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Informace
pro občany
ZPRÁVY Z RADNICE

Slovo starosty
Milí železnobroďáci,
v tomto čísle Železnobrodského zpravodaje
Vám předkládáme mimo jiné informaci
o schválených příspěvcích organizacím,
které nezřizuje město. Celkem bylo v 1. pol. r.
2011 vyplaceno 306 654 Kč. Taková podpora
umožňuje mnohé akce posouvat dále,
zlepšovat úroveň a probouzet tak život na Železnobrodsku. Příslušné komise –
kulturní, společensko spolková a sportovní – složené ze zástupců organizací
z dané oblasti spolurozhodují o žádostech o příspěvek. Preferujeme podporu
akcí pro mládež. Formulář žádosti o příspěvek naleznete na městských
stránkách.
Dne 21. 9. bude Zastupitelstvem města projednáno zřízení osadních výborů.
Vyzývám všechny zájemce k doplnění členské základny osadních výborů
anebo ke vzniku osadních výborů tam, kde dosud neexistují.
Nezapomínáme ani na obnovu tváře naší krajiny. Proto vyhlašujeme program
na podporu výsadby stromů a stromořadí nazvaný Železnobrodská krajina.
Město tak zajistí žadatelům stromy a příslušná povolení. Více se dočtete
na dalších stránkách.
Všem školákům přeji šťastné vykročení do nového školního roku a zejména
prvňáčkům.
Hezký zbytek léta.
André Jakubička
starosta Města Železný Brod
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Přehled příspěvků organizacím, které nezřizuje
město za 1. pol. r. 2011 z grantu na podporu kultury,
společenského a spolkového života a sportu

Granty na podporu kultury
příspěvek DS Tyl na činnost v r. 2011
příspěvek DS Tyl na představení Kočičí hra
příspěvek DS Tyl na představení Chudák manžel
příspěvek DS Tyl na turné s Kočičí hrou
příspěvek DS Tyl na zakoupení licence Kočičí hra
příspěvek Řetízku na pořízení nových kostýmů
příspěvek SUPŠS na zajištění Masopustu
příspěvek na koncert Dagmar Andrtové-Voňkové
příspěvek na Swingový večer
příspěvek SUPŠS - Tvůrčí dílna na Železnobrodském jarmarku
příspěvek na akci IRON BROD FEST
příspěvek obč.sdr. Občanská beseda na Koncert na Bělišti
příspěvek obč.sdr. Občanská beseda na obnovu Teprova kříže

10 000 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
15 000 Kč
6 000 Kč
17 000 Kč
9 746 Kč
5 000 Kč
7 500 Kč
10 000 Kč
6 000 Kč
27 000 Kč
14 600 Kč
Celkem 130 846 Kč

INFORMACE PRO OBČANY

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD

Granty na podporu společenského a spolkového života
příspěvek TJ Sokol ŽB házená na pořádání karnevalu pro děti
příspěvek o.s. Paměť Českého ráje
příspěvek na činnost ČČK Železný Brod na r. 2011
příspěvek na činnost ČČK Hrubá Horka na r. 2011
příspěvek TJ Sokol Hrubá Horka na akci 110 let TJ H. Horka
převoz stánků na Staromilskou pouť ve Bzí
příspěvek SDH na soutěž Malý Soptík pro děti z mateřských škol
příspěvek Broďance na dopravu do Polska
příspěvek Broďance na přehlídku dech. hudeb Olszyna

10 000 Kč
1 000 Kč
6 000 Kč
3 000 Kč
9 000 Kč
7 872 Kč
2 700 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
Celkem 54 572 Kč

Granty na podporu sportu
příspěvek na činnost TJ Sokol ŽBS Žel. Brod na I.Q 2011
příspěvek Fotbalovému klubu ŽB na I.Q 2011
příspěvek Fit Studiu Jany Boučkové na I.Q 2011
příspěvek TJ Sokol ŽBS Žel. Brod na akci Sportovec roku
příspěvek Tenisovému klubu ŽB na I.Q 2011
příspěvek oddílu kanoistiky na I.Q 2011
příspěvek TJ Sokol Bzí na I.Q.2011
příspěvek TJ Sokol Hrubá Horka na I.Q 2011
příspěvek oddílu házené
příspěvek Svazu branně tech. sportů ČR na r. 2011
příspěvek Fit Studiu Jany Boučkové na výjezd ME do Turína

http://www.zeleznybrod.cz

46 935 Kč
20 250 Kč
2 250 Kč
3 471 Kč
7 200 Kč
1 800 Kč
5 400 Kč
5 400 Kč
5 530 Kč
3 000 Kč
20 000 Kč
Celkem 121 236 Kč
ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2011
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Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 22. 6. 2011
Zastupitelstvo města
ź schvaluje program zasedání Zastupiź

ź

ź
ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

4

telstva města v předloženém znění
bere na vědomí Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření Města
za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
schvaluje celoroční hospodaření Města
za rok 2010 včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku hospodaření Města
Železný Brod za rok 2010, a to bez výhrad
souhlasí s rozpočtovými opatřeními
č. 2 za rok 2011
schvaluje ukončení členství Města
Železný Brod ve Sdružení místních
samospráv ČR
souhlasí s přijetím příspěvku z Grantového fondu Libereckého kraje ve výši
30 000 Kč na projekt Víkendová cesta
k životu bez mříží – 2. krok
souhlasí s přijetím dotace z Revolvingového fondu MŽP na zajištění
farmářských trhů v Železném Brodě
ve výši 149 300 Kč
souhlasí s přijetím dotace z Fondu
mikroprojektů Euroregionu Nisa
na zajištění projektu Greenway Jizera –
příprava a poznání společné cesty ve výši
15 338,05 €
souhlasí s přijetím finančního daru na akci
Kamerový systém sběrného dvoru
v Železném Brodě ve výši 64 860 Kč
schvaluje odložení žádosti Tělovýchovné
jednoty SOKOL Bzí o dotaci nebo
bezúročnou půjčku na částečnou realizaci
vytápění sokolovny ve Bzí do předložení
dalších dokumentů
souhlasí s prodloužením platnosti
stávajícího plánu odpadového
hospodářství Města Železný Brod
do 31. 12. 2015
bere na vědomí výsledky ankety Co s kinem dál a schvaluje jeho zachování
a transformaci na multifunkční kulturní
centrum dle návrhu pana Davida Peška
a souhlasí s navýšením nákladů
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ź
ź
ź

ź

ź

ź

na investice o 100 000 Kč a navýšením
nákladů na zabezpečení provozu kina
o maximálně 10 000 Kč měsíčně
bere na vědomí zápis ze 3. zasedání
finančního výboru v roce 2011
schvaluje uzavření plánovací smlouvy
s Mgr. J. H.
schvaluje prodej nezbytně nutné části ppč.
1216/3 a 1218/1 v k.ú. Horská Kamenice,
na které se nachází vzrostlý strom – lípa,
manželům H., Horská Kamenice, max.
10 m2, za cenu 32 Kč/1 m2 + 1 006 Kč
za strom; náklady na pořízení
geometrického plánu a vkladu do katastru
nemovitostí hradí kupující, náklady
sepsání smlouvy hradí Město
schvaluje prodej nezbytně nutné části ppč.
36 v k.ú. Chlístov u Železného Brodu,
který tvoří přístup k čp. 3 manželům T.,
Chlístov, za cenu 200 Kč za 1 m2, náklady
spojené s vyhotovením smlouvy hradí
kupující
schvaluje prodej části ppč. 1610/1
o výměře cca 280 – 290 m2, ostatní plocha
– ostatní komunikace, k.ú. Střevelná
schvaluje prodej části ppč. 118/1 –
zahradu, výměra 1621 m2, k.ú. Železný
Brod

ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2011

Rada města schvaluje:
ź program zasedání Rady města v doplněném znění
ź opakované zahraniční pracovní cesty
starosty města pana André Jakubičky
a místostarosty pana Ing. Miloslava
Loumy (cca 3 dny) do sklářských měst
Zwiesel a Lauscha (Německo)
a Rattenberg (Rakousko)
ź uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
Městem Železný Brod a Obcí Líšný
o výkonu přenesené působnosti na úseku
agendy rozhodování o zrušení údaje
o místu trvalého pobytu do 31. 12. 2014,
cena za každé započaté řízení je 1 000 Kč
ź uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
Městem Železný Brod a Obcí Líšný
o výkonu přenesené působnosti na úseku
řízení o přestupcích do 31. 12. 2014, cena
za každé započaté řízení je 1 000 Kč

Vyjádření architekta je nutné u těchto
druhů staveb:
- novostavby hlavních staveb,
- nástavby, přístavby a stavební úpravy
staveb viditelných z veřejných prostranství
popř. architektonicky významné
z hlediska zástavby města,
- terénní úpravy, jimiž se podstatně mění
vzhled prostředí a technická zařízení
instalovaná na objektech,
- u staveb povolovaných na územní souhlas
v případě jejich umístění v pohledově
exponovaných plochách.
ź přijetí finančního daru do rozpočtu

ź

ź Rada města schvaluje činnost 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
města, komisi pro vzhled města
v záležitostech souvisejících s rozvojem
města, architektonických a urbanistických
řešení.
- 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
urbanistického 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.
http://www.zeleznybrod.cz
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Usnesení z 10. zasedání Rady města
konaného dne 28. 6. 2011

ź

ź
ź

ź

ź

Městského muzea ve výši 3 000 Kč
od paní Kristiny Uhlířové. Rada města
paní Uhlířové děkuje
pronajmutí veřejného prostoru před
sokolovnou pro vystavení prodejních
vozidel Peugeot, sponzora MK CARS,
s.r.o. se sídlem v Jablonci nad Nisou –
majitel pan Miroslav Krejsa, v termínu
16. a 17. září 2011 zdarma
delegování pana akad. mal. Zdeňka
Lhotského jako zástupce za Město
Železný Brod pro vyjednávání
s pozůstalými rodiny Radových
a souhlasí s vystavením nabízených
obrazů v zasedací místnosti budovy B
Městského úřadu
nezveřejňovat zápisy z jednání
jednotlivých komisí
poskytnutí finančního příspěvku SDH
Železný Brod na soutěž Malý Soptík pro
děti mateřských škol ve výši 2 700 Kč
poskytnutí finančního příspěvku ve výši
15 000 Kč divadelnímu souboru Tyl
Železný Brod o.s. na podzimní turné
s Kočičí hrou
poskytnutí finančního příspěvku ve výši
6 000 Kč divadelnímu souboru Tyl
Železný Brod o.s. na zakoupení licence
ke hře Kočičí hra
ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2011
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ź poskytnutí finančního příspěvku ve výši

