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André Jakubička, starosta města

Milí spoluobčané,
září se neslo ve znamení kultury a oslav sklářského řemesla. 
Pokud bychom měli hodnotit letošní VII. ročník Skleněného 
městečka, jistě mi dáte za pravdu, že se opravdu vydařil. Jsem 
rád, že se nám podařilo smysluplně využít bohatý rozpočet. Díky 
němu jsme vám mohli nabídnout nejen atraktivní hudební a další 
doprovodný program, ale i více podpořit skláře a jejich účast na 
akci. Těší mě zájem o výstavu tavené skleněné plastiky, jež láme 
rekordy v návštěvnosti městské galerie. Je cítit, že sklo                 
v Železném Brodě je opět na vzestupu. 
Dobrým signálem je skutečnost, že areál bývalého ŽBS pomalu 
ožívá. Je to jednak zásluhou firmy Detesk s. r. o., která zakoupila 
bývalou administrativní budovu a zpřístupnila tyto zajímavé 
prostory pro druhou část výstavy tavené skleněné plastiky. Část 
bývalého komplexu patří firmě Jiří Novotný – autoškola               

a autodoprava. Dále zde sídlí provoz zušlechťování a povrchové úpravy skla – firma Jiří 
Suchánek pískované, leptané sklo ad. Je dobře, že za oživením areálu jsou místní firmy, které 
pomalu rostou. I když bych si uměl představit i příchod nějakého velkého investora, který by 
vytvořil větší počet nových pracovních míst. Potenciál k tomu má hlavní budova se svými       

215 000 m  výrobní plochy, která je ve velice dobrém technickém stavu. Při stále klesající ceně si 
ale jednoho dne svého kupce jistě najde. Pozitivní je zpráva, že objekt kotelny bývalé Kolory 
by měl být zrekonstruován na základě dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje, která 
by měla dosáhnout výše 12,5 mil. Kč.
Je třeba poděkovat za finanční podporu a záštitu nad Skleněným městečkem 2013, kterou 
poskytlo Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Liberecký kraj, 
Euroregion Nisa, Okresní hospodářská komora a mnoho dalších. Díky patří všem lidem, kteří 
se jakkoliv podíleli na jeho organizaci, sklářským firmám i soukromým sklářům a v neposlední 
řadě také návštěvníkům. Rád bych vás všechny jmenovitě uvedl, ale to mi velikost této stránky 
bohužel neumožní.
Naším cílem bylo, je a bude propagovat sklářské řemeslo a uchovat jeho tradici v našem 
regionu a to se nám, řekl bych, úspěšně daří!
Hezký podzim!

André Jakubička,  starosta města

Skleněné městečko 2013, foto: Břéťa Skrbek
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Usnesení Rady města  ze 44. schůze 
konané 4. 9. 2013
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Rada města Železný Brod po projednání
 schvaluje doplněný program dnešní 

schůze Rady města 
 schvaluje uzavření mandátní smlouvy      

o obstarání správy městského kina              
s Davidem Peškem, místo podnikání          
v Železném Brodě, 468 22 Železný Brod, 
IČ: 74580701

 schvaluje účetní závěrky (rozvahu, výkaz 
zisku a ztráty, přílohu) všech, městem 
zřizovaných příspěvkových organizací, za 
rok 2012

 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě            
o provozování parkoviště na Jiráskově 
nábřeží  uzavřené dle občanského 
zákoníku dne 15. 10. 2012

 souhlasí s provedeným výběrovým 
řízením a uzavřením Smlouvy o dílo ev.     
č. objednatele 402013 na akci: Oprava 
střechy objektu v ul. Stavbařů 390–392 
Železný Brod s firmou St. Záhon 
PENTAGON 1, ul. Karolíny Světlé, 
Liberec 7 za cenu díla 622 703 Kč bez 
DPH

 souhlasí s provedeným výběrovým 
řízením a uzavřením Smlouvy o dílo ev.     
č. objednatele 332013 na akci: „Oprava 
fasády včetně výměny oken, Nádražní 
ulice čp. 494 v Železném Brodě“ s firmou 
BH a B s. r. o., Masarykova 625/330, Ústí 
nad Labem za cenu 1 399 008 Kč bez DPH

 schva lu je  mandá tn í  smlouvu  se 
společností Atelier 4, s. r. o., Podhorská 
377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou (IČ: 
46710141) na výkon činnosti technického 
dozoru investora na stavbě Snížení 
energetické náročnosti objektu Domu dětí 
a mládeže Mozaika v ceně 357,- Kč 
(včetně DPH) s nejvýše přípustnou 
celkovou částkou 28 556 Kč (včetně DPH)

 schva lu je  mandá tn í  smlouvu  se 
společností Energy Benefit a. s. na 
administraci projektu Snížení energetické 
náročnosti objektu Domu dětí a mládeže 
Mozaika 25 000 Kč bez DPH

 schvaluje zadání rekonstrukce veřejného 

 osvětlení v Železném Brodě v ulici 
Horecká (od č.p. 383 po dopravní značku 
„Konec obce“), v Hrubé Horce (podél 
hlavní silnice od sokolovny po dopravní 
značku „Konec obce“) a Jirkově (podél 
hlavní silnice od kulturního domu po 
d o p r a v n í  z n a č k u  „ K o n e c  o b c e ) 
Technickým službám města Železný 
Brod, s. r. o. (IČ: 27260887) a schvaluje 
smlouvu o dílo s Technickými službami 
města Železný Brod s. r. o. na rekonstrukci 
veřejného osvětlení v Železném Brodě       
v ulici Horecká, v Hrubé Horce a v Jirkově 
v ceně 440 120 Kč (bez DPH)

 schvaluje zadání rekonstrukce a stavby 
kontejnerových stání na sídlišti Jiráskovo 
nábřeží Technickým službám města 
Železný Brod, s. r. o. (IČ : 27260887)        
a schvaluje smlouvu o dílo s Technickými 
službami města Železný Brod s. r. o. na 
stavbu Regenerace panelového sídliště 
J i ráskovo nábřeží  Železný Brod, 
odpadová místa a opravy veřejného 
osvětlení v ceně 1 017 915,50 Kč (bez 
DPH) 

 schvaluje prodej požárního vozu ROBUR 
JSDHO Horská Kamenice panu T. J., 
Jirkov za cenu 5 000 Kč

 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši     
9 000 Kč SDH Horská Kamenice, Horská 
Kamenice 74, 468 22 Železný Brod, na 
Loučení s létem, které se uskutečnilo dne 
31. 8. 2013 na hřišti v Horské Kamenici; 
příspěvek bude poskytnut z fondu komise 
pro společenský a spolkový život

 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši     
6 000 Kč TJ Sokol Těpeře, Těpeře 77, 468 
22 Železný Brod, na 3. ročník závodu 
horských kol, který se uskutečnil dne      
14. 7. 2013 v Těpeřích a okolí; příspěvek 
bude poskytnut z fondu komise pro sport

 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši     
3 000 Kč Klubu přátel železnic Českého 
ráje, ČD žst. Turnov, U nádraží 1296, 511 
01 Turnov, IČ: 49294211 na oslavy 110 let 
trati Jičín – Turnov, 100 let parní
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Železný Brod v zimě

IN
F

O
R

M
A

C
E

 P
R

O
 O

B
Č

A
N

Y

Železný Brod

 lokomotivy 310.0134 a 20 let Klubu přátel 
železnic Českého ráje, které proběhnou ve 
dnech 5. – 6.října 2013 

 schvaluje zřízení věcného břemene na 
pozemku par. č. 2327/1 v k. ú. Železný 
Brod spočívající:

 – právu zřídit a provozovat na cizích 
nemovitostech plynárenské zařízení

 – právu vstupovat a vjíždět na cizí 
nemovitosti v souvislosti se zřizováním, 
stavebními úpravami, opravami a provo-
zováním distribuční soustavy a plynových 
přípojek pro RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 
940, Ústí nad Labem IČ: 27295567 DIČ: 
CZ27295567 za cenu 500,- Kč za bm + 
sazba DPH.

 schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a sou-
hlasu se zřízením stavby na pozemku pč. 
232 v k. ú. Železný Brod a RWE GasNet,   
s. r. o.

 schvaluje uzavřít smlouvu o možnosti 
provést stavbu na pozemcích pč. 3280, 
443/1, 443/2, 444, 3269/1, 3269/2, 810/3, 
810/1, 809/1, 3335/1, 807/1 vše v k. ú. 
Železný Brod z důvodu rekonstrukce 
mostu ev. č. 282-017 Železný Brod přes 
Jizeru s KSS LK, IČ 70946078, České 
mládeže 632/32, Liberec

 souhlasí s přihlášením pana P. O., nyní 
bytem Liberec, k trvalému pobytu na 
adresu Na Vápence 753, Železný Brod

 souhlasí s přihlášením pana D. P., nyní 
bytem Vrát, k trvalému pobytu na adresu 
Na Vápence 753, Železný Brod 

 schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na 
byt v Železném Brodě, Jiráskovo nábřeží 
715, uzavřené mezi Městem Železný Brod 
a paní I. K. v roce 1981, o nájemce pana     
A. K., bytem tamtéž

 schvaluje prominutí 50% penále paní     
M. T., Na Vápence 775, Železný Brod

 bere na vědomí zprávu bytové komise      
z výběrového řízení na obsazení nabí-
zených městských bytů ze dne 27. 8. 2013

 schvaluje přidělení bytu č. 38 o velikosti 
3+1, Jiráskovo nábřeží 717, Železný Brod, 
panu R. Š., bytem Železný Brod, nájemné 

2je stanoveno na 65,10 Kč/m .

 Náhradníkem je paní R. B., Jiráskovo ná-
břeží 714, nájemné je stanoveno na 55 Kč

 schvaluje přidělení bytu č. 10 o velikosti 
2+1, Vaněčkova 407, Železný Brod, panu 
M. H., bytem Železný Brod, nájemné je 

2stanoveno na 75 Kč/m . Náhradníkem je 
pan V. B., Železný Brod, nájemné je 
stanoveno na 68 Kč

 schvaluje přidělení bytu č. 40 o velikosti 
2+1, Vaněčkova 431, Železný Brod, panu 
P. K., bytem Železný Brod, nájemné je 

2stanoveno na 70 Kč/m . Náhradníkem je 
paní J. Č., Miletín, nájemné je stanoveno 
na 66,30 Kč

 schvaluje přidělení bytu č. 66 o velikosti 
2+1, Na Vápence 757, Železný Brod, 
slečně J. V., bytem Hrubá Horka, nájemné 

2je stanoveno na 74 Kč/m . Náhradníkem je 
pan P. S., Malá Skála, nájemné je 
stanoveno na 72,30 Kč

 schvaluje přidělení bytu č. 5 o velikosti 
0+1, Na Vápence 774, Železný Brod, panu 
P. H., bytem Železný Brod, nájemné je 
stanoveno na 86,- Kč/m2. Náhradníkem je 
paní J. T., Železný Brod, nájemné je 
stanoveno na 55,20 Kč

 schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 
2+1, Stavbařů 329, Železný Brod, panu P. 
S., bytem Železný Brod, nájemné je 

2stanoveno na 50 Kč/m
 schvaluje přidělení bytu č. 5 o velikosti 

1+1, Nádražní 494, Železný Brod, panu 
M. H., bytem Hrubá Horka, nájemné je 

2stanoveno na 65 Kč/m
 schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 

3+1, Masarykova 357, Železný Brod, paní 
L. Č., bytem Železný Brod, nájemné je 

2stanoveno na 50 Kč/m
 bere na vědomí žádost paní B. N., bytem 

Železný Brod, o přidělení jiného bytu        
v případě prodeje bytového domu Na 
Vápence 774, Železný Brod

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

 souhlasí s udělením výjimky panu J.  D.,
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 trvale bytem Velké Hamry ze Směrnice 
pronajímání obecních bytů dle čl.12, bod  
4 písm. b)  a souhlasí s jeho přihlášením do 
výběrového řízení o byt v Železném Brodě 
obálkovou metodou

 souhlasí s udělením výjimky paní E. P., 
t rva le  by tem Praha  ze  Směrn ice 
pronajímání obecních bytů dle čl.12, bod 4 
písm. b)  a souhlasí s jejím přihlášením do 
výběrového řízení o byt v Železném Brodě 
obálkovou metodou

 souhlasí s nákupem keramické pece 
Základní umělecké škole v Železném 
Brodě, příspěvková organizace, Kobe-
rovská 589, Železný Brod z poskytnutého 

 příspěvku města v oblasti volnočasových 
aktivit mládeže ve výši 32 215 Kč a zbytek 
bude uhrazen z provozního rozpočtu školy

 schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na 
plnění veřejné zakázky „Železný Brod – 
opravy místních komunikací“ nabídku 
společnosti Colas CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 
190  00  P raha  9  ( IČ :  26177005)                   
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na 
realizaci zakázky „Železný Brod – opravy 
místních komunikací“ v ceně 1 324 124,29 
Kč včetně DPH.

Věra Brunclíková
vedoucí odboru vnitřních věcí

Město Železný Brod, odbor sociálních věcí 
HLEDÁ SPOLEHLIVÉ DOBROVOLNÍKY 

na doučování v pěstounských rodinách pro děti navštěvující 
první a druhý stupeň základní školy. 

Jednalo by se o pravidelné doučování v rodinách v Železném Brodě, 
na Hrubé Horce, v Huti nebo v Držkově.

Prosím, v případě, že máte zájem s námi spolupracovat jako 
dobrovolník, kontaktujte nás na tel. 777 718 903 nebo napište na 

email: m.hlavacova@zelbrod.cz.  

2. 10. 2013
Kontakt: 
mobil 725 945 917 
Nikola Schovanková 
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Zateplení objektů Základní školy Pelechovská

Město Železný Brod uzavřelo dne 4. 7. 2013 
smlouvu se společností Trigema building a. s. 
Praha 5 na dodávku stavby Snížení ener-
getické náročnosti objektů základní školy 
Pelechovská v Železném Brodě, což zkráceně 
znamená především výměnu oken a zateplení 
objektů  (s výjimkou hlavního) včetně 
instalace tepelných čerpadel. Celá stavba je 
rozdělena do 4 etap.
V první etapě se do 31. srpna měla realizovat 
výměna oken především v objektu kuchyně        
a jídelny. Právě u této etapy se projevily velké 
problémy se subdodavatelem oken a mezi-
okenních vložek, kterým je společnost Sulko 
s. r. o. Přes četné urgence do konce září nebyla 
tato etapa realizována a zástupci města řeší         
s generálním dodavatelem jak nápravu, tak          
i postih za nedodržení termínu. Instalace oken     
v prostorách kuchyně a jídelny proběhne 
během víkendových dnů tak, aby nebyl 
zasažen provoz. Výměny čelních stěn 
schodišť probíhají za provozu, ale prostory 
jsou pevnými překážkami zabezpečeny tak, 
aby se do prostoru staveniště nikdo nepo-
volaný nedostal a nebylo ohroženo zdraví 
žáků.
Druhou etapou byla instalace kotle a te-
pelných čerpadel včetně jejich spuštění do 30. 
9. 2013. V rámci této etapy byl demontován 
stávající kotel na vytápění objektu, byl 
naistalován boiler pro provizorní dodávku 
teplé vody, byly přetěsněny kohouty ovládání 
topných těles s instalací termoregulačních 
ventilů a tělesa topení byla natřena. Během 
září došlo souhrou okolností ke stavu, který 
postihl především zaměstnance školy. Vlivem 
studeného počasí (ve srovnání s loňským 
rokem) nebyla na září zabezpečena dodávka 
tepla pro vytápění. Dodatečně také byla 
zjištěna v šesti místech přítomnost azbestu       
v tzv. boletických panelech. Azbest byl 
koncem srpna odstraněn (žádné z ohnisek se 
nenacházelo ve třídách), ale náhradní 
vytápění se do konce září zajistit nepodařilo. 
Za tento problém se, v zastoupení investora, 
všem zaměstnancům školy omlouváme.

 

V třetí etapě budou dokončeny práce na 
zateplení pláště budovy a na izolacích střech, 
které byly zahájeny v srpnu. Současně budou 
dokončeny všechny práce na vnějších 
úpravách pavilonu MVD2, který je pro 
potřeby školy prozatím využíván jen               
v omezeném rozsahu. Vnitřní úpravy 
pavilonu jsou prozatím v rámci čtvrté etapy 
plánovány na rok 2014, ale realizace bude do 
značné míry závislá na finančních mož-
nostech města. Letošní etapa úprav objektů 
školy je finančně podpořena z Operačního 
programu Životní prostředí prostřednictvím 
Státního fondu životního prostředí ve výši 9,8 
mil. Kč. Dotace se však nevztahuje na výše 
uvedenou čtvrtou etapu, kde investiční 
náklady činí 8,6 mil. Kč.
Na základě posledních jednání s dodavatelem 
by hlavní stavební práce, které omezují 
provoz školy, měly být provedeny co nejdříve. 
Provoz tepelných čerpadel a záložního kotle   
k vytápění a zajišťování teplé vody bude 
zahájen nejpozději do 30. 9. 2013 a stavební 
práce omezující provoz tělocvičny budou 
provedeny do 15. 10. 2013. Práce na zateplení 
objektů se nedotknou hlavního pavilonu, kde 
byly tyto práce provedeny již v letech 2004      
a 2005, takže vyučování nebude omezeno.

