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Slovo starosty
Usnesení Rady města z 6. 9. 2011
Nové dopravní značení; Fin. dar od fondu Asekol
Zvýšení nájmu; Park v Železné ulici
Regenerace panelových sídlišť
Pronájem areálu bývalého Exathermu
Odpadové hospodářství
Železnobrodské trhy
Sbírka šatstva; Compitum
Městská policie; TIS
Zajímavosti
Den vzniku samostatného Československa
Významné osobnosti; Básničky

Kalendářní přehled akcí
Přehled akcí

Kulturní akce
Městské divadlo;
Městská galerie Vl. Rady
Městské muzeum
Pojďte s námi za dechovkou
Skleněný magik; Drakyáda
Ohlédnutí za akcemi
Skleněné městečko ve fotografiích

Společenská rubrika
Jubilanti

Příspěvky
Městská knihovna; Zpívejte s námi Karkulky
SUPŠS
ZŠ Pelechovská
Jirkováci si vylepšili náves
Žehnání kříže u kostela sv. Jakuba většího
Pozvánka místní skupiny ČKA
SZdP
DDM Mozaika

Sport
Svaz branně-tech. sportů; Fotbal; Házená

Inzerce
ATP nábytek
Bauhaus
Amos; Výtvarný obor
Těs. oken a dveří; Rámování obrazů; Moštování
Podmínky inzerce
SUPŠS
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Informace
pro občany
ZPRÁVY Z RADNICE

Milí spoluobčané,
na konci září jsme otevřeli nové Kulturní
centrum Kino. Možná byste čekali nově
zrekonstruované a digitalizované kino. My
jsme ale pro vás připravili něco lepšího než
uniformní kino typu multiplex. Těch je
kolem nás už dostatek. Změnili jsme
André Jakubička především dramaturgii - nabídku filmů,
foto: Milan Drahoňovský
počet promítání se zvyšuje ze tří až na dvacet
měsíčně a KC Kino navíc není jen kinem, ale opravdu kulturním centrem,
takže zde budou pořádány i koncerty, přednášky apod. Ale hlavně jsme spolu
s novým vedoucím změnili atmosféru kina. V hlavním sále bylo nahrazeno
několik řad sedadel pohodlnými gauči a křesly. Proběhlo samozřejmě
i vymalování a položení nového koberce. Při každé akci na vás bude čekat
káva nebo čaj.
Novému vedoucímu děkuji a přeji hodně zdaru v díle a vám všem, ať si KC
Kino často užíváte.
André Jakubička
starosta Města

Železnobrodská radnice
http://www.zeleznybrod.cz
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Rada města Železný Brod po projednání
ź schvaluje program dnešního zasedání

rady města v doplněném znění
ź schvaluje čerpání rezervního fondu

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

Základní školy Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace, na
přetěsnění topení v tělocvičně a výměnu
otočných ventilů v částce 20 000 Kč
souhlasí s pořádáním prodejních trhů
jedenkrát měsíčně na tržnici v Železném
Brodě v termínech 19. 9., 17. 10., 21. 11.
a 12. 12. 2011 firmou Václav Chaloupka
souhlasí s použitím znaku města Železný
Brod pro účely zhotovení drobných
upomínkových předmětů u příležitosti
65. výročí převzetí „Kmotrovství města
Železný Brod nad slezskou obcí
Chvalíkovice“
schvaluje Nařízení města Železný Brod,
kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Jablonec nad Nisou-Jih a Jablonec nad
Nisou-Sever - Železnobrodsko
uděluje dle předloženého návrhu Mgr.
Josefu Haasovi plnou moc pro zastupování Města Železný Brod v řízeních
občanskoprávních, trestněprávních, řízení
podle exekučního řádu a insolvenčního
zákona, včetně oprávnění činit úkony
směřující k zahájení uvedených řízení
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo a o postoupení užívacích práv na systém
právních informací ASPI s Wolters
Kluwer ČR, a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, IČ:
63077639
schvaluje uzavření Mandátní smlouvy
o obstarání správy městského kina
s Davidem Peškem, místo podnikání
v Železném Brodě, Smetanovo zátiší 65,
468 22 Železný Brod, IČ: 74580701;
mandatář se zavazuje k cca 20 promítání
a dalším dvěma kulturním akcím měsíčně
schvaluje po vyhodnocení soutěže
o dispoziční řešení parku v Železné ulici
poskytnutí odměny za první místo ve výši
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ź