ź přidělení bytu č. 3, o velikosti 2+1,

2 000 Kč Junáku – svazu skautů
a skautek, středisko Údolí Železný Brod
na akci Pohádková cesta
poskytnutí finančního příspěvku ve výši
27 000 Kč občanskému sdružení
Občanská beseda Železný Brod na akci
Koncert na Bělišti s tím, že stavba pódia
a pronájem stanu bude hrazena
z rozpočtu Města a výtěžek ze vstupného
bude příjmem Města
poskytnutí finančního příspěvku ve výši
14 600 Kč občanskému sdružení
Občanská beseda Železný Brod
na obnovu Teprova kříže
realizaci www stránek Skleněné
městečko zajistí Město Železný Brod
navýšení příspěvku na provoz DDM
Mozaika, příspěvková organizace ve výši
5 000 Kč
umístění výtlačného potrubí HD-PE D 63
na ppč. 667, ppč. 807/1 a 1755 v k.ú.
Železný Brod
pronájem části o velikosti 5 x 3 m ppč.
1393/1 – ost. pl. v k.ú. Železný Brod za
účelem umístění stánku s občerstvením
na městském koupališti v době letní
sezóny 2011 za cenu 10 000 Kč měsíčně +
energie, panu F. V., Bakov nad Jizerou
pronájem nebytového prostoru (garáž)
v čp. 737 – Jiráskovo nábřeží, postavené
na ppč. 714/1 vše v k.ú. Železný Brod –
bývalá prádelna o výměře 36 m2,
za účelem skladování stavebního
materiálu, výše nájmu 500 Kč za 1 měsíc
+ energie, nájemce SBD Bižuterie,
samospráva č. 22, Jiráskovo nábřeží 713,
Železný Brod
změnu nájemní smlouvy na pronájem
stavby bez čp. postavené na pč. 812/3
v k.ú. Železný Brod na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce se zachováním podmínek dodatku č.1 nájemní
smlouvy s tím, že nájemce je povinen
zamezit zatékání do objektu nejdéle
do 1. 11. 2011
prominutí poplatku z prodlení paní P. J.,
bytem Železný Brod vzhledem k
rychlému vyrovnání dluženého nájemného a doporučení odboru sociálních věcí

Koberovská 589, Železný Brod, paní
Z. T., nyní trvale bytem Železný Brod,
nájemné je stanoveno na 51 Kč/m2.
Nájemné bude od roku 2012 valorizováno o míru inflace dle ČSÚ
přidělení bytu č. 60, o velikosti 2+1,
Jiráskovo nábřeží 715, Železný Brod,
panu V. S., nyní trvale bytem Železný
Brod, nájemné je stanoveno na 54 Kč/m2.
Nájemné bude od roku 2012 valorizováno o míru inflace dle ČSÚ
přidělení bytu č. 48, o velikosti 3+1,
Jiráskovo nábřeží 717, Železný Brod,
paní K. L., nyní trvale bytem Železný
Brod, za podmínky, že uhradí dlužné
na odpadech za rok 2010. Nájemné je
stanoveno na 51 Kč/m2. Nájemné bude
od roku 2012 valorizováno o míru inflace
dle ČSÚ
přidělení bytu č. 501, o velikosti 0+1,
Stavbařů 728, Železný Brod, panu J. T.,
nyní trvale bytem Železný Brod, nájemné
je stanoveno na 51 Kč/m2. Nájemné bude
od roku 2012 valorizováno o míru inflace
dle ČSÚ
přidělení bytu č. 9, o velikosti 1+1,
Na Vápence 775, Železný Brod, paní J.
M., trvale bytem Železný Brod,
za podmínky, že spolubydlící pan P.
uhradí dluh u finančního odboru
Městského úřadu. Nájemné je stanoveno
na 60 Kč/m2. Nájemné bude od roku 2012
valorizováno o míru inflace dle ČSÚ
přidělení bytu č. 3, o velikosti 1+1, Bzí
148, Železný Brod, panu T. J., nyní trvale
bytem Železný Brod, nájemné je
stanoveno na 48 Kč/m2. Nájemné bude
od roku 2012 valorizováno o míru inflace
dle ČSÚ
změnu otevírací doby na Turistickém
informačním středisku Železný Brod dle
návrhu odboru kultury a školství

ź

ź

ź
ź

ź

ź

ź

ź

ź
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ź OKaŠ v divadelní sezóně uvést cyklus

pořadů Zuzany Maléřové “Šťastná
hodina”
ź kulturní komisi zajištění minimálně
5 kulturních akcí různého spektra, pro
které by šlo využít pódium. V tom případě
Rada města doporučuje zakoupení pódia

fondu Městského muzea v Železném
Brodě. Rada města dárcům děkuje
ź s přidělením bytu č.4 v ulici Příčná 328,
Železný Brod, panu J. H. za podmínky
uhrazení dluhu z dlužného nájemného paní
H. H. ve výši 50% s tím, že zbytek bude
splacen ve splátkovém kalendáři. Cena
nájmu je dle směrnice stanovena na 48
Kč/m2
ź s přechodem nájmu bytu č. 37, o velikosti
1+1 v Železném Brodě, Jiráskovo nábřeží
717, na pana Z. S., bytem tamtéž
ź souhlasí s přechodem nájmu bytu č. 15,
o velikosti 3+1 v Železném Brodě,
Na Vápence 773, na paní D. B., bytem
tamtéž
Rada města neschvaluje:
ź poskytnutí finančního příspěvku Středisku

Rada města odkládá:
ź žádost pana V. H. a pana J. T. o rezervaci

prostranství za účelem umístění atrakcí na
jarmark 2012 do října letošního roku
ź žádost pana M. M. o snížení nájmu
a vybudování fasády na domě čp. 357
v Masarykově ulici z důvodu postoupení
požadavku na vyjádření městského
architekta a dodání orientačního rozpočtu
investic panem M. M.
ź žádost ČČK Jirkov o příspěvek na činnost
a požaduje doplnit žádost detailně
a zdůvodnit výši požadované částky

INFORMACE PRO OBČANY

Rada města souhlasí:
ź s přijetím věcných darů do sbírkového

pro ranou péči Liberec, o.p.s.
ź poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol

Těpeře na LHL v ledním hokeji v Lomnici
nad Popelkou
Rada města nesouhlasí:
ź s užíváním bytu č. 20 v Železném Brodě,

Jiráskovo nábřeží 715, paní V. M., bytem
Hodonín

Rada města bere na vědomí
ź zprávu komise pro společenský a spolkový
život
ź zprávu kulturní komise
ź zprávu komise pro sport
ź oznámení o přihlášení pana J. H. na adresu
Železný Brod, Jiráskovo nábřeží 714/9
ź zprávu komise pro vzhled města

Rada města jmenuje:
ź ke dni 15. 7. 2011 vedoucím odboru

územního plánování a regionálního
rozvoje Městského úřadu Železný Brod
pana Ing. Daniela Macha
Rada města ukládá:
ź tajemníkovi Městského úřadu připravit

zprávu o přehledu majetku kulturního
charakteru, hodnotě sbírek a zajištění
pojištění
ź tajemníkovi Městského úřadu zajistit
ocenění a pojištění zapůjčených obrazů
ź městské policii zajištění celonočního
hlídání stanů a vybavení z 16. na 17. a z 17.
na 18. září 2011 na akci Skleněné městečko
ź OKaŠ vytvoření kvalitnější nabídky
pohlednic Železného Brodu ve spolupráci
s kulturní komisí
http://www.zeleznybrod.cz
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O Z N Á M E N Í o veřejném projednání
návrhu ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
LIBERECKÉHO KRAJE
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor
územního plánování a stavebního řádu jako
příslušný orgán územního plánování dle § 7,
odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále
jen stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením
§ 39 odst. 1 a § 22 stavebního zákona konání
veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Zásad územního rozvoje
Libereckého kraje, který je návrhem opatření
obecné povahy. Veřejné projednání se bude
konat:
v pondělí dne 12. září 2011 v 10.00 hod.
v multimediálním sále Krajského úřadu
Libereckého kraje, U jezu 642, Liberec
Dokumentace Zásad územního rozvoje
Libereckého kraje, která je návrhem
opatření obecné povahy s odůvodněním
v souladu s ustanovením § 171 - § 174
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, obsahujícím
i vyhodnocení vlivů zásad územního
rozvoje na udržitelný rozvoj území je
vystavena k veřejnému nahlédnutí
a) na webových stránkách kraje

www.oupsr.kraj-lbc.cz
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b) v listinné podobě na uvedených místech:
Krajský úřad Libereckého kraje - vstupní hala
a odbor územního plánování a stavebního
řádu. Městský úřad Česká Lípa - úřad
územního plánování. Městský úřad Frýdlant oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje. Městský úřad Jablonec nad Nisou oddělení územního plánování. Městský úřad
Jilemnice - oddělení územního plánování.
Městský úřad Nový Bor - odbor stavebního
úřadu a úřad územního plánování. Městský
úřad Semily - Riegrovo nám. 63, vestibul.
Městský úřad Tanvald - odbor stavebního
úřadu a životního prostředí. Městský úřad
Turnov - 1. patro budovy radnice. Městský
úřad Železný Brod - odbor územního
plánování a regionálního rozvoje.
http://www.zeleznybrod.cz