Ing. Daniel Mach
vedoucí odboru územního plánování 

a regionálního rozvoje
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Terminál Železný Brod – 1. etapa
Dlouhodobě připravovaný projekt stavby 
nového autobusového nádraží v těsném 
sousedství železniční stanice bude zahájen      
v říjnu letošního roku. Město Železný Brod 
vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele 
stavby 1. srpna letošního roku po přípravách, 
které probíhaly prakticky od roku 2008. 
Během tohoto období se zpracovalo a pro-
jednalo několik verzí dokumentace a město se 
několikrát pokoušelo zajistit potřebné 
finanční prostředky mimo vlastní rozpočet 
města. 
Do výběrového řízení se přihlásilo 6 ucha-
zečů, z nichž dva byli během výběrového 
řízení vyřazeni, jeden z formálních a jeden      
z věcných důvodů. Následně byly nabídky 
prověřeny a vyhodnoceny podle stanoveného 
kritéria, kterým byla nejnižší cena. Na 
základě doporučení hodnotící komise byla 
jako nejvýhodnější  vybrána nabídka 
společnosti Syner s.r.o. z Liberce. Do začátku 
října je stanovena zákonná lhůta pro podání 
námitek k rozhodnutí zadavatele, takže 
smlouva o dílo bude schválena až po uplynutí 
této lhůty. Veškeré doklady a informace         
o výběrovém řízení a zadání zakázky jsou 
zveřejněny v archívu na webových stránkách 
města: www.zeleznybrod.cz/podnikatel/ .
Protože rozhodnutí o dodavateli padlo až na 
konci stavební sezóny, budou v letošním roce 
zahájeny přípravné práce a to tak, aby byl jen 
minimálně narušen stávající autobusový 
provoz. Bude provedeno částečné prokácení 
svahu nad nádražní budovou, aby byly 
prověřeny výsledky geologického průzkumu
a byly provedeny přípravy k zabezpečení 
svahu. Další práce budou probíhat v rámci 
obratiště autobusů, kde bude demontována  

část obslužné nákladní koleje a bude 
zbouráno betonové zarážedlo u zrušené slepé 
koleje. Práce budou prováděny také na 
přípravě přeložek inženýrských sítí a na 
demolici mostku přes Brodecký potok, kde 
bude umístěn po dobu stavby provizorní 
mostek pro pěší.
Většina stavebních prací bude probíhat v roce 
2014. Budou zahájeny podle klimatických 
podmínek, ale v optimálním případě počítáme 
se zahájením v polovině března. Největší 
objem prací proběhne v okolí železniční 
stanice a v Nádražní ulici až po křižovatku       
s Masarykovou ulicí. Menší objem prací pak 
bude následně prováděn na stávajícím 
autobusovém nádraží, kde dojde k pokácení    
3 stromů (jeden ve svahu pod tratí), budou 
odstraněny stávající konstrukce zastávek        
a přístřešku a bude vybudováno nové 
centrální nástupiště se 4 nástupními hranami.
Náklady na stavbu předpokládané v rámci 
zpracované dokumentace nebyly překročeny 
a vítězná nabídka na realizaci činí 48.254.223 
Kč včetně DPH. Větší část nákladů je kryta 
dotací z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod, a to do výše max. 
85% nákladů. Termín dokončení veškerých 
prací je v současné době diskutován. Dle 
nabídky by měly být veškeré práce dokon-
čeny do 30. 11. 2014, ale snažíme se 
dohodnout zkrácení termínu. Současně budou 
zahájeny koordinační schůzky, které by měly 
vyřešit vazby na další plánované stavební 
akce, především na plánovanou rekonstrukci 
mostu přes Jizeru. O případných změnách 
jízdních řádů a nástupních míst budeme 
společně s provozovateli dopravy informovat 
na stránkách Zpravodaje a na vývěskách.

Ing. Daniel Mach
odbor územního plánování a reg. rozvoje
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Jiráskovo nábřeží
Také v letošním roce se bude realizovat velká 
část stavebních prací začátkem podzimu.        
K největšímu omezení způsobenému stavební 
činností dojde během října a listopadu na 
Jiráskově nábřeží a v Poštovní ulici. Severo-
česká vodárenská společnost a. s. bude 
realizovat rekonstrukci kanalizace v Poštovní 
ulici včetně napojení na kanalizaci na 
Jiráskově nábřeží. Stavebními pracemi bude 
zcela omezen provoz a zčásti bude omezen      
i prostor pro pěší. Náhradní trasou je příjezd 
po Jiráskově nábřeží od mostu přes Jizeru. 
Stavbu bude realizovat společnost Revis-
Liberec spol. s r. o., která se zaměřuje na 
výstavbu a rekonstrukce inženýrských sítí.
Další dvě stavby budou probíhat v rámci II. 
etapy Regenerace panelového sídliště 
Jiráskovo nábřeží. Společnost SaM silnice         
a mosty a.s. Česká Lípa bude realizovat 
stavbu nových parkovacích míst. Tato místa 
budou znamenat nárůst kapacity pro 
parkování osobních aut tak, aby se omezilo 
parkování na zelené trávě či před vchody do 
obytných domů. Cena zakázky byla na 
základě veřejné zakázky vysoutěžena na         
1 778 113 Kč (včetně DPH). Výběrového 
řízení se zúčastnilo 9 uchazečů.
Současně budou Technické služby města 
Železný Brod s.r.o. provádět úpravy 
odpadových míst pro kontejnery, a rekon-
strukci a opravy veřejného osvětlení. 
Kontejnerová stání budou rozšířena o stání 
pro zvony na separovaný odpad v místech, 
kde jsou kontejnery umístěny dnes. Na 
veřejném osvětlení dojde k výměně krytů        
a budou vyměněna tělesa osvětlení v řadě před 
garážemi u bývalé prádelny. Celkové náklady 
prací jsou 1 231 677 Kč. 
Akce v rámci projektu regenerace jsou 
spolufinancována do výše 70% nákladů 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci 
programu Regenerace panelových sídlišť.      
V uplynulých letech město z tohoto programu 
již čerpalo prostředky na všechna svá panelo-
vá sídliště, a to především na vybudování 
nových parkovacích míst a dětských hřišť.

Stavební práce na území města
Opravy místních komunikací
V letošním roce proběhnou opravy místních 
komunikací, i když v menším rozsahu, než se 
původně předpokládalo. Bude provedena 
úplná oprava silnice na Popluž, budou 
opraveny krátké úseky místních komunikací 
na Pelechově, dojde k opravě povrchu mostu 
přes náhon při vjezdu do lokality Poříčí a bude 
opravena místní komunikace ve Splzově. 
Proti původním předpokladům nebude 
opravena komunikace v Záskalí, tato oprava 
je přesunuta na rok 2014.
Na základě výběrového řízení byla ze šesti 
nabídek vyhodnocena jako nejvýhodnější 
nabídka společnosti Colas CZ a.s. Praha. 
práce budou provedeny za 1 342 124,29 Kč. 
Stavba je plně hrazena z rozpočtu města.

Chodníky v Železném Brodě
V rámci dlouhodobého provádění oprav 
chodníků pokračují přípravy oprav chodníků, 
které jsou ve špatném stavu, případně 
dostavby úseků chodníků tam, kde chybí. 
Protože tyto opravy, pokud jsou prováděny ve 
větším rozsahu, jsou finančně náročné, je 
zájmem města získat dotaci na realizaci           
z fondů mimo městský rozpočet. Jedním         
z podkladů je právě zpracovaná Analýza 
bezbariérovosti města, která navrhuje jak 
opravy a dostavby chodníků, tak úpravy 
budov k zabezpečení užívání chodníků            
i objektů občanům s postižením.
V nejbližší době jsou připravovány opravy 
chodníků v Těpeřské ulici směrem k poli-
klinice a ve Štefánikově ulici. I z těchto 
důvodů jsou v současné době na těchto 
chodnících prováděny pouze udržovací práce 
v malém rozsahu, aby nedocházelo ke 
zbytečnému plýtvání prostředky z rozpočtu 
města. Předpokládaným cílem je realizace 
chodníku v Těpeřské v roce 2014 a ve 
Štefánikově ulici v následujícím roce. 
Příprava realizace je však podmíněna vyře-
šením majetkových záležitostí (Těpeřská)        
a získáním dostatečného množství finančních 
prostředků. Ing. Daniel Mach

odbor územního plánování a reg. rozvoje
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Řada občanů Železného Brodu,  a le                  
i návštěvníků města, si určitě povšimla 
probíhajících prací na kostele sv. Jakuba 
Většího, který je dominantou zástavby na 
pravém břehu Jizery. Stávající velmi 
neutěšená podoba čelního západního průčelí 
stavby by měla po obnově doznat poměrně 
výrazné vizuální změny. V následujících 
řádcích bychom alespoň stručně chtěli uvést, 
co bude na stavbě prováděno, z jakých 
důvodů a kdo se podílí na financování této 
akce.  
Kostel je nemovitou kulturní památkou 
zapsanou v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR pod rejstříkovým číslem 
19958/5-117 a zároveň tvoří dominantu zdejší 
památkové rezervace. Díky nedávno 
provedenému stavebně historickému průz-
kumu Ivana Peřiny bylo zjištěno, že ve zdivu 
dnešní stavby je dochován starší středověký 
nebo raně novověký předchůdce. Převážná 
část dnešního kostela pochází z pozdně 
barokní přestavby a rozšíření objektu z let 
1762 – 1763 a autorem byl patrně Johann 
Georg Volkert – Folkert. Zmíněný průzkum 
provedený v roce 2011 se mimo jiné také 
zaměřil na zjištění původní podoby západního 
štítu. Pro architektonické řešení obdobných 
staveb je velmi neobvyklé použití neomí-
taného pískovcového zdiva pouze na části 
fasády tak, jak je tomu v tomto případě, neboť 
to zcela odporuje chápání celků staveb            
v barokním období i v pozdějších slohových 
obdobích. Z dobových fotografií bylo zjevné, 
že štít kostela byl zřejmě původně omítnutý 
nebo opatřený nátěrem. Průzkum využil 
moderní metodu fotogrammetrie, při které 
byla fasáda detailně s velkým rozlišením 
nasnímkována a díky tomu odhaleny 
prokazatelně světlé plochy nátěrů na 
pískovcovém zdivu, ve spárách a ve větším 
rozsahu v nice kolem sochy sv. Josefa.   
Závěry průzkumu plně potvrdilo a také 
upřesnilo podrobné ohledání stavby z lešení     
v květnu 2013 a následujících měsících.         
V celé ploše štítu byly zjištěny vrstvy

Obnova fasády kostela sv. Jakuba Většího 
v Železném Brodě

vápenných nátěrů, které svou barevností 
korespondují s barevností omítky zjištěnou na 
zbylé části fasády. Původní podoba kostela 
tedy vypadala tak, že celý venkovní plášť byl 
opatřen vápenným nátěrem v odstínu lomená 
bílá až světle šedá. Jiné barevné nátěry vyjma 
posledního v poměrně sytém okrovo 
oranžovém odstínu z 2. poloviny 20. století 
nebyly nalezeny. Jak bylo upřesněno po 
stavbě lešení, na pískovcovém štítu byl nátěr 
proveden přímo na zdivo bez použití omítky. 
Ta se objevuje pouze u vrcholové klenby niky 
kvůli nerovnému odsekání kamene (pro 
uchycení tenké vrstvy omítky zde byly kvádry 
opatřeny řadami mělkých drážek). Závěry       
z pečlivě provedených průzkumů původního 
stavu byly rozhodující pro určení finální 
podoby fasády po obnově a byly též plně 
zohledněny i v restaurátorském záměru prací, 
který vypracoval akademický sochař               
a restaurátor Jan Vích. Následně byl restaurá-
torský záměr předložen k vydání příslušných 
povolení a byly podány žádosti o příspěvek      
z dotačních programů Ministerstva kultury 
ČR a Krajského úřadu Libereckého kraje        
a z rozpočtu Města Železný Brod. Restaurá-
torské práce na kamenném štítě a jeho 
výzdobě byly zahájeny již v červenci tohoto 
roku a provádí je pan Jan Vích se svými 
spolupracovníky. Aktuálně již bylo reali-
zováno očištění kamene, jeho zpevnění          
a obnova spárování, při čemž byly odstraněny 
zejména novodobé vysprávky s větším 
obsahem cementu. Poté byla dotmelena 
poškozená místa za použití  umělého 
pískovce. U koruny římsy byl pro trvanlivější 
zajištění štítu před zatékáním položen 
olověný plech o tloušťce 0,5 mm přesně 
kopírující dynamický tvar římsy (bez kotvení 
do kamene). Nyní by měla následovat ještě 
obnova omítky spodní partie průčelí, kterou 
provádí firma Zdeňka Vodseďálka z Bozkova. 
V současné době jsou odstraněny nesoudržné 
a poškozené partie omítky, které budou 
doplněny novou vápennou omítkou přesně      
v původních profilacích. Pro finální obnovu byl
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 vybrán dle původní barevnosti vápenný nátěr 
Porokalk od firmy Aqua Praha v odstínu 
lomená bílá, který bude aplikován na celé 
průčelí včetně sochařské výzdoby, u které se 
nátěry dochovaly rovněž ve velkém rozsahu. 
Přesná barevnost bude ještě určena na základě 
vyhotovení vzorků na fasádě dodavatelem 
barev, který zároveň zkontroluje techno-
logickou přípravu podkladu. 
Závěrem je možno vyslovit přání, aby se 
práce zdárně a kvalitně podařilo ukončit ještě 
do začátku zimy a zejména velice poděkovat 
všem, kdo na obnovu přispěli. Nejvíce práce    
s přípravou a zajištěním stavby má nepohybně 
správce Římskokatolické farnosti v Železném 
Brodě P. Jan Jucha MS. Celkový rozpočet na 
letošní etapu činí 842 000 Kč, s tím, že 
restaurátorské práce budou stát 477 000 Kč, 
stavební 305 000 Kč a související náklady cca 
60 000 Kč. Na financování této akce se podílí:

Ministerstvo kultury: 150 000 Kč
Město Železný Brod: 100 000 Kč
Biskupství litoměřické: 35 000 Kč
Liberecký kraj: 100 000 Kč (podána žádost     
o příspěvek)
Farníci zaplatí zbývající částku. Mezi jinými 
pan František Soldát: 250 000 Kč, pan 
Jaroslav Kalfus: 50 000 Kč, paní Vladimíra 
Petružálková: 10 000 Kč a další.

Mgr. Miroslav Kolka, Národní památkový 
ústav, ÚOP v Liberci

Dana Picková, Městský úřad Železný Brod, 
odbor životního prostředí

P. Mgr. Jan Jucha MS, Římskokatolická 
farnost, děkanství Železný Brod 
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Dle rozhodnutí prezidenta republiky č. 266/2013 
Sb. ze dne 28. 8. 2013, o vyhlášení voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, se volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskuteční 
v pátek 25. 10. 2013 v době od 14 do 22 hod.               
v sobotu 26. 10. 2013 v době od  8 do 14 hod. 

