka Hujerová

Jindřich Stehr
Karel Hloupý

88 let
Jarmila Kinská

89 let 
Milada Táboříková

Věra Zavadilová

92 let
Jarmila Bredlerová
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OHLÉDNUTÍ – Miroslav Hracha
7. Kapitola 
NA VOLNÉ NOZE 
Do Lesova u Karlových Varů jsem se po vojně 
už nevrátil, neboť za 22 měsíců nastaly jiné 
podmínky, pro mne nepřijatelné. To jsou, jak 
se zdá, také následky nesmyslné vojny. Je to 
jako přestřižený film. Jak těžké je po takové 
nedobrovolné pauze navázat nit a - jakoby se 
nic nestalo - pokračovat v začaté práci. A tak 
jsem se začal aklimatizovat a rozhlížet. 
Vychutnával jsem první opojení neomezené 
svobody. 
Procházel se uličkami Starého města a 
navazoval přerušená přátelství s kamarády. 
Jedním z nich byl Honza Čištín, redaktor v 
Melantrichu. Zašli jsme na jedno orosené 
pivo. Z této náhodné schůzky mi byla 
nabídnuta spolupráce s redakcí. Asi za týden 
už jsem s Honzou navštívil hudebního 
skladatele, populárního Karla Vacka v jeho 
vile v Hostivaři. Redaktor Čištín měl za úkol 
napsat reportáž k Mistrovým narozeninám. 
Mne přizval místo fotografa, to abych pořídil 
k fejetonu kresbu. Tak se i stalo. V novinách 
vyšla reportáž pod názvem "Písnička za groš". 
Jednalo se o nejslavnější skladbu, o 
"Cikánku". Tak jsem se pomalu začal vžívat 
do běžného života. Začínají skutečné starosti, 
neboť nastal ten pravý čas. V každém počátku 
nové etapy života bývá člověk vděčný za 
každou nabídnutou pracovní příležitost, 

zvlášť ve svém oboru. Nemůže si moc vybírat 
a tak vezme za vděk vším, co se v daném čase 
nabízí. 
U mne to byla restaurátorská práce, a to ve 
dvoraně Akademie věd v Krakovské ulici. 
Tam se dodnes nalézá socha v antickém 
pojetí, tehdy dost poškozená. Poté mi byla 
nabídnuta práce na barokním zámku v 
Byšicích, nedaleko Všetat. Jednalo se o více 
než l m vysoké keramické vázy do zámeckého 
parku a ozdobné konzoly do interiéru. Když 
jsem jednou plně soustředěn, kolem půlnoci, 
pracoval na konzole v interiéru, poklepal mi 
zezadu někdo na rameno a oslovil mne: "Tak 
 co, mistře, jak to jde?" Mnoho jsem si této 
otázky nevšiml, neboť jsem měl rozdělanou 
sádru. Až za chvíli jsem zdvořile reagoval. K 
mému údivu byl tento půlnoční host sám 
tehdejší předseda vlády Lubomír Štrougal. 
Trochu jsem překvapen byl, i když jsem 
věděl, že takové návštěvy byly zde velmi 
časté. Hlavně u Akademie věd a vlády. Tento 
noční rozhovor se odvíjel hlavně kolem 
umění, až došlo na to, že moje jméno tento 
politik znal. Chodil často do sportovní haly na 
hokej, kde byla moje plastika malého 
hokejisty pod názvem "Kluci, nahrajte!" 
Nemohu si na náš dialog stěžovat, ale 
nabízenou pomoc od této osoby jsem nikdy 
nevyužil. Hlavně proto, že mé politické 
mínění se ubíralo zcela jiným směrem. 

Ing. arch. Miroslav Hracha
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Stalo se před 80. lety

(ph)

(ph)

Z muzejního depozitáře
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Iv sobotu 19. 11. 2011 od 9 hod.v sobotu 19. 11. 2011 od 9 hod.

Váza s rytinou a věnováním
Dalším z nedávných přírůstků do muzejních sbírek je váza ze 
železnobrodské sklářské firmy Miloslava Lubase, žáka 
sklářské školy z let 1924–27. Miloslav Lubas brzy po 
absolvování školy zúročil nabyté znalosti a zkušenosti a založil 
si vlastní firmu na zušlechťování skla. Se školou však nadále 
spolupracoval, když ve své výrobě využíval návrhů profesorů     
a v dílnách i jejích žáků. Škála výrobků, které vycházely z jeho 
závodu, byla velmi široká. A to jak užitných, tak i uměleckých 
(nápojové soubory, mísy, vázy, ale i drobné intaglie). V našich 
sbírkách mnoho materiálu k firmě Miloslava Lubase bohužel 
nemáme. Doposud to byly pouze fotografie a žádný skleněný 
výrobek. Když se naskytla možnost získat vázu, o které jsme 
věděli, že je z dílen M. Lubase, zakoupili jsme ji do muzejních 
sbírek. Broušená křišťálová váza s rytinou dětské hlavy              
s vlajícími vlasy a rytým věnováním (V UPOMÍNKU NA 
VÁNOCE 1937) je ukázkou běžné komerční produkce firmy. 
Rytina je signovaná monogramem ML. Vzor rytiny použitý na 
váze nesl označení Vítr a objevil se v inzerátu firmy Lubas        
v inzertní příloze katalogu výstavy skla, vydaného v Železném 
Brodě v roce 1933. 