Nejpozději při veřejném projednání může
každý uplatnit své připomínky, dotčené
obce a zástupce veřejnosti námitky s jejich
odůvodněním a současně musí vymezit
území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Dle ustanovení § 39 odst. 2. stavebního
zákona mohou námitky proti návrhu
zásad územního rozvoje podat pouze obce
v řešeném území a obce s Libereckým
krajem sousedící (dále jen dotčené obce)
a zástupce veřejnosti ve smyslu § 23
stavebního zákona.
Podle § 6 odst. 6 stavebního zákona je
k podání námitek obce proti návrhu zásad
územního rozvoje v samostatné působnosti příslušná rada obce a v obcích, kde se
rada nevolí, zastupitelstvo obce.
V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona
se stanoviska, námitky a připomínky
uplatňují písemně a musí být opatřeny
identifikačními údaji a podpisem osoby,
která je uplatňuje.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřeného projednání svá stanoviska k uplatněným připomínkám a námitkám.
Adresa pro zasílání námitek a připomínek
je: Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor územního plánování a stavebního
řádu; U jezu 642/2a; 461 80, Liberec 2
Současně prosíme o zaslání připomínek a
námitek i v elektronické formě na adresu:

vera.sedlackova@kraj-lbc.cz
RNDr. Kateřina Lauermannová
vedoucí odboru územního
plánování
a stavebního řádu
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Dne 1. 7. 2011 nabyl účinnosti zákon
č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon
č 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi,
ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony. Touto novou právní
úpravou dochází k rozšíření působnosti
finančního arbitra, který je specifickým
státním orgánem určeným pro řešení
vymezeného okruhu sporů mezi zákonem
uvedenými osobami, i na oblast spotřebitelského úvěrování. Okruh povinných
osob, na které se zmíněný zákon vztahuje,
byl doplněn o zprostředkovatele při
nabízení, poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru. Tyto osoby
(„instituce“) jsou v souladu s ustanovením §
19 citované novely zákona o finančním
arbitrovi povinny arbitrovi nejpozději ke
dni, od něhož jsou oprávněny vykonávat
svou činnost, poskytnout své zákonem
identifikační údaje (jako je např. obchodní
firma, název nebo jméno a příjmení, sídlo,
místo podnikání aj.). Tuto informační
povinnost mohou splnit i na formuláři
vydaném arbitrem, který je zveřejněn na internetových stránkách: www.finarbitr.cz
Jak vyplývá z přechodných ustanovení
k citované novele zákona o finančním
arbitrovi, instituce, které dosud nebyly
povinny splnit informační povinnost
uvedenou v § 19 zákona, ji musí splnit
nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí
účinnosti novely zákona.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že
povinnost splnit svou informační povinnost
vůči finančnímu arbitrovi se vztahuje jak
na stávající podnikatele vykonávající
činnost nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na základě živnostenského oprávnění pro živnost
vázanou s předmětem podnikání „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“, tak i na podnikatele
podnikající dosud na základě živnostenského oprávnění pro ohlašovací živnost
volnou s předmětem podnikání „Výroba,
obchod a služby neuvedené v pří-

lohách 1 až 3 živnostenského zákona“
v rámci oboru č. 47. „Zprostředkování
obchodu a služeb“ nebo v rámci oboru
činnosti č. 70. „Služby v oblasti
administrativní správy a služby
organizačně hospodářské povahy“.
Uvedené podnikatelské subjekty jsou
povinny předmětnou informační povinnost
splnit nejpozději do 1. 10. 2011 a po tomto
termínu vždy nejpozději ke dni vzniku
svého živnostenského oprávnění pro shora
citovanou vázanou živnost. Za nesplnění
informační povinnosti může být dle
ustanovení § 23 zákona o finančním
arbitrovi uložena pokuta až do výše
1 000 000 Kč, přičemž řízení o uložení
pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne
nesplnění povinnosti.
Monika Králová
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Místní poplatek
za odpady
Upozorňujeme občany města, kteří ještě
neuhradili poplatek za svoz komunálního odpadu za 2. pololetí 2011, aby
tak co nejdříve učinili.
Termín splatnosti poplatku za 2. pololetí
2011 byl vyhláškou Města stanoven
do 30. 9. 2011.
Možnosti zaplacení poplatku zůstávají
stejné jako dříve, rovněž výše poplatku
250 Kč na osobu a pololetí.
Poplatek lze zaplatit:
v hotovosti na pokladně Města
(v přízemí radnice vlevo) v úřední dny:
pondělí: 8 – 11.30 / 12.30 - 17 hodin
středa: 8 – 11.30 / 12.30 - 17 hodin
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.
Vladimíra Eršilová , finanční odbor

http://www.zeleznybrod.cz
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Sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu
Městský úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r. o. pořádají sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční

v neděli 2. října 2011
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 truhlárny KRABB
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

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle
časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými
pracovníky společnosti.
ź Přijímány budou následující druhy odpadů:
ź léky všeho druhu včetně mastí
ź domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky, ustalovače, chemické
ź
ź
ź
ź
ź

přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.). Vše řádně označené!
zbytky starých barev, obaly od barev
televizory, ledničky, zářivky
všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
olejové filtry a další zaolejovaný materiál

Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům
zajišťujícím sběr.
Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude
zjištěna adresa.
3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní
sběrny nebo po jejím odjezdu.
4.

Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu.

Další informace poskytne Město Železný Brod, odbor životního prostředí,
tel.: 483 333 924 nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb s. r. o.
na telefonním čísle 483 312 403.
http://www.zeleznybrod.cz
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Město Železný Brod vyhlašuje od roku
2012 program obnovy tváře železnobrodské krajiny. Cílem tohoto programu je
výsadba stromořadí a jednotlivých stromů
ve městě Železný Brod.
Organizace i jednotlivci mohou navrhovat
lokality vhodné k výsadbě stromořadí nebo
jednotlivých stromů. Po splnění podmínek
určených Odborem životního prostředí
a následném odsouhlasení této lokality
obdrží žadatel zdarma stromy pro
navrhovanou výsadbu.
Dotazy a návrhy na umístění jednotlivých
stromů a stromořadí zasílejte do 15. 10.
2011 na odbor životního prostředí k rukám
Bc. M. Pavlíčkové, DiS.
e – mail: m.pavlickova@zelbrod.cz,
tel.: 483 333 984. Návrh bude obsahovat
katastrální mapu se zákresem lokality a její
fotografie.
Monika Pavlíčková

Městský rozhlas
Z důvodu optimalizace hlášení městského
rozhlasu oznamujeme občanům města, že
hlášení bude probíhat pouze ve dnech
pondělí, Středa a pátek v čase 10.00 hodin
a 15.00 hodin.
V tomto časovém rozsahu budou hlášeny
pozvánky na kulturní, sportovní, společenské
akce, apod. Apelujeme tedy na pořadatele
těchto akcí, kteří chtějí konanou akci hlásit,
aby dodali text nejpozději do čtvrtka - 1 týden
před samotným hlášením na adresu:
kultura@zelbrod.cz nebo osobně na Turistické informační středisko Železný Brod.
Pokud informace nebude včas dodána, akce
nebude hlášena. Na pozdě dodané informace
nebude brán zřetel!!!
Dále upozorňujeme, že hlásit se bude pouze:
název, datum, čas a místo uskutečnění akce.
Každá akce se bude hlásit pouze týden před
samotným konáním akce. Program a doplňující informace hlášeny nebudou!!!
Za hlášený text zodpovídá paní Matějková
Alena, která může dle vlastního uvážení text
zkrátit či upravit.
Mimořádně budou hlášeny poruchy
vodovodů a kanalizací, výpadky elektrické
energie, osadní výbory a živelné katastrofy
včetně nepředvídatelných událostí.

foto: Müllerovi
Duha nad Brodem
http://www.zeleznybrod.cz
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Dny evropského dědictví (EHD) 2011
Dny evropského dědictví (European
Heritage Days, dále EHD) každoročně
v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti
brány nejzajímavějších památek, budov,
objektů a prostor, včetně těch, které jsou
jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší,
evropské i světové civilizace. Proto jsou
v rámci EHD pořádány nejrůznější
doprovodné akce - přednášky, koncerty,
městské slavnosti, ale i soutěže a další
kulturní programy. Proto jednotlivé země

nebo i města vyhlašují svá národní témata,
jejichž prostřednictvím obracejí pozornost
organizátorů i návštěvníků na různorodé
fenomény přírodního a kulturního dědictví.
Hledání identity jedince žijícího v 21. století,
ve stále více se globalizujícím světě - to je to,
čemu EHD přispívají, a proto se těší stále
vzrůstající oblibě a většímu zájmu. Dny
evropského dědictví (EHD - European
Heritage Days) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou
a výchovnou akcí.

Dny evropského dědictví / EHD 2011 proběhnou
v České republice 10. až 18. září 2011.
Národní zahájení EHD proběhne dne 10. září 2011 v Žatci. Součástí tohoto
slavnostního aktu je předávání titulů „Nositel tradice lidových řemesel“, který uděluje
ministr kultury ČR.
Národní téma: Památky - tvůrci panoramatu našich měst a městeček.

PĚNČÍN - KRÁSNÁ
Dne 11. září se stejně jako v minulých letech u příležitosti Dnů evropského
dědictví v areálu kostela sv. Josefa na Krásné otevřou zajímavé památky:
kostel sv. Josefa, bývalá fara čp. 19 (dnes Matiční centrum), Kittelův dům
čp. 10 a dům čp. 11 – Kittelovo muzeum.
Již tradičně je také na tento den připraven bohatý program:

Podzimní pouť k uctění povýšení Svatého kříže
Neděle 11. září 2011 na Krásné
10.30 hod.

11.00 hod.
12.30 hod.
13.15 hod.

12
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otevření Matičního
centra (předvádění
sklářské výroby;
výstava)
loutkové divadélko
(pohádky p. Pešána
do 13.00 hod.)
taneční orchestr
Rudy Müllera
koncert duchovní
hudby (v kostele
sv. Josefa)

13.30 hod.

14.00 hod.
15.00 hod.
16.00 hod.

pohádková cesta
paní Korduly
(podle počasí
za kostelem)
tématické posezení
(chráněná území
Libereckého kraje)
Korduliny pohádky
(v Matič. centru)
Poutní mše svatá
(k uctění Povýšení
Sv. kříže v kostele)
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Již po osmé bude třetí zářijový týden v Železném Brodě patřit památkám.

Kostel sv. Jakuba Většího
a dřevěná zvonice
budou otevřeny v sobotu dne 17. září 2011
od 10.00 – 12.00 hod. a 12.30 – 17.00 hod.
V pravé poledne se můžeme těšit na zvonění.
Vstup zdarma.

Kostel sv. Jana Nepomuckého
na Poušti
se otevře v sobotu dne 17. září 2011 od 11.00
do 16.00 hod. V tomto dni zde bude
připravena výstava (bude upřesněno
na plakátech). Vstup zdarma.

Klemencovsko - budova Městského
muzea se sklářskou expozicí na náměstí
3. května
7. 6. – 30. 9. 2011 výstava ,,Skleněné
odznaky a plakety“
Městské muzeum bude ve dnech EHD
otevřeno denně mimo pondělí 9.00 -12.00
a 13.00 - 16.00 hod.
17. 9. – 18. 9. 011 bude vstupné zdarma
a prodloužena otevírací doba do 17.00 hod.

