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Slovo starosty

André Jakubička

André Jakubička

starosta města

starosta města

Železný Brod v zimě
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bilanci jistě přispěly i mnohé optimalizace na 
straně výdajů: změna nákupní ceny plynu 
přinesla úsporu cca 600 000 Kč pro rok 2012      
a dalších 290 000 Kč pro letošek, přes e-aukci 
nakoupená elektrická energie přináší úsporu 
Městu 536 000 Kč, změna pojišťovny cca  
400 000 Kč; další prostředky ušetří vnitřní 
úsporná opatření v rámci chodu úřadu. 
Rozpočet roku 2013 je nastaven na celkovou 
výši 143 649 000 Kč. 
Měsíc únor je tradičně plný plesů a výročních 
schůzí. Brodský ples otevřel úspěšně 
plesovou sezónu, kdy letos bude v Brodě více 
plesů, než bylo v posledních letech obvyklé. 
Brzy bude následovat tenisový ples, ples 
zahrádkářů, ale také ples sklářské školy, který 
se po letech vrací ze Semil do Brodu, z čehož 
mám opravdu radost. Těším se na setkání       
s Vámi na některé z těchto akcí a všem 
organizátorům přeji hladký průběh a hojnou 
návštěvnost.

Vážení
spoluobčané,
konec starého 
a začátek no-
vého roku patří 
s e s t a v o v á n í  
návrhu rozpo-
čtu, který ná-
sledně schva-
luje Zastupi-
telstvo města. 
Jde o celkovou 
rozvahu toho, 
co chceme a co 
můžeme, a to 

nejenom ve smyslu finančním. I pro r. 2013 se 
podařilo udržet rozpočet vyrovnaný se 
zapojením volných prostředků v podobné 
výši jako v r. 2012 – 25 866 000 Kč. A to i přes 
to, že nás v letošním roce čeká opravdu hodně 
velkých stavebních akcí. Mezi největší patří 
autobusový terminál, zateplení ZŠ Pe-
lechovská, mateřských škol a DDM. K dobré

Železný Brod 
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Usnesení Rady města z 34. zasedání 
konaného dne 19. 12. 2012
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Rada města Železný Brod po projednání
ź schvaluje doplněný program dnešní 

schůze Rady města 
ź souhlasí s uzavřením smlouvy s ČS a. s.     

o zajištění komplexních bankovních 
služeb Městu Železný Brod

ź schvaluje Směrnici k aplikaci reálné 
hodnoty u majetku určeného k prodeji

ź schvaluje bezúplatný převod výpočetní 
techniky pro zajištění přenesené působ-
nosti státní správy na úseku správních        
a dopravních evidencí do vlastnictví 
Města Železný Brod od Ministerstva 
vnitra ČR, kterou město užívá na základě 
Smlouvy o výpůjčce č. MV-26149-
1/REG/2-2010

ź schvaluje platový výměr  Bc. Ivě Cha-
loupkové, vedoucí organizační složky 
Informační a kulturní středisko Železný 
Brod

ź schvaluje přijetí finančního daru ve výši 
50 000 Kč, od pana Ladislava Bukvice 
Řeznictví a uzenářství, s. r. o. do rozpočtu 
Základní školy, Školní 700, Železný Brod 
příspěvková organizace

ź souhlasí s přijetím věcných darů do 
sbírkového fondu Městského muzea v Že-
lezném Brodě  

ź schvaluje přijetí nadačního příspěvku ve 
výši 10 000 Kč od Nadace Euronisa, 
Rumjanceova 3, Liberec 1,  IČ: 46748504 

ź schvaluje výjimku Obecně závazné 
vyhlášky města Železného Brodu             
č. 2/2011 o ochraně nočního klidu na 
pořádání akce „Tenisový ples“ v soko-
lovně Železný Brod dne 2. 2. 2013 do         
3 hodin následujícího dne

ź schvaluje krátkodobý pronájem soko-
lovny v Jirkově panu Marku Ottlovi, 
Liberec za účelem skautské víkendové 
výpravy v termínu  29. 3.–1. 4. 2013 za 
cenu 500 Kč/den včetně zajištění topení 

ź schvaluje smlouvu na zpracování 
projektové dokumentace pro stavební 
řízení a provedení stavby a pro výkon 
autorského dozoru na stavbu „Rekon-

ź strukce pavilonu MVD2 - Základní škola 
Pelechovská, Železný Brod“ s autorem 
původní dokumentace společností Profes 
projekt spol. s r. o., Vejrichova 272, 
Turnov (IČ: 46506942) v ceně 128 000 Kč 
(bez DPH) na zpracování dokumentace      
a sazbě 400 Kč/hodinu na výkon autor-
ského dozoru

ź schvaluje výsledek výběrového řízení na 
zpracovatele zakázky „Zpracování 
lesního hospodářského plánu – Železný 
Brod“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
na zpracování zakázky se společností 
Lesoprojekt východní Čechy s. r. o., 
Gočárova 504, Hradec Králové (IČ: 
25251431) v ceně 19 040 Kč (bez DPH).

ź schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy 
o dílo na zpracování projektové 
dokumentace „Terminál Železný Brod“ 
(dokumentace pro stavební povolení) se 
společností Atelier 4, s. r. o., Jablonec nad 
Nisou (IČ: 46710141) v ceně 339 800 Kč 
bez DPH.

ź bere na vědomí zprávu z jednání kulturní 
komise dne 12.12. 2012 

ź schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 
3.500,- Kč TJ Sokol Hrubá Horka na 
mikulášské odpoledne s čerty, které se 
uskutečnilo dne 8.12.2012 v sokolovně na 
Hrubé Horce. Příspěvek bude poskytnut     
z fondu komise pro společenský a spol-
kový život

ź odkládá žádost o poskytnutí příspěvku ve 
výši 10 000 Kč neformálnímu sdružení 
maminek na akci „Probouzení skřítků“, 
která se uskuteční dne 4. 5. 2013

ź schvaluje vydání 300 kusů katalogu          
k akci sklářského sympozia „Letní 
sklářská dílna 2012“ v rámci Skleněného 
městečka 2012

ź schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši     
2 000 Kč kapele In Touch na vánoční 
unplugged koncert, který se uskuteční dne 
26. 12. 2012 v KC Kino. Příspěvek bude 
poskytnut z fondu kulturní komise 

ź schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
3
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ź

Brodě  obálkovou metodou
ź schvaluje přidělení bytu č. 8 v DPS 

Železný Brod, nábřeží Obránců míru 834, 
Železný Brod, panu T. S., Železný Brod 

ź bere na vědomí zprávu z jednání komise 
pro vzhled města ze dne 3. 12. 2012

ź schvaluje uzavření dodatku smlouvy         
o dílo na realizaci zakázky „Výměna oken 
– Základní umělecká škola Železný Brod“ 
se společností Bohumínská stavební        
s. r. o., Čs. armády 505, Bohumín, kterým 
se řeší soulad fakturace stavby se zákonem 
o DPH

ź schvaluje zadání demolice objektu 
archívu za budovou kina Technickým 
službám města Železný Brod s. r. o. (IČ : 
27260887) s výjimkou ze směrnice Města 
Železný Brod č. 1/2011 a schvaluje 
smlouvu o dílo s Technickými službami 
města Železný Brod s. r. o. na demolici 
objektu archívu za budovou kina v ceně 
210 000 Kč (+DPH)

ź schvaluje zřízení 1 pracovního místa na 
odboru sociálních věcí pro plnění úkolů 
sociálně-právní ochrany dětí od 1. 1. 2013

ź schvaluje, že zřizované příspěvkové 
organizace od 1. 1. 2013:

ź a) provedou povinnou kategorizaci 
veškerého dlouhodobého majetku dle 
přílohy č. 1  ČÚS č. 708

ź b) budou při odepisování majetku 
používat rovnoměrný způsob odepisování 

ź c) budou odpisy zaokrouhlovat na celé 
koruny nahoru

ź d) budou dlouhodobý majetek pořízený 
nebo předaný k hospodaření do 31. 12. 
2012 odepisovat dle již schválených 
odpisových plánů

ź e) budou dlouhodobý majetek pořízený 
nebo předaný k hospodaření od 1. 1. 2013 
odepisovat dle nově sestavených odpiso-
vých plánů, které budou předloženy 
zřizovateli ke schválení

ź f) zůstatková hodnota odepisovaného 
majetku bude 5% vstupní ceny

do výběrového řízení o byt v Železném ź 27 200 Kč paní Marii Peškové, Železný 
Brod na představení divadla Continuo: 
NOW?, které se uskuteční v únoru 2013    
v předsálí KC Kino. Příspěvek bude 
poskytnut z fondu kulturní komise

ź schvaluje vzhledem k poskytovaným 
sociálním službám občanům města 
Železný Brod poskytnutí finančního 
příspěvku Středisku rané péče Liberec, 
o.p.s., Matoušova 406/20, Liberec ve výši 
4 000 Kč

ź schvaluje poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 2 000 Kč Základní organizaci 
Českého svazu ochránců přírody 
„Křižánky – Jičín“, Robousy 189, Jičín na 
činnost Stanice pro handicapované 
živočichy z volné přírody v Libštátě

ź schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze 
dne 15. 9. 2004 na pronájem části ppč. 
2218 v k. ú. Železný Brod za účelem 
postavení plechové garáže dohodou         
k 31.12.2012 za podmínky, že stavba 
plechové garáže bude z pozemku 
odstraněna

ź nesouhlasí s žádostí o nezvýšení nájmu      
v domě čp. 431 ve Vaněčkově ulici             
v Železném Brodě

ź nesouhlasí s žádostí o úlevu na nájmu        
v přízemních bytech čp. 570 na nábřeží 
Obránců míru v Železném Brodě

ź souhlasí s přihlášením pana L. Š. k trvalé-
mu pobytu na adresu Vaněčkova 431, 
Železný Brod

ź souhlasí s přechodem nájmu bytu č. 1        
o velikosti 1+0 v Železném Brodě, Příčná 
332 na slečnu A. D., bytem tamtéž. Nájem 
skončí v souladu se zákonem nejpozději 
dnem uplynutí dvou let od okamžiku 
přechodu nájmu

ź souhlasí s přechodem nájmu bytu             
o velikosti 1+2 v Železném Brodě, 
Vaněčkova 302 na pana J. V. a slečnu J. V., 
oba bytem tamtéž. Nájem skončí v sou-
ladu se zákonem nejpozději dnem 
uplynutí dvou let od okamžiku přechodu 
nájmu

ź souhlasí s udělením výjimky paní L. T., 
trvale bytem Železný Brod ze Směrnice 
pronajímání obecních bytů dle čl. 15, bod 
4 písm. b)  a souhlasí s jejím přihlášením

Věra Brunclíková
vedoucí odboru vnitřních věcí
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MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
vyhlašuje výběrové řízení na 

VELITELE JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ 

OBCE ŽELEZNÝ BROD

s předpokládaným termínem zahájení výkonu funkce 1. 3. 2013 nebo dle dohody

Požadujeme 
ź min. střední vzdělání s výučním listem
ź výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce 
ź zdravotní způsobilost
ź znalost zákonů a prováděcích předpisů požární ochrany (pravomoci, úkoly 
     a povinnosti velitele JSDHO)
ź nejméně tříletá praxe u některé formy sboru hasičů (praxe na řídící funkci 

výhodou)
ź řidičský průkaz min sk. „B“ (ŘP pro sk. „C“ bude nutno získat)
ź organizační a řídící schopnosti
ź schopnost komunikace
ź základní znalosti při práci na PC (program Excel a Word)
ź zodpovědnost, spolehlivost, morální a občanská bezúhonnost, samostatnost, 

zájem dále se vzdělávat
ź stručný strukturovaný životopis
ź koncepci k rozvoji JSDHO Železný Brod a zajištění její akceschopnosti (bez 

placeného místa hasiče-technika, v rozsahu max. 3 strany A4 – zejm. podněty  
a návrhy v oblastech personálního řízení, prevence, rozvoje areálu a techniky   
a spolkové činnosti)

Nabízíme
ź zajímavou činnost v odpovědné funkci, která bude vykonávána mimo pracovní 

poměr s tím, že odměny budou poskytovány dle dosahovaných výsledků 
ź možnost zvyšování kvalifikace v oboru (možnost získání ŘP pro sk. C              

s příspěvkem města)
ź služební byt a služební telefon

Uzávěrka přihlášek 21. února 2013 v 11 hodin.
Vyhlášení výběrového řízení naleznete na úřední desce, www.zeleznybrod.cz. Další 
informace Vám poskytne starosta města André Jakubička (tel. 483 333 940, 725 435 
920, starosta@zelbrod.cz) nebo Bc. Luboš Mrklas, pracovník krizového řízení (tel. 
483 333 949, 602 144 028, l.mrklas@zelbrod.cz)
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Město Železný Brod nabízí k prodeji 
nebo k pronájmu

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

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

min. cena  2 200 000 Kč

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

ź nebytový prostor o výměře 60,80 m
ź

ź

areál bývalého Exathermu: jedná se o bývalý výrobní závod, který leží v levobřežním centru 
města.  Areál se skládá z několika budov a pozemků :