INFORMACE PRO VOLIČE
Aktivní volební právo (právo volit) do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR má státní občan 
České republiky, který alespoň druhý den voleb (tj. 
sobota 26. 10. 2013) dosáhne věku nejméně 18 let.
Překážkou ve výkonu volebního práva do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (tedy 
nemožnost volit) je zákonem stanovené omezení 
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo 
zbavení způsobilosti k právním úkonům.
Každý volič má právo si v úředních hodinách na 
Městském úřadě v Železném Brodě, kancelář 
evidence obyvatel (přízemí budovy B) ověřit, zda 
je zapsán v seznamu voličů, může požadovat 
doplnění údajů nebo provedení oprav. Městský 
úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo 
mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti 
vyhovět nelze.             
Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR se vydávají voličské průkazy. 
Voliči zapsanému v seznamu voličů pro volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (vedeném 
Městským úřadem Železný Brod), který nebude 
moci volit ve „svém“ volebním okrsku vydá 
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD na jeho 
žádost voličský průkaz. Tento volič s voličským 
průkazem své volební právo může uplatnit              
v jakémkoliv volebním okrsku na území České 
republiky, popř. ve zvláštním volebním okrsku        
v zahraničí. 
Volič může požádat o vydání voličského průkazu 
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR ode dne vyhlášení voleb, tj. od 28.08.2013, a to: 
 písemným podáním (žádostí) opatřeným 

ověřeným podpisem voliče, doručeným 
nejpozději 7 dnů před dnem voleb (tj. do 16:00 
hodin pátku 18.10.2013) Městskému úřadu 
Železný Brod (podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) 
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, je ověření podpisu 
na žádosti osvobozeno od správního poplatku); 

 osobně u Městského úřadu Železný Brod až do 
okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (tj. 
do 16 hodin středy 23. 10. 2013), o čemž se

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR – 25. a 26. 10. 2013

sepíše úřední záznam a totožnost voliče se ověří 
podle jím předloženého průkazu totožnosti.
Městský úřad Železný Brod vydá voličský průkaz 
nejdříve 15 dnů před dnem voleb  (tj. od čtvrtka    
10. 10. 2013) a to: 
a) předáním osobně voliči (žadateli) nebo  
b) předáním osobě, která se prokáže plnou mocí         
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu
c) anebo jej voliči (žadateli) zašle na jím uvedenou 
adresu v žádosti o vydání voličského průkazu

S žádostí o vydání voličského průkazu osobně 
nebo písemným podáním se obracejte na kancelář 
č. 202 Městského úřadu Železný Brod, náměstí 3. 
května 1, Kateřinu Veličkovou (1. patro budovy A 
radnice, tel.: 483 333 953). Vzor písemné žádosti       
o vydání voličského průkazu zasílanou prostřed-
nictvím České pošty a plné moci k převzetí 
voličského průkazu naleznete na našich webových 
stránkách www.zeleznybrod.cz v sekci občan – 
volby (www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/volby) 
/Písemná žádost o vydání voličského průkazu, Plná 
moc k převzetí voličského průkazu/

Městský úřad Železný Brod má pro volby do PSP 
zřízeno 9 volebních okrsků, a to následovně:
volební okrsek č. 1 – radnice MěÚ, náměstí            
3. května 1, ŽB – pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu: Malé náměstí; 
náměstí 3. května; ul. Betlémská; Družstevní; 
Františka Balatky a če. 27; Hluboká; Horecká; 
Husova; Jirchářská; Křížová; Na Stráni a če. 92; 
nábřeží Obránců míru a če. 10 a čp. 229, 826, 827; 
Školní; V Trávníkách a čp. 177; Zahradnická; 
Železná a čp. 82; Běliště – čp. 57, 185; Na Mýtě – 
čp. 290; Nad Skalkou – čp. 36, 573, 828, 891; U 
Valchy – čp. 31 32, 67, 178; Záskalí – če. 95, 115      
a čp. 152, 224, 304, 305, 397; V Šachtách – čp. 822.

POZOR  ZMĚNA!
Obyvatele domu čp. 49 Těpeře, kterým bylo            
z důvodu usnadnění dosud umožňováno volit ve 
volebním okrsku č. 1, upozorňujeme, že 
vzhledem k novému vymezení volebních okrsků 
dle území, jsou již povinni volit ve „svém“ 
volebním okrsku č. 8 Těpeře. Z důvodu 
usnadnění volby můžete Městský úřad Železný 
Brod na tel. č. 483 333 953 požádat o hlasování
za pomoci přenosné volební schránky.  



www.zeleznybrod.czŽeleznobrodský zpravodaj | říjen 2013

13

IN
F

O
R

M
A

C
E

 P
R

O
 O

B
Č

A
N

Y

V případě, že byste chtěli v těchto volbách volit    
v jiném volebním okrsku než č. 8 Těpeře, 
doporučujeme, abyste si zažádali o vydání 
voličského průkazu (viz text výše).    

volební okrsek č. 2 – zasedací místnost bytového 
podniku, Příčná ulice 350, ŽB (1. poschodí) – pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: ul. Chvalíkovická; Jarní; Průmyslová a čp. 
841, 890, 898, 905; Příčná; Slunečná a čp. 188; 
Smetanovo zátiší; Stavbařů a čp. 331; Štefánikova; 
Těpeřská a čp. 721; U Stavidel; Vaněčkova; 
Vlastimila Rady; Dvírka – če. 1, 17, 18, 19, 34, 35, 
36, 46, 70 a čp. 39, 102, 228, 238, 266, 291, 499, 
553, 556; Spořilov – čp. 572 a 574; Vrší – če. 87, 
108 a čp. 58, 233, 239, 241, 277, 281, 330, 360, 
479, 549, 745, 746, 781, 786, 788, 837, 848, 861, 
863; Záškolí – čp. 195, 254, 255. 

volební okrsek č. 3 – sokolovna, Masarykova 500, 
ŽB – pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni      
k trvalému pobytu: ul. Brodecká; Jiráskovo 
nábřeží; Koberovská; Komenského; Masarykova; 
Pelechovská; Poštovní; Příkrá; Sokolská; 
Svahová; Brodec – če. 80 a čp. 222, 506, 579, 639, 
640, 642, 646, 692; dále če. 3, 8, 15, 21, 22, 37, 40, 
41, 68, 69, 81, 89, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 
116, 117, 118, 119, 120 a čp. 107, 116, 165, 198, 
212, 226, 227, 289, 295, 296, 297, 301, 310, 318, 
321, 322, 349, 371, 398, 483, 504, 592, 658, 659, 
660, 661, 663, 665, 666, 667, 674, 676, 819, 824, 
882, 904 (tj. místní názvy Hona, Hamerčice, 
Kopanina, Mundálov, Pod Hrobkou, Popluží, 
Propastný, Poušť, Rovně, Skalička, Štípek, 
Závodí).   

volební okrsek č. 4 – Dům dětí a mládeže Mozaika, 
Jiráskovo nábřeží 366, ŽB – pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
ul. Na Vápence; Nádražní; Pelechov a če. 2.

volební okrsek č. 5 – sokolovna, Hrubá Horka 55, 
ŽB – pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni        
k trvalému pobytu: Hrubá Horka; Malá Horka.

volební okrsek č. 6  –  budova bývalého 
občanského výboru, Horská Kamenice 74, ŽB – 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni              
k trvalému pobytu: Horská Kamenice.

volební okrsek č. 7 – sokolovna, Jirkov 75, ŽB – 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni               
k trvalému pobytu: Jirkov; Střevelná.

volební okrsek č. 8 – hasičárna, Těpeře 68, ŽB 

POZOR ZMĚNA oproti předchozím 
volbám, dříve sokolovna Těpeře, nově v těchto 
volbách a do budoucna hasičárna Těpeře!
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni               
k trvalému pobytu: Chlístov; Těpeře. 

volební okrsek č. 9 – Dům s pečovatelskou 
službou, Bzí 82, ŽB – pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Bzí; Splzov; 
Veselí.

1. Voliči – státnímu občanovi České republiky bude 
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který 
volí na platný voličský průkaz, předloží tento 
průkaz spolu s průkazem totožnosti. 
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stano-
venými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 
Upozorňujeme proto voliče, aby včas zkon-
trolovali platnost svých průkazů totožnosti. 

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

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

4. Občané, kteří se ze zdravotních důvodů 
nemohou dostavit do volební místnosti a chtějí 
hlasovat, nechť se přihlásí na tel. č. 483 333 953, 
případně mají možnost nahlásit tuto skutečnost ve 
dnech voleb přímo ve svém volebním okrsku,         
a budou navštíveni členy okrskové volební komise 
s přenosnou volební schránkou. 

5. Hlasovací lístky budou občanům města 
doručeny nejdéle 3 dny před dnem voleb podle 
adresy trvalého bydliště, ve dnech voleb budou        
k dispozici ve volebních místnostech. Pro voliče, 
kteří mají veden trvalý pobyt na adrese Městského 
úřadu Železný Brod, náměstí 3. května 1, budou 
hlasovací lístky připraveny k vyzvednutí                
v kanceláři č. 202 Městského úřadu Železný Brod 
(1. patro budovy A radnice), přestupky, volby – 
Kateřina Veličková.

Za odbor vnitřních věcí – úsek přestupků a voleb
Kateřina Veličková
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Na 17. zasedání konaném 10. 12. 2008 
Zastupitelstvo města mimo jiné schválilo 
maximální hmotnost objemných komu-
nálních odpadů odevzdaných ve sběrném 
dvoře na 50 kg na poplatníka a rok, přičemž 
hmotnost u poplatníků z jedné rodiny             
a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší 
hmotnost odpadů bude zpoplatněna dle 
platného ceníku. 
Dále toto zastupitelstvo odsouhlasilo 2x ročně 
od poplatníků odebírat objemný komunální 
odpad, katalogové číslo 200307 zdarma           
v předem stanovených termínech. Termíny 
budou stanoveny na jaře a na podzim. 
Podzimní termín je stanoven na pátek 18. 10.    
a sobotu 19. 10. 2013. V pátek je pracovní 
doba 9 až 18 hodin, v sobotu 9 až 12 hodin. 

Odpady – upozornění pro občany

Příměsi ve vytříděných složkách 
komunálního odpadu

Jiné druhy odpadů budou i v tomto období 
zpoplatněny dle platného ceníku.
Odebírání odpadů zdarma bude jen od 
poplatníků (fyzických osob) zapojených do 
systému odpadového hospodářství v Že-
lezném Brodě. Občané jiných obcí, právnické 
osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání 
vše zaplatí dle platného ceníku. 
Z důvodu zákonem nařízené provozní 
evidence bude veškerý odpad evidován nejen 
co do množství, ale i s adresou osoby, která ho 
dovezla. Proto žádáme občany o trpělivost při 
vyřizování administrativních záležitostí, 
pokud se najednou dostaví více lidí. 

Odběrateli vytříděných složek komunálních 
odpadů ze Železného Brodu jsme byli 
upozorněni na velmi vysoký, někdy až 
neúnosný podíl příměsí v jednotlivých 
komoditách. Papír: PET lahve, směsné 
plasty, tetrapaky. Směsné plasty: PET lahve, 
tetrapaky, časopisy, kovové obaly, někdy         
i skleněné obaly. PET lahve: směsné plasty, 
tetrapaky, kovové obaly, časopisy. Tetrapaky: 
směsné plasty, PET lahve, kovové obaly, 
časopisy. Kovové obaly: směsné plasty, obaly 
od nebezpečných látek, tj. nebezpečné obaly. 
Skleněné obaly: PET lahve, směsné plasty.
Ve všech komoditách se objevuje občas           
i směsný komunální odpad!
Je třeba si uvědomit, že každý druh 
tříděného odpadu má svého zpracovatele, 
kterého jiné odpady nezajímají. Proto je 
třeba při pytlovém sběru používat správné 
pytle na jednotlivé komodity. Byla by 
škoda, jak pro město, tak pro občany samé, 
kdyby odběratelé přestali od nás tříděné 
odpady odebírat. Dle článku v dubnovém 
zpravodaji bylo v roce 2012 tříděním  

odpadu ušetřeno na skládkovném cca 617 000 
Kč, což představuje úsporu 95 Kč na 
poplatníka. Dále by město neobdrželo 
příspěvek za třídění od autorizované obalové 
společnosti EKO-KOM, a. s., který dosahuje 
téměř stejné částky, jako je úspora na 
skládkovném. Z tohoto příspěvku jsou 
částečně kryty náklady na provoz třídění ve 
městě.
Vím, že mnoho občanů třídí odpady poctivě, 
za což jim děkuji. Ale mnoho dalších 
způsobuje výše uvedené problémy, které 
nakonec mohou poškodit všechny občany bez 
výjimky. Vyšší poplatek za provoz systému 
odpadového hospodářství by se určitě             
z tohoto důvodu platit nechtělo nikomu. 
Proto žádám všechny občany, ať svojí 
disciplínou při třídění přispějí k vyšší 
kvalitě. Všechny vytříděné odpady je třeba 
řádně vypláchnout a umýt. Na třídících 
linkách se jedná o ruční práci. Hnilobou 
zapáchající obaly práci na těchto linkách 
rozhodně nezpříjemňují. 

Miloš Pala
odpadové hospodářství MěÚ Železný Brod

Miloš Pala
odpadové hospodářství MěÚ Železný Brod
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Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena 
podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány 
kvalifikovanými pracovníky naší společnosti. 

Přijímány budou následující druhy odpadů:
 léky všeho druhu včetně mastí
 domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky, ustalovače, 

chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.). Vše řádně 
označené!

 zbytky starých barev, obaly od barev
 televizory, ledničky, zářivky
 všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
 upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
 olejové filtry a další zaolejovaný materiál

Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům 

zajišťujícím sběr. 
              Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
       2.    Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude  
 zjištěna adresa.

3.    Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem 
mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.

4.    Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce Městského úřadu.

Další informace poskytne Městský úřad nebo přímo pracovníci Severočeských 
komunálních služeb s. r. o. na telefonním čísle 483 312 403.

Miloš Pala
odpadové hospodářství Města Žel. Brod

Pelechov u motorestu     8.30–8.40
ŽB, Na Vápence u čp. 762  8.45–8.55
ŽB, Poštovní u čp. 428   9.00–9.10
ŽB, Poříč u internátu  9.20–9.30 
Splzov na křižovatce   9.35–9.45
Bzí u prodejny Potravin   9.50–10.00
Těpeře u sokolovny     10.05–10.15
Chlístov u čp. 33     10.25–10.35

v neděli 13. října 2013

dle tohoto časového rozpisu:

ŽB, u odbočky k poliklinice   10.40–10.50
ŽB, Malé náměstí  10.55–11.05
ŽB, Horecká (hřbitov)  11.10–11.20
Hrubá Horka u koloniálu 12.40–12.50
Střevelná u bytovky čp. 39 12.55–13.05
Jirkov u restaurace  13.10–13.20
Hors. Kamenice u has. zbroj. 13.30–13.40
Malá Horka u bus. zastávky 13.50–14.00

Městský úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r. o. pořádají sběr 
nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční
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Běliště

Mariánské Lázně

Vaněčkova ulice

Vstupné:15Kč

Vstupné: dobrovolné

Sociálně – aktivizační služby pro veřejnost a seniory

 

Přihlášky: Pečovatelská služba Železný Brod

15. 10. 2013   

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

Vezměte s sebou: brýle, tužku a dobrou náladu

HRÁTKY S PAMĚTÍ – od 10 hod.
Dům se pečovatelskou službou Žel. Brod

POTŘEBY PEČUJÍCÍCH RODIN – od 15 hod.
MěÚ Žel. Brod, budova B, 3. patro 

Stop smrtelným nehodám
20. 9.–7. 10. 2013 

Železný Brod – radnice budova „B”
(náměstí 3. května) 

 Výstava bude umístěna tak jako 
v loňském roce na chodbách před odborem dopravy.



9

www.zeleznybrod.czŽeleznobrodský zpravodaj | říjen 2013

IN
F

O
R

M
A

C
E

 P
R

O
 O

B
Č

A
N

Y
IN

F
O

R
M

A
C

E
 P

R
O

 O
B

Č
A

N
Y

17

Klemencovsko Kittelův dům 

Městská policie Železný Brod informuje

velitel MP sstr. Pavel Hriník    

Kontakty na MP
tel.: 483 333 933; tel.: 483 333 939

nepřetržitě mob.:  602 646 188    
e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz

e-mail: mestska.policie@zelbrod.cz

 V září bylo největší akcí, kterou MP 
zajišťovala, Skleněné městečko. Při této 
akci řešila MP zejména problémy              
v dopravě a drobné přestupky proti 
veřejnému pořádku. Akce se obešla bez 
závažnějších problémů.

 Celkem bylo v září přijato 330 oznámení, 
40 z nich bylo vyřešeno v blokovém 
řízení, 55 případů bylo řešeno ve 
spolupráci s policií ČR. Šestnáct případů 
bylo předáno k dořešení správnímu 
orgánu. Zbytek případů byl vyřešen 
domluvou nebo se jednalo o žádosti          
o pomoc, které nemají trestněprávní 
charakter. 

 V první školní den roku 
2013/2014 provedla MP 
rozš í řenou dopravně-
bezpečnostní akci, zamě-
řenou na dohled nad bez-

pečnou cestou do školy. Podobné akce 
menšího rozsahu budou pokračovat každý 
školní den.

 V posledním měsíci přijala MP oznámení 
od občanů Poříčí, že jejich sousedka 
nevychází z bytu. Na místo se dostavila 
hlídka MP, která byt otevřela. Bylo 
zjištěno, že uvnitř se nikdo nenachází. 
Jelikož ani příbuzní nevěděli, kde se žena 
nachází, byla věc oznámena PČR, která 
zahájila pátrání, při kterém zjistila, že žena 
byla hospitalizována v nemocnici.

 V nočních hodinách bylo přijato ozná-
mení, že z lešení u kostela sv. Jakuba 
Většího jsou vidět světla a mohlo by se 
jednat o pokus vloupání. Na místě byli 
hlídkou zadrženi 4 mladíci, kteří po lešení 
lezli, ale žádnou škodu nezpůsobili. 
Důvodem jejich jednání byla touha po 
vyhlídce.

omalovánka
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Oba výherci začínali netradičně – Martin 
Jindrák postavil první energeticky úsporný 
dům v České republice, majitel firmy Kitl 
opustil dobře placené místo v nadnárodní 
společnosti a rozhodl se podnikat. A daří se 
jim. Také proto se stali letošními držiteli titulů 
Vodafone Firma roku a GE Money Bank 
Živnostník roku 2013 v Libereckém kraji.       
O celorepublikový titul se budou ucházet       
4. prosince v Praze. 
Vítězná firma Kitl uspěla v konkurenci 198 
společností. „V práci jsem byl úspěšný, pěkný 
plat, auto, létal jsem na služební cesty po celé 
Evropě. Cítil jsem se ale jako ve zlaté kleci     
a dokázal si živě představit, jak dalších dvacet 
let šplhám po korporátním žebříčku.  A přesně 
tak jsem svůj život trávit nechtěl,“ říká majitel 
společnosti Jan Vokurka. 