Letecká sbírka. Jako v jiných městech, tak     
i u nás provedena byla v minulých dnech 
dobrovolná sbírka na vybudování vojenského 
letectví. Vybírání po domech ochotně 
provedli členové Masarykovy Letecké Ligy. 
Je opravdu potěšitelným zjevem, že naše 
občanstvo projevilo pro sbírku patřičné 
porozumění, což je patrno z dosavadního 
výsledku sbírky, která dosáhla ke dni             
6. listopadu výše 5 102,75 Kč. Výsledek tento 
není konečný, neboť u městského úřadu, 
vzhledem k tomu, že trvání sbírky bylo 
prodlouženo do konce listopadu, vyloženy 
jsou po tuto dobu sběrací archy , kde možno 
další příspěvky složiti. Město Železný Brod 
přispěje na sbírku rovněž větší částkou, 
rovněž tak očekává se, že místní peněžní 
ústavy zvýší přiměřeně svůj dosavadní dar,      
v kterémž smyslu apeloval na ně přípisem 
městský úřad. Předpokládá se, že se všemi 
dalšími příspěvky bude možno docíliti částky 
7.000Kč, což by pak representovalo 2 Kč za 
každého obyvatele města. Dosažený úspěch
sbírky je radostným, uvážíme-li, v jakých  

těžkých dobách se akce tato podniká. 
Mimořádná doba však vyžaduje mimo-
řádných činů.

Rušení berních úřadů a soudů. Úsporná 
akce vládní má postihnouti řadu měst, v nichž 
není okresní úřad. Mají tu totiž býti zrušeny 
soudy a berní úřady. Nelze ani domysliti, jak 
by bylo naše město postiženo, kdyby k tomuto 
kroku mělo dojíti u nás. Uvážíme-li, že soudní 
okres, který má přes 25.000 obyvatel, měl by 
býti zrušen a všechno jeho obyvatelstvo 
odkázáno k dojíždění jinam při každé 
sebemenší úřední agendě, znamenalo by to 
naprosté ochrnutí celého života. Aby tomu 
bylo všemožně čeleno, konáno bylo několik 
schůzí všech nejváženějších zájemců o 
zachování dosavadního stavu. Zvolena užší 
redakční komise, která vypracuje k cíli tomu 
patřičné memorandum se všemi statistickými 
údaji. Je nutná nejvyšší pohotovost, aby 
tomuto útoku zasahující přímo existenční 
možnosti města bylo náležitě čeleno.
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Onehdá jsem jel autobusem – by bus – do 
Chicaga.  Do tohoto velkoměsta vede několik 
dálnic – Interstate Highway – které v tuto 
ranní hodinu – early morning – byly 
přeplněny auty  – heavy traffic – ale vše se 
pohybovalo hladce – smoothly – a ohleduplně 
– with consideration, with great care – Na 
některých silnicích vedoucích do města se 
musí platit – pay toll, toll road –  většina jich 
je však bezplatná  – free. Všechny jsou však 
báječně udržované – maintained.  Proudy aut 
se pohybují hladce – smoothly – a rychle – 
with high speed – a hlavně ohleduplně. Ještě 
nikdy jsem neviděl na dálnici – highway – 
neštěstí – accident – i když se vyskytuje 
mnohdy zácpa – tie up, jam – ale ta je 
způsobena prostě spoustou automobilů, které 
se snaží nějakým způsobem dostat ke svým 
denním povinnos tem –  reach  the i r 
destination. Když jedete, musíte sledovat 
dopravní značky – traffic signs – které vás 
informují, kde odbočit – turn off – abyste 
správně dojeli k cíli – reach your destination – 
a nemuseli složitě hledat cestu a neztratili se – 
get lost. Nemáte čas – there is no time – na 
dohadování se – to guess. 
Když tedy konečně dojedete kam jste chtěli, je 
nutno zaparkovat váš vůz – park your vehicle 
– bezpečně a podle pravidel – safely and 
correctly – abyste nedostali pokutu – fine –     
a nebo dokonce, aby váš vůz nebyl odtažen – 
towed away – policií. To je velmi drahá 
propozice – very expensive affair – Parkovací 
místa – parking spots – na ulici jsou jasně 
vyznačena – clearly marked – zároveň            
s časovými omezeními – time limits. Nejlepší 
je však použít parkovací místa – parking lots – 
kde se musí platit někdy až moc – pay a lot – 
ale máte jistotu a klid v duši – peace of mind.
Po městě je nejlepší se pohybovat městskou 
dopravou – public transportation – nebo 
taxíkem – take (get, use) a taxi (a cab) – ba       
i pěšky – on foot.  Ulice jsou všechny kolmo 
na sebe a orientace je snadná. Nemůžete se 
ztratit – cannot get lost. Vzdálenosti jsou však 
veliké – it is too far to go (walk) – Na každém 
rohu naleznete restauraci nebo aspoň rychlé 
občerstvení – fast food – abyste se mohli