STAVBY
objekt A – budova bez čp – výrobní objekt na parcele 770/3
objekt B – čp. 138 – na parcele 770/2, výrobní objekt
objekt C – budova bez čp – výrobní objekt na parcele 770/1
objekt D – čp. 823 –  na parcele 769/4 občanská vybavenost
 POZEMKY

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

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

vše v k. ú. Železný Brod

Město Železný Brod nabízí k pronájmu

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

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

Kontakt: Iveta Polejová
odbor územního plánování 
a regionálního rozvoje

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

đ v Základní škole Železný Brod, Školní 700,
đ v Základní škole Železný Brod, Pelechovská 800 

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

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

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

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

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

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

ź části města: Pelechov, Splzov 
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Regenerace panelového sídliště Jiráskovo 
nábřeží – II. etapa

Pro letošní rok je připravována další etapa 
regenerace panelového sídliště na Jiráskově 
nábřeží. V letech 2011– 2012 byla realizována 
I. etapa projektu, v rámci které byla vy-
budována dětská hřiště a opraveny chodníky   
v rámci plochy sídliště. V roce 2013 v rámci 
II. etapy by měla být realizována nová 
parkovací stání v celém sídlišti. Jejich počet    
a rozmístění odpovídá schválené koncepci 
rozvoje sídliště - projektu Regenerace 
panelového sídliště Jiráskovo nábřeží z roku 
2009. 
U domu č. p. 715 jsou navržena 4 parkovací 
místa a na zadní straně domu bude zpevněna 
příjezdová komunikace k zadním traktům 
objektů v Masarykově ulici. Tato přístupová 
cesta bude v dalších etapách prodloužena 
směrem k tržnici, ale pouze pro pěší provoz. 
Stavba většího parkoviště u č. p. 715 ve směru 
k tržnici je prozatím omezena nevyjasněností 
využití areálu Exatherm.
U domu č. p. 717 je navrženo 11 parkovacích 
míst, část z nich v Poštovní ulici na obou 
stranách od nového chodníku. V roce 2013 
zde současně dojde k rekonstrukci kanalizace 
v Poštovní ulici s vedením kanalizačního řadu 
pod navrženými parkovacími místy. Tyto 
projekty jsou vzájemně koordinovány.
U domu č. p. 714 nedojde v této etapě k roz-
šíření parkovacích ploch. U domu č. p. 713 
vnikne 6 nových parkovacích míst v ná-
vaznosti na nový přístup k houpačkám a dět-

skému hřišti na boční straně domu u kotelny 
mezi č. p. 713 a 714.
U domu č. p. 712 vznikne asi největší 
množství nových parkovacích míst, a to 
celkem 32 míst. Dvanáct parkovacích míst 
vznikne podél komunikace ke garážím, 20 
míst vznikne na místě sportovního hřiště, 
které není využívané pro sport, ale již dnes se 
na něm částečně parkuje.
V rámci realizace etapy dojde ke stavbě 
dešťové kanalizace pro odvedení dešťových 
vod do Jizery, a bude změněna organizace 
dopravy do režimu obytné zóny, což znamená, 
že pěší budou mít přednost i při pohybu na 
komunikacích a max. povolená rychlost bude 
snížena na 20 km/h. Důvodem je zvýšení 
bezpečnosti pěších, protože na straně u vcho-
dů do obytných domů nejsou chodníky a pěší 
se zde pohybují po komunikaci již dnes.
V současné době prověřujeme možnost 
doplnění žádosti o dotaci na přestavbu 
odpadových hnízd, která jsou zde v nevy-
hovujícím a hlavně nedostatečně kapacitním 
stavu. Pro separovaný odpad jsou nouzově 
využívány plochy, které to umožňují, ale bez 
dostatečné úpravy plochy a okolí.
Žádost o dotaci bude podána v únoru 
letošního roku a stavební práce by měly být     
v případě poskytnutí dotace zahájeny během 
léta.

Jiráskovo nábřeží

Ing. Daniel Mach, vedoucí odboru 
územního plánování a regionálního rozvoje
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YMěsto Železný Brod zahájilo práce na 
zpracování Programu rozvoje města, který 
bude společně s územním plánem města tvořit 
základní rozvojové dokumenty města. 
Protože zpracování a projednání tohoto 
dokumentu je do značné míry závislé na 
faktech a informacích, které má zpracovatel     
k dispozici, nabízíme možnost všem 
zájemcům podílet se na přípravě dokumentu 
formou připomínek v rámci činnosti 
pracovních skupin. Ty by se sešly asi 2x až 3x 
během prvního pololetí k připomínkování 
pracovních verzí dokumentu. 
Zájemci se mohou nahlásit na odboru 
územního plánování a regionálního rozvoje: 
Ing. Mach – tel. 483 333 966, e-mail: 
d.mach@zelbrod.cz. 
Projednávané dokumenty jsou průběžně 
zveřejňovány na webu města v sekci Občan 
pod odkazem na Dokumenty – Rozvoj města.

Naše fasáda 2013
Zastupitelstvo města schválilo na svém 
prosincovém jednání vyhlášení programu 
Naše fasáda pro rok 2013. Program vstupuje 
do druhého roku své existence a umožňuje 
poskytnout žadatelům nízkoúročenou půjčku 
na opravy fasády nebo střechy, a to do výše 
200 tis. Kč. Termín pro podání žádostí je 
stanoven na 29.3.2013 a žádat lze pouze na ty 
stavební činnosti, které proběhnou v letošním 
roce. Podklady pro podání žádosti jsou 
zveřejněny na webu města:
www.zeleznybrod.cz v sekci Občan pod 
odkazem na Dokumenty. Podklady a infor-
mace lze získat také prostřednictvím odboru 
územního plánování a regionálního rozvoje: 
Ing. Mach – tel. 483 333 966, e-mail: 
d.mach@zelbrod.cz.

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

Ing. Daniel Mach 

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

Program rozvoje města

K 1. lednu 2013 nabyl účinnosti již platný 
zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě 
České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon   
č. 531/1990 Sb., o územních finančních 
orgánech, ve znění pozdějších předpisů.         
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona        
č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů došlo 
k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy, 
která má vliv i na samotné placení daní od 
začátku roku 2013.
Došlo k sjednocení matrik, platná matrika pro 
Liberecký kraj je 77628461. Předčíslí účtů        
a číslo bankovního spojení zůstávají ve 
stejném tvaru.
Pro příklad uvádíme číslo účtu pro placení 
daně z nemovitosti: 7755-77628461/0710. 
Více informací lze získat na stránkách České 
daňové správy nebo na vývěsních tabulích 
Územního pracoviště v Železném Brodě. 
 

Informace 
z Finančního úřadu

Ivana Koňáková
Finanční úřad v Železném Brodě

Konzultant pro 
oblast veřejné zeleně

Město Železný Brod se bude snažit od 
letošního roku řešit koncepčně otázku veřejné 
zeleně. Důvodem je množství žádostí o kácení 
vzrostlých stromů nebo redukce počtu 
mladých stromů ve vysazených alejích,           
a opačně stížnosti na velké množství 
kácených stromů. Proto budeme hledat 
konzultanta pro tuto problematiku s pří-
slušným vzděláním a praxí tak, jako jsme 
vyřešili otázku městského architekta pro 
konzultace záměrů výstavby. Konzultant 
veřejné zeleně by měl být vybrán během 
února s tím, že požadavky budou od začátku 
února zveřejněny na webu města a na úřední 
desce na náměstí 3. května. případní zájemci 
se o podmínky mohou hlásit i přímo na odboru 
územního plánování a regionálního rozvoje. 
Předpokládáme, že konzultace budou 
probíhat maximálně jedenkrát za dva měsíce, 
případně podle aktuální potřeby.
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hodinách přijala MP 
oznámení obyvatel z pe-
čovatelského domu ve 
Bzí, že z jednoho z bytů 
se ozývá volání o pomoc.  

Na místo dorazila hlídka MP, která byt 
otevřela a našla na zemi ležící ženu v bo-
lestech. Ženě byla poskytnuta první 
pomoc a byla přivolána RZS, která ženu 
převezla do nemocnice.

ź V měsíci prosinci a lednu bylo odchyceno 
26 zaběhnutých psů, 16 našlo své majitele. 
Zbytek musel být umístěn do útulků. 
Jelikož kapacita těchto zařízení je malá, 
stává se, že se strážníci musí několik dní    
o psa starat, než se pro něho najde místo. 
Proto prosíme majitele psů, aby dbali na 
to, aby psi nosili evidenční známku            
a případné zaběhnutí ihned oznámili 
Městské policii; usnadní nám tak velice 
práci a urychlí návrat svého miláčka 
domů.

Městská policie Železný Brod 

velitel MP sstr. Hriník Pavel     

ź V prosinci provedla MP rozsáhlou akci 
zaměřenou na zacházení se zábavnou 
pyrotechnikou.  Bylo zjištěno 75 případů 
porušení zákona a bylo zabaveno více jak 
4000 kusů pyrotechniky osobám, které 
nemají právo s ní manipulovat.

ź V prosinci a lednu provedla MP společně   
s PČR 38 společných hlídek.

ź Celkem bylo v prosinci a lednu přijato 520 
oznámení, 25 z nich bylo vyřešeno v blo-
kovém řízení,  125 případů bylo řešeno ve 
spolupráci s policií ČR. Třicet případů 
bylo předáno k dořešení správnímu 
orgánu. Zbytek případů byl vyřešen 
domluvou, nebo se jednalo o žádosti         
o pomoc, které nemají trestněprávní 
charakter. 

Kontakty na MP
Velitel MP : tel.: 483 333 939  
                   e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz
Operační MP:  tel.: 483 333 933
                   nepřetržitě mobil: 602 646 188

Upozorňujeme občany, kteří platí místní 
poplatek za odpady převodem z účtu, aby si 
opravili trvalé příkazy nebo provedli úhradu   
v nové výši poplatku. Od 1. 1. 2013 byl 
poplatek zvýšen na 590 Kč za osobu a ka-
lendářní rok. Vy, kteří  jste již zaplatili v ne-
správné výši, zaplaťte vzniklý rozdíl do  31. 3. 
2013,  tj. do konce splatnosti poplatku.
Děkujeme. 

Oznámení

Vladimíra Eršilová
Finanční odbor 

Český červený kříž, místní skupina Železný Brod pořádá výroční valnou 
hromadu pro všechny příznivce červeného kříže
v úterý 19. 2. 2013 od 17 hod. Všichni jste srdečně zváni. 

Ludmila Michlerová
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Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, 
bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat         
a majetku z objektu nebo oblasti ohrožené 
mimořádnou událostí do bezpečí. V případě 
dlouhodobější evakuace jde o přemístění do 
evakuačních středisek, která jsou předem 
vytipována. To znamená do prostor, kde je 
zajištěno nouzové ubytování a stravování, pro 
zvířata ustájení a pro věci uskladnění.             
V Libereckém kraji se jedná zejména o pro-
story základních škol nebo internátních 
zařízení.
Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu 
při záchranných pracích, zaměstnavatel pro 
svůj objekt, starosta obce v rámci území své 
obce, starosta obce s rozšířenou působností 
pro svůj správní obvod ORP a hejtman kraje 
pro část území svého kraje. S evakuací se dnes 
nejčastěji můžeme setkat například při 
požárech výškových budov, nákupních center 
a kulturních zařízení nebo při povodních         
a úniku nebezpečných látek.
Pokud hrozí bezprostřední nebezpečí, 
dozvíme se o evakuaci například od velitele 
zásahu, zaměstnavatele nebo správce objektu, 
z místního rozhlasu, z radiovozů policie nebo 
hasičů. Pokud nebezpečí z prodlení nehrozí, 
dozvíme se potřebné informace také z médií, 
zvláště České televize a Českého rozhlasu.
V případě vyhlášení evakuace je důležité 
vědět, co udělat před odchodem z domácnosti, 
kanceláře či jiného objektu. 
Při krátkodobém opuštění objektu (na několik 
hodin):
ź Vypněte všechny plynové a elektrické 

spotřebiče, zhasněte světla, vypněte vodu.
ź Uhaste otevřený oheň.
ź Vypněte topení  (plynový kotel).
ź Vezměte s sebou zabezpečené domácí 

mazlíčky.
ź Malým dětem dejte do kapsy cedulku se 

jménem a kontaktem na rodiče.
ź Uzamkněte objekt a přesvědčete se, že       

i ostatní v budově o evakuaci vědí.
ź Pomozte malým dětem, osobám starým, 

invalidním či jinak hendikepovaným.

Jak správně postupovat při evakuaci
Při dlouhodobém opuštění objektu (kromě 
výše jmenovaných):
ź Připravte si evakuační zavazadlo.
ź Pro zabezpečené domácí mazlíčky, které 

berete s sebou, nezapomeňte krmivo a vodu. 
ź Zabezpečte hospodářské zvířectvo dostat-

kem krmiva a vody.
ź Vypněte hlavní uzávěr vody a plynu.
ź Označte obydlí zprávou o počtu evaku-

ovaných osob a místě Vaší evakuace, která 
slouží orgánům krizového řízení.

Evakuační zavazadlo je kufr, taška nebo batoh 
s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné 
opuštění domova na více než jeden den. 
Každá osoba by měla mít pouze jedno 
zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg) 
označené jménem, případně telefonním 
kontaktem. Obecně platí, že by evakuační 
zavazadlo mělo obsahovat věci, které jsou 
třeba při třídenním pobytu v přírodě.