Právě odvahu začít znova a jinak ocenili také 
porotci. „Opustit korporaci a vrhnout se do 
neznáma považuji za velký krok. Zároveň bych 
ale také rád vyzdvihl druhé a třetí místo, které 
patří společnostem, jež ctí českou tradici         
a mají nadnárodní význam,“ řekl k rozhodnutí 
poroty Tomáš Moravec, Vedoucí týmu osobní 
péče o firmy ze společnosti Vodafone. 

Na druhém místě se mezi firmami umístila 
společnost Granát výrobní družstvo, která 
vyrábí šperky z tradičních českých granátů. 
Třetí příčku obsadil výrobce skla AJETO, 
spol. s r. o., Czech Glass Craft. 

Energetické úspory i práce se sklem
O živnostenský titul bojovalo 224 podni-
katelů. Porotu nejvíce zaujal příběh Martina 
Jindráka, který podniká v oblasti úsporných 
objektů. V roce 2004 postavil vlastní dřevěný 
dům – první energeticky úspornou stavbu       
v České republice. Nyní se věnuje především 
poradenství v této oblasti. 

„Za velké plus považuji, že pan Jindrák si 
nejdříve všechno vyzkoušel sám na sobě a co 
víc, své poznatky si nenechává pro sebe. 

Firma roku Libereckého kraje vyrábí bylin-
kové sirupy, živnostník radí, jak šetřit energií

Vědomosti, které v oboru získá, šíří dál ve 
školství a ovlivňuje tak nastupující generaci 
budoucích projektantů“ ,  komentoval 
rozhodnutí poroty její člen David Hegr, 
regionální manažer komerčního bankovnictví 
pro Východní Čechy ze společnosti GE 
Money Bank.

„Profese a podnikatelské záměry, které se 
dotýkají energetiky a snaží se o úspory v této 
oblasti, podporujeme a snažíme se, aby se       
o nich vědělo,“ říká jeden z porotců Jiří 
Václavík, manažer prodeje klíčovým 
zákazníkům společnosti ČEZ. 

Další dvě místa patří oboru typickému pro 
Liberecký kraj. Druhý Karel Sobotka i bron-
zová Jarmila Vybíralová Kopecká pracují se 
sklem, což ocenila také porota. Vyzdvihla 
zejména to, že podnikatele je možné 
považovat spíše za umělce a jejich jméno 
mnohdy znají spíš v zahraničí než v České 
republice. 
„Ať už se soutěžící umístí na jakémkoliv 
místě, je to pro ně skvělá příležitost, jak se 
mohou zviditelnit. Pokud využijí této 
příležitosti, jistě jim to pomůže se ještě více 
zvednout ,“  ř íká regionální  manažer 
Seznam.cz Jan Kořínek. 

Ocenění v kategorii Vodafone Odpovědná 
firma roku 2013 Libereckého kraje získala 
společnost AJETO spol. s. r. o. Czech Glass 
Craft. Zaměstnává z velké části místní 
obyvatele a dává jim možnost výměnných 
pracovních stáží v zahraničí, např. v JAR, 
Holandsku a Japonsku. Zaměřuje se i na 
rozvoj turistického ruchu – realizovala 
Sklářskou Krčmu, turistický ochoz v hutním 
provozu a připravuje naučnou stezku, 
Skleněný Park a zázemí pro vyžití dětí. 
„Sklárna je organizátorem řady tematických 
akcí typu AJETOFEST nebo Sklářské 
Velikonoce. Klade důraz i na ekologii – ve 
výrobě zavedla vlastní patentovaný systém 
spalování, kde nevznikají pro životní 
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Helena Pirnerová      
  www.firmaroku.cz; www.zivnostnikroku.cz

Vodafone Odpovědná firma Libereckého 
kraje 2013:
AJETO spol. s. r. o. Czech Glass Craft, 
Lindava
Vyhlašovatelem soutěží je deník Hospodářské 
noviny vydavatelství Economia. Titulárním 
partnerem soutěže Firma roku v roce 2013 je 
společnost Vodafone Czech Republic a. s. 
Titulárním partnerem soutěže Živnostník 
roku v roce 2013 je GE Money Bank. 
Partnerem soutěží je společnost Seznam.cz, 
Česká pošta a Metrostav. Partnerem krajských 
kol soutěží je Skupina ČEZ. Mediálními 
partnery soutěží jsou Česká televize a Český 
rozhlas 1 – Radiožurnál. Záštitu a odborný 
dohled zajišťuje Hospodářská komora ČR. 
Záštitu projektu dále poskytli hejtmani krajů ČR.

prostředí nebezpečné zplodiny a na polovinu 
klesla spotřeba zemního plynu,“ zdůvodňuje 
výběr Tomáš Moravec z Vodafonu. 
Slavnostní vyhlášení celostátních vítězů 
soutěží Vodafone Firma roku 2013, GE 
Money Bank Živnostník roku 2013 i 
Vodafone Odpovědná firma roku 2013 
proběhne 4. prosince v Praze. Zároveň bude 
vyhlášena celorepubliková kategorie GE 
Money Bank Inovátor roku 2013, která 
oceňuje inovace uvedené do praxe. 

Vodafone Firma roku Libereckého 
kraje 2013:

 Kitl s. r. o., Jablonec nad Nisou
 Granát, družstvo umělecké výroby, 

Turnov
 AJETO, spol. s r. o., Czech Glass Craft, 

Lindava

GE Money Bank Živnostník roku 
Libereckého kraje 2013:

 Martin Jindrák, Rychnov u Jablonce 
nad Nisou

 Karel Sobotka, Železný Brod
 Jarmila Vybíralová Kopecká, Jablonec 

nad Nisou
Město Železný Brod

Na poslední chvíli jsme se dozvěděli, 
že se pan Jindrák zřekl vítězství, tudíž 

pan Sobotka se přesouvá 
na první místo. Gratulujeme 

 a přejeme mu hodně úspěchu 
v podnikání. 

Pan Sobotka z Těpeř vyrábí foukané skleněné figurky 
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Brody v Brodě
Fotografická soutěž „Brody v Brodě” vznikla 
z iniciativy havlíčkobrodského fotostřediska. 
V rámci soutěžního klání se po několika 
letech sešlo pět Brodů z České republiky, aby 
navázalo na tradici společného přátelství z 90. 
let minulého století. Dne 7. září byly předány 
ceny v sále Staré radnice, vernisáž výstavy 
proběhla poté v galerii Vinum Missae v Hav-
líčkově Brodě. Město Železný Brod zastoupili 
Mgr. Josef Haas a Bc. Iva Chaloupková. 
Prvním městem, kde se výstava představí 
hned po Havlíčkově Brodě, je právě Železný 
Brod. K vidění bude v prostorách KC Kino 
Železný Brod již během listopadu.  
Více informací o soutěži naleznete na 
www.fotobrody.cz

A opět fotografie
... tentokrát v souvislosti se Skleněným 
městečkem
Prosíme všechny o pomoc při doplňování 
archivu fotografií. Obracíme se na všechny, 
kteří zachytili ve fotografii dění v Železném 
Brodě o víkendu 14.–15.9. 2013, o laskavé 
poskytnutí fotografií.  Poděkování patří těm, 
kteří již takto učinili nebo pravidelně činí při 
jakékoliv akci.

Metropolitní opera
Díky společnému projektu IKS a Kina 
Jitřenka Semily nabízíme v Turistickém 
informačním centru Železný Brod poukázky 
na přímé přenosy metropolitní opery v ceně 
330 Kč. Cena zahrnuje i dopravu ze Semil do 
Železného Brodu. Chceme tak vyjít vstříc těm 
zájemcům o operu, kteří mají problém dostat 
se zpět do Železného Brodu v nočních 
hodinách. Základní vstupné na jeden přenos 
činí přitom 350 Kč. Program přenosů 
naleznete na www.kinosemily.cz. Těšit se 
můžete už 5. října na přenos nové inscenace 
opery Evžen Oněgin. Bližší informace 
obdržíte v informačním centru.

Turistické informační
centrum

Otevírací doba (mimosezónní):
říjen–duben: po–pá 9–12 a 12.30–16 hodin, 
so 9–13 hodin

Aktuální předprodej vstupenek
 koncert Tiburtina Ensemble a jazzového 

tria Davida Dorůžky (5. října v kostele sv. 
Jakuba Většího) / 190 Kč 

 divadelní představení Klára a Bára        
(14. října v městském divadle) / 265 Kč

                                                                          
V prodeji nové suvenýry s motivy Želez-
ného Brodu:
 turistická vizitka (č. 63/2), pohlednice, 

magnetický hlavolam, magnetka a štítek 
na hůl

Svozový autobus do OC Forum, Liberec: 
Za nákupy zcela ZDARMA vás autobus 
doveze v termínech: 26. 10., 23. 11. 2013. 
Odjezd z autobusového nádraží v Železném 
Brodě v 10.15 hodin. Návrat v 17.05 hodin.

Alena Matějková

Setkání zástupců Brodů na havlíčkobrodské radnici
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Chvalíkovice slavily 
„Železnobrodská ulice ve Chvalíkovicích       
a Chvalíkovická ulice v Železném Brodě. Víte 
proč?“
Kmotrovská obec Železný Brod a její 
chráněnka Chvalíkovice? Stále nic?
Potom čtěte dál…
Pamětníků ubývá a proto alespoň několik vět 
na vysvětlenou k poválečnému kmotrovství. 
Po druhé světové válce bylo mnoho slezských 
obcí poničeno. České obce, které nebyly 
válečnými útrapami tolik postiženy, nabídly 
„pomocnou ruku“ při obnově Slezska.            
V Železném Brodě inicioval tuto pomoc 
František Sochor. Do opatrování byla 
Železnému Brodu přidělena malá víska 
Chvalíkovice nedaleko Opavy. Představitelé 
a řadoví občané Železného Brodu poskytli
nezištnou materiální podporu a přiložili ruku 
k dílu při odstraňování válečných následků ve 
Chvalíkovicích. Toto kmotrovství vzniklo       
v roce 1946 a postupně se změnilo v mno-
haleté přátelství. Více se o kmotrovství 
můžete dočíst v knize Františka Sochora 
Kronika přátelství a lásky.
Ale vraťme se do současnosti ... 
V sobotu 31. srpna 2013 si Chvalíkovice 
připomněly 50. výročí slavnostního otevření
sokolovny. Vedle zástupců vedení obce,  

pamětníků výstavby sokolovny a samozřejmě 
široké veřejnosti byli přítomni i zástupci 
kmotrovského Železného Brodu: Ing. Milo-
slav Louma, Bc. Iva Chaloupková a paní Eva 
Vozková. Program byl slavnostně zahájen        
u sokolovny, kde byla instalována výstava 
fotografií z dob budování i rekonstrukce 
sokolovny. Po slavnostních projevech 
starostky města paní Lenky Zaoralové            
a předsedy TJ Sokol Chvalíkovice pana Josefa 
Beláse následovalo sportovní klání pro 
občany i hosty v kuželkách, stolním tenisu       
a malé kopané, jež bylo zakončeno benátskou 
nocí, taneční zábavou s ohňostrojem. Pro 
hosty byla navíc připravena prohlídka obce      
a návštěva zámku v Raduni.
Chvalíkovice se k Železnému Brodu coby ke 
svému kmotrovskému městu hrdě hlásí. Je 
důležité, abychom na vlastní historii, na 
kterou můžeme být navíc více než pyšní, 
nezapomínali. Chvalíkovicím patří velký dík 
za pozornost a vřelé přijetí, které se delegaci 
ze Železného Brodu dostalo. Na Skleněné 
městečko přijali pozvání představitelé 
Chvalíkovic: pan místostarosta Radim Hlaváč 
se zastupitelkami obce, PharmDr. Helenou 
Krajičkovou a Stanislavou Hendrychovou      
a my věříme, že se jim líbilo a dostatečně si 
užili „skleněného ruchu“.

(ich)

Před chvalíkovickou sokolovnou; foto: Karel Stuchlík
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Městské divadlo Železný Brod

pondělí 14. října od 19 hodin

Patrik Hartl: KLÁRA A BÁRA
režie: Patrik Hartl
v podání divadla Studio Dva Praha

Radikální komedie o dvou manželských krizích       
a jednom úmyslně založeném požáru.
Skoro nikdo není se svým životem úplně spokojený. 
A opravdu jen málokdo má takovou kliku, že najde 
ideálního partnera, se kterým dokáže být skutečně 
šťastný. 
Příběh Kláry a Báry vypráví o tom, co se může stát, 
když jedné z kamarádek po řadě manželských 
kompromisů rupnou nervy a pokusí se radikálně 
svůj manželský život změnit.
Klára a Bára jsou nejlepší kamarádky a sdílí spolu všechny důležité věci. Až na jednu. Klára má 
poměr s Bářiným mužem Jiřím, a to opravdu není nic, s čím by se chtěla kamarádce svěřit. Klára 
a Bára v první části primárně baví a ve druhé přinášejí ponaučení, že nic se nejí tak horké, jak se 
uvaří.
Hrají: Ivana Chýlková, Eva Holubová, Mojmír Maděrič, Roman Štambrňák, Bára Šuláková
Více informací: www.studiodva.cz; vstupné: 265 Kč

úterý 8. října od 10 hodin

Jan Vodňanský / Pavel Polák: KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
režie: Petr Vágner
v podání Hravého divadla Brno

Divadelní inscenace vznikla na motivy známé české 
pohádky o kůzlátkách a lstivém vlkovi. Představení 
zpracované nápaditě a s patřičnou dávkou humoru pobaví 
nejen děti, ale i dospělé.
Více informací:  www.hravedivadlo.cz
Vstupné: 40 Kč  (představení pro školy, vhodné i pro 
maminky s dětmi na MD)

Divadelní představení
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Kostel sv. Jakuba Většího
Koncert – sobota 5. října od 19 hodin

Koncert, který je součástí známého mezinárodního hudebního festivalu Lípa Muzika. Program 
„Apokalypsa – Zjevení sv. Jana“ představí netradiční spojení ženského vokálního souboru 
Tiburtina Ensemble a jazzového tria Davida Dorůžky.  Koncert pořádá IKS Železný Brod           
s finanční podporou Města Železný Brod.
Více informací na  vstupné: 240 Kč na místě, 190 Kč v předprodejiwww.lipamusica.cz;

Připravujeme v Městském divadle:
pondělí 4. listopadu 2013 – NA STOJÁKA (předprodej bude zahájen 
během října). Stand up comedy neboli sólové výstupy bavičů, specialita 
angloamerických barů, je snad nejkrutějším testem komiků. Na rozdíl od 
televizních estrád tu nikdo nevelí publiku, kdy má vděčně reagovat, 
herci se nemohou opřít o Zlaté slavíky ani o baletky. Kdo nedokáže, aby 
divák zvedl oči od sklenky, natož odložil doutník a zaplácal, je vyřízen, 
napsala o tomto specifickém žánru Mirka Spáčilová.
A právě o to, pobavit vás, zvednout vás ze židle a rozesmát až k slzám se 
pokusí trojice ve složení Dominik Heřman Lev, Karel Hynek a Lukáš 
Pavlásek.

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.

Lukáš Pavlásek
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www.zeleznybrod.cz

VZPOMÍNKOVÝ VEČER

PRAVOSLAV  RADA
(14. 10. 1923–23. 4. 2011)

pondělí 21. října 2013 v 18 hod. v KC Kino Železný Brod

večerem provází Zdislava Bohuslavová

výstava „Ze života a díla Pravoslava Rady”

promítání animovaných filmů

za přítomnosti RNDr. Jitky Radové a Ak. soch. Šárky Radové.

Pořádá IKS Železný Brod u příležitosti nedožitých devadesátin Pravoslava Rady. 

Manželé Pravoslav a Jindřiška Radovi
zdroj: rodinný archiv
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Otevřeno: 4.–27. května, úterý – neděle 13–16 hod.

Městské muzeum v Železném Brodě

NÁRODOPISNÁ EXPOZICE, BĚLIŠTĚ

Muzejní noc 2012

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

24. 9.–27. 10. 2013

výstava MARTA NYMSOVÁ – obrazy
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. 

Do národopisné expozice na Bělišti na další měsíce připravujeme:
 Výstavu obrazů akademického malíře Jiřího Škopka 
 Vánoční trhy na Bělišti 4.–8. 12. 2013

SKLÁŘSKÁ EXPOZICE, NÁMĚSTÍ 3. KVĚTNA

6. 4.–31. 10. 2013

výstava PŘÍRŮSTKY DO SBÍRKY SKLA A BIŽUTERIE ZA ROK 2012
Výběr nejzajímavějších předmětů, které muzeum v loňském roce získalo do sbírky skla             
a bižuterie.

Městská galerie Vlastimila Rady
Radek Krédl – výstava MOŘE
Vernisáž 4. října od 17 hod. Výstava potrvá do 27. října 2013.
Otevřeno pouze o víkendech od 13 do 16 hod., v týdnu na požádání na Informačním 
a kulturním středisku, tel.: 483 333 925.

