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Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
rád bych vás pozval
na 6. ročník naší
nejvýznamnější
městské akce – na
Skleněné městečko,
které připadá na
3. zářijový víkend,
tj. na 15.–16. září.
André Jakubička Tato akce prezenstarosta Města tuje naše město
takové, jaké je –
sklářské. I přes tzv. krizi v tomto oboru zde
stále máme desítky firem, které často úspěšně
fungují, máme zde první českou sklářskou
školu vysoké úrovně anebo sklářské muzeum
pyšnící se galerií prof. Libenského a ak. soch.
J. Brychtové. To vše dává našemu městu

Informace
pro občany
vyjímečnost, a tu vám o tomto víkendu
chceme představit společně se spoluorganizátory – sklářskou školou, Občanskou
besedou a místními sklářskými firmami.
Slavnostní zahájení proběhne tradičně na
hlavním schodišti sklářské školy v sobotu
15. září od 9 hodin.
Záštitu nad letošním ročníkem převzala Ing.
Eva Bartoňová, náměstkyně ministra školství,
která má k našemu městu vřelý vztah a prožila
zde své mládí. Díky dotaci získané od
Ministerstva kultury ve výši 350 tis. Kč se
podaří letos akci významně posunout
a obohatit o mnoho novinek. Detailní program
naleznete na dalších stránkách zpravodaje.
Těším se na setkání s vámi na Skleněném
městečku 2012!
André Jakubička
starosta Města

Skleněné městečko 2011
Foto: Jakub Kalousek
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Zastupitelstvo města po projednání

ź neschvaluje prodej jednotky č. 65/5 –

ź schvaluje program dnešního zasedání
ź
ź

ź
ź

ź
ź

ź

ź

ź

ź

Zastupitelstva města v předloženém znění
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
z 12. zasedání Zastupitelstva města
schvaluje celoroční hospodaření Města za
rok 2011 včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku hospodaření Města
Železný Brod za rok 2011
schvaluje rozpočtová opatření č. 3 za rok
2012
schvaluje zpracování grantového projektu 4.1 v rámci Výzvy č. 89 – Zvýšení
kvality řízení, financování a good
governance v úřadech územní veřejné
správy a zavazuje se tímto ke spolufinancování projektu z vlastních prostředků
bere na vědomí informaci o přípravě
dokumentace projektu Greenway Jizera
schvaluje smlouvu o poskytnutí půjčky
z fondu „Naše fasáda“ ve výši 150 000 Kč
panu Vladimíru Vetlému na opravu domu
č. p. 142 na Malém náměstí
schvaluje smlouvu o poskytnutí půjčky z
fondu „Naše fasáda“ ve výši 150.000 Kč
panu Václavu Vondrovi na opravu domu
č.p. 14E v místní části Bzí
schvaluje Pravidla pro prodej bytových
jednotek ve vlastnictví Města Železný
Brod
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
35 850 Kč paní Kateřině Řezníkové na
projekt koncert skupiny Jablkoň na Bělišti
dne 24. 8. 2012. Příspěvek bude poskytnut
z fondu kulturní komise
schvaluje prodej části ppč. 717/2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 41
m2 v k. ú. Chlístov u Železného Brodu,
panu Jiřímu Šefrovi, Chlístov 39, Železný
Brod za cenu 180 Kč za m2. Veškeré
náklady spojené s vyhotovením této
smlouvy hradí kupující
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ź

způsob využití byt – v bytovém domě čp.
65 – obec Železný Brod, která je zapsaná
na LV 2765, vše v k. ú. a obci Železný
Brod a spoluvlastnický podíl o velikosti
616/8470 z celku na společných částech
bytového domu čp. 65 – Železný Brod
a st. pč 117 – zastavěná plocha a nádvoří,
vše zapsané na LV 2628 pro k. ú. a obec
Železný Brod panu Lubomíru Jiruše za
cenu 150 000 Kč
schvaluje další zveřejnění záměru
prodeje:
– bytové jednotky č. 65/5 v bytovém domě
čp. 65 – obec Železný Brod, která je
zapsaná na LV 2765, vše v k. ú. a obci
Železný Brod a spoluvlastnický podíl o
velikosti 616/8470 z celku na společných
částech bytového domu čp. 65 – Železný
Brod a st. pč 117 – zastavěná plocha
a nádvoří, vše zapsané na LV 2628 pro
k. ú. a obec Železný Brod,
– ppč. 3204 trvalý travní porost o výměře
859 m2 v k. ú. Železný Brod, podmínka
prodeje je stavba rodinného domu;
– doba vyvěšení záměru 45 dnů
bere na vědomí vzdání se funkce člena
osadního výboru „Jirkov“ pro část města
Jirkov pana Jaroslava Šilhána dnem
25. 6. 2012
schvaluje přijetí nabídky Libereckého
kraje na finanční kompenzaci ve výši
1 milion Kč za zajištění výuky žáků
Základní školy, Železný Brod, Nábřeží
Obránců míru 742, příspěvková organizace v jiné škole
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Usnesení Zastupitelstva města z 13. zasedání
konaného dne 25. 6. 2012
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Usnesení Rady města z 27. zasedání
konaného dne 10. 7. 2012
Rada města po projednání
ź

ź

ź

ź
ź
ź
ź
ź

ź

ź

ź
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ź závazné vyhlášky města Železný Brod č.

ź schvaluje doplněný program dnešní

ź

schůze Rady města
schvaluje platy nově jmenovaným ředitelům škol – příspěvkových organizací
Základní škola Železný Brod, Školní 700,
Mateřská škola Železný Brod, Slunečná
327, Mateřská škola Železný Brod,
Stavbařů 832 a Základní umělecká škola
Železný Brod, Koberovská 589, od
1. srpna 2012
schvaluje platový výměr vedoucí organizační složky Informační a kulturní
středisko Železný Brod Bc. Ivě
Chaloupkové s účinností od 1. srpna 2012
schvaluje poskytnutí mimořádné odměny
za úspěšné plnění mimořádného nebo
zvlášť významného pracovního úkolu ve
II. čtvrtletí 2012:
– ředitelka Městského muzea Mgr. Petra
Hejralová
– ředitel Bytového podniku města
Železného Brodu pan Miloš Havlík
– jednatel Technických služeb města
Železný Brod Ivo Havlíček
– jednatel Tepla města Železný Brod, s.r.o.
Miloš Kout
schvaluje navýšení odměny jednateli
Technických služeb s. r. o. panu Ivo
Havlíčkovi za výkon funkce jednatele ode
dne 1. 8. 2012
schvaluje přijetí účelového finančního
daru ve výši 2 000,- Kč, přijatého od paní
Kristiny Uhlířové do rozpočtu Městského
muzea v Železném Brodě, na nákup
sbírkových předmětů, dárci děkujeme
schvaluje přijetí věcných darů do
sbírkového fondu Městského muzea
v Železném Brodě dle přiloženého
seznamu, dárcům děkujeme
bere na vědomí informace o možnosti
změny vyhlášky o dani z nemovitosti
a doporučuje zastupitelstvu města
zachovat stávající stav
schvaluje udělení výjimky z Obecně
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2/2011 o ochraně nočního klidu na letní
koncerty v rozsahu: 13.7.2012 v čase 20–
24 hodin a 17. 8. 2012 v čase 20–1 hodin
následujícího dne
schvaluje žádost o umístění dopravního
zařízení – odrazového zrcadla na
parkoviště u městského koupaliště naproti
výjezdu z místní komunikace ppč. 1475, k.
ú. Železný Brod
revokuje usnesení rady města č. 258/12 ze
dne 12. 6. 2012
schvaluje vyvěšení reklamního banneru
pizzerie Milano o rozměrech 6 x 1,5 m
během letní sezony 2012 na městském
koupališti v Železném Brodě na zadní
oplocení areálu vlevo od tobogánu za cenu
2 340 Kč + 20% DPH
schvaluje povolení užívání veřejného
prostranství firmě Comed plus s. r. o.
o rozměrech 2 x 10 metrů na náměstí 3.
května 1 na reklamní akci „Prezentace
novinky vozidla Dacia Lodgy 2012 pro
Auto Koutek Liberec“ dne 25. 6. 2012 od
14.00 do 18.00 hod za cenu 200 Kč
schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na
plnění veřejné zakázky „Stavební práce oprava podchodu u ZŠ Pelechovská“
nabídku Sdružení Farský Koucký - FK
stavby, Nedvězí 88, 513 01 Semily (IČ:
49995626) a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na realizaci zakázky „Stavební
práce – oprava podchodu u ZŠ Pelechovská“ v ceně 138 382 Kč včetně DPH
schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na
plnění veřejné zakázky „Železný Brod opravy místních komunikací“ nabídku
společnosti Eurovia CS, a. s., Národní 10,
113 19 Praha 1 (IČ : 45274924) a schvaluje
smlouvu o dílo na realizaci zakázky
„Železný Brod – opravy místních
komunikací“ v ceně 1 960 122 Kč včetně
DPH. Smlouva bude uzavřena po uplynutí
lhůty pro odvolání, pokud žádný z uchazečů odvolání nepodá
ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012

ź na účast v lomnické hokejové lize v sezóně

města Železný Brod na roky 2012– 2014
bere na vědomí závěrečnou zprávu o studijních cestách starosty města ve dnech
28. 4.–5. 5. 2012 a 20.–24. 5. 2012
bere na vědomí zprávu komise pro
společenský a spolkový život ze dne
29. 6. 2012
bere na vědomí zprávu komise pro sport
ze dne 28. 6. 2012
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 300 Kč TJ Sokol Těpeře
na akci „Dětský den – rozloučení s prázdninami“, která se uskuteční dne 25. 8.
2012 na hřišti u sokolovny v Těpeřích.
Příspěvek bude poskytnut z fondu komise
pro společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7 000 Kč TJ Sokol Hrubá
Horka na akci „Vítání léta“, která se
uskutečnila dne 23. 6. 2012 na hřišti
u sokolovny v Hrubé horce. Příspěvek
bude poskytnut z fondu komise pro
společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6 190 Kč Broďance na
pořízení nových vestiček. Příspěvek bude
poskytnut z fondu komise pro společenský
a spolkový život
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč SSC Železný
Brod, občanské sdružení na cyklistický
závod Memoriál Václava Vele, 4. ročník,
který se uskuteční dne 12. 8. 2012.
Příspěvek bude poskytnut z fondu komise
pro sport
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 300 Kč TJ Sokol Těpeře
na nohejbalový turnaj trojic, který se
uskutečnil v termínech 26. 5. 2012
a 11. 8. 2012. Příspěvek bude poskytnut
z fondu komise pro sport
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 000 Kč TJ Sokol Těpeře
na cyklistické závody, které se uskuteční
dne 14. 7. 2012. Příspěvek bude poskytnut
z fondu komise pro sport
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč TJ Sokol Těpeře

2012–2013. Příspěvek bude poskytnut
z fondu komise pro sport
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč SSC Železný
Brod, občanské sdružení cyklistický oddíl
na nákup sportovních dresů. Příspěvek
bude poskytnut z fondu komise pro sport
schvaluje použití znaku Města Železný
Brod na cyklistický dres pro vítěze závodu
Memoriál Václava Vele
bere na vědomí zápis z jednání kulturní
komise ze dne 26. 6. 2012
schvaluje podporu akce výstava obrazů
Stanislava Pelikána, která se uskuteční ve
dnech 1. 10. 2012–28. 10. 2012 částkou
2 600 Kč, která bude poskytnuta z fondu
kulturní komise
schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na
byt v Železném Brodě, Jiráskovo nábřeží
712, číslo bytu 9, uzavřené mezi Městem
Železný Brod a paní I. J., o nájemce pana
P. H. a paní P. H., bytem tamtéž
souhlasí s udělením výjimky paní O. V.,
Záhoří ze Směrnice pronajímání obecních
bytů dle čl. 15, bod 4 písm. b) a souhlasí
s jejím přihlášením do výběrového řízení
o byt v Železném Brodě obálkovou
metodou
souhlasí s udělením výjimky paní M. F.,
Huntířov ze Směrnice pronajímání
obecních bytů dle čl. 15, bod 4 písm.
a souhlasí s jejím přihlášením do
výběrového řízení o byt v Železném Brodě
obálkovou metodou
a) neschvaluje vrácení kauce spojené
s výměnou bytu v souladu se Směrnicí
pronajímání obecních bytů dle čl. 6, bod
6 manželům T. a F. Š., Železný Brod
b) neschvaluje vrácení kauce spojené
s výměnou bytu v souladu se Směrnicí
pronajímání obecních bytů dle čl. 6, bod
6 manželům J. a M. Z., Železný Brod
schvaluje přidělení bytu č. 44 v DPS
Železný Brod, nábřeží Obránců míru 834
panu E. P., trvale bytem Vrát, Železný
Brod
souhlasí s přihlášením pana M. L.,
k trvalému pobytu na adresu Na Vápence
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ź schvaluje Plán prevence kriminality
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ź 757/42, Železný Brod
ź schvaluje změnu nájemní smlouvy mezi

Městem Železný Brod a Úřadem práce
České republiky, se sídlem Karlovo
náměstí 1, 128 01 Praha 2, IČ 72496991,
zastoupeným ředitelkou krajské pobočky
Úřadu práce v Liberci Ing. Hanou
Polmovou, sídlo krajské pobočky Úřadu
práce v Liberci: Doktorky Milady
Horákové 580, 460 01 Liberec na
pronájem nebytových prostor v Příčné
ulici 350, Železný Brod, nájemné se
sjednává ve výši 700 Kč/m2 ročně
ź schvaluje uzavření nájemní smlouvy
s Josefem Alešem, IČ 48976784, místo
podnikání Seifertova 1701, 250 01,
Brandýs nad Labem–Stará Boleslav–
Brandýs nad Labem, na pronájem části
poz. parc. č. 1359/1 v k. ú. Železný Brod
(hasičské cvičiště) o výměře 300 m2 na

ź dobu od 20. 7. do 22. 7. 2012 – umístění

cirkusu Astra, výše nájemného za dobu
nájmu 2 000 Kč, kauce 5 000 Kč bude
vrácena po řádném vrácení pronajaté
plochy
ź bere na vědomí žádost o omezení nebo
zrušení akcí v In baru v Husově ulici
a mění usnesení č. 257/12rm tak, že pro
hudební akce v In Baru v termínech 26. 7.
a 15. 9. 2012 schvaluje výjimku z Obecně
závazné vyhlášky města Železného Brodu
č. 2/2011 o ochraně nočního klidu pouze
do 24 hodin a ukládá Městské policii
zajistit kontrolu dodržování výjimky
z Obecně závazné vyhlášky města
Železného Brodu č. 2/2011 o ochraně
nočního klidu na hudební akce v In Baru
ź bere na vědomí zápis z komise pro vzhled
města ze dne 21. 6. 2012

Usnesení Rady města z 28. zasedání
konaného dne 31. 7. 2012
Rada města po projednání
ź schvaluje doplněný program dnešní
ź

ź

ź

ź
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schůze Rady města
I. schvaluje vytvoření 10 pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací k umístění uchazečů o zaměstnání od
1. 9. 2012 do 28. 2. 2013
II. pověřuje starostu města uzavřením
dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
s Úřadem práce ČR
I. schvaluje jako nejvýhodnější nabídku
na plnění veřejné zakázky „Služby
dohodce na Českomoravské komoditní
burze Kladno pro centrálního zadavatele
při nákupu zemního plynu“ nabídku
společnosti PROSPEKSA a. s., se sídlem
Neklanova 152/44, 128 00 Praha 2
II. schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování burzovních obchodů „Služby
dohodce na Českomoravské komoditní
burze Kladno pro centrálního zadavatele
při nákupu zemního plynu“ se společností
PROSPEKSA a. s., se sídlem Neklanova

www.zeleznybrod.cz

ź 152/44, 128 00 Praha 2, IČ: 26421542 a. s.

za cenu 115 800 Kč včetně DPH
ź schvaluje uzavření smlouvy o sdružených

dodávkách elektřiny na období od
1. 10. 2012 do 31. 12. 2013 se společností
Centropol Energy, a.s., Vaníčkova 1594/1,
400 01 Ústí nad Labem (IČ : 25458302)
ź schvaluje uzavření smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se společností ČEZ
Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV – Podmokly (IČ: 24729035) pro
zajištění rezervace nového napojení
odběrů plánovaných v rámci projektu
„Terminál Železný Brod“
ź I. schvaluje zadání rekonstrukce objektu
sociálního zařízení a zázemí pro cestující
na autobusovém nádraží Technickým
službám města Železný Brod s. r. o. (IČ:
27260887)
ź II. schvaluje smlouvu o dílo s Technickými službami města Železný Brod s. r. o.
na rekonstrukce objektu sociálního zařízení a zázemí pro cestující na autobuZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012

ź na vybavení kinosálu
ź odkládá žádost o zřízení práva odpoví-

u svatého Jána na Jirkov včetně stavby
úseku odvodnění komunikace Technickým službám města Železný Brod s. r. o.
(IČ: 27260887)
II. schvaluje smlouvu o dílo s Technickými službami města Železný Brod s. r. o.
na rekonstrukci cesty u svatého Jána a
stavbu odvodnění komunikace v ceně
376 300 Kč (+DPH)
I. schvaluje zadání rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části Těpeře
Technickým službám města Železný Brod
s. r. o. (IČ: 27260887)
II. schvaluje smlouvu o dílo s Technickými službami města Železný Brod s. r. o.
na rekonstrukci veřejného osvětlení
v místní části Těpeře v ceně 204 000 Kč
(včetně DPH)
I. schvaluje zadání rekonstrukce parkoviště za budovou B městského úřadu (č. p.
18) Technickým službám města Železný
Brod s. r. o. (IČ: 27260887)
II. schvaluje smlouvu o dílo s Technickými službami města Železný Brod s. r. o.
na rekonstrukci parkoviště za budovou B
městského úřadu (č. p. 18) v ceně
905 900 Kč (+DPH)
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 3/2012 ze dne 2. 7. 2012
na provedení opravy objektů – autobusové
zastávky v Těpeřích a na Pelechově
a opravy venkovního schodiště u ZŠ
Železný Brod, Školní č. p. 700
schvaluje uzavření smlouvy na
zpracování podkladů a podání žádosti na
akci Snížení energetické náročnosti
kulturního domu Jirkov, Železný Brod se
společností Energy Benefit Centre a. s.,
Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6, IČ:
29029210 za celkovou cenu 153 600 Kč
včetně DPH
ruší veřejnou zakázku „Digitalizace KC
Kina Železný Brod“ z důvodu vyšší
nabídkové ceny než byla předpokládaná
cena zakázky a ukládá odboru územního
plánování a regionálního rozvoje zadat
opakovaně zakázku s nižšími požadavky

dajícímu věcnému břemeni na pozemky
ppč. 810/1, ppč. 810/3, ppč. 850, ppč. 854,
ppč. 856, ppč. 3370, ppč. 3371 vše v k. ú.
Železný Brod pro umístění, zřízení
a provozování užitkového vodovodu ve
prospěch firmy HYBLER INVEST,
s. r. o., IČ: 46504486, se sídlem Riegrovo
nám. 15, Semily do doby vyjasnění využití
pozemku ppč. 810/1 v k. ú. Železný Brod
ź schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve
výši 90 000 Kč na realizaci projektu
„Chodníky v Železném Brodě, chodník
v Masarykově ulici“
ź I. schvaluje jako nejvýhodnější nabídku
na plnění veřejné zakázky „Chodníky
v Železném Brodě – chodník v Masarykově ulici“ nabídku společnosti EVOSA
s. r. o., Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice
nad Mohelkou (IČ: 18384501)
ź II. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
realizaci zakázky „Chodníky v Železném
Brodě – chodník v Masarykově ulici“
v ceně 406 882 Kč včetně DPH