Obsah evakuačního zavazadla: 
ź trvanlivé potraviny, pití, hrnek, miska, 

příbor, zavírací nůž
ź peníze, cennosti, dokumenty, smlouvy, 

přenosné disky s důležitými daty
ź běžné hygienické potřeby a léky nebo 

zdravotní pomůcky k dennímu užívání
ź oblečení odpovídající danému ročnímu 

období, náhradní prádlo a obuv
ź spací pytel, deka, karimatka
ź mobilní telefon s nabíječkou, rádio s ná-

hradními bateriemi, svítilna, šití
ź předměty pro vyplnění volného času – 

knihy, menší společenské hry a hračky

autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátor preventivně výchovné činnosti

              HZS Libereckého kraje
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Informační a kulturní středisko (zkratka IKS) 
představuje pracoviště, které shromažďuje     
a zároveň poskytuje různé typy informací       
a služeb s kulturou spojených. Čtyři různé 
barvy naznačují rozmanitost, podobně jako 
směr čtyř světových stran. Barevnost 
logotypu využívá základní barvy: žlutá, 
červená, modrá, zelená. Tyto základní barvy 
jsou považovány za „všeobecně vžité“, 
nasvěd-čuje tomu například barevnost grafiky 
řady významných informačních systémů 
nebo největšího vyhledávače Google. 
Prolínání čtyř identických tvarů vytváří ve 
svém středu rovnostranné písmeno X, což je 

Webové stránky města Železný Brod byly 
doplněny o virtuální prohlídky divadla, 
galerie a informačního centra. Pracujeme na 
oživení jednotlivých sekcí webových stránek 
v podobě upoutávek na aktuální program 
divadla, výstavy v galerii a IKS obecně řešíme 
po technické stránce a způsobu efektivního 
vkládání dat. 

Pořadatelé kulturních akcí se obávají kolize     
s jinou akcí podobného charakteru v místě či 
blízkém okolí. Na webových stránkách města 
a ve zpravodaji je k dispozici kalendář akcí na
daný měsíc. Akce je nutné většinou

Informační a kulturní středisko Železný Brod  

foneticý 
význam
zkra tky  
IKS.
Logotyp 
je v dal-
ších ver-
zích doplněn textem (Informační a kulturní 
středisko Železný Brod), ale připouští také 
použití zkratky a to v závislosti na 
tiskovinách, pro které je určen. Mezi třemi 
předloženými grafickými návrhy nejvíce 
vyhovoval logotyp, jehož autorem je MgA. 
Martin Hlubuček.

Virtuální prohlídky

Důležitá informace pro pořadatele kulturních akcí
plánovat s dostatečným, více než měsíčním
předstihem. V každém městě by mělo být 
jedno centrální místo, kde bude docházet ke 
koordinaci akcí. Z logiky věci je to v Že-
lezném Brodě právě Informační a kulturní 
středisko Železný Brod.  Proto byl vytvořen 
celoroční kalendář akcí. Jedná se o jedno-
duchou, de facto pracovní verzi pro všechny 
pořadatele. Tento kalendář je zveřejněn na:
http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/kultura-
sport-spolky/informacni-kulturni-stredisko/. 
Prosíme všechny pořadatele o spolupráci při 
doplňování – jen tak se vyhneme obávanému 
střetu akcí podobného charakteru. Stačí 
zkontaktovat kancelář IKS. Zda bude systém 
fungovat, záleží především na samotných 
pořadatelích.

Seznam sklářských firem na 
webových stránkách Města
Na webových stránkách Města se v tzv. 
rotátoru objevuje seznam sklářských firem  
registrovaných na Železnobrodsku. Prosíme 
skláře, aby si svůj kontakt zkontrolovali         
a v případě nesrovnalostí nás informovali na 
tel.: 483 333 925 nebo e-mail:
zpravodaj@zelbrod.cz
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YAč je rok 2013 ve svém začátku, je nutné 
myslet na sestavení výběru výstav v roce 
2014. Zájemci o uspořádání výstavy v příštím 
roce musí vyplnit žádost o termín výstavy. 
Formulář je umístěn na:
http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/kultura-
sport-spolky/galerie/, v tištěné podobě je        
k vyzvednutí v kanceláři IKS. Příjem žádostí 
probíhá do 31. května 2013. Poté budou 
následně vyhodnoceny kulturní komisí           
a z nich sestaven program výstav na rok 2014. 
Těšíme se na Vaše nabídky. V případě 
nejasností či dalších dotazů kontaktujte 
kancelář IKS. 

Začátek každého roku probíhá v informačních 
centrech ve znamení veletrhů. Železný Brod 
se svými propagačními materiály bude 
prezentovat pod hlavičkou Sdružení Českého 
ráje a Libereckého kraje v těchto městech: 
Utrecht, Bratislava, Drážďany, Praha, 
Ostrava, Hradec Králové, Jablonec nad 
Nisou, Wroclaw, Löbau, Jelení Hora. 
Materiály byly pro všechny tuzemské i 
zahraniční veletrhy dodány v lednu. TIC 
Železný Brod zajistí osobně obsluhu 
veletržního stánku na veletrhu Holiday World 
Praha v pátek 8. 2. a na veletrhu Regiontour 
Jablonec nad Nisou 22.–23. 3. 2013.

V prosinci 2012 byl Městu Železný Brod 
slavnostně předán obraz Vlastimila Rady, na 
kterém je vyobrazen nemocný otec Vlastimila 
Rady, Petr Rada. Touto cestou děkujeme 
dodatečně panu ing. Leimerovi za jeho ochotu 
a poskytnutí informací pro další účely IKS.  
Obrazy Vlastimila Rady najdeme i v zasedací 
místnosti městského úřadu. Jedná se o por-
tréty železnobrodských občanů, ale 
nepodařilo se dosud vypátrat, kdo je na 
obrazech vyobrazen. Obracíme se na všechny, 
kteří by mohli poskytnout jakoukoliv 
informaci k portrétům.

Kdo byl modelem portrétů od 
Vlastimila Rady?

Výstavy v galerii v roce 2014

Veletrhy cestovního ruchu

Vyzýváme neziskové organizace ze Že-
lezného Brodu a okolí, které mají zájem         
o stánkový prodej občerstvení na Malém 
náměstí v době jarmarku, kontaktujte TIC 
Železný Brod do 15. března (tel. číslo 484 353 
333  e-mail: info@zelbrod.cz).  Místo jim 
bude stejně jako v minulých letech 
poskytnuto zdarma.
Prodejci dobového zboží a rukodělných 
výrobků mají možnost posílat přihlášku na 
adresu jarmark@zelbrod.cz také do 15. 
března. Přihláška a ceník je ke stažení na 
adrese: http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/ 
kultura-sport-spolky/informacni-kulturni-
stredisko/, v tištěné podobě je k vyzvednutí     
v kanceláři IKS Železný Brod a v Turistickém 
informačním centru.  Vzhledem k omezené 
kapacitě Husovy ulice, kde budou dobové 
stánky umístěny, dojde k  výběru stánků podle 
nabízeného sortimentu a termínu podání 
přihlášky. Zájemci budou o výsledku 
informováni po uzávěrce přihlášek nejpozději 
do konce března. Po 31. březnu nebude možné 
místo v Husově ulici rezervovat. Prodej 
ostatních míst bude v kompetenci Městské 
policie Železný Brod.

Železnobrodský jarmark: 
výzva neziskovým organizacím 
a prodejcům

Železnobrodský jarmark
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Turistické informační centrum
Upozornění:
Změna otevírací doby:

leden–duben a říjen–prosinec: 
pondělí–pátek 9–12 hodin a12.30–16 hodin
sobota 9–13 hodin
květen – září: 
pondělí–pátek 9–12 a 12.30–17 hodin
sobota a neděle: 9–13 hodin
V sezóně bude otevřeno i ve svátky (8. 5., 5.     
a 6. 7. 2013).

Předprodej vstupenek od 4. 2. 2013:
Noc na Karlštejně, Popel a pálenka, 

 – divadla
Jiří Schmitzer – koncert
Zahrádkářský ples (již od 30. 1. 2013)

Nové materiály zdarma:
ź kapesní kalendář s vybranými akcemi v 

roce 2013 
ź Zimní noviny Jizerských hor

Opakujeme: 
Týdeník 5+2 dny – vychází pravidelně každý 
čtvrtek!

A do pyžam

Do prostor TIC byla umístěna skleněná 
vitrína, která má sloužit k propagaci místních 
sklářských firem a jejich produkce.  
Vzhledem k disproporcím informačního 
centra je to více méně symbolický krok           
k vybudování pověsti Železného Brodu coby 
města skla. Ale kde jinde by se „hmatatelná“ 
upoutávka na sklářskou výrobu měla nacházet 
než v informačním centru? Informační centra 
fungují v podstatě jako vstupní brány do 
města, kde návštěvníci získávají prvotní 
informace o místě. Jakmile otevřete dveře 
železnobrodského IC, hned uvidíte zdejší 
výrobky.  Máte-li zájem o umístění a prodej 
drobných výrobků, kontaktujte prosím TIC      
a domluvte se na výběru z Vaší produkce. 

Sklářské výrobky v TIC

Novinka: 
OC Forum Liberec Vás i v letošním roce 
doveze za nákupy zcela ZDARMA a to v ter-
mínu 23. 2 a 23. 3. 2013. Odjezd autobusu         
z autobusového nádraží v Železném Brodě      
v 10.15 hodin. Návrat v 17.05 hodin.

Informační a kulturní středisko Železný Brod ve 
spolupráci s Místní organizací Českého červeného 
kříže Hrubá Horka pořádá v sobotu 15. 6. 2013 zájezd 
do Prahy. 
Odjezd ze Železného Brodu v 7.15 hodin (v 7 hod.       
z Hrubé Horky). Cena za dopravu bude upřesněna. 
Program
ź Veletržní palác „Slovanská epopej Alfonse 

Muchy“
ź Hudební divadlo Karlín (od 15 hodin) představení 

operety Mam´zelle Nitouche. Cena vstupenky činí 
590 Kč. 

Závazné přihlášky nejpozději do 15. 2. 2013 na TIC 
Železný Brod nebo na tel. č.: 775 295 931. 

Zveme Vás na výlet do Prahy spojený s neopakovatelným 
kulturním zážitkem 

Praha
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MĚSTO ŽELEZNÝ BRODpondělí 18. února od 19 hodin

 J. Vrchlický / Z. Podskalský / K. Svoboda – NOC NA KARLŠTEJNĚ
režie: Martin Teplý / Václav Vondruška
v podání Divadelního klubu Vrchlabí
Klasické muzikálové zpracování známého příběhu dle stejnojmenného filmu z roku 1973. 

Městské divadlo

Karel IV. vybudoval hrad Karlštejn        
s tím, že se na něm nebudou vyskytovat 
žádné ženy a on se tam bude moci          
v klidu věnovat mužským záležitostem. 
Tento zákaz však naráz poruší mladá 
dívka Alena a královna Eliška 
Pomořanská. Zákaz pobytu žen je na 
konci příběhu zrušen.
Vstupné: 50 Kč 
(předprodej od 4. 2. 2013)

sobota 16. února od 15 hodin

CESTA KOLEM SVĚTA 
režie: Michal Vaněk
v podání Divadlo Matýsek, Nový Bor

Zajímavé a veselé putování cestovatele      
a dobrodruha Všudybyla po světě.
Zveme všechny děti na zajímavé putování 
po světadílech s cestovatelem Všudy-
bylem. Dozvíte se, co všechno k nim 
nemyslitelně patří. Vezmeme to pěkně 
popořadě.. . . . .v Americe poznáme 
Mexičany a Indiány, na Antarktidě 

zachráníme tučňáka na ledové kře, v Africe se společně se žirafou ocitneme na vyprahlé poušti, 
v Austrálii zjistíme, co je to protinožec a v Asii poznáme sněžného muže Yettiho .... nakonec se 
zase vrátíme domů do Evropy.
Hrají: Michal Vaněk, Tomáš Dokoupil
Více na www.michalvanek.estranky.cz
Vstupné: 40 Kč dospělí, 20 Kč děti (prodej vstupenek v den akce v divadle)
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sobota 23. února od 19 hodin

Bengt Ahlfors – POPEL A PÁLENKA 
režie: Eva Malá
v podání DS Tyl Železný Brod, o. s.

Hořká komedie ze života. O čem? O lidské chamtivosti, 
o lásce až za hrob, o nedorozumění, nevěře, ale i o 
odpuštění a o tom, že stará láska nerezaví. A v tom je 
veliká naděje. Děj hry se odehrává v průběhu dvou 
předjarních dnů v bytě Věry Malmgrenové v Helsinkách. 
Hrají: 
Kirsti Lindholmová, pomocnice v domácnosti: 
Helena Mališová
Věra Malmgrenová, vdova po plukovníkovi:  
Zdislava Bohuslavová
Ester Mickelsonová, mnohokrát rozvedená dáma: 
Eva Malá
Robert Malmgren, nezaměstnaný architekt: Martin Jégr 
Annika Malmgrenová, matka mnoha potomků: Milana Vilušínská
Viggo Barkman, pán z minulosti: Jarda Mareš
Fredrik Löfvegren, psychiatr a slalomář: Olda Hudský
světla a zvuk: Mirek Hanka, nápověda: Dana Seidlová
Vstupné: 50 Kč (předprodej od 4. 2. 2013)

V úterý 9. dubna 2013, ještě v rámci oslav dne učitelů, který slavíme 28. března, připravujeme 
KONCERT UČITELŮ A ABSOLVENTŮ, kde si budete moci poslechnout současné, ale i bývalé 
učitele naší školy a také naše úspěšné absolventy.