Druhá lekce angličtiny s panem Kalfusem
občerstvit – get refreshment – buď hamburger, 
hot dog – vzít si něco k jídlu s sebou – to go  – 
nebo aspoň zmrzlinu – a cone of ice cream – 
v a n i l l a ,  s t r a w b e r r y,  l e m o n ,  l i m e , 
butterscotch, chocolate. Dobrou chuť! Enjoy!
Chicago je postaveno přímo na jezeře – Lake 
Michigan – a mrakodrapy – skyscrapers –       
a vysoké obytné budovy s kancelářemi – 
highrise apartment / office buildings – lemují 
pobřeží – lakeshore – docela malebně – 
colorful .  Svého času bylo domovem 
nejvyššího mrakodrapu na světě – Sears 
Tower. Dnes už zdaleka ne – far from it. Je také 
domovem velkého letiště – O´Hare – Jelikož 
je město položeno na poloviční cestě – half 
way between – mezi New Yorkem a Los 
Angeles.  Začíná zde i slavná silnice 66, dnes 
nahrazena dálnicemi – Interstate Highways –. 
Chicago má svou slavnou minulost, spíše 
neslavnou – ignominious past – jako domov 
zločinných band – gangs – Al Caponeho, 
Dillingera atd., ale i velkého množství 
Českých a Slovenských přistěhovalců – 
immigrants – kteří dodnes zanechali své 
čtvrtě – neighborhoods – se znaky svého 
původu – origin –.
Chicago je též známo jako město větru – 
windy city – jelikož je otevřeno přímo na sever 
přes jezero Michigan bez ochrany hor             
a kopců. Přesto je to příjemné velkoměsto – 
metropolis – dnes již bezpečné a kulturně 
velmi na výši – cultured.

Ing. Jaroslav Kalfus

Chicago
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AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY 
ZA LEVNÝMI NÁKUPY
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Dále nabízíme pronájem skladových prostor a garáží 
v areálu bývalého ŽBS.  

       LEVNÉ NÁKUPY 
    ŽITAVA – 23. 11. 2013

(Toom, Praktiker, Kaufland), cena 150 Kč

odjezd: 
7.00 hod. Jirkov – zast.
7.05 hod. Hrubá Horka – zast. 
7.10 hod. Železný Brod autobus. nádr.
7.20 hod. Líšný – zast.
7.25 hod. Malá Skála – zast. na Labi
7.35 hod. Turnov aut. zast. u masny
7.45 hod. Radvanovice DPS
 

ADVENTNÍ TRHY  
DRÁŽĎANY
7. 12. 2013 

odjezd:
8.30 hod. Jirkov – zast.
8.35 hod. Hrubá Horka – zast. 
8.45 hod. Železný Brod autobus. nádr.
8. 55 hod. Koberovy – u obchodu
9.15 hod. Radvánovice 0150 parkoviště u DPS
9.30 hod. Turnov – aut. zast. u masny

cena 295 Kč

PŘIHLÁŠKY NA TEL.: 603 213 025, 483 389 545
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Novinky z Městské knihovny
Josef Formánek: Syn větru a prsatý muž
Prsatý muž se po osmi letech vrací na ostrov 
Siberut a zjišťuje, že se v mnohém změnil, stejně 
jako jeho život. Jedinečný příběh o změně tak 
velké, že si ji jen těžko dokážeme představit. Kdo je 
Syn větru a jak ovlivnil příběh Davida Zajíce? 
Kniha je věnována místům a bytostem, jež zmizely, 
a láskám, co zůstaly. Pokračování bestselleru 
Prsatý muž a zloděj příběhů.