Radek Krédl (*1976)
Studia: 1997–1998 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě, obor rytí 
skla. 1998–2004 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, atelier Sklo v architektuře. 
Stáže: Akademie výtvarných umění v Praze, Multimediální škola prof. Milana Knížka. V roce 
2002 l'Ecole Superieur des Arts, Grafiques et Architectures, atelier Architektura interiéru.
Ve své tvorbě se věnuje sklářskému designu, který pojímá spíše jako součást svých 
futuristických projektů, dále malbě obrazů a kresbám.

MgA. Radek Krédl
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       Základní umělecká škola 
       v Železném Brodě

 Vážení kulturní příznivci,

v letošním školním roce bychom rádi uvedli 
do plného života avizovaný, již lehce 
představený a předběžně vyzkoušený cyklus 
vážné, ale především dobré  hudby  „ZUŠka 
představuje“. Inspirací nám mimo jiné je, že 
rok 2014 je Rokem české hudby s podtitulem 
„tvořivost a spolupráce“. 

Není to ale jediný důvod, proč chceme dát 
život novému hudebnímu cyklu. Od počátku 
devadesátých let, kdy zanikl zdejší Klub 
přátel hudby, v místní kulturní nabídce takový 
hudební cyklus chybí. Je zde plno příleži-
tostných koncertů nejrůznějších žánrů, ale 
vážná, nebo, chcete-li, artificiální hudba se 
mezi nimi objevuje zřídka. Věříme, že 
rozšíření kulturní nabídky tímto směrem 
mnozí s radostí uvítají.

Dalším důvodem proč se do tohoto projektu 
pouštíme, je to, že Železný Brod se má             
v tomto směru skutečně čím pochlubit a co 
nabídnout. Kdo byl na zahajovacím koncertě, 
jistě potvrdí, že violoncellistka Michaela 
Vitáková z našeho města, která se zde              
v červnu představila, je skutečně vynikající 
mladá umělkyně a společně se svými 
spolužáky nám připravila dokonalý a profe-
sionální umělecký zážitek. 

Takových umělců se vztahem k Železnému 
Brodu a okolí, či odchovanců naší hudební 
školy je celá řada a dle mého názoru by bylo 
škoda je nepoznat a nenechat se obohatit 
jejich uměním.

Všechny Vás tedy srdečně zvu na další 
koncerty, které pro Vás připravujeme,             
a prosím, abyste novému cyklu drželi palce       
a podporovali ho, aby si dokázal získat své 
stálé místo a příznivce na zdejším kulturním 
poli.

Srdečně zveme na

II. KONCERT CYKLU 

„ZUŠKA PŘEDSTAVUJE“

24. října 2013 
Městské divadlo 19 hod.

Pavla Mazancová – housle 
(Železný Brod)

Magdaléna Ochmanová  –  klavír
Matyáš Keller – violoncello

Na programu: Sergej Prokofjev, Zoltán 
Kodály, Reinhold Gliére, Johannes 

Brahms, Sergej Rachmaninov   

III. KONCERT CYKLU 

„ZUŠKA PŘEDSTAVUJE“

V listopadu pro Vás připravujeme ve 
spolupráci s IKS Železný Brod koncert 
Podkrkonošského symfonického or-
chestru. Tento jedinečný koncert bychom 
rádi pojali také jako připomínku vý-
znamných listopadových událostí . 
Nenechte si ujít příležitost poslechnout si 
symfonický orchestr složený z nadšených 
muzikantů všech věkových kategorií ze 
zdejší oblasti, s tradicí sahající až k roku 
1954. Předpokládaný termín koncertu je 
16. 11. 2013. Upřesnění termínu  a podrob-
nější informace o koncertu i tělese najdete 
v příš t ím čísle  Železnobrodského 
zpravodaje.

Mgr. Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ
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www.zeleznybrod.cz

KOVOSOCHÁNÍ
ŽELEZNOBRODSKÉ

SOBOTA   5. 10. 2013
od 10 hod.

zábava a kulturní program pro malé i velké
společné vytváření částí kovové plastiky 
výstava kovových soch Davida Szalaye

výstava „Bejvávalo na Poříčí”

Pořádá IKS Železný Brod a CHE ATELIER DAVID SZALAY

1. ROČNÍK

Srdečně zveme do areálu bývalé Kolory – Průmyslová 335.
Přijďte kovat, přijďte se bavit, skončíme, až to přestane bavit Vás.
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Aktuality z KC Kino Železný Brod
KC Kino je tu opravdu pro každého, a proto od října 
přicházíme s novým programovým okruhem!
Jednou za dva měsíce se sál KC Kino Železný Brod 
promění v Studentské kino. Oč jde?

Tento večer bude patřit studentům místní sklářské školy a proběhne zcela v jejich režii. Od 
výběru filmu přes organizaci doprovodného programu až po trhání lístků. 
Co z toho? Studenti mají možnost kreativně se „vyřádit” a diváci pak mohou strávit příjemný 
večer ve společnosti mladých lidí, kteří jsou plní nápadů a mohou je zde realizovat. Začínáme    
v pondělí 7. října skvělým americkým filmem Útěk do divočiny za vstupné 50 Kč. Jistě bude       
i občerstvení a máte-li chuť, přijďte v zálesáckém oblečení, ať atmosféru filmu ještě víc 
podtrhnete! Těšíme se na Vás!   

David Pešek

Bílá sova 
Štefánikova 345, Železný Brod

pořádá

19. 10. 2013 od 9–18.30 hod.

DEN PRO ŽENU

Máte možnost si vyzkoušet
jednu z devíti druhů masáží od masérek: Kamily, Ivety, Julie, Jiřinky.

Cvičení Pilatesovy metody, Pilates jógy a Africký tanec s Lenkou.
Qi gong Zhineng se Simonou.

Společnou meditaci.

Vstupné dobrovolné,
bližší info: vývěska hotelu Crystal, nebo tel. 776 587 285.
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Blahopřejeme jubilantům
V měsíci září 2013 oslavili významné životní  

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

štěstí a spokojenosti.
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Pokud oslavíte narozeniny v měsíci říjnu 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. října 
2013.

70 let
Eva Fabiánová 
Hana Strnadová
Bohumír Herout

75 let
Emil Kosák
Alena Šulcová
Danuška Hádková
Ladislav Matěcha
Marie Horká

80 let
Jana Koláčná
Jiřina Šimůnková

81 let
Milena Štrynclová
Miroslav Kameník
Bohuška Kopalová

82 let
Hana Polmová
Vlastík Urban
Jiřina Udatná

83 let
Vlasta Hoření

Ludmila Seidlová
Věra Horáčková

84 let
Hana Šulcová

85 let
Jiří Vokurka

Miroslava Holubová
Zdeňka Mlejnková

86 let
Dagmar Skrbková

Božena Bernardová
Věra Kopalová

88 let
Milena Šílená

Iva Slapničková

90 let
Ladislav Neoral

96 let
František Šemík
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OHLÉDNUTÍ – Miroslav Hracha
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6. Kapitola – VOJNA 
Po vojenské katedře při vysoké škole jsem 
musil dosluhovat 22 měsíců za zcela jiných 
podmínek. Přesto nemohu zapomenout na rok 
1962. Tehdy byla mezinárodní situace 
vyhrocena až do krajnosti. Nutno připo-
menout, že o vánocích, na přelomu roku, byla   
u mnoha útvarů vyhlášena I. bojová poho-
tovost. Tehdy se hlavně sovětských a americ-
kých tanků div nedotýkaly. Bylo to vyvrcholení 
studené války. Nedej Bože, kdyby se to vše dalo 
do pohybu. Umím si živě představit, jaké 
nebezpečí lidstvu hrozilo. Jen zmáčknout 
spoušť! Stačilo si vzpomenout na rok 1945, kdy 
jsem ve svých jedenácti letech prožil pražské 
povstání. Vybavují se mi ohně nad Prahou, 
hořící domy, umírající lidé. To všechno by se 
opakovalo v daleko větší míře. 
Po přijímači jsem byl přidělen na letišti Mladá - 
Boží Dar na sál, jako planžetista. Denně jsem 
byl ve styku s piloty a vedl s nimi často dialog. 
Jedním z nich byl kapitán Bohouš Ambrož, jenž 
se brzy stal mým přítelem. Lišil se od ostatních 
výrazně, neboť oplýval značnou inteligencí        
a přehledem. Často jsem byl zván do jeho 
rodiny, měl skutečně vynikající zázemí, 
věnoval se převážně hudbě a sám byl dobrým 
klavíristou. Vzpomínám na první ohlášenou 
zprávu z rozhlasu o prvním letu člověka do 
vesmíru. To byl Jurij Gagarin. Shodou 
okolností to byl ročník 1934, můj ročník. 
Bohouš létal na stroji L 28. Byl to letoun            
s tříčlennou posádkou: hlavní pilot, navigátor         
a šturman, Všichni nazývali tento stroj 
"Chrchla". Byl všeobecně podle názoru pilotů 
velice nespolehlivý, často se značnými 
poruchami. To už jsem byl v civilu, když mi 
listonoš neočekávaně doručil telegram o zcela 
neočekávané smrti celé posádky, jejíž byl 
Bohouš velitelem. Každé neštěstí druhých mne 
vždy krutě zasáhlo. K této smutné události 
vznikla plastika „Před startem”. Je to pietní 
vzpomínka na dobrého člověka a jeho dva 
kamarády. Plastika byla zakoupena pro 
museum letectví v Praze ve Kbelích.
Nemíním si protiřečit, když na jedné straně
mluvím o tom, jak vojáky nemám rád a na 
straně druhé se přátelím s vojenským pilotem.   

Kapitán Ambrož byl ale člověk výjimečný, 
který dobře pochopil, u čeho a komu slouží. 
Jeho vysněným přáním bylo vzdáti se této 
služby a přejít k civilnímu letectvu. Pochopil 
jsem u mnohých letců, jaká to je pro ně droga      
a jak těžko by opustili svého koníčka, prohánět 
se v oblacích. Přejít časem k civilním službám 
si přála většina z nich. 
Vzpomínám-li na svou vojnu, myslím, že málo 
mých "spolubojovníků" mělo takový postup, 
co se šarže týká, jako já. Z šarže četaře jsem to 
dotáhl až na vojína písaře, a to je vlastně unikát. 
Nebo ne? Nato jsem dodnes pyšný. Ve funkci, 
kterou jsem skutečně zastával, byl jsem             
v zastoupení hodnosti kapitána. To bylo ale 
"jenom", neboť na vojně je možné všechno. 
Žádnou kariéru jsem v tomto případě 
neočekával a bylo mi to srdečně jedno. Čas 
plynul, i když pomalu, průšvihy se také konaly. 
Poznal jsem i basu, bez které se obejít nelze, ať 
dělá člověk tak či onak. 
V roce 1962 se konala v Československu 
"Spartakiáda" tzv. spřátelených armád. 
Najednou, z ničeho nic, přišel rozkaz o mém 
odvelení do Prahy, a to do tehdejšího AVS 
(armádního výtvarného studia). Mým úkolem 
bylo vytvořit hlavní znak a sportovní medaile. 
Znak byl použit i na televizní obrazovku.           
K němu byla hudebním skladatelem Séhákem 
složena znělka. Pod tím v průběhu sportovního 
klání byly oznamovány zprávy. Jednoho dne      
v odpoledních hodinách přišel za námi velitel 
plk. Černý, a to do hospody "Na barikádách", 
kde jsme často trávili svůj volný čas. Měli jsme 
tzv. relutu a možnost pohybu mimo kasárna. 
Oznámil nám, že je druhý den povolán              
k ministrovi obrany (gen. B.Lomský). Účelem 
jeho návštěvy bylo schválení a stvrzení 
podpisem našich výtvarných návrhů. To aby se 
nestaly záměnou za státní vyznamenání. Prostě 
řečeno: šaškárna. Podpisem protokolu stvrdil 
platnost také tehdejší předseda vlády, Lubomír 
Štrougal. Naše reakce na toto sdělení byla 
překvapivá, neboť jsme se cítili jako autoři 
ošizeni o tuto návštěvu u ministra. Jednalo se    
o návrhy sochařské a architektonické. Byli 
jsme dva sochaři a dva architekti....více na 
https://sites.google.com/site/ohlednuti/

Ak. mal. Miroslav Hracha 
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Stalo se před 80. lety

(ph)

9+3 skleněná plastika 
Oldřicha Plívy
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Musejní spolek. V úterý konala se ve 
sborovně sklářské školy přípravná porada 
zástupců úřadů, korporací, a jedinců z řad 
interesentů o museum o možnosti založení 
musejního spolku v Železném Brodě. Účast 
na schůzce byla velmi četná a byl z ní patrný 
veliký zájem o tuto myšlenku. V městě našem 
stává sice již dlouhou řadu let Živnostenské 
museum, v jehož sbírkách jsou velmi pěkné     
a cenné věci, ale pro různé okolnosti, nepo-
rozumění i nezájem, muselo se toto stále 
stěhovati z propůjčovaných místností, až se     
o výstavě 1930 na čas umístilo ve sklářské 
škole. Po výstavě zase přišlo o místnost. 
Doufejme, že tentokráte zájem o dobrou 
myšlenku nepohasne a přinese patřičný 
výsledek. 

Amerika projevuje zvýšený zájem o česko-
slovenskou bižuterii a rukodílné umělecké 
výrobky. V poslední dny dlí v Praze několik 
nakupovačů pro velké importní domy 

americké, kteří se především zajímají o česko- 
slovenskou sklářskou bižuterii a rukodílné 
umělecké výrobky. Podmínkou však je, že
výrobky musí býti výhradně od česko-
slovenských firem a jen prokazatelně 
československého původu. 

Loutkářský kurs župy krkonošské. V nedě-
li 15. t. m. dopoledne konal se v loutkovém 
sále zdejší sokolovny za účasti více než 30 
zástupců z různých sokolských jednot 
loutkářský kurs. Zahájil jej župní loutkář br. 
Cerman referátem o zřizování loutkových 
odborů v jednotách a o významu loutk. 
divadla. Dále referoval o loutkové literatuře 
br. Havránek. O hudbě v loutkovém divadle 
promluvil br. Harapát. Br. Zd. Juna přednesl 
referát o zkušenostech z oboru malířského při 
malování kulis, br. Rada o loutce a br. Sedlák   
z Liberce o svých poznatcích ze své mno-
holeté zkušenosti.

v sobotu 19. 11. 2011 od 9 hod.v sobotu 19. 11. 2011 od 9 hod.