Základní umělecká škola v Železném Brodě
příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod
              tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz

Srdečně zveme všechny maminky, tatínky, dědečky, babičky, 
tetičky a strýčky, kamarády a kamarádky a všechny příznivce na

POLOLETNÍ KONCERT ZUŠ
představí se Vám sólisté a komorní soubory 

hudebního oboru
 

Městské divadlo v Železném Brodě 
úterý 26. února 2013 v 17 hodin 

Vstupné dobrovolné

                                       

Eva Lédlová
16
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středa 13. března od 19 hodin v KC Kino 
Železný Brod

JIŘÍ SCHMITZER – KONCERT
(*25.10.1949, Praha), herec a písničkář, syn 
Jiřího Sováka

Po absolvování DAMU roku 1974 nastoupil 
do Činoherního studia v Ústí nad Labem. Od 
roku 1985 je členem divadla Studio Ypsilon, 
Praha. Jako herec hrál ve filmech např.:  Tři 
chlapi na cestách, Holka na zabití, Marečku, 
podejte mi pero, Slavnosti sněženek, Báječná 
léta pod psa, Nefňukej veverko a další. 
Popularitu mu přinesly také jeho písničkové 
recitály. Se svou dvanáctistrunkou natočil již 
tři alba. V roce 2008 vydal knižně pod názvem 
„Kanimůra ze Šardonu“ výbor vlastních 
textů.
Vstupné: 153 Kč (na místě 173 Kč) – 
předprodej od 4. 2. 2013 na TIC Železný Brod

pondělí 18 března 2013 od 19 hodin v divadle 

Marc Camoletti – A  DO  PYŽAM! 
reřie: Petr Hruška
v podání divadla Palace, Praha
Brilantní komedie, která si neklade jiný cíl, 
než pobavit diváka. Kultivovaně oživuje 
neselhávající principy francouzské bulvární 
frašky. Autor má mimořádný cit pro vtip, 
situační a slovní komiku. Umí vytvořit 
zajímavou zápletku a najít vtipné rozuzlení, 

pondělí 18. března od 10 hodin v divadle

MATYLDA ZASAHUJE ANEB 
POVÍDAČKY NAŠÍ KAČKY
Veselá pohádka o neuvěřitelných příhodách 
kachny Matyldy v podání divadla DAP Praha.

Připravujeme 
neobává se ani jiného druhu pikantérie.          
O tom, že umí rozvibrovat bránice diváků, 
svědčí další tituly, např.: "Anna poklad 
rodiny", "Na správné adrese".
Hrají: Jiří Langmajer, David Suchařípa,         
K. Brožová, K. Hrachovcová, E. Čížková        
a Martin Hruška.
Vstupné: 250 Kč 
(předprodej od 4. 2. 
2013 v TIC Železný 
Brod)
Milí diváci, pokud 
máte rádi recesi a 
chce t e  p řekvap i t  
herce – přijďte na toto 
představení oblečeni   
v pyžamu. Hra měla 
již 100 repríz v České 
republice. Publikum 
oblečené pouze v nočních úborech ještě nikde 
neměli!!! Budeme moc rádi, když se do této 
akce zapojíte společně s námi a připravíte pro 
herce neopakovatelný herecký zážitek. Za 
zapojení do této akce předem velice děkujeme.

úterý 26. března od 19 hodin v divadle

IVA JANŽUROVÁ V POŘADU 
ŠŤASTNÁ HODINA 
Talk show Zuzany Maléřové

Jiří Langmajer

Alena Matějková
Turistické informační centrum (TIC)

Iva Janžurová

Jiří Schmitzer
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Městská galerie Vlastimila Rady

Připravujeme výstavu:
UČITELÉ PO ŠKOLE / TVORBA UČITELŮ SKLÁŘSKÉ ŠKOLY V ŽELEZNÉM BRODĚ
Zahájení výstavy se uskuteční ve čtvrtek 28. února 2013, od 17 hodin, v Městské galerii Vl. 
Rady. Výstava potrvá do 31. března 2013. Otevřeno: sobota a neděle 13–16 hodin, na požádání 
také v pracovní době Informačního a kulturního střediska.
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TENISOVÝ PLES (druhý ročník)

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

  

K poslechu a tanci hraje skupina Revival 60´s

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

foto: Ernesto Malafarina
loňská výstava Betlémů

v sobotu 9. února 2013 od 20 hodin
v restauraci Sport (sokolovna Železný Brod)

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

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

ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES 
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KC Kino Železný Brod na jarní část sezóny 
2012/2013 připravilo cyklus přednášek o filmu. Za 
účasti renomovaných odborníků z oblasti filmové 
vědy se budeme pravidelně jednou za měsíc zabývat 
filmem z trochu jiného úhlu. Proč u filmů pláčeme? 
Proč držíme palce Bilbo Pytlíkovi? Proč máme rádi 
české filmy? Protože film je umění a tudíž vyvolává 
emoce. Ale jak se to dělá? K proniknutí do jeho tajů je 
třeba uvědomit si, jak film vznikl, z čeho čerpá 
filmová řeč, co zajímalo naše předky a co z toho 
zajímá ještě dnes nás, prostě poznat historii a teorii filmu. Cílem našich přednášek není zahltit 
Vás jmény a fakty, ale seznámit Vás s tím, jak film funguje, jak reaguje na stav společnosti        
a koneckonců i jak poznat dobrý film. Možná se na všechna ta videa na youtube pak budete 
dívat jinak…
První část cyklu proběhne ve středu 27. února od 19.00 hodin a jeho téma zní: Odkud je film? 
Přednášet bude Mgr. Přemysl Martinek, mj. filmový publicista, dramaturg  a vysokoškolský 
pedagog vyučující dějiny filmu.

Severská filmová zima

O víkendu 16. a 17. února proběhne v KC Kino Železný Brod festival skandinávských filmů, 
během nějž uvidíte hned čtyři současné severské filmy z Dánska, Švédska, Norska a Islandu. 
Součástí festivalového kvasu bude po oba dva dny též pestrý doprovodný program - vedle 
stylového severského občerstvení a tématické fotovýstavy budou na diváky po skončení 
prvního filmu čekat dánské lidové písničky v živém podání s možností naučit se je a před 
začátkem druhého filmu pak krátká cestovatelská pseudopřednáška o českém severu. Na závěr 
každého dne pak ještě jedno severské, přesto velice teplé překvapení! 

KC Kino Železný Brod

Kapitoly z dějin filmových obrazů

David Pešek
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Pozvánka místní skupiny České 
křesťanské akademie – Český ráj:
Srdečně Vás zveme na 
přednášku a besedu s pro-
fesorem Univerzity Kar-
lovy v Praze panem Prof. 
Janem Sokolem, Ph.D., 
CSc. Jsme rádi, že po pěti 

letech opět přijal naše pozvání, aby se ve  
středu 20. února 2013 v 18.15 v aule 
sklářské školy v Železném Brodě setkal         
s posluchači a besedoval na téma „O MO-
RÁLCE A ETICE“.

Prof. Jan Sokol, Ph.D., Csc se narodil 18. 4. 
1936 v Praze, vyučil se a pracoval jako 
zlatník, později mechanik. 1958 maturita       
v dálkovém studiu, od 1963 dálkové studium 
matematiky na MFF UK. V letech 1964 až 90 
pracoval jako programátor, později vedoucí 
výzkumný pracovník ve VÚMS Praha na 
vývoji základního software. V tomto oboru 
publikoval několik knih a desítky odborných 
článků. 1990–92 poslancem Federálního 
shromáždění za Občanské fórum a místo-
předsedou Sněmovny národů, předsedou 
poslaneckého klubu OF a parlamentní 
delegace v Evropském parlamentu. 1992 
kandidoval do FS za OH, 1996 do Senátu za 
KDU-ČSL. Od r. 1997 poradcem ministra 
školství, od ledna do července 1998 
ministrem školství ČR, v roce 2003 koaličním 
kandidátem na presidenta republiky. 
Od roku 1991 přednáší filosofii, antropologii 
a religionistiku na Pedagogické a Filosofické 
fakultě UK a od roku 2000 na Fakultě 
humanitních studií UK. V květnu 1993 
obhájil diplomovou práci "Člověk a svět 
očima bible", v březnu 1994 získal titul CSc. 
prací »Mistr Eckhart a středověká mystika«,   
v dubnu 1995 titul doktora za práci »Malá 
filosofie člověka«. V únoru 1997 jmenován 
docentem filosofie (téma: »Čas a rytmus«),    
v letech 2000–2007 děkan Fakulty 
humanitních studií UK. V listopadu 2000 
jmenován profesorem, obor „Filosofie 
výchovy“.  Je ženatý, má tři děti. 

Spolupracoval na ekumenickém překladu 
Bible, přeložil řadu zejmímavých filoso-
fických knih a publikoval v mnoha 
časopisech. 
V sedmdesátých letech vedl různé bytové 
semináře (zejm. seminář o Nietzscheovi, 
1973–82), 1976 podepsal Chartu 77 a publi-
koval v samizdatu. Zabývá se hlavně 
filosofickou antropologií, dějinami nábo-
ženství a antropologií institucí. V současné 
době přednáší úvod do filosofie, kurzy "Moc, 
peníze a právo", "Člověk jako osoba"             
a "Člověk a náboženství". V roce 1993/94 
přednášel i na UJEP v Ústí nad Labem, o rok 
později přednášel filosofii na ČVUT. Četné 
přednášky v cizině, zejména na evropská         
a filosofická témata. V zimním semestru 
2008/09 přednáší na téma Etika a lidská práva 
na CSWR, Harvard University, Cambridge 
(Ma). 
Předsedou Akademického senátu PedF UK 
(1994–97), členem Akademického senátu UK 
(1994–96, 1999–2001), členem vědecké rady 
několika fakult UK, Masarykovy univerzity 
Brno a UNESCO-College Goerlitz. Od           
r. 2002 člen předsednictva Grantové agentury 
ČR, člen Správní rady Masarykovy univerzity 
Brno, Sněmu a Dozorčí rady Akademie věd 
ČR (1998–2002), člen České pobočky 
římského klubu a PEN Clubu. Místopředseda 
správní rady International Bureau of 
E d u c a t i o n  ( U N E S C O )  v  Ž e n e v ě  
(1998–2002). Člen redakční rady časopisu 
Přítomnost (1990–95) a Nová Přítomnost, 
Jahrbuch fuer Erziehungsphilosophie 
(Berlín) a Neuro-Endocrinology Letters 
(Stockholm), Regionální rady Social 
Sciences Research Council (New York, 
1995–98) a sdružení Artes Liberales (New 
York – Budapest).
Zdroj:
www.jansokol.cz/cv.php

Ing. arch. Martin Tomešek
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Firemní prodejna DT GLASS, s. r. o. 

nábřeží Obránců míru (u restaurace U Zvonice)

Tel.: 483 389 819 
Po–pá 10.00–11.30 a 12.00–16.30 hod. 

www.dtglass.cz

Chlístov  
Nutná telefonická domluva.
Tel.: 603 235 983 www.lhotsky.cz

ul. Štefánikova 520: po–pá 9.30–17 hod.      
ul. Železná 103: po–pá 9–17 hod.
Tel.: 604 689 470; 777 610 707 
www.lampglas.cz 

náměstí 3. května 37, tel.: 483 389 081
V pátek otevřeno 10–16 hod. 
www.zeleznybrod.cz/cz/turista/kam-za-kulturou/

483 346 162 

Smetanovo zátiší 
Sraz návštěvníků v 10 hod. před budovou. 
Výstava žákovských prací ze skla. 
28. prosince, 1. února a 8. března SUPŠS 
zavřená. Tel.:    www.supss.cz

náměstí 3. května 20  
Rezervace exkurzí na tel. č. 483 397 172 
(pro 4 a více osob).
www.detesk.cz

s.
 r
. 
o
.

Firemní prodejna LAMPGLAS, s. r. o. 

Firemní prodejna DETESK, s. r. o. 

Městské muzeum v Železném Brodě

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

Galerie LHOTSKÝ

30. listopadu 2012–15. března 2013
KAŽDÝ PÁTEK – ZIMNÍ SKLÁŘSKÉ PÁTKY 
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Rezervujte si ve svém diáři páteční 
večer 15. března 2013!

team PechaKucha Night pečlivě vybírá 

Třetí pokračování večera PechaKucha Night* 
Železný Brod opět nabídne pestré a zajímavé 
informace o soudobém designu, umění a ar-
chitektuře. Návštěvníci dvou předchozích 
večerů (14. 9. a 14. 12. 2012) prokázali 
obrovský zájem o tento typ společenského 
večera – důkazem byl zcela zaplněný sál 
městského kina, ve kterém publikum 
vytvořilo působivou atmosféru pulsující 
spontánní energií.
Pro zájemce, kteří zatím neměli příležitost 
PechaKucha Night v Železném Brodě 
navštívit připomínáme, že tento večer 
představuje speciální formát, který vymezuje 
účinkujícím poměrně přísné mantinely – 
účinkující si pro svou prezentaci mohou 
vybrat pouze 20 snímků, z nichž každý mohou 
komentovat maximálně 20 vteřin. V praxi to 
znamená 6 minut a 40 vteřin naplněných 
poučením i zábavou! Příprava dramaturgie 
březnového večera je již v plném proudu –

jednotlivé protagonisty a soustředí se zejména
na rozmanitost příspěvků. V dalším 
pokračování PechaKucha můžeme již nyní 
přislíbit inspirativní setkání s řadou 
zajímavých hostů, s jejich designem, vizemi, 
myšlenkami a názory.
Občanská beseda ŽB a PechaKucha Night vás 
srdečně zvou na pátek 15. března 2013, od 
19.00 hodin do KC KINO v Železném Brodě!