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź
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ź sovém nádraží v ceně 120 000 Kč (+DPH)
ź I. schvaluje zadání rekonstrukce cesty
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Volby v roce 2012
Dle rozhodnutí prezidenta republiky č.
224/2012 Sb. ze dne 27. června 2012,
vyhlášeného dne 29. června 2012, se na
podzim letošního roku budou v Železném
Brodě konat volby do zastupitelstev krajů a do
Senátu Parlamentu ČR.
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV
KRAJŮ A DO SENÁTU PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY
se uskuteční společně

v pátek 12. 10. 2012 od 14 do 22 hod.
v sobotu 13. 10. 2012 od 8 do 14 hod.
Případné druhé kolo voleb do Senátu
Parlamentu ČR by po té pravděpodobně
proběhlo v pátek 19. 10. 2012 od 14 do 22 hod.
a v sobotu 20. 10. 2012 od 8 do 14 hod.
Městský úřad Železný Brod má pro volby do
ZO zřízeno 9 volebních okrsků, a to
následovně:
1. okrsek – Radnice MěÚ Železný Brod,
náměstí 3. května 1
2. okrsek – Internát bytového podniku,
Příčná 350, ŽB
3. okrsek – Sokolovna Železný Brod,
Masarykova 500, ŽB
4. okrsek – Dům dětí a mládeže Železný
Brod, Jiráskovo nábřeží 366, ŽB
5. okrsek – Sokolovna Hrubá Horka 55, ŽB
6. okrsek – Budova bývalého občanského
výboru Horská Kamenice 74, ŽB
7. okrsek – Sokolovna Jirkov 75, ŽB
8. okrsek – Sokolovna Těpeře 66, ŽB
9. okrsek – Dům s pečovatelskou službou
Bzí 82, ŽB
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INFORMACE PRO VOLIČE – VOLBY
DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Aktivní volební právo (právo volit) do
zastupitelstev krajů má státní občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb (tj.
sobota 13. 10. 2012) dosáhne věku nejméně
18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci,
která náleží do územního obvodu kraje.
www.zeleznybrod.cz

Překážkou ve výkonu volebního práva do
zastupitelstev krajů (tedy nemožnost volit) je
zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo
z důvodu ochrany zdraví lidu anebo výkon
základní nebo náhradní vojenské služby,
vyžaduje-li to bezpečnost státu, a zbavení
způsobilosti k právním úkonům.
Každý volič má právo si v úředních hodinách
na Městském úřadě v Železném Brodě,
kancelář matriky (přízemí budovy radnice B)
ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, může
požadovat doplnění údajů nebo provedení
oprav. Městský úřad je povinen do 48 hodin
žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně
sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
NOVĚ se pro volby doMiloš
zastupitelstev
krajů
Havlík
v roce 2012 VYDÁVAJÍ VOLIČSKÉ
PRŮKAZY.
Voliči zapsanému v seznamu voličů pro volby
do zastupitelstev krajů (vedeném Městským
úřadem Železný Brod), který nebude moci
volit ve „svém“ volebním okrsku, vydá
Městský úřad Železný Brod na jeho žádost
voličský průkaz. Volič může požádat
o vydání voličského průkazu ode dne
vyhlášení voleb (tj. od 29. 6. 2012), a to buď
osobně u Městského úřadu Železný Brod až
do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů
(tj. do 16 hodin dne 10. 10. 2012), o čemž se
sepíše úřední záznam a totožnost voliče se
ověří podle jím předloženého průkazu
totožnosti, nebo podáním doručeným
nejpozději 7 dnů před dnem voleb (tj. do 16
hodin dne 5. 10. 2012), kdy toto podání musí
být v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče (tento úkon je
osvobozen od poplatku), nebo v elektronické
podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem voliče anebo v elektronické podobě
zaslané prostřednictvím datové schránky (ID
naší datové schránky zbgbryd).
Městský úřad Železný Brod již v současné
době může vydat voliči voličský průkaz,
a to osobním předáním voliči nebo předáním
osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vyZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012

INFORMACE PRO VOLIČE – VOLBY
DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY
Aktivní volební právo
(právo volit) do Senátu
Parlamentu ČR má státní
občan České republiky,
který alespoň druhý den
voleb (tj. sobota 13. 10.
2012) dosáhne věku
nejméně 18 let, v případě
konání II. kola voleb do
Senátu může volit i občan,
který alespoň druhý den
konání II. kola voleb
dosáhne věku nejméně 18 let.
Překážkou ve výkonu volebního práva do
Senátu 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 matriky (přízemí budovy radnice B)
ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, může
požadovat doplnění údajů nebo provedení
oprav. Městský úřad je povinen do 48 hodin
žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně
sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
Pro volby do Senátu Parlamentu ČR se také
VYDÁVAJÍ VOLIČSKÉ PRŮKAZY.
Voliči zapsanému v seznamu voličů pro volby
do Senátu Parlamentu ČR (vedeném
Městským úřadem Železný Brod), který
nebude moci volit ve „svém“ volebním
www.zeleznybrod.cz

okrsku, vydá Městský úřad Železný Brod na
jeho žádost voličský průkaz. Volič může
požádat o vydání voličského průkazu ode dne
vyhlášení voleb (tj. od 29. 6. 2012), a to buď
osobně u Městského úřadu Železný Brod až
do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů
(tj. do 16 hodin dne 10. 10. 2012), o čemž se
sepíše úřední záznam a totožnost voliče se
ověří podle jím předloženého průkazu
totožnosti, nebo podáním doručeným
nejpozději 7 dnů před dnem voleb (tj. do 16
hodin dne 5. 10. 2012), kdy toto podání musí
být v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče (tento úkon je
osvobozen od poplatku), nebo v elektronické
podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem voliče anebo
v elektronické podobě
zaslané prostřednictvím
datové schránky (ID naší
datové schránky
zbgbryd).
Městský úřad Železný
Brod voličský průkaz
vydá voliči nejdříve 15
dnů před dnem voleb (tj.
od čtvrtka 27. 9. 2012),
a to osobním předáním
voliči nebo předáním
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu anebo jej voliči zašle na
jím uvedenou adresu v žádosti o vydání
voličského průkazu.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech
voleb k zápisu do výpisu ze zvláštního
seznamu voličů pouze v kterémkoliv
volebním okrsku spadajícím do senátního
volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby
do Senátu, a v jehož územním obvodu je tento
volič přihlášen k trvalému pobytu. Pro voliče
s trvalým pobytem v územní působnosti
Městského úřadu Železný Brod to znamená,
že své volební právo na voličský průkaz
mohou uplatnit v kterékoliv volební místnosti
nacházející se na území volebního obvodu
č. 35 – Jablonec nad Nisou (viz níže seznam
obcí zařazených do senátního volebního
obvodu č. 35 – Jablonec nad Nisou).
ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012
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dání voličského průkazu anebo jej voliči zašle
na jím uvedenou adresu v žádosti o vydání
voličského průkazu.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech
voleb k zápisu do výpisu ze stálého seznamu
voličů pouze ve volebním okrsku spadajícím
do územního obvodu kraje, kde jsou volby
vyhlášeny, a v jehož územním obvodu je volič
přihlášen k trvalému pobytu. Z uvedeného je
zřejmé, že právo hlasovat na voličský průkaz
lze uplatnit v kterémkoliv okrsku ovšem
pouze na území kraje, v jehož územním
obvodu má volič trvalý pobyt.
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Abecední seznam obcí Libereckého kraje zařazených do senátního
volebního obvodu č. 35 – Jablonec nad Nisou:
1. Albrechtice v Jiz. hor
2. Bedřichov
3. Bělá
4. Benecko
5. Benešov u Semil
6. Bozkov
7. Bradlecká Lhota
8. Bukovina u Čisté
9. Bystrá nad Jizerou
10. Čistá u Horek
11. Dalešice
12. Desná
13. Držkov
14. Frýdštejn
15. Háje nad Jizerou
16. Harrachov
17. Holenice
18. Horka u Staré Paky
19. Horní Branná
20. Chuchelna
21. Jablonec nad Jizerou
22. Jablonec nad Nisou
23. Janov nad Nisou
24. Jenišovice
25. Jesenný
26. Jestřabí v Krk.
27. Jilemnice
28. Jílové u Držkova

29. Jiřetín pod Bukovou
30. Josefův Důl
31. Koberovy
32. Kořenov
33. Košťálov
34. Kruh
35. Levínská Olešnice
36. Libštát
37. Líšný
38. Lomnice nad Popelkou
39. Loužnice
40. Lučany nad Nisou
41. Malá Skála
42. Maršovice
43. Martinice v Krkonoších
44. Mříčná
45. Nová Ves nad Nisou
46. Nová Ves nad Popelkou
47. Paseky nad Jizerou
48. Pěnčín (v okr. Jbc)
49. Peřimov
50. Plavy
51. Poniklá
52. Příkrý
53. Pulečný
54. Radčice
55. Radostná pod Kozákovem
56. Rádlo

Volič, který nebydlí na území ČR, a je zapsaný ve
zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem, může požádat zastupitelský úřad
o vydání voličského průkazu. V takovém případě
má možnost využít svého volebního práva v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR, v němž se
konají volby do Senátu. Voličský průkaz opravňuje
tohoto voliče ve dnech voleb k zapsání do výpisu ze
zvláštního seznamu voličů.
Volič, který sice má trvalý pobyt na území ČR,
avšak na základě své v minulosti podané žádosti
(podané obvykle z důvodu dlouhodobého pobytu v
zahraničí) je zapsán ve zvláštním seznamu voličů
vedeném zastupitelským úřadem, se může
hlasování do Senátu zúčastnit (v kterémkoli
volebním obvodu - rozumí se na území ČR – kde
jsou vyhlášeny volby do Senátu) rovněž pouze na
základě předložení voličského průkazu vydaného
tímto zastupitelským úřadem, který ho opravňuje
k zapsání do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
S žádostí o vydání voličského průkazu pro volby do
zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR
osobním nebo písemným podáním se obracejte na
www.zeleznybrod.cz

57. Rokytnice nad Jizerou
58. Roprachtice
59. Rovensko pod Troskami
60. Roztoky u Jilemnice
61. Roztoky u Semil
62. Rychnov u Jabl. n. N.
63. Semily
64. Skuhrov
65. Slaná
66. Smržovka
67. Stružinec
68. Studenec
69. Svojek
70. Syřenov
71. Tanvald
72. Tatobity
73. Velké Hamry
74. Veselá
75. Víchová nad Jizerou
76. Vítkovice
77. Vlastiboř
78. Vysoké nad Jizerou
79. Záhoří
80. Zásada
81. Zlatá Olešnice
82. Železný Brod
83. Žernov

kancelář sekretariátu Městského úřadu Železný
Brod, náměstí 3. května 1, Kateřinu Veličkovou
(1. patro budovy radnice A, č. kanceláře 204, tel.:
483 333 941, e-mail: k.velickova@zelbrod.cz).
V případě nemoci nebo dovolené zastupuje paní
Věra Brunclíková, vedoucí odboru vnitřních věcí,
přízemí budovy B městského úřadu, tel.. 483 333
963, e-mail: v.brunclikova@zelbrod.cz/. Vzor
písemné žádosti o vydání voličského průkazu
zasílanou prostřednictvím české pošty, datové
schránky či elektronickým podáním 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 pro volby do
zastupitelstev krajů, Plná moc k převzetí
voličského průkazu pro volby do zastupitelstev
krajů, Písemná žádost o vydání voličského průkazu
pro volby do Senátu Parlamentu ČR, Plná moc k
převzetí voličského průkazu pro volby do Senátu
Parlamentu ČR/.
Kateřina Veličková
sekretariát
ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012

GRANTY NA PODPORU KULTURY
příspěvek DS Tyl na činnost v r. 2012.....................................................................10 000 Kč
příspěvek na přehlídku dechových hudeb R. Müller............................................... 34 600 Kč
příspěvek OS F. A. KING CREW na akci CROSSOVER SICKFEST ve Bzí........13 000 Kč
příspěvek hudební skupině Kapelníci na akce DDM Mozaika............................... 10 000 Kč
příspěvek DS TYL za představení Karamelové jablko a Chudák manžel.................3 000 Kč
příspěvek CERVUS SEMILENSIS o.s. na festival filmů Jeden svět........................8 720 Kč
příspěvek na koncert Longital na Bělišti................................................................. 30 350 Kč
vratka nevyčerpaného příspěvku na koncert Longital na Bělišti..............................-6 352 Kč
příspěvek na koncert OS HLUK na pořádání festivalu IRON BROD FEST.......... 12 500 Kč
příspěvek D. Klingerové na propagaci výstavy Miloslava Klingera.........................4 300 Kč
příspěvek DS Tyl za představení Ženich pro čertici..................................................1 500 Kč
příspěvek R. Müllerovi na doplatek za přehlídku dechovek Jirkov........................ ..1 577 Kč
příspěvek R. Müllerovi na swingový večer............................................................. ..3 500 Kč
Celkem...................................................................................................................126 695 Kč

INFORMACE PRO OBČANY

Přehled příspěvků za 1. pol. r. 2012 z grantu
na podporu kultury, spol. a spolkového
života a sportu

GRANTY NA PODPORU SPOLEČENSKÉHO A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA
příspěvek na úpravu prostor před zvoničkou a v parku ve Střevelné.................... 10 000 Kč
příspěvek Okresnímu mysliveckému spolku na přehlídku ulovené zvěře................2 000 Kč
příspěvek ČČK Hrubá Horka na kulturní akce..........................................................5 400 Kč
příspěvek SDH Horská Kamenice na Sraz rodáků...................................................9 000 Kč
příspěvek Automotoklubu na práci s mládeží v r. 2012.............................................8 000 Kč
příspěvek TJ Sokol Hrubá Horka na dětské maškarní odpoledne a Čepeček............7 450 Kč
příspěvek HC Žel. Brod na country zábavu na koupališti.........................................9 000 Kč
příspěvek SUPŠS na Masopust................................................................................10 000 Kč
příspěvek členu OV Jirkov na vybavení dětského hřiště v Jirkově.........................35 000 Kč
vratka nevyčerpaného příspěvku na vybavení dětského hřiště v Jirkově....................-584 Kč
příspěvek členu OV Hr. Horka na vybavení dětského hřiště na Hrubé Horce........ 35 000 Kč
příspěvek TJ Chlístov na vybavení dětského hřiště.................................................35 000 Kč
příspěvek R. Müllerovi na přehlídku dechových hudeb v Olzsyně...........................7 377 Kč
příspěvek SDH Horská Kamenice na akci Loučení s létem......................................9 000 Kč
příspěvek TJ Sokol Železný Brod na maškarní ples pro děti....................................1 559 Kč
příspěvek TJ Sokol Železný Brod na oslavy založení TJ Sokol Železný Brod.........9 000 Kč
příspěvek TJ Sokol Železný Brod na oslavu MDD...................................................5 560 Kč
příspěvek SDH Těpeře na požární soutěž žáků.........................................................6 000 Kč
příspěvek SDH Železný Brod na soutěž dětí MŠ Malý Soptík.................................2 850 Kč
příspěvek na obnovu zeleně v Horské Kamenici......................................................4 098 Kč
Celkem.................................................................................................................210 710 Kč

Městské koupaliště Železný Brod, foto: Milan Drahoňovský

www.zeleznybrod.cz
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GRANTY NA PODPORU SPORTU
příspěvek TJ Sokol ŽBS Železný Brod na činnost v 1. pol. r. 2012 a na správce.144 000 Kč
příspěvek Fotbalovému klubu ŽB na činnost v 1. pol. r. 2012 a na správce.........102 000 Kč
příspěvek HC Železný Brod na dresy...................................................................... 10 000 Kč
příspěvek SBTS na činnost v r. 2012.........................................................................3 000 Kč
příspěvek Tenisovému klubu Železný Brod na činnost v 1. pol. r. 2012
a na správce..............................................................................................................62 000 Kč
příspěvek oddílu kanoistiky na I. + II.Q.2012...........................................................3 600 Kč
příspěvek na činnost TJ Sokol Bzí na I. + II.Q.2012...............................................10 800 Kč
příspěvek na činnost TJ Sokol Hrubá Horka na I. + II.Q.2012............................... 10 800 Kč
příspěvek TJ Sokol ŽBS Žel. Brod na stojany na badminton..................................15 000 Kč
příspěvek na činnost Fit Studia Aerobic Jany Boučkové...........................................8 000 Kč
Celkem:.................................................................................................................369 200 Kč
Rada města zřídila v prosinci r. 2010 mj. komisi kulturní, společensko-spolkovou a sportovní.
Cílem bylo rozdělovat prostředky do těchto oblastí transparentně a pokud možno rovnoměrně.
O přiznání příspěvku tak spolurozhodují jednotlivé komise složené ze zástupců organizací
z daného oboru. Návrh komise schvaluje následně Rada města.
Formulář žádosti o příspěvek a podmínky podpory naleznete na
http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/dokumenty/formulare/

DS Tyl, o. s. Železný Brod – představení „Chudák manžel”
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Hrubá Horka, nové dětské hřiště
www.zeleznybrod.cz

Masopust 2012 – studenti SUPŠS

Fotbalový klub Železný Brod
ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012