ź
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ź

ź

10 000 Kč Ing. Tereze Vokurkové, Jablonec
nad Nisou a odměny 3 000 Kč za druhé
místo Bc. Lence Doležalové, DiS.; odbor
územního plánování a regionálního rozvoje zajistí zveřejnění návrhů na vývěsce
v budově radnice
schvaluje podání žádosti a převod
leasingové smlouvy 31045120 uzavřené
mezi GE Money Auto, s.r.o., Vyskočilova
1422/1a, Praha 4, PSČ 140 00, IČ
60112743 na vozidlo Škoda Octavia
Combi Diesel II 09 2.0 – původní příjemce
Bytový podnik města Železného Brodu,
p.o., nový příjemce – Město Železný Brod
a uzavření pojistné smlouvy
schvaluje podání žádosti o příspěvek
na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací
k umístění uchazečů o zaměstnání Úřadu
práce v Jablonci nad Nisou, na deset
dělníků pro čištění města + jednoho
dělníka-předáka a pověřuje starostu
města následným uzavřením těchto dohod
vyslovuje napomenutí panu Miloši
Koutovi, jednateli Teplo města Železný
Brod, s.r.o.
schvaluje následující námitky k Zásadám
územního rozvoje Libereckého kraje:
1) Město Železný Brod nesouhlasí
s navrženou superseverní variantou
vedení komunikace R 35. Tato varianta
zasáhne nevratným způsobem do přírody
a krajiny údolí Jizery, při realizaci
po etapách může v etapě s ukončením
severně od Železného Brodu zvýšit
intenzitu průjezdné dopravy v centru
města a vzhledem k ekonomické
náročnosti by následně byly pravděpodobně omezeny investice do jiných
důležitých dopravních staveb.
2) Navržené pořadí koridorů pro stavby
a opatření pro snižování ohrožení území
povodněmi na Jizeře realizovat v opačném
pořadí, tedy od horního toku směrem
„dolů“, a k navrženému úseku Železný
Brod – Líšný doplnit opatření na toku
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011
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Kamenice.
3) V rámci kapitoly Cestovní ruch spojit
umístění Železného Brodu, Semil a Lomnice nad Popelkou do jedné podoblasti
cestovního ruchu v souladu s navrženou
rozvojovou oblastí ROB4 Semily – Železný Brod
ź ukládá Městské policii ve spolupráci
s finančním odborem předložit radě města
na příští zasedání vyúčtování parkovného
ź bere na vědomí informaci o výsledku
veřejné zakázky malého rozsahu
II. kategorie Dodávka dopravního značení
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo
se společností Značky Morava a.s. (IČ:
25865871) na dodávku dopravního
značení v ceně 67 554 Kč
ź schvaluje uzavření smlouvy o dílo
se společností Barnatherm s.r.o. (IČ:
28669053) na výměnu kotle v objektu č.p.
366, Jiráskovo nábřeží, Železný Brod –
dům dětí a mládeže, v ceně 108 292 Kč
ź bere na vědomí informaci o výsledku
veřejné zakázky malého rozsahu
II. kategorie Úpravy sportovního areálu
vč. sokolovny a sportovní haly v Železném
Brodě - projektová příprava a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s firmou Adam
Rujbr Architects s.r.o., Lidická 75, 602 00
Brno, IČ 26920522 v ceně 1 162 800 Kč
vč. DPH
ź schvaluje uzavření smlouvy o dílo
se společností Technické služby Města
Železný Brod s.r.o. (IČ: 27260887)
na realizaci stavby Regenerace
panelového sídliště Železný Brod,
Jiráskovo nábřeží – I. etapa v ceně
3 161 235 Kč včetně DPH
ź schvaluje uzavření smlouvy o dílo
se společností Technické služby Města
Železný Brod s.r.o. (IČ: 27260887)
na realizaci stavby Regenerace
panelového sídliště Železný Brod,
Na Vápence – II. etapa v ceně 5 316 630
Kč včetně DPH
ź bere na vědomí zápis kulturní komise
z 11. 7. 2011 a 1. 8. 2011, rada města
zvážila přesun části peněz z fondu kultury
do odboru kultury a školství jako účelově
vázanou dotaci na Skleněné městečko, ale
http://www.zeleznybrod.cz