Na sklonku roku 2011 oslovil naše muzeum 
renomovaný sklářský umělec, absolvent 
ateliéru prof. Stanislava Libenského na VŠUP 
a železnobrodské sklářské školy Oldřich Plíva 
s návrhem, že by rád do našich sbírek věnoval 
jedno své dílo. Nadšeně jsme souhlasili           
a zanedlouho nám autor přivezl svou 
skleněnou kompozici, reprezentující jeho
tvorbu v období 80. let 20. století. Kompozice 
nazvaná lapidárně 9+3 se skládá ze dvanácti 
trojbokých hranolů vybroušených z optického 
skla a sestavených do určeného obrazce na
černou plastovou desku. Tímto mimořádným 
přírůstkem se rozšířilo doposud skrovné 
zastoupení tvorby současných špičkových 
výtvarníků.  (ph)
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Z mých vzpomínek na naše horské sklářství 1
Ludvík Lubas, Železný Brod 
Přinášíme pokračování textu z předchozího čísla 
Železnobrodského zpravodaje a také některé další 
nové, na konci srpna a na začátku září 2013 
objevené dokumenty, které tyto texty doprovázejí   
a které pravděpodobně byly i jejich součástí. 
Vzpomínky Ludvíka Lubase, jak patrno z násle-
dující doprovodné strojopisné korespondence         
z podzimu 1950, byly nabídnuty Archivu pro 
dějiny průmyslu, obchodu a technické práce            
v Praze. Tajemník dr. Jan Klepl píše Ludvíku 
Lubasovi 4. 10. 1950 (Praha, dopis č. j. 1527/50): 
„Vážený pane, archivář Fr. Paul z pobočky našeho 
Archivu v Jablonci n. N. nám právě oznámil, že jste 
projevil laskavou ochotu vypsat své vzpomínky na 
svou činnost jako výrobce a vývozce skleněného 
zboží pro naši sbírku Vzpomínky a paměti. 
Upřímně vítáme toto Vaše rozhodnutí, kterým se 
zachovají jistě velmi cenné údaje o vývoji 
železnobrodského sklářství v posledním půlstoletí 
pro potřeby budoucího historika. Za Vaši práci 
dovolíme si Vám nabídnout čestnou odměnu, 
pokud prostředky našeho ústavu dovolují,              
a rukopis Vašich pamětí Vám vrátíme spolu            
s jedním průklepem.“
Hotový text, datovaný „Železný Brod, 10. 10. 
1950“, byl na pražskou adresu Archivu odeslán 
ještě téhož dne s těmito průvodními řádky: „Vážení 
pánové, potvrzuji Váš dopis ze 4. t. m. a současně 
Vám zasílám stručný elaborát mých vzpomínek na 
vznik a chod zdejšího sklářství. Jsem stár 74 let a od 
svého dětství jsem stále přicházel do styku se 
sklářstvím. Můj otec již r. 1870 se zabýval 
sklářstvím a já jsem jeho živnost převzal r. 1901       
a r. 1910 rozšířil na výrobu strojovou. Po první svět. 
válce jsem se věnoval výhradně jen přímému 
vývozu, ač již r. 1894 za svého otce jsem vyvážel do 
ciziny. V důsledku reorganizace našeho průmyslu 
byla má firma r. 1949 zlikvidována a jsem nyní bez 
zaměstnání.“
Odpověď Jana Klepla došla 16. 10. (Praha, č. j. 
1607/50): „Vážený pane, s upřímným potěšením 
děkujeme Vám za Vaše obsažné zajímavé 
vzpomínky na svérázné a významné pracovní 
odvětví, o které je dnes rostoucí historický               
i literární zájem. Proto se nepochybně Vaše 
vzpomínky, které jsme zařadili do své sbírky 
Vzpomínek a pamětí, stanou v brzké době 
předmětem studia. Škoda, že dnešní poměrně 
skrovné publikační možnosti zatím nedovolují, aby 
byly vydány celé tiskem. Zároveň dovolujeme si 
zaslati jako honorář částku 400.- Kčs a litujeme, že 
finanční možnosti nám nedovolují Vám nabídnout

částku vyšší. Autorská práva Vám ovšem zůstávají, 
a podaří-li se Vaše vzpomínky vydat tiskem [Pokud 
víme, takovéto vydání se neuskutečnilo – pozn. P. 
H.], bude Vám ovšem příslušet přiměřený 
honorář.“
Ludvík Lubas, Železný Brod 23. 10.: „Vážení 
pánové, děkuji Vám uznale za Váš dopis se 16. t. m. 
č. j. 1 607,  jakož i za poukázanou částku Kčs 400.- 
jako honorář za napsanou vzpomínku týkající se 
zdejšího sklářství. – Musím doznati, že jsem 
nečekal nějakou odměnu peněžitou, mne jen 
potěšilo Vaše příznivé posouzení. Abych si toho 
honoráře zasloužil, chci Vám sestaviti malou 
vzorkovou kolekci oněch skleněných drobností, 
pokud se o nich ve svých vzpomínkách zmiňuji. 
Jsou to perličky zvané sekanice, mačkané perle, 
píchanice, kroužky (bangles), kaménky (calotty), 
chatony apod. Vzorky sestavím, doplním 
stručnými vysvětlivkami a zdarma zašlu. Potřebuji 
k tomu však nějaký čas. Sdělte mi prosím pouze 
lístkem, bude-li taková vzorkovnice pro Váš archiv 
účelnou, abych nedělal zbytečnou práci, neboť 
musím mnohé předměty získat od jiných výrobců. 
Vždy milerád k Vašim službám…“
Jan Klepl odpovídá 31. 10. (Praha, č. j. 1690/50): 
„Vážený pane, s upřímnou vděčností jsme uvítali 
Vaši laskavou nabídku sestavit pro náš Archiv 
malou vzorkovou kolekci výrobků, o nichž se 
zmiňujete ve svých vzpomínkách. Pro názornou 
představu bude tato kolekce takřka nezbytnou 
pomůckou a znamenitě poslouží každému, kdo se 
bude zajímat o historii tohoto svérázného 
výrobního odvětví. V poslední době se vskutku 
začíná projevovat zájem o historii našeho 
průmyslu a obchodu minulého a zač. našeho století, 
a tento zájem nepochybně v budoucnosti poroste.      
A sklo v tomto ohledu vede. 
Jednak to jsou literáti, kteří si vybírají témata          
z tohoto odvětví, avšak i několik studujících 
historie se pustilo do historie sklářství. Vaše 
vzpomínky jsme zatím předložili red. Andrejsovi, 
který píše povídku (a aspiruje dokonce na filmové 
libreto) a Jaromíru Hořejšovi. Disertační práci        
o dějinách sklářství na Železnobrodsku připravují, 
pokud je nám známo, dvě mladé profesorky:         
E. Kolínská, Železný Brod, Spořilov 577, a Marie 
Rýdvalová, Praha XII, Slezská 109. Doufám, že 
nebudete míti námitek, dáme-li těmto a případným 
dalším zájemcům Vaše vzpomínky k prostudování. 
Všem těmto pracovníkům ovšem připomínáme, že 
ve své práci musí uvést Váš rukopis jako pramen, 
literáti své prameny zpravidla necitují. Vše to 
uvádím na důkaz toho, že námaha, kterou jsme
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Vám způsobili, nese již dnes ovoce. Rychle se 
zapomíná a původních písemných pramenů je 
málo a těžko se shromažďují.
Využívaje Vaší laskavosti dovoluji si Vás 
obtěžovat dvěma dosti neskromnými prosbami:
1) Zda byste mohl laskavě pořídit hnedka dvě 
kolekce, jednu pro naše sbírky v Praze, druhou pro 
naši pobočku v Jablonci. Všechny Vaše náklady 
rádi uhradíme.
2) Velmi pěkně jste zachytil technologickou             
i obchodní stránku sklářství Vaší oblasti. Nic jste 
nám neřekl, nepochybně z velké skromnosti,          
o vlastním podnikání. Historie jednoho obchod-
ního domu železnobrodského, třebas jen ve 
stručném vylíčení, není záležitost bez historického 
významu na svém poli. Mohl-li byste proto laskavě 
zaznamenat pro nás, třebas jen na několik stránek, 
tuto historii, velmi bychom Vám byli vděčni. 
Přikládám některé dotazníky, jimiž se obracíme na 
staré pamětníky, zejména dělníky.*
Prosím, abyste prominul tuto naši neskromnost 
pramenící z upřímného zájmu o zachování paměti 
o věcech, které se snad dnes zdají býti ještě 
samozřejmé, které však již za několik desítiletí 
budou historií.
* Dotazníky jsou ovšem jen podnětným 
nezávazným vodítkem.“
Ludvík Lubas, Železný Brod 22. 11.: „Vážení 
pánové, promiňte lask., že zasílám slíbené ukázky 
starších sklářských výrobků zdejšího kraje 
poněkud opožděně. Musel jsem některé věci 
hledati u jiných bývalých výrobců, což vyžadovalo 
trochu času. Musím poznamenati, že zaslaný 
soubor ukázek daleko nepředstavuje výběr 
výrobků, jaké se zde podomácku i pohutnicku 
tvořily. Některé druhy zboží se vyráběly jaksi         
v tajnosti, aby nevznikla dotyčnému výrobci 
konkurence, a řadu let si tak udržoval pravidelný 
odbyt a ceny. Když posléze takový druh byl             
z utajení vysvobozen, konkurence začala                 
s podbízením cen a zakrátko byl o takové zboží 
ztracen zájem. Bylo na sta takových druhů 
výrobků, které se těšily zájmu ciziny, ale které pro 
nestálost cen zanikly. Musím doznati, že Němci na 
Jablonecku v tom směru měli poctivější názory        
a nekonkurovali tak neblaze jeden druhému. Každý 
si hleděl svého, kdežto u nás panovala závist, a byl-
li některý výrobce plněji zaměstnán než druhý, tak 
podbízel ceny, aby zakázky získal pro sebe.
Výrobci byli téměř vesměs odkázáni na vývozní 
domy v Jablonci n. N. a jeho blízkém okolí. Vzorky 
se donášely do těchto exportů, které je zasílaly 
zájemcům do ciziny. Byly exportní firmy poctivé, 
ale také prašivé. Poctivý vývozce sjednal dodávky 
u toho výrobce, od kterého obdržel původní

vzorky. Nepoctivý vývozce šel ke konkurenci, 
ukázal vzorek jinému výrobci a vyždímal cenu 
daleko nižší, než v jaké původně vzorek získal.
Jak jsem již vylíčil, zboží a vzorky se donášely         
a dovážely do vývozních domů a v pátek dopoledne 
se vyplácely účty za zboží, které bylo do středy 
dodáno. Každý pátek bylo zvlášť rušno v Jablonci. 
Výrobci se scházeli, pojednávali o situaci, radili se, 
inkasovali peníze za dodávky a sháněli nové 
zakázky. Ačkoliv z českých oblastí přibývalo stále 
více českých výrobců, vývozní firmy v Jablonci se 
chovaly vůči českým výrobcům germánsky tvrdě. 
Vývoz se rozmahal a němečtí výrobci nepostačili 
všechny zakázky krýti, proto vývozci byli nuceni 
umísťovati přebytečné objednávky u českých 
výrobců. Byly tam export. domy nejen německé, 
ale také firmy cizí zahraniční, francouzské, 
anglické, americké, turecké a jin., ale vedení           
u všech bylo německé. Jablonec vůbec měl ráz 
neústupně německý. Český živel byl v mizivé 
menšině a ještě stále pronásledován. O tom by se 
mohla napsat obsáhlá historie. Ani v té české 
menšině nebyl poměr přátelské vzájemnosti,           
a proto čeští lidé trpěli tím víc.
Nerad se zmiňuji o své účasti na zdejším sklářství     
a jen k Vaší žádosti tak činím a prosím, abyste 
zprávu podrželi jen pro Váš archiv. Můj otec již       
v r. 1870 obchodoval korálkami (sekanice), ač měl 
živnost zcela jinou. Nebylo v té době v Želez. 
Brodě žádných sklářů, průmysl sklář. byl usídlen 
jen v Jablonci. V r. 1890 počaly se podomácku 
brousiti karmazinky, o kterých jsem se již zmínil.    
V r. 1901 jsem převzal sklářskou živnost od otce, 
když již v r. 1894 jsem karmazinky dodával do 
Paříže, ovšem také do Jablonce. Snažil jsem se 
věnovati výhradně přímému vývozu, abych nebyl 
od Němců odvislým, ale k vývozu bylo zapotřebí 
jednak kapitálu, jednak vzorků od německých 
výrobců, jelikož v našem kraji byl výběr výrobků 
dosud nepatrný. Ale Němci jen neochotně dali 
vzorky Čechovi, a když přece, tak vydali vzorky 
takové, na kterých jim již nezáleželo. Proto mé 
pokusy a přímý vývoz neměl zdárných výsledků. 
Když jsem posléze přece nějaké zakázky z ciziny 
obdržel, nastala druhá starost o kapitál, neboť zboží 
se muselo platit hotově a z ciziny došly peníze za 
delší čas, jednak cizina žádala termín 2 nebo           
3 měsíce a doprava zboží vyžadovala také delší čas. 
Můj otec neměl také nadbytek (byla nás četná 
rodina), proto jsem musel hledat společníka. Týž 
však neměl pro mé snahy dosti pochopení, a tak 
jsme se brzo rozešli. Zůstala mi znovu závislost na 
Jablonec. Dodával jsem své výrobky do jablonec. 
domů, a přitom potajmu jsem občasně nějakou 
zakázku z ciziny získal a vyřídil. Musel jsem
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I. Chatony apod.
1. Chatony broušené mechanicky (strojem). 
Vyrábějí se v různých velikostech od ½ mm do      
20 mm hlavně křišťálové, ale také v různých 
barvách. Každý chatonek má 16 fazet a vrchní 
plošku. Ve stejném provedení byly tyto chatony 
před 50 léty broušeny ručně podomácku. Říkalo se 
jim karmazinky (od franc. slova carmoisière). – 
Spodní část broušená do hrotu je stříbřena 
(similovaná) a bronzem lakovaná, aby se stříbro 
nesetřelo. – Chatony bez simili, jak vypadnou ze 
strojní výroby. – Chatonové rozety vyrobené 
rovněž strojem (mechanicky). Různé barvy a veli-
kosti. Jsou používány k výrobě bižuterie, na 
plesové ozdoby apod.
2. Karmaziny ručně podomácku broušené. Výroba 
tohoto zboží docela zanikla. V létech 1890–1920 
řada vesnic kolem Železného Brodu, Semil             
a Turnova se tímto broušením zaměstnávala. – 
Karmazinky broušené podomácku, v ohni leštěné, 
dosud nesimilované. – Karmazinky ručně broušené 
podomácku, dosud v ohni nepálené, jak je brusiči    
z práce přinášeli. – Karmazinky (chatony) ručně 
podomácku broušené a v ohni leštěné (vespod 
similované).
3. Karmazínky zvané ohňovky leštěné kyselinou 
flurovou. Tento druh kaménků úplně vytlačil 
výrobu broušených ohňových karmazinek, neboť 
se jakostí téměř vyrovnají broušeným a jsou 
podstatně levnější, neboť odpadá broušení. Jsou 
vyráběny bez broušení, a sice tak, že surové jsou 
leštěny v kyselině flurové. Pak jsou similovány. – 
Karmazinky odmáčknuté: surovina připravená do 
leštění kyselinou (barvy). – Karmazínky (ohňov-
ky), leštěné bez broušení v kyselině, nesimilované.
4. Dublety celobroušené v různých tvarech, 
barvách, velikostech. Náhražka drahokamů pro 
jemnou klenotnickou bižuterii.
5. Dublety mačkané ze skla s obrušovanými kraji      
a broušenou vrchní plochou. Vyrábějí se u mačkář-
ského stolu při benzinovém hořáku. – Nejrůznější 
tvary, barvy a velikosti. Jsou to levnější napodo-
beniny drahokamů k výrobě prstenů, náušnic, 
brožů a drobných šperků.
6. Routky a rozetky vyráběné jako karmazinky        
v různých barvách a velikostech. Jsou mačkané       
u benzinového plamene nebo u pece tavicí.
7. Zrcádkové kameny mačkané u plynové pece. 
Jsou broušené na spodku a broušená plocha je 
stříbřená a stříbro chráněné bronzem, aby se 
nesetřelo. Jsou vyráběny v tisících vzorků a tvarech 
a barvách.
8. Pravé české (kozákovské) granáty. Broušené 
ručně podomácku. Vyrábějí se v různých tvarech, 

postupovat opatrně, jelikož Jablonec neúprosně 
bojkotoval výrobce, který sám navazoval styky       
s cizinou.
Německá zpupnost se stále stupňovala a byla 
poněkud zkrocena po první světové válce, ale 
zakrátko opět nabyla dřívější výbojnosti.                
V Jablonci založili jsme dvě obchodní akciové 
společnosti v r. 1919–1920, ale taktikou Němců       
a špatným vedením obě zanikly. Jmenovitě česká 
vývoz. firma Tchécoverre připravila české 
akcionáře a banky o značné peníze. I o této události 
bude nutno jednou napsati pravdivou kroniku.
Já sám jsem měl mnoho potyček s německými 
domy, takže jsem se po první válce rozhodl 
přerušiti s nimi styky a věnoval jsem se jen 
přímému vývozu. Musel jsem napnouti veškeré 
úsilí, ale neuchránil jsem se také ztrát, zejména       
u našich krajanů v cizině, mezi kterými jsem se 
setkal s prohnanými nepoctivci. Přesto jsem obstál 
čestně, platil jsem řádně daně, státu přinášel devize 
z ciziny a plnil poctivě své občanské povinnosti. 
Jelikož jsem v druhé světové válce neprováděl ani 
obchod ani výrobu, byl mi živnost. list oprávňující 
k výrobě odejmut, jak v době okupace zákon 
předpisoval. Po válce jsem již nemohl list 
oprávňující k výrobě získati nazpět, a zbyl mi 
pouze živn. list na obchod, který v r. 1949 byl          
v důsledku sloučení všech sklář. živností nebo 
znárodnění nyní také zrušen, takže ve svých 
čtyřiasedmdesáti létech stojím jako vyřazený 
přestárlý sklář zcela mimo a jsem odkázán jen na 
své staré úspory na vázaných vkladech, které jsem 
si při odepření všech požitků uchoval pro stáří, 
abych nebyl nikomu na obtíž.
Nyní byly všechny soukromé vývozní domy 
zlikvidovány a všechno je zestátněno a znárod-
něno. Pokud jsem trochu informován, vyvíjí se 
velké úsilí, aby se jablonecký průmysl opět 
rozmohl, ale nemohu pomlčeti, že na hlavních 
místech vedení nejsou zkušení odborníci, nýbrž 
převzatí pracovníci z jiných oborů. Snad postupem 
doby se také obeznámí a já bych si jen přál, aby se 
jim dílo zdařilo, neboť kraj náš tento zdroj obživy 
nutně potřebuje.
Myslím, že ze zaslaných ukázek si upravíte dvě 
vzorkovnice, jak jste žádali, a prosím, abyste mi 
nezasílali za ty sbírky nějakou odměnu. Učinil 
jsem to rád.“

Součástí všech těchto nových nálezů je také 
nedatovaná třístránková strojopisná kopie vzor-
kovnice zmiňované v korespondenci a nadepsaná 
„Vzorkovnice skleněných výrobků domáckých 
sklářů z Železnobrodska“.
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pouze však v menších tvarech, jelikož surové 
granátky se nalézají v malých zrnech.