Zastupitelstvo města Železný Brod na svém
zasedání dne 25. 6. 2012 schválilo návrh
závěrečného účtu Města za rok 2011. Celkové
příjmy Města činily 155 976 263 Kč a oproti
schválenému rozpočtu byly o 20 301 tis. Kč
vyšší, jednak z důvodu přijatých dotací –
z těch větších to byla např. dotace
na regeneraci panelových sídlišť Na Vápence
(3 714 tis. Kč) a na Jiráskově nábřeží (2 209
tis. Kč), dotace na vodovod Těpeřská stráň
(4 821 tis. Kč), dotace na politiku
zaměstnanosti od úřadu práce (1 172 tis. Kč),
dotace na pečovatelské domy (681 tis. Kč),
dotace EU peníze školám (1 674 tis. Kč) atd.,
tak i z důvodu mimořádné splátky půjčky
Městu Železný Brod bytovým podnikem ve
výši 1 289 tis. Kč. Celkové výdaje Města
činily 147 299 856 Kč a oproti schválenému
rozpočtu byly o 10 675 tis. Kč nižší z důvodu
nerealizování projektů, u kterých byla v rozpočtu plánovaná spoluúčast, jako např.
Terminál (6 200 tis. Kč) a Mateřské centrum
(5 000 tis. Kč), dále se nevyčerpaly všechny
rozpočtované prostředky na opravu komunikací, proto byly přesunuty do roku 2012.
Hospodaření Města tak v roce 2011 skončilo
přebytkem ve výši 8 676 407 Kč. Konečný

zůstatek finančních prostředků na všech
účtech ve vlastnictví Města činil k 31. 12.
2011 celkem 41 249 807 Kč. Změny příjmů
a výdajů v průběhu roku byly upravovány
rozpočtovými opatřeními, financování
jednotlivých operací probíhalo plynule.
Město nemá žádné dluhy ani úvěry.
Město Železný Brod je zřizovatelem osmi
příspěvkových organizací, šest z nich
vykázalo za rok 2011 kladný výsledek
hospodaření, dvě skončily ve ztrátě, která
byla způsobena nepředpokládaným zvýšeným výdajem za elektrickou energii
a nutnou úpravu prostor pro depozitář.
Vypořádání hospodářského výsledku
příspěvkových organizací bylo schváleno
Radou města na její schůzi dne 13. 3. 2012 –
kladný hospodářský výsledek byl převeden
do rezervního fondu PO a ztráta byla kryta
rezervním fondem PO.
Městem založené obchodní společnosti –
Technické služby města Železný Brod s. r .o.
a Teplo města Železný Brod s. r. o. skončily
v roce 2011 s kladným hospodářským
výsledkem.
Věra Sochorová
vedoucí finančního odboru

INFORMACE PRO OBČANY

Závěrečný účet Města Železný Brod za rok 2011

Železnobrodské trhy
Nechte své peníze ve svém regionu. Přijďte si nakoupit
místní potraviny, zeleninu, maso i mléčné výrobky,
květiny, med, vejce a výrobky šikovných rukou
místních lidí.

Na Městské tržnici v Železném Brodě
5. září
19. září
Případní zájemci o pronájem prodejního místa
obraťte se na tel. číslo:
775 269 031 (sl. Sionová, Zdravá výživa Devětsil
Železný Brod)

www.zeleznybrod.cz
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Funkce vedoucí Informačního a kulturního
střediska byla obsazena
Rada města Železný Brod jmenovala dne
27. 6. 2012 s účinností od 1. srpna 2012 paní
Bc. Ivu Chaloupkovou vedoucí organizační
složky Informační a kulturní středisko
Železný Brod. Uzavřela tak čtvrté kolo
výběrových řízení, která byla postupně
vypisována již od února tohoto roku.
V předchozích třech kolech nebyl vybrán
žádný z uchazečů.
Rada města shledala v paní Ivě Chaloupkové
vhodnou kandidátku na vedoucí Informačního a kulturního střediska, které vzniklo
1. 6. 2012, a převzalo ve své náplni
samostatnou působnost města, kterou dříve
vykonával odbor kultury a školství Městského úřadu. Úkolem organizační složky je
vytváření podmínek rozvoje cestovního
ruchu, vnějších vztahů a celkového kulturního
rozvoje.
Cílem výběrového řízení bylo obsazení
vedoucí pozice manažerem, který bude mít
velmi dobrý přehled o celé náplni činnosti
organizační složky a zejména vlastní
koncepci rozvoje cestovního ruchu na
Železnobrodsku. Nejlepší předpoklady k jeho
dosažení shledala rada města v paní

Chaloupkové, která vystudovala zahraniční
obchod a cestovní ruch. Profesní zkušenosti
získávala jak v soukromé sféře, kde pracovala
na exportním oddělení hračkářské firmy
a v cestovní kanceláři, tak ve státní sféře na
informačním středisku v Semilech, kde se
mimo jiné účastnila veletrhů a výstav
cestovního ruchu pod hlavičkou turistické
oblasti Český ráj a Libereckého kraje, a také
v semilském kulturním centru. Velmi dobré
jazykové znalosti, komunikační a organizační
schopnosti uplatnila mimo jiné v projektech
se zahraniční partnerskou obcí nebo při
spolupráci na projektech Aktivní dovolená
v Horním Pojizeří, potažmo Aktivní dovolená
v Českém ráji či Putování za pověstmi
Českého ráje. Paní Chaloupková má
zkušenosti i v oblasti organizování kulturních
a turistických akcí. K jejím zájmům a zálibám
patří rodina, historie, divadlo, veřejné dění,
literatura, jazyky a turistika.
Věříme, že stanovené cíle se nám podaří
naplnit a přejeme paní Chaloupkové ve funkci
mnoho pracovních úspěchů.
André Jakubička
starosta města

Iva Chaloupková – nová vedoucí IKS
Po Werichovsku…
Původně jsem chtěla napsat několik vět o tom, co chci jako
vedoucí Informačního a kulturního střediska v Železném
Brodě dělat, čeho si z potenciálu a v životě Vašeho města
vážím a co bych chtěla v oblasti kultury a cestovního ruchu
dělat jinak. Ale to byste během času měli vidět sami. Já
doufám, že s Vámi, železnobrodskými občany, členy
spolků, zástupci škol a dalšími, budu neustále v úzkém
kontaktu. Chtěla bych, aby se nám tady dobře žilo,
abychom uměli vnímat své město přes všechny těžkosti
jako dobré místo k žití, abychom dokázali ocenit snahu
všech, kteří pracují na tom, aby se o Železném Brodě vědělo
dále než v jabloneckém okrese…
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Jsem tolerantní člověk.
„Člověk, který umí nasytit duši, není zlý
člověk“. JAN WERICH
Toleruji dokonce omezenost, pomlouvání,
závist, sebestřednost a další lidské ubohosti.
Naštěstí jsem totiž potkala a potkávám
spoustu báječných lidí, kteří mi dodávají sílu.
Skutečně, ne pokrytecky, toleruji odlišný
kulturní vkus každého jedince a budu se snažit
vytvářet multižánrovou kulturní nabídku, aby
si každý našel své.
Jsem optimista.
„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše
problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí

kolem, že stojí za to si ji užít.“ JAN WERICH
Věřím, že je dobře, že bude lépe, že se nám zlé
věci nedějí bez příčiny. Dobrou náladu mám,
protože se dokáži těšit z maličkostí. Už se
nepozastavuji nad tím, že uspořádáte-li akci,
vždy se najde celá řada kritiků, kteří o sobě
dají vědět, zpravidla i písemně, ti spokojení
většinou mlčí. Ale jsem optimista a třeba se to
změní.
Jsem zóon politikon.
„Televize není nepřítel, televize se dá
vypnout.“ JAN WERICH
Jsem člověk společenský v pravém slova
smyslu, jednoduše společnost miluji. Ale
televizní přístroje doma mám a ráda je
i sleduji. Divadelní představení, koncerty,
kino nebo přednášky jsou však nedílnou
součástí mého života. Každý jeden z nás je
zóon politikon, a tak věřím, že se budeme
potkávat na železnobrodrodských kulturních
akcích, a nejenom na nich.
Především jsem jenom člověk, který svůj
život žije rád.
Na shledanou na Skleněném městečku se těší

INFORMACE PRO OBČANY

Jsem nadšenec.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby
byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to,
co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha
případech je.“ JAN WERICH
Svoji práci dělám skutečně ráda. V cestovním
ruchu a kultuře se k dnešnímu dni pohybuji
většinu svého produktivního života. Místo
vedoucí informačního a kulturního střediska
v Železném Brodě splňuje moji představu
o zaměstnání, které spojuje práci i mé
koníčky.

Iva Chaloupková

Zwiesel–Frauenau–Rattenberg–Wattens
aneb o sklářství za hranicemi
Ve dnech 14.–17. srpna se delegace zástupců
města Železný Brod ve složení André
Jakubička (starosta), Mgr. Petra Hejralová
(ředitelka Městského muzea Železný Brod),
MgA. Martin Hlubuček (zástupce ředitele
SUPŠS Železný Brod), Bc. Iva Chaloupková
(vedoucí IKS Železný Brod) a Zdeněk
Lhotský (akademický malíř) zúčastnili cesty
do několika sklářských měst v Německu
a Rakousku.
Hlavním cílem cesty byla návštěva bavorského města Zwiesel, kde každým rokem
probíhá slavnost s názvem „ZWIESELSKÉ
SKLÁŘSKÉ DNY“. Zwiesel je dějištěm
největších oslav sklářského umění v celém
Německu (www.zwiesel.de). Naši delegaci
www.zeleznybrod.cz

přivítal osobně starosta města Franz Xaver
Steininger, provedl nás navzdory své
vytíženosti po městě a ukázal, na co bychom
při prohlídce neměli zapomenout. Nápaditá
výzdoba města, slavnostní zahájení akce,
sklářská královna a princezna a další
pohádkové postavy, velký bleší trh se sklem,
krojovaní lidé a sled kulturních akcí (výstavy,
představení pro děti o skle a sklářích,
kulinářské večery ve znamení skla, kabaret
pro dospělé, módní přehlídky, přednášky,
prohlídky, nezapomenutelná „Zwieselská
skleněná noc“) – to vše patří k „Zwieselským
sklářským dnům“. Výsledkem návštěvy je
inspirace pro naše „Skleněné městečko“ –
o ideálním zapojení radnice, restaurací,
ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012

15

INFORMACE PRO OBČANY

16

vináren, obchodů, škol, muzeí,
galerií, kostelů i občanů samotných a samozřejmě navázání
kontaktů ve Zwieselu.
Na programu dále byla prohlídka
nového sklářského muzea v obci
Frauenau, obce, která je označována jako „Skleněné srdce“ u Národního parku Bavorský les
(www.frauenau.de).
Rattenberg je nejmenším rakouským městem (www.rattenberg.de).
Jeho starobylé ulice a uličky ožíNáš starosta André Jakubička se starostou
města Franzem Xaverem Steiningerem
vají přívalem turistů, kteří sem
jezdí většinou za účelem nákupu
sklářského zboží ve zdejších obchodech. Podívali jsme se i do „Křišťálového Světa Swarovski“
v rakouském Wattens. V zábavním komplexu začnete své putování v hale s dosud největším
vybroušeným krystalem a potom se již, obklopeni turisty z celého světa, ponoříte do světa
fantazie v jednotlivých komnatách, abyste prohlídku zakončili nákupem v obchodním oddělení
– ukázkový příklad precizně propracované marketingové obchodní strategie
(www.swarowski.com/kristallwelten).
Bližší informace o navštívených místech můžete získat na uvedených webových stránkách.
Bc. Iva Chaloupková , vedoucí IKS Železný Brod

Nové propagační materiály
Město Železný Brod vydalo pět nových druhů
propagačních tiskovin určených pro návštěvníky města. Kromě všeobecného letáku o Železném Brodě vznikly další letáčky obsahově
rozdělené podle jednotlivých zájmových
oblastí: památky, tipy na výlet, sklářství, a městské slavnosti. Přehledný grafický design poskytuje jasnou formou nejdůležitější informace,
které hledá potencionální návštěvník Železného
Brodu. Grafika letáčků se opírá o jednoduchou a
pře-hlednou grafickou podobu, přičemž využívá
velkého množství fotografií.
Leták „Město skla a lidové architektury“
poskytuje základní a všeobecné informace o městě, jeho stručné historii, informace o památkách, nejdůležitějších městských organizacích,
stravo-vání a ubytování.
Leták „Památky“ nabízí turistům přehledně
strukturované a detailní informace o lidové
architektuře a dalších architektonických zajímavostech doplněné působivými fotografiemi.
Leták „Tipy na výlet“ obsahuje praktickou
mapku turistických tras, popis a fotografie

www.zeleznybrod.cz

nejzajímavějších míst nacházejících se v bezprostředním okolí Železného Brodu.
Leták „Město skla“ je úplnou novinkou –
prezentuje Železný Brod jako město, jehož
neodmyslitelnou součástí je právě sklářství.
Tiskovina obsahuje bohatý obrazový materiál,
informace v historickém kontextu a kontakty do
sklářských firem. Leták má mimi jiné za cíl
podpořit zdejší podnikatele, zviditelnit sklářské
školství a upozornit na vynikající sbírku skla
Městského muzea.
Leták „Městské slavnosti“ je určený zejména
pro distribuci na veletrzích cestovního ruchu
a do informačních center dalších měst. Soubor
fotografií opatřených textem propaguje tři
nejdůležitější městské slavnosti: Železnobrodský jarmark, Skleněné městečko a Masopust.
Všechny typy letáků jsou k dispozici rovněž
v anglické a německé jazykové verzi, některé
pak v polské a nizozemské.
MgA. Martin Hlubuček, autor propagačních
tiskovin, zástupce ředitelky SUPŠS
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Rada města Železný Brod na svém zasedání
dne 12. června 2012 na základě výsledků
předložených konkurzní komisí jmenovala na
pracovní pozice ředitelů škol na další období
6 let tři stávající ředitele, a to Mgr. Aleše
Hnídka v Základní škole Železný Brod,
Školní 700, Evu Dvořákovou v Mateřské
škole Železný Brod, Slunečná 327 a Hanu
Polákovou v Mateřské škole Železný Brod,
Stavbařů 832. Základní uměleckou školu
Železný Brod, Koberovská 589 bude nově
řídit Mgr. Eva Lédlová, která do současnosti
pracovala jako učitelka hudby v Základní
umělecké škole v Turnově a zároveň také
na Gymnáziu v Turnově.
Konkurzy na tyto pracovní pozice, kde ředitel
byl ve funkci nepřetržitě po dobu delší než
6 let, byly vyhlášeny v souladu s novelou
školského zákona platnou od 1. 1. 2012.
Všem přejeme v jejich práci hodně úspěchů.
Božena Měchurová
referent úseku školství finančního odboru

ZUŠ v novém školním roce
Železnobrodská „Zuška“ vyráží do nového
školního roku „V novém“. Jak jste se již
v předchozím článku dočetli, změnilo se
vedení. Co se ale nemění, je zájem ZUŠ
o další mladé adepty umění. Přijímáme děti
i v první polovině září a to do všech oborů,
které naše škola nabízí, tj. hudební, výtvarný
a literárně dramatický. Nově nabízíme
možnost vzdělávání v hudebním oboru bez
povinnosti sborového zpěvu, který se stává
samostatným předmětem. Dále po delší
odmlce otevíráme předmět sólový a komorní
zpěv vyučovaný odborným pedagogem. Ve
výtvarném oboru se můžete těšit na obohacení
výuky o úpravu a zpracování fotografie.
Přípravná hudební výchova je otevřena
předškolním dětem i prvňáčkům a nabízí
seznamování s hudbou hravou a přístupnou
formou a možnost v klidu a za mohutné
podpory odborníků vybrat ten správný
hudební nástroj do budoucna.
Naše škola je otevřena všem, kteří chtějí
umění poznat zblízka a přátelsky.
Informace a přihlášky ke stažení na:
www.zus-zelbrod.cz nebo na telefonech
483 389 327, 608 782 712
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Konkurzní řízení
v železnobrodských
školách

Poděkování panu Josefu Hlubučkovi

Josef Hlubuček s žáky ŽUŠ

www.zeleznybrod.cz

Za kolektiv Základní umělecké školy bychom
chtěli touto cestou poděkovat bývalému panu
řediteli Josefovi Hlubučkovi za jeho dlouholetou práci na tomto postu. Školu a její
kolektiv ale neopouští a zůstává zde učitelem
houslí a sborového zpěvu. Zvláště za působení v oblasti sborového zpěvu a vytvoření
tradice dětského zpívání v Železném Brodě
mu patří dík a uznání a všichni věříme, že
nadšení a elán do této činnosti mu vydrží ještě
dlouhá léta.
za ZUŠ Železný Brod
Mgr. Eva Lédlová
ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012
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Úřední hodiny
Městského úřadu
pondělí 8.00–18.00 hod.
středa 8.00–17.00 hod.
Rozšířené úřední hodiny pro některé
agendy
pondělí 8.00–18.00 hod.
úterý 8.00–12.00 hod. nově
středa 8.00–17.00 hod.
čtvrtek 8.00–12.00 hod. nově
Odbor vnitřních věcí:
Podatelna, CzechPOINT, Ověřování,
Občanské průkazy, Cestovní doklady,
Evidence obyvatel
Odbor dopravy:
Registr vozidel, registr řidičů
Živnostenský úřad
Odbor finanční – Pokladna
Otevírací doba Turistického informačního
střediska
říjen – duben
pondělí – pátek 8.00–12.00, 12.30–16.00
sobota
9.00–12.00 hod.
Květen - září
pondělí – pátek 9.00–12.00, 12.30–17.00
sobota
9.00–12.00 hod.