neschvaluje jej
ź bere na vědomí zápis komise pro vzhled

města z 11. 7. 2011
ź schvaluje vzhledem k velikosti ORP

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

Železný Brod poskytnutí finančního
příspěvku sdružení Linka bezpečí ve výši
1 000 Kč
schvaluje poskytnutí příspěvku SDH
Jirkov na projekt Jirkovská proudnice
(Jizerská liga - požární sport) ve výši
5 000 Kč z fondu pro společenský
a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku SDH
Jirkov na projekt soutěže z Hasičské ligy
Českého ráje (požární sport) ve výši 5 000
Kč z fondu pro společenský a spolkový
život
schvaluje poskytnutí příspěvku ČČK
Jirkov na celoroční činnost vzhledem
k výši příspěvků ostatním organizacím
ve výši 6 000 Kč z fondu pro společenský
a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku SDH
Horská Kamenice na projekt Loučení
s létem ve výši 9 000 Kč z fondu pro
společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku Janu
Maškovi, Tomáši Strouhalovi, Petru
Sionovi a Michalu Ivanovovi na EP kapely
In Touch ve výši 5 000 Kč z fondu kultury;
podmínkou je, že kapela poskytne městu
právo dílo bezplatně užívat
schvaluje poskytnutí příspěvku ak. mal.
Zdeňku Lhotskému na zapůjčení obrazovky na projekci dokumentů o skle
a historii města v rámci Skleněného
městečka ve výši 14 928 Kč z fondu pro
společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku Davidu
Benešovi na obnovu diskotékové zábavy
v Železném Brodě ve výši 6 000 Kč
z fondu pro společenský a spolkový život
uděluje v souladu s čl. 3 odst. 2 Obecně
závazné vyhlášky města Železný Brod č.
2/2011 o ochraně nočního klidu výjimku
pro konání diskotéky v sokolovně v noci
na 11. 9. 2011 do 2 hodin a ukládá
Městské policii vykonávat dohled nad
touto akcí
souhlasí s dodatkem č. 2 k nájemní
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011
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nabízeného nájemného
ź ukládá odboru územního plánování

ź

ź

ź

ź

ź
ź

ź

ź

ź

ź

a regionálního rozvoje zmapovat nabídku
pódií, zajistit cenové nabídky vč. dopravy
do Železného Brodu a zvážit výhodnost
investice (např. i z hlediska možnosti
dalšího pronájmu)
schvaluje navýšení nájemného dle
varianty č. 1 (od 1.1.2012 na 38 Kč/m2
a další navýšení od 1.1.2013 na 43 Kč/m2
a od 1.1.2014 na 48 Kč/m2)
ukládá Bytovému podniku města Železný
Brod zajistit ze zvýšeného nájemného
výměnu všech dosud nevyměněných oken
a opravu všech střech na bytových
domech do konce roku 2014
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
na užívání krizového bytu v ulici Příčná
350 s paní S. Č. na dobu 3 měsíců, tj.
do 31.12. 2011
schvaluje uzavření smíru ve věci žaloby
na vydání bezdůvodného obohacení
za užívání bytu Na Vápence 768/5,
Železný Brod proti panu K. S., trvale
bytem Velké Hamry, uhradí-li do 15-ti dnů
(nejpozději do nařízení jednání ve věci
soudem) 1 787 Kč (zbývající část
bezdůvodného obohacení a úroky
z prodlení) a odměnu advokátu města
2 500 Kč
schvaluje odpuštění penále panu K. K.,
Železný Brod
souhlasí s přechodem nájmu bytu č. 7
o velikosti 1+1 v Železném Brodě,
Vaněčkova 431 na pana J. F.
souhlasí s přechodem nájmu bytu č. 56
o velikosti 3+1 v Železném Brodě,
Jiráskovo nábřeží 717 na pana J. K.
schvaluje výměnu bytů mezi paní A. M.,
Železný Brod, a slečnou Ž. P., Železný
Brod, v případě, že paní A. M. uhradí dluh
na místním poplatku za odpady do 1. 12.
2011
schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti
1+1, Masarykova 357, Železný Brod, paní
J.P., nyní trvale bytem Železný Brod,
nájemné je stanoveno na 48 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 10 o velikosti
1+3, Na Vápence 774/10, Železný Brod,
slečně L.B., nyní trvale bytem Železný
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011