*Pecha Kucha [peča kuča], je projekt, který 
se zrodil v tokijském architektonického studiu 
Klein-Dytham Architecture. Projekt má 
sloužit pro vzájemné setkávání architektů, 
designérů, grafiků, výtvarných umělců, 
techniků i teoretiků, kteří si vyměňují 
zkušenosti, prezentují své dílo a seznamují se s 
novinkami v oboru. První Pecha Kucha Night 
se konala v únoru 2003 v Tokiu. Mezi držitele 
licence Pecha Kucha Night v České republice 
patří: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Znojmo, 
Ústí nad Labem a Železný Brod.

M. Hlubuček

V sobotu 19. ledna proběhl Brodský 
ples, na jehož začátku byly 
vyhlášeny výsledky ankety 
Sportovec Železnobrodska. Na 
plese bylo téměř 150 lidí a k radosti 
pořadatelů jsou ohlasy pozitivní. 
Big O´Band Liberec dokáže 
výborně naladit a rozpohybovat 
všechny k tanci. Dynamické 
vystoupení Terezky Cvrčkové 
jakoby určilo spád plesu. Také 
vystoupení dívek a žen z Celtic 
Dance Club mělo svou jiskru, 
včetně výuky jednoduchého irské-
ho tance. Doufáme, že se v příštím roce sejdeme přinejmenším ve stejném počtu. (ich)

Ohlédnutí za akcí – Městský ples
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Ve čtvrtek 20.12.2012 se na pozvání města 
Železný Brod v restauraci Sport v sokolovně 
sešlo na šedesát našich „dříve narozených“ 
spoluobčanů. Všechny přítomné osobně 
uvítal pan starosta Jakubička a také místo-
starosta ing. Louma. Milým vystoupením        
s krátkým programem vánočních koled nás 
potěšilo několik dětí z MŠ Sluníčko pod 
vedením paní ředitelky Dvořákové, paní 
učitelky Bakešové a za hudebního doprovodu 
pana Bakeše. Poté se sálem rozezněl zvuk 
klarinetu a saxofonu v podání žákyně ZŠ 
Školní slečny Adély Janků, která si během pár 
tónů získala srdce všech posluchačů a za své 
vystoupení sklidila velký aplaus. Dalším 
účinkujícím byl kouzelník pan Gernat a jeho 
mladší kolega, kteří nám předvedli několik 

Ohlédnutí za předvánočním setkáním 
„DŘÍVE NAROZENÝCH“ 2012

povedených kousků ze své produkce. Od 
zahájení předvánočního setkání až do jeho 
úplného konce nás celým programem 
provázel svým hudebním doprovodem a zpě-
vem pan Josef Bartoš, který roztancoval 
mnohé z přítomných. 
K dispozici bylo drobné, ale zajisté chutné 
občerstvení, které také přispělo k celkově 
skvělé předvánoční atmosféře. Všem účin-
kujícím a zúčastněným ještě touto cestou 
srdečně děkujeme a doufáme, že tato akce do 
budoucna nezůstane ojedinělou. Velké 
poděkování patří také panu Morcovi, který 
nám svoji restauraci Sport k tomuto setkání 
propůjčil a nejen on, ale i jeho personál se        
o všechny přítomné vzorně starali. 

Eva Sasková
odbor sociálních věcí 
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Doslýchám se, že se ty mé vzpomínky líbí        
a tak píši pár nových. Moc hezké byly 
vzpomínky Květy Hujerové. V prosincovém 
zpravodaji se mi líbil článek o Radovi, ale        
i báseň Karla Svobody.  Znala jsem Radu moc 
dobře. Byl vtipný, skvělý a byl s ním požitek. 
Chodil k Čapkovi na páteční besedy. To bylo 
něco. Pamatuji, když Rada maloval oponu. 
Moje maminka herečka Luisa Vlčková se 
chodila dívat do radnice, kde na zemi v sále 
Rada maloval a Rabas dělal okraje. 
Karlíčka Svobodu jsem houpala na kolenou. 
Jeho maminka byla neobyčejně talentovaná 
herečka, zpěvačka, skvělá holka! Zájem         
o divadlo má Karel po ní. Byla by šťastná, 
kdyby ho dnes viděla a slyšela!
On ten Brod je dost báječné a zajímavé město. 
Co významných lidí se zde narodilo nebo 
pobývalo. 

Vzpomínky na svoji rodnou vlast

Zdeňka Hásková, Kanada

Zdeňka Hásková si i ve svých 106 letech stále čte

Zdeňka Hásková
Kanada
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Stalo se před 80 lety

Pojizerské listy 1933

Sáňkování. Okresní úřad zakázal sáňkování 
na okresních silnicích. Sportovní klub proti 
zákazu protestoval a poukázal na řadu 
tragických nehod při sáňkování na jiných 
místech než na okresních silnicích, dokazuje 
současně, že doposud u nás na okresní silnici 
při sáňkování k vážnější nehodě nedošlo. 
Doporučujeme k sáňkování silnici horeckou   
a těpeřskou. Doufejme, že bude v tom směru 
příznivěji rozhodnuto pro příští rok, letos už 
asi sáňkovat nebudeme.

Železnobrodští šachisté o sobě. Náš klub byl 
utvořen několika málo nadšenými přáteli 
královské hry v r. 1929. Jeho chudá kolébka 
stála v hotelu Volha, jehož majitel pan J. Frö-
hlich pomáhal nám konejšit nářky, a byl za to 
odměněn, jako my ostatní otcové a matky, 
štěstím nad prvními zdařilými krůčky do 
světa. Po přesídlení do hotelu »Pod Černickou 
skálou«, jehož majitelka pí. Vozková s p. Ma-
těchou nám vycházejí rovněž s neobyčejnou 
ochotou vstříc, vzrostl počet členů na 38. 
Účastníme se téměř všech šachových podniků 
v naší župě a třebaže nejsou naše skráně 

ozdobeny vavřínovými věnci, jsme spokojeni 
s krásnými chvilkami, prožitými nad 
šachovým prknem. Scházíme se vždy v pon-
dělí večer a jistě se všem mezi námi líbí.

Masopust končí. Kdo se letos ještě 
nevytančil musí si přispíšiti, aby dohonil co 
ještě promeškal. Letos byl skutečně masopust 
na plesy chudý. Málokterá korporace se toho 
podniku odvážila pro vysokou režii, značné 
dávky a hospodářskou tíseň. Bývaly doby, 
kdy masopustní úterek v našem městě byl 
středem pozornosti nejširšího okolí, neboť 
odbývaly se zde velkolepé maškarní průvody. 
Doby ty přešly a letos, abychom se s maso-
pustem mohli rozloučiti, můžeme si zatančit 
ve dvoraně hotelu na Poříčí. Pořádán je tu 
masopustní taneční rej za účinkování 
železnobrodského jazzu. Bude tu jistě 
zajímavá přehlídka masek, které tu pozdraví 
loučícího se prince Karnevala. Vstupné Kč 3.- 
pro masku umožní návštěvu všem 
tancechtivým, aby užili ještě veselí než 
popeleční středa se přihlásí se svým 
»Memento«.
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Z muzejního depozitáře
Galalitová brož 
Naše sbírka bižuterie byla v loňském roce 
obohacena o pěknou kolekci knoflíků a broží            
z galalitu. Galalit, neboli umělá rohovina, 
byla v době svého objevu velice populární 
umělou hmotou, která byla levná, snadno se 
opracovávala a dala se jednoduše a dobře 
barvit. Byla využívána především pro výrobu 
knoflíků, hřebenů, šperků, ale i dalších 
dekorativních předmětů. Malá továrna na 
zpracování galalitu byla i v nedaleké 
Loužnici, kde ji od konce 1. světové války do 
znárodnění provozovali pod názvem První 
podkrkonošská továrna na výrobky z umělé 
rohoviny bratři Jáchym a Miloslav Linkové. 
Výrobky z této fabričky jsou dnes těžko

Městské muzeum
Hledáme spolehlivou osobu na místo průvodce pro víkendový provoz. Nejlépe 
studentku/studenta nebo důchodkyni/důchodce. Informace na telefonu 483 389 081 nebo na 
muzeum@zelbrod.cz. 

Připravujeme Velikonoční jarmark na Bělišti – od pátku 22. 3. do neděle 24. 3. 2013
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dostupné, a ani o samotné výrobě a produkci 
nemáme zatím mnoho informací. Proto jsme 
velice uvítali nečekaný a unikátní dar od 
profesora Vladimíra Plišky, který od 70. let 
20. století žije trvale ve Švýcarsku. K našemu 
regionu má úzký a vřelý vztah, a každoročně 
Železný Brod a naše muzeum navštěvuje. Pan 
Pliška je sběratel, kterému se podařilo 
vypátrat a shromáždit několik ukázek z pro-
dukce výše zmiňované továrny na galalitové 
zboží – především knoflíků a bohatě 
dekorovaných broží, a celou svou kolekci 
nám velkoryse daroval. Jeho zásluhou tak 
dnes máme povědomost alespoň o části 
produkce První podkrkonošské továrny na 
výrobky z umělé rohoviny v Loužnici.

(ph)
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Sokolská rodina na Železnobrodsku prožívala 8. 9.    
a 10. února radostné tři dny. Pořádání XIII. 
lyžařských přeborů ČOS v Železném Brodě bylo 
pro náš kraj vyznamenáním i přiznáním, že naše 
lyžařské terény, letos tak šťastně objevené pro 
veřejnost, zaslouží si plně pozornosti. A bylo-li 
ještě třeba prokázati ochotu a pohostinnost našeho 
podhorského lidu, pak byla sokolským hostům 
prokázána měrou nejvyšší, i když snad tentokráte 
zvláště proto, že i počasí zkoušelo sokolského 
ducha, který však rozradostňoval svou ukázněností 
a vzájemnou pomocí i ve psí slotě.  
Přesto, že několik závodníků se nemohlo dostaviti 
pro onemocnění chřipkou, byla účast velmi pěkná. 
První den závodu započal traťovým závodem na 18 
km a 10 km. V krásné železnobrodské sokolovně 
uvítal závodníky za ČOS. Vl. Müller a dr. M. 
Kavalír, kteří zastupovali předsednictvo ČOS. 
Hosty přivítal starosta železnobrodské jednoty 
Ludvík Lubas, za městskou radu a propagační 
komisi starosta města H. Jiránek a za NS. místní 
vedoucí Josef Tulak. Po krátkém sdělení pokynů 
starostlivým V. Šimůnkem dal předseda Zimní 
komise L. Moulík povel ke startu.  
Trať byla obtížná pro husté, vytrvalé sněžení,  
nahoře pak pro sněhovou vánici, takže kýžené 
sjezdovky museli závodníci odpichovati a tím 
ztráceli na čase, který by za příznivého počasí byl 
mnohem lepší. Nad nepohodou však zvítězil 
sokolský duch. Z 87 závodníků pouze  jediný se 
vzdal pro poruchu vázání v hlubokém sněhu. 
Oststní dojeli do cíle sice důkladně promočeni 
vlhkým sněhem, ale naprosto svěží a ve veselé 
náladě. Zvítězil Vratislav Novotný ze Střešovic, ze 
župy Podbělohorské (1,08.27 hod.).
I druhého dne, při skoku, museli sokolští lyžaři 
těžce bojovat proti přírodě. Po krásné hvězdné noci 
zahalil se celý kraj do husté mlhy a spustil se i déšť. 
Nečas a hodinová cesta k můstku Na Javorce           
v Dlouhém neodradila však 44 skokany v závodě 
sdruženém ani obecenstvo. Zvítězil Mil. Havlíček    
z Č. Kostelce, župa Podkrkonošská. Největším 
táhlem neděle byl ovšem odpolední skok prostý, 
konaný za deště, takže deštníky nebyly vzácností.       
I soudcovské trio Plánička, Průcha a Lisý muselo 
použíti deštníků, aby nerozmokly tabulky. Ale ani 
déšť neodradil nikoho ze sokolské rodiny a tak         
i návštěva byla velmi četná. Pěkné výkony byly pak 
všem jistě radostnou odměnou. Zvláště ve druhém 
kole, kdy již přestalo pršet, rozvinuli skokani perný 
boj o vítězství. Krásným stylem o 4 desetiny bodu 
zvítězil Lenemair nad Gultem, který skočil 40 m. 
Skoky měly velmi živý  spád a skončily bez  