Městský úřad, budova A
www.zeleznybrod.cz

Rozšíření služeb
ve sběrném dvoře
Město Železný Brod od 1. 4. 2012 ve sběrném
dvoře rozšířilo služby pro poplatníky do
systému odpadového hospodářství Města
o sběr odpadů katalogového čísla 20 02 01 –
biologicky rozložitelný odpad. Jedná se
pouze o odpad ze zahrad (tráva, nadrobno
rozřezané větve, listí, plevel), které jsou
příslušenstvím rodinných domů. Nejedná se
o odpad katalogového čísla 02 01 03 – odpad
rostlinných pletiv (odpad ze zemědělských
ploch) a v žádném případě o odpad 20 02 08 –
biologicky rozložitelný odpad z kuchyní
a stravoven. Veškerý tento odpad likvidují
pouze veterinárně schválená a registrovaná
zařízení.
Odpady budou moci poplatníci do systému
odpadového hospodářství odložit bez poplatku, v množství cca 0,5 m3 na jeden návoz.
Jedná se o množství, které se dá naložit na
malou káru za osobní automobil, zároveň se
jedná o množství, které je reálné pro zahrádky
u rodinných domů.
Přijímání odpadů bude registrováno dle jmen
a adres, v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb.
o podrobnostech nakládání s odpady.
Miloš Pala
odpadové hospodářství MěÚ Železný Brod

Městský úřad, budova B
ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012

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

v neděli 30. září 2012
dle tohoto časového rozpisu:
Pelechov u motorestu
ŽB, Na Vápence u čp. 762
ŽB, Poštovní u čp. 428
ŽB, Poříč u internátu
Splzov na křižovatce
Bzí u prodejny Potravin
Těpeře u sokolovny
Chlístov u čp. 33

8.30–8.40
8.45–8.55
9.00–9.10
9.20–9.30
9.35–9.45
9.50–10.00
10.05–10.15
10.25–10.35

ŽB, u odbočky k poliklinice
ŽB, Malé náměstí
ŽB, Horecká (hřbitov)
Hrubá Horka u koloniálu
Střevelná u bytovky čp. 39
Jirkov u restaurace
Hors. Kamenice u has. zbroj.
Malá Horka u bus. zastávky

10.40–10.50
10.55–11.05
11.10–11.20
12.40–12.50
12.55–13.05
13.10–13.20
13.30–13.40
13.50–14.00

INFORMACE PRO OBČANY

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:
ź léky všeho druhu včetně mastí
ź domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky, ustalovače, chemické
přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.). Vše řádně označené!
ź zbytky starých barev, obaly od barev
ź televizory, ledničky, zářivky
ź všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
ź upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
ź 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

www.zeleznybrod.cz
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Kde a jak se mohou obyvatelé Železného Brodu
a okolí zbavit vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst
zpětného odběru, která k tomuto účelu byla
vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu
základní podmínku: spotřebiče musejí být
kompletní, tedy nerozebrané. V takovém případě
hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci
prostřednictvím kolektivních systémů, které
založili. Tato výhoda se ale nevztahuje na
elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval
důležité části jako např. motor, kompresor, topné
těleso, apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze
osobám s příslušnými oprávněními. Takové
výrobky je nutné považovat za odpad a náklady
spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci.
Promítají se tedy do poplatků, které platíme my
všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností
můžete zdarma odevzdávat na sběrném dvoře
v Železném Brodě – otevírací doba:
letní (březen–říjen): po, st, pá: 9–18 hod.,
út, čt: 9–14 hod., so: 9–12 hod.
zimní (listopad–únor) po, st, pá: 9–16 hod.,
út, čt: 9–14 hod., so: 9–12 hod.
Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dalšími životy
Vyřazená pračka váží cca 50 kg. Mohlo by to
znamenat 50 kg odpadu. Smyslem recyklace
vysloužilých spotřebičů je ale něco jiného: v co
největší míře znovu využít veškeré materiály, které
se z nich podaří při zpracování získat. Když se tedy
na starou pračku podíváme z tohoto pohledu,
vidíme ji jinak: 20 kg železa, 10 kg plastů, zbytek
závaží v podobě betonu. Podobně je to u dalšího
typického velkého spotřebiče, který nechybí
prakticky v žádné české domácnosti, u chladničky.
I její recyklací se dá získat kolem 20 kg železa,
plastů je průměrně 16 kg. Zájem o takto získané
materiály jako o druhotné suroviny se samozřejmě
u různých zpracovatelů liší. Zejména pro hutě
znamená železo přidané do tavby spolu se železnou
rudou velmi významnou úsporu energie. Když tuto
úsporu převedeme do srozumitelnější řeči
„domácího šetření“, můžeme si ji představit
například takto: recyklace obyčejné žehličky ušetří
tolik energie, kolik za celý měsíc spotřebuje
průměrně velká lednička.

20
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Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty dají
velmi dobře znovu využít. Ze starých spotřebičů
tak mohou vzniknout dejme tomu zatravňovací
dlaždice. Dlažba má pevnost tradičních povrchů,
jako je beton nebo živičné směsi, a zároveň
umožňuje zachovat přirozený travnatý ráz krajiny.
Hodí se pro parkoviště, příjezdy ke garážím,
odstavné plochy, chodníky, cesty a kolejiště, ale
i jízdárny, výběhy pro koně a další plochy.
Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastového
recyklátu se zásadním podílem polyetylenu, který
se získává z průmyslových i komunálních odpadů
a obalů. Případná likvidace výrobků z recyklátu je
také velmi šetrná – materiál je totiž znovu
stoprocentně recyklovatelný. Ani další výrobce by
se bez plastového recyklátu ze spotřebičů neobešel
– lisuje z něj poklice na kola automobilů. Každý
nový výrobek obsahuje asi 30 % plastů ze starých
spotřebičů. Většinu recyklátu zajišťují spolehliví
dodavatelé ze zemí Evropské unie. Patří mezi ně
i čeští zpracovatelé elektroodpadů, kteří recyklují
velké spotřebiče vysbírané kolektivním systémem
ELEKTROWIN.
PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři
Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze
starých spotřebičů při výrobě polyuretanu. Ten se
ve formě PUR-pěny využívá v mnoha odvětvích od
stavebnictví přes nábytkářskou výrobu až po
automobilový průmysl. Stavbaři znají recyklované
polyuretany zejména jako plnivo pro tepelně
izolační omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou
jsou vhodné nejen jako finální omítky u novostaveb, ale i pro dodatečné zateplení a revitalizaci
starších rodinných domů. PUR-pěna je dnes také
základním materiálem při výrobě matrací pro
spaní, kde nahradila molitan. Tvoří pevnou
a spolehlivou výztuž sedacího nábytku v domácnostech i sedaček v nově vyráběných automobilech. PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější
kritéria i z hlediska zdravotního, proto je její tvrdá
varianta takřka výhradním tepelným izolantem
v potravinářském průmyslu – v pivovarech či
mlékárnách.
Tak co, vážení občané Železného Brodu a okolí,
pořád si ještě někdo z Vás myslí, že vysloužilé
spotřebiče nemá cenu odevzdávat na sběrná místa,
aby se o ně mohli postarat odborníci?
Elektrowin
ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012

Zveme Vás na setkání u kulatého stolu, kde Vám představíme:
ź Možnosti hlídání dětí vašich zaměst-

nanců zdarma, v okolí sídla firmy nebo
v místě bydliště
ź Možnost prezentace vaší firmy ve filmu
o prorodinné politice a slaďování
pracovního a rodinného života
ź Možnost prezentace vaší firmy v rámci
putovní fotografické výstavy
ź Možnost účastnit se soutěže „Firma pro
rodinu“, kde můžete vyhrát skleněnou
plastiku, benefity pro zaměstnance či
cestu do Skotska.
Vybrané spolupracující firmě vybavíme
zdarma dětský koutek v sídle společnosti.
Účast na kulatých stolech je zdarma!
ź
ź
ź
ź

26. 9. 2012 14.30–17.00 hodin
Městský úřad Semily
9. 10. 2012 14.30–17.00 hodin
Městský úřad Železný Brod (budova B,
3. patro)

Z důvodu kapacity je třeba se registrovat vždy
nejpozději 4 dny před termínem.
Registrujte se prosím na:
karolina@prostorprorodinu.cz (nebo na 731
40 70 81 u K. Nedělové). Děkujeme.
Kulaté stoly jsou realizovány v Libereckém
kraji pod záštitou pana starosty Semil Mgr.
Jana Farského a v Jihomoravském kraji pod
záštitou pana hejtmana JUDr. Miloslava
Haška.

INFORMACE PRO OBČANY

Pozvánka pro zaměstnavatele
z Libereckého kraje

Mediálním partnerem je Rádio Contact
Liberec a časopis Rodinka.
Kulaté stoly pořádá Prostor pro rodinu, o. s.
nestátní organizace, které se zabývá
vzděláváním pečujících o malé děti a napomáhá rozvoji služeb péče o malé děti v ČR.
V rámci projektu „Vytváření nástrojů na
zlepšování prorodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji“,
který je financován v programu OPLZZ
Evropským fondem, nabízí služby hlídání dětí
po dobu projektu zdarma.

Prostor pro rodinu je nezisková organizace, která pomáhá ke vzniku nestátním zařízením, které poskytují
služby péče o malé a předškolní děti. Vzdělává také osoby, které chtějí péči malým dětem v těchto
zařízeních poskytovat. Cílem sdružení Prostor pro rodinu je prosazovat důležitost rodiny a slaďování
pracovního a rodinného života ve společnosti.
K soutěži Firma pro rodinu:
O vítězi soutěže rozhodne veřejnost hlasováním na webových stránkách:
www.firmaprorodinu.cz. Jejich prostřednictvím také můžete firmu registrovat. Hlasovat může každý od
září 2012 do března 2013. Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne v květnu 2013.
www.zeleznybrod.cz
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Rozpočtové určení daní
Města, obce a kraje jsou financovány
sdílenými daněmi. To znamená, že mají podíl
na výnosu daně z přidané hodnoty, daně
z příjmů fyzických i právnických osob, pouze
daň z nemovitosti je v plném rozsahu příjmem
obce.
V minulosti došlo k situaci, že sdílené daně
byly rozdělovány velmi nerovnoměrně. Čtyři
statutární města – hlavní město Praha, Plzeň,
Ostrava a Brno dostávala ze sdílených daní
daleko vyšší částky než ostatní města v ČR. Je
logické, že hlavní město má svým způsobem
výsadní postavení a musí plnit některé úkoly,
která jiná města zajišťovat nemusí. Plzeň,
Ostrava a Brno však měly vysoké příjmy na
občana a rok od roku 2000, kdy došlo
k reformě veřejné správy, a to bez racionálního důvodu. Liberec například financuje
právě tak jako Plzeň divadla, zoologickou
zahradu atd. Proto byl předložen tento návrh
zákona, na kterém se nejvíce podílelo
celostátní hnutí Starostů.
Co je podstatou tohoto zákona:
Nově se navrhuje změna kriterií, podle
kterých se obce podílejí na sdílených daních;
zejména se mění jejich vzájemná váha. Počet
obyvatel se má podílet z 10 %, ze 7 % počet
dětí mateřských škol a žáků základních škol,
ze 3 % rozloha katastrálního území obce
a z 80 % tzv. postupné přechody, tedy
kritérium počtu obyvatel upravené přepočítacími koeficienty. Do návrhu zákona se
bohužel nedostalo kriterium nadmořské
výšky, které by pro Jablonec nad Nisou bylo
významnou posilou.
Návrh zákona o rozpočtovém určení daní
zavádí tato nová kriteria pro rozdělení:
ź 10 % počet obyvatel,
ź 7 % počet dětí MŠ a žáků ZŠ
navštěvujících školu zřizovanou obcí,
ź 3 % rozloha katastrálních území obce
(max. 10 ha na obyvatele),
ź 80 % postupné přechody
Předpokládá se navýšení sdílených daní pro
obce o 12 miliard Kč, z toho 1,5 miliardy na
zapojení kriteria počtu dětí mateřských a základních škol
www.zeleznybrod.cz

Pokles sdílených daní
Prahy, Brna,
Ostravy a Plzně
o 1,1 miliardy
byl předmětem
mnoha debat
jak na půdě
Poslanecké sněmovny, tak i SeMgr. Soňa Paukrtová
nátu.
Nakonec je navrhováno kompromisní řešení
tak, že snížení u hlavního města Prahy sice
činí 0,65 miliardy Kč, a 0,45 miliardy Kč
u měst Plzně, Ostravy a Brna. Nicméně
dochází k postupnému snižování v závislosti
na připravených a smluvně vázaných
investičních akcí těchto měst.
Podobný problém se týká některých obcí
s malým počtem obyvatel a velkým katastrálním územím.
Váha kritéria celkové rozlohy katastrálních
území obce se návrhem nemění, zůstává ve
výši 3 %. Dochází však k významné změně,
pokud jde o rozsah, v jakém je katastrální
území obce promítnuto do propočtu. Výměra,
která je zohledněna v propočtu, se návrhem
omezuje maximálně na plochu 10 hektarů na
obyvatele.
Výrazná většina obcí a měst v ČR na přijetí
tohoto návrhu zákona získá větší a spravedlivěji rozdělené finanční prostředky, hlavní
město Praha, statutární města Brno, Plzeň
a Ostrava ztratí část sdílených daní a právě tak
obce s malým počtem obyvatel a velkým
katastrálním územím.
Mgr. Soňa Paukrtová
česká senátorka
za volební obvod č. 35 – Jablonec nad Nisou
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Město Železný Brod bude i v druhém pololetí
letošního roku realizovat řadu projektů, které
se více nebo méně mohou dotknout obyvatel
města. Proto přinášíme krátký přehled akcí,
které jsou již připraveny a budou se realizovat.
1) Proběhne oprava místních komunikací
v Horské Kamenici, ke kostelíku na Poušti,
v Příkré ulici nad Technickými službami
a příjezdu ke školce Sluníčko. Práce budou
zahájeny v září a budou probíhat pravděpodobně až do konce října.
V jednotlivých lokalitách budeme obyvatele
informovat o termínech, kdy bude kvůli
pracím omezen provoz. Smlouva s dodavatelem není dosud uzavřena, proto nemůžeme sdělit konkrétní termíny.
2) Regenerace sídliště Vaněčkova.
Proběhne výběr dodavatele na stavbu parkovišť a úpravu komunikace. Ministerstvo pro
místní rozvoj sice dodatečně zamítlo žádost
o dotaci, ale pokoušíme se ještě rozhodnutí
zvrátit. Do konce roku by však měly proběhnout práce v rozsahu spoluúčasti města na
projektu, a především by se realizovaly ty
části projektu, které by zvýšily počet
parkovacích míst.
3) Bytový podnik města Železný Brod vybírá
dodavatele výměny oken a částečného zateplení objektů č. p. 712, 714, 715 a 717 na
Jiráskově nábřeží. Pokud na základě výběru
nedojde k odvolání, pak by výměna oken na
prvních dvou objektech měla proběhnout do
konce listopadu, u druhých dvou objektů až na
jaře 2013. S dodavatelem a nájemníky bude
vedení bytového podniku jednat o možném
urychlení výměny oken u všech objektů.
Zadání projektu bylo zdrženo mimo jiné
změnou na postu ředitele bytového podniku
a novým zákonem o zadávání zakázek, který
platí od dubna 2012. Na základě jeho znění
byla pozměněna zadávací dokumentace. Od
července probíhá výběrové řízení, které bude
www.zeleznybrod.cz

zakončeno začátkem září. Poté
však ještě „poražené“ firmy
mají lhůtu 15 dnů na odvolání a v této lhůtě
není možné podepsat smlouvu o dílo.
4) V rámci regenerace sídlišť Na Vápence
a Jiráskovo nábřeží bude v letošním roce
dokončena úprava sportovišť v rámci
pokračování projektu z loňského roku.
Ministerstvo nám prodloužilo termín realizace, protože probíhající práce již bude město
hradit z vlastních zdrojů. Nad rámec projektu
budou na sídlišti Na Vápence upraveny
povrchy komunikací a bude doplněno
vodorovné dopravní značení na parkovištích.
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Stavební práce na území města
ve 2. pololetí 2012

5) V říjnu proběhne výměna oken na objektu
Základní umělecké školy. Dojde zřejmě
k částečnému omezení výuky a také
ordinačních hodin ve zde umístěných
ordinacích. Vše budeme termínově řešit
a budeme realizaci s dodavatelem dohadovat
tak, aby omezení bylo co nejkratší.
6) Fanoušci filmů se dočkají digitalizace
železnobrodského kina. K výběru dodavatele dojde začátkem září, ale protože instalace
nové techniky si vyžádá i dílčí stavební práce,
provoz se pravděpodobně rozjede s několikatýdenním zpožděním v listopadu.
7) V rámci „drobnějších“ akcí proběhne na
přelomu září a října oprava chodníku v Masarykově ulici u samoobsluhy v blízkosti
sídliště Na Vápence. Stavbu provede společnost Evosa s. r. o. Dále bude nově oplocen
areál hasičského cvičiště a dětského hřiště
u tenisových kurtů na nábřeží Obránců míru,
bude zdemolován starý objekt archívu za
budovou kina, bude opravena část hřbitovní
zdi v severní části městského hřbitova a dojde
k postupné instalaci odpadkových košů, což je
věc, která asi obyvatele města zajímá nejvíce.
Ing. Daniel Mach
vedoucí odboru ÚPaRR
ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012
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Greenway Jizera: smysluplný projekt
Letos je tomu pět let, co se uskutečnila
cyklojízda podél celého toku Jizery od pramene
po ústí řeky do Labe v Lázních Toušeň. Proti
proudu řeky se tehdy vydala skupina cyklistů
pod záštitou Středočeského kraje, po proudu
cyklisté pod záštitou Libereckého kraje. Obě
skupiny se setkaly ve Svijanech, kde tehdejší
hejtmané Bendl a Skokan a další zástupci obcí
a partnerů podepsali společné memorandum na
téma podpory výstavby cyklostezky. „Někomu
by se mohlo zdát, že za pět let jsme o mnoho
nepokročili, není to pravda,“ uvedl ředitel
Sdružení Český ráj Jiří Lukeš. Právě toto
sdružení je garantem celé cyklostezky a v současnosti i investorem výstavby jednoho z úseků.
„V současné době se staví mezi Líšným a Malou
Skálou, začali jsme stavět v úseku Dolánky –
Rakousy, nové stezky vznikají v Semilech a ve
Svijanech, na dalších místech probíhá
projektová příprava. Například v okolí Semil
nebo ve Středních Čechách, jinde se ještě
dohledává nejvhod-nější trasa. I dnes se ale
podél Jizery dá na kole projet po stávajících
cyklotrasách,“ přiblížil Lukeš.
A právě skutečnost, že i současný stav, kdy
nejsou v celém úseku vybudovány nové stezky,
umožňuje se podél toku od pramene k ústí do
Labe ve středočeských Lázních Toušeň vydat,
byla námětem nedávné ověřovací cyklojízdy.
Jelo se ve třech etapách, první od Kořenova do
Malé Skály, další den z Malé Skály do Mladé
Boleslavi a třetí z Mladé Boleslavi k soutoku
Jizery s Labem. Cílem bylo ověřit průjezdnost
a zmapovat největší bariéry na trase. „S námi jel
na speciálním kole (tzv. handbike) zástupce
občanského sdružení Sportem proti bariérám
z Nové Paky Jan Strcula. Když je člověk
upoutaný na invalidním vozíku, vidí svět kolem
nás jinak, proto si ceníme, že s námi vydržel jet
celou trasu, pouze v některých úsecích, kdy se
jede po úzkých nezpevněných polních či lesních
cestách, musel jet autem, většinu trasy ale na
speciálním kole absolvoval,“ řekl Lukeš.
Malá rekapitulace projektu Greenway Jizera:
Jedná se o 154 kilometrů dlouhou cyklostezku od pramene po soutok řeky s Labem, kde
se napojí na polabskou cyklostezku a cyklostezky v okolí Prahy.