INFORMACE PRO OBČANY

ź

smlouvě č. 042811-101-00 tj. změna
specifikace předmětu užívání a navýšení
výše nájmu o 5 000 Kč ročně s podmínkou
jednorázové úhrady ve výši 15 000 Kč,
která bude použita na opravu střešní
krytiny na části střechy čp. 431 ul.
Vaněčkova Železný Brod
schvaluje snížení částky za nájemné v čp.
18 ( 3 nadzemní podlaží) pro školní rok
2011/2012, nájemce
Střední škola
řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou
na částku 50 000 Kč
schvaluje zřízení věcného břemene
na umístění, zřízení a provozování
specifického zařízení distribuční soustavy
pro stavbu RD na pozemku ppč. 902 v k.ú.
Jirkov u Železného Brodu za cenu 20 Kč
za 1 m + DPH
schvaluje zřízení práva odpovídajícímu
věcnému břemeni umístění, zřízení
a provozování svítidla veřejného osvětlení
a dále vstupovat, vjíždět na pozemek
st.pč.78 v k.ú. Střevelná, který je
ve vlastnictví paní Jaroslavy Mrklasové,
Střevelná 6, v souvislosti se zřizováním
a provozováním veřejného osvětlení
na tomto pozemku pro město Železný
Brod, jako vlastníka technické
infrastruktury; věcné břemeno se zřizuje
bezúplatně; Rada města děkuje paní
Jaroslavě Mrklasové
schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce
víceúčelového hřiště s umělým povrchem
na části poz. parc. č. 584/2 a 584/4 v k.ú.
Bzí u Železného Brodu s TĚLOCVIČNOU JEDNOTOU SOKOL BZÍ, Bzí,
468 22 Železný Brod, IČ 70902178
schvaluje pronájem nemovitostí v k.ú.
Železný Brod: STAVBY - čp. 138 –
na parcele 770/2, výrobní objekt, čp. 823 na parcele 769/4 občanská vybavenost,
budova bez čp. – výrobní objekt na parcele
770/1, budova bez čp. – výrobní objekt
na parcele 770/3 POZEMKY - ppč. 769/3
o výměře 810 m2, ppč. 769/4 o výměře 483
m2, ppč. 770/1 o výměře 383 m2, ppč.
770/2 o výměře 1039 m2, ppč.770/3
o výměře 119 m 2 ; pronajmout lze
i jednotlivé části - zájemce v nabídce
uvede, o jakou část má zájem a výši
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Brod, nájemné je stanoveno na 48 Kč/m2
ź bere na vědomí zápis komise pro
společenský a spolkový život z 30. 8. 2011
ź souhlasí s podáním žádosti o příspěvek
z Grantového fondu Libereckého kraje
v rámci programu G-20 na akci Projektová
příprava pro chodníky v Železném Brodě
ve výši 118 848 Kč
ź bere na vědomí zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu "Chodníky v Železném
Brodě - projektová příprava" a schvaluje
podpis smlouvy s vítězným uchazečem
Valbek, spol. s r.o., Děčínská 717/21,

ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

400 03 Ústí nad Labem, IČ 48266230
za cenu 148 560 Kč
schvaluje bezplatné užívání prostoru před
s o k o l o v n o u 1 8 . z á ř í 2 0 11 p r o
doprovodnou akci vystavení vozidel
SUZUKI - AUTOCENTRUM FICS,
sponzora FIT STUDIA AEROBIKU Jany
Boučkové, které pořádá SOUTĚŽNÍ
AEROBIC MASTER CLASS
schvaluje pro celé volební období
program zasedání zastupitelstva města:
1) Zahájení
2) Kontrola plnění usnesení z minulého
zasedání
3) Organizační záležitosti
4) Nemovitosti
5) Dotazy a připomínky členů
zastupitelstva města a občanů
6) Přehled usnesení
7) Závěr

Nové dopravní značky

v Železném Brodě
Město Železný Brod se v letošním roce
rozhodlo řešit nevyhovující stav dopravního
značení ve městě. Po zhodnocení stavu
stávajících dopravních značek bylo rozhodnuto o nákupu nových značek, splňujících
nároky na současné standardy.
Výběrového řízení se zúčastnilo 8 firem
se značně rozdílnými nabídkami. Nejnižší
nabízená částka dosahovala výše cca 40%
nejvyšší, což znamená rozdíl v ceně (a tím
i možnou úsporu) ve výši 42 000 Kč. Celkem
bude pořízeno 110 ks reflexních dopravních
značek pro místní komunikace ve městě i jeho
přilehlých částí za cenu 67 554 Kč.
Mgr. M. Řehák
odbor územního plánování a region. rozvoje