Běliště - národopisná expozice Městského
muzea
9. 8. – 30. 9. 2011 výstava ,,Milan Průša Asambláže “
Národopisná expozice na Bělišti bude
veřejnosti ve dnech EHD otevřena denně
mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00hod.
17. 9. – 18. 9. 2011 bude vstupné zdarma
a prodloužena otevírací doba do17.00 hod.
Muzejní prodejna v prostorách objektu nabízí
výrobky řemeslné produkce - dekorativní
a užitkovou keramiku, dřevěné, textilní
a plechové hračky, korálky, perníky a další
zajímavé zboží z rukou šikovných českých
výrobců, doplněné o publikace, odborné knihy
a pohlednice.
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EHD 2011 v Železném Brodě

Městská galerie Vlastimila Rady
(budova radnice, náměstí 3. května)
6. 9. – 18. 9. 2011 výstava ,,Skleněný šperk“
Městská galerie bude ve dnech EHD otevřena
denně mimo pondělí 10.00 – 16.00 hod.
17. 9. – 18. 9. 2011 – vstupné zdarma

Běliště

Klemencovsko

EHD 2011 Kostel sv. Jana Nepomuckého

Navštivte naše památky!
12
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Kostel sv. Jakuba Většího
ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2011
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INFORMACE PRO OBČANY

Turistické
informační
středisko

Městská
policie
Žel. Brod
V posledním měsíci
se zabývala MP odchytem
stáda krav, a to opakovaně. Dále byl
v Železném Brodě odchycen jeden kůň.
Zvířata byla vrácena majitelům. Na území
města bylo také odchyceno 5 volně pobíhajících psů.
Dále se MP zabývala ve 12 případech
podezřením ze spáchání trestného činu,
2 případy předala k dořešení správnímu
orgánu, 10x udělila blokovou pokutu,
29 případů bylo řešeno domluvou,
26 případů bylo řešeno v souvislosti
s bezdomovci.
MP jednou asistovala u požáru lesa, jednou
řídila dopravu u spadlého stromu přes
vozovku a 9x u dopravní nehody.
V uplynulém měsíci byl zadržen pachatel,
který rozbil vitrínu na Masarykově ul.
Přes 230 dalších oznámení nemělo trestně
právní charakter.
Ve spolupráci s PČR se MP podílela
na zadržení pachatele krádeže vozidla.
V součinnosti s PČR bylo uskutečněno
24 společných hlídek a několik dalších
zákroků.
Zástupce velitele MP str. Jiří Krois

Novinky v prodeji
ź K. R. Fischer - Doktor Kittel,

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

severočeský Faust v legendách a pověstech
Jarmila Bachmannová - Za života se stane ledacos
Eva Koudelková - Pověsti od Nisy
a Kamenice
Kudy z nudy - kam na výlet v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku
Jan Tomíček - Varhany a jejich osudy
Petr Hejtmánek - Suché skály,
horolezecký průvodce
Nástěnný kalendář 2012 - Jizerské hory
Stolní kalendář 2012 - Semily a Železný
Brod na dobových pohlednicích

Nová otevírací
doba TIS
říjen – duben
po – pá 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.
so
9.00 – 12.00 hod.

květen - září
po – pá 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.
so
9.00 – 12.00 hod.

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD

pořádá zájezd do
Litoměřic na výstavu

ZAHRADA ČECH

22. září 2011

Zájemci se mohou hlásit do 21. září v Turistickém
informačním středisku.
Cena:
230 Kč/osoba bez vstupu na výstavu.
Odjezd: v 7.10 hodin z parkoviště
před budovou B Městského úřadu.
Kontakt: 484 353 333, 722 793 091, info@zelbrod.cz
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Zajímavosti

V roce 1940 byla zahájena rozsáhlá stavební
akce. Byla to stavba dnešního nábřeží
Obránců míru a nového mostu. Nové nábřeží
mělo navazovat na již dříve zřízenou
komunikaci na Zákostelí (silnice pod Spálov)
a spojovat ji přímo s mostem. Starý železný
most, který sloužil od roku 1881, již opravdu
nevyhovoval zvýšené frekvenci, neboť byl
úzký a pro chodce i motorová vozidla
nebezpečný. Projektovaný železobetonový
most byl širší o chodníky po obou stranách
vozovky, která sama byla širší než původní
most. Na rozdíl od starého mostu, který byl
úplně bez pilířů, má nový most dva pilíře
ze žulových kvádrů, jeden uprostřed řeky,
druhý až při zámosteckém břehu. Na této
stavbě měli značný podíl i Židé, kteří zde
pracovali před odvlečením do koncentračního
tábora. Pilíře k novému mostu byly stavěny
přímo pod starým mostem, a když se měla na
nich stavět koruna nového mostu, musel starý

Historie
most ustoupit. Poněvadž však spojení mezi
oběma břehy nemohlo být na celou dobu
stavby přerušeno, vymysleli si stavbaři
zajímavé řešení. Posunuli celý starý most asi
o deset metrů po proudu řeky. Na tuto
neobvyklou podívanou byly pozvány děti
všech železnobrodských škol i se svými
učiteli a samozřejmě se zde sešli ve velkém
množství i další diváci. Celá atrakce trvala
asi půl hodiny před polednem a málem mohl
být provoz ihned zahájen. Bohužel se však
pod pravým rohem mostu ze strany náměstí
posunem porušila trámová podpěra
konstrukce, která musela být napřed
opravena. Avšak už v poledních hodinách byl
provoz po starém mostě znovu obnoven.
Do té doby byli chodci převáženi na lodičkách. Nový most byl slavnostně otevřen
22. 9. 1943.
Z pozůstalosti uč. Františka Sochora
zapsala Eva Vozková

ZAJÍMAVOSTI

Výstavba mostu
v Železném Brodě

foto: archiv MěÚ
Původní most sloužil od r. 1881

V září 1943 jsme se poprvé
prošli na našem stávajícím
mostě v Železném Brodě.
http://www.zeleznybrod.cz

foto: archiv MěÚ
Součastný most (ještě s původním zábradlím)
slouží od r. 1943
ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2011
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Den české státnosti
svátek sv. Václava

16

28. září roku
935 - starší
prameny uváděly rok 929
zavraždili
družiníci
Hněvsa,
Česta a Tira
v dnešní
Staré Boleslavi devátého českého
knížete VÁCLAVA I. z dynastie
Přemyslovců. Stalo se tak na příkaz jeho
mladšího bratra Boleslava I. Ukrutného,
jemuž bratrovražda otevřela cestu ke krvavému převzetí moci, během něhož dal
vyvraždit celé rodiny Václavových
příznivců včetně nemluvňat.
Svatováclavská tradice sehrála v českých
národních dějinách neobyčejně významnou
roli. Svatováclavský kult se začal prosazovat
již od konce 10. století. Kníže Václav začal
tehdy jako světec reprezentovat a ochraňovat panovnickou dynastii, posléze se stal
patronem celého českého národa. Jeho
portrét s přemyslovským štítem a praporem
se stal symbolem země i lidu, jméno Václav
bylo chápáno jako synonymum pro Čechy
a českou korunu.
Existence světce pocházejícího z domácího
panovnického rodu značně posilovala
i mezinárodní prestiž české země. Václav se
objevil na praporcích , na mincích,
korunovační klenoty získaly přídomek
svatováclavské a Václav se symbolicky ocitl
i mezi Blanickými rytíři, aby s nimi vyjel
v nejhorších chvílích národa.
Václavovo jméno bylo vyzýváno v dobách
dobrých i zlých, pojilo generace,
konkretizovalo národ a jeho staleté tradice.
Český prvomučedník se stal symbolem
češství a hymnus, kterým jej národ vzývá,
byl chorálem válečným i chrámovým
ve všech staletích.
http://www.zeleznybrod.cz

Září
Karel Svoboda
Má láska je létem upoutána,
létem a zelení žíznivých stromů,
a krásou voňavého rána,
diviznou na okraji lomu,
sluncem a vyprahlým úvozem cest,
kde se dnem tiše dohasíná,
nemohouc vedrem hlavu nést,
poslední bílá kopretina.
Má láska je paprsky upoutána
žhavého slunce, jež vysoko plane,
je konejšivě milována
větrem, co od polí vane.
Je nádherné být takhle milován
i když má léto na kahánku,
milován co dechu van,
jenž hledá malou schránku,
by nikým neviděn a potichu
se navždy ukryl v ní.
Léto, nech mne v hříchu
sto roků ještě a sto dní…
Je překrásné být s láskou v zajetí
vody a slunce a vánku
a nemít ani zrnka ponětí,
že léto má na kahánku.

Výroba
létajícího draka
jednoduchá základní konstrukce
- vyzkoušejte!
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Kalendářní přehled akcí
2. 9.
3. 9.
3. 9.
3. 9.
9. 9.
10. 9.
10. 9.
10. 9.
11. 9.
11. 9.
14. 9.
17. 9. - 18. 9.
20. 9.
22. 9.
23. 9.
23. 9.
24. 9.
30. 9.

19.00 hod.
13.00 - 15.00 h.
10.00 hod.
14.00 hod.
18.45 hod.
14.00 hod.
14.00 hod.
10.30 hod.
10.00 hod.
18.15 hod
18.00 hod.
7.10 hod.
18.00 hod.

Hm... - koncert na Bělišti
Pohádková cesta v Železném Brodě
Soutěž - hasiči Jirkov
Loučení s létem v Hor. Kamenici - Kapelníci
Přednáška s P. Pavlem Gáborem na faře v Ž.B.
Řetízek zpívá v Loretě v Praze
Posvěcení kříže v kostele sv. Jakuba Většího
Železnobrodský pohár - soutěž na hasič. hřišti
Pouť na Krásné
Cross country - Bzovská rokle
Přednáška ČKA - Islám a my
Skleněné městečko
Přednáška v JBC s Tomášem Pfeifferem
Zálezd do Litoměřic
Den IZS v Železném Brodě
Nově se otvírá KC - Kino
Country cross Těpeře
Bratři Ebenové - koncert v divadle

Kalendářní přehled akcí

Září

VÝSTAVY V ŽELEZNÉM BRODĚ
do 30. 9.
do 30. 9.
od 12. 9.
6.- 18. 9.

Skleněné odznaky a plakety
Milan Průša - Asambláže
Výstava znaků měst a obcí
Skleněný šperk

Městské muzeum
Běliště
zasedací místnost budova B
Městská galerie Vl. Rady

Více informací k daným akcím najdete na následujících stránkách tohoto zpravodaje.