Nejintenzivněji se
v současnosti pracuje mezi Turnovem (Dolánkami),
Malou Skálou a Líšným. Na 9,5 kilometru
dlouhém úseku vznikne zhruba 2,6 kilometru
nových stezek, finančně nejnáročnější je
vybudování tří nových lávek přes řeku. Díky
výběrovému řízení byla v roce 2011 cena stavby
snížena na 33,4 mil. Kč (z původních 40,8 mil.
Kč), přičemž dotace EU pokrývá 92,5 %
nákladů. Dodavatelem stavby je firma SDS
EXMOST s.r.o. Tato část cyklostezky má být
dokončena na jaře 2013 před turistickou
sezonou. „Cílem je umožnit propojení Turnova
s Malou Skálou bez většího převýšení, část
stezky bude asfaltová, na části bude položen
minerální beton. To se možná ne všem budoucím
uživatelům bude líbit, o struktuře povrchů ale
bylo rozhodnuto ve spolupráci s CHKO Český
ráj. Budoucí stezka je budována pro pěší
a cyklisty. Zároveň je třeba si uvědomit, že tato
stezka nemá pouze rekreační účel, bude
i využívána obyvateli regionu k cestám do práce
či do škol,“ zmínil Jiří Lukeš.
Už letos na jaře měla být zprovozněna část mezi
Líšným a Malou Skálou. Nakonec k tomu dojde
až na konci léta. Důvodem jsou vynucené
vícepráce spočívající v sanaci nestabilního
podloží. „Veřejnosti jsou známé i některé další
problémy. Administrativním pochybením byla
absence výjimky pro vstup do řeky, protože
mohlo dojít k ohrožení vzácných živočichů. Za
toto pochybení nám ve správním řízení byla
Českou inspekcí životního prostředí vyměřena
pokuta (5 tisíc korun). Jednalo se však pouze
o formální nedostatek, souhlas od správce řeky
jsme měli. Inspekce zohlednila okolnosti tohoto
pochybení, že nedošlo k prokazatelnému
poškození či úhynu vzácných druhů. Další
problémy jsou v okolí osady Loužek v podobě
nesouhlasu části místních obyvatel s výstavbou
stezky. Podaný podnět k přezkumnému řízení
vydaného stavebního povolení neshledal
Krajský úřad Libereckého kraje oprávněným,“
doplnil Jiří Lukeš.
Že je úsek již hotové komunikace mezi
Dolánkami od Dlaskova statku právě po

Loužek hojně využívaný cyklisty i lidmi na
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realizaci cyklostezky má i Středočeský kraj.
Jeho zástupce, cyklokoordinátor Středočeského kraje Pavel Klimeš připomněl, že tato
páteřní trasa je zapracována do generelu
cyklotras Středočeského kraje. Středočeský
kraj je také zadavatelem zpracování
projektové dokumentace v úsecích Zeleneč–
Benátky nad Jizerou a Dalovice– Hrdlořezy.
K vlastnímu záměru cyklojízdy, ověřit
a zdokumentovat kolizní místa s ohledem na
jejich bezbariérovost, se vyjádřil i Jiří Lukeš.
Podle něho výstup z mapování bariér bude
prospěšný nejen vozíčkářům a osobám
s omezenou pohyblivostí, ale i dalším
skupinám, kterým usnadní plánování a odhalí
případná obtížně průjezdná místa. A to byl
jeden z hlavních cílů cyklojízdy.
Projekt „Greenway Jizera v úseku Dolánky –
Líšný“ (CZ.1.13/3.1.00/14.00946) je
spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Sdružení Český ráj v roce 2010 zprovoznilo
internetové stránky projektu www.greenwayjizera.cz za účelem propagace projektu
a turistické nabídky v koridoru řeky Jizery.
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kolečkových bruslích, připomíná předsedkyně Sdružení Český ráj Hana Maierová.
„Této situace, která často způsobuje konflikty
mezi jednotlivými skupinami uživatelů, jsme
si vědomi a chystáme v této souvislosti
osvětovou kampaň. Na trase umístíme i informační cedule, kde budeme upozorňovat, že
komunikace je tu pro všechny uživatele
dopravy, tedy i pro motoristy. Na druhou
stranu to byli právě obyvatelé z Loužku, kteří
dlouhá léta usilovali o novou silnici. Ta přišla
rozpočet města na 2,5 milionu korun,“
připomněla předsedkyně Sdružení Český ráj
a současně turnovská starostka Hana Maierová.
„Věřím, že se nám všechny problémy podaří
úspěšně dořešit a my budeme moci tuto část
stezky slavnostně otevřít příští rok na konci
jara. Jsem přesvědčen o tom, že projekt
Greenway Jizera je smysluplný, někdy
samozřejmě nelze vyhovět všem, ale
v každém případě přinese žádoucí oživení
turistického ruchu, a stezka bude dobře sloužit
i místním lidem,“ uzavřel Lukeš.
Jak zaznělo v závěru letošní ověřovací
cyklojízdy v Lázních Toušeň, zájem na

Lucie Rakoušová, Sdružení Český ráj

www.zeleznybrod.cz
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Kampaní Mince denně chce ADRA posílit
základnu pravidelných dárců
U příležitosti 20. výročí založení pobočky v ČR
odstartovala humanitární organizace ADRA
počátkem června mediální kampaň s názvem
Mince denně. Cílem kampaně je rozšířit
základnu drobných a pravidelně přispívajících
dárců, díky kterým organizace bude moci
okamžitě reagovat na přírodní katastrofy a jiné
humanitární krize doma i v zahraničí, ale také
realizovat dlouhodobé rozvojové projekty v zahraničí či dobrovolnické a vzdělávací projekty
v České republice.
Dárcovský program Mince denně je založen na
myšlence, že i drobný pravidelný finanční dar –
pouhá mince denně – může znamenat
významnou pomoc lidem v nouzi. „Lidé v České
republice jsou velmi štědří, jakmile se přihodí
katastrofa, nejsou ale zvyklí přispívat pravidelně
a cíleně vybrané neziskové organizaci. Chceme
proto veřejnosti vysvětlit, že největším
přínosem je pomoc, která je dlouhodobá
a pravidelná. Dárci mohou společně s námi
pravidelně pomáhat, podporovat české i zahraniční projekty, aniž by zásadně zatížili svůj
rozpočet. I mince denně pomůže a má velkou
cenu,“ říká Jan Bárta, ředitel organizace ADRA.
Finanční prostředky z programu Mince denně
jsou rozděleny na tři části: třetina je určena na
podporu projektů v České republice, třetina na
humanitární pomoc a rozvojové projekty v zahraničí, třetina na zajištění zázemí, rozvoje
organizace a plánování projektů. U třetiny
určené na domácí projekty si dárce může vybrat,
který konkrétní projekt chce podpořit.
Nejjednodušší způsob, jak se do programu
Mince denně zapojit, je vyplnění jednoduchého
on-line formuláře na webových stránkách
www.mincedenne.cz .
ADRA tímto programem nahrazuje Velikonoční sbírku, kterou organizovala v předchozích deseti letech a při které dobrovolníci po
dva dny vybírali peníze do kasiček od lidí na
ulici.
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Kreativní podobu mediální kampaně
připravila reklamní agentura JWT Praha.
Kampaň budou doprovázet televizní a rozhlasové spoty, reklama v tištěných i v on-line
www.zeleznybrod.cz

médiích, v Praze a ve vybraných městech pak
navíc reklamní plakáty ve vlacích, v MHD
prostředcích a na veřejných plakátovacích
plochách. V průběhu kampaně také bude
veřejnosti představen průzkum o drobném
dárcovství vypracovaný společností
STEM/MARK a na podporu programu Mince
denně se v listopadu uskuteční koncert v Hard
Rock Café v Praze.
Kampaň Mince denně mohla být naplánována
a zrealizována jen díky podpoře partnerských
firem: společností Green Ways, JWT Praha,
MediaCom, Native PR, Country Life, Linea
Recta, Symbio Digital, AWR studio, Dukase,
Willmark, STEM/MARK a Hard Rock Café.
Mediálně kampaň podpoří Česká televize,
Český rozhlas, Seznam.cz, Railreklam,
RENGL, AWrádio, Korunka.cz, Rodina.cz.
Záštitu nad kampaní převzaly Magistrát
hl.města Prahy, Magistrát města Plzeň
a Magistrát města Liberec.
ADRA patří mezi tři největší humanitární
organizace v České republice. Pomáhá jak při
živelných katastrofách a jiných mimořádných
událostech doma i ve světě, tak v zahraničí při
realizaci dlouhodobých rozvojových projektů, jako je podpora vzdělání, zaměstnanosti, zajištění zdravotní a sociální péče.
V České republice ADRA provozuje 10
dobrovolnických center, která koordinují
dobrovolníky ve 27 městech ČR; dobrovolníci se zaměřují na pomoc zdravotně postiženým, dětem a seniorům.
www.mincedenne.cz
Michaela Kreuterová, koordinátorka
kampaně Mince denně
mobil: 734795306, e-mail:
michaela.kreuterova@adra.cz
Lenka Macounová, externí spolupracovník
mobil: 734685197

ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012

Možnosti zaplacení poplatku zůstávají stejné jako dříve, rovněž výše poplatku 250 Kč
na osobu za pololetí. Poplatek lze zaplatit:
v hotovosti na pokladně Města (budova A přízemí vlevo)
nebo převodem na číslo účtu Města: 2225-0963249319/0800
konstantní symbol:
0379
variabilní symbol:
13371
specifický symbol: je pro každého poplatníka jiný a lze ho zjistit
na pokladně města, tel.: 483 333 955, e-mail: v.ersilova@zelbrod.cz
foto: Honza Brok

Táňa Fišerová

Vladimíra Eršilová, odbor finanční – pokladna města

INFORMACE PRO OBČANY

Termín splatnosti poplatků za odpad za druhé
pololetí 2012 byl stanoven na 30. 9. 2012

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

Turistické
informační
centrum

Nabízí služby: kopírování (černobílé, max.
A3), tisk z PC, internet, skenování,
laminování (A4, A3), výlep plakátů a předprodej vstupenek (e-vstupenka.cz)
poštovní známky, pohlednice, suvenýry
Nově v prodeji:
nástěnný kalendář 2013 „Železný Brod a okolí“, foto P. Balatková
brožura: L. Lubas – Drobné paměti domácí
(od 15. 9. 2012)
Upozorňujeme, že od 1. října 2012 dojde ke
změně pracovní doby a to následovně:
říjen – duben:
Pondělí – pátek 8 –12 a 12.30–16 hodin,
sobota 9–12 hodin
Nově zdarma: noviny 5 + 2 dny
Zahrádkáři Železný Brod oznamují,
provoz
moštárny
Výstavaže
„Jakou
barvu
má jaro“ bude zahájen od
6. 10. 2012. Více informací se dozvíte
v říjnovém zpravodaji.
www.zeleznybrod.cz

Město Železný Brod pořádá ve čtvrtek
20. září 2012 tradiční zájezd do Litoměřic na
výstavu „ZAHRADA ČECH“.
Zájemci se mohou hlásit v Turistickém
informačním centru v přízemí muzea, (tel. č.:
484 353 333, info@zelbrod.cz).
Cena: 200 Kč / osoba (bez vstupu na výstavu)
Odjezd ze Železného Brodu v 7.10 hodin
z parkoviště na náměstí 3. května před
budovou „B“ Městského úřadu.
36. ročník nejnavštěvovanější zahradnické
výstavy v České republice nabízí svým
návštěvníkům tradičně bohatý sortiment pro
zahrádkáře, chalupáře a kutily. Součástí
veletrhu je kulturní a doprovodný program.
Ve čtvrtek 20. září 2012 se v čase 11–15 hodin
můžete těšit na skupiny Roman Horký &
Kamelot, Rangers – Plavci, Samson a jeho
parta a Brass Band Rakovník.
Vstupné na výstaviště: dospělí
80 Kč, senioři
M. Klinger
a studenti 50 Kč, děti 30 Kč.
Alena Matějková
Informační a kulturní středisko
ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012
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Dny Evropského dědictví
EHD 2012 v Železném Brodě
Běliště čp. 57 – národopisné muzeum
Dům z roku 1807 původně sloužil jako barvírna
a koželužna.
Výstava: Domácnost našich (pra)babiček
Otevřeno v rámci EHD: 15. a 16. září 9–17 hod..,
vstupné zdarma

Klemencovsko čp. 37 – městské
muzeum
Původní roubené průčelí bývalého domu čp. 197
bylo v roce 1936 zakomponováno do objektu České spořitelny.
Výstava: Skleněný zvěřinec
Otevřeno v rámci EHD: 15. a 16. září 9–17 hod., vstupné zdarma

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Poušti
Barokní památka z roku 1769, v jejímž interiéru se nachází hodnotný
iluzivní oltář malovaný
technikou fresco secco.
Prohlídka bude doplněna
fotografiemi místního
mladého fotografa Matěje
Jelínka.
Otevřeno v rámci EHD: 15.
září 11–16 hod., vstupné
zdarma

Kostel sv. Jakuba Většího + dřevěná zvonice
Současnou podobu kostel získal přestavbou v 1763.
Uvnitř kostela mimo jiného najdeme zajímavý oltář zhotovený místními skláři. Zvonice v roce
2007 vyhořela a následující rok byla obnovena.
V 13 hod. si zájemci mohou poslechnout hlas zvonů a podívat se na zvonění z blízka. Od 14 hod
kostel rozezní varhanní koncert.
Otevřeno v rámci EHD: 15. září 10–12 a 12.30–17 hod., vstup zdarma

Městská galerie Vl. Rady – budova radnice
Budově z roku 1890 se mimo galerie nachází městské divadlo.
Výstava: ,,Jaroslav Brychta“
Otevřeno v rámci EHD: 15. a 16. září 10 - 16 hod., vstupné zdarma
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Dny Evropského dědictví
EHD 2012 na Krásné
Kostel sv. Josefa
Stavba, která byla postavena v letech 1756 – 1760, je
pozoruhodná Svatými schody, do nichž vložil ostatky svatých
páter J.W.Wiesner.
Od 14 hod. kostel rozezní koncert klasické hudby, účinkuje
Mgr. Jarmila Klokočníková a její přátelé. Na faře od 15 hod
bude přednášet Mgr. Jan Jucha M. S. o historii Svatých
schodů. Akci zakončí v 16 hod poutní mše svatá k uctění
svátku Povýšení Svatého kříže.
Otevřeno v rámci EHD: 16. září 13 - 17 hod., vstupné zdarma

Fara – č. p. 19
Fara je spolu s morovým sloupem, kostelem, studánkou, sochou sv.
Josefa, ohradní zdí a bývalým hřbitovem součástí
areálu kostela sv. Josefa.
Otevřeno v rámci EHD: 16. září 13 - 17 hod., vstupné
zdarma

Kittelův dům – č. p. 10
Roubenou patrovou stavbu nechal postavit v 1. pol.
18. století lékař Jan Josef Kittel. Od roku 2004 dům
prochází celkovou rekonstrukcí.
Komentovaná prohlídka a výstava: Rekonstrukce Kittelova domu
Otevřeno v rámci EHD: 16. září 10 - 18 hod., vstupné zdarma

Dům čp. 11 – Kittelovo muzeum
Dům z r. 1782 původně patřil k hospodářským stavením
Kittelova domu.
Dnes je zde muzeum věnované osobě doktora J.J.A.E. Kittela.
Otevřeno v rámci EHD: 16. září 10 - 18 hod., vstupné běžné

Výstava „Jakou barvu má jaro“
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Městská policie informuje

ź

ź

ź

ź

ź

ź
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ź V srpnu v nočních ho-

ź případech bylo nutné postiženým

dinách přijala MP oznámení od občanů Horské
Kamenice, kteří upozorňovali, že se po vsi
pohybuje podezřelé vozidlo. Na místo vyjela hlídka MP společně
s hlídkou PCR. Byla provedena kontrola
vesnice, při níž bylo zjištěno, že došlo
k vloupání do domu. Při další kontrole byl
ve vesnici zadržen pachatel vloupání,
který následně skončil v policejní cele.
V srpnu byla MP požádána PČR o spolupráci při prověření možného vloupání do
rodinného domu v Horecké ul. Společná
hlídka MP a PČR provedla zajištění
objektu, ve kterém následně zadržela
muže a ženu, kteří skončili pro podezření
ze spáchání trestního činu v policejní cele.
V posledním období zpřísnila MP dohled
nad dodržováním OZV o požívání
alkoholu na veřejných prostranstvích.
Během léta bylo řešeno 40 případů,
z nichž 15 bylo vyřešeno v blokovém řízení.
Letošní léto s sebou přineslo mnoho
přívalových dešťů a prudkých větrných
bouří. MP zasahovala u 13 takových
případů. Došlo k poškození několika
vozidel a v jednom případě musel být
evakuován tábor vodáků. Všechny
případy se obešly bez zranění.
MP asistovala během léta u 28 dopravních
nehod. V několika případech bylo potřeba
odklonit dopravu. Bohužel u několika
z nich musela zasahovat LSPP a ve třech
případech musel zasahovat vrtulník.
MP zasahovala u 3 případů, při nichž
duševně nemocní lidé ohrožovali sebe a
své okolí. V jednom případě se strážníkům
podařilo nemocné zabránit ve skoku z
balkonu. Ve všech případech lékař rozhodl
o převozu do psychiatrické léčebny. Při
převozu asistovali naši strážníci.
V létě zasahovala MP u 25 případů, kdy
alkohol přemohl konzumenty a ti zůstali
bezvládně ležet v ulicích města. V 10

poskytnout první pomoc a přivolat LSPP,
která zraněné převezla do nemocnice
k dalšímu ošetření.
ź Na začátku léta proběhla společná akce
MP, PČR a odboru sociálně právní
ochrany dětí a mládeže MÚ Ž. B.
zaměřená na podávání alkoholu mladistvým. Ve dvou zařízeních bylo zjištěno
porušení zákona. Opilí mladiství byli
předáni zákonným zástupcům a provozovatelé byli řešeni v dalším řízení.
ź Celkem bylo v létě přijato 560 oznámení,
40 z nich bylo vyřešeno v blokovém řízení
a 100 případů bylo řešeno ve spolupráci
s policií ČR. 30 případů bylo předáno
k dořešení správnímu orgánu a zbytek byl
vyřešen domluvou, nebo se jednalo
o žádosti o pomoc, které nemají
trestněprávní charakter.
velitel MP sstr. Pavel Hriník

www.zeleznybrod.cz

Kontakty na MP
Velitel MP: tel.: 483 333 939
e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz
Operační MP: Po–Pá 6.30–18.30
tel.: 483 333 933
nepřetržitě mob.: 602 646 188
e-mail: mestska.policie@zelbrod.cz
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Zajímavosti
a historie
Starý Brod mizí. Po dlouhém jednání dal
památkový úřad svolení k zbourání Těšínska
a k úpravě této části pojetím Klemencovska
do novostavby městské spořitelny. Rázovité
zákoutí města, které tvořily tři pozoruhodné
a vysoce zajímavé stavby, brzo již změní svoji
tvářnost, neboť v těchto dnech přikročeno
k bourání domu p. Matěchy a Těšínska. Zmizí
kus starého Brodu a na místě zmíněných
budov objeví se mohutná novostavba
spořitelny. Znamená-li to na jedné straně
ztrátu typické památky, bude tu opět nemalým
ziskem pro město zešíření obou do náměstí
ústících ulic v sousedství těchto budov.
Výstavní sklářský trh v Železném Brodě
1933 za účelem zmírnění dnešní odbytové
krise a povznesení návštěvy cizinců.
Pojizerský průmyslový a vývozní ústav
a Státní odb. škola pro průmysl sklářský
v Železném Brodě mají v úmyslu uspořádati
v roce 1933 v letních měsících odbornou
sklářskou výstavu v budově sklářské školy
v Žel. Brodě, která by byla nejen přehlídkou
a propagací současné moderní tvorby v umělec-

