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Slovo starosty

Milí Železnobroďáci,

v tomto čísle Železnobrodského zpravodaje se mimo jiné dočtete o dotaci, kterou 

naše město získalo na revitalizaci sídlišť. Jsem opravdu moc rád, že se nám tuto 

dotaci podařilo získat, a to v celkové výši 6 mil. Kč. Finance budou použity na 

revitalizaci veřejných ploch, hřišť a parkovišť na sídlištích Na Vápence                

a Jiráskovo nábřeží. Příští rok bude naší prioritou získat dotaci na sídliště 

Vaněčkova, kde bude zejména potřeba vyřešit problematiku parkování. Již           

v letošním roce by se ale mělo obyvatelům Vaněčkovy ulice ulevit, protože pro 

jejich potřebu prozatím zpřístupníme parkoviště za radnicí B, které letos vznikne.  

Touto cestou přeji Vám všem příjemnou zábavu během Železnobrodského 

jarmarku     a místním občanům předem děkuji za trpělivost a shovívavost.

Těším se na setkání s Vámi na některém z veřejných zasedání osadního výboru ve 

Vaší místní části nebo na obnovené Neckyádě 25.června.

André Jakubička

starosta Města
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Usnesení ze 7. zasedání Rady města 
konaného dne 19. 4. 2011

Rada města schvaluje:
ź program zasedání rady města doplněný 
      o předložený bod
ź převod hospodářského výsledku přís-

pěvkových organizací do Rezervního 
fondu a do Fondu odměn dle přiloženého 
návrhu ředitelů příspěvkových organizací 

ź závazné podmínky pro provozování 
atrakcí v době konání Železnobrodského 
jarmarku 2011 dle dodaných podkladů

ź umístění reklamní tabule o rozměrech 2m 
x 0,65m na kovové konstrukci v prostoru 
autobusového nádraží v Železném Brodě 
pro firmu PALIVA-Bernat a.s. za cenu       
2 379 Kč ročně bez DPH, a to s účinností 
od 1. 1. 2011. Ve smlouvě bude ošetřeno, 
že nájemce bude nájemní ceduli udržovat 
ve vhodném stavu.

ź umístění reklamní tabule o rozměrech 
1,5m x 0,65 m na kovové konstrukci           
v prostoru autobusového nádraží               
v Železném Brodě pro firmu Darek Šmíd 
za cenu 1 825  Kč ročně bez DPH, a to         
s účinností od 1. 1. 2011. Ve smlouvě bude 
ošetřeno, že nájemce bude nájemní ceduli 
udržovat ve vhodném stavu.

ź rozšíření veřejného osvětlení v obci 
Železný Brod, části obce Střevelná,           
o jedno svítidlo a v souvislosti s tím 
uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene na umístění svítidla na pozemek 
st. pč. 78 k. ú. Střevelná, ve vlastnictví paní 
Jaroslavy Mrklasové, vše za celkové 
náklady maximálně 14 900 Kč.

ź pronájem jednoho parkovacího stání        
ve dvougaráži ul. Štefánikova čp. 83 
Železný Brod

ź čerpání prostředků ve výši 10 000 Kč       
na částečnou úhradu nákladů na kulturní 
program Muzejní noc v Železném Brodě

ź vyplacení příspěvku ve výši 8 000 Kč 
Mateřské škole Železný Brod, Stavbařů 
832, na dopravu dětí na plavání               
do Turnova a požaduje včlenění toho 
příspěvku pro příští rok do rozpočtu 
příspěvkové organizace 

ź poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol 
ŽBS Železný Brod, oddíl házené, na pořádání 
karnevalu ve výši 10 000 Kč

ź poskytnutí finančního příspěvku ve výši       
10 000 Kč + náklady na dopravu Broďance 
Železný Brod na přehlídku dechových hudeb, 
která se uskuteční dne 2. 5. 2011 v polské 
Olszyně 

ź pronájem ppč. 786/5 – trvalý travní porost      
o výměře 1882 m, ppč. 786/33 – trvalý travní 
porost o výměře 676 m, ppč. 786/34 – trvalý 
travní porost o výměře 775 m, vše      v k.ú. 
Střevelná

ź pronájem části ppč. 1393/1 – ostatní plocha    
v k.ú. Železný Brod za účelem umístění 
mrazícího boxu na městském koupališti        
v době letní sezony 2011

ź zřízení věcného břemene na zřízení a 
provozování distribuční soustavy, právo 
vstupovat, vjíždět na pozemek v souvislosti 
se zřizováním a provozováním distribuční 
soustavy na části ppč. 1578/4 v k.ú. Hrubá 
Horka za cenu 1 000  Kč

ź výměnu bytů mezi slečnou J. S., Vaněčkova 
431, Železný Brod a slečnou Z. M., nábřeží 
Obránců míru 580, Železný Brod

ź přidělení bytu č. 504 o velikosti 1+2               
v Železném Brodě, Stavbařů 728, panu L. L., 
nyní trvale bytem Stavbařů 728, výměnou    
za současně užívaný byt v témže domě.       
Ve smlouvě bude uvedeno, že si je vědom 
problému s nepřizpůsobivou bývalou 
nájemkyní, užívající bez oprávnění sousední 
byt a stížnosti na její chování nebudou 
důvodem k přidělení jiného bytu

ź přidělení bytu č. 505 o velikosti 1+2              
v Železném Brodě, Stavbařů 728, slečně J. A., 
nyní trvale bytem Na Vápence 811, Železný 
Brod. Ve smlouvě bude uvedeno, že si je 
vědoma problému s nepřizpůsobivou 
bývalou nájemkyní, užívající bez oprávnění 
sousední byt a stížnosti na její chování 
nebudou důvodem k přidělení jiného bytu.

ź přidělení bytu č. 403 o velikosti 1+1               
v Železném Brodě, Stavbařů 728, panu L. K., 
nyní trvale bytem Železný Brod, Na

2 
2 

2 
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náhradníkem pan J. B., nyní trvale bytem 
Železný Brod, Vaněčkova 408

ź poskytnutí příspěvku ve výši 4 000 Kč 
Základní škole  Pelechovská Železný 
Brod na Pražský maratón, který se usku-
teční dne 8. 5. 2011

ź program 5. zasedání Zastupitelstva města, 
které se uskuteční dne 4. 5. 2011 od 16.30 
hodin v zasedací místnosti městského 
úřadu v tomto znění:

1) Zahájení 
2) Kontrola plnění usnesení
3) Organizační záležitosti
4) Pozemky
5) Dotazy a připomínky členů             
 Zastupitelstva města a občanů
6) Přehled usnesení
7) Závěr

      školství a stanovuje do budoucna žádat o 
      pronájem rezervace na jarmark radu města

poskytnutí finančního příspěvku firmě 
Pekařství Bohemia na podporu předmětu 
podnikatelské činnosti provozování 
pojízdných prodejen
na základě kontrolního zjištění Bytového 
podniku přidělení jiného bytu paní B. L., 
Stavbařů čp. 390, Železný Brod
přidělení bytu slečně P. N., nyní bytem 
Masarykova 402, Železný Brod z důvodu 
evidovaných dluhů vůči Městu

Rada města bere na vědomí
příspěvek kulturní komise
urgenci nájemníků domu Na Vápence 775, 
Železný Brod na zatékání střechou               
i vyjádření Bytového podniku a ukládá 
Bytovému podniku, aby situaci řešil            
a odstranil problém vlhkosti
oznámení o přihlášení slečny E. K.              
na adresu Železný Brod, Vaněčkova 407
oznámení o přihlášení slečny J. Š. na adresu 
Železný Brod, Stavbařů 728
žádost paní L. F. o přidělení jiného bytu      
ze zdravotních důvodů
žádost pana L. P. o přidělení bytu 

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva 
města konaného dne 4. 5. 2011

Rada města souhlasí:
ź s konáním motorkářské mše a spanilé 

jízdy dne 7. 5. 2011
ź s rezervací na Železnobrodský jarmark 

2012 předloženou odborem kultury a

Zastupitelstvo města schvaluje:
ź program zasedání Zastupitelstva města     

v předloženém znění
ź vyhlášení veřejné soutěže „Co s kinem“
ź přijetí dotace na akci „Společná cesta 

našimi krásami“ podpořené z fondu 
mikroprojektů Euroregionu Nisa             
s vlastními náklady ve výši 1 927,18 €

ź rozložení splátek Tenisového klubu 
Železný Brod do čtyřletého období dle 
předloženého návrhu

ź prodej nezbytně nutné části ppč. 36 v k.ú. 
Chlístov u Železného Brodu, která tvoří 
přístup k domu čp. 3

ź prodej nezbytně nutné části ppč. 1216/3  
a ppč. 1218/1 v k.ú. Horská Kamenice,   
na kterých se nachází vzrostlý strom – 
lípa v havarijním stavu

ź prodej části cca 45 – 50 m ppč. 1218/1 v k.ú. 
Železný Brod manželům P. a J. R., Horecká 
808, Železný Brod, za cenu 181 Kč/1m

ź bezúplatnou směnu části ppč. 21/3 
(zastavěné pozemní komunikací a stavbou 
kříže) za část ppč. 708/2 (která nezasahuje   
do pozemní komunikace) vše v k.ú Chlístov   
u Železného Brodu

                                                                  
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
ź přípravu vzniku osadních výborů 
ź zápis z  2. zasedání finančního výboru ze dne 

23. 3. 2011

2

2
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Informujeme občany, že nově vznikl osadní 
výbor „Hrubá Horka“, kde došlo dne 3. 5. 2011    
k naplnění základní podmínky pro vznik výboru, 
a to minimálního počtu členů. Následně uvedený 
seznam členů osadního výboru a kontakty na ně, 
stejně jako budoucí termín a místo konání 
veřejného zasedání výboru, starosty města           
a občanů části Hrubá Horka naleznete na našich 
webových stránkách www.zeleznybrod.cz            
v sekci občan – orgány města – osadní výbory.

„Hrubá Horka“
Petr Kadlec – Hrubá Horka 113, Železný Brod, 
petr.kadlec64@seznam.cz
Božena Kopalová – Hrubá Horka 16, Železný 
Brod, 732 249 500 
Jaroslav Pala – Hrubá Horka 111, Železný Brod, 
775 390 178
Lucie Potěšilová – Hrubá Horka 24, Železný 
Brod, luckapote@gmail.com

Osadní výbory

Smyslem vzniku osadních výborů je zapojení 
občana do rozhodování o dalším rozvoji 
našeho města. Jakkoliv se jedná o přípravné 
osadní výbory, do kterých by měly 
proběhnout na podzim 2012 volby, vedení 
Města je vnímá jako plnohodnotné osadní 
výbory a je připraveno s nimi takto pracovat. 
Díky za váš zájem o naše každodenní 
prostředí.
Momentálně probíhají zasedání jednotlivých 
osadních výborů a starosty města s občany 
části Železného Brodu, pro kterou výbor 
vznikl. Tato zasedání budou veřejně přístupná 
a občané části města o nich budou svým 
osadním výborem informováni na výle-
pových plochách či jinak. 

 
„Střevelná“ 
- dne 2. 6. 2011 od 18.00 hodin

„Těpeře“
- dne 9. 6. 2011 od 18.00 hodin 
hasičárna Těpeře

„Trávníky“ (pro ulice Družstevní, 
Františka Balatky, Hluboká, Horecká, 
Jirchářská, Křížová, Malé náměstí, Na 
Stráni, Školní, V Trávníkách, Zahradnická, 
Železná) 
- dne 16. 6. 2011 od 18.00 hodin 

„Vápenka“ (pro ulice Brodecká, 
Komenského, Na Vápence, Nádražní, 
Svahová; část Brodec) 
- dne 23. 6. 2011 od 18.00 hodin

„Hrubá Horka” 
- dne 30. 6. 2011 od 18.00 hod.

aktuální informace o místě konání najdete 
na našich stránkách www.zeleznybrod.cz 

    Veřejná zasedání 
osadních výborů se  
starostou města 

V současné době je zpracováván materiál 
zabývající se zvyšováním nájemného v měst-
ských bytech a nová pravidla pro přidělování 
městských bytů. Projednávání tohoto materiálu 
je plánováno na zasedání Rady města 31. 5. 
2011. O výsledném rozhodnutí budete infor-
mováni na stránkách města a ve zpravodaji.