Kalendář akcí doporučujeme vystříhnout a umístit na viditelné místo.

http://www.zeleznybrod.cz
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Kulturní
akce

Městské divadlo
Pátek 30. září 2011 od 19.00 hodin

KULTURNÍ AKCE

KONCERT BRATŘÍ EBENŮ
Bratři Ebenové je nejzvláštnější skupina
v historii české populární hudby. Tři bratři
Kryštof (*1954), Marek (*1957) a David
(*1965) spolu již sedmnáct let soustavněji
nekoncertovali. První řádné album „Malé
písně do tmy“ vydali v roce 1984 a dalších
jedenáct let trvalo, než vznikl titul „Tichá
domácnost“ (1995). Mezitím si v roce 1990
odskočili k „Adventním písním a koledám“,
které nahráli se zpěvačkou Martou
Kubišovou. Na jejich nynější album, nazvané
„Já na tom dělám“, posluchači čekali sedm
let.
Bratři Ebenové, synové skladatele Petra

Ebena a synovci Ilji Hurníka, vlastně
do žádného hudebního proudu nepatří.
Spojení Markovy kytary, Kryštofova klavíru
či flétny, Davidova klarinetu a soprán
saxofonu vytváří ojedinělý ebenovský
sound, obohacený dalšími nástroji.
Již koncem 70. let, kdy Ebeni vstupovali
na scénu, se v jejich hudbě proplétaly vlivy
klasiky, folku, rocku či jazzu a prvky
vytříbeného hudebního humoru. Už
na prvních koncertech bratří Ebenů se lidé
bavili vtipnými Markovými texty typu "Spíš
než na Temno myslím na lásku, promiň,
Jirásku" (Andulce z béčka).

Koncert se uskuteční v rámci Mezinárodního hudebního festivalu „Lípa Musica“
ve spolupráci s Hudební agenturou Triforium a Městem Železný Brod.
Vstupné: 250 Kč (předprodej vstupenek stále probíhá v Turistickém informačním
středisku Železný Brod).

připravujeme na říjen 2011
13. - 15.10. Skleněný magik - festival čar, kouzel a magie
19. 10. od 10.00 hodin - Příhody včelích medvídků, hraje: Divadlo Věž, Brno
19. 10. od 19.00 hodin - Travesti show, účinkuje: skupina Kočky, Praha
(není akce Města Železný Brod)
22. 10. od 19.00 hodin - Uděláte mě to znova?, hraje: DS Vojan, Hrádek nad Nisou

18

termín bude upřesněn:
pořad paní Zuzany Maléřové - Šťastná hodina s hercem Stanislavem Zindulkou
http://www.zeleznybrod.cz
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Sobota 3. září 2011 od 13.00 do 15.30 hod.

V Železném Brodě se uskuteční již
5. ročník „Pohádkové cesty“. Start bude
jako vždy na hasičském hřišti. Věříme, že
se letos počasí vydaří a přijde hojný počet
těch, kteří mají rádi pohádky.
Po trase je připraveno několik zajímavých disciplín, z tradičních uvádíme
např.: zpívání s loupežníky či lovení
rybiček u manželů Vodníkových.
Připravené jsou, ale i nové postavičky
se zajímavými úkoly, které samozřejmě
nebudeme prozrazovat.
V cíli (areál skautů) bude pro všechny
připraven ohýnek na opékání buřtíků.
Buřtíky si přineste s sebou. Věříme, že se akce vydaří. Pořadatelé akce neručí za děti bez dozoru
dospělé osoby. Ať jste malí neškoláčci či již velcí školáčci - všichni jste srdečně zváni do
pohádkové říše (pro děti do 10 let).
Vstupné 20 Kč.

VÝSTAVA „Znaky měst a obcí z odpadových materiálů“
Co lze vyrobit z odpadových materiálů si můžete
prohlédnout na nové výstavě, která je nainstalována
v prostoru Městského úřadu v zasedací místnosti budovy
„B“, 3. podlaží v Železném Brodě. Putovní výstava
s názvem “Znaky měst a obcí z odpadových materiálů“
bude pro veřejnost přístupná v době konání Skleněného
městečka 17. -18. 9. 2011, vždy v čase přednášek.
Dále již pouze v pondělí 12.9., 19.9., 26.9., 3.10., 10.10.,
17.10., 24.10. a 31.10. pouze v čase od 16:00 – 17:00 hod.
Tyto znaky jsou součástí úspěšného pokusu o rekord
s názvem „Největší galerie znaků měst a obcí České
republiky vyrobených z odpadových materiálů“. V celé
České republice bylo vytvořeno 1025 znaků měst a obcí
a z toho jich 454 bylo v lednu roku 2011 vystaveno
na brněnském výstavišti v rámci veletrhu Regiontour.
Všechny znaky jsou k vidění na internetové adrese
www.znakymestaobci.cz. V Libereckém kraji vzniklo 59
znaků měst a obcí. Znak našeho města Železného Brodu
vytvořila Základní škola, Pelechovská.
Přijďte se podívat na tuto výstavu a uvěříte, že i z odpadů se dají vyrobit krásné věci.
Při nakládání s odpady rozhodujeme o osudu věcí, kterých se zbavujeme. Stačí se jen trochu
zamyslet a v jediném okamžiku můžeme zajistit odpadu druhou šanci – stát se opět výrobkem
a sloužit k novému účelu. Stejně tak se můžeme rozhodnout o tom, že nebezpečná látka neuškodí
našemu zdraví, ani životnímu prostředí, a že s ní bude naloženo podle nejpřísnějších pravidel
bezpečnosti. Odpadem je každá věc, kterou již nepotřebujeme a chceme se jí zbavit. A je na nás,
jak to uděláme. My rozhodujeme o cestě odpadu…..
Vstupné zdarma.
http://www.zeleznybrod.cz
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POHÁDKOVÁ CESTA
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Městské muzeum v Železném Brodě
Otevírací doba v září: úterý – neděle: 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hod.

SKLÁŘSKÁ EXPOZICE, náměstí 3. května

KULTURNÍ AKCE

výstava „Skleněné odznaky a plakety“
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.

do 30. 9. 2011

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.

NÁRODOPISNÁ EXPOZICE, Běliště

výstava „Milan Průša - asambláže“
Zahájení výstavy proběhlo 6. 8. 2011 v rámci
benefičního koncertu v kapli sv. Jana
Nepomuckého na Poušti.
„Broďák“ Milan Průša (1955) absolvoval
SUPŠ sklářskou v Žel. Brodě a byl téměř
30 let zaměstnán v podniku Železnobrodské
sklo. Dnes se sklářské tvorbě věnuje jen
příležitostně. Na výstavě však představí své

obrazy tvořené technikou asambláže.
Asambláž je výtvarná technika, která dává
dvourozměrnému obrazu třetí, prostorovou
dimenzi. Plocha obrazu není pojednána pouze
malířsky, ale jsou na ní navíc různými
technologickými postupy fixovány další
předměty nebo jejich části. Dalo by se říci, že je
trojrozměrnou obdobou koláže.

KONCERT pražské skupiny Hm...
HM... skupina vznikla v roce 1994, doposud
natočila tři alba. Lídrem Hm... je kytarista,
zpěvák a skladatel Marek Doubrava, v letech
1995 - 2000 člen populárních Tata Bojs.
V současné sestavě jej doplňují houslista
a zpěvák Viktor Ekrt, hráč na dechové
nástroje a baskytaru Filip Nebřenský a bu-

do 30. 9. 2011

2. 9. 2011 od 19 hod.

beník Tomáš Rejholec. Skupina Hm... se zaměřuje na zhudebňování české i světové
poezie, v "portfoliu" má například JeanaArthura Rimbauda, Jaroslava Seiferta, Jiřího
Wolkera, Jana Nerudu, Fráňu Šrámka ad.,
www.skupina.hm
Organizátoři akce - Občanská
beseda a Městské muzeum chtějí navázat na tradici koncertů
na Bělišti (r. 2004 Radůza,
r. 2005 Jarret, r. 2006 Ivan Hlas
Trio, r. 2007 Traband).
Vstupné 100 Kč.
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Akce je pořádána za finančního
přispění Města Železný Brod.
http://www.zeleznybrod.cz
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KULTURNÍ AKCE

Skleněné městečko 17. - 18. září 2011
Město Železný Brod ve spolupráci se zdejší
uměleckoprůmyslovou sklářskou školou,
Občanskou besedou Železný Brod a za aktivní pomoci místních podnikatelů a řady
dobrovolníků připravilo již 5. ročník
městských slavností sklářského řemesla.
Každoroční setkání sklářů, příznivců
a obdivovatelů sklářského řemesla doprovodí řada živých hudebních produkcí,
divadelní vystoupení, tvůrčí dílny pro děti
a módní přehlídky. Připravené jsou
přednášky o sklářských osobnostech
a diskusní seminář na téma Krize ve sklářství,
jejímž cílem je nejenom umožnit setkání
odborníků z akademické i průmyslové sféry
se zástupci státní správy, ale především snaha
šířit informace, aktivovat místní firmy
a zlepšovat veřejné povědomí o sklářském
průmyslu. V průběhu víkendu 17.–18. září
2011 čeká návštěvníky projekce dokumentů

se sklářskou tématikou, 4 různé výstavy
skla anebo sklářský
veletrh, na kterém
se představí místní
firmy. Novinkou bude
pořádání Blešího trhu
se sklem v Městském
kině! Veřejnost bude mít možnost obdivovat
kreativitu a řemeslnou zručnost studentů
sklářské školy nebo se aktivně zapojit do speciálního programu „tvůrčích sklářských
dílen“, který je pro ně připraven v několika
oborech. Na Malém náměstí, ve sklářské
škole a v několika firemních prodejnách
budeme předvádět sklářská řemesla
charakteristická pro náš region, ale také
prodávat naše sklářské výrobky a bižuterii.
Program: viz příloha zpravodaje

Zahájení celé akce se uskuteční na hlavním schodišti sklářské školy v sobotu

17. září 2011 od 9.00 hodin,
za přítomnosti starosty města pana André Jakubičky, zástupců místních firem,
absolventů a příznivců školy…
Těšíme se na setkání s Vámi v Železném Brodě ve dnech 17.–18. 9. 2011.
Zprovoznili jsme pro Vás nový informační web věnovaný právě této akci!
Navštivte: www.sklenenemestecko.cz
Vážení občané, žádáme Vás, aby jste
od čtvrtka 15.9.2011 neparkovali v prostoru
ul. Obránců míru (od mostu po restauraci
u Zvonice), na Malém náměstí a na parkovišti v ul. Husova. V pátek 16.9.2011 zde
budou probíhat přípravy na akci Skleněné
městečko 2011. Vozidla, která budou
parkovat na výše uvedených místech budou
odtažena. Děkujme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.
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foto: archiv MěÚ Žel. Brod
Skleněné městečko 2010

http://www.zeleznybrod.cz

Více informací najdete v letáku
Skleněného městečka, který obdržíte
např. v Turistickém informačním
středisku Železný Brod.
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KULTURNÍ AKCE