Výstava „Jakou barvu má jaro“

www.zeleznybrod.cz

kém sklářství, ale zároveň poskytovala
návštěvníkům možnost zásobiti se kvalitním
sklem. Pojizerský ústav propagujíc heslo:
„České sklo do české domácnosti“, chce tak
pracovati k zvýšení domácího konsumu skla
a tím alespoň k částečnému odstranění
stávající krise, kterou prožívá dnes
železnobrodské sklářství následkem odbytových těžkostí v zahraničí. Bude tím také
vyhověno přání široké veřejnosti, která
vzpomíná úspěšné Jubilejní výstavy čsl. skla a
bižuterie v Žel. Brodě 1930 a ráda opět do Žel.
Brodu zavítá, aby shlédla pokrok v dalším
vývoji našeho proslulého sklářského
průmyslu. Přispěje tedy sklářská výstava
v příštím roce i k povznesení turistické
návštěvy romantického Železnobrodska
a podle zkušeností z poslední výstavy jsme
přesvědčeni, že jistě žádného návštěvníka
nezklame a splní určitě svoje poslání.

ZAJÍMAVOSTI

Stalo se před 80. lety

Zápis do sklářské školy. Jak se dovídáme,
přihlásilo se do I. ročníku sklářské školy zatím
8 žáků. Doufá se, že se ještě další přihlásí.
(ph)

M. Klinger
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Z muzejního depozitáře
Podsbírka plastik Městského muzea (správněji soch)
je početně nejmenší skupinou sbírkového fondu, má
pouhých 75 inventárních čísel. Představí se nám
prostřednictvím sádrové studie tváře Elišky
Krásnohorské. Autorkou této plastiky je první česká
profesionální sochařka Karla Vobišová-Žáková
(1887–1961), která vystudovala hořickou sochařskou
a kamenickou školu a následně pak pražskou
Uměleckoprůmyslovou školu, kde byla mj. i spolužačkou Jaroslava Brychty. Plastika pravděpodobně
souvisí s přípravou pomníku Elišky Krásnohorské,
který dnes stojí na Karlově náměstí v Praze. Do sbírek
Městského muzea se dostala spolu s dalšími
uměleckými předměty v roce 1940 převodem z tehdejšího Ministerstva školství a národní osvěty.
Eliška Krásnohorská
Součástí převodu byly například i práce sochařů
Augustina Handzela a Ladislava Beneše. Dalšími významnějšími díly podsbírky je několik
plastik (ženská torza) někdejšího profesora železnobrodské sklářské školy Ladislava Přenosila
a dvě práce jeho kolegy sochaře Jaroslava Brychty. Kromě výše jmenovaných jsou součástí
podsbírky i předměty darované P. Otakarem Hruškou v roce 1935 (práce Franty Úprky
a Františka Rouse). Cennými dokumenty, spíše než uměleckými díly, jsou sádrové odlitky
železnobrodského zvonu zrekvírovaného za 1. světové války.

(ph)

Naše rodačka Věra Cvrčková z Haratiny
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Naše rodačka Věra Cvrčková z Haratiny
oslavila 5. července letošního roku sté
narozeniny. Starosta a místostarosta
města jí k tomuto významnému jubileu
přišli osobně pogratulovat.
Věra Cvrčková se narodila 5. července
1912 v Jirkově. Její jméno za svobodna
bylo Kurfiřtová. Tatínek Petr Kurfiřt
pocházel z Těpeř. Moc vzpomínek na
otce Věra nemá, padl v 1. sv. válce někde
v Itálii. Její maminka zůstala po celý
zbytek svého života sama se dvěma
dětmi. Věra měla staršího bratra. Měli
malé hospodářství, maminka chodívala
na trh prodávat, co se dalo, mléko,
vejce…, i děti pomáhaly mamince, aby se
Věra Cvrčková v den svých stoletých narozenin
uživili, rodina již bez otce žila v bídě.
V roce 1936 se Věra vdala za Josefa Cvrčka, měli spolu 3 děti Věru (1937), Dášu (1941) a Josefa
(1946). Manžel pracoval v Železnobrodském skle, v roce 1976 ve svých třiašedesáti letech
zemřel. Prvorozená dcera již též nežije. O Věru se stará její druhorozená dcera Dáša, se kterou
Výstava „Jakou barvu má jaro“
žije ve společné domácnosti v domku na Haratině, kam se paní Cvrčková spolu s manželem
přestěhovala z Jirkova roku 1937.
www.zeleznybrod.cz
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Věra Cvrčková pracovala od
svých osmi do devadesáti let.
Vzpomínky na její dětství jsou
smutné. Jako malá holka si
chodívala bosa sama lesem,
často ve večerních hodinách, pro
práci ke Gintrům. Malovala
kroužky, které se vyvážely do
Indie. Mimochodem tento
obchod s Indií zorganizoval pan
Hásek, manžel paní Háskové,
o které jsme již v našem
zpravodaji mohli číst. Tyto
kroužky vyráběli též Gintrovi,
kteří vlastnili hospodu na
Táňa Fišerová
„Ostrově”,
v blízkosti Haratiny.
Tato hospoda zde již od pade- Věra Cvrčková vypráví panu starostovi A. Jukubičkovi vzpomínky na svůj život
sátých let nestojí. Později byla paní Cvrčková zaměstnaná jako domácí dělnice ve firmě ŽBS
Otevřeno: 4.–27. května, úterý – neděle 13–16 hod.
(později Ornela v Zásadě) a živila se do svých devadesáti let návlekem korálků. Díky práci do
vysokého věku, kdy si musela paní Věra namáhat mysl počítáním korálků, je stále vitální
a i když už moc nechodí, ráda a často vzpomíná na své nelehké dětství a mládí.
K jejímu významnému jubileu jí přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a optimismu. Ne
nadarmo se říká „ve zdravém těle zdravý duch“ (John Powel). Pokřivená mysl a pokleslý duch
v nás mohou způsobit i fyzickou nemoc... , proto dívejme se na život s nadhledem, nezabývejme
se malichernostmi, užívejme si každého dobrého dne a važme si toho, co máme a netruchleme
nad tím, co nikdy mít nebudeme. Ale to vše jistě paní Cvrčková ví…
Alena Malafarinová
redaktorka Železnobrodského zpravodaje

Vzpomínky na moji
rodnou vlast
Právě jsem si přečetla ve „Zpravodaji“ svoje
vzpomínky z prastaré doby, kdy jsem žila v Železném
Brodě. Přimělo mne to napsat ještě pár dalších. Moc
mne to potěšilo!
Vzpomínám na Radku Procházkovou, Mařku
Klikorkovou, Karlu Folprechtovou a jiné. Chodívaly
jsme na nedělní tančení v Olšinách u Rezlerů nebo
v Gintrovce u Haratiny. Také se chodívalo na nádraží
jako na korzo – promenádu. Dívky se nastrojily a procházely. Lidé v Brodě přestupovali na lokálku do
Tanvaldu a do Německa. Lokomotiva si brala vodu.
Na nádraží byla restaurace s výborným jídlem a tam
se jedlo a pilo pivo. Vzpomínám si na několik
důležitých jmen, které bych Vám v následujících
Výstava
„Jakoupřipomenout.
barvu má jaro“ Poštovní úřad měl
větách
chtěla
hodného poštmistra Bohumila Kalfuse, který byl
www.zeleznybrod.cz
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Zdenka Hásková v den jejich 106 narozenin
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ochoten běžet s expres dopisem do Těpeř.
Dále pak to byli Kotrbovi. Měli knihkupectví
a tiskárnu. Nejprve to vedla Fanynka, později
Láďa Kocour, co říkal bez přestání „Mácta”
(Má úctu, zdravil lidi). Další důležitou osobou
té doby byl lékař Dr. Kazda, mého otce
spolužák z Jičína. Pak si také vzpomínám na
výborného advokáta JUC. Jindřicha
Harapáta, byl to skvělý člověk, herec,
inteligent, gentleman. A druhý byl pan Kočí.
Důležitý byl pan Melnik, hodný člověk, a
Emil Kuh měl pražírnu kávy a buráčků. Bertík
Daníček materialista, vlastnil drogerii, byl to
bohatý člověk. Dále to byl náš cvičitel Sokola

pan Beneš a herečka paní Benešová, byli to
velmi veselí lidé. Rodina Radova prodávala
krytinu, destičky, co lidé na Těpeřsku dělali.
Živobytí bylo nesnadné, ale žilo se vesele.
Chodívali jsme se koupat na staré koupaliště
za Zákostelím, kolem vily Belle Vue.
Zdeněk Nejedlý přijížděl k nám z Turnova,
kde měl domek, aby si s otcem zahrál na piano
čtyřručně.
Můj otec kromě hudby miloval přírodu, vodil
nás děti na Černickou Skálu, abychom viděli
zvířátka.
Byl to chudý, ale jinak spokojený život.

Velký člověk z malého města.

Zdenka Hásková (106 let)
Kanada

Táňa Fišerová

Karel Hujer se narodil v roce 1902 v Železném Brodě. Byl z chudších poměrů – jeho
rodiče–měli
malé
zahradnictví
Otevřeno: 4.–27. května, úterý
neděle
13–16
hod. – a nejmladší
z devíti dětí. Jako osmiletý chlapec uviděl
poprvé Halleyovu kometu a tak začal jeho
životní sen a cíl.
Po absolvování Karlovy univerzity i během
studia zde se vzdělával v Paříži u Flammariona, v Anglii u sira Eddingtona i u dalšího
astronoma E.B.Frosta na Yerkesově hvězdárně v Americe. “Slavný Flammarion
nemohl tušit, když mne v srpnu 1920 prvně
spatřil, že tento mladíček bude jednou ve
svých rukou držet kámen, jejž tehdy ještě
nenarození američtí astronauti přinesou
z povrchu Měsíce“…píše K. Hujer v jednom
svém článku.
Tragické události roku 1938 ho zastihly
v Peru při studiu astronomie Inků. Uvědomil
si, že jeho místo je ve svobodné Americe. Jeho
znalost osmi světových jazyků mu umožnila
„Jsou dvě věci, které nás naplňují obdivem – studovat a přednášet na univerzitách a růzhvězdné nebe nad námi a mravní zákon ných sympóziích v mnoha zemích světa. Stal
v nás“…cituje Kanta ve své práci „Modlitba se světoobčanem, ale vlastencem, který hrdě
propagoval přínos českých vědců v oboru
pod hvězdami“astronom RNDr. Karel Hujer.
Jeden z nejvýznamnějších Čechů naší doby, astronomie a fyziky. Jeho osobní známost
v celém světě uznávaný vědec, bývalý s prezidentem Masarykem, přátelství
profesor astronomie a jaderné fyziky na s Einsteinem, Gándhím, Thákurem i celouniverzitě v Chattanooze v USA a ředitel životní korespondence s filozofy té doby
dokladují mimořádnou mezinárodní důletamější observatoře.
žitost osobnosti profesora Hujera.
Stejně jako
Výstava
„Jakouv barvu
má jaro“si vybral k životu,
Toto
místo
Tennesee
M. Klinger
jeho sedm knih, desítky vědeckých a filozoprotože mu připomínalo milovaný Český ráj.
www.zeleznybrod.cz
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fických studií a nesčetné články ve světovém
tisku. Byl členem Královské astronomické
společnosti v Londýně a dalších osmi
vědeckých společností v Americe i v Evropě.
Jeho životopis je ve všech příslušných
světových slovnících. Ale u nás není uveden
ani v seznamu astronomů či astrofyziků.
Vinou minulého režimu se jeho práce nesměly
publikovat a jeho jméno upadlo v zapomnění.
„RNDr. Karel Hujer je snad nejvíce
opomíjenou osobností našeho národa ve
dvacátém století” …píše jednou v Pojizerských listech Přibyslav Šimice. A v roce
2002 ke stému výročí narození K. Hujera
vydává knížku jeho článků a úvah. Našla jsem
v ní i vyprávění o krátké návštěvě vlasti ,
která mu byla povolena v roce 1957. Tehdy
vzal své přátele na Kalvárii, kouzelné místo v
Českém ráji, které miloval a kde měl být
jednou zanechán jeho popel…
Znám ten kraj, pocházím ze stejného města,
ale tohle místo mi zůstalo nějak utajeno. Tak
jsem si v krásný říjnový den vyšla po stopách
profesora Hujera a hledala onu Kalvárii jen
podle popisu cesty a fotek v knize. A pak jsem
až na samém okraji skal za stěnou borovic
a bříz objevila proti modré obloze tři vysoké
kříže z vápencových kvádrů…Byl odtud
nádherný rozhled ke Kozákovu a Táboru.
Stála jsem pod těmi kříži a vzpomínala na
vzácného a skromného člověka, který zemřel
tak daleko od svého domova, v Chattanooze
v USA v roce 1988.
Železný Brod je malé město, ale dalo nám
malíře, spisovatele, muzikanty, sklářské
výtvarníky. Nezapomínejme ani na astronoma Karla Hujera. Letos v září je tomu již
110 let od jeho narození.

Knihu RNDr. Karel Hujer – ČLÁNKY A
ÚVAHY si můžete zakoupit v Turistickém
informačním centru (v přízemí muzea).

Hana Kousalová
Semily

SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM TOMÁŠEM PFEIFFEREM
v Centru sociálních služeb V JABLONCI NAD NISOU,
úterý 11. 9. 2012 od 18 hod.
Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami a záhadami života.
Přednášející biotronik Tomáš Pfeiffer odpovídá na písemné i ústní
dotazy posluchačů. Vstupné je dobrovolné.
Info: www.dub.cz
www.zeleznybrod.cz
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Městské divadlo

KULTURNÍ AKCE

Pondělí 24. září 2012 od 19 hodin
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ
hraje: Ansámbl Mikoláše Dačického z Heslova,
Liberec; komedie pro dospělé
vstupné: 50 Kč, předprodej od 3. 9. 2012 v TIC
Divadelní hra Dlouhý, Široký a Krátkozraký se
skládá ze dvou částí. První část tvoří rozsáhlejší
přednáška „Cimrmanova cesta za českou pohádkou“. Druhá část pojednává o strastiplném
putování, jehož cílem je vrátit princezně Zlatovlásce
její ženskou krásu – byla totiž očarována zlým obrem Kolodějem.
V prvním obraze přichází na královský zámek princ Jasoň, který zjišťuje, že jeho vytoužená
nevěsta – princezna Zlatovláska – má (díky čárům obra Koloděje) vousy a nohu
„třiačtyřicítku“. Jasoň se rozhodne Zlatovlásku vysvobodit ze zlé kletby a společně s ní, s jejím
královským otcem a s Bystrozrakým se vydává za Dědem Vševědem, aby jim poradil, jak na
obra Koloděje. Vše zpovzdálí sleduje Jasoňovo dvojče – zlý princ Drsoň, který se chystá ve
vhodnou chvíli do děje vložit a získat princeznu pro sebe. Děd Vševěd přes silně pokročilou
sklerózu poradí, aby Kolodějovi vzali jeho kouzelný prsten. To se sice nepodaří přímým
soubojem, ve kterém Jasoň prohrává, ale lstí – Koloděje se povede rozplakat, takže vyndá
z kapsy kapesník a prsten mu z ní vypadne. Nevšední pohádka má šťastný konec – Zlatovlásce
je pomocí ukořistěného prstenu vrácena její ženská krása.
Pondělí 8. října 2012 od 19 hodin, talk show pro dospělé

ZPĚVAČKA JITKA ZELENKOVÁ V POŘADU ŠŤASTNÁ
HODINA PANÍ ZUZANY MALÉŘOVÉ
vstupné: 100 Kč, předprodej od 3. 9. 2012 v TIC Železný Brod
a na www.e-vstupenka.cz
I v letošním roce pokračuje cyklus Šťastné hodiny. Kniha „Šťastná hodina“ je pozoruhodnou,
intimní sbírkou padesáti příběhů žijících osobností. "Když naše slova naleznou domov,
zažíváme šťastnou hodinu," vítala neděli co neděli autorka své hosty v živém vysílání Českého
rozhlasu Regina. Knihou se k těmto ztišeným, ojedinělým setkáním vrací, aby zachytila, co z
našich životů mizí a co zůstává. V našem divadle jste měli jedinečnou možnost zažít „Šťastnou
hodinu“ paní Zuzany Maléřové s hosty hercem S. Zindulkou a herečkami N. Divíškovou, T.
Fischerovou a N. Konvalinkovou.
Pro následující dva večery jsme připravili Šťastnou hodinu se zpěvačkami Jitkou Zelenkovu a
Martou Kubišovou.
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u posluchačů
i odborníků.
Vedle vytříbeného hudebního vkusu zúročila
i svoji dlouholetou spolupráci s textařem E. Pergnerem.
V současné
době vystupuje se sólovým reciJitka Zelenková
8. 10. 2012 v Žel. Brodě
tálem, kde ji
doprovází Fr.
Raba na kotrabas a Lev Rybalkin na klavír,
dále vystupuje jako host orchestrů, např.
Orchestr G. Broma, Big Band F. Slováčka,
Golem, Boom-band!... ad. V posledních
letech je zvána jako speciální host do
programu H. Vondráčkové a K. Gotta.
Aktivně a pravidelně se účastní řady
charitativních koncertů. Svým sametovým
hlasem jde dál trpělivě za muzikou, která jí je
blízká, za texty, které něco sdělují a v nichž
vnímavý člověk najde cosi ze svých vlastních
životních pocitů…. Bez lásky láska není