Dopravní značení
Foto: MěÚ Železný Brod

Věra Brunclíková
vedoucí odboru vnitřních věcí
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Na návrh Bytového podniku schválila dne
6. 9. 2011 Rada města Železného Brodu
zvýšení nájmu v městských bytech
následujícím způsobem: od 1. 1. 2012 výše
38 Kč/m2/měsíc, od 1. 1. 2013 výše 43 Kč,
od 1. 1. 2014 výše 48 Kč. Zároveň Rada města
uložila Bytovému podniku zajistit do konce
roku 2014 provedení výměny všech dosud
nevyměněných oken za nová a zajistit opravy
všech střech, které opravu vyžadují.
Stávajícím nájemníkům budou během
následujících měsíců předloženy nové
nájemní smlouvy.
S koncem roku 2010 v městských bytech
v Železném Brodě skončilo regulované
nájemné. Ke zvyšování nájemného dochází
postupně ve všech okolních městech.
Nájemné v místě a čase obvykle mimo jiné
určuje cenová mapa nájemného, kterou
zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj.
Pro Železný Brod je stanovena výše
nájemného podle posudku znalce v rozsahu
59,90 – 68,90 Kč/m2/měsíc.
Hlavním důvodem zvyšování nájmů je
současný špatný stav bytového fondu. Je
nutné dokončit výměnu oken, provést opravy
střech, bytových jader, elektroinstalací, nové
fasády, výtahy atd. Při dosavadní výši
nájemného by nebylo možné všechny nutné
opravy realizovat ani do 10 let. Zvýšením
nájemného dojde k urychlení prací, což
nájemníkům přinese vyšší kvalitu bydlení, ale
zároveň i úspory v nákladech na vytápění.
Město Železný Brod všechny příjmy z nájmů
městských bytů reinvestuje do oprav bytů
a domů. Rada města upřednostnila sociálně
citlivé postupné navyšování nájemného před
prudkým skokovým navýšením.

Park v Železné ulici
Řešení městského prostoru ve spolupráci
s místními obyvateli je v Železném Brodě
využíváno během úprav parčíku v Železné
ulici. Parčík se nachází v historické části
města, památkově chráněných Trávníkách.
Tvoří jej proluka v jinak husté zástavbě, kde
jsou v současnosti živelně rostoucí křoviny,
neudržovaný trávník a celkový stav je vesměs
neutěšený.
Město Železný Brod vyhlásilo rozsahem
malou soutěž k dispozičnímu řešení parku.
Sešly se dva návrhy, které vyhodnotila
komise, jejímž členem byl městský architekt,
zástupce obyvatel Trávníků (zároveň člen
Osadního výboru Trávníky) a zástupce města.
Oba návrhy vypadaly zajímavě, nicméně jako
vítězný byl zvolen návrh Ing. Terezy
Vokurkové, který lépe zapadl do vesnické
památkové rezervace a více vyhovoval
požadavkům na otevřenost území.
V současné době probíhá upřesnění návrhu
a jeho rozpracování do větších podrobností,
podle kterých bude možné záměr zrealizovat.
Samotná realizace se předpokládá v letošním
a příštím roce i za přispění místních obyvatel,
kteří se budou podílet na výstavbě i následné
údržbě parku.
Mgr. M. Řehák
odbor územního plánování a region. rozvoje
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Zvýšení nájmu
v městských bytech

Fond ASEKOL
Dne 22. 9. 2011 převzal pan místostarosta Ing.
Miloslav Louma finanční dar 64 860 Kč od
fondu ASEKOL na realizaci projektu
„Kamerový systém sběrného dvora Železný
Brod”.