      Městské byty
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Rada města přijala doporučení hodnotící 
komise, která vybrala p. Doc. Ing. arch. 
Zdeňka Jirana.
Přihlásilo se 7 uchazečů, mnohdy velmi 
zvučných jmen. Výběr byl proto velmi 
složitý a odmítnutí ostatních by bylo ztrátou. 
Proto komise doporučuje spolupracovat         
i s ostatními vybranými uchazeči při hledání 
arch. řešení budoucích projektů Města a to     
s p. Ing. arch. Pavlem Janouškem, p. Ing. 
arch. MgA. Tomášem Legnerem,
p. Akad. arch. Michalem Šrámkem
a p. Ing.arch. Mikolášem Vavřínem.
Pan Doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran z archi-
tektonické kanceláře JIRAN KOHOUT 
ARCHITEKTI s.r.o. je spojen se Železným 
Brodem mj. projektem rekonstrukce              
a přestavby SUPŠ sklářské (aula, laboratoře, 
tělocvična). Více na www.jkarch.cz.
Popis činnosti městského architekta: 
-  Zpracovávat odborná stanoviska                 
k zásadním otázkám rozvoje města,              
k urbanistickým a architektonickým 
záměrům a projektům pro orgány města.
- Plnit funkci poradního orgánu pro vedení 
měs ta ,  komis i  p ro  vzh led  měs ta                       
v záležitostech souvisejících s rozvojem 
města, architektonických a urbanistických 
řešení.

 Město má externího městského architekta

- Vyjadřovat se pro stavební úřad z hlediska 
architektonického a estetického působení 
staveb, ke kterým předkládají investoři své 
dokumentace.
- Vyjadřovat se pro odbor územního plánování    
a regionálního rozvoje z hlediska urba-
nistického k souladu navrhovaných staveb          
s územním plánem města Železný Brod.
- Zpracovávat jednoduchá urbanistická řešení 
pro lokality ve městě Železný Brod.
- Navrhovat koncepci zeleně a životního 
prostředí jako podklad pro územní plánování.

       Město získalo dotaci na Regeneraci panelových    
                    sídlišť Na Vápence a Jiráskovo nábřeží
Město Železný Brod i v letošním roce žádalo 
o příspěvek na akce Regenerace panelových 
sídlišť (RPS) z Programu podpory bydlení 
pro rok 2011 Ministerstva pro místní rozvoj 
(MMR).

V letošním roce byly podány 2 žádosti,        
v obou případech jsme byli úspěšní a na 
obě akce tudíž bude poskytnuta dotace      
v celkové výši téměř 6 mil. Kč.

První akcí je RPS Jiráskovo nábřeží. Jedná se 
o I. etapu úprav tohoto sídliště. V rámci této 
akce budou opravena a vybavena dětská 
hřiště, opraveno bude sportovní hřiště            
u výměníku a oprav povrchu se dočká 
parkovací stání za domem čp. 717                   

(v Sokolské ulici). Celkové náklady na letošní 
úpravu tohoto sídliště jsou odhadnuty na        
3 160 700 Kč, přičemž MMR realizaci 
podpoří 2 209 329 Kč.
Druhou akcí je RPS Na Vápence, kde se usku-
teční již II. etapa, během které doznají změnu 
zejména parkovací stání, která budou 
provedena v zámkové dlažbě. Úprav se dočká     
i hřiště za panelovým domem čp. 758 – 761,    
na němž bude opraven povrch a umístěny 
prvky pro street aktivity. Náklady na regeneraci 
sídliště v letošním roce jsou ve výši 5 313 000 
Kč, příspěvek ministerstva je dosahuje             
3 713 857 Kč.

Doc. Ing. arch. Zdeňka Jirana
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V zájmu maximální úspory nákladů Města 
Železného Brodu v oblasti bankovních služeb 
jsme vstoupili do jednání s bankami, které mají 
pobočku na území Železného Brodu, tj. Českou 
spořitelnou a.s., GE Money Bank a.s.                 
a Komerční bankou a.s., a požádali je                 
o  předložení nabídky bankovních služeb 
využívaných městem s cílem, aby pro Město 
byly co nejvýhodnější.
Ve spolupráci s finančním výborem byly 
všechny tři nabídky posouzeny a jako  
nejvýhodnější se pro naše Město ukázala  
nabídka ČS a.s. Při výběru bylo též přihlédnuto 
k faktu, že přechodem k jiné bance by nám 
vznikly  náklady spojené se změnou účtů, 
m u s e l i  b y c h o m   p r o v é s t  s p o u s t u  
administrativních změn, občané by museli 
změnit své trvalé příkazy atd. 

Původní náklady na bankovní služby byly 
ročně cca 68 tis. Kč, nyní by měly být ročně    
ve výši cca 6 tis. Kč.
Tím, že máme nyní nastaveno zvýhodněné 
úročení na základním účtu na 1,1 % p.a.  
oproti původnímu úročení 0,75 % p.a. při 
zůstatku nad 5 mil. Kč, vyděláme na úrocích 
ročně o cca 80 tis. Kč více. 

   Opt imal izace  
nákladů v oblasti 
bankovních služeb

Nezaměstnanost se k dubnu 2011 v Železném 
Brodě  snížila na 10,9 %. Přitom minulý rok     
se ve stejném období pohybovala k 15,6 %. 
Trend snižování nezaměstnanosti je viditelný již 
několik měsíců.
Pomoci dalšímu snížení by mohla i plánovaná 
investice firmy Kamax, která chce postavit 
novou továrnu v turnovské průmyslové zóně  
Vesecko, kam je z Železného Brodu 13 km a 10 
min.  autem.

       Nezaměstnanost        
v Železném Brodě     
se  snížila

Policistům Obvodního oddělení Železný 
Brod se podařilo odhalit pachatele, kteří mají 
na svědomí odcizení ozdobných mříží od 
s t romů p řed  ob jek tem soko lovny                     
v Masarykově ulici v Železném Brodě.       
Ke krádeži došlo v noci z 4. 5. na 5. 5. 2011. 
Policisté prověřovali možné podezřelé osoby, 
vyhodnocovali nalezené stopy a zjišťovali 
poznatky v okolí. Výsledkem jejich mravenčí 
práce je odhalení trojlístku mladých zlodějů, 
kteří tyto litinové mříže odcizili. Všichni tři 
nyní čelí podezření ze spáchání přečinu 
,,krádeže“, za což mohou být potrestáni 
odnětím svobody v trvání až dva roky. Dva 
pachatelé jsou místní a jeden má trvalé 
bydliště v Liberci. Policisté dále prověřují 
sběrny surovin a pokoušení se dopátrat, kam 
ozdobné mříže zmizely. Hodnota odcizených 
mříží přesahuje částku 33 000 Kč a jejich 
hmotnost 400 kilogramů.

tisková mluvčí  PČR - KŘP Libereckého kraje 
por. Mgr. Ludmila Knopová

     Pachatel krádeže 
mříží u sokolovny 
dopaden

Ve středu 22. června 2011
na tržnici v Železném Brodě
První farmářské trhy 
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   Bleší trh se sklem
V rámci 5. výročí městských slavností „Skleněné městečko“ 
(17.–18. 9. 2011) připravuje místní Občanská beseda Železný Brod 
speciální doprovodnou akci – „Bleší trh se sklem“.
Bleší trh představuje speciální trh, na kterém může každý člověk 
prodat své věci ze skla nebo předměty se sklářstvím spojené 

(plakáty, fotografie, propagační tiskoviny apod.), o kterých si myslí, 
že je někdo může ještě potřebovat... 

 
Sklářský bleší trh je příležitost!

· pro občany města prodat své použité, ale fungující věci ze skla,
· pro sběratele ulovit do své sbírky nové přírůstky nebo naopak některé prodat,
· pro vetešníky, obchodníky s použitými věcmi nebo skleněnými kuriozitami,

 
…a hlavně je to příležitost pro návštěvníky města a zdejší obyvatele, jak strávit příjemný čas 
uprostřed svátečního dne, zkusit si zasmlouvat a najít přesně to, co „tak dlouho hledali“ nebo     
se divit nad tím, co všechno je možné ze skla vyrobit a dá se prodat... Všichni jsou vítáni, i děti     
si mohou s pomocí svých rodičů vyzkoušet svůj první prodej. Samozřejmě, že se částečně jedná 
o obchod, ale především jde o dobrou náladu! Sklářský bleší trh ožije díky zapomenutým 
kouskům ze sklepů a půd, které jsme se rozhodli konečně uklidit... Nezapomeňte, že všechny 
věci opředené vzpomínkami mohou znovu probudit fantazii a rozdat radost!
Sklářský bleší trh bude mít své jednoznačné zaměření, kterým je SKLO a budeme rádi, když 
prodávající budou toto témata dodržovat. Upřesňující pravidla účasti na Sklářském bleším trhu, 
stejně jako i místo a čas konání budou k dispozici na Turistickém Informačním středisku             
a zveřejněna na městském webu nejpozději v červenci, tedy cca 2 měsíce před konáním akce 
Skleněné městečko.

Skleněné městečko

Koordinační schůzka k akci Skleněné městečko 
(17. - 18. září 2011) se uskuteční v pondělí          
13. června 2011 od 16:00 hodin ve Střední 
uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném 
Brodě (aula). Plánovaná schůzka by měla být 
zaměřená na rozdělení kompetencí a organizační 
záležitosti.
Přítomným bychom představili také možný návrh 
na propagační tiskoviny.
Těšíme se na velkou účast sklářů a sklářských 
firem.

      Schůzka k akci 
Skleněné městečko

 Občanská beseda Železný Brod
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     Řešíte otázku, jak zajistit péči o svého 
blízkého v seniorském věku nebo o osobu      
se zdravotním postižením a přitom chodit    
do zaměstnání?

Řešení se nabízí ve zřízení tzv. 
„DOMOVINKY“. Ale co si vlastně 
představit pod pojmem „Domovinka“?
Jedná se o jakousi „školku“ pro seniory 
či zdravotně postižené. Do tohoto typu 
denního stacionáře můžete na určitou 
dobu umístit svého blízkého, který           
z důvodu stáří či zdravotního postižení 
není již soběstačný a vyžaduje zvýšenou 
péči druhé osoby.  V době, po kterou je 
osoba, o kterou pečujete, umístěna           
v tomto denním zařízení, můžete v klidu 
vykonávat své zaměstnání, případně       
si vyřídit nutné osobní záležitosti nebo 
pouze získat čas natolik potřebný pro 
odpočinek.  Je tot iž  známo, že 
dlouhodobá péče o osobu blízkou v seni-
orském věku či osobu se zdravotním 
postižením vede postupem času              
k naprostému nejen fyzickému, ale především psychickému vyčerpání pečující osoby. 
Po dobu pobytu v „Domovince“ je Váš blízký v péči profesionálních pečovatelek, které zajistí 
nejen případné podání léků či stravy, ale především zajistí aktivní využití času. Pobyt                   
v „Domovince“ lze využít individuálně dle aktuální potřeby klienta. Jedná se o placenou 
sociální službu dle § 45 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Domníváte se, že výše popsaná situace se Vás již nyní osobně dotýká nebo pro Vás bude aktuální 
v budoucnosti?
V tom případě Vás žádáme o spolupráci vyplněním přiloženého dotazníku. Otázky v tomto 
dotazníku směřují ke zjištění potřebnosti a případné využitelnosti „Domovinky“                        
na Železnobrodsku. Po vyplnění vhoďte dotazník bez obálky do kterékoliv poštovní schránky 
České pošty na území města Železný Brod nejpozději do 30. června 2011. 
Děkujeme za Vaši ochotu a spolupráci při budoucím plánování sociálních služeb pro 
Železnobrodsko.

Sasková Eva
vedoucí odboru sociálních věcí

9
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         sociálních služeb na Železnobrodsku
Jste osoba pečující o seniora či osobu s chronickým onemocněním nebo zdravotním

postižením?    ANO / NE

Uveďte věk osoby, o kterou pečujete:

Je tato osoba příjemcem příspěvku na péči?  ANO / NE

Využívali byste služby denního centra „Domovinka“ pro seniory a zdravotně postižené         
v Železném Brodě?   ANO / NE

Upřednostnili byste úhradu za pobyt a čerpané sociální služby na den nebo na 1 hodinu?