ŘETÍZEK zpívá v LORETĚ v PRAZE
Dětský pěvecký sbor ŘETÍZEK byl
pozván k účinkování při mši svaté
v kostele Narození Páně v Loretě v Praze.
Mše se koná v sobotu 10. září od 18 hodin.
Pro náš sbor je to mimořádná událost,
na kterou se velmi pečlivě připravujeme. Při
mši svaté zpíváme Missu Clara Jiřího
Laburdy a skladby renesančních a barokních
skladatelů. Po mši svaté pokračujeme
v kostele Narození Páně krátkým koncertem
duchovní hudby.
Význam a výjimečnost našeho účinkování
podtrhuje nejen vzácné a významné
duchovní místo Lorety, ale též avizovaná
přítomnost apoštolského nuncia a vel-

10. září 2011

vyslance Vatikánu Diega Causeura. Děti
pěveckého sboru budou mít také možnost
setkat se s bratrem Tomášem, který ochotně
vysvětlí nejen historii Lorety, ale i vše, co
souvisí se životem řeholníků. Navštíví
zvonkohru, unikátní klenotnici a výstavu
PATRIMONIUM CAPUCCINORUM –
deset let obnovy kapucínského kulturního
bohatství. Tento výstavní projekt
představuje výsledky desetileté práce na
obnově cenných uměleckých děl z majetku
Provincie kapucínů.
Srdečně Vás zveme, do Prahy to přece není
tak daleko.
Josef Hlubuček

ŘETÍZEK ZPÍVÁ ROCK…
…tentokrát nikoliv církevní a jinou vážnou hudbu,
ale populární hity minulých let za doprovodu rockové kapely
na SKLENĚNÉM MĚSTEČKU v neděli, dne 18. září 2011
na Malém náměstí v 10.30 hodin

V září 2011 probíhá dodatečný zápis nových žáků do ZUŠ
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HUDEBNÍ OBOR:
Několik volných míst je v přípravné
hudební výchově. Tento předmět je určen
pro děti, které teď začaly 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.
Přijímáme děti do sborů 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.

VÝTVARNÝ a LITERÁRNĚ
DRAMATICKÝ OBOR:
Několik volných míst je v obou oborech.
Přivítáme talentované pilné děti, které zde
naleznou mnoho podnětů a zážitků.

Více informací na:
www.zus-zelbrod.cz; www.retizek.eu
Telefony: 483 389 327, 777 894 050
Osobně: po - pá 13 - 17 hod. v ZUŠ

http://www.zeleznybrod.cz

Josef Hlubuček, ředitel ZUŠ v Železném Brodě
ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2011

V těchto dnech finišuje proměna městského
kina v městské kulturní centrum. Vytváříme
pro vás místo, kde se budete setkávat nejen
kvůli filmovým večerům, ale též sem budete
moci přijít na koncerty, besedy, přednášky,
autorská čtení, divadelní představení,
výstavy a další kulturní akce.
Ve foyer, které bude otevřené vždy
minimálně hodinu před začátkem
představení, pro vás bude pokaždé
přichystána káva a čaj.
Filmová dramaturgie je nastavena
tak, aby si z naší nabídky vybrali opravdu
všichni. V pravidelných intervalech budeme
hrát pro malé děti i pro seniory, pro maminky
na mateřské dovolené, pro mladé publikum,
pro náročné diváky i pro ty, kdo si chtějí
v kině hlavně odpočinout. Cena vstupenky by
nikdy neměla přesáhnout 81 Kč. A hrát
budeme pro jakýkoliv počet diváků –
nemusíte se tedy bát, že byste vážili cestu
do kina zbytečně!

Brány „nového“ kina se znovu otevřou
v pátek 23. září 2011. Od 18.00 hodin zde
bude pro prvních dvě stě návštěvníků
přichystána zdarma černočerná francouzská
komedie Louise-Michel. Po skončení filmu
bude program pokračovat koncertem skupiny 2CV Band
(správně, jedná se o partu
milovníků slavných „kachen“)
a po něm zahraje DJ Mardoša.
Občerstvení je zajištěno.
Všichni jste srdečně zváni, přijďte
a oslavte s námi začátek nové éry
života městského kina, od nynějška
známého jako
KC Kino Železný Brod
více informací na:
www.zeleznybrod.cz/volnycas/kino/
nebo na facebooku KC Kino Železný Brod.
David Pešek

Římskokatolická farnost Železný Brod

foto: MěÚ
kostel sv. Jakuba Většího

KULTURNÍ AKCE

Městské kino se mění v kulturní centrum

Srdečně Vás zve na slavnost posvěcení kříže u kostela
sv. Jakuba v Železném Brodě.
Program:
pátek 9. září 2011
18.00 hod. - mše svatá v kostele sv. Jakuba
18.45 hod. - přednáška na faře - host: P. Pavel Gábor SJ
z Vatikánské observatoře".
Titul: "Velkolepý vesmír: hrozba či útěcha?"
Sobota 10. září 2011
9.00 hod. - mše svatá s kázáním v kostele sv. Jakuba
14.00 hod. - posvěcení kříže a besídka s P. Pavlem Gáborem
SJ (bude připraveno malé občerstvení)

Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem
V Jablonci nad Nisou ve Spolkovém domě v úterý 20. 9. 2011 od 18.00 hod.
Povídáme si o životě, osudu, celoživotní zákonitosti, i zdravotních obtížích.
Témata přednášek určují sami návštěvníci svými dotazy.
Na závěr je biotronické působení formou rozloučení.
Vstupné dobrovolné
http://www.zeleznybrod.cz
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Ohlédnutí za akcemi ve fotografiích
Neckyáda

Ohlédnutí za akcemi

25. 6. 2011 se po více než 20 letech obnovila železnobrodská neckyáda. Plavidel se přihlásilo
13, ale kvůli špatnému počasí přišlo na start pouze 7 posádek. Posádkám velmi děkujeme
za skvělou přípravu svých plavidel a za pobavení publika v ledové Jizeře. Diváků bylo
nečekaně hodně a nemálo jich bylo překvapeno slabou účastí plavidel. Počasí pro tuto akci je
opravdu hodně důležité, proto doufejme, že příští rok sluníčko bude hřát a na startu bude
připraveno posádek víc.
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Foto: Müllerovi
plavidlo Aurora - neckyáda 2011

Koncert Bobr a spol.

foto: MěÚ
návštěvníci neckyády

12. 8. 2011 se uskutečnil na hasičském hřišti koncert Bobr a spol. Koncert byl velmi pěkný
a pouhých 66 návštěvníků tohoto koncertu si určitě užilo pěkný večer. Nechybělo ani skvělé
občerstvení, které zajistili železnobrodští hasiči. Děkujeme všem, kteří navštívily tento koncert
a na ostatní se těšíme příště. Děkujeme panu řediteli ZUŠ Josefu Hlubůčkovi za skvělé ozvučení
koncertu. Další dík patří železnobrodštím hasičům a technickým službám, zejména panu Petru
Brožkovi za skvělou spolupráci při této akci.

Foto: MěÚ
zpěvák a hudební „Bobr”
http://www.zeleznybrod.cz

Foto: MěÚ
návštěvníci koncertu
ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2011

Blahopřejeme jubilantům

ČERVENEC

SRPEN

Věra Hradecká
Zdeněk Vít
Jiří Medek
Jiří Linka
Věra Šilhánová
Jindřich Chmelík
Jaromír Janata
František Pekárek
Helena Herbová
Božena Balatková
Helena Novotná
Marie Novotná
Alena Rychtářová
Oldřich Červa
Věra Hornová
Jarmila Bartošová
Josef Pech
Marie Ducháčková
Věra Stuchlíková
Věra Zelenková
Dobroslav Horna
Dagmar Hušková
Jaroslava Stehrová
Naděžda Štrynclová
Hana Kalousková
Helena Dostrašilová
Růžena Klusáčková
Oldřiška Vaňátková
Olga Těhníková
Jaroslava Brychtová
Jaroslava Mertlíková
Helena Lejnarová
Marie Plívová
Věra Cvrčková

Jaroslava Koňáková
Jiřina Hornová
Václav Pecháček
Marie Přítulová
Jaroslav Krejčí
Jaroslav Jakoubě
Terezie Štěpánová
Věra Fetterová
Božena Patřičná
Eva Kašičková
Anna Zapadlová
Josef Zahradník
Miloš Matěcha
Miroslav Berka
Rita Ivanovová
Alena Šulcová
Jaroslav Majšajdr
Bohumila Šůsová
Marie Hoření
Jaroslav Véle
Jaroslav Konývka
Jiřina Klápšťová
Bedřiška Krejčová
Olga Šilhánová
Libuše Stuchlíková
Josef Kopal
Lenka Votočková
Rudolf Sůva
Olga Zíková
Marie Kyselová
Anna Palová
Marie Ehrlerová
Růžena Vítová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V měsíci červenci a srpnu 2011 oslavili významné životní
jubileum tito naši spoluobčané

Všem jubilantům blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
http://www.zeleznybrod.cz
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Z novinek v městské knihovně
Simona Monyová: Srdceboly
Poslední kniha nedávno zemřelé oblíbené
autorky vypráví příběh manželství
začínajícího s okázalou parádou a končícího
na bojišti.
Eva Urbaníková: Příliš osobní známost
Hrdinka románu známé slovenské autorky
se zamiluje do muže s okouzlující malou
dcerkou, který však po čase neúspěch
v podnikání řeší alkoholem.
Joy Fieldingová: Nebezpečná zóna
Bratři Will a Jeff a jejich kamarád Tom
ve svém oblíbeném baru Nebezpečná zóna
potkají záhadnou mladou ženu a vsadí se,
komu se ji nejdřív podaří svést. Tajemná
Suzy však něco skrývá a hraje s nimi svou
vlastní hru.

PŘÍSPĚVKY

Delphine de Vigan: Ani později, ani jinde
Román francouzské autorky se odehrává
v Paříži, kde se míjejí dva hlavní hrdinové –
vdova Mathilde, propadající se do deprese
kvůli dlouhotrvající šikaně v práci a osamělý
lékař Thibault, těžce se vyrovnávající
s rozchodem s dívkou, která ho nemilovala.