Ing. Miloslav Louma
místostarosta

http://www.zeleznybrod.cz
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Město Železný Brod nabízí uchazečům formou pronájmu
využitíjeareálu
bývalého
Exathermu.
regenerace
nahrazení
stávajících
malých
Město Železný Brod získalo v letošním roce
Jedná se o bývalý výrobní závod, který leží v levobřežním
centru
města.
V
současné
době
je
pískovišť novými dětskými hřišti
a odpodotaci na regeneraci obou výše uvedených
areál nevyužitý a žádná část areálu není pronajata. Areál
se
skládá
z
několika
budov
a
pozemků
činkovými místy, a také přestavba
panelových sídlišť. U sídliště Na Vápence se
víceúčelového hřiště v sousedství bývalé
jedná již o II. etapu projektu, na Jiráskově
POZEMKY:
STAVBY:
prádelny. Hřiště bude určeno pro fotbal
nábřeží bude realizována I. etapa. Obě akce
2 nebo
źppč. 769/3 o výměře 810 m
źobjekt A - budova bez čp – výrobní objekt na parcele 770/3
basketbal, ale je možné využití pro jiné2 druhy
budou realizovat Technické služby Města
źobjekt B - čp. 138 – na parcele 770/2, výrobní objekt
źppč. 769/4 o výměře 483 m
sportů. Současně
bude připraveno napojení
na
Železný Brod s.r.o. Stavební práce by měly
źobjekt C - budova bez čp – výrobní objekt na parcele 770/1
ź
ppč. 770/1
o výměře
383 m2 zájmu
veřejné osvětlení
tak, aby
zde v případě
být dokončeny nejpozději do konce listopadu
źobjekt D - čp. 823 - na parcele 769/4 občanská vybavenost
770/2doplnit.
o výměře
1039upraveno
m2
bylo možnéźppč.
osvětlení
Bude
2011.
źppč.770/3
o výměře (bohužel)
119 m2 bez
jedno parkoviště,
ale prozatím
V rámci sídliště Na Vápence bude zrekonnárůstu kapacity parkovacích míst. Současně
chodník
za domem E (čp. 762 až
všestruován
v k. ú. Železný
Brod
shlásit
probíhající
reali765)
a
částečně
Zájemci se mohou
na Odboru
zací
bude probíhat
u p r a v eplánování
n o p a rúzemního
a regionálního
zpracování
dokukoviště
u domu
G
rozvoje
u paní
Ivety
Polejové (tel.
mentace pro II.
(čp. 752 až 757).
etapu, která řeší
Ty t o s t a v e b n í
především nedoakce byly zahástatek parkovacích
jeny začátkem
míst. O podporu II.
září. V rámci II.
etapy z dotace
etapy letos proběse budeme ucházet
hnou úpravy
v příštím roce soudalších parkovišť
časně s úpravami
u domů A, B a C
sídliště ve Vaněč(čp. 767 až 771), u
kově ulici.
domu D (čp. 773Celý projekt rege774) a u do-mu F
nerace panelových
(čp. 758 až 761).
sídlišť je finančně
Kromě těchto
podporován Miniprací bude vybusterstvem pro místdováno nové opní rozvoj ČR.
locené víceúčeloV letošním roce
vé hřiště za doMěsto obdrželo domem F a zde bude
taci 3,7 mil. Kč
umístěn i malý
na sídliště Na Váskate park. Další
pence a 2,2 mil. Kč
akce jsou připrana sídliště Jirásvovány pro příkovo nábřeží.
padnou realizaci
V obou případech dotace pokrývá 70%
po roce 2013.
investičních nákladů, zbytek nákladů hradí
Na Jiráskově nábřeží proběhla anketa na doMěsto Železný Brod z vlastních zdrojů.
davatele dětského hřiště, kterým by se na základě hlasování obyvatel sídliště měla stát
společnost TR Antoš z Turnova. Současně
bude dětské hřiště doplněno o vodní prvky
Ing. Daniel Mach
k letnímu využití. Součástí projektu
odbor územního plánování a region. rozvoje
http://www.zeleznybrod.cz
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Pronájem
objektu
v centru
města
Regenerace
panelových
sídlišť
areál
bývaléhoaExathermu
Na Vápence
Jiráskovo nábřeží

9

Město Železný Brod nabízí uchazečům formou pronájmu využití areálu bývalého Exathermu.
Jedná se o bývalý výrobní závod, který leží v levobřežním centru města. V současné době je
areál nevyužitý a žádná část areálu není pronajata. Areál se skládá z několika budov a pozemků
STAVBY:
źobjekt A - budova bez čp. – výrobní objekt na parcele 770/3
źobjekt B - čp. 138 – na parcele 770/2, výrobní objekt
źobjekt C - budova bez čp. – výrobní objekt na parcele 770/1
źobjekt D - čp. 823 - na parcele 769/4 občanská vybavenost