DEN / HODINA

Upřednostnili byste provoz denního centra spíše: Dopoledne / Odpoledne / Jinak (jak): 

Jak často byste měli případný zájem jej využívat?  Denně / 1-2 dny v týdnu / Jinak (uveďte jak):

         ANKETA – CO S KINEM DÁL?
Jistě všichni, kdo navštěvujete kino nebo se o tuto problematiku zajímáte, vidíte, že současný 
způsob provozování kina je neudržitelný. Náklady na provoz mnohonásobně převyšují příjmy a  
návštěvnost je velice nízká. Město Železný Brod se rozhodlo dát veřejnosti prostor,                         
aby se vyjádřila k budoucímu fungování kina v otevřené veřejné soutěži. Sledujte stránky města 
www.zeleznybrod.cz 

Jak byste řešili současnou situaci kina?

1. Ukončit provoz Městského kina? ANO / NE

2. Chtěli byste, aby byl vybudován nový menší sál v jiných prostorech (např. sokolovna)?  
    ANO / NE

3. Pokud navrhujete ukončit provoz kina nebo jeho přestěhování do jiných prostor, máte návrh na   
    smysluplné využití stávajících prostorů kina? (Odprodat? Pronajmout? K jakému účelu?)

4. Je pro Vás současný den a čas promítání - úterý od 17:30 h. příp. čtvrtek od 16:30 h. vyhovující?
    ANO / NE (pokud ne, vypište jaké dny a časy by Vám vyhovovaly) 

5. Co je pro Vás rozhodující u filmu?
    Země původu / Žánr / Herecké obsazení / Recenze (názory kritiků) / Cena

Po vyplnění vhoďte dotazník bez obálky do kterékoliv poštovní schránky České pošty na území města 
Železný Brod nejpozději do 30. června 2011. 

Vyplněnou anketu, prosím, odevzdejte nejpozději do 13. 6. 2011 do Turistického informačního střediska. 
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Zemědělská půda představuje národní 
bohatství, je nenahraditelným výrobním 
prostředkem umožňujícím zemědělskou 
výrobu a je jednou z hlavních složek 
životního prostředí. Ochrana zemědělského 
půdního fondu, jeho zvelebování                 
a racionální využívání jsou činnosti, 
kterými je také zajišťována ochrana             
a zlepšování životního prostředí.
K zajištění těchto cílů vydal čs. stát právní 
normy, kterými jsou zákon č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů a zákon č. 
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a        
o změně některých souvisejících zákonů,     
ve znění pozdějších předpisů.
Dle těchto právních norem jsou vlastníci 
nebo nájemci pozemků ve smyslu § 3, 
odst.1) zákona povinní o ochraně země-
dělského půdního fondu hospodařit na ze-
mědělské půdě tak, aby nepoškozovali 
okolní pozemky a příznivé fyzikální, 
biologické  a chemické vlastnosti půdy.      
Ve smyslu § 3 , odst.1), písm. a) zákona        
o rostlinolékařské péči je pak právnická 
nebo fyzická osoba, která pěstuje, vyrábí, 
zpracovává nebo uvádí na trh rostliny, 
rostlinné produkty nebo jiné předměty, a 
vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, 
která je užívá z jiného právního důvodu 
povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření 
škodlivých organismů včetně plevelů tak, 
aby nevznikla škoda jiným osobám nebo 
nedošlo k poškození životního prostředí 
anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
Jedná se tedy o povinnost chránit pozemky 
a porosty na nich před plevely (např. pcháč 
oset, šťovík tupolistý, šťovík kadeřavý, 
pelyněk černobýl, lebedy, merlíky, rmeny, 
bolševníky). Znamená to zajišťovat během 
vegetačního období jejich průběžnou

       Upozornění pro všechny vlastníky 
a nájemce pozemků na jejich povinnost 
zabezpečení obhospodařování těchto ploch

 likvidaci, neboť v době květu jsou 
plevele jednou z příčin alergií, svým 
rozšířením po vysemenění ohrožují 
hospodářskou činnost a narušují životní 
prostředí obcí a měst.

Městský úřad Železný Brod – odbor 
životního prostředí, jako orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu a orgán 
rostlinolékařské péče, ve smyslu ust. § 3, 
odst.1) zákona č. 334/1992 Sb., a           
ve smyslu ust. § 3, odst.1), písm. a)  
zákona č. 326/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů,  v y z ý v á  
všechny vlastníky a nájemce pozemků 
v katastrálních územích Železný Brod, 
Chlístov, Jirkov, Střevelná, Hrubá 
Horka,  Bzí ,  Horská Kamenice               
k  p l n ě n í následujících  
preventivních ochranných opatření : 

1. Na neobdělávané orné půdě 
provést 2x ročně posečení porostu 
v termínech do  30. 6.  a do  31. 8.  
běžného roku. 

2. Na pozemcích s trvalým travním 
porostem u přirozeně 
jednosečných porostů provést 
pokos travní hmoty 1x ročně      
do 10. 7.  běžného roku. 

       Na ostatních trvalých travních  
      porostech provést pokos 2x ročně 
       do 30. 6. a  31. 8.  běžného roku.
3. Na neposečených enklávách 

zemědělské půdy po pastvě nebo 
po sklizni provést pokos do  15. 9.  
běžného roku.

4. Na nezemědělské půdě a staveb-
ních pozemcích provést pokos 2x 
ročně do  30. 6.  a  31. 8.
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porosty na pozemcích, které spadají do 
zvláštního režimu hospodaření podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. Takovéto plochy tvoří 
např. ochranná pásma, chráněná území, 
lokality s výskytem zvláště chráněných 
rostlinných a živočišných druhů.

Nesplněním uloženého opatření se 
právnické osoby a fyzické osoby 
oprávněné k podnikání vystavují 
nebezpečí sankčního postihu ve smy-
slu § 20 zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu. Fyzické osoby mohou 
být postihnuty v přestupkovém řízení 
podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, o přestupcích. 
Orgán státní správy ve věcech 
rostlinolékařské péče může fyzické 
nebo právnické osobě, která neplní 
povinnosti při omezování výskytu 
plevelů, které se šíří z neobdělávané 
zemědělské a neudržované neze-
mědělské půdy na okolní pozemky, 
uložit podstatně vyšší pokutu podle § 
78 zákona o rostlinolékařské péči.
              Odbor životního prostředí MěÚ 

ź V posledním měsíci MP 
zadržela při činu pachatele, 
který ničil vchodové dveře do 
p a n e l o v é h o  d o m u  v e  
Vaněčkově ulici. Případ byl 

předán KPPP, kde pachateli hrozí pokuta až 
15 000 Kč a náhrada vzniklé škody.

ź V květnu MP odchytla 20 psů. 15 jich bylo 
vráceno majiteli a 5 jich skončilo v útulku. 
Dále byli odchyceni dva hadi a jeden páv, 
kteří našli nový domov v záchranné stanici 
Košťálov.

ź V květnu MP spolu s PČR zasahovala při 
rvačce na Poříči. Pachatel skončil na PČR a 
postižená byla převezena LSPP do nemo-
cnice.

ź V květnu MP zaznamenala nárůst problémů  
s opilci, kteří zůstávají ležet po celém území 
města. MP řešila 16 případů. Ve dvou 
případech musela zasahovat LSPP, protože 
byl ohrožen život podnapilých. U ostatních 
nebyl stav vážný, tak byli probuzeni a 
doprovozeni domů. 

ź Celkem bylo v květnu přijato 190 oznámení, 
20 z nich bylo vyřešeno v blokovém řízení,  
25 případů bylo řešeno ve spolupráci s policií 
ČR. 4 případy byly předány k dořešení 
správnímu orgánu. Zbytek případů byl 
vyřešen domluvou nebo se jednalo o žádosti 
o pomoc, které nemají trestněprávní 
charakter.

Městská policie upozorňuje
V červnu nás čeká tradiční Železnobrodský 
jarmark. Tato zábava s sebou přináší i řadu 
dopravních omezení. Žádáme občany, aby v této 
době sledovali pozorně dopravní značení. Vyhnete 
se tak možnému postihu. Vozidla, která budou 
ponechána tam, kde budou tvořit překážku nebo       
v uzavřených ulicích, budou odtažena. Při 
jarmarku dochází také k nárůstu počtu návštěvníků 
města, který s sebou každoročně přináší i nárůst 
kriminality. Prosíme občany, aby pozorně 
sledovali své okolí a jakékoliv podezření, že se děje 
něco nezákonného, ohlásili na MP.  K oznámením 
nebo informacím o změnách dop. značení 
využívejte tel.  602 646 188 

 velitel MP sstr. Hriník Pavel.

                                                                                                                       

                             

Městská policie 
Železný Brod

Rally Bohemia

RZ Líšný - Dlouhý, neděle 3. 7. 2011 
uzavírka 7.00 - 17.00 hod. 

RZ Plavy - Haratice, sobota 2. 7. 2011 
uzavírka 7.30 - 17.30 hod. 

RZ Splzov - Pěnčín, sobota 2. 7. 2011
uzavírka 6.30 - 16.30 hod.

RZ Železný Brod - Vrcha, neděle 3. 7. 2011
uzavírka 7.30 - 17.30 hod. 
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Upozorňujeme rodiče, že mateřské školy v Železném Brodě: 

ź Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327, 

      odlouč. prac. Mateřská škola Železný Brod, Na Vápence 766,

ź Mateřská škola Železný Brod, Stavbařů 832,  

budou o hlavních prázdninách uzavřeny v době 

    od  11. července do 21. srpna 2011  
O veškerých podrobnostech a způsobu platby stravného                 
a pobytného budou rodiče informováni v jednotlivých mateřských 
školách.

Prázdninový provoz mateřských škol

Analogové vysílání ČT1 bude 
30. 6. 2011 ukončeno. 
Program ČT2 analogově již 
nevysílá.
Digitální vysílání programů České televize lze 
přijímat pomocí signálu DVB-T MUX1, 
území je pokryté.
Během tohoto roku je plánováno ukončení 
provozu dalších analogových vysílačů (Nova, 
Prima). Pokrytí našeho území digitálním 
signálem DVB-T MUX2 je nedostatečné. Není 
zde umístěn místní převaděč nebo opakovač 
signálu, tudíž v nižších polohách města není 
signál v patřičné kvalitě zachytitelný.              
V současné době České Radikomunikace 
nehodlají zřizovat pro naše území dokrývač. 
Jsou ale připraveny území dokrýt na pokyn 
jednotlivých televizních stanic. O situaci jsme 
informovali jednotlivé televizní stanice Nova, 
Prima, Barrandov. S jejich stanovisky budete 
seznámeni. Pokud máte problémy s příjmem 
digitálního signálu MUX2, tedy televizí Nova, 
Prima a Barrandov, obracejte se s tímto 
problémem nejlépe přímo na jednotlivé 

       Přechod na digitální pozemní vysílání 
                   v Železném Brodě

televizní stanice. Na jejich pokyn by 
následně mělo být naše území dokryto 
místním dokrývačem.
Podrobné informace k ukončení ana-
logového vysílání ČT1
Ve čtvrtek 30. června 2011 v pozdních 
večerních hodinách ukončí řádný provoz 
analogový dokrývač ČT1 Železný Brod (29. 
kanál). Jeho vysílání bude od 23. týdne 
označené piktogramem (symbol v podobě 
čtyř čtverečků v pravém spodním rohu 
obrazovky). Podle tohoto grafického prvku 
přímo v obrazu diváci snadno poznají, že 
přijímají signál z vysílače, jehož vypnutí se 
blíží. Stejného dne dojde k ukončení 
analogového vysílání z vysílačů Trutnov -
Černá hora a Liberec - Ještěd.
Pokrytí digitálním zemským vysíláním 
České televize – multiplexem veřejné 
služby se všemi čtyřmi programy ČT –         
v územní oblasti Trutnov, kam naše město 
patří, zajišťují vysílače velkého výkonu 
především Liberec – Ještěd (43. kanál), 
Trutnov – Černá hora (40. kanál) a místní 
opakovač digitálního signálu umístěný        
na ZŠ Pelechovská.