Jussi Adler-Olsen: Žena v kleci
Hrdina detektivky dánského autora komisař
Morck je po traumatické události přeložen na
oddělení Q, kde se má zabývat nevyřešenými
případy. Se svým arabským pomocníkem
Asadem znovu otvírá případ mladé političky,
která před pěti lety beze stopy zmizela. Je
možné, že je stále ještě naživu a že ji někdo
vězní a týrá na neznámém místě.
Frederick Forsyth: Kobra
Thriller o boji mezi mocným kolumbijským
kokainovým Kartelem, který dodává
na americké a evropské trhy stovky tun bílého
prášku a supertajným projektem s krycím
názvem Kobra, který má jeho činnost
překazit.
Toby Thacker: Konec „Třetí říše“
Kniha anglického vysokoškolského
profesora se zabývá obdobím od ledna 1944
do listopadu 1946 – porážkou Německa,
procesem denacifikace a potrestáním
válečných zločinců. České vydání doplňuje
kapitola věnovaná charakteristice tohoto
období na našem území.
ředitelka knihovny
Dana Hudíková

Skautské středisko Údolí Železný Brod
Skautské středisko Údolí Železný Brod zve aktivní holky a kluky
do svých řad. Můžete tu poznat nové kamarády, zahrát si netradiční hry,
naučit se, jak se neztratit v přírodě a jak si poradit v nepříznivých
situacích. Schůzky máme v klubovně v Betlémské ulici a jejím okolí
jednou týdně odpoledne od 16 do 18 hodin, kromě toho pořádáme
přibližně jednou za 3 - 4 týdny jednodenní nebo vícedenní výlety.
V sobotu odpoledne 3. září se s areálem klubovny i s námi můžete
seznámit v rámci již tradiční POHÁDKOVÉ CESTY.
Zároveň uvítáme dospěláky jakéhokoliv věku, kteří mají chuť věnovat se dětem - ať už
pravidelně nebo jen příležitostně.
Kontakty:
udoli@centrum.cz http://udoli.hu.cz
vedoucí mladších dětí (6 -10 let): Luboš Fotr (tel. 606 877 245)
vedoucí starších dětí (10 -15 let): Standa Gajzler (tel. 732 447 176)
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Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

KURZ GRAFICKÉHO DESIGNU
ZAMĚŘENÝ NA REALIZACE
TISKOVIN
Termín kurzu: říjen–listopad–prosinec
Kurz je určen pro cílové skupiny
zaměstnanců propagačních studií a za-

městnanců firem, společností a institucí, které buď provádějí nebo jinak
navazují na zpracování tiskových
podkladů. Kurz je určen pro mírně
pokročilé a pokročilé uživatele grafických programů a jeho rozsah činí
celkem 24 hodin.
Obsah kurzu:
- znakové a odstavcové styly
- firemní grafika, jednotný
vizuální styl
- tvorba propagačních tiskovin
- pravidla hladké sazby
- typografie, úprava textu
- zvládnutí technologických postupů při zpracování textových,
obrazových a grafických pokladů
Cena kurzu je kalkulovaná pro minimálně 4 účastníky = 4 590 Kč/osobu.
V případě 5 zájemců činí cena kurzu:
3 670 Kč/osobu. Více informací
o kurzu můžete získat na adrese:

hlubucek@supss.cz

Místní skupina České křesťanské
akademie Český ráj
Srdečně Vás zve na přednášku s Mgr. Martinem Klapetkem,
Ph.D. z Jihočeské Univerzity:

PŘÍSPĚVKY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přestože akci Skleněné městečko
považuje škola za největší „den
otevřených dveří“, připravuje na 2. listopadu 2011 další speciální příležitost pro
návštěvu školy; II. den otevřených dveří
bude zaměřený především na zájemce
o studium v oborech, které škola
ke studiu nabízí, tedy: Sklářský
design a Aplikovanou chemii.
Náš třetí studijní obor Produktový design zde představí
novinku, kterou se může
pochlubit jen málokterá evropská
střední škola! Další informace
se dočtete v příštím Zpravodaji!

Islám a my?
Přednáška se uskuteční ve středu 14. září 2011 v 18.15 hod.,
v aule Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské
v Železném Brodě.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Ing. arch. Martin Tomešek

http://www.zeleznybrod.cz
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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

PŘÍSPĚVKY

5. 9.
Po
7. 9.
St
10. – 17. 9.
12. 9. Po
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Úřední den od 14 hod.
Schůze výboru od 14 hod.
Ozdravný pobyt na Omišské riviéře v Chorvatsku
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – poradenství,
pomůcky. Od 14 hod., pí Boudová, MěÚ, budova B, 3. poschodí
17. 9. So
Setkání rodin s postiženými dětmi, které se koná 1x za dva roky. Máme
připravený bohatý program, včetně návštěvy Skleněného městečka. Společný
oběd, program v klubovně na Poříčí – občerstvení, beseda, hudební doprovod.
Těšíme se na toto setkání a doufáme, že se vydaří, že se pobyt v našem městě
účastníkům setkání bude líbit.
19. 9. Po
Klub ručních prací od 14 hod.
21. 9. St
Kluby ONKO a DIA, od 14 hod., pí Petružálková
26. 9. Po
Klub seniorů od 14 hod.
ź 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).
ź Kurz znakového jazyka po dohodě s lektorkou pí M. Paldusovou.
ź V září se tradiční šlápoty NEKONAJÍ.
Připravujeme:
V říjnu (12. 10.) pravděpodobně celodenní výlet autobusem na přehradu LES KRÁLOVSTVÍ.
Uvažujeme o návštěvě Miletína (K.J. Erben), Jičína či jiného zajímavého místa.
V listopadu (9. 11.) se můžete těšit na celodenní výlet autobusem do Mělníka (zámek, podzemí).
Program bude včas upřesněn ve zpravodaji a na vývěskách.
Nezapomenutelný zájezd
3. srpna jsme připravili mimořádný zájezd do Sklarské Poreby do Polska. Přihlásilo se 67 osob
a všichni jsme odjeli. Měli jsme štěstí na krásné letní počasí, ale zároveň neskutečnou smůlu.
Druhá část lanovky, která nás měla vyvézt na vrchol Szrenice, měla poruchu a nejela. Jenom pár
šťastlivců bylo vyvezeno. Několik zdatných jedinců se vydalo na vrchol pěšky (2 ½ hod.)
a potom pokračovali pěšky do Harrachova. Ostatní jsme museli změnit plán. Pěšky z mezistanice
lanovky do Sklarské Poreby. Cestou jsme odbočili na vodopády Kamenczyka. Vodopády byly
velmi pěkné (délka 27 m), ale cesta velmi kamenitá. Vše jsme zdatně zdolali. Obdivovali jsme
zejména ty, kterým bylo 80 a víc let. Klobouk dolů! Zájezd se vydařil. Ještě jsme stačili utratit
jízdné za lanovku, které nám vrátili v plné výši.
M. Minářová
http://www.zeleznybrod.cz
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Nabídka zájmové činnosti DDM Mozaika
Železný Brod pro školní rok 2011/2012
SPORTOVNÍ
Vodácký kroužek
Volejbal (od 10 let)
Volejbalová přípravka, sportovní hry (od 6 do 10 let )
Cvičení pro děti (správné držení těla, seznámení s různými sporty)
Turistický (poznávání přírody, návštěvy hradů, zámků, skanzenů)
Horolezecký kroužek
Orientální tance pro dívky
Lukostřelba
Aeirsoft

400 Kč
500 Kč
400 Kč
300 Kč
400 Kč
400 Kč
500 Kč
500 Kč
600 Kč

PŘÍRODOVĚDNÉ
Rybářský kroužek (možnost získání a zakoupení rybářského lístku)
Přírodovědný kroužek
Včelařský kroužek

DOSPĚLÍ
Klub vodáků; Cvičení pro ženy ( pilates,
balantes, flexband, poweryoga )
Zdravotní cvičení; Cvičení rodičů s dětmi
Joga (klasické východní cvičení)
Orientální tance; Paličkování; Keramika
Počítač a internet; Angličtina; Němčina

TECHNICKÉ
Automodelářský kroužek (od 9 let)
Výpočetní technika (základy programování)
Autodráha - Malá Skala
Elektrotechnický
Modeláři

VÝTVARNÉ
Výtvarný kroužek
Keramika
Paličkování
Sklářský kroužek
Fotografický kroužek
Digitální foto
Kouzelné nitě
Šikovné ruce
Řezbářský
Kurzy počítačové grafiky

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

500 Kč + 800 Kč za model auta
500 Kč
300 Kč
500 Kč
500 Kč

JAZYKOVÉ
Angličtina pro nejmenší
Angličtina pro začátečníky
Angličtina pro pokročilé
Němčina pro začátečníky
Němčina pro pokročilé

500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč

HUDEBNÍ
Trampská kytara
Etnické nástroje
Skupinové hraní

500 Kč
400 Kč
400 Kč

více na: www.ddmzb.cz nebo tel.: 483 389 396
http://www.zeleznybrod.cz

PŘÍSPĚVKY

OSTATNÍ
Kroužek vaření (od 10 let)
500 Kč
Šachový kroužek
400 Kč
Hry pro zábavu i poučení (Carcassonne,
Dračí doupě apod. …)
400 Kč
Časopis (vlastní tvorba – články, fotografie,
to, co vás zajímá)
400 Kč
Oděvní tvorba (pro dívky od 12 let) 500 Kč

300 Kč
400 Kč
400 Kč

ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2011
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Pelechovské hry
Čtvrtek 23. 6. a pátek 24. 6. 2011 byl pro nás
dnem výjimečným. Žáci naší školy měřili své
síly v běhu, recitaci, logických a míčových
hrách…
Sportovní den byl zahájen v osm hodin ráno
slavnostním nástupem všech účastníků
na hřišti. Již tady byla cítit ve vzduchu
soutěživost, nedočkavost, radost a chuť
závodit.
Ještě zhlédnout krásná vystoupení žákyň 2., 3.
a 6. třídy, vyslechnout několik slov ředitele
školy Milana Hlubučka, místostarosty
Miloslava Loumy a poslance pana Václava
Horáčka a jde se na to!
Po deštivých a bouřkou zasažených dnech
i sluníčko přispěchalo svými paprsky podpořit
naši olympiádu a přispělo k dobré náladě.
Všichni se přesunuli ke svým stanovištím
a mohlo se začít. Ti, co nesoutěžili, si mohli
koupit chutnou svačinu, nebo fandit svým
„favoritům“.
Z hřišť se ozývaly výkřiky radosti, zklamané
bručení, hvizd píšťalky rozhodčích, nárazy
míčů, občas i nějaká reklamace.