Marta Davouze: Dům v Bretani
Autobiografická knížka zachycuje barvité zážitky 
autorky poté, co ve středním věku přesídlila            
z Prahy do Francie a musela se přizpůsobit 
naprosto odlišnému životnímu stylu bretaňského 
venkova. Stala se trochu námořnicí, trochu 
farmářkou, trochu hoteliérkou, to vše zprvu bez 
znalosti francouzského jazyka.

Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej IV. 
Král básník Václav II.
Závěrečný díl ságy o jedné z nejslavnějších epoch 
českých dějin, o době velkých přemyslovských 
králů. Začíná koncem vlády Přemysla II. Otakara, 
vypráví o vládě Václava II. a vraždě jeho syna 
Václava III. Král Václav II. byl zajímavou 
osobností, v dějinách možná trochu nedoceněnou.

Michal Viewegh: Můj život po životě
Osmého prosince 2012 praskla Michalu 
Vieweghovi aorta. Proti všem předpokladům nejen 
přežil, ale o necelý rok později vydává novou, svou 
pětadvacátou knihu. Pokouší se v ní zachytit, jak 
vypadá život člověka s těžce poškozeným 
mozkem, člověka, který by měl být šťastný, že 
zůstal naživu... ale jde mu to jen stěží.

Simon Mawer: Pád
Rob Dewar se vrací autem domů, když v rádiu 
uslyší zprávu o smrti svého starého kamaráda          
a kdysi také horolezeckého partnera Jamieho 
Matthewsona, známého a úspěšného horolezce, 
který se zabil při pádu z obávané skalní stěny          
v severním Walesu. Ačkoli se tito dva muži již 
několik let neviděli, Rob okamžitě otáčí svůj vůz      
a spěchá do Walesu, aby nabídl pomoc a útěchu 
Ruth, vdově po Jamiem. Tahle změna trasy se 
ukáže být osudovým momentem, který Roba 
přiměje vydat se na pomyslnou cestu zpět v čase do 
doby svého mládí, do dnů, kdy učinil určitá klíčová 
životní rozhodnutí, která jej nyní začínají 
pronásledovat.

Jussi Adler Olsen: Složka 64
Další severská detektivka oblíbeného autora 
přináší čtvrtý případ komisaře Carla Morcka a jeho 
oddělení Q, zabývajícího se odloženými případy. V 
roce 1987 došlo k řadě zmizení osob, jež spojovala 
jedna osoba a její životní osud…

Khaled Hosseini: A hory odpověděly
Khaled Hosseini se ve svém třetím románu opět 
vrací do rodného Afghánistánu, ale zavede nás i do 
Paříže či Kalifornie. Vypráví příběh sourozenců 
rozdělených v dětství. Abdullah vyrůstá v chudobě 
afghánského venkova a nepřestává toužit po 
ztracené sestře, zatímco Pari, která zapomněla, že 
kdy měla nějakého bratra, vychovává bohatá 
rodina v Kábulu a Paříži. Na pozadí téměř šedesáti 
let dramatické afghánské historie se odehrává 
příběh lásky, ztrát i obětí. Je lepší být odtržený od 
rodiny než trpět bídou? Co mohou či mají udělat 
bohatí pro chudé? Na tyto otázky hledá Hosseini       
v mistrovském vyprávění odpověď. 

NOVINKA – PŮJČOVÁNÍ SPOLEČEN-
SKÝCH HER OD FIRMY ALBI:
Moderní deskové hry zažívají velký rozkvět a staly 
se fenoménem současné doby. Nabízíme 
následujících šest  moderních deskových                
a karetních her pro zpestření vašeho volného času.                                                                                                                           
Hry půjčujeme  na 14 dní, je nutné složit  vratnou 
zálohu a podpisem stvrdit půjčení hry a zaručit se 
za její vrácení v pořádku.  Nelze půjčit více her 
najednou.

                                                                                       
PÁRTY ALIAS – velká sázka 
Párty hra pro 4 a více hráčů od 11 let . Vsaďte si 
sami na sebe i na své přátele, zda dokáží splnit 
vtipné a roztodivné úkoly. Budete modelovat          
z plastelíny, předvádět pantomimu, plnit pohybové 
úkoly a další. 

DOMINION 
Strategická hra pro 2 - 4 hráče od 8 let . Jednoduchý 
a netradiční herní princip, rychlá herní doba            
a spousta strategických možností dělá z Dominion 
jednu z nejlépe hodnocených her světa. Vybudujte 
si své dominium a získejte rozsáhlé majetky dříve 
než soupeři.

UBONGO
Rodinná hra pro 2 - 4 hráče od 8 let  s vyváženým 
poměrem rychlosti a strategie. V samotném nitru 
černé Afriky jsou ukryty diamanty nedozírné ceny. 
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Jen šamani místního kmene vědí, jak se k nim 
dostat. Podaří-li se Vám vyřešit hlavolamy, cesta     
k pokladům se otevře. 