Mateřské školy a zejména rodiče dětí děkují 
Tomáši Fichtnerovi 

za zdokumentování Školní akedemie 2011. 
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Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst spotřeby 
elektrické energie v České republice za období let 1989–2005 činil 8 %, v oblasti domácností 
však až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých úspor může dosáhnout i koupí nových, 
energeticky úsporných elektrospotřebičů. 
Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie a o 62 % 
méně vody než průměrný model roku 1985. Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou 
energie ve srovnání s typickým modelem roku 1990.
O nákupu velkých domácích spotřebičů, jako jsou lednice nebo pračky, rozhoduje ze 43 % 
případů celá rodina. O způsobu likvidace „vysloužilců“ se ale tento „kolektivní orgán“ radí jen 
ve 28 % případů. Většinou se o ni tedy musí postarat jeden konkrétní člen domácnosti, podle 
zjištění výzkumníků nejčastěji ten, kdo domů přináší nejvíce peněz. 
A musíme si přiznat, že právě během posledních 2 let se českým domácnostem peníze 
nevydělávaly právě snad-
no, což ukazuje prodlu-
žování doby, po kterou dnes 
musejí spotřebiče sloužit 
bez ohledu na to, že na trhu 
jsou v bohaté nabídce jiné, 
výkonnější a úspornější. 
Možná tak ubylo i času, 
který mohou ekonomicky 
aktivní lidé věnovat čemu-
koli mimo výdělečné čin-
nosti. Možná by stálo za to 
sednout si a spočítat, kolik 
bychom v domácnosti uše-
třili, kdybychom si koupili 
spotřebič nový, energeticky 
úsporný. I když jde jedno-
rázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje. 
Orientaci, který spotřebič je úsporný, a který ne, by nám měl poskytnout energetický štítek. 
Základní vodítko je označení energetické třídy, jež se značí písmeny od A pro ty nejúspornější až 
po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy a přináší i další užitečné informace 
(spotřeba vody, hlučnost apod.).
Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím starým? S tím, jak 
roste informovanost o celém systému zpětného odběru vysloužilých spotřebičů, ale také stoupají 
nároky Čechů na jeho komfortní fungování. Opakované průzkumy například ukazují, že o celé 
desítky procent klesá deklarovaná vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni ujít nebo ujet                     
s nefunkčním elektrospotřebičem na sběrné místo. Malé spotřebiče, jako třeba fény, jsou 
obyvatelé ochotni dopravit průměrně na vzdálenost 1 417 metrů, velké na 1 475 metrů. 
Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro občany síť míst, kde je možné 
vysloužilé elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností 3 900 obyvatel. Dnes jejím 
prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých žije přes 93 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou 
vytvořena především ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení. 

Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
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Méně pohyblivým spoluobčanům Železného 
Brodu a okolí nabízíme vypůjčování knih 
pomocí SMS objednávky, možno i zavolat       
na číslo 721 844 330 nebo 605 988 046                 
s donáškou do domu. Seznam knih Vám 
dodáme do Vaší schránky nebo si ho můžete 
najít na internetových stránkách:
 http://turnov.casd.cz/zeleznybrod.php
Knihovnu provozujeme zdarma jako službu 
svým bližním. 

Církev adventistů sedmého dne  
poskytuje službu

 SMS knihovna 

 Informace o změně ordinačních hodin
ź MUDr. Jarmila Miklová si dovoluje informovat, že 
      od 1. května spolupracuje ve své ambulanci 
      s MUDr. Alešem  Miklem

       MUDr. Jarmila Miklová                MUDr. Aleš Mikl    
     Pondělí                       8.00-12.00   13.00-15.15

     Úterý                                               13.00-18.00                8.00-12.00
     Středa                                                                                 8.00-12.00   13.00-18.00
     Čtvrtek                      8.00-12.00   13.00-15.15
     Pátek                          8.00-12.00

ź Ambulance pro gynekologii, homeopatii a akupunkturu,
      Masarykova 486, 46822  Železný Brod.
      Objednání k vyšetření na telefonním čísle 483 389 272.

        Jelenia Góra 
hlavní náměstí Plac Ratuszowy 

Jelenohorské instituce připravují 2. ročník 
události, jejímž ústředním tématem je 
sklářská tvorba a výtvarné umění spojené        
s tradicemi regionu. Kdysi byl region 
Krkonoš a Jizerských hor proslulý výrobou 
kvalitních sklářských výrobků. Aby ochránilo 
toto dědictví, Krkonošské muzeum (Muzeum 
Karkonoskie) v Jelení Góře vytvořilo jednu    
z největších sbírek ateliérového skla v Polsku.

1. – 3. července 2011

V pátek 10. 6. od 8.00 hod.  
Restaurace Sport, Železný Brod

školení BP při svařování.

Průkazy s sebou!
Kontakt - B. Pastorek, tel.: 606 410 230

14.00 hod. - dětské sportovní odpoledne
17.00 hod. - utkání ve volejbale
19.00 hod. - slavnostní valná hromada
20.00 hod. - taneční country zábava se skupinou Kapelníci

TJ Sokol 

Hrubá Horka 
25. června 2011

110 let organizace TJ Sokol Hr. Horka
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27. června si připomínáme den smrti JUDr. Milady Horákové, 
která byla roku 1950 komunisty popravena oběšením.
Na její počest a počest dalších obětí bývalého režimu je tento den 
považován za Den politických vězňů. 
JUDr. Milada Horáková se narodila 25. 12. 1901 v Praze. Byla to 
velmi vzdělaná žena a právnička. Znala se se spoustou významných 
osobností té doby, např. T. G. Masarykem a jeho dcerou Alicí, 
Karlem Čapkem... Roku 1946 ji prezident Beneš vyznamenal 
Československým válečným křížem a Československou vojenskou 
medailí I. stupně.
Po komunistickém puči roku 1948 dala najevo, že je odpůrcem 
Února. Vzdala se poslaneckého mandátu, přestala se stýkat               
s funcionáři své "obrozené" strany, a to v tehdejší době znamenalo 
SMRT.  27. září 1949 byla zatčena, mučena a 27. června 1950 
popravena komunisty za velezradu a vyzvědačství. Za její milost se   
u tehdejšího prezidenta Gotwalda přimlouvalo spoustu známých 
osobností, mezi nimi např. Albert Einstein. Zanechala po sobě tehdy 
16 letou dceru Janu, která později emigrovala do Spojených států a 
stala se z ní zubní laborantka.

Poprvé byl tento svátek slaven 1. června 1950. A již tehdy se konal 
pro děti ve více než 50 zemích světa. Myšlenka na vytvoření takového 
dne vznikla na zasedání výboru Mezinárodní demokratické federace 
žen v Berlíně rok před prvními oslavami. Tento nápad byl podpořen 
také Mezinárodní odbornou federací pracujících ve školství                 
a Světovou federací demokratické mládeže. Mezinárodní konference 
na ochranu dětí pak v roce 1952 ustanovila pevné datum, a to nám 
dobře známý 1. červen.

Den politických vězňů - 27. června

JUDr. Milada Horáková

....čest jí a dalším obětem
komunistického režimu

       Mezinárodní den dětí - 1. června 
       už patří mezi důchodce

ź Ve dnech 1. - 9. března 1950 bylo provedeno národní sčítání lidu.      
Ke dni 1. března 1950 bylo v Železném Brodě 2 983 obyvatel.

ź Též v březnu bylo provedeno rozhodnutí zemského národního výboru 
o formálním připojení osady Brodec k městu Železný Brod. Tato 
osada patřila odedávna k obci Smrčí. Počet obyvatel se tím zvýšil         
o 234 osob.

ź Počátkem června byly slavnostně dány do provozu dva nové tenisové 
dvorce, které si vybudoval tenisový oddíl většinou brigádnickou prací 
(asi 3 000 hodin).

Čteme z Brodské kroniky - rok 1950

Z
A

J
ÍM

A
V

O
S

T
I



17
http://www.zeleznybrod.cz ZPRAVODAJ   ČERVEN 2011

Nastává nejkrásnější doba roku – léto s nejdelším dnem roku. Ve Švédsku a vůbec v celé 
Skandinávii se těší na dlouhý den a krátkou noc, na bílou noc, kdy slunéčko sotva zapadá, na 
rozdíl od dnů a nocí před šesti měsíci, kdy se slunéčko sotva udrželo rozsvícené na nebi. Toto je 
kouzelná doba Midsummeru. Kdo nezažil tuto oslavu, nedovede si představit, co to představuje 
pro těch 20 milionů seveřanů. Oslavuje se letní Solistice – slunovrat a zároveň očekávání 
úrodného roku. Je to národní svátek slavený s velkou vervou na mnoha místech. Začíná se 
vždycky v pátek, v sobotu je svátek narození Sv. Jana Křtitele. Pochopitelně se města vylidní        
v pátek, kdy měšťané opustí svá obydlí, nasednou do aut a zaplní silnice a cesty mířící na venkov. 
Venkov ve Švédsku jsou většinou lesy a příroda kolem jezer a podél mořských břehů, kde letní 
chaty Švédů jsou skryty.  Z čeho se skládá taková typická oslava – samozřejmě, že za prvé  z jídla 
a pití, a toho mají Švédi na výběr nepřeberně hodně, hlavně ryby nakládané, slanečky, smažené i 
vařené, ochucené nejrůznějšími smetanovými omáčkami. Tak jako všichni seveřané si 
pochutnávají na tekutých dobrotách kdykoliv a kdekoliv, tak i Švédi proplétají své jídelní chody 
spoustou  téměř znárodnělých písniček doprovázených typickými alkoholickými dobrotami typu 
Akvavit. Děti mezi tím proberou okolní louky, které se během krátkého jara rozzářily tisíci květů 
a zapletou je do nádherných věnečků a girland. Odpoledne se zorganizují na místních loukách 
kolové tance za doprovodu lidových houslistů a harmonikářů. Pak přijde večeře a odchod na 
místní taneční parket na dřevěném můstku na blízkém jezírku nebo zátoce v moři. Lampiony září 
svým blikotavým světélkem do kouzelné bílé noci opředené spoustou pověr.
Odvažte se zabloudit na Sever a užít norské fjordy a švédská jezera s tisíci ostrovů. Zážitky 
skandinávské romantiky Vás neopustí po dlouhá léta….

Ing. Jaroslav Kalfus

Slunovrat je astronomický termín pro okamžik, kdy Slunce má 
vůči světovému rovníku největší (v případě letního slunovratu), 
respektive nejmenší (v případě zimního) deklinaci. Letní 
slunovrat nastává na severní polokouli obvykle okolo 21. června 
a zimní 21. prosince, přičemž jejich přesný čas se může mírně 
měnit.
Slunovraty mají vztah k náklonu zemské osy od roviny oběhu 
Země okolo Slunce, nikoli se vzdáleností Země od Slunce.

Letní slunovrat - 21. června 2011, 17. 16 hod. 

Letní slunovrat ve Skandinávii

Sluneční paprsky už mají sílu. Navíc nad Arktidou je 
výrazné zeslabení ozónové vrstvy, které se projevuje 
také v Evropě střední. Zákaz vypouštění freonů do 
ovzduší přináší první ovoce. Podle výzkumu by se měla 
poškozená ozónová vrstva začít zacelovat od roku 2020 
a ozónová díra nad Atlantikem by mohla úplně zmizet 
do roku 2050. 

      Nad Evropou je ozónová díra! 
      POZOR NA SLUNÍČKO!
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ź Výlepovou službu zajišťuje Turistické 
informační středisko Železný Brod:

náměstí 3. května 37 
468 22  Železný Brod

ź Do objednávky jako dodavatele, 
prosím, uvádějte

Město Železný Brod
náměstí 3.května 1
468 22 Železný Brod
IČ:00262633, DIČ: CZ00262633

ź Výlep probíhá vždy v pondělí,          
ve středu a v pátek (mimo svátků) a 
cena za výlep je účtována od 
následujícího dne (tzn. od úterý, 
čtvrtka, soboty).

ź Ve městě je 8 výlepových ploch, z nichž 
4 jsou velké a 4 menší, proto pro výlep 
přijímáme: 8 kusů plakátů formátu 
A3, A4 a menší, ale pouze 4 kusy 
plakátů formátu A1 a A2 .

ź

ź

ź

ź

ź

Sezónní turistické noviny Český ráj 2011
Kalendář akcí - Jizerské hory 2011
Nové pohledy - Riegrova stezka a Pozdrav z Českého 
ráje
Stamp medaile - sběratelské mince radnice a 
Klemencovsko
Kniha - Za tajemstvími kraje pod Kozákovem - 
Ladislav Šourek  

              Podmínky výlepu plakátů 
              v Železném Brodě

       Novinky v Turistickém
        informačním středisku

ź V případě delší kampaně (více než 2 
týdny) posílejte náhradní plakáty na přelep

ź Pokud máte zájem o vyvěšení plakátu          
v Turistickém informačním středisku  
ZDARMA, stačí poslat jeden plakát navíc,

ź V případě přeplněných ploch nebudou 
přijímány další plakáty

ź Cena: formát A1, A2 –  4 Kč vč. DPH 
(3,36 Kč bez DPH)/ 1 ks/ 1 den

formát A3, A4 – 2 Kč vč. DPH  
      (1,68 Kč bez DPH)/ 1 ks/ 1 den

Prosím zasílejte maximálně výše 
stanovený počet plakátů, plakáty navíc 
nebudou vylepeny.