Sokolské závody 1941
nejmenší nehody. Všeobecně překvapil, zvláště při 
takové nepohodě, počet závodníků, jakého dosud 
nebylo dosaženo.
Do třetice všeho dobrého, říká se, ale ani ten třetí 
den přeborů nebyl lepší prvních. Nepodařilo se mu 
však také nic zkazit, i když hrozilo odřeknutí závodů 
po celonočním dešti. V časných hodinách ranních 
však pršeti přestalo a v 9 hodin stáli již sokolští 
borci na náměstí v praktických úborech, a s plnou 
chutí do nového zápasu. Když vyjel na rozmoklou 
trať první závodník, provázel ho bouřlivý jásot 
četných diváků, kteří tak dávali najevo svou radost 
nad odhodlaností i vytrvalostí sokolských hochů. 
Trať vedla k Vrším, Těpeřům, Bzí, Huntířovu, 
Skuhrovu, Alšovicům, dále přes Bratříkov, Zásadu, 
Držkov k Jirkovu a do Žel. Brodu, odtud kolem 
sokolovny ke Smrčí, na Slapy a Dlouhý a do cíle      
k železnobrodské sokolovně. Zvítězil Jos. Synovec    
z Karlína, který dojel k cíli bouřlivě vítán četnými 
diváky, za 3,19.19 hod. Stejně radostně byli vítáni     
i ostatní závodníci, kteří vesele a v plné svěžesti 
překonali obtížnou, rozmoklou trať.   
XIII. sokolské lyžařské přebory úspěšně skončily, 
ale budou jistě zaujímati význačné místo ve 
vzpomínkách všech, kdož jim byli přítomni. 
Sokolský duch, který se nehoní za rekordy, ale 
vychovává nám zdravý průměr, triumfoval. 
Vzájemná bratrská pomoc, která pomáhala 
slabším a dopřávala zdatnějším soupeřům jejich 
úspěch, ukazovala sokolskou výchovu v nej-
krásnějším světle.
A my, domácí, můžeme býti uspokojeni i po-
vzbuzeni k další práci tím, že se sokolským borcům 
u nás líbilo a že své potřeby přiřadili k nejlepším      
a nejzdařilejším sportovním podnikům. Odnesli si 
od nás na památku nejen získané ceny a skleněné 
plakety, nýbrž i navázali nová přátelství a jistě na 
krásné Železnobrodsko nikdy nezapomenou.       

Vážení občané, děkujeme, že jste se zapojili do 
průzkumu fotografie, která se objevila na titulní 
straně lednového zpravodaje. Tato fotografie 
vyvolala vášnivé diskuse. Nyní již víme, že se 
nejedná se o sjezdovku Čtvereček, ale o louku 
cca 100 m za Liebiegovou vyhlídkou.  Lyžaři na 
ni chodívali Polichnem. Přesný rok se 
nepodařilo zjistit, ale domníváme se, že jde         
o předválečná  nebo válečná léta cca rok 1925 až 
1940. Mezi vašimi názory zazněl i rok 1968.

článek převzat z časopisu Beseda
zapůjčil místní obyvatel Jaroslav Mašek
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Pokud oslavíte narozeniny v měsíci únoru 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. února 2013.

Blahopřejeme jubilantům
V měsíci lednu 2013 oslavili významné 
životní  jubileum  tito naši spoluobčané.
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti.

83 let
Jiří Vedral

Dagmar Barešová
Vladimír Mazanec

Vladislav Picek

85 let
Josef Holman

Jarmila Kostroňová

86 let
Jiří Dědeček

90 let
Jarmila Hušková

91 let
Vlasta Burešová

70 let
Milena Vítová
Marie Řídilová
Rudolf Möller 

75 let
Josef Zádek
Jiří Šilhán
Vladimír Soukup
Miloslav Kysela
Ludmila Vosková
Jiřina Hejduková

81 let
Sylvie Lejsková
Marie Rajová

82 let
Vlasta Vošvrdová
Miluše Rezlerová
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Sdružení zdravotně postižených

e-mail:      neslysicizb@seznam.cz

e-mail:      SZdPZB@seznam.cz

Mariánské Lázně

4. 2. po Úřední den od 14 hod. Zároveň se 
budou vybírat zálohy na pobyt         
v Chorvatsku (Omiš) – 2000 Kč (p. J. 
Brynda)

6. 2. stř Zveme vás na Masopustní posezení 
od 14hod. v klubovně na Poříčí. 
Občerstvení, hudba, přátelská 
setkání.

13. 2. stř Schůze výboru od 14 hod.

18. 2. po Klub ručních prací od 14 hod. (pí 
Nováková). 
Příprava na velikonoční trhy.

Připomínáme:
Výroční členská schůze se bude konat 6. 3. ve 
14 hod., v budově B Městského úřadu, III. 
poschodí.

Zájemci o pobyt v Itálii (Bibione – Pineda) se 
můžou hlásit u pí Petružálkové. Jedná se     
o pobyt poslední týden v květnu. Vše bude 
upřesněno.

Velikonoční trhy se blíží, proto se budou 
konat ruční práce každé pondělí v klubovně na 
Poříčí.

Těšíme se na vás.

Za výbor Marcela Minářová

DDM  Mozaika  Železný Brod
pořádá  kurz

PLETENÍ  Z PEDIGU

23. 2. 2013  od 9 hod.

Kurzovné 
a materiál 200 Kč
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V roce 2012 nedošlo v městské knihovně         
k žádným výrazným změnám, knihovna 
stabilně fungovala po celý rok, tak jak se ve 
stávajících nepříliš vyhovujících podmínkách 
fungovat dá. Ke změně došlo koncem roku na 
pozici knihovníka v pobočce v Jirkově. 
Jirkovský dobrovolný knihovník pan Karel 
Císař předal knihovnu svému nástupci, panu 
Milanu Fricovi. Děkujeme panu Císaři za jeho 
dlouholetou spolehlivou a pečlivou práci         
v jirkovské knihovně a novému knihovníkovi 
přejeme hodně zdaru a spokojených čtenářů. 
Knihovna v Jirkově je otevřena každou středu 
od 18 do 19 hodin a bude podle potřeby a přání 
čtenářů zásobována výměnnými soubory knih 
z městské knihovny.
V městské knihovně bylo v roce 2012 
registrováno 669 čtenářů (z toho 174 čtenářů 
do 15 let), kteří knihovnu  navštívili 6917krát 
a vypůjčili si celkem 34 359 knih a časopisů. 
Meziknihovní výpůjční službou jsme našim 
čtenářům zprostředkovali 93 výpůjček z ji-
ných knihoven. Návštěvníků využívajících 
internet v knihovně bylo 6890. Jsou to 
přibližně stejná čísla jako v roce 2011.
 Zvyšuje se počet virtuálních návštěvníků, 
kteří využívají moderních elektronických 
služeb a navštěvují nás prostřednictvím 
našeho on-line katalogu přes internet z do-
mova. Tímto způsobem je možné nejen 
vyhledávat knihy z našeho fondu, ale i zjistit, 
zda je kniha v knihovně k dispozici nebo 
právě půjčená, knihy si zde lze rezervovat, 
čtenáři mohou po přihlášení do svého konta 
sledovat stav svých výpůjček, případně si 
výpůjčky sami prodlužovat. V průběhu roku 
2012 došlo ke změně městských inter-
netových stránek. I když je jejich nová podoba 
diskutabilní, pro nás je přínosem samostatnost 
ve vkládání příspěvků a aktualit  na stránky 
knihovny, které nyní najdete na:
www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/kultura-sport-
spolky/knihovna/.
Přírůstek knihovního fondu za rok 2012 činil 
726 knih, odepsáno bylo 868 opotřebovaných 
a zastaralých svazků. Stav fondu k 31. 12. 
2012 byl 19880 svazků, s pobočkou v Jirkově 
24010 svazků. Nabídku nových knih jsme

Městská knihovna v roce 2012
jako vždy obohacovali výměnnými soubory 
knih z regionálního fondu Městské knihovny 
v Jablonci n. Nisou.
V kulturně-výchovné činnosti jsme se 
tradičně zaměřovali na výchovu ke čtenářství 
od začínajících čtenářů, které jsme zapojili 
opět do projektu Knížka pro prvňáčka, přes  
čtenáře mladšího školního věku, s nimiž jsme 
se v průběhu roku 2012 setkávali nad 
knížkami Miloše Kratochvíla v rámci 
projektu Pachatelé dobrých skutků, až po 
teenagery, pro které jsme připravili besedu       
a autorské čtení renomované autorky knih pro 
mládež Ivy Procházkové.
Celkem jsme ve spolupráci se školami 
realizovali 35 besed a knihovnicko-
informačních lekcí,  jichž se zúčastnilo1135 
účastníků – od nejmenších až po středo-
školáky. Děti se setkaly se známými 
spisovateli a ilustrátory, kromě výše uvedené 
Ivy Procházkové a Miloše Kratochvíla to byli 
ilustrátor Milan Starý (ilustroval mj. sérii knih 
Pachatelé dobrých skutků) a mladý spisovatel 
Jan Opatřil (autor Dobrodružství kapříka 
Metlíka). Pro děti ze 2.–4. tříd ZŠ jsme 
uspořádali představení divadelního souboru 
Listování na motivy knížky M. Kratochvíla.   
S DDM Mozaika jsme spolupracovali na  
Noci s Andersenem a  Páteční noci se Čtvrtkem.
Zapojili jsme se také do celostátního projektu 
Klubu dětských knihoven Kde končí svět,       
v jehož rámci děti tvořily kalendář, který měl 
přiblížit život českých dětí  v průběhu celého 
roku dětem v indickém Zanskaru (tzv. Malý 
Tibet). V květnu se konalo v Semilech opět 
regionální kolo soutěže dětských vypravěčů 
Čteme všichni, vypráví jen někdo, kde nás  
reprezentovaly tři dívky z pátých tříd – Adéla 
Janků, Zlata Adámková a Sára Nguyenová. 
Nejúspěšnější z nich byla Adéla Janků, která 
postoupila do celostátního kola přehlídky 
vypravěčů a v říjnu získala v Jičíně 2. místo ve 
své kategorii. Kromě toho se v knihovně         
v průběhu roku četlo, soutěžilo, malovalo        
a tvořilo. Tak ať nám to vydrží i v tom novém 
roce.

 Dana Hudíková  
vedoucí městské knihovny
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Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
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UČITELÉ PO ŠKOLE / TVORBA 
UČITELŮ SKLÁŘSKÉ ŠKOLY 
V ŽELEZNÉM BRODĚ
Pod kurátorským vedením ředitelky 
Městského muzea v Železném Brodě Mgr. 
Petry Hejralové se v galerii Vlastimila Rady 
představí výběr z tvorby současných 
pedagogů zdejší uměleckoprůmyslové 
sklářské školy. Učitelé jsou, jak naznačuje 
název výstavy, aktivně činnými výtvarníky      
a uměleckými řemeslníky i mimo školu – 
spojují tak poslání své profese s mladou 
generací, které předávají zkušenosti ze své 
dlouhodobé uměleckořemeslné činnosti. 
Výstava bude rozmanitá ve výtvarných 
žánrech i technikách (sklo, malba, grafika, 
fotografie, šperk). Zahájení výstavy se 
uskuteční ve čtvrtek 28. února 2013, od 17 
hodin, v Městské galerii Vl. Rady. Výstava 
potrvá do 31. března 2013. Otevřeno: sobota     
a neděle 13–16 hodin, na požádání také v pra-
covní době Informačního a kulturního 
střediska.

TALENTOVÉ ZKOUŠKY
Ředitelka sklářské školy vyhlašuje 2. kolo 
talentových zkoušek pro obor Design skla, 
které se uskuteční 5. února 2013. Talentové 
zkoušky se uskutečňují před termínem 
dubnového přijímacího řízení do běžných 
typů škol – žáci tak mají možnost bez obav 
vyzkoušet své tvůrčí dovednosti, aniž by 
ztratili možnost podání dvou přihlášek v 
měsíci dubnu.Využijte této výhody! Podrobné 
informace: www.supss.cz > Design skla > 
Přijímací řízení.