V KOSTCE SVĚT
Vzdělávací hra pro jednoho nebo více hráčů od        
8 let. Desetiminutová hra na procvičení paměti        
o státech světa, aneb co si zapamatujete za 10 
vteřin? V této hře se s pomocí 71 karet s obrázky 
různých zemí světa dozvíte vždy to nejzajímavější 
z každé země. 

 
ZLATÉ ČESKO
Kvízová hra až pro šest hráčů od 12-ti let . Zlaté 
Česko navazuje na obrovský úspěch vědomostní 
hry Česko, otázky a odpovědi. Obsahuje zcela nové 
otázky. Oboustranný herní plán umožňuje hrát          
i dobyvatelskou verzi této hry, ve které budete 
dobývat hrad Karlštejn.

 
OSADNÍCI Z KATANU – rychlá karetní hra
Karetní hra pro 2–4 hráče od 8 let. Karetní varianta 
legendární deskové hry. Kdo rychleji postaví více 
cest a pomůže osídlit ostrov Katan? Je třeba sehnat 
stavební materiál na nové cesty a vesnice. 

 

Letošní podzim je svým počasím k nám opravdu štědrý. Jeho romantickou krásu si připomněl     
i Dům s pečovatelskou službou v Železném Brodě na domácí výstavce seniorů, připravené        
z ručních prací výtvarné dílny. Josef Nejedlo

Dům s pečovatelskou službou Železný Brod

Dana Hudíková
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Přehlídka železnobrodských kapel
KAPELNÍCI

Historie kapely začala v roce 1992, kdy se v sokolovně na Hrubé Horce začala scházet parta 
muzikantů. Původně hráli jen tak pro sebe a přátele, jak se říká, „aby nám pivo chutnalo“, ale     
o dva roky později v dubnu 1994 tu je první veřejné vystoupení v Alšovicích. Od té doby 
hrajeme na zábavách, country bálech, jarmarcích atd. Jedním z mezníků v historii kapely je rok 
1999, od toho roku hrajeme v nezměněné sestavě a též jsme začali hrát pravidelné Country 
večery v hospodě na Vrší a v osadě Zbytky nad Zásadou. Hrálo se každý měsíc po dobu deseti 
let. Kapelu založili dva členové a to Míra Kopal (kytara, zpěv, řidič, bednař) a Jarda Rydval 
(banjo, zpěv, harmonika). Pak přišel Jarda Fojtík (baskytara, zpěv, zvuk), Míra Kieveg 
(kytara, zpěv) a Jiří Šefr (mandolína, dobro).
Proč název Kapelníci – to už nikdo neví, asi proto, že nemáme určeného kapelníka (to chtěl být 
každý) a proto, že do toho všichni kecáme a dle tohoto to vypadá. Dobrým poznávacím 
znamením, že hrají Kapelníci, je to, že lidem stoupá dobrá nálada a hostinskému stoupne 
spotřeba Becherovky. Ještě chceme touto cestou poděkovat Sokolu Hrubá Horka za střechu nad 
hlavou, protože to je naše základna, kde zkoušíme a kde to všechno vzniklo.
Až budeme někde hrát, přijďte pobejt, rádi vás uvidíme.                   

Kapelníci  Železný Brod 

Jiří Šefr Jarda Fojtík
Jarda Rydval

Míra Kieveg
Míra Kopal
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Mariánské LázněMariánské LázněMariánské LázněMariánské LázněMariánské LázněMariánské Lázně KrkonošeMariánské LázněMariánské LázněMariánské LázněMariánské LázněMariánské LázněMariánské Lázně Krkonoše

Víte, kdo je to lichožrout? Přece tvor, který sídlí téměř v každé domácnosti. Možná i vám se 
včera ztratila jedna ponožka. Kdo za to může? Lichožrout! Záhadný tvor, který se živí 
ponožkami, ale jednu z páru nám vždy nechá.
V pondělí 30. září 2013 jsme přijali pozvání paní Mgr. Dany Hudíkové, ředitelky Městské 
knihovny v Železném Brodě, aby si děti z družinky vyrobily také svého lichožrouta. 
Děkujeme.