Arnošt Rozinek a Jaromír Bureš ze 
Železného Brodu odjeli na cyklistickou 

výpravu BROD - GIBRALTAR. 
Přejeme jim šťastnou cestu a těšíme se na 
jejich zážitky, které zveřejníme ve zpravodaji.
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Karel Svoboda,
dlouholetý člen ochotnického 
divadelního souboru TYL. 

Až budu na louce v objetí sedmikrás
o tobě snít a vymýšlet proč nepřišla´s,
až skloním se pokorně nad jednou z nich
bude mi smutno. Bude to hřích,
když budu láskou opilý?
Poletují myšlenky jak dva motýli
v obavách, by vánek lehce vál,
chladil a líbal, milence hrál...

Obloho modrá, buď náš chrám,
jak slunce pálí, spálí křídla nám!
Strome zelený, obloho ranní,
věčné listů třepotání,
buďte útočištěm láskou stižených
v prchavém okamžiku!
Být vůní trávy opilý a vlasů tvých...?
Já slyšel v tichém lásky vzlyku,
že láskou opít se, to není hřích...

ve středu 1. června 2011 -    16.00 hodin

Městské kino -  promítání pro děti - zdarma

Červen

Pásmo kreslených pohádek

Po 23 letech je tu opět NECKYÁDA
25. června 2011

sraz plavidel v 9.00 u lávky - hasič. hřiště
v 10.00 hod.

Občerstvení zajištěno

ź start: u lávky v Žel. Brodě
ź cíl: pod mostem v Žel. Brodě
     (pokud plavidlo a plavec ještě  něco  
       vydrží, pod mostem ho čeká další 
       zatěžkávající zkouška) 

Na podzim roku 2011  má zájem Travesti sk. 
Hanky Panky a Travesti sk. Kočk . Jelikož oběma vyhovět nelze, obracíme se na Vás            
s dotazem, kterou skupinu Vy sami jako diváci raději navštívíte. Pokud jste viděli 
vystoupení obou těchto skupin, napište nám svůj názor na jejich vystoupení. Své odpovědi 
posílejte nejpozději  do 30. června 2011 na e-mail: kultura@zelbrod.cz

opět k nám do divadla přivést svoji novou show 

Připravujeme na letní prázdniny: 
Pohádky na Městském koupališti v Železném Brodě
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výstava „Skleněné odznaky a plakety“      7. 6. – 30. 9. 2011

Výstava připomene fenomén skleněných upomínkových 
předmětů, vydávaných při nejrůznějších příležitostech - 
sjezdech, oslavách, sportovních utkáních... V Železném Brodě a 
okolí existovalo v minulosti mnoho drobných i větších výrobců, 
kteří se výrobou tohoto drobného mačkaného zboží zabývali.    
V minulosti ale nebyla tomuto druhu sklářské výroby věnována 
větší pozornost a ani ve sbírkovém fondu muzea se nenacházejí 
větší kolekce těchto předmětů. Proto jsme oslovili soukromé 
sběratele a díky jejich sbírkám můžeme představit alespoň 
malou část tohoto pestrého výrobního oboru.
Fotografie: Skleněná plaketa ke slavnostnímu otevření budovy 
Městské spořitelny podle návrhu Jaroslava Brychty, autor fotografie 
Gabriel Urbánek 

Městské muzeum v Železném Brodě

SKLÁŘSKÁ EXPOZICE, náměstí 3. května

výstava „Jaroslav Prášil - obrazy“                           24. 5. - 31. 7. 2011

Výstava zahájená v rámci Svatojánské pouti u kaple sv. Jana 
Nepomuckého na Poušti nad Železným Brodem má své 
pokračování v prostorech národopisné expozice na Bělišti. 
Charakter díla umělce Jaroslava Prášila velmi dobře 
zapadne do kontextu expozice, neboť jeho umělecká činnost 
je prostoupena lidovou řemeslnou tvorbou. 
Lidové řemeslo je již od dětství nedílnou součástí jeho 
života. Sám si pěstuje a zpracovává len, ovládá techniku 
předení, paličkování nebo třeba pletení košíků. Polovinu 
času tráví na své chalupě, která je zaplněna všemožnými 
sbírkovými předměty týkajícími se převážně technologie 
zpracování lnu: vochlicemi, trdlicemi, přeslicemi a 
kolovraty. 
Není náhodou, že prof. ak. mal. Jaroslav Prášil vede Ateliér 
přírodních materiálů na Fakultě umění a designu Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zde vznikají grafické listy, 
které budou hlavní náplní připravené výstavy.

NÁRODOPISNÁ EXPOZICE, Běliště

muzeum připravuje:

výstava Milan Průša:  Asambláže
(zahájení 6. 8. 2011 v rámci benefičního koncertu v kapli sv. Jana Nepomuckého na Poušti)
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Řemeslné dílny pro veřejnost:                   sobota 18. 6. 2011 od 13 hod.   
MOKRÉ  PLSTĚNÍ
Výtvarná dílna bude vedena lektorkou paní Monikou 
Kalpakci. Zájemci si budou moci vyzkoušet zpracování 
ovčího rouna technikou mokrého plstění. Letos se dílna 
zaměří na plstění plošné, výsledkem by měly být drobné 
kabelky či obrázky. 
Kurz začíná ve 13.00 hodin v prostorech národopisné 
expozice na Bělišti a bude trvat 3 hodiny. Je určen 
především pro dospělé, popř. děti od 12 let s dopro-
vodem. 
Kurzovné na osobu je 350 Kč (materiál zahrnut v ceně), 
veškeré potřebné pomůcky budou k dispozici na místě.
Prosíme zájemce, aby se předem hlásili telefonicky (483 389 081), elektronickou poštou 
(reznikova@zelbrod.cz) nebo osobně v muzeu. Počet míst je omezen.

Připravujeme:
29. 6. - 24. 7.  - výstava „Obrazy okolí” - Dagmar Loumová, společná výstava

                         „Skleněné fantazie + podivní tvorové hor” - Procházkovi

NÁRODOPISNÁ EXPOZICE, Běliště

Připravované akce:

KONCERT NA BĚLIŠTI

V pátek 2. 9. 2011 od 19 hod. vystoupí v přírodním areálu 
Běliště pražská skupina Hm... (www.skupina.hm) 
Organizátoři akce - Občanská beseda a Městské muzeum - 
chtějí navázat na tradici koncertů na Bělišti.

Městská galerie Vlastimila Rady

Eliška Lhotská - šperk, David Mazanec - obrazy 
a  Lucie Švitorková - sklo.

Bývalí absolventi sklářské školy v Železném Brodě, kteří            
se rozutekli do všech koutů světa a dále pokračují ve studiu        
na vysokých školách, představí svou současnou tvorbu.

výstava „Šperk, obrazy, sklo”                                    21. 5. - 5. 6. 2011

Výstava „iQPARK na cestách” 13. 6. - 31. 7. 2011 

z důvodu rekonstrukce podlahy v Městské galerii bude výstava umístěna v Městském kině. 
Otevírací doba: úterý - neděle 13.00 - 16.00 hod. 
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ke kostelu Nejsvětější Trojice v sobotu    
18. června 2011 od 9.30 hod.

HLAVNÍ SCÉNA: 
  9.30 - 10.30  slavnostní poutní mše 
11.00 - 12.00  Taneční a swingový orchestr  
                        ZUŠ Železný Brod 
12.30 - 13.30  bluegrassová skupina Funny 
                        Grass
14.00 - 14.30  pěvecký soubor Pěnčín
15.00 - 15.30  Huntířovský sbor
18.00 - 19.30  bzovské Depos Trio - lokální 
                       džez
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI:
12.30 - 13.30  Dobrý den, dědečku a    
                        babičko – pohádka
15.00 - 16.00  Jak Honza málem o své 
                        štěstí přišel - pohádka
13.00 - 18.00  vyjížďky hasičskými auty a  
                        stříkání z vodního děla
 od 11.00         dílny pro děti – malování, 
                        navlékání korálku ad.
od 11.00          projížďky na koních

Tradiční jarmark a dobré pohoštění
od 12.00 do 17.00  otevřena vyhlídka na 
věži kostela
13.00 - 16.00  pro odvážné vysokozdvižná 
hasičská plošina
od 11.00  střílení z luků s Lukostřelci 
Pojizeří

ź ukázky výroby foukaného skla a figurek

ź

ź

ź

Autobusová doprava
do Bzí rozc. ze ŽB: 9.15, 11.15, 13.15, 15.15,  
                               17.15, 19.15
do Ž. Brodu:

Srdečně zvou pořadatelé: 
Bzovský okrašlovací spolek, www.bzos.cz, 
mobil: 777 854 586
S podporou: Studio Pentimenti, Tiskárna 
Zaplatílek, Město Železný Brod, fa Heglss, 
Sokol Bzí, Hasiči Bzí, HZS LBK Semily

VI. Staromilská pouť do Bzí

10.37, 12.37, 14.37, 16.37, 18.37, 

20.37

POUŤ

Program: k tanci a poslechu hraje RUMová AFÉRA
                 soutěže a hry pro děti
                 májka, střelnice
                 pultový prodej poutního zboží
Občerstvení: koláče, medovina, pečené maso, grilovaný sýr...

Sobota 25.června 2011 od 14.00 hod. 
               na  hřišti u huntířovské sokolovny

Huntířovská pouť
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Letos probíhala celostátní soutěž ZUŠ v hudebním oboru (smyčcové nástroje, klavír, kytara) a    
ve výtvarném oboru. Naši žáci dosáhli opět vynikajících výsledků. Těšíme se z jejich úspěchů    
a blahopřejeme jim i jejich učitelům!

Srdečně zveme na 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
nejlepších žáků a souborů hudebního oboru 
Základní umělecké školy v Železném Brodě

Městské divadlo v Železném Brodě 
v úterý, dne 21. června 2011 v 17 hodin

Vstupné dobrovolné

Výsledky soutěží základních uměleckých škol

Marie Magdalena Jiřenová, 
housle, učitel Josef Hlubuček

1. místo s postupem

1. místo s postupem

1. místo s postupem

1. místo 

1. místo 

3. místo

3. místo

Kateřina Paldusová, housle, 
učitel Josef Hlubuček

Nikola Šilhánová, klavír, 
učiteka Miloslava Vacíková

 Kateřina Kobrová, kytara, 
učitel Bohumil Vocel

Výtvarný obor:
V dubnu se žáci výtvarného oboru ZUŠ zúčastnili přehlídky a výstavy VO ZUŠ Libereckého 
kraje. Krajské kolo proběhlo v Liberci ve výstavních prostorech Magistrátu města Liberce            
v Radničním sklípku v době od 14. dubna do 31. května 2011. Soutěžili jsme s projektem „Kraj 
kolem Jizery“, zaměřeným na naše město, přírodu, regionální pověsti a sklářské tradice.           
Na projektu jsme pracovali tři roky. Začali jsme regionálními pověstmi a v roce 2009 realizovali 
výstavu „Po stopách doktora Kittela“ v Matičním centru v Krásné. Vloni v červnu jsme v Městské 
galerii Vlastimila Rady v Železném Brodě vystavovali projekt s názvem „Po Jizeře do Českého 
ráje“. V tomto školním roce jsme se zaměřili na sklářské tradice a tvorbu skleněné bižuterie.         
V silné konkurenci jsme obstáli a část projektu - kolekce keramiky a kolekce skleněné bižuterie – 
byla odbornou porotou poslána do národního kola. Národní kolo 11. ročníku přehlídky ZUŠ               
se uskuteční ve Šternberku v říjnu tohoto roku. Výstava potrvá od října 2011 do září 2012.             
Z úspěchu máme radost a dětem i učitelům Mgr. Janě Kasalové a Janu Šimkovi blahopřejeme! 