II. Perle
9. Surové perličky zvané sekanice, vyrobené          
z dlouhých sklen. rafík, rozsekané na sekacích 
strojích. Různé barvy, různé velikosti. – Surové 
perličky navlékají se na slabý mosazný drát (jako 
vzor) a brousí se v brusírnách na pískovcových 
brusech a leští se v ohni.
10. Různé broušené perle.
11. Perličky broušené a v ohni leštěné. Navlékají se 
na bavlněné nitě. Tisíce barev, odstínů, různé 
velikosti a i v různých délkách. 
12. Perličky různých barev a odstínů. 
13. Perle různých tvarů a barev. 
14. Hladké perle. Strojové perle. Anglické perle.
15. Perle různých barev.
16. Perle různých barev.
17. Perle vyrobené u tavicích pecí.
18. Vzorkovnice rocaillu.
19. Náhrdelníky, které se sestavují z různých sklen. 
perlí. Statisíce druhů a vzorů.
20. Výrobky z perliček.
21. Tubes zvané štyfty náležejí do skupiny 
perliček. Jsou vyráběny v různých barvách, 
délkách a dimenzích, broušené, nebo jen prostě 
usekané strojem. Zlacené a různě galvanizované.
22. Sekanice zvané tubes. Různé barvy, délky          
a rozměry.
23. Tubes obrušované. Různé barvy a délky.
24. Píchané perle, píchanice zvané flüssle, kulaté, 
oválné, čtyřhranné, šestiboké a nejrůznější tvary      
a velikosti od 1 mm do 30 mm, hlavně v černé 
barvě, ale i různé dekorované a zlacené. Vyráběny 
u benzinových hořáků podomácku, ale i hutnicky.

III. Knoflíky aj. výrobky, zhotovené u stolních 
tavicích hořáků.
25.–34. Knoflíky dámské, statisíce vzorů. Různé 
tvary, barvy. Vyrobeno u stolních benzinových 
hořáků. Rukodílná práce.
35. Knoflíky na mužské vesty. Rukodílná práce. 
Vyrobeno u tavicí stolní lampy. Statisíce vzorů        
v různých barvách, odstínech i tvarech.
36. Různé kameny v nespočetných vzorech, 
tvarech, barvách. Vyrobené u stolních benzinových 
hořáků. 
37. Skleněné oči vyrobené u stolních tavicích 
hořáků. Pro průmysl kožišnický.
38. Výrobky u stolních benzinových hořáků, 
rukodělná práce. Květiny, listy, kulaté vinuté perle, 
přívěsky k náušnicím apod. Vyrábějí se květiny, 
náhrdelníky, náramky.

IV. Kaluty (calottes)
39. Tyto vzorky jsou 60 let staré. Konjunktura 
tohoto zboží panovala asi v době 1885–1915. 
Plíšek kovový na spodku měl účel, aby kamínek 
černý mohl býti naletován na drát, a tím byly 
sestavovány různé ornamenty na dámské 
klobouky. Kaluty byly vyráběny podomácku        
u stolového hořáku. Vzorů bylo na statisíce.

V. Odrazové (reflexní) sklo
40. Odrazová (reflexní) skla v různých veli-
kostech, barvách, vzorech, pro průmysl automo-
bilový etc.

VI. Odznaky a skleněná pera
41. Odznaky a skleněná pera se stále vyrábějí 
podomácku. Jmenovitě péra mají stále velký 
odbyt.

VII. Bangles
42. Bangles, skleněné kroužky v různých 
barvách, velikostech a ve statisícových vzorech, 
broušené i nebroušené, dekorované, vykládané      
s intarziemi. Používají se k církev. obřadnostem      
v Indii, Tibetu, v Egyptě, Súdanu atd. Výroby        
a odbyt zcela zanikly.

 
Poznámka 1
Stejně jako v předchozím případě ze září t. r. na 
tomto místě uveřejňujeme další část nově 
nalezeného pojednání Ludvíka Lubase věnova-
ného praxi související s rozvojem sklářského 
průmyslu v Železném Brodě a jeho okolí a v sou-
vislosti s tím i celou následnou dobovou 
korespondenci, která vytvoření tohoto pojednání 
doprovázela. 
Stejně jako dřív postupujeme i v otázce přípravy 
textu. Ponecháváme autorův způsob zacházení       
s jazykem i jeho charakteristický slovník včetně 
například dobových a text obohacujících nepravi-
delností typu rozmahat se, oprávňovat, karmaziny 
x karmazinky x karmazínky, devize, zrcádkový, 
rafíka, rukodílná x rukodělná, stolový x stolní, 
pera x péra, Sudan atp. atd.

!!! Oznámení, výzva, žádost    
a současně i prosba !!!
Přátelé, jen jednou větou: Vzhledem k připra-
vovanému pamětnímu tisku věnovanému zde    
v regionu (nikoli však jinde v celoevropském, 
indickém i jiném měřítku) téměř již trapně 
pozapomenutému, avšak význačnému 
železnobrodskému občanu prof. ing. Rudolfu  
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Městská knihovna upozorňuje, 
že v týdnu od 30. 9. do 4. 10. 2013 probíhá celostátní 

TÝDEN KNIHOVEN 
propagující tradiční i netradiční služby a aktivity knihoven.

V naší knihovně v tomto týdnu nabízíme: 
 možnost bezplatné roční registrace nových čtenářů
 odpuštění poplatků za upomínky
 vyřazené knihy a časopisy zdarma
 v pondělí 30 . 9. – Lichožroutská dílna – přijďte si z lichých ponožek vytvořit 

svého lichožrouta (od 13 hod. pro školní družinu, od 15 hod. pro rodiče s dětmi – 
liché ponožky vítány)

 celý týden malujeme a soutěžíme s Lichožrouty  o tři díly tohoto dětského 
knižního bestselleru a další odměny

V pondělí 14. října se od 17 hod. v KC Kino koná beseda s paní Vladimírou 
Sůvovou, autorkou pozoruhodné románové kroniky podkrkonošského 
rodu Čím jsou lidé živi. Srdečně zveme širokou veřejnost.

kých železnobrodských pamětihodnostech, 
žádáme, prosíme a vyzýváme všechny dosa-
vadní pamětníky, majitele Janíčkových dopisů, 
rukopisů a jejich kopií, originálních fotografií      
i jejich kopií, vzpomínek a jakýchkoliv dalších 
dokumentů a dokumentárních materiálů, ale 
nejen to; žádáme i potenciální soukromé             
i veřejné zájemce o věc, úřady, firmy, sponzory, 
donátory atd. atp., aby se laskavě a s pomocnou 
rukou obrátili na editora připravovaného tisku 
dr. Petra Holmana (namlohsen@gmail.com, tel. 
604 377 496) a podle svých možností tak 
napomohli zachování památky této pozoru-
hodné osobnosti, která nejenom významem své 
dosud ještě plně nedoceněné práce přispěla         
i k domácí a mezinárodní propagaci dobrého 
jména Ferrobrody, Brodu Železného…

Petr Holman
Zvláštní poděkování: Veronika Vacková

Janíčkovi (1904–1988), baťovskému komerč-
nímu inženýru, avšak současně též indologovi, 
propagátoru Indie, její literatury a kultury, 
básníku, cestovateli a překladateli védských, 
upanišadových a jiných textů (Gautama 
Buddha, Šrí Rámakrišna, Dhan Gopal Muker-
dží), ale také, a to především, autorovi jednoho  
z doposud nejčtenějších a nejčtivějších českých 
převodů sanskrtského textu proslulé Bhagavad-
gíty, Písně Vznešeného, překladu prvně 
vydaného zde v Železném Brodě nákladem 
Jiránkovým roku 1945, tedy v době, kdy ještě 
zdejší a už velmi známá tiskárna nebyla zvůlí 
zločineckého komunistického režimu po 
únorovém puči zdevastována, zničena a odsou-
zena tak k zániku – fyzicky, ne ve vzpomínkách         
a paměti současníků, jednotlivců i národa –,       
a z nedostatku jiných příležitostí pak učiteli 
jazyků na naší zdejší sklářské škole a později        
i oficiálnímu průvodci po památkách a všeli-   

     

          

Novinky z Městské knihovny
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Z knižních novinek nabízíme:
Joanne Harrisová: Broskve pro otce Francise
Vianne Rocherová, hrdinka románů Čokoláda 
a Krysařovy střevíce žije spokojeně v Paříži 
spolu s Rouxem a dcerami Anouk a Rosette, 
přesvědčená, že konečně nalezla způsob, jak 
překonat svůj neklid a neustálou touhu po 
změně. Vše ale vezme za své ve chvíli, kdy 
dostane dopis od kamarádky Armande,            
v němž píše, že vesnička Lansquenet bude 
Vianne brzy zase potřebovat a zve ji                
k návštěvě - i kdyby jen měla položit květiny na 
její hrob. Armanda už je totiž osm let po smrti.

Dan Brown: Inferno
Ve svých knihách Dan Brown mistrovsky 
mísí historii, umění, šifry a symboly. Nejinak 
tomu je i v jeho nejnovějším thrilleru. 
Harvardský symbolog Robert Langdon se 
tentokrát ocitá v samotném srdci Itálie, aby 
pomohl vyřešit záhadu, jež je pozoruhodně 
propojena s jedním z největších literárních děl 
všech dob - Dantovým Peklem. 

John Grisham: Podfuk
Malcolm Bannister je bývalý advokát, 
momentálně ve výkonu trestu ve federálním 
vězeňském táboru. Jeho situace nevypadá 
nejlépe, Malcolm má však v rukávu eso. Ví, 
kdo zabil federálního soudce Fawcetta, a taky 
ví proč. Rád by to pověděl FBI, ale tyto 
mimořádně cenné informace jsou stejně 
výbušné jako sled událostí, které skončily 
soudcovou smrtí… 

William P. Young: Křižovatky
Anthony Spencer je sebestředný bezcitný 
boháč, pyšný na své úspěchy v práci, kde se ho 
všichni bojí, i v rodině, kterou chladnokrevně 
rozvrátil. Po úrazu hlavy se octne v kómatu. 
Jeho tělo leží bez hnutí obklopeno přístroji, 
jeho mysl se však probouzí v nehostinné 
opuštěné krajině, která zrcadlí Tonyho 
dosavadní život. Až na toho, který se rozhodl 
Tonyho nikdy neopustit a pomoci mu nalézt 
sílu, způsob a především důvody, proč se 
změnit.  Křižovatky jsou určeny všem, kdo      
v kolotoči moderního světa hledají naplnění 
slov, jako je víra, láska a odpuštění.

Andrew Kriwak: Dlouhý návrat
Poutavý, poetický i drsný příběh Jozefa 
Vinicha, slovenského přistěhovalce, který se 
po rodinné tragédii vrací se svým otcem          
z Colorada zpět do Košic. Narukuje do 
rakousko-uherské armády, přežije boje na 
Piavě a skončí v italském zajetí. Po mnoha 
peripetiích se navrací domů. Jeho cesta však 
nekončí – v Praze si vyřídí americký pas            
a definitivně opouští válkou zpustošenou 
Evropu.

Vladimíra Klimecká: Druhý život Marýny G.
Kronika velké valašské rodiny, v níž 
projdeme celé 20. století, je psána výhradně    
z perspektivy žen. Marýna, Růža, Josefka       
a Fany – kolem nich míjejí československé 
dějiny se všemi zvraty, propastmi a výšinami, 
nadějí i rezignací. Obě světové války, 
osvobození, 50. a 60. léta rezonují ve třech 
příbězích, čtvrtý je ukotven v současnosti.

Leoš Šimánek: Cestování je můj život
V této knize popisuje známý cestovatel své 
zážitky z mládí, dobrodružných cest Tichým 
oceánem, Severní a Jižní Amerikou a z prv-
ních let strávených v kanadské divočině. 
Vyprávění doplňují z velké části doposud 
nezveřejněné fotografie.

Dana Hudíková
Městská knihovna Železný Brod



36

www.zeleznybrod.czŽeleznobrodský zpravodaj | říjen 2013

40

P
Ř

ÍS
P

Ě
V

K
Y

P
Ř

ÍS
P

Ě
V

K
Y

Mariánské LázněMariánské LázněMariánské LázněMariánské LázněMariánské LázněMariánské Lázně Krkonoše

APLIKOVANÁ CHEMIE » uvidíte výuku  
v odborných učebnách, moderní vybavení 
laboratoří a získáte informace o šesti 
zaměřeních, ze kterých lze volit svou 
specializaci: Ochranu životního prostředí, 
Výpočetní techniku v chemii, Analytickou 
chemii, Chemickou technologii, Podnikový 
management, Farmaceutické substance.
Návštěvníci školy obdrží podrobné materiály 
o možnostech ubytování a stravování,            
o mimoškolních aktivitách, informace o ter-
mínech přijímacích zkoušek, talentových 
zkouškách (výtvarné obory), přípravných 
kurzech, apod.
„TECHNOLOGIE SKLA“  SE VRACÍ!
Na základě zvýšeného zájmu a potřeb 
sklářského průmyslu nabízí škola ke studiu 
(jako jediná v České republice) tento studijní 
obor! Studenti se důkladně seznámí se 
základními vlastnostmi skla, tvarováním         
i jeho zušlechťováním. Během studia budou 
spolupracovat se sklářskými firmami             
a vykonávat praxi ve sklářské výrobě pod 
vedením zkušených odborníků. Absolventi 
naleznou uplatnění ve sklářských firmách        
a různých úsecích souvisejících s výrobou 
skla. Více informaci poskytneme během dne 
otevřených dveří a dalších náborových akcích 
školy.

Sklářská škola nabízí
PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO UCHAZEČE
Přípravný kurz pro uchazeče o studium 
výtvarných oborů se bude konat každé úterý, 
počínaje 17. 9. 2013, vždy od 14 hodin. Kurz 
se bude konat pravidelně až do termínu konání 
lednových talentových zkoušek. Zájemci       
o kurz se mohou přihlašovat telefonicky:     
483 346 162, nebo emailem: hasek@supss.cz  
Kurz se zaměřuje na kresbu, malbu a modelo-
vání. Poskytujeme rovněž konzultace k do-
mácím pracím. Poplatek za jeden kurz činí     
50 Kč. Po odeznění talentových zkoušek 
(leden 2014) se přípravný kurz koná již 
nepravidelně, pouze po individuální telefo-
nické domluvě!

Sklářská škola pro veřejnost
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Navštivte ve středu 23. října 2013, 

od 8.00 do 16.30 hodin železnobrodskou 
střední školu a poznejte možnosti studia čtyř 
maturitních oborů. Dva z nabízených oborů 
jsou ryze výtvarné: Design skla a Produktový 
design, další dva jsou technické, zaměřené na 
Aplikovanou chemii a na Technologii skla. 
Při své návštěvě získáte informace o celkové 
koncepci výuky, počtech hodin vyučovacích 
předmětů, prohlédnete si profesionálně 
vybavené dílny, výtvarné ateliéry a učebny 
počítačové grafiky. Na zájemce o Apliko-
vanou chemii čeká prohlídka moderních 
laboratoří, studenti a jejich učitelé budou 
poskytovat důležité informace k přijímacímu 
řízení.
Škola je velmi úspěšná v získávání význam-
ných evropských grantů! Díky nim mají 
studenti příležitost během studia odjet za 
poznáním nových metod práce do zahraničí – 
také o tom vás budeme rádi informovat.
PRODUKTOVÝ DESIGN » seznamte se       
s provozem naší 3D tiskárny a přesvědčte se, 
že pro navrhování originálního designu 
používáme nejmodernější technologie, 
počítačové vybavení a profesionální grafické 
programy, včetně softwaru pro 3D modelo-
vání. Díky 3D tiskárně, která usnadňuje 
technologické postupy u náročných projektů, 
realizujeme složité modely. Pro zájemce bude 
připravena Tvůrčí dílna zaměřená na 
zhotovení vlastních butonů (placek).
DESIGN SKLA » prohlédněte si prostory 
výtvarných ateliérů a dílen našich šesti 
zaměření: 1. Design skla – Broušení a tavená 
plastika, 2. Design skla – Hutní tvarování,       
3. Design skla – Malba a dekor, 4. Design skla 
– Ryté a reliéfní sklo, 5. Design technicko-
dekora-tivního skla a skleněných figurek,       
6. Design šperku, bižuterie a módních 
doplňků. Ve výstavním sále školy prezentu-
jeme výsledky sklářského sympozia (Letní 
sklářská dílna 2013), které se uskutečnilo na 
začátku září (sedm sklářských výtvarníků 
tvořilo v naší školní huti na společné téma 
„Prostřený stůl“). 
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KURZY PRO PEDAGOGY
Sklářská škola v Železném Brodě připravila 
nové kurzy (praktické semináře) určené pro 
učitele výtvarné výchovy na základních, 
uměleckých a středních školách. 
Určeno pro: vyučující-výtvarníky nebo 
učitele odborných i všeobecných předmětů, 
kteří mají zájem rozšířit své dosavadní 
znalosti a dovednosti ve výtvarné výchově
Délka kurzu: 5 vyučovacích hodin 
Cena kurzu: 950,- Kč
Termín: 2. prosince 2013, od 15 hodin

SKLÁŘSKÉ ŘEMESLNÉ TECHNIKY 
VE VÝTVARNÉ PRÁCI S ŽÁKY
1. Tvorba originální bižuterie
2. Skleněná perle
Praktické semináře nabídnou učitelům 
množství originálních nápadů a podnětů pro 
výtvarnou práci s žáky, které mohou následně 
využít ve školní výuce, v zájmových nebo        
i volnočasových aktivitách. Základní jednot-
kou každého kurzu bude pětihodina, v rámci 
které účastníci absolvují konkrétní téma. 
Minimální počet účastníků je 5, maximální 
10. Kurzy jsou vhodné jako rozšíření dalšího 
vzdělávání pedagogů, kurzy jsou akredi-
továny MŠMT ČR. V případě zájmu sledujte 
webové stránky školy www.supss.cz sekce > 
Nabídka služeb > Kurzy anebo kontaktujte 
školu telefonicky: 483 346 162. (dále 
připravujeme praktické semináře pro učitele 
výtvarné výchovy: 1. Techniky zpracování 
papíru ve výtvarné práci s žáky, 2. Zpracování 
ručního papíru ve výtvarné práci s žáky,         
3. Struktury kolem nás – využití struktur        
ve výtvarné práci s žáky).