Dana Maršinská
vychovatelka,  ZŠ Školní

Lichožroutí výtvarná dílna
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Ve čtvrtek  19. 9.  se na naší škole již tradičně uskutečnila akce CESTA LESEM POHÁDEK. 
Počasí sice nebylo nic moc, ale děti i paní učitelky se vyzbrojily gumáky a dobrou náladou a tak 
vše proběhlo jak mělo. Letos se nám mezi pohádkové postavy Boba a Bobka, Rumcajse, 
Marfušu, Šeherezádu a další přimíchali indiáni a šílení vědci. Šílení vědci nabízeli dětem 
ochutnávky z baněk a odměrných válců, které vypadaly velmi zvláštně, a paní učitelky potrápili 
chemickými vzorečky. Všichni to zvládli na jedničku, dokonce i ti nejmenší z MŠ Vápenka        
a z MŠ Pipice. Do cíle se vrátili všichni s úsměvem ve tváři a to je čekala ještě sladká odměna od 
Olinky z Bonanzy. Nejvíce bodů získali naši prvňáčci a tak dostali za 1. místo dort z cukrárny 
MIKULA. Děkujeme. Další poděkování patří letošním deváťákům, kteří se zhostili rolí 
pohádkových postav na jedničku a p. uč. Roztočilové za pomoc. Tak za rok ahoj!    

Konečně nastal pátek 4.října a děti ze ZŠ Pelechovská se dočkaly své oblíbené večerní 
pohádkové cesty. 55 malých odvážlivců se vydalo hledat zlaté klíče čaroděje Blažeje. Na trase 
je očekávaly pohádkové postavy s úkoly. Čerti měli kouzelnou kostku, hastrman věštil 
budoucnost, u krále musely osvobodit klíči královnu.......Do školy přišly trochu vymrzlí, ale 
hned dostaly teplou polévku a čaj. Pak zalehly do svých spacáků. Ráno, po snídani, se dočkaly 
vyhodnocení a odměn. Zvítězili všichni.
Děkuji pedagogům z naší školy i bývalým žákům za pomoc.Maminkám, které upekly dobroty 
k snídani. Věřím, že v takovém počtu se za rok opět setkáme. 

Cesta lesem pohádek

Lada Palová
školní družina, ZŠ Pelechovská

Večerní pohádková cesta

Hana Týblová
školní družina, ZŠ Pelechovská
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Sdružení zdravotně postižených
e-mail:         neslysicizb@seznam.cz

e-mail:      S  ZdPZB@seznam.cz

4. 11.  po  úřední den od 14 hod.
6.  11.  stř  schůze výboru od 14 hod.
13. 11.  stř  ŠLÁPOTY – CHŮZÍ   
 PROTI DIABETU
 Sejdeme se ve 14 hod. na Malém   
 náměstí, půjdeme na Spálov          
 a  zpět .  Těšíme se na Vás. 
 (pí Petružálková)
18. 11.  po  Klub ručních prací od 14   
hod. (pí Nováková)
20. 11.  stř Tradiční předadventní    
 posezení v prostorách naší   
 klubovny na Poříčí. Hudba    
 zajištěna. Upečené dobroty od  
 účastníků jsou vítány. Ostatní  
 občerstvení zajištěno. Srdečně  
 zveme všechny, kteří si chtějí  
 popovídat, pobavit se a zazpívat.

Sledujte naši vývěsku na tržnici.
Krásný předvánoční čas přeje za výbor

  Marcela Minářová

OMLUVA
Všem účastníkům ozdravného pobytu        
v Chorvatsku se jménem celého výboru 
Sdružení i jménem svým velice omlouvám 
za pozdní odjezd z Brodu. Řidič p. Krejčů 
neuznal moji žádost odjezdu jako vždy        
v 16.30 hod. a domluvil se s mojí zástupkyní 
na odjezd v 20.30 hod. Bohužel to dopadlo 
až na odjezd v 23.30 hod. Když jsem se to    
v nemocnici dozvěděl, měl jsem moc 
zkaženou a velmi rozhořčenou náladu. 
Když jsem se později dověděl také o velice 
špatném přístupu k cestujícím, konzultoval 
jsem vše s vedením CK ADRIA SUN         
p. Tylem, který mi řekl, že už ho tento rok 
nechtěl, ale jen kvůli nám, že jsme s ním

byli vloni spokojeni, ho vzal. Na příští rok, 
pokud nějaký pobyt u moře vyjednám, se vám 
zaručuji, že řidiči budou jiní a spolehliví. 
Doufám, že se vám alespoň pobyt u moře        
líbil a že jste byli spokojeni s ubytováním. 
Berte, prosím, tuto omluvu upřímně.