KULTURNÍ AKCE

Jitka Zelenková (* 1950)
se narodila v Brně v hudební rodině, otec
dirigent, matka zpěvačka.
Začala zpívat v Poděbradech. Vyhrála
celostátní soutěž Talent 67 a v témže roce
získala druhé místo v prvním ročníku
festivalu amatérských zpěváků v Jihlavě. Při
studiu hostovala v pražských divadlech
Rokoko a Apollo a také ve filmu Bylo čtvrt
a bude půl. Po maturitě nastoupila do
angažmá v divadle Rokoko, kde účinkovala
v hudebních hrách a ve společném programu
se sourozenci Ulrychovými. K významné
spolupráci patří i koncertování s SHQ K.
Velebného, s orchestry K. Vlacha, G. Broma,
V. Hybše, L. Štaidla, F. Slováčka, s Tanečním
orchestrem Československého rozhlasu a dalšími. V roce 1973 dostala nabídku k účinkování po boku K. Gotta ve skupině
L. Štaidla, se kterým procestovala mnoho
zemí, kde vystupovala téměř čtrnáct let nejen
jako vokalistka, ale i jako sólistka. Během této
doby usilovně pracovala na sólové kariéře.
Svůj repertoár s úspěchem prezentovala
v televizních a rozhlasových pořadech. Dařilo
se jí i na domácích a zahraničních festivalech,
kde získávala ocenění poroty i přízeň publika.
V roce 1980 nahrála první sólové album
Zázemí, které se setkalo s velkým ohlasem

Dále připravujeme:
Městské divadlo:
22. 10. Popel a pálenka – premiéra, DS Tyl Železný Brod, o. s. – předprodej od 1. 10. 2012
listopad – Rusalka, Divadlo Ypsilon, Praha
6. 12. Jaroslav Svěcený a ZUŠ Železný Brod – vánoční koncert
13. 10. DRAKYÁDA u kostelíčka na poušti – více informací o této akci se dozvíte v příštím
zpravodaji a na plakátech
22.10.–4. 11. 2012 výstava „Stop smrtelným nehodám” (volné pokračování)
v budově Městského úřadu v Železném Brodě (obřadní síň).

www.zeleznybrod.cz
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Městská galerie Vlastimila Rady

VÝSTAVA
SKLA
RASKO
WESLEY
Rasko Wesley

Rasko Wesley pochází z Kanady. V současné době žije v Železném
Brodě. Jako rodilý mluvčí je výborným učitelem anglického jazyka.
Pracuje ve vzdělávacím centru v Turnově jako učitel angličtiny.
Mimo jiné se zabývá sklářskou tvorbou, kterou by Vám chtěl předvést
v Městské galerii Vlastimila Rady od 20.–30. září 2012.
Vernisáž se uskuteční 20. září 2012 od 18 hod.
Otevírací doba galerie: 13–16 hod. (úterý–neděle)

STANDA PELIKÁN
VÝSTAVA - ŘÍJEN 2012 - GALERIE VL. RADY - ŽELEZNÝ BROD

38

Vernisáž proběhne v pátek 5. října od 18 hod. v Městské galerii Vlastimila Rady.
Otevírací doba: sobota a neděle 13–16 hod., v pracovní dny na požádání
na Informačním a kulturním středisku v přízemí radnice. Tel.: 438 333 925, 739 286.
www.zeleznybrod.cz
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Městské muzeum v Železném Brodě
V září jsou obě expozice muzea otevřeny denně kromě pondělí
od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.
NÁRODOPISNÁ EXPOZICE BĚLIŠTĚ
3. 7.–30. 9. 2012

Putna, kopist, vědro, oplatečnice, pernice, máselnice...
jsou pojmy, které se ze slovníku dnešní hospodyně téměř
vytratily. Ještě začátkem 20. století však tyto předměty
tvořily nedílnou součást domácností našich předků.
Výstava, která volně navázala na letošní Muzejní noc,
seznamuje návštěvníky s náčiním a nářadím používaným
Táňa Fišerová
v kuchyni k úpravě zemědělských produktů, ke
zpracování mléka a přípravě pokrmů. Zaměřuje se také
na vývoj
osvětlení
ve–venkovském
prostředí
Otevřeno: 4.–27.
května,
úterý
neděle 13–16
hod. a na nástroje
Táňa Fišerová
používané při praní prádla.
SKLÁŘSKÁ EXPOZICE
Výstava „Skleněný zvěřinec”

Otevřeno: 4.–27. května, úterý – neděle 13–16 hod.
5. 6. 2012–30. 9. 2012

Výstava představuje tradiční železnobrodské skleněné figurky
inspirované zvířecí říší. Tématika zvířat stále patří k tradičním a oblíbeným typům výrobků figurkářů, zároveň je to také prubířský kámen
jejich šikovnosti a výtvarného cítění. Výběr exponátů přiblíží různé
techniky výroby figurek, a také ukáže různý přístup k pojetí a výtvarné stylizaci. Jak pestrý je svět zvířat v podání výtvarníků Jaroslava
Brychty, Miloslava Janků, Zdeny Mašatové a dalších, se můžete
přesvědčit do 30. září 2012.

Běliště
www.zeleznybrod.cz
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Výstava „Domácnost našich (pra)babiček“
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Skleněné městečko 2012

KULTURNÍ AKCE

Ve dnech 15.–16. září 2012 se v našem městě
uskuteční 6. ročník městských slavností
pojmenovaných „Skleněné městečko“ po
stejnojmenném filmu z roku 1959.
Organizátorům se již šestým rokem daří
naplňovat poslání, se kterým tento projekt
vznikl – tedy vytvářet prostor pro setkání
sklářů, výtvarníků, historiků, sběratelů a laických obdivovatelů sklářského umění a kvalitního řemesla.
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V předvečer zahájení letošního ročníku je
připravena prezentace knihy z libereckého
nakladatelství Bor: Ludvík Lubas, Drobné
paměti domácí. Ludvík Lubas byl známý a též
mezinárodně renomovaný železnobrodský
podnikatel, úspěšný vývozce a propagátor
českého sklářského průmyslu a jeho výrobků
v zahraničí, jeden z prvních našich exportérů,
čelný představitel obchodu s unikátní
pojizerskou bižuterií… Aula sklářské školy,
14. 9., v 18.18 hodin.

Městské muzeum ve spolupráci s historikem
skla A. Langhamerem připravilo pro galerii
Vl. Rady další z pozoruhodných výstav,
tentokrát věnované tvorbě Jaroslava
Brychty, významného umělce, sochaře
a dlouholetého pedagoga zdejší sklářské
školy. Výstava je pro veřejnost přístupná již
od 24. 8. a vyvrcholí v sobotu 15. 9., v 11.00
hodin komentovanou prohlídkou s průvodním
slovem kurátorů. Letošní Sklářský seminář
nabídne posluchačům zajímavou přednášku
na téma „Sklo a inovace, aneb nové
technologie ve skle, které posouvají jeho
tradiční vlastnosti k dosud nečekaným
použitím…“ (přednáší. A. Beránková,
MATERIO).
V rámci tzv. Sklářského veletrhu poskytne
sklářská škola místním firmám výstavní
prostory pro prezentaci jejich výrobků. Řada
firem bude ve škole prodávat dekorativní
sklo, bižuterii a volné skleněné perle.
Kreativní návštěvníci mohou využít program
„tvůrčích dílen“ v oborech rytého, broušeného a malovaného skla nebo při tvorbě
vlastního skleněného šperku.
Střední uměleckoprůmyslová škola ve
spolupráci s naším městem připravila novou
doprovodnou akci, pracovně nazvanou
„Letní sklářská dílna 2012“, jejíž podstatou
je tvorba sklářských výtvarníků a studentů ve
školní huti. Výstava výsledků Letní sklářské
dílny nabídne návštěvníkům Skleněného
městečka soudobý a originální pohled na sklo.
S výstavou bude spojeno veřejné hlasování
o nejzajímavější exponát. Po skončení
městských slavností rozšíří tato díla sbírkové
fondy sklářské expozice zdejšího Městského
muzea.
Opominout nelze ani Den otevřených dveří
v dílnách zdejší pobočky jablonecké Střední
školy řemesel a služeb (budova B MěÚ na
náměstí), která představí své specializované
pracoviště foukání technického skla.
Malé náměstí bude tradičně vyhrazeno
sklářským řemeslům „pod širým nebem“.
Kromě foukání skleněných figurek,

www.zeleznybrod.cz
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V rámci probíhajících Evropských historických dnů (EHD) bude pro veřejnost
zpřístupněná krásná barokní kaple sv. Jana
Nepomuckého na Poušti. V sobotu bude
otevřen kostel sv. Jakuba i zrekonstruovaná
zvonice. Návštěvníci se na místě dozví
detailní informace o původní stavbě i její
následné rekonstrukci. V pravé poledne
zvonění!
Na Malé Skále bude možné během soboty
15. 9. navštívit sklářský ateliér Břetislava
Nováka ml., jehož broušené objekty našly
zastoupení v mnoha tuzemských i evropských
sbírkách skla.
Zahájení Skleněného městečka se uskuteční
na hlavním schodišti sklářské školy v sobotu
15. září 2012 od 9.00 hodin za přítomnosti
starosty města pana André Jakubičky,
náměstkyně ministra školství Ing. Evy
Bartoňové, ředitelky sklářské školy Akad.
soch. Zdeňky Laštovičkové, zástupců
sklářských firem, podnikatelů a dalších hostů.
Město Železný Brod, Kulturní komise města,
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
a Občanská beseda ŽB o. s. děkují všem
firmám, dobrovolníkům, zástupcům
městských organizací, sponzorům a občanům, kteří se podílejí na přípravě a letošního
ročníku Skleněného městečka.
Podrobné informace:
www.sklenenemestecko.cz

KULTURNÍ AKCE

vzorování bižuterie, pískování a rytí skla se
před zraky návštěvníků předvede také
zpracování technického dekorativního skla
nebo typická výroba skleněných figurek
u kahanu.
Zajímavostí letošního roku bude hutní
tvarování skla u mobilní sklářské pícky.
Česká sklářská společnost v posledních letech
na Malém náměstí nikdy nechybí – i tentokrát
zde zájemci naleznou prodejní stánek
s odbornou sklářskou literaturou.
Místní občanské sdružení Občanská beseda
ŽB pořádá Bleší trh se sklem, na kterém
každý může prodat, koupit nebo dokonce
směnit své věci ze skla.
Výstava současného skla v neformální
galerii firmy Lhotský v nedalekém Chlístově
prezentuje umělecké objekty ze skla několika
výtvarníků, kteří jsou s touto firmou profesně
spjatí.
V době konání Skleněného městečka lze také
navštívit Městské muzeum, které na sobotu
připravilo dvě komentované prohlídky po
sklářské expozici. V 1. poschodí se lze
obdivovat monumentálním skleněným
plastikám světově uznávaných sklářů
S. Libenského a J. Brychtové.
Dvoudenní doprovodný program bude
zahrnovat živé hudební produkce pozvaných
hostů i železnobrodských interpretů.
Připravené je nové divadelní vystoupení pro
malé i velké diváky „O hrbaté chalupě“ (na
motivy pověsti Vl. Mikoláška secvičil
divadelní soubor Tyl Žel. Brod), tvůrčí dílny
pro děti a módní přehlídky.

MgA. Martin Hlubuček

Myslivecký spolek Jizera
Vás zve do své klubovny (červenobílá
roubenka cca 150 m od náměstí směrem
na Jablonec n. N.), kde bude v sobotu
15. 9. od 10 hod. připravena skvělá
myslivecká kuchyně.

www.zeleznybrod.cz

ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012

41

KULTURNÍ AKCE

Pozvánka místní skupiny České
křesťanské akademie - Český ráj:

42

Srdečně zveme na přednášku a besedu s Mons.
Antonem Otte:
ČESKO-NĚMECKÉ
VZTAHY
v pátek 7. září 2012, 18.15
hod., aula sklářské školy v Železném Brodě.
Toto stále živé, bolestivé i opomíjené téma je
zapotřebí rozebrat i zpracovat. Přednášející
německé národnosti může i z vlastní zkušenosti přiblížit posluchačům nejen dobu,
kterou sám prožil, ale i nabídnout možnosti
řešení a nápravy těchto obecně narušených
vztahů mezi Čechy a Němci, které hledá nejen
on.
Mons. Anton Otte * 15. srpna 1939 ve
Vidnavě (okr. Jeseník). Maturoval v roce
1957 v Jeseníku, ale komunistický režim mu
nedovolil vysokoškolské studium. V letech
1958-1960 pracoval jako dělník v textilní
továrně Karnola v Krnově. V roce 1960
vycestoval do SRN, následujících sedm let
studoval teologii a roku 1967 byl vysvěcen na
kněze. V letech 1967–74 působil v duchovní
správě v Ebermannstadtu a Heiligenstadtu,
pak do roku 1980 jako učitel náboženství na
gymnáziu v Ebermannstadtu a v letech
1980–98 jako vězeňský duchovní v Bayreuthu a Norimberku.
Od roku 1985 je P. Otte duchovním rádcem
organizace Sociální služby katolických žen
v Norimberku a od roku 1989 místopředsedou
Komise pro vyhnance při Německé biskupské
konferenci. V letech 1991-96 a nyní opět od
roku 1998 je vedoucím kanceláře
Ackermann-Gemeinde v Praze. V roce 1996
byl vyznamenán Řádem TGM a v roce 1998
obdržel v Německu Velký spolkový kříž za
zásluhy (Bundesverdienstkreuz). 18. června
2011 převzal v Městském divadle v Prachaticích nejvyšší vyznamenání německé
organizace Ackermann-Gemeinde za
celoživotní přínos ke zlepšení českoněmeckých vztahů.
V roce 2001 byl jmenován čestným
www.zeleznybrod.cz

kanovníkem Královské kolegiátní kapituly
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, v roce 2005
byl pak jmenován sídelním kanovníkem
v roce 2009 byl zvolen děkanem této
kapituly. Papež Jan Pavel II. ho roku 2005
jmenoval papežským kaplanem.
N ě m e c k á o rg a n i z a c e A c k e r m a n n Gemeinde byla založena v Německu roku
1946. Posláním tohoto sdružení je přispívat
ke konstruktivnímu utváření budoucnosti
Evropy s vědomím po staletí trvajících
společných dějin Čechů a Němců. Při své
sociální, charitativní, vzdělávací či vydavatelské činnosti sdružení vychází z křesťanských zásad. Jeho název je odvozen od
literárního díla ze 14. stol. "Ackermann aus
Böhmen" / "Oráč z Čech", které napsal Jan
ze Žatce, rodák ze západních Čech.
(http://tisk.cirkev.cz/z-domova/medailesmireni-pro-mons-antona-otteho/)
Bylo by škoda nevyužít tuto příležitost jeho
návštěvy u nás, nevyslechnout si jeho
přednášku a s ním nepobesedovat v příjemném prostředí auly sklářské školy.
Těšíme se na Vaši bohatou účast a konstruktivní diskuzi.
Ing. arch. Martin Tomešek

Mons. Anton Otte
ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012

V neděli 23. září 2012 v 15h v kostelíčku sv.
Jana Nepomuckého na Poušti.
Tradice koncertů Na Poušti bude mít už své
34. pokračování. Srdečně Vás zveme na
kopec nad Železným Brodem.
Tentokrát dáváme příležitost mladým
umělcům.
Komorní trio ve složení Pavla Mazancová –
housle, Eva Schäferová – housle a Magdaléna
Ochmanová – klavír.
Toto hudební těleso vzniklo v roce 2011 z iniciativy profesorů Jaroslava Foltýna a Michala
Rezka z Pražské konzervatoře. Ve 46. ročníku
mezinárodní rozhlasové soutěže mladých
hudebníků Concertino Praga se toto trio stalo
absolutním vítězem národní soutěže.
Pavla Mazancová (1994) – housle
Studentka Pražské konzervatoře pochází ze
Železného Brodu, kde ve zdejší hudební škole
začala hrát na housle. V 11 letech se stala
členkou mezinárodního mládežnického
orchestru Europera Jugendorchester, kde
setrvala pět sezón. V roce 2007 získala
2. místo v Národním kole ZUŠ v komorní hře
a o rok později též 2. místo v sólové hře.
Eva Schäferová (1995) – housle
Pochází z Liberce a v současné době studuje
Pražskou konzervatoř. Je dvojnásobnou
absolutní vítězkou houslové soutěže Josefa
Muziky v Nové
Pace a laureátkou
53. ročníku Mezinárodní houslové soutěže
Jaroslava Kociana v Ústí nad
Orlicí.
Absolvovala
houslové kurzy
v Litomyšli
u prof. Ivana
Štrause a prof.
Petera Michalici
v Kremnici.
www.zeleznybrod.cz

Magdaléna Ochmanová (1994) – klavír
Hře na klavír se věnuje od svých osmi let.
Navštěvovala ZUŠ Lounských v Praze 4, poté
pokračovala u profesora Z. Páleníčka a na
ZUŠ v Černošicích. Od roku 2011 studuje
Pražskou konzervatoř u profesora M. Rezka.
V roce 2008 získala 2. místo v Národním kole
soutěže ZUŠ ve hře na klavír. Opakovaně
hrála v Břevnovském klášteře na přehlídce
mladých pražských hudebních talentů. Také
se zúčastnila několika soutěží v zahraničí
(Paříž, 2006 – 1. cena a ocenění poroty; Itálie
2007 – 1. cena v kategorii čtyřruční hry;
Bordeaux, 2009 – 1.cena)
Součástí koncertu bude vernisáž výstavy
fotografií Petra Janžury s názvem Kousek
nebe. Výstava bude mít posléze pokračování
v Městském muzeu Na Bělišti.
Petr Janžura fotografuje zejména architekturu
a krajinu. Používá klasický a panoramatický
fotoaparát.
Ve své volné tvorbě se věnuje krajinnému
detailu a fotografii s duchovními motivy.
Od roku 1993 pracuje jako nezávislý fotograf
sdružený v Asociaci profesionálních fotografů, od r. 2010 pracuje jako kameraman
v Akademii věd ČR. Má za sebou mnoho
samostatných výstav doma i v zahraničí. Jeho
fotografie ilustrují knihy, sám publikuje.