     Josef Hlubuček

Hudební obor okresní kolo krajské K
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Základní umělecká škola Železný Brod, Koberovská 589, příspěvková organizace
vyhlašuje pro školní rok 2011 / 2012

ZÁPIS
nových žáků do všech oddělení

HUDEBNÍ OBOR 
Studium v hudebním oboru začíná zpravidla přípravnou hudební výchovou, ta je určena pro 
pilné a talentované děti, které po prázdninách začnou chodit do 1. třídy základní školy. Během 
tohoto roku se děti seznámí s možnostmi studia, zvolí si vhodný hudební nástroj: housle, violu, 
violoncello, klavír, kytaru, zobcovou flétnu, sólový zpěv a začnou zpívat v oblíbeném dětském 
pěveckém sboru HVĚZDIČKY. 
Do nástrojových oddělení lze přijmout  i starší děti. Vyučují: Josef Hlubuček – housle, viola, 
violoncello, zpěv, Miloslava Vacíková, Vojtěch Wachtl – klavír, Bohumil Vocel – kytara.         
Do dechového oddělení přijímáme děti všech věkových kategorií, které mají zájem o hru            
na některý z těchto nástrojů: trubka, pozoun, lesní roh, klarinet, saxofon, zobcová a příčná 
flétna, bicí nástroje. Vyučují: Rudolf Müller a Jiří Richter.
HVĚZDIČKY (přípravný dětský pěvecký sbor pro děti ve věku od 6 let) a ŘETÍZEK 
(reprezentační dětský pěvecký sbor pro děti ve věku od cca 9 do 18 let). Podmínkou přijetí je 
úspěšná talentová zkouška, hlasové předpoklady a dobrý prospěch. Sbormistr: Josef Hlubuček.

VÝTVARNÝ OBOR 
Do výtvarného oboru přijímáme děti všech věkových kategorií – od nejmladších, kde                  
se zaměřujeme na všestranný rozvoj výtvarného talentu a estetického cítění, až po speciální 
přípravu našich absolventů ke studiu na uměleckých a pedagogických školách s důrazem            
na sklářské a bižuterní obory. Dobře vybavené ateliéry výtvarného oboru umožňují dětem práci 
nejrůznějšími výtvarnými technikami jako je kresba, malba, grafika a alternativní techniky, děti 
poznají práci se dřevem, textilem, sklem a dalšími materiály včetně modelování z keramické 
hlíny s bohatě barevnými glazurami. Seznámí se s díly slavných malířů, sochařů, architektů, 
zúčastní se zájezdů a exkurzí do galerií, zámků a ateliérů, jejich nejlepší práce budou vystaveny     
a zaslány na významné soutěže.  
Nastoupit je možné již nyní, během června, „na zkoušku” do prázdnin. Za toto období nebudou 
děti platit žádné školné!
Vyučují: Mgr. Jana Kasalová (605 058 540) a Jan Šimek (602 288 665) 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Pod tímto názvem se skrývá populární a dětmi velmi oblíbený obor, kde se děti učí výrazné           
a správné výslovnosti, pohybu na jevišti a všem dalším základům dramatického umění. Přes 
známé jazykolamy, pohybové a slovesné etudy se děti záhy dopracují k nastudování divadelní 
hry, kterou na konci školního roku předvedou rodičům a veřejnosti v divadle. Výsledkem studia     
v LDO by měl být všestranně vybavený, sebevědomý mladý člověk, schopný dobře komunikovat 
se svým okolím, srozumitelně formulovat své myšlenky, což uplatní nejen na jevišti, před 
mikrofonem či kamerou, ale především v denním kontaktu s lidmi. Vyučující: Milana 
Vilušínská

Vážení rodiče, milé děti,
máte-li zájem o studium v některém z těchto oborů, přijďte se informovat a přihlásit do 
ředitelny ZUŠ. Rádi vám zodpovíme vaše dotazy, nabídneme možnosti studia, provedeme 
vás po škole, ukážeme vám učebny a ateliéry.           

Josef Hlubuček, ředitel ZUŠ v Železném Brodě    
Veškeré informace a přihlášky ke stažení na:
www.zus-zelbrod.cz   www.retizek.eu     Telefony: 483 389 327,  777 894 050
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Ve dnech 18. – 20. 4. 2011 se konala oficiální 
návštěva prezidenta Václava Klause a paní Livie 
Klausové Libereckého kraje. Jednalo se o třetí 
o f i c i á ln í  návš t ěvu  pana  p r ez iden t a                       
v Libereckém kraji, ale právě tato třetí návštěva 
byla již dvakrát odložená. O to více je významná 
skutečnost, že právě železnobrodská firma byla 
jedním z mála míst, které si oddělení protokolu 
Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) 
zařadilo mezi „vybrané“ a rozšířilo tím třetí kolo 
příprav. 

Dne 19. 4. 2011 byla firma František Halama – 
Original Czech Art Crystal poctěna návštěvou 
paní Livie Klausové, která si vyžádala zařadit do 
s v é h o  s e p a r á t n í h o  p r o g r a m u  p r á v ě  
železnobrodskou firmu. Prvotní překvapení a 
údiv pracovníků Krajského úřadu Libereckého 
kraje byl po seznámení s malou rodinnou firmou 
vystřídán spokojeností a nadšením z firmy, která 
se může směle zařadit mezi chlouby 
Libereckého kraje (dále jen LK) vedle např. 
společnosti Elmarco zabývající se nano-
technologiemi nebo dalšími.
„Nejednalo se o náhodu, ale o dlouhodobě 
připravované setkání“ říká Robert Halama. 
„Vzhledem k firemní historii jsme se snažili 
navázat na historické úspěchy, spolupráci          
s KPR. V původní firmě mého dědečka, 
založené v roce 1932, byly vyráběny velmi 
unikátní skleněné výrobky, jež sloužily mimo 
jiné jako protokolární dary již před více než 65 
lety. V roce 2008 jsme poprvé oslovili KPR               
s oficiální nabídkou spolupráce. Zkušenosti      
ze spolupráce s jinými významnými úřady státní 
správy, ale hlavně velmi unikátní skleněné 
výrobky té nejvyšší kvality nám umožnily být 
odpovídajícím kandidátem pro zařazení mezi 
dodavatele KPR.“

„Samozřejmě návštěva první dámy pro nás byla 
významnou událostí a svým způsobem                
i přípravy byly odlišné v porovnání s jinými 
akcemi. Prakticky několikrát měsíčně zde máme 
zahraniční návštěvy z různých koutů světa, na 
které se pečlivě připravujeme a díky rozdílům

        Livie Klausová navštívila 
firmu Františka Halamy v Železném Brodě

např. kulturním se často jedná o přípravu 
velmi specifickou. Detaily návštěvy paní 
Livie Klausové však byly konzultovány          
s příslušnými pracovnicemi Krajského úřadu 
LK a věřím, že vše proběhlo v pořádku. 
Jednalo se zejména o záležitosti     z oblasti 
protokolu, kdy např. pozvaní hosté, vítání, 
zasedací pořádek nebo květiny a dary mají 
svá pravidla.“ Návštěvy se kromě první dámy 
účastnila i manželka hejtmana LK paní 
Jaroslava Eichlerová, tajemnice paní Livie 
Klausové paní  Libuše Schmidová,                 
za rodinnou firmu pan František Halama, 
Robert Halama s manželkou Lucií a pan 
starosta André Jakubička, který měl možnost 
první dámě verbálně představit město 
Železný Brod.”

„Vzhledem k tomu, že návštěva byla časově 
omezena, i když nakonec se přeci jen 
protáhla, měli jsme nejednoduchý úkol 
předem sestavit si časově odpovídající plán – 
program“ doplňuje Robert Halama. 
„Množství témat a materiálů, které jsme 
chtěli paní Livii Klausové představit, by 
samozřejmě pokrylo několikanásobek 
stanoveného času.“  
Skutečný program zahrnoval představení 
historie firmy a současné aktivity, ukázku 
tradičních výrobků z dob původní firmy 
Halama, zejména předměty dekorované 
státními symboly.
Paní Livie Klausová byla nadšena 
pokračováním rodinné tradice a jako 
odbornici v oblasti ruční sklářské výroby ji 
uchvátila ukázka unikátních kovových 
reliéfních forem. Mezi současnou produkcí ji 
zaujaly výrobky ze skloviny Jade.

V závěru návštěvy provedla manželka 
prezidenta republiky zápis do pamětní knihy 
firmy František Halama. Během loučení byl 
první dámě předán dar z tradiční kolekce 
firmy Halama.
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Ohlednutí za akcemi ve fotografiích

Otevřená radnice 6. 5.

Otevřená radnice 6. 5.

Otevřená radnice 6. 5.

Livie Klausová v Brodě 19. 4.

Livie Klausová v Brodě 19. 4.

2011
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Před čtyřmi lety nebyl pátek 13., ale smutek zasáhl 
celé město. Shořela historická zvonice…
Letošní májový podvečer byl slavnostní. V kostele sv. 
Jakuba Většího sloužil páter Jan Jucha mši svatou,         
ve které děkoval mimo jiné přítomnému zástupci města 
p. Ing. Loumovi za obnovenou sochu na náměstí v ŽB. 
Právě v máji, zasvěcenému Panně Marii a všem 
maminkám, s pýchou a pokorou na tuto památku 
hledíme.
… uprostřed kamenné čtyřboké kašny je mohutný, tři 
metry vysoký hranolovitý podstavec s reliéfem 
desfourského znaku a silně vystupující římsou.             
Na podstavci spočívá zlacená barokní socha Panny 
Marie Immaculaty v nadživotní velikosti, stojící            
na oblaku s hadem a hlavičkami andílků. Postavena je        
v 1. pol 19. stol. Vedle Klemencovska byla v 1968 
poslední chráněnou památkou velkého náměstí…
Tolik zápisky p. Jiřího Josefa, býv. starosty ŽB z r. 
1992

Pro další generace uchovala V. Petružálková,
bývalá redaktorka Železnobrodského zpravodaje

1. ak. mal. prof. Stanislav Libenský a ak.    
    soch. Jaroslava Brychtová
    - za rozvoj českého uměleckého skla a  
     budování dobrého jména Železného Brodu
2. pí Eva Vozková
    - za dlouholetou práci kronikářky Města  
    Železný Brod
 3. Vodní elektrárna Železný Brod, a.s.
    - za výrazné přispění k proměně tváře města

Předání cen předcházela akce "Otevřená 
radnice", kdy byly zpřístupněny kanceláře 
vedení Města Železný Brod, stroj radničních 
hodin nebo zázemí divadla či promítací kabiny    
v kině. Návštěvníkům se věnoval osobně 
starosta, místostarosta a tajemnice, kteří           se snažili občanům přiblížit svoji práci a další 
směřování našeho města včetně investičních záměrů. Celkem se přišlo do radnice podívat něco 
přes dvěstě návštěvníků. Celý slavnostní den i večer ukončil ohňostroj k příležitosti 66. výročí 
osvobození republiky. 

Ceny starosty Města Železný Brod
a Otevřená radnice 6. května 2011

Pátek 13. května 2011 
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Všem jubilantům blahopřejeme 
a do dalších let přejeme hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti.

Pokud oslavíte narozeniny v měsíci červnu a nepřejete si být 
zveřejněni v  dalším vydání Železnobrodského zpravodaje, 
můžete  zavolat do redakce na tel. č.: 
483 333 925, mobil: 602 716 133 nebo napsat na e-mail: 
zpravodaj@zelbrod.cz, a to nejpozději do 10. června 2011.

V měsíci květnu 2011 oslavili 
významné životní jubileum

 tito naši spoluobčané

Mária Farbárová
Erika Suchá
Marie Borovičková
Věra Trejbalová
Radomír Čivrný
Anna Rejzková
Alžběta Šerešová
Václav Kalousek
Hana Gromová

Věra Veselá
Jiřina Šilhánová
Rudolf Bouček
Alenka Drbalová
Josef Trakal
Karel Sládek
Hana Votočková
Adéla Novotná
Milada Slavíková

Blahopřejeme jubilantům
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Danielle Steelová:
ź  Světla  Jihu
Jedenáct let uběhlo od chvíle, kdy za sebou 
hrdinka románu zanechala světla amerického 
Jihu, aby utekla od manželovy zrady a pový-
šenosti jeho rodiny. Nyní je okolnostmi 
donucena poslat svou sedmnáctiletou dceru       
k manželově rodině do Charlestonu a otevřít 
tak staré rány.

Dean Koontz: 
ź Záblesk
Autor v románu kombinuje prvky hororu, 
thrilleru a science-fiction do strhujícího 
napínavého příběhu dívky, kterou v nej-
kritičtějších chvílích jejího života chrání 
tajemný neznámý objevující se vždy v do-
provodu bouře a blesků.

Rollins, James: 
ź Oltář ztraceného ráje
Po pádu Bagdádu narazí dva iráčtí chlapci       
na ozbrojené muže rabující v městské 
zoologické zahradě. Stovky exotických zvířat 
se pašují do západních zemí, tento zločin ale 
skrývá ještě hlubší tajemství.