Děkuji, Josef Brynda

ZÁJEZD
Sdružení zdravotně postižených uskutečnilo 
ve dnech 6. 9.–15. 9. 2013 ozdravný 
rekondiční pobyt v oblasti Malá Luka             
u Omiše, který zajišťovala cestovní kancelář 
ADRIA SUN z Brna, vedoucí p. Tyl.
Pobytu se zúčastnilo 50 osob s různými 
postiženími, i různých věkových kategorií, od 
dvanácti let až přes osmdesát. Všichni jsme 
byli ubytováni ve Ville FIS, kde byly 
apartmány hezky zařízené a uspokojovaly 
všechny účastníky zájezdu. K moři byly 
přístupy hodně bariérové, ale každý účastník 
si našel schůdnější cestičky, takže za týden to 
všichni zvládli bez úrazu. Polopenze byla 
výborná, byla zajišťována dovozem z jedné     
z restaurací. Po seznámení delegátkou             
o možnosti výletů se uskutečnily výlety do 
nočního Splitu, Mostaru, Omiše, Staniči… 
Jelikož všechny dny nebyly slunečné, mohly 
se provozovat i pěší tůry. Večery byly plné 
hudby, což zajišťovali dva účastníci zájezdu 
harmonikou a kytarou, zpívalo se i tancovalo. 
Určitě tento rekondiční pobyt přinesl po 
stránce zdravotní pohodu i uvolnění od 
všedního života, po stránce kulturní veselou 
mysl a seznámení s dalšími účastníky              
a změnu.

Miroslava Paldusová
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Chvíle strávené s pejskem mají být pro všechny 
zábavou. Určitě je radostnější a pohodlnější 
pobývat ve společnosti poslušného a vychovaného 
psa, než s nezvladatelným rošťákem, co po všech 
skáče, nepřiběhne na přivolání a na vodítku tahá, 
div se neoběsí.  
Ať už chcete připravovat svého psa pro zkoušky 
nebo ho jen pod odborným vedením naučit 
základům bezproblémového chování, nabízíme 
naši pomoc. V naší „psí škole“ se scházíme každou 
sobotu v 9 hodin ráno za areálem Technických 
služeb a cvičíme psy v poslušnosti i obranách, 
vždy podle pokročilosti každého jednotlivce. Rádi 
mezi námi přivítáme psy všech plemen s proká-
zaným i neprokázaným původem, zkušené i úplně 
nezkušené. Nevadí, když jste vy sami psa nikdy 
necvičili a nevíte, jak na to. Ani my netvrdíme, že 
na vše máme recept a že náš postup je jediný 
správný. Stejně jako každý člověk, tak i každý pes 
je individualita, na kterou žádná šablona neplatí, proto se vždy snažíme společně hledat metody 
ušité na míru každému psovi i jeho páníčkovi. Přijďte se za námi podívat a strávit s námi sobotní 
dopoledne. Uvidíte, že si ho užije nejen váš pes, ale i vy sami.  
             Hanka Gregarová

Kynologický klub Železný Brod

 TJ SOKOL HRUBÁ HORKA VÁS ZVE NA 

DĚTSKÉ MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
Sportovní a dovednostní hry a hlavně tanec

SOKOLOVNA HRUBÁ HORKA 
v sobotu 7. 12. 2013, začínáme od 14 hodin

Perfektní disko hudba, Mikuláš s čertem a andělem určitě přijde.
Občerstvení jak pro malé, tak i pro odrostlejší je zajištěno.

Vstupné 30 Kč (dospělí), 10 Kč (děti), masky zdarma.

ČČK HRUBÁ HORKA POŘÁDÁ 

MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU S PŘEKVAPENÍM
K tanci a poslechu hrají KAPELNÍCI
SOKOLOVNA HRUBÁ HORKA sobota 7. 12. 2013 od 20 hodin
Zveme Vás na příjemné posezení při dobré hudbě a u dobrých 
horeckých specialit. Vstupné  70 Kč
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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 2013
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SVAZ BRANNĚ – TECHNICKÝCH SPORTŮ 
ČESKÉ REPUBLIKY 

(základní organizace v Železném Brodě, nábřeží Obránců míru č. 847, Železný Brod) 

Opět úspěch Železnobrodských střelců
Naši střelci v kategorii „B” mládež obsadili na Mezinárodním mistrovství ČR, 

v branném víceboji v soutěži družstev krásné IV. místo
( družstvo ve složení: Petra Hlubučková, Jaromír Mach, Václav Břichňáč)

V soutěži jednotlivců ve střelbě ze vzduchové pušky bez rozdílu kategorií obsadil 
Václav Břichňáč pěkné druhé místo.

Všem za tato umístnění patří naše poděkování.