32

http://www.zeleznybrod.cz

Soutěžící brali svá klání ohromně vážně. Ty
největší emoce se projevily u závěrečných
běhů víceboje. Byli strženi všichni, kteří
postávali u mantinelů. Poskakovali, dupali,
troubili a i jinak povzbuzovali.
Páteční den byl zakončen vyhlášením
výsledků a poděkováním těm, kteří se zasloužili o bohaté odměny. Našimi sponzory
byli Syner, s.r.o., firma Ladislav Ševčík,
Bonanza, Detesk s.r.o., Škoda auto a.s., firma
Jiří Suchánek, Preciosa, Plastic Zaplatílek
Květoslav, Acra s.r.o.
Během hezkého závěrečného vystoupení
sportovkyň 2. třídy se sluníčko schovalo
za mraky a při hlasitých rytmech hudební
skupiny Rock Boys začalo pršet. Předávání
medailí se muselo uskutečnit ve vestibulu
školy.
Všechny však hřála dobrá nálada, medaile
pohupující se na krku a dárky od našich
sponzorů.
Sportovní olympiáda se povedla a budeme
na ni vzpomínat jako na dny, kdy jsme
se nejen „ulili ze školy“, ale hlavně se pobavili
sportem a něco málo pro sebe udělali.
Zdeňka Pirková
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Malý Soptík
Sbor dobrovolných hasičů Železný Brod
Malý Soptík – hasičská soutěž pro mateřské školy,
složená ze 3 disciplín: branný závod, štafeta 4x20m
a požární útok. 23. 6. se konal již 18. ročník
zúčastnilo se ho 6 družstev mladších (3-4 roky) a 16
družstev starších (5-6 let) ze 4 mateřských škol.
Mladší děti:
Starší děti:
1. Stavbařů II
2. Pěnčín I
3. Stavbařů III
4. Pěnčín II
5. Pěnčín III
6. Stavbařů I

1.Slunečná II
2. Na Vápence I
3. Na vápence II
4. Slunečná I
5. Slunečná IV
6. Stavbařů I
7. Slunečná III
8.Stavbařů VI
9. Pěnčín I
10. Na Vápence III
11. Stavbařů VII
12. Stavbařů III
13. Stavbařů V
14. Pěnčín II
15. Stavbařů IV
16. Stavbařů II

Sbor dobrovolných hasičů Železný Brod zve na

ŽELEZNOBRODSKÝ POHÁR

DISCIPLÍNY: štafetový běh
požární útok
Sbor dobrovolných hasičů Železný Brod
zve nové zájemce o hasičský kroužek, každý čtvrtek od 16.00 hod.
v hasičské zbrojnici v Železném Brodě.

SPORT

CO: 17. ročník
KDY: 10. září 2011 od 14.00 hod.
KDE: na hasičském cvičišti
v Železném Brodě

Kontakt: 483 333 911 (do zaměstnání); 483 389 306
Sbor dobrovolných hasičů JIRKOV
Vás zve na SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM
http://www.zeleznybrod.cz

SPORTU, Sobota 3. 9. 2011 od 10.00 h.
ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2011
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Fotbalový klub Železný Brod
13 .8. 2011 so 17.00 hod. D Turnov B
14. 8. 2011 ne 17.00 hod. V Rokytnice
20. 8. 2011 so 14.00 hod. D Zásada
10.00 hod. V Arsenal
Č. Lípa
17.00 hod. D Plavy B
21. 8. 2011 ne 17.00 hod. V Arsenal
Č. Lípa B
9.30 hod. a 11.15 h.
V Hlavice
24. 8. 2011 st 16.00 hod. a 17.45 h.
D Frýdlant
25. 8. 2011 čt 17.00 hod. D Turnov
27. 8. 2011 so 17.00 hod. V Plavy
10.30 hod. a 12.15 h.
D Cvikov (v Rychnově)
28. 8. 2011 ne 16.30 hod. D
Sedmihorky
13.30 hod. D
Semihorky
3. 9. 2011 so 17.00 hod. V Košťálov
10.00 hod. V Loko Č.
Lípa
9.30 hod. - 11.15 hod.
V Sedmihorky
17.00 hod. D Mšeno C

4. 9. 2011 ne 15.00 hod. D Mšeno
10. 9. 2011 so 17.00 hod. V M. Skála
10.30 hod. a 12.15 h.
D N. Bor (v Rychnově)
11. 9. 2011 ne 16.30 hod. D Hrádek
13.30 hod. D Hrádek
17. 9. 2011 so 14.00 hod. D Rovensko
13.30 hod. V Doubí
9.30 hod. a 11.15 h.
V Hamry
16.30 hod. D
Maršovice B
18. 9. 2011 ne 16.30 hod. V Rapid
Liberec
24. 9. 2011 so 16.30 hod. V Držkov
25. 9. 2011 ne 16.30 hod. D Jablonec
n. Jiz.
13.30 hod. D Stráž n. N.
10.30 hod a 12.15 hod.
D Turnov (v Rychnově)
1.10.2011 so 16.00 hod. V Doksy
16.00 hod. D
Hodkovice B
2.10. 2011 ne 10.00 hod. V Frýdlant
9.30 hod. a 11.15 hod.
V Česká Lípa

SPORT

Tréninky mladších žáků (nar. 1999 a 2000) a přípravek (2001 a mladších)
jsou středa a pátek od 16.30 hod.
Pokud by měli zájem i starší, informace jim podá p. Kletečka,
telefon 725 244 280.

34

TJ SOKOL BZÍ Vás srdečně zve na již 15. ročník závodu horských kol

„CROSS COUNTRY - BZOVSKÁ ROKLE".
Zajímavé tratě pro všechny věkové kategorie!
Přijeďte do Bzí v neděli 11. září na staré hřiště pod hřbitovem,
kde probíhá prezentace od 10.00 hodin.
Vlastní závod začíná v 11.00 hodin.
Občerstvení zajištěno a drobné, leč vtipné ceny též.
Cyklistická helma je pro všechny povinná!
Info: Jan Jelínek, tel.: 728 260 582
www.obecbzi.cz/bzovskarokle

http://www.zeleznybrod.cz
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FIT STUDIO AEROBIKU

Jany Boučkové
Cvičební rozvrh platný od 6.9.2011
železnobrodská sokolovna (malý sál)
úterý

od 6. 9. 2011

Úterý od 13. 9. 2011
středa

od 7. 9. 2011

čtvrtek od 8. 9. 2011
pátek

od 9. 9. 2011

neděle od 11. 9. 2011

17.00 – 18.00 hod. Fitness juniorky s Janou
18.15 – 19.15 hod. Bodystyling (formování postavy vahou
vlastního těla s náčiním či bez) s Olinkou
16.00 – 17.00 hod. Sportovní přípravka (cvičení pro děti
předškolního a ml. školního věku) se Zdenou
17.15 – 18.15 hod. Bosu s Olinkou
19:00 – 20:00 hod. Step aerobik s Janou (kurz 10 hod. / 450 Kč)
17.30 – 18.30 hod. Bosu s Janou
19.00 – 20.00 hod. Jóga s Květou

Změna cvičebních hodin je vyhrazena na základě zájmu klientů o cvičební hodiny.
Cvičení dětí, sportovní aerobik + komerce
ź samostatně hrazená hodina 40 Kč
ź permanentka 10 hod. / 350 Kč
Cvičení aerobik, step aerobik, balóny, bodystyling, power jóga
ź samostatně hrazená hodina 50 Kč
ź permanentka 10 hod. / 450 Kč – platnost 3 měs.
Bosu, zumba, kola, půlená hodina
ź samostatně hrazená cvičební hodina 70 Kč
ź permanentka 10 hod. / 600 Kč – platnost 3 měs.

SPORT

Všechny styly cvičebních hodin
ź permanentka 31 hod. / 1.400 Kč platnost 6 měs.

více na: http://www.fitstudio.cz/

COUNTRY CROSS TĚPEŘE 2011
V sobotu 24. 9. 2011 TJ sokol Těpeře pořádá
první ročník volného závodu horských kol.
Bližší informace na adrese http//:obec-tepere.blog.cz
http://www.zeleznybrod.cz
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SPORT
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INZERCE
http://www.zeleznybrod.cz
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INZERCE
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět
prodává slepičky snáškových plemen Tetra
hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý,
žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!!
Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před
snáškou. *stáří 18-20 týdnu:138-148 Kč/ks
*starší 20 týdnů:155 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v pondělí 26. září 2011
Železný Brod - u autobusového nádraží
v 16.30 hod. Případné bližší informace:
tel.: 728605840, 728165166, 415740719

LEVNĚ A RYCHLE
Náplně a tonery do tiskáren

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

v Železném Brodě
INKOUSTMONSTER.CZ
kontakt:

tel.: 602 143 380
Iva Šilhánová

Řádková inzerce
2

Vyměním nájemní byt 4kk v Turnově, 84 m
za menší 1+1, 2kk, gars.
Nájem činí 5 058 Kč. Služby dle výběru
vytápění. Tel. 723 460 914.

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

źMáte dvě hodiny týdně čas?
źHledáte způsob, jak jej využít?
źMy zase hledáme dobrovolníky.
źK čemu?
źPro práci v rodinách s dětmi, které se ocitly

v těžké situaci.
źPůjdete do toho s námi?

Bližší informace Vám poskytne p. Ilona Soukeníková na telefonu
774466967,
nebo e-mailu soukenikova@compitum.eu
Také je najdete na našich webovkách www.compitum.eu
TĚŠÍME SE NA VÁS!
http://www.zeleznybrod.cz
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INZERCE

Koupím menší zahradu ŽB + okolí.
Tel. 737 373 187
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náklad 2 700 ks

INZERCE
v Železnobrodském zpravodaji 2011
Inzerce černobílá o rozměrech:
4,3 x 6 cm
9 x 6 cm
9 x 12,4 cm
18,4 x 12,4 cm – pouze na výšku

400 Kč
700 Kč
1 200 Kč
2 000 Kč

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

2 000 Kč
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.
Příklad řádkové inzerce
P R O D Á M

Text inzeratu

B Y T

7 7 7

1

2 3 4 5

6

30 Kč

Cena za řádek
35 Kč
70 Kč

INZER
INZER
CE
CE
INZERCE

105 Kč
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140 Kč
175 Kč
210 Kč
http://www.zeleznybrod.cz
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