Vlastimil Vondruška: 
ź Prokletí brněnských řeholníků
Historická detektivka, v níž je Oldřich               
z Chlumu vyslán do Brna vyšetřovat krádež      
v klášteře tamních minoritů, ukáže se ale, že     
ve hře je cosi znepokojivého a záhadného.

Z novinek v městské knihovně
Hana Whitton: 
ź Levandulová princezna
Román o lásce Karla IV. k jeho první manželce 
Blance z Valois.

ź Ivan Kraus: Vedlejší nebe
Tragikomický příběh ze současnosti, jehož 
hrdinou je redaktor bulvárního časopisu.

Mariusz Szczygiel: 
ź Udělej si ráj
Kniha polského autora o současné české 
společnosti a kultuře vypovídá především        
o vztahu (či spíše absenci vztahu) Čechů          
k Bohu a víře.

ź Rory Stewart: Místa na půl cesty
Autor prošel napříč Afghánistánem v neklidné 
a nepřehledné době po dvaceti letech bojů. 
Nebezpečnou cestu horskou krajinou 
uprostřed zimy přežil díky své znalosti 
perských dialektů, muslimských zvyků            
a vlídnosti místních lidí.

Sergej Lukjaněnko: 
ź Nanečisto.  Načisto
Dvoudílná sci-fi současného úspěšného 
ruského autora. Nenápadný prodavač malé 
počítačové firmy nečekaně ztratí identitu         
a stane se takzvaným „funkcionálem“ – 
tvorem, který je z čísi vůle vyřazen z běžného 
života a současně obdařen výlučnými 
schopnostmi. Hodlá si však učinit jasno, kdo 
za jeho proměnou stojí a kdo rozhoduje o něm i 
mnoha dalších.

Město Železný Brod a Sdružení 
Český ráj  si Vás dovolují pozvat      
na Fórum cestovního ruchu, které     
se uskuteční ve čtvrtek 9. června 2011 
od 15:00 hodin v restauraci U Zvonice     
v Železném Brodě.
Fórum je určeno především pro 
podnikatele v cestovním ruchu, ale 
také pro odbornou veřejnost, která má zájem diskutovat o budoucnosti cestovního ruchu 
v Českém ráji. Vzhledem k tomu, že se budeme  věnovat i sklářské tématice, budeme 
rádi v případě, že se účastní zástupci všech místních sklářských firem a podnikatelé.
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SVATOJIŘSKÝ 
OHEŇ 
Svátek sv. Jiří, 
světce bojujícího 
proti zlu v jaké-
k o l i v  p o d o b ě ,  
kterého si skauti 
vybrali za svého 

ochránce, se letos sešel s velikonočním 
obdobím. O víkendovce světlušek a vlčat se 
proto oba tyto svátky krásně prolnuly. Děti 
se přes den učily plést pomlázky, zdobily 
vajíčka a vyráběly si velikonoční beránky.  
Odpoledne na ně čekalo překvapení             
v podobě ukázky záchranářské akce 
železnobrodského hasičského sboru. Hasiči 
přijeli se svou technikou do skautského 
areálu a názorně předvedli, jak se 
havarované zablokované auto musí 
rozstříhat, aby se z něj mohla vyprostit 
zraněná osoba. Děti si pak zblízka prohlédly 
nástroje potřebné k vyprošťování a záchraně 
osob, promluvily si s velitelem hasičů           
o jejich práci a dokonce i chvíli stříkačkou 
vlastnoručně „hasily“ keře u Žernovníka.  
Večer se několik hasičů zúčastnilo i zapálení 
našeho slavnostního ohně na počest svátku 
sv. Jiří a spolu s námi strávili příjemný večer. 
Hasiči, děkujeme a těšíme se na další 
spolupráci.

SVOJSÍKŮV  ZÁVOD
Antonín Benjamin Svojsík (5. 9. 1876 -     
17. 9. 1938) byl pedagogem a zakladatelem 
českého skautingu (který v českém prostředí 
dostal jméno Junák), jeho propagátorem a 
organizátorem. Původně Antonín František 
se narodil v roce 1876 jako druhý ze čtyř 
synů. Stal se učitelem tělocviku, přezdívku 
Benjamin získal jako nejmladší člen 
Českého pěveckého kvarteta, které 
vystupovalo i ve světě. Se skautingem se 
seznámil v Anglii, s nadšením začal 
dokonce překládat knihu zakladatele 
světového skautingu Roberta Baden-
Powella Scouting for boys. Myšlenky 
anglického skautingu ale upravil pro české

poměry, na podzim 1911 založil chlapecký 
skautský oddíl a v roce 1912 uspořádal první 
skautský tábor, kterého se zúčastnil třeba            
i básník Jiří Wolker. V roce 1912 také vydal 
knihu „Základy junáctví“, do které přispěla řada 
dalších spisovatelů a profesorů – Mikoláš Aleš 
(nakreslil obálku), Alois Jirásek,   K.V.Rais, dr. 
J. Guth-Jarkovský a další.  Zemřel v roce 1938. 

Na památku zakladatele českého skautingu se 
jednou za dva roky pořádá tzv. Svojsíkův závod. 
Je určen pro děvčata a chlapce ve věku od 10 do 
16 let, nezávodí jednotlivci, ale tzv. družina, což 
je ideálně skupinka o 6 - 8 členech. Podoba 
Svojsíkova závodu se v průběhu let různě 
proměňovala, ale to, co zůstává, je zaměření 
úkolů na souhru všech členů družiny při řešení 
nejrůznějších situací. 

V pátek 13. května nasedla družina 
železnobrodských skautů do vlaku a vydala se 
do Jilemnice, aby se zúčastnila okresního kola 
Svojsíkova závodu. Na louce u jilemnického 
skautského domova vyrostlo stanové městečko, 
kde si kromě nás chystali nocleh i skauti              
z Turnova, Semil a Tatobit. Za soumraku jsme se 
všichni vydali do blízkého lesíka, kde jsme se 
dověděli, že při letošním závodě budou družiny 
pomáhat slavnému dobrodruhovi jménem 
Indiana Jones znovu získat svatý grál. Jilemničtí 
nám totiž zinscenovali krátké představení,          
v němž jsme na vlastní oči viděli, jak Indiana 
Jones onen po staletí hledaný tajemný pohár 
našel, ale vzápětí o něj byl nacisty připraven. 
Rádcové jednotlivých družin proto při večerním 
ohni slíbili, že se budou snažit, aby se svatý grál 
vrátil zpět do dobrých rukou a nemohl být 
zneužit lidmi se zlými úmysly.

Po mírně mrazivé noci nás v sobotu ráno v 6:30 
probudil samotný Indy Jones hrou na kytaru a 
vzápětí s námi zahájil ranní rozcvičku, aby naše 
svaly byly dobře připravené na náročný den.      
Po ranní hygieně, snídani a slavnostním nástupu 
se družiny vydaly za svým posláním. Závod 
probíhal v krásné krajině poblíž Jilemnice, byť 
les byl místy poničen nedávnými vichřicemi. Na 
jednotlivých stanovištích družiny prověřovaly

Skautský oddíl Železný Brod 
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své schopnosti, dovednosti i hranice svých 
možností. Jednalo se o rozdělání ohně, 
štafetové předávání předmětu bez pomoci 
rukou, řešení šifry a logické hádanky, o vázané 
stavby, zdravovědu, znalosti z historie, ale          
i o vyplnění formuláře pro získání cestovního 
pasu nebo občanského průkazu pro Indyho 
Jonese, hledání stanoviště pomocí GPS atd.  
Úkoly byly občas sice opravdu náročné, ale 
dost často jsme se u nich i dobře bavili. V cíli 
pak již družiny očekával Indiana Jones            
se svatým grálem, takže dobro přece jen zase 
jednou zvítězilo. 

Naše družina si zaslouží velkou pochvalu, 
protože všichni bojovali poctivě, vytrvale a        
s velkým nasazením a vervou. I když snaha 
železnobrodské družiny nebyla korunována 
medailovým umístěním,  nadšení a  nezištné 
zaujetí našich skautíků bylo krásnou

odměnou především pro nás - jejich 
doprovod, rozhodčí a vedoucí. Měli jsme        
z nich radost.

                                           Mirka Gajzlerová

TÁBORY

Jako každý rok i letos vyjedou železnobrodští 
skauti na letní tábor. Vlčata a světlušky budou 
tábořit u obce Hradčany, kde tábořily již         
v roce 2009. Tak se někteří vrátí na známé 
místo a pro nováčky to bude znamenat mnoho 
nových zážitků. Několik starších dětí           
se chystá na pěší putovní tábor a naši 
nejzdatnější roveři si vyzkoušejí táboření       
v podmínkách, jaké měli zhruba před sto lety 
zakladatelé českého skautingu. Přejeme všem 
pěkné prožití prázdnin a v září se sejdeme 
opět k pokračování naší činnosti. 

                                        L uboš Hušek – Balů

Srdečně zveme na přednášku a besedu       
s Prof. RNDr. Janem Bednářem, CSc.

Prof.  RNDr.  Jan Bednář,  CSc. ,                   
* 11. 11. 1946 v Benešově. Vystudoval 
Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze, obor Meteorologie              
a klimatologie.

Jako významný český meteorolog a 
klimatolog působí od r. 1970 jako 
vysokoškolský učitel na Matematicko-
fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, od r. 
1991 jako docent, od r. 1997 jako prof. 
meteorologie. Je zástupce vedoucího  
Katedry meteorologie a ochrany životního 
prostředí. Hlavní směry jeho profesních 
aktivit jsou meteorologie a klimatologie, 
znečištění ovzduší, atmosférická optika,

Předpovídání počasí

ź v úterý 14. června 2011, 18.15 hod., 
aula Střední uměleckoprůmyslové školy 
sklářské v Železném Brodě. 

Pozvánka místní skupiny České 
křesťanské akademie - Český ráj

akustika a elektřina, zabývá se mezní vrstvou, 
fyzikou oblaků a srážek a šířením znečišťujících 
příměsí v atmosféře.

V letech 1997-2000 zastával post předsedy 
Akademického senátu Univerzity Karlovy, byl 
také prorektorem pro studijní záležitosti UK.     
V současné době je místopředseda Rady 
vysokých škol. 

Od roku 1990 je činný v České křesťanské 
akademii, kde od r. 1996 působí ve funkci 1. 
viceprezidenta, aktivně se podílí na vydávání 
časopisu Universum. V Občanském sdružení 
“Ochrana kvality ovzduší”, vydávající časopis 
Ochrana ovzduší,  je rovněž v redakční radě. 

Bylo by škoda nevyužít příležitosti jeho 
návštěvy u nás.  Přijďte si vyslechnout jeho 
přednášku a pobesedovat s ním v příjemném 
prostředí auly sklářské školy.

Těšíme se na Vaši bohatou účast.

Ing. arch. Martin Tomešek
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Sbor dobrovolných hasičů Těpeře
Hasičský sport dětí „Soptíkův pohár KZP Finance“

Kroužek mladých hasičů 
v  T ě p e ř í c h  m á  
dlouholetou tradici a z řad 
dětí Železnobrodska je      
o něj veliký zájem. Pro 
letošní rok čítá kroužek 
30 dětí z Těpeř, Bzí, 
Železného Brodu, ale i 

dalších obcí. Tyto děti se pod vedením 
zkušených vedoucích učí nejenom 
hasičskému sportu, ale i dalším zajímavým 
věcem. Chválou jsou samozřejmě výsledky 
ze soutěží, které dokazují jejich snahu a 
zájem o hasičskou činnost. Pro letošní rok se 
zúčastňuje mimo jiné i pohárové soutěže 
Soptíkův pohár KZP Finance

Dne 23. dubna 2011 se naše družstva 
mladších i starších hasičů zúčastnila 1. kola 
v Bítouchově a soutěžilo se v hasičských 
disciplínách požární útok a štafeta 4 x 60 m. 
Družstvo mladších se umístilo v požárním 
útoku na 12. místě a ve štafetě na místě 11. 
Družstvo starších se umístilo na 8. místě       
v požárním útoku a na místě 7. ve štafetě.   

Dne 24.  dubna 2011            
se konalo 2. kolo této 
s o u t ě ž e ,  t e n t o k r á t                  
v Bozkově. Zde se soutěžilo 
v požárním útoku a štafetě 
CTIF. Soutěže se zúčastnila 
2 družstva mladých hasičů A 
a B. Družstvo A se umístilo         
v požárním útoku na 10. 
místě s neplatným pokusem, 
ale ve štafetě všem dokázali 
opak  a umístili se na místě 
1. Družstvo B se umístilo         
v požárním útoku na 4. 
místě, ale je třeba  zmínit, že 
na 1. pozici jim chybělo 
pouze 42 setin a ve štafetě se 
potom umístili na 3. místě. 