NAŠE CHEMICKÉ LABORATOŘE PRO 
ŽÁKY ZŠ
Základním školám nabízíme prostory pro 
realizaci žákovských laboratorních cvičení za 
odborného vedení učitelů oboru Aplikovaná 
chemie.
Pro laboratorní práce si můžete vybrat z řady 
zajímavých témat, která jsme připravili          
v souladu s vašimi osnovami. Některá téma 
budou uvedena krátkým výkladem s použitím  
interaktivní tabule. Do vlastní práce žáků

v laboratoři jsou zařazeny i demonstrační 
pokusy.
Časová náročnost: výklad cca 30 minut. Práce 
v laboratoři – maximálně 3 vyučovací hodiny.
Termíny: po dohodě (podle možností školy)
Podmínky: a) předpokládáme práci pod 
dohledem aprobovaného učitele chemie ze 
ZŠ, b) maximální počet žáků ve skupině je    
20. Informace a objednávky: tel.:483 346 162, 
sekretariat@supss.cz
laborantka: Jana Žídková, tel. 776 020 699, 
email: j.zidkova@email.cz

ZÁJMOVÝ CHEMICKÝ KROUŽEK 
pro žáky 8. a 9. tříd základních škol za 
odborného vedení učitelů oboru Aplikovaná 
chemie.
Kroužek je určen pro žáky 9. tříd, v případě 
volné kapacity mohou být přijati žáci 8. tříd 
ZŠ. Kapacita je maximálně 12 žáků. Kroužek 
bude probíhat od října do dubna, 1 × za 2 
týdny, vždy 2 vyučovací hodiny. 
Cíl kroužku:  Žáci by měli poznat, že chemie 
je zajímavá, má systém a při jeho pochopení 
není zas až tak těžká a není důvod se jí obávat. 
Budu se také snažit propojit pokud možno 
zábavnou formou teorii s experimentem. 
Kromě samostatné práce budu žákům 
ukazovat demonstrační pokusy a vše budu 
teoreticky zdůvodňovat. Ke každé práci 
dostanou žáci návod, podle něhož budou 
postupovat.
Informace a objednávky na tel.: 483 346 162, 
sekretariat@supss.cz
vyučující: Ing.Vosáhlová, email:
vosahlova.supss@seznam.cz

NEJNOVĚJŠÍ ÚSPĚCHY STUDENTŮ 
SKLÁŘSKÉ ŠKOLY
Konání 3. ročníku designérské soutěže Cena 
Ludwiga Mosera 2013 znamená pro 
sklářskou školu opravdový úspěch – odborná 
porota složená z předních českých kurátorů 
skla a zástupců vedení sklárny Moser 
rozhodla, že vítězem kategorie středních škol 
se stává Jakub Mendel (obor Produktový 
design, 3. ročník), který do této soutěže 
přihlásil vázy „Stratis“. Porota ocenila 
především jeho elegantní design a inovativní
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Šimon Vozka

přístup, který využívá tradičního řemesla        
a moserovské kombinace barev. Zvláštní 
ocenění v této soutěži obdržel student Šimon 
Vozka (obor Produktový design, 3. ročník), za 
svůj návrh dekorativního souboru „Bubbles“, 
který vyřešil s výtvarným nadhledem, hravým 
vtipným přístupem plným barev, variací          
a krásné optiky. Umělecký ředitel sklárny 
Moser, pan Lukáš Jabůrek, ve svém komen-
táři ocenil vysokou kvalitu 3D vizualizací, 
které do této soutěže zaslali studenti naší 
školy a poděkoval všem účastníkům za 
přihlášené návrhy.

Sklářská škola získala prostřednictvím 
návrhů studentů tři významné nominace         
v celorepublikové designérské soutěži 
Národní cena za studentský design 2013.         
V kategorii „Sklo“ se do nejužšího výběru  

(mh)

Jakub Mendel

probojoval návrh stolního souboru „Momen-
tum“ od Michala Stehlíka (oddělení Hutni
tvarování skla). Návrh vznikl na jaře tohoto 
roku pro sklárnu Rückl Crystal a.s., se kterou 
škola dlouhodobě a úspěšně spolupracuje. Pro 
nominace do kategorie „Produktový, tran-
sportní a industriální design“ porotu zaujaly 
dvě práce – vypínače „Saturn“ od Jany 
Chvojkové a „Tynny“ Františka Velenského 
(oba studují v oboru Produktový design). 
Jedná se o funkční modely vypínačů, které 
vznikly ve spolupráci s jabloneckou po-
bočkou firmy ABB. Všechny nominované 
práce budou od září prezentovány na výstavě 
v Praze. Vyhlášení celkových vítězů této 
designérské soutěže se uskuteční v listopadu.
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V minulém čísle zpravodaje jsme Vám slíbili „přehlídku železnobrodských 
kapel” v tištěné verzi. Každý měsíc se představí jedna kapela, jako první je na 
řadě BROĎANKA.  

Dechová hudba „BROĎANKA“ ze Železného Brodu vznikla kdysi v třicátých letech minulého 
století. Zakladatelem této dechovky byl známý hudební skladatel Jindřich Harapád, 
železnobrodský rodák, jehož nejznámější pochod „ Travička zelená“ je stále hraný.
V dalších letech se ve vedení vystřídali vojenský dirigent František Linka, Josef Poloprudský, 
František Zdobinský, Jaroslav Vokněr i Vlastimil Dlab ze známé muzikantské rodiny. Od roku 
1978 byl kapelníkem Miroslav Poloprudský, který po více jak pětadvaceti letech vedení předal 
radosti i strasti kapelničení členu orchestru Rudolfu Műllerovi.
Dechovka hraje v klasickém dvanáctičlenném obsazení plus dva zpěváci – Helena Hlubučková         
a Milan Vunderer. Orchestr má široký repertoár zaměřený převážně na klasickou českou 
lidovku a svá vystoupení obohacuje o žánr hudby taneční. Dechová hudba „BROĎANKA“ se 
účastní každoročně přehlídek dechových hudeb, festivalů, vyjíždí pravidelně do blízkého 
Polska a své hudební poslání plní ve svém blízkém i vzdáleném okolí.
V roce 2011 vydal dechový orchestr své historicky první CD pod názvem „BROĎANKA“, na 
které v šestnácti písních nahrál průřez svého repertoáru.

Přehlídka železnobrodských kapel
BROĎANKA

Ruda Müller
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Sdružení zdravotně postižených
e-mail:         neslysicizb@seznam.cz

e-mail:      S  ZdPZB@seznam.cz

2. 10.  stř  Schůze výboru od 14 hod.
7. 10.  po Úřední den od 14 hod.
9. 10.  stř Š l á p o t y  –  z á j e z d  d o   
 F r ý d l a n t u  ( p r o h l í d k a  m ě s t a    
 a betlému), Hejnice (bazilika), 
 L á z n ě  L i b v e r d a  a  O b ř í  s u d  
 (občerstvení), Jindřichovice pod 
 Smrkem (vět rná  e lekt rárna) . 
 Cena 150 a 180 Kč. Odjezd v 7.30 
 hod. z autobusového nádraží  
 (čekáme na spoje). Vedoucí zájezdu 
 M .  M i n á ř o v á ,  p ř i h l á š k y  M . 
 Minářová, V. Petružálková.
 

16. 10.  stř Klub onko a dia od 14 hod. 
 (V. Petružálková)
21. 10.  po Klub ručních prací – bude 
 každé pondělí od 14 hodin po celý 
 měsíc, připravujeme vánoční trhy. 
 (I. Nováková)

Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají 
v klubovně na Poříčí. Sledujte naši vývěsku 
na tržnici.
               Marcela Minářová
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Přehled fotbalových zápasů FK ŽB 
na domácí půdě 

sobota 5. 10. 13 hod. – dorost ŽB vs. Doubí
  16 hod. – „B” muži ŽB vs. Držkov
sobota 12. 10. 10.30 hod.– starší žáci ŽB vs. Pěnčín
  16 hod. – „A” muži ŽB vs. Rapid Liberec
sobota 19. 10. 12.30 hod. – dorost ŽB vs. Stráž pod Ralskem
  15.30 hod. – „B” muži ŽB vs. Zásada
sobota 26. 10. 14.30 hod. „A” muži ŽB vs. Dvůr Králové
neděle 27. 10. 14.30 hod. – 14.30 hod. „B” muži vs. Hodkovice
     
 

Házená Železný Brod
sobota 12. 10. 18.00 hod. – ŽB vs. Náchod C
sobota 23. 11. 18.00 hod. – ŽB vs. Turnov
sobota 30. 11. 18.00 hod. – ŽB vs. Náchod „B”

Ilustrační foto z turnaje přípravky
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Aktivity směřující ke zkvalitňování systému 
zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení    
a zvyšování množství vysbíraných spotřebičů 
doplňuje kolektivní systém ELEKTROWIN 
dílčími projekty. 
Ty slouží především k lepšímu informování 
veřejnosti, a to už od úrovně základních škol. 
Pravidlem také je, že se při jejich uskuteč-
ňování shromáždí další spotřebiče, které 
ELEKTROWIN předá zpracovatelům k re-
cyklaci.
Hasiči pomáhají sousedům
Jeden z nejúspěšnějších projektů poslední doby 
nese název Recyklujte s hasiči. ELEKTRO-
WIN v něm v roce 2011 vyzval ke spolupráci 
dobrovolné hasiče z celé České republiky. Do 
projektu se již zapojilo více než 650 sborů, 
jejich členové pomohli jen v roce 2012 vysbírat 
téměř 1200 tun vysloužilých elektrozařízení. 
Více než polovina zapojených sborů působí      
v malých obcích do 500 obyvatel. Právě ty 
nemívají vlastní sběrné dvory. Hasiči pomáhají 
svým sousedům tento handicap překlenout. 
Do projektu Recyklujte s hasiči se může 
kdykoliv přihlásit kterýkoliv sbor dobro-
volných hasičů a nově i místní např. sportovní 
spolek. Jeho úkolem pak bude v obci, kde 
působí, vyhlásit den a místo, kam lidé mohou 
předat nepotřebný spotřebič, a pak požádat 
kolektivní systém ELEKTROWIN o zajištění 
svozu. Ten se uskuteční do sedmi dnů po 
objednání.
Za to organizátoři získají finanční odměnu. 
Hasiči ji nejčastěji využívají k organizování 
soutěží v oblasti hasičského sportu, pořádání 
kulturních akcí v obci, nebo k pořízení nového 
vybavení. Sboru dobrovolných hasičů               
v Doubravce peníze od ELEKTROWIN               
dokonce pomohly při pořízení zánovního 
hasičského automobilu.
Nedílnou součástí projektu Recyklujte s hasiči 
je bezplatná infolinka 800 320 010, která 
funguje od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin. 
Více informací naleznete na internetové adrese 
www.recyklujteshasici.cz
Recyklace pro děti a mládež
Pro žáky základních a studenty středních škol je 
určen projekt Recyklohraní, aneb Ukliďme si 
svět. Tento projekt usiluje o prohloubení  

Projekty ELEKTROWIN přitahují stále více účastníků
znalostí nastupující mladé generace v oblasti 
třídění a recyklace odpadů a zároveň umožní 
dětem a mládeži získat osobní zkušenost se 
zpětným odběrem zejména drobných 
elektrozařízení a baterií. Členem školního 
recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, 
aneb Ukliďme si svět!, se může bezplatně stát 
každá škola, jež má právní subjektivitu, a která 
se zaregistruje prostřednictvím formuláře 
umí s t ěného  na  webových  s t r ánkách 
www.recyklohrani.cz.
Ze „železné soboty“ je Železný týden
K dalším úspěšným projektům ELEKTRO-
WINu na podporu zpětného odběru patří 
například Železný týden. Tento projekt vloni již 
podruhé netradiční formou upozornil širokou 
veřejnost na pozitivní dopady recyklace 
elektrospotřebičů. Druhý ročník této celo-
republikové akce, která navazuje na tradici 
„železných sobot“ a je určena zejména na 
podporu recyklace drobných elektrospotře-
bičů, odstartoval 17. září 2012 souběžně              
v Praze na náměstí Míru a na olomouckém 
Horním náměstí. Na tato dvě místa (a samo-
zřejmě také na všechna ostatní místa zpětného 
odběru) lidé během zářijového Železného 
týdne odevzdali k recyklaci 680 tun starých 
spotřebičů.
ZOO, Den Země i Majáles
Již pátým rokem oceňuje ELEKTROWIN 
„bojovníky“ za recyklaci elektrospotřebičů 
volnou vstupenkou do některé z partnerských 
zoologických zahrad v rámci projektu               
S vysloužilci do ZOO. Loni akce proběhla         
v 11 zoologických zahradách po celé ČR. 
Návštěvníci ZOO při ní dohromady odevzdali 
přes tři tisíce kusů starých spotřebičů.
Stánek ELEKTROWINu můžete potkat také 
při tradičních každoročních oslavách Dne 
Země. Jen v roce 2012 navštívil 28 měst a obcí.
ELEKTROWIN se podílí také na oslavách 
studentského svátku Majáles. Pokud loni 
návštěvníci těchto akcí v Praze, Brně a Hradci 
Králové přinesli na Majáles nefunkční 
elektrický spotřebič, obdrželi slevu na vstupné. 
Vybralo se při tom 417 kusů elektrospotřebičů. 
Podrobnosti o všech těchto projektech a akcích 
najdete na webu www.elektrowin.cz.S
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„Výtečný mošt jablečný pro chlapce i pro slečny 
Vám vyrobí zahrádkáři v Železném Brodě.”
Cena za mošt:
 nesterilizovaný  6 Kč / litr 
 sterilizovaný      8 Kč / litr 
Více info: Hlubuček L., tel.č.: 722 656 700
               

Provoz moštárny v r. 2013

  volejte mezi 19.00 až 20.00 hodinou
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Stáří 15–19 týdnů, cena 149–175 Kč / ks. 
V začátku snášky 178 Kč / ks. Prodeje se 
uskuteční v neděli 13. října 2013 v 16.30 hod.     
v Ž. Brodě u bus. nádraží. Kontakt: 728 605 
840, 728 165 166, 415 740 719. Nová služba: 
výkup králičích kožek – cena 15–22 Kč / ks 

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
opět PRODÁVÁ SLEPIČKY snáškových 

plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a  
Dominant  žíhaný, kropenatý, černý, žlutý,      

modrý a bílý. Pouze z našeho odchovu!

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 %.

Řádková inzerce
Kamnář hledá ženu! Vlastně nabízí: kachlová 
kamna, sporáky, pece, zapojení krbových 
kamen, rekonstrukce, restaurování. Indivi-
duální stavitel topidel. Úspora paliva až 50 %, 
kamna krášlí, zdravé teplo (ideální pro 
astmatiky). Libor Šimsa, tel.: 730 608 612.

 
Stavební práce, tel.: 720 644 830.

Koupím zahradu, sad, atd., tel.: 730 608 612.

Přenechám zavedený obchod se zdravou 
výživou na Masarykově ulici v Žel. Brodě. 
Info na 775 269 031, Sionová.

Máte zájem o žaluzie na svá okna? Do konce 
roku 2013 sleva 20%! Rychle, spolehlivě na 
tel. čísle: 724 803 810. Matějka, Železný 
Brod.

Lotos bar (Vele bar) – super AKCE – každý 
víkend (pátek–neděle 17–24 hod.), masové 
závitky a nudle s kuřecím masem.  

1

4. 10. 2013 v 16 hod.

Kuřice – černé/červené

Chovní kohouti (12–18 týdnů) 120–180 Kč

Slepice ve snášce 100 Kč

na městské tržnici v Železném Brodě

Prodej chovné drůbeže

Drůbež objednávejte na tel. č. 567 212 754, 
567 214 502, mob. 731 701 331 (po–pá 8–15 hod.),
e-mail: gallusextra@centrum.cz



Foto: Petr Červa

Ohlédnutí za Skleněným městečkem 
ve fotografiích 14.–15. 9. 2013 
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