KULTURNÍ AKCE

Pozvánka na XXXIV. koncert Na Poušti

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
Těšíme se na
Vaši účast. Pro
starší a těžce se
pohybující
spoluobčany
zajistíme odvoz od lékárny
U anděla ve
14.30 hodin.
za organizátory
Martin Tomešek
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KULTURNÍ AKCE

Miloš Havlík
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1. září 2012 od 14.00 hod.
na hřišti u hasičské zbrojnice.
K poslechu a tanci zahrají

KAPELNÍCI

HALLODRN (rock / Chuchelna)
FERNANDEZ (rock / Pěnčín)
THE BROKEN DAM (rock / Tanvald)
ERIDU (alternativní rock / JBC)

www.zeleznybrod.cz

KULTURNÍ AKCE

LOUČENÍ
S LÉTEM
V HORSKÉ
KAMENICI
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Ohlédnutí za létem 2012

KULTURNÍ AKCE

Město Železný Brod pořádalo na hasičském hřišti dva letní koncerty. Prvním byl koncert Deep
Purple revival. Spokojenost návštěvníků byla viditelně obrovská a koncert se tak velmi vydařil.
Na koncert přišlo 190 platících návštěvníků; účast byla tedy velmi dobrá. Druhou akcí na
hasičském hřišti byla Přehlídka železnobrodských kapel, která taktéž byla úspěšná a my jsme se
tak rozhodli s touto akcí pokračovat. Příští rok se můžete těšit na druhý ročník tohoto festivalu.
Za dobrovolné vstupné jsme od vás návštěvníků vybrali 6 725 Kč, moc děkujeme. Peníze šly do
Městské pokladny a vrátí se Vám návštěvníkům, např. pořádáním podobné akce.
Dalším velice úspěšným „hitem” letošního léta byly tzv. „AKTIVNÍ DNY”. Pro velký úspěch
budou Aktivní dny pokračovat i v měsíci září. Každé pondělí budete moci nadále navšívit
kovárnu Davida Szalaye (604 705 250), v úterý horolezectví s panem Kotyzou (732 956 688), ve
středu vodáctví (608 228 702), ve čtvrtek Poznávací okruh Trávníky s průvodcem (728 256 175)
a v pátek si budete moci navléknout svůj vlastní náhrdelník ve firmě Lampglas (777 987 070).

Koncert Deep Purple revival

Kovárna Davida Szalaye
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Přehlídka železnobrodských kapel,
na snímku jeden z členů skupiny Těsně vedle
www.zeleznybrod.cz

Léto
2012

Ukázka výroby ve firmě Lampglas
ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012

Blahopřejeme jubilantům
V létě 2012 oslavili významné životní
jubileum tito naši spoluobčané.
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti
Jubilanti ČERVENEC

75 let
Eliška Strnadová
Pavel Strnad
Jaroslav Janus
80 let
Vlasta Buchtová
Karel Hádek
Hana Bursová
Marie Zatloukalová
81 let
Marie Novotná
Helena Novotná
Božena Balatková

86 let
Helena Dostrašilová
Hana Kalousková
Naděžda Štrynclová
87 let
Olga Těhníková
Oldřiška Vaňátková
Růžena Klusáčková
88 let
Jaroslava Brychtová
92 let
Marie Plívová
Helena Lejnarová
Jubilanti SRPEN

82 let
Věra Hornová
Alenka Rychtářová

70 let
Helena Čechová
Hana Fišerová
Jana Sochorová
Božena Dubešová
Vlasta Vendišová
Václav Šafránek

83 let
Jarmila Bartošová

75 let
Ludmila Vrbatová

84 let
Věra Stuchlíková
Marie Ducháčková

80 let
Jana Havlíčková
Alena Polánková
Ludmila Fajxová
Blanka Kokošková

85 let
Jaroslava Stehrová
Dagmar Hušková
Dobroslav Horna
Věra Zelenková

www.zeleznybrod.cz

81 let
Věra Fetterová
Božena Patřičná

Eva Kašičková
Josef Zahradník
Anna Zapadlová
Miloš Matěcha
Miroslav Berka
82 let
Rita Ivanovová
Alenka Šulcová
Jaroslav Majšajdr
Bohumila Šůsová
Marie Hoření
Jaroslav Vele
83 let
Bohumil Kubín
Jaroslav Konývka
84 let
Jiřina Klápšťová
86 let
Bedřiška Krejčová
Olga Šilhánová
Libuše Stuchlíková
87 let
Josef Kopal

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

70 let
Pavel Šefr
Miroslav Šabatka
Josef Habřinský
Žofia Velová
Zdeňka Hamáčková

88 let
Rudolf Sůva
89 let
Olga Zíková
91 let
Anna Palová
93 let
Marie Ehrlerová

ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012
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Nabídka zájmové činnosti Domu dětí
a mládeže MOZAIKA – školní rok 2012/2013

PŘÍSPĚVKY

SPORTOVNÍ
Vodácký kroužek
400 Kč
Volejbal (od 10 let)
500 Kč
Volejbalová přípravka, sportovní hry
(od 6 do 10 let)
400 Kč
Volejbal dorost
500 Kč
Cvičení pro děti (správné držení těla, hry)
400 Kč
Turistický (poznávání přírody, hradů,
zámků, skanzenů)
400 Kč
Horolezecký kroužek
500 Kč
Taneční přípravka
500 Kč
Orientální tance, pokročilí 1 000 Kč
Orientální tance pro dívky 500 Kč
Lukostřelba
500 Kč
Aeirsoft (minimální počet – 8 zájemců)
600 Kč
Malý hasič
500 Kč
VÝTVARNÉ
Výtvarný kroužek
Keramika
Paličkování
Sklářský kroužek
Fotografický kroužek
Kouzelné nitě
Šikovné ruce
Řezbářský kroužek
Dívčí klub

500 Kč
900 Kč
400 Kč
800 Kč
600 Kč
400 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč

PŘÍRODOVĚDNÉ
Rybářský kroužek (možnost získání
rybářského lístku)
400 Kč
Přírodovědný kroužek
400 Kč
Včelařský kroužek
400 Kč
TECHNICKÉ
Automodelářský (od 9 let)
500 Kč + 800 Kč za model auta
Autodráha – Malá Skala 300 Kč
Elektrotechnický
500 Kč
Modeláři
500 Kč
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HUDEBNÍ
Trampská kytara
Etnické nástroje

600 Kč
400 Kč

JAZYKOVÉ
Angličtina pro nejmenší 500 Kč
Angličtina pro začátečníky 500 Kč
Němčina pro začátečníky 500 Kč
Němčina pro pokročilé
500 Kč
Ruština
500 Kč
OSTATNÍ
Kroužek vaření
500 Kč
Šachový kroužek
400 Kč
Dívčí klub (šití, batika, malba, vazby,
řemesla, hedvábí, …)
400 Kč
Dramatický kroužek
400 Kč
Předpoklad pro otevření kroužku je pět
přihlášených zájemců. Začátek a konec
zájmové činnosti je říjen až květen.
Přihlášky se přijímají do konce září. Platba
musí být uhrazena do konce října.

DOSPĚLÍ
Klub vodáků
Cvičení pro ženy (pilatesova metoda,
kondiční a harmonizační cvičení)
Zdravotní cvičení
Cvičení rodičů s dětmi
Jóga (klasické východní cvičení)
Orientální tance
Paličkování
Keramika
Počítač a internet
Němčina
Ruština
Včelaři
Dámský klub

ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012
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Hrubohorecké dětské hřiště roste do krásy!
Chtěli bychom poděkovat za
finanční podporu městu Železný
Brod, Sokolu Hrubá Horka,
Červenému kříži Hrubá Horka,
Havlíkovým a Štrinclovým, díky
kterým jsme mohli koupit nové
vybavení a vše potřebné pro
realizaci zvelebení hřiště.
Další velký dík patří všem, kteří
nám pomáhali, ať už s plánováním, úpravami, přesuny, kopáním, betonováním, sekáním
trávníku, výsadbou zeleně
a květin. Jsou to: J. Pala, Ducháčkovi, Jirákovi, Kubínovi, Balatkovi, Zákoutští, Vacardovi,
Hochmanovi, pan Šanda,
Kreidlovi, Kadlecovi, O. Dolenský, B. Agát, Smolovi a SDH Hrubá Horka, a s omluvou dík
i všem,na které jsem zapomněla.
Speciální dík patří dětem, které krásně namalovaly a rozveselily sousední zeď obchodu.
Dalšími počiny na Hrubé Horce jsou už snad kilometry natřeného zábradlí, za které vděčíme
panu Staňkovi. I paní B. Kopalová natírala a má na svědomí i naši výstavní autobusovou čekárnu
a kus práce u křížku (boží muka směrem k Jirkovu), kde řádil i J.Pala, p. Šanda, p. Kubín,
p. Kadlec a Smolovi. Všem nadšencům velké díky a spoustu síly do dalších projektů.

PŘÍSPĚVKY

Za osadní výbor Hrubá Horka
L. Potěšilová
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Sdružení zdravotně postižených

3. 9.

po

Úřední den od 14 hod.

5. 9.

st

Schůze výboru od 14 hod.

8.–15. 9.

e-mail:
e-mail:

neslysicizb@seznam.cz
SZdPZB@seznam.cz

Ozdravný pobyt v Chorvatsku (Tučepi). Odjezd účastníků 7. 9. v 16.30
hodin z autobus. nádraží v Žel. Brodě. Přejeme příjemný pobyt
a šťastnou cestu!

17. 9.

po

Klub ručních prací od 14 hod.

19. 9.

st

Kluby ONKO a DIA pacientů od 14 hod. (p. Petružálková)

Co připravujeme?
Na říjen zájezd do Náchoda (zámek) a zároveň do Polska (tržnice Kudowa Zdroj nebo
lázně Kudowa Zdroj = velmi hezké místo)

PŘÍSPĚVKY

Přejeme
všem našim
členům anapřátelům
krásnéinformačním
babí léto! středisku Železný Brod
Předprodej
vstupenek
Turistickém
Marcela Minářová

Náchodský zámek
www.zeleznybrod.cz
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15. 9. soutěž AEROBIC TEAM SHOW I., II. VT
22.–23. 9. soutěž SPORTOVNÍ AEROBIC A FISAF
FITNESS TÝMY I. VT
Obě akce se uskuteční v TJ SOKOL ŽELEZNÝ BROD
Doprovodný program:
– prezentace SUZUKI, AUTOCENTRUM FICS s. r. o.
– stánek sportovního oblečení O style
– prodej výrobků HELA-GLASS
– prodej bižuterie LAMPGLAS
– pro tatínky, dědečky a další zájemce bude otevřena
restaurace

Fotbalový klub Železný Brod
přehled zápasů – září
sobota 1. 9., 10.30 hodin – dorost ŽB vs. FAŠV Šluknov
neděle 2. 9., 15.00 hodin – muži „B“ ŽB vs. Zásada
neděle 9. 9., 17.00 hodin – muži „A“ ŽB vs. Hrádek n. Nisou
sobota 15. 9., 10.30 hodin – dorost ŽB vs. Semily
neděle 16. 9., 15.00 hodin – muži „B“ ŽB vs. Jenišovice
neděle 23. 9., 16.30 hodin – muži „A“ ŽB vs. Velké Hamry
sobota 29. 9., 10.30 hodin – dorost ŽB vs. Doubí
neděle 30. 9., 15.00 hodin – muži „B“ ŽB vs. Nová Ves (SM)

SPORT

SDH Jirkov pořádá soutěže v požárním sportu
sobota 1. 9. 2012 od 10 hod.
(soutěž je zařazena do seriálu
Jizerská liga)
Nejlepší týmy mužů a žen
z dalekého okolí.
Přijďte se podívat a fandit.
Občerstvení zajištěno.

Tomáš Fichtner
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Maratón a půlmaratón Těpeře 2012
Letošního závodu se účastnil reprezentant ČR
Jiří Novák (Remerx Merida Kolín), který na
posledním Českém poháru cross country
v Aši dojel na druhém místě a v celkovém
pořadí Českého poháru je také na druhém
místě. Je náhradníkem na olympiádu
v Londýně 2012. Dalším významným
účastníkem byla reprezentantka ČR Pavla
Havlíková (profesionální belgická stáj Young
Telenet Fidea), která také na posledním
Českém poháru cross country v Aši dojela na
druhém místě a vrací se postupně do závodů
po zranění.
Závodů se účastnila takřka celá stáj KC
Kooperativa, která si závod odjela v rámci
svého soustředění.

Kompletní výsledky všech kategorií včetně
fotografií a profilu tratě naleznete
zde: http://obec-tepere.blog.cz/
Celkem bylo 31 závodníků, 12 v kategorii
maraton 40 km, 19 v kategorii půlmaraton
20 km. Mezi závodníky bylo i 7 dětí.
Děkujeme našim sponzorům:

Detesk
TFNET
Město Železný Brod
Jindřich Pulíček

SPORT

2. ročník Maratonu a půlmaratonu Těpeře 2012 se jel
v okolí Železného Brodu
v malebné přírodě v členitém
terénu. Střídali se prudké
sjezdy a výjezdy na takřka
všech druzích povrchů. Trať
hodnocena jako náročnější, ale
všem se velice líbila. „Trať byla
pěkná, taková hravá“, prohlásil
vítěz maratonu Jiří Novák.

56

Výsledky elite (40 km):
1. Novák Jiří (Remerx Merida
Kolín) 1.51:49 hod.
2.Vlček Michal (KC Kooperativa SG) 1.52:53 hod.
3. Zelený Ondřej (Eleven Test
Team) 1.56:48 hod.
Výsledky ženy (20 km):
1. Havlíková Pavla (Young
Talenet Fidea) 1.07:04 hod.
2. Müllerová Lucie (Big
Shock Team) 1.11:57 hod.
3. Lorencová Judita (GHOST –
MOJEKOLO) 1.14:29 hod.

www.zeleznybrod.cz
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PRODEJ
STAVEBNÍHO
ŘEZIVA
VÝROBA
ź
ź
ź
ź
ź

kryté stání na auta
dřevníky
pergoly
altány
různé dřevostavby

Společnost

upozorňuje případné zájemce, že do
12. září 2012 je ještě možné zakoupit
v budově bývalého podnikového
ředitelství ŽBS (Železný Brod – Poříč,
vedle prodejny LIDL) použitý
kancelářský nábytek, a to za
doprodejní, velmi nízké ceny .
Po uplynutí výše uvedeného termínu
bude doprodej kancelářského
vybavení definitivně ukončen.

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

Kontaktní osobou prodeje je p. Milan
Mastník, e-mail: technik@detesk.cz,
tel. 734 575 542, 483 389 974.

Máte problémy s počítačem
a to jakékoliv?

LEVNĚ A RYCHLE

Pomůžeme, poradíme,
vyladíme, opravíme a to na
dálku přes internet.
Nabízíme také počítačové programy.
Firma ZA office, www.zaoffice.cz,
e-mail: zaoffice@zaoffice.cz

Náplně a tonery do tiskáren

HP, Canon, Epson,
Brother atd.
Osobní odběr
Brodecká 607

INZER
INZER
CE
CE

PR O D E J S L E P I Č E K
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s. r. o.

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět
prodává slepičky snáškových plemen Lohman
hnědý,Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček: 14–17 týdnů, cena: 159–170 Kč
Prodeje se uskuteční: v sobotu 8. září 2012
Železný Brod u autobus. nádraží v 16.30 hod.
Případné bližší informace – tel: 728 605 840,
728 165 166, 415 740 719

www.zeleznybrod.cz

v Železném Brodě
INKOUSTMONSTER.CZ
kontakt:

tel.: 602 143 380
Iva Šilhánová
ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2012
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Řádková inzerce
Sháním dlouhodobý pronájem či prodej
garáže v Železném Brodě. Ideálně Na Vápence
(horní řada), Jiráskovo nábřeží nebo
Masarykova (nad veterinou). Cena dohodou.
Kontakt: r.reif@centrum.cz nebo 777658198.

Koupím staré mince: zlaté, stříbrné i jiné.
Sběratel – solidní jednání 720 186 954.

Angličtina v Semilech - ukázková hodina
zdarma, výuka Callanovou metodou
(jednoduchá, zajímavá, zábavná). Štěpán
Hýsek, 721 826 714, stepanhysek@seznam.cz.

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

čb.
4,3 x 6 cm
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1 000

700

1 100

1 500

1 200

1 800

2 400

2 000

2 800

3 600

9 x 6 cm

1/4 str.

½ str.
18,4 x 12,4 cm

INZER
INZER
CE
CE

celá str.

60

barevná inz.,
zadní str. obálky

400

1/8 str.
9 x 12,4 cm

barevná inz.,
obálka uvnitř

Tesařské práce: 608 823 459

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 řádkové 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 %.

Vydává Město Železný Brod
Adresa: náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod
IČO: 00262633, Registrace: MK ČR E 10450
Grafické zpracování a odpovědný redaktor: Alena Malafarinová
Korektury: Eva Vozková, Milada Motlíková, Věra Šefrová
Tel: 483 333 925, mobil: 739 286 876
E-mail: zpravodaj@zelbrod.cz
Uzávěrka říjnového vydání: 14. září
Náklad: 2 800 ks
Tisk: Květoslav Zaplatílek - polygrafická výroba, Vesec
tel.: 481 320 303, fax: 481 320 363, e-mail: info@zaplatilek.cz
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pořádá 15. 9. 2012 v objektu bývalého
podnikového ředitelství ŽBS v Železném
Brodě – Poříči v době od 10.00 do 17.00 hod.

DEN ČÁSTEČNĚ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

autor vázy: L. Přenosil (1926)

e-mail: zpravodaj@zelbrod.cz

V rámci akce budou zpřístupněny některé
prostory budovy, v prodejně bude možné zakoupit výrobky společnosti Detesk za akční ceny
a v dočasné expozici shlédnout větší část
umělecké sbírky zejména železnobrodských
skleněných artefaktů z období od r. 1920 do
současnosti. Výstava bude doplněna některými
unikátními výrobky ze současné produkce
DETESKU. Vstup volný, pro parkování bude
k dispozici parkoviště před budovou.