Dne 30. dubna se konalo 3. kolo Soptíkova 
poháru v Košťálově pod Kozlovem. Soutěžilo 
se v požárním útoku a požárním útoku CTIF. 
Družstvo A se umístilo v požárním útoku na 9. 
místě a v požárním útoku CTIF na krásném 1. 
místě. Družstvo B se umístilo v požárním útoku 
po neplatném pokusu na 15. místě a v požárním 
útoku CTIF na místě 4.

Dne 8. května se konalo 4. kolo v Jablonci nad 
Jizerou, kde se soutěžilo v požárním útoku a 
štafetě požárních dvojic. V požárním útoku      
se družstvo A umístilo na 9. místě a družstvo B 
na 2. místě. Ve štafetě požárních dvojic se 
družstvo A umístilo na 15. místě a družstvo B 
na 1. místě. 

V tomto seriálu soutěží se naše družstva ještě 
zúčastní dvou soutěží, a to 21. srpna soutěže     
v Rybníčku a 17. září v Libuni. V celkovém 
pořadí Soptíkova poháru je družstvo B na 6. 
místě, kdy je ale od 3. místa dělí pouhé 3 body, 
což je krásný výsledek a družstvo A je také      
na velmi krásném 7. místě. Do dalších soutěží 
přejeme hodně štěstí a vyhraných trofejí.
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- dopoledne angličtina s rodilým mluvčím 
zábavnou formou

- oběd 
- odpoledne - hry a zábavná činnost
- 1 den - celodenní výlet i s lektory

Příměstský tábor s angličtinou  15. - 19. srpna 2011 v DDM Mozaika

Cena:  1 200 Kč za dítě,  cena zahrnuje: výuku, oběd, odpolední činnosti, výlet

Akce se bude konat při přihlášení min. 8 dětí.

Přihlášky v DDM Mozaika do 15. června 2011

(pro děti 10 - 12 let) 

lektorsky zajišťuje Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s.

24. 7. - 6. 8. 

8. - 12. 8. 

21. - 27. 8. 

Paseky nad Jizerou

Janovice

Staré Splavy

sportovní soutěže, hry, výlety, 
stavba autíček, táboráky, koupání

extrémkemp

dovolená, odpočinek, 
koupání, táboráky

E. Rydvalová
R. Šrámek

Miroslav Herout

Eva Rydvalová

Nabídka letních táborů r. 2011

Nezapomeňte přihlásit své dítě do konce školního roku! 

Rok utekl jako voda a v neděli 8. 5. jsme opět  jeli 
do Prahy na maratón. Autobus zaplnilo 50 běžců, 
34 z Brodu, zbytek z Jablonce. V 9.40 hod. jsme     
s ostatními vyběhli na trasu 4,2 km dlouhou. Star     
i cíl byl na Staroměstském náměstí, kde každý      
v cíli obdržel medaili. Pak za hlasitého 
povzbuzování diváků dobíhali do cíle maratonci. 
Pro děti zde bylo připraveno plno reklamních 
materiálů a drobných dárečků. Po přejití            
na Václavské nám. většina z nás zavítala             
do cukrárny nebo jinam na něco dobrého, někteří 
sháněli pro mamky dárek k svátku. Večer jsme jeli 
všichni spokojeni domů a již teď se těšíme          
na XVIII. ročník                                                                                                Děti ze škol. družiny

 

Žáci ze ZŠ Pelechovská na maratónu

DDM Mozaika Železný Brod
příspěvková organizace
Jiráskovo nábřeží 366
468 22  Železný Brod
tel: 483 389 396

www.ddmzb.cz
e-mail: ddm.zb@seznam.cz
ředitelka: Eva Rydvalová
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Jednou z doprovodných akcí letošního železnobrodského 
jarmarku bude zpřístupnění sklářské školy pro širokou 
veřejnost. Nejenom pro nahodilé návštěvníky města, ale také 
pro zvědavce a zájemce o výtvarné disciplíny budou opět 
zpřístupněny školní dílny. Ti, kteří chtějí poznat sklo „zblízka“ 
nebo mají zájem ověřit si vlastní kreativitu, mohou v dílnách 

strávit příjemný čas. S pomocí našich pedagogů a studentů bude možné vyzkoušet 
techniku malovaného skla, tvorbu originálních skleněných šperků, foukání skla ve 
školní huti, rytí i broušení skla. K nahlédnutí bude rovněž špičkové vybavení našich 
odborných učeben studijního oboru aplikovaná chemie (moderně vybavené laboratoře 

v nové budově školy). Sobota, 11. června 2011, od 9.00–17.00 hodin.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská 

Železnobrodský jarmark 
ve sklářské škole

Letní výstava skla Informace pro sklářské firmy

Sklářská škola začíná s přípravou dalšího 
ročníku tzv. „sklářského veletrhu“, který 
opět bude doprovodnou akcí zářijových 
městských slavností Skleněné městečko. 
V loňském roce projevilo zájem               
o prezentaci svých výrobků bezmála 30 
sklářských firem! Upřesňující informace 
a přihlášky pro firmy, které chtějí 
vystavovat nebo prodávat sklo právě 
během této akce, budou k dispozici         
od poloviny června v Turistickém 
informačním středisku, na městském a 
školním webu ( ). Detailní 
informace budou otištěny i v prázdni-
novém vydání Železnobrodského 
zpravodaje.

www.supss.cz

Ani v letošním roce neporušíme dlouhou 
tradici konání prázdninových výstav, 
trvající od samých počátků existence školy. 
Srdečně zveme všechny milovníky 
uměleckého skla na zahájení velké letní 
výstavy skla. Na výstavě představíme 
nejnovější přírůstky ze sklářské tvorby 
studentů. Zastoupeny budou soubory 
užitého skla i volná umělecká tvorba, 
nejlepší klauzurní a maturitní práce. 
Vystavená díla dokumentují nejenom 
snahu o osvojení tradičních sklářských 
technik, ale i hledání nových cest 
výtvarného vyjádření v kontextu 
současného designu. Za pozornost stojí 
také návrhy a realizace pro konkrétní 
sklářskou firmu.
Slavnostní zahájení se uskuteční              
30. června 2011 v 10.00 hodin za pří-
tomnosti hostů a představitelů Města 
Železný Brod. Letní výstava skla bude 
otevřená celé prázdniny až do 28. 8. 2011 
(mimo pondělí), od 9.00–17.00 hodin.

MgA. Martin Hllubuček
Jaroslav Brychta
fotbalový zápas Švédsko - Československo, 1931
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Sdružení zdravotně postižených

Kontakty:
J. Brynda 720 382 233
M. Paldusová 724 462 219
V. Petružálková 721 026 030
M. Minářová 480 018 774                         
M. Flajšmanová                                                                                          721 861 515

e-mail:  neslysicizb@seznam.cz

e-mail:      SZdPZB@seznam.cz

  1. 6. st schůze výboru od 14 hod.
  6. 6. po úřední den od 14 hod.
13. 6. po Sons – sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, zdravotní 

pomůcky, poradenství, od 14 hod., pí Boudová, MěÚ, budova B, 3. posch.
15. 6. st Šlápoty – celodenní výlet do Litoměřic, odjezd v 7 hod. z autobusového 

nádraží, návrat do 19. hod. V Litoměřicích navštívíme sklepy a 
Lapidárium (v 10 hod; vstupné ZTP + senioři 25 Kč), Máchova světnička 
(vstupné 15 Kč), ve 13 hod. hrad s muzeem vína, v 15 hod. zámek 
Ploskovice (vstupné 70 Kč), zájemci i jeskyně Grotta. Cena zájezdu 
200 Kč. Zájemci hlaste se u pí V. Petružálkové nebo M. Minářové.

20. 6. po Klub ručních prací od 14 hod.
22. 6. st Kluby Onko a Dia, pí Petružálková
27. 6. po Klub seniorů pí A. Matějková předvede pletení košíků. Těšíme se!

Upozornění: Doplatek na Chorvatsko 3 500 Kč se bude vybírat 27. 6. (pondělí) od 14 hod.          
v klubovně na Poříčí. Zároveň se bude dělat zasedací pořádek v autobuse a ubytování. Přineste 
číslo občanského průkazu nebo pasu, číslo telefonu a osobní údaje (jméno, adresa, datum 
narození).

Informační schůzka účastníků ozdravného pobytu v Chorvatsku se bude konat ve středu 24. 8. 
od 14 hod. 

Poděkování všem, kteří naši činnost podpořili zakoupením výrobků na Bělišti, na Krásné. 
Děkujeme všem, kteří podpořili český den proti rakovině zakoupením žlutého kvítku.

Nezapomeňte na nabízené terénní služby (oznámení v květnovém zpravodaji).

Není - li uvedeno jinak, všechny akce se konají v budově internátu na Poříčí. Bližší údaje           
ve vývěskách v Masarykově ulici u tržnice, na Brodci u samoobsluhy nebo v internátě                   
v 1. poschodí (na Poříčí).

M. Minářová
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Stavební pozemek 1 392 m v centru 
Železného Brodu 

vyvolávací cena 100 tis. Kč 
Soubor staveb určených pro bydlení              
a výrobu v centru Železného Brodu

vyvolávací cena 2 700 tis. Kč, 
zjištěná cena 5 719 tis. Kč

prohlídky 1. 6. a 14. 6. 2011

2 

Dražební vyhláška: 
www.centralni-adresa.cz 
tel. 602 446 163
koubape@seznam.cz,
horakova.ja@volny.cz 

Insolvenční správce dlužníka 

RAINBIW TRADING s.r.o.

prodá ve veřejné
dražbě 15. 6. 2011

BURIÁNEK
DOMÁCÍ POTŘEBY

Železný Brod - nám. 3. května

Železnobrodský jarmark

Sleva 20 %
 na sklo a porcelán

Otevřeno:

Sobota 8.00 - 17.00 hod.
Neděle 9.00 - 13.00 hod.

INTECH s.r.o. 
Železný Brod

Brodecká 839

tel. 483 389 075, 483 389 341

ź nabízí zámečnické práce
ź výrobu a opravy součástí  
     a dílců pro nejrůznější   
     účely
ź svařování oceli, nerezu 
     a hliníku 
ź montážní a 

konstrukční 
práce

ÚDRŽBA ZELENĚ -  HAAS

ź

ź

ź

ź

ź

 pravidelné údržby zahrad a parků
 sekání travnatých ploch
 prořezy ovocných stromů
 výsadba záhonů 

   a květinových mís
 řezání stromů i volně 

   rostlých
tel: 775 651 143
      776 598 902

e-mail: ZAHR.HAAS@seznam.cz
www. sekanizahrad.cz

Řádková inzerce:
Koupím staré mine: zlaté, stříbrné i jiné. 
Sběratel - solidní jednání - 720 186 954.
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30 KčP   R   O   D  Á   M       B  Y   T         7   7   7    1    2   3   4   5    6

Příklad řádkové inzerce

Text inzeratu Cena za řádek

35 Kč

70 Kč

105 Kč

140 Kč

175 Kč

210 Kč

Inzerce černobílá o rozměrech:
4,3 x 6 cm    400 Kč
9 x 6 cm                    700 Kč
9 x 12,4 cm 1 200 Kč
18,4 x 12,4 cm – pouze na výšku                  2 000 Kč

Inzerce barevná o rozměrech:
9 x 12,4 cm – zadní str. obálky                      2 000 Kč
lze rezervovat celou stránku 4 000 Kč

Inzerce řádková pouze pro fyzické osoby  1,50 Kč / znak (včetně mezer)
Řádková inzerce se platí hotově na Turistickém informačním středisku Železný Brod. 

1 obrázek u řádkové či jiné inzerce             50 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH. 

V ceně inzerátu je zahrnuto grafické zpracování (při dodání zpracovaného inzerátu  se sleva 
neposkytuje).
Sleva od prvního opakování inzerátu v kalendářním roce činí 5 %.
Pro opakovanou inzerci - platba předem.

Inzerát můžete objednat na e-mail: zpravodaj@zelbrod.cz, tel. 483 333 925
nebo osobně v přízemí radnice na odboru kultury a školství. Řádková inzerce se platí hotově.

Podmínky inzerce platné od 8. února 2011

INZERCE 
v Železnobrodském zpravodaji 2011
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