NOVÉ KURZY A PRAKTICKÉ 
SEMINÁŘE
Sklářská škola připravuje pro jarní měsíce 
nové kurzy určené pro učitele výtvarné 
výchovy na základních, uměleckých a střed-
ních školách. Praktické semináře nabídnou 
učitelům množství originálních nápadů a pod-
nětů pro výtvarnou práci s žáky, které mohou 
následně využít ve školní výuce, v zájmových 
nebo i volnočasových aktivitách. Kurzy jsou 
akreditovány MŠMT ČR, vhodné jako 
rozšíření dalšího vzdělávání pedagogů.          
V případě zájmu sledujte webové stránky 
školy: www.supss.cz  nebo kontaktujte školu 
telefonicky: 483 346 162.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V úterý 26. února 2013, od 8–16 hodin se         
v naší škole uskuteční den otevřených dveří, 
který bude zaměřený zejména na studijní obor 
Aplikovaná chemie. Naši učitelé budou 
zájemcům o studium (nebo rodičům) 
poskytovat informace týkající se studijního 
oboru, který nabízíme jako jediní v Libe-
reckém kraji. Návštěvníci si prohlédnou 
kvalitní odborné zázemí a moderně vybavený 
komplex laboratoří, zastihnou žáky ve výuce 
a uvidí jaké praktické dovednosti mohou u nás 
získat. Informovat budeme také o možnostech 
následného uplatnění v praxi nebo vysokých 
školách.
Vzhledem k tomu, že dosud nebyla naplněná 
kapacita výtvarného oboru Design skla, 
umožňujeme také od 12–16 hodin prohlídku 
výtvarných ateliérů a učeben počítačové 
grafiky. Martin Hlubuček

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
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Po roce jsme se opět sešli při příležitosti Dne 
otevřených dveří na ZŠ Pelechovská.                                                                                             
Během sobotního dopoledne 19. ledna 
nahlédly do školy desítky zákonných 
zástupců stávajících žáků, ale i rodiče 
budoucích prvňáků a žáků 6. třídy.                                                                              
Pro všechny zájemce byly připraveny 
ukázkové hodiny výuky s využitím 
moderních vyučovacích metod práce a uplat-
něním interaktivní tabule s dataprojektorem, 
práce s počítači. Učitelé nezapomněli ani na 
tvořivý projev a dramatizaci textů. Žáci 8. 
ročníku sehráli pohádku O třech prasátkách     
v anglickém jazyce.
Nadšení vzbudila práce prvňáčků, zejména 
genetická metoda čtení. Paní učitelka 
Gregarová, která touto technikou připravuje 
své svěřence, vysvětlila odborný postup, 
výhody i historii dané metody. Praktické 
ukázky čtenářských dovedností těch nej-
menších si mohli rodiče poslechnout z ně-
kolika audionahrávek.                                                                                                                                                                                     

 Den otevřených dveří 2013 

p. uč. Zdeňka Pirková         

Všem přítomným se líbily i další ukázkové 
hodiny. Učitelé a žáci nabídli rodičům 
tvořivost, pohodu, spolupráci, kooperativní 
výuku, prožitek. Se zájmem mnozí zhlédli 
zvukový dokumentární film ze života a práce 
slavného T. A. Edisona, který sestříhal, 
namluvil a obdivuhodně sestavil Ladislav 
Ševčík, žák 8. třídy.                                                                    
Rodiče i děti uvítali možnost seznámit se         
s prostorami školy, jejich postupnou mo-
dernizací, s prací školní družiny i školy,           
s bohatou nabídkou kroužků, volitelných 
předmětů, s aktivitami učitelů a žáků, jakými 
jsou sportovní, kulturní, ekologické i stme-
lovací pobyty učitelů a žáků. 
Všichni přítomní byli pohoštěni kávou, 
čajem, domácími zákusky, které pro ně 
připravili pedagogové.  
Je potěšitelné, že zájem rodičů a veřejnosti      
o práci naší školy neutuchá a rodiče vítají její 
rodinnou atmosféru.     
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Nikdo by neměl být opuštěný
nemocnice v Liberci dárky z keramiky, malují 
na hedvábí, pletou z pedigu a malují obrázky 
tiskařskou technikou. Skupina DOBRO-
VOLNÍKŮ 18. prosince 2012  předala dárky 
klientům liberecké nemocnice a potěšila je 
svým vánočním vystoupením, které s nimi 
nacvičila paní vychovatelka Štěpánka 
Winterová.

Je hezké pohladit po duši 
pacienty v čase vánočním, 
kteří tak mohli prožít tolik 
potřebný sociální kontakt      
s dětmi .
Jsme rádi, že tento projekt 
díky nadaci EURONISA 
může a bude pokračovat.
Hodně zdraví, lásky a ra-
dosti po celý rok 2013 přejí  
paní vychovatelky družinky

  Dana Maršinská, 
Štěpánka Winterová            

NIKDO BY NEMĚL BÝT OPUŠTĚNÝ – je 
projekt, na kterém pracoval a současně 
pracuje DDM Mozaika Železný Brod pod 
vedením paní ředitelky Evy Rydvalové.
Skupina dětí – DOBROVOLNÍKŮ z naší 
družinky je také zapojena do tohoto projektu. 
Společně vyrábí pro pacienty Krajské
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Senioři na výletě

kategorie Kolektiv mládež:
1. místo: STARŠÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ
ŠKOLY ŽELEZNÝ BROD, ŠKOLNÍ 700

 – 5. místo v republikovém finále      
v Praze ve fotbalové soutěži Coca 
Cola Cup  
 – Martin KOTLÁR – 3. místo 
v pořadí střelců v republikovém finále 

2. místo: JUNIORSKÝ FITNESS TÝM
FIT STUDIA AEROBIKU JANY
BOUČKOVÉ V ŽELEZNÉM BRODĚ

–  6. místo na Mistrovství České 
republiky v aerobiku

3. místo: MLADŠÍ ŽÁCI SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TĚPEŘE

– celkový vítěz Jablonecké ligy 
mladých hasičů 2012
– 2. místo v okresním kole hry 
Plamen

kategorie Kolektiv dospělí:
1. místo: ŽENY SBORU DOBROVOL-
NÝCH HASIČŮ TĚPEŘE

– 12. místo na Mistrovství České 
republiky
–  vítězky okresního i krajského kola 
v požárním sportu

2. místo:SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ JIRKOV

– 1. místo v Hasičské lize Českého 
ráje
– 3. místo v Jizerské lize

3. místo: STOLNÍ TENIS TJ SOKOL
ŽELEZNÝ BROD

– 3. místo v krajském přeboru 
(družstvo „A“)
– 1. místo v okresním přeboru 
(družstvo „B“)

Výsledky ankety vyhlášené Městem Železný 
Brod ve spolupráci s TJ Sokol Železný Brod: 
Sportovec Železnobrodska pro rok 2012

kategorie Jednotlivci mládež:
1. místo: ANEŽKA MASNÁ, SBOR
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TĚPEŘE 

– mistryně České republiky ve 
dvojboji
– vicemistryně v běhu na 100 m        
s překážkami
– celková vicemistryně dorostu 2012 
na Mistrovství České republiky

2. místo:TEREZA CVRČKOVÁ, ŽB
– průběžné 6. místo na soutěžích II. 
výkonnostní třídy ve sportovním 
aerobiku

3. místo: ŠARLOTA ZLATUŠKOVÁ,
MALÁ HORKA

– 2. a 3. místo v Okresním přeboru 
škol v plavání 

kategorie Jednotlivci dospělí:
1. místo: PETR HUŠEK, JIRKOV

– 3. místo v motocyklovém závodu 
Mistrovství ČR Enduro  
– 9. místo v týmové motocyklové 
soutěži šestidenní ISDE

2. místo: LIBOR BAŽANT, PELECHOV
– 2. místo na Mistrovství České 
republiky v silovém trojboji Masters 
do 110 kg 

3. místo: JAN SUCHÁNEK, ŽB
– hráč francouzského volejbalového 
týmu Tours, vítěze francouzské ligy 
v roce 2012 a vítěze Ligy mistrů       
z roku 2005   
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kategorie Trenér:

1. místo: MATĚJ MASNÝ, TĚPEŘE 
– trenér velmi úspěšných dobro-
volných hasičů v Těpeřích

2. místo: JAROSLAV KLETEČKA, ŽB
– dlouholetý úspěšný trenér fotbalu 
v Železném Brodě

3. místo: LUBOŠ HUŠEK, JIRKOV
– trenér úspěšných dobrovolných 
hasičů v Jirkově

kategorie Celoživotní přínos
sportu:

JIŘÍ KOBR (1941), Železný Brod 
Od žákovských let reprezentoval Železný 
Brod ve třech sportovních odvětvích – v há-
zené, ve fotbale a v ledním hokeji, a to až do 
svých 40 let. Během své sportovní kariéry byl 
také hráčem prvoligového slovenského 
Trenčína a divizních Semil.
Získal kvalifikaci fotbalového trenéra II. třídy 
a trenérské činnosti se věnoval i po skončení 
aktivní sportovní činnosti.
Pracoval také jako správce fotbalového 
stadionu.
Jeho trenérská činnost – fotbal: Železný 
Brod, Semily, Nová Paka, Turnov, Jablonec 
nad Nisou, Ústí nad Labem, Turnov – Pěnčín, 
Zásada, Malá Skála

Jiří Kobr (vlevo) přebírá cenu za celoživotní přínos sportu, uprostřed Jana Boučková, 
vpravo starosta města André Jakubička,

 foto: Petr Červa
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Uplynulý rok byl pro fotbalový oddíl v Že-
lezném Brodě po sportovní stránce jeden         
z nejúspěšnějších v historii klubu od jeho 
založení a rozhodně byl nejlepším po 
listopadové změně v roce 1989. Všechna 
družstva hrála v roce 2012 nejvyšší soutěž        
v našem kraji, kterou je krajský přebor. Nutno 
podotknout, že to se nikdy v historii nestalo      
a už to, že všechny týmy hrají v krajském 
přeboru, je samo o sobě velký úspěch. Navíc    
v některých kategoriích se oddíl umístil v nej-
vyšších patrech tabulky krajských přeborů 
(dále KP). Fotbalový oddíl se zapojil společně 
s Rychnovem do projektu Libereckého 
krajského  fotbalového svazu (dále LKFS) na 
zřízení střediska mládeže, jehož podmínkou 
bylo provozovat osm mládežnických týmů. 
Bohužel projekt po přihlášení do sezóny 
2012/2013 a jejím zahájení ztroskotal na 
penězích. Přesto spolupráce s Rychnovem 
pod hlavičkou Brodu běží a lze ji hodnotit 
jako pozitivní. Bez ní by několik hráčů 
nemělo ani možnost hrát závodně fotbal a po-
kud to finančně oddíl utáhne, tak brodský 
oddíl bude chtít ve spolupráci pokračovat. 
Velkou akcí byl pro oddíl květnový nábor, 
kterého se zúčastnilo zhruba čtyřicet nových 
dětí a v současné době  přesahuje počet dětí      
v klubu stovku. Oddíl začal pracovat  i s dětmi
předškolního věku,  se kterými pracují kluby 
pouze ve velkých městech typu Jablonec nad 
Nisou, což přináší nové zkušenosti a vyžaduje 
hlavně hodně trpělivost jejich trenérů p. J. 
Gernáta  a J. Kurfiřta. Dále je důležité zmínit, 
že i v roce 2012 FK ŽBS Železný Brod 
uspořádal pět velkých a  již tradičních 
fotbalových akcí. Z kraje roku to byly dva 
zimní mládežnické turnaje, kterých se 
zúčastnilo každý víkend 160 dětí z Libe-
reckého kraje a těch  víkendů bylo šest v řadě. 
Brod v nich slavil i úspěch, když starší žáci 
vyhráli 37. ročník turnaje „ O skleněný míč“. 
V letním období oddíl pořádal turnaj pro 
dospělé, kterého se zúčastnilo cca 120 hráčů. 
A po skončení podzimní fotbalové sezóny 
uspořádal dva velmi oblíbené turnaje

Zhodnocení  roku 2012 pro TJ FK ŽBS 
Železný Brod po sportovní stránce  

(Fondocup, Memoriál Bedřicha Chmelíka) 
spojené s vepřovými hody, kterých se 
zúčastnilo cca 170 a 110 hráčů. Dále oddíl 
spolupořádal šest celodenních turnajů 
různých škol. Prostě na fotbale se pořád něco 
dělo. Třešničkou na dortu v úspěšném roce 
2012 byl pro FK ŽBS Železný Brod úspěch 
brodských starších žáků, kteří reprezentovali 
svoji základní školu ve školském turnaji 
Coca-Cola, když se jim podařilo přes tři 
kvalifikační turnaje postoupit až do 
celonárodního finále na Strahov, kde skončili 
na pátém místě. 

A muži jaro 2012
Po podzimu 2011 byli na šestém místě KP, ale 
vedení oddílu nebylo příliš spokojeno s tré-
ninkovým přístupem hráčů a bylo snahou        
v zimní pauze tento stav zlepšit. Bohužel tyto 
představy se i přes částečné zlepšení 
nepodařilo realizovat a příprava na jarní část 
nebyla úplně ideální. Tréninkový deficit se 
projevil velmi rychle. Sice se podařilo v prv-
ním zápase porazit Košťálov, ale dále 
následovaly jen samé ztráty a tak se áčko 
propadalo tabulkou až k sestupovému 
umístění. Po porážce 1. 5. v Sedmihorkách 
došlo ke změně na trenérském postu a tým do 
konce sezóny převzali trenéři B týmu pánové 
V. Fišer a F. Kordík. První zápas po této změně 
A muži na Pěnčíně prohráli a nebylo moc 
důvodů k optimismu. Ale další zápas zvedl 
hráčům sebevědomí a Brod byl v derby proti 
Semilům, nejlepšímu týmu jara a následně 
postupujícímu do divize, blízko ke třem 
bodům. I přes remízu byla již vidět změna       
v herním projevu, kdy se hrálo především 
zodpovědně v obraně. Pak sice přišel debakl    
v Boru, ale následné čtyři výhry vynesly náš 
tým až na sedmé místo se ziskem 36 bodů, což 
je nejlepší umístění a nejvyšší počet 
získaných bodů od roku 1988. Proto byla 
nakonec sezóna 2011/2012 hodnocena jako 
úspěšná. Nutno také zdůraznit, že eko-
nomická síla Brodu je na podstatně nižší 
úrovni než u ostatních oddílů KP a že Brod

38

S
P

O
R

T



37

www.zeleznybrod.czŽeleznobrodský zpravodaj |  2013únor

pořádá 

 8. Ročník zimního turnaje mladších žáků „UMT Žel. Brod“
a 37. ročník turnaje starších žáků „O SKLENĚNÝ MÍČ“

Účastníci: TJ FK ŽBS Železný Brod/Spartak Rychnov, SK Semily,  
FK Pěnčín/Turnov, Mnichovohradištský SK, SK VTJ 
Rapid Liberec, RSKM Tanvaldsko 

Místo: Umělý trávník TJ FK ŽBS Železný Brod a Desná
Organizační zabezpečení: Hlavní pořadatel: Kletečka Jaroslav

Pořadatelé:    TJ FK ŽBS Železný Brod  
Termín: hrací dny jsou upřesněny v  rozlosování
Rozlosování: každý s každým dle Bergerových tabulek. 