          Za Základní organizaci SBTS ČR v Železném Brodě:
              Antonín Cibulka, předseda  

Rok 2013 se  stal,  po mnoha letech  nejúspěš-
nějším  rokem pro lukostřeleckou veřejnost.   Od  
6. 10. 2013 do 13. 10. 2013 se v Itálii na Sassari 
konalo mistrovství světa v lovecké lukostřelbě.  
Přihlášeno bylo 29 zemí z celého světa, které 
vyslaly téměř 300 svých nejlepších lukostřelců. 
Z České republiky  jelo  na prestižní závod 12 
závodníků reprezentujících tento rozvíjející se 
sport. Reprezentační účast si vystřílel i Ladislav  
Koráb, člen klubu Lukostřelci Pojizeří – black 
arrows, působící na Železnobrodsku. Střílel         
v lovecky preferované  kategorii  „tradiční  
longbow“. V této kategorii byl společně s dalším 
českým závodníkem Tomášem Hanušem – 

výrobcem luků Arni  a  mistrem Evropy  2012.  Oběma se, myslím, podařilo reprezentovat naši 
zemi,  když  se náš Láďa  Koráb  probojoval celou plejádou střelců a stanul na pěkném 
patnáctém místě. Tomáš Hanuš vědom si své pozice favorita nezklamal a stal se vícemistrem  
světa  roku  2013.
Česká výprava se vrátila ještě s jednou  bronzovou  medailí  R. Kocourka v kategorii  Bare Bow 
muži a jen o kousíček  nám uteklo,  třetí místo kategorie  BB  v ženách.
 Boj našich borců  je  zachycen na You tube z natáčení italské televize.
Gratulujeme 

 

Velký úspěch české lukostřelby

Lukostřelci Pojizeří – black arrows
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SKI BAZAR
Sport Jodas

Masarykova 515, Železný Brod 

Výstava – Skleněné betlémy 
2. 12. 2013–5. 1. 2014 – 5. ročník
Touto cestou vyzýváme všechny skláře, aby se                
i v letošním roce zapojili do výstavy s názvem Skleněné 
betlémy a vytvořili nový originální kousek. V letošním 
roce se uskuteční již 5. ročník této krásné výstavy. 
Zároveň se obracíme na všechny občany s prosbou. 
Výstava bude doplněna dobovými skleněnými 
vánočními ozdobami – pokud tedy nějaké vlastníte        
a chcete je pro potřeby výstavy zapůjčit – neváhejte nás 
kontaktovat na:
zpravodaj@zelbrod.cz , 483 333 925.
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1/8 str.

1/4 str.

½ str.

celá str.

čb. barevná inz., 
obálka uvnitř

barevná inz., 
zadní str. obálky

400

700

1 200

2 000

2 400

700

1 100

1 800

2 800

1 000

1 500

3 600

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

4,3 x 6 cm

9 x 6 cm

9 x 12,4 cm

18,4 x 12,4 cm

www.zeleznybrod.cz
zpravodaj@zelbrod.cz

tel.: 483 333 925, mobil 739 286 876

 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 řád-
kové 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 %.

NOVĚ! 
PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ 

V KOSMETICKÉM SALÓNU 

KANANGA
B. MÜLLEROVÁ Železný Brod

Radiofrekvenční lifting obličeje
Rejuvenace (omlazení) pleti
Trvalá epilace (odstranění 

nežádoucích chloupků)
Odstraňování pigmentových skvrn

Akné terapie
Tvarování postavy kryolipolýzou, 

radiofrekvencí a laserem
Chemické peelingy

Stávající služby: kosmetika, pedikúra, manikúra,  

KONTAKT: 775 354 935 
kanangabm@seznam.cz

Prostory k pronajmutí
2 200 m včetně sociálního zázemí, vhodné 

pro strojírenskou i sklářskou výrobu, 
dostatečný příkon el. energie a zemního 
plynu, rozvody pro kyslík. 

Pronájem prostor k zimnímu parkování
Tři nedělená stání pro osobní auta. 

Tel.: 602 331 758



Krásné podzimní počasí, ideální k pouštění draků, přilákalo ke kostelíčku na Poušti více než 
100 rodin. Všichni draci krásně létali, nejvýše vzlétl drak rodině Žantových z Vápenky. Za 
nejkrásnějšího podomácku vyrobeného draka dostala odměnu rodina Linhartová. Součástí 
akce byla sbírka kaštanů pro zvěř na dlouhé zimní období. Myslivci děkují všem, kteří kaštany 
nebo jiné pamlsky přinesli. Děkujeme Kapelníkům za hudební představení.  

Drakyáda 12. 10. 2013, ohlédnutí ve fotografiích

Kalendář akcí Železnobrodska a okolních obcí
Chcete mít přehled o připravovaných akcích v roce 2014? Kupte si tento kalendář, možná se 
tam i najdete. Kalendář bude k dispozici v Turistickém informačním centru Železný Brod.



Úspěch železnobrodského sklářství
HLASUJTE

porazí Železnobrodský 
sklář perníkáře či cukráře? 
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