TJ FK ŽBS Železný Brod – Fotbalový oddíl

hraje tuto soutěž kromě jedné výjimky pouze 
se svými odchovanci, kteří často odolávají 
nabídkám okolních oddílů, kde se hraje i za 
peníze.   

prohrál vysoko s Pěnčínem a v Doksech. Ani 
další zápas proti Košťálovu nezačal dobře, 
když Brod prohrával v 8.min. již 0:2, ale 
nakonec výhra 5:3 vrátila zpět pohodu do 
týmu. Bohužel přišla přes výborný herní 
projev porážka v Desné, ale tu kompenzovala 
vydřená výhra nad Višňovou. V posledním 
zápase proti vojákům z Liberce podával Brod 
vynikající výkon až do 60.min., kdy vedl již 
3:0 a měl i další šance. Jenže poté přišla černá 
šestiminutovka a hosté slepenými góly 
vyrovnali na konečných 3:3. Brod tak ztratil 
body v zápase, který byl po herní stránce 
nejlepší v celém podzimu 2012. Přesto je 
prozatímní třetí místo v KP výborné a je 
potřeba ocenit tento dílčí výsledek. Fotbal         
v Brodě táhne i divácky, průměrná podzimní 
návštěvnost na A tým byla cca 150 diváků, což 
by mohli jinde závidět. Nicméně další 
výkonnost ovlivní zimní příprava a také fakt, 
že je o brodské fotbalisty zájem jinde.             
V případě odchodu některých opor bude 
složité udržet současnou výkonnost. Proto si 
važme současného úspěchu, který se již 
nemusí opakovat. 

Hodnocení ostatních našich týmů za rok 
2012 bude možné si přečíst v naší nástěnce 
do 15. 2. 2013.

Jaroslav Kletečka

A muži podzim 2012

Na brodský celek přišla po skvělém úvodu 
podzimu menší krize a následně doma 

Novým trenérem od nové sezóny se stal        
p. J. Kletečka, který povolal zpět k týmu na 
jaře odvolaného p. L. Hnídka. U týmu 
nakonec pomáhal i F. Kordík, který původně 
na jarní krátkou epizodu nechtěl navázat. 
Letní příprava společná s B týmem se 
tentokrát povedla a to jak po stránce fyzické, 
tak i po stránce docházky, která byla vysoká. 
Trénovalo se třikrát týdně + jeden přípravný 
zápas a rekordem bylo 33 hráčů na tréninku.  
Ale i v nejdůležitější fázi přípravy trénovalo   
v průměru cca 25 hráčů. Dobrá příprava se 
poté projevila i v mistrovských zápasech. Po 
úvodní remíze s divizní rezervou Turnova 
přišla série pěti výher (Skalice, Sedmihorky, 
Hrádek, Doubí, Velké Hamry), které 
znamenaly po šesti kolech vedení v KP.         
O první místo si to Brod následně rozdal ve 
vzájemném zápase v Jablonci nad Jizerou, 
který v té době válcoval soupeře v národním 
poháru i z vyšších soutěží. Brod i přes celkem 
slušný výkon bohužel padl a Jabloneček od té 
doby jasně kraluje v KP. 
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Zimní turnaj starších žáků 
„O SKLENĚNÝ MÍČ 2013“

1. kolo:
3. 2. ne  10.30 hod. Sedmihorky – M. Hradiště
2. 2. so  10.00 hod. Turnov – Tanvaldsko 

     (UMT Desná)
3. 2. ne  12.15 hod. Rapid LBC– Semily  

     Volno  Ž. Brod
2. kolo:           
9. 2. so   11.30 hod. Tanvaldsko – Rapid LBC 

     (UMT Desná)
9. 2. so  10.30 hod. M. Hradiště – Turnov
11. 2. po  16.00 hod. Ž. Brod – Sedmihorky

     Volno  Semily
3. kolo:            
17. 2. ne   9.00 hod. Ž. Brod – Turnov
16. 2. so  10.30 hod. Rapid LBC – M. Hradiště
16. 2. so  12.00 hod. Semily – Tanvaldsko 

     (UMT Desná) 
     Volno  Sedmihorky

4. kolo:
22. 2. pá  16.00 hod. Sedmihorky – Turnov
24. 2. ne    9.00 hod. Semily – M. Hradiště
24. 2. ne  12.30 hod. Ž. Brod – Rapid LBC  

     Volno  Tanvaldsko 
Předehrávka:  
23. 2. so  10.45 hod. Ž . Brod – M. Hradiště 

5. Kolo:
2. 3.  so    9.00 hod. Sedmihorky – Rapid LBC
3. 3.  ne    9.00 hod. Semily – Ž. Brod
2. 3.  so   12.00hod. Tanvaldsko – M. Hradiště 

     Volno  Turnov  
6. Kolo:
12. 3. út  16.30 hod. Semily – Sedmihorky
9. 3. so  12.00 hod. Tanvaldsko –  Ž. Brod  

     (UMT Desná)
9. 3. so    9.00 hod. Rapid LBC – Turnov 

     Volno  M. Hradiště
7. Kolo:
16. 3. so  12.30 hod. Semily – Turnov 
18. 3. po  16.30 hod. Tanvaldsko – Sedmihorky 

      (UMT Desná)
      Volno  Rapid LBC

1. kolo:     
9. 2. so    12.00 hod. Semily – Tanvaldsko          
9. 2. so    12.00 hod. Rychnov – Sedmihorky
10. 2. ne  10.00 hod. Turnov  – Rapid LBC
10. 2. ne  10.00 hod.  Ž . Brod  – Semily

2. kolo:
17. 2. ne  10.30 hod. Tanvaldsko – 

      – Sedmihorky
16. 2. so   12.00 hod. Semily – Turnov 
16. 2. so   12.00 hod. Rapid LBC – Rychnov
17. 2. ne  10.30 hod. Ž . Brod  – Rapid LBC

3. kolo:
23. 2. so    9.00 hod. Semily – Rychnov
23. 2. so    9.00 hod. Turnov  – Tanvaldsko 
24. 2. ne   14,00hod. Rapid LBC – 

      – Sedmihorky  
24. 2. ne   14.00hod. Ž. Brod – Tanvaldsko

 
4. kolo:
2. 3. so   10.30hod. Rapid LBC – 

     – Tanvaldsko 
2. 3. so   10.30hod. Sedmihorky  –  Semily
3. 3. ne   10.30hod. Rychnov – Turnov 
3. 3. ne     10.30hod. Ž. Brod – Sedmihorky

5. kolo:
9. 3. so     10.30hod. Rapid LBC – Semily
9. 3. so     10.30hod. Sedmihorky – Turnov
10. 3. ne    9.00 hod. Rychnov – Tanvaldsko
10. 3. ne     9.00 hod. Ž. Brod – Turnov
11. 3. po  16.00 hod.  Ž. Brod – Rychnov

Zimní turnaj mladších žáků 
„UMT Železný Brod 2013“

Jaroslav Kletečka
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Ve středu 16. 1. 2013 se ZŠ Železný Brod, 
Školní zúčastnila okresního finále Orion 
florbal cupu (kategorie 8. - 9. třídy). Před 
vánočními svátky jsme úspěšně postoupili 
bez ztráty bodu z okrskového kola, které se 
hrálo opět v Městské hale v Jablonci nad 
Nisou. V okresním finále nás čekali již 
kvalitnější soupeři, jelikož to byli vítězové 
ostatních okrskových skupin. Chlapci opět
                                                                                                                    

Výborná hra mladých florbalistů ze ZŠ 
Železný Brod, Školní

předváděli nejhezčí a nejkvalitnější hru a za-
slouženě postoupili s celkovým skóre 16:2 ze 
čtyř zápasů. 8. února nás čeká krajské finále    
v Liberci v Tipsport aréně. Určitě nejsme bez 
šance a budeme bojovat o účast na 
republikovém finále Orion florbal cupu.         
Chlapcům gratulujeme a přejeme hodně 
úspěchu v Liberci!

 Jan Lufinka

Horní řada zleva: Šefr Marek, Kostlán Jan, Michalík Matěj, Mádle Jakub, Picek Adam, 
Lufinka Jan, Kučera Petr, Paldus Lukáš, Salaba Martin, Horák Pavel, Paldus Josef. Chybí 
Aubrecht Adam (zúčastnil se okrskového kola).
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Hasiči jsou jakoby dvojí (zpravidla to jsou ti 
samí), sbor dobrovolných hasičů – občanské 
sdružení, to se věnuje hlavně  té zábavnější 
činnosti (kulturní akce, soutěže apod.)             
a jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – 
má být zřizována obcí ve spolupráci               
s hasičským občanským sdružením, za 
účelem hašení požárů a provádění záchran-
ných prací při živelních pohromách a jiných 
mimořádných událostech, jak již patrno, zde 
je méně veselá činnost.
Začneme činností jednotky: V loňském roce 
jsme zasahovali celkem při 22 událostech,       
z toho bylo 5 požárů, 3 silniční dopravní 
nehody, 2x zatopení vodou, 1x při ledových 
krách, 1x únik plynu, 2x olejová skvrna na 
vozovce,4x stromy ve vozovce, 2x pomoc při 
otvírání bytu, 1x pomoc vodákům a 1 planý 
poplach. Abychom co nejlépe pomáhali, 
musíme během roku absolvovat různá školení 
a kurzy. Základní školení všech členů 
jednotky probíhají průběžně celý rok; dále to 
byla dvoudenní odborná příprava velitele 
jednotky a čtyř velitelů družstev, jednodenní 
školení absolvovalo šest strojníků, dalších          
šest členů získalo osvědčení základních  
zdravotnických znalostí, jedenáct členů 
dostalo prodloužení na práci s motorovou 
pilou, dvanáct členů ukončilo kurz pro práci 
na vodě a šestnáct členů má kurz pro silniční 
dopravní nehody. Toto se skládá z teoretické    
a praktické části. Musíme udržovat v akce 
schopnosti (školení,kurzy, výcvik atd.) nejen 
sebe, ale i techniku, zařízení, výzbroj a vý-
stroj, kdy odbornější údržbu zajišťuje zatím 
ještě „placený hasič – technik“.
Akce města: požární asistence při čaroděj-
nicích a ohňostroji, spoluúčast při dvou 
koncertech, dětském odpoledni, jarmarku.
Již po devatenácté jsme pořádali „Malého 
Soptíka“, hasičskou soutěž pro děti z mateř-
ských škol a 18. ročník Železnobrodského 
poháru, kde naše družstvo mužů zvítězilo. 
Krom toho se ještě zúčastnilo okrskové 
soutěže a jedné pohárové soutěže, kde se
vzájemně doplnili s dorosteneckým druž-

Hasiči Železný Brod a jejich činnost 
v roce 2012

stvem, které se ještě zúčastnilo dvou soutěží: 
okrskového a okresního kola dorostu.
Máme celkem 41 členů, z toho je 7 v dorostu. 
Na činnosti se každý podílí dle svých 
časových a věkových možností.

Přejeme všem mnoho pěkného v tomto roce    
a hlavně, ať se setkáme jen u těch zábav-
nějších akcí.

Činnost SHD za rok 2012  Počet hod.

Zásahy 306,08

Školení, kurzy – teorie 1431,00

Výcvik, kurzy – praxe 1238,00

Péče a údržba 355,00

Účast na akcích, brigády 1616,00

Celkem hodin 4946,08

SDH Železný Brod
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2012
PRODEJ 

STAVEBNÍHO 
  ŘEZIVA

ź krytá stání na auta
ź dřevníky
ź pergoly
ź altány
ź různé dřevostavby

Pavel Kos, Malá Horka 15
tel.: 723 763 923

VÝROBA

Pronajmu byt 2+1 v Železném Brodě,
ulice Vlastimila Rady. Nová koupelna 
a kuchyň. Tel: 603 445 048,
malafarinova.lenka@seznam.cz

Řádková inzerce:

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

ź 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.

ź Uvedené ceny jsou včetně DPH. 
ź V ceně inzerátu je zahrnuto grafické 

zpracování (při dodání zpracovaného 
inzerátu se sleva neposkytuje).

ź Sleva od prvního opakování inzerátu 
v kalendářním roce činí 5 %.
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PETR KOS

MONTÁŽE A OPRAVY 
PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ, 

VODA, TOPENÍ
Malá Horka 15

468 22  Železný Brod
mobil: 728 370 259





Masopust 2012, foto: MěÚ
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