POZEMKY:
2
źppč. 769/3 o výměře 810 m
2
źppč. 769/4 o výměře 483 m
2
źppč. 770/1 o výměře 383 m
2
źppč. 770/2 o výměře 1039 m
2
źppč.770/3 o výměře 119 m

vše v k. ú. Železný Brod
Zájemci se mohou hlásit na odboru územního plánování a regionálního rozvoje u paní Ivety
Polejové (tel. 483 333 944). Více informací naleznete na stránkách www.zeleznybrod.cz.

http://www.zeleznybrod.cz
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Pronájem objektu v centru města
areál bývalého Exathermu
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Objekt A
výrobní objekt
využitelná podlaží - 3

Objekt B
výrobní objekt
využitelná podlaží - 2

Objekt C
výrobní objekt
využitelná podlaží - 2

Fotografie
areálu
Exatherm

Objekt D
občanská vybavenost
využitelná podlaží - přízemí
http://www.zeleznybrod.cz
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Pelechov u motorestu
08.30 – 08.40
ŽB, Na Vápence u čp. 762 08.45 – 08.55
ŽB, Poštovní u čp. 428
09.00 – 09.10
ŽB, Poříč u internátu
09.20 – 09.30
Splzov na křižovatce
09.35 – 09.45
Bzí u prodejny Potravin
09.50 – 10.00
Těpeře u sokolovny
10.05 – 10.15
Chlístov u čp. 33
10.25 – 10.35
ŽB, u truhlárny KRABB 10.40 – 10.50
ŽB, Malé náměstí
10.55 – 11.05
ŽB, Horecká (hřbitov)
11.10 – 11.20
Hrubá Horka u koloniálu 12.40 – 12.50
Střevelná u bytovky čp. 39 12.55 – 13.05
Jirkov u restaurace
13.10 – 13.20
Hors. Kamen. u has. zbroj. 13.30 – 13.40
Malá Horka u bus. zastávky 13.50 – 14.00

občanský průkaz s sebou!

Třídění odpadů
Třídění odpadu je pro nás všechny z ekonomického hlediska moc důležité. Tím
se rozumí správně roztříděný komunální
odpad podle své materiální podstaty, který lze
posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit
do výroby.
Dále pak z hlediska ekologického. Správné
třídění odpadů šetří přírodní zdroje, jako je
např. voda, půda a vzduch, nezbytné pro
lidstvo a vše živé na této planetě
Nebuďte líní a třiďte odpad!
Miloš Pala
odbor životního prostředí

Objemný
komunální odpad
Na 17. zasedání konaném 10. 12. 2008
Zastupitelstvo města mimo jiné schválilo
maximální hmotnost objemných komunálních odpadů odevzdaných ve sběrném
dvoře na 50 kg na poplatníka a rok, přičemž
hmotnost u poplatníků z jedné rodiny
a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší
hmotnost odpadů bude zpoplatněna dle
platného ceníku.
Dále toto Zastupitelstvo odsouhlasilo 2x
ročně od poplatníků odebírat objemný
komunální odpad, katalogové číslo 200307,
zdarma v předem stanovených termínech.
Termíny budou stanoveny na jaře a na podzim.

INFORMACE PRO OBČANY

Sběr nebezpečných
složek komunálního
odpadu

Podzimní termín je stanoven
na pátek 14. 10. 2011 (9 - 18 hod.)
a sobotu 15. 10. 2011 (9 - 12 hod.)
Jiné druhy odpadů budou i v tomto období
zpoplatněny dle platného ceníku.
Odebírání odpadů zdarma bude jen od poplatníků (fyzických osob) zapojených
do systému odpadového hospodářství
v Železném Brodě. Občanům jiných obcí,
právnickým osobám a fyzickým osobám
oprávněným k podnikání bude zpoplatněno vše dle platného ceníku.
Z důvodu zákonem nařízené provozní
evidence bude veškerý odpad evidován nejen
co do množství, ale i s adresou osoby, která ho
dovezla. Proto žádáme občany o trpělivost při
vyřizování administrativních záležitostí,
pokud se najednou dostaví více lidí.
Miloš Pala
odbor životního prostředí

TŘIĎTE ODPAD
ať jsme bohatý
a zdraví!!!

http://www.zeleznybrod.cz
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Železnobrodské trhy
Již osmkrát se uskutečnily Železnobrodské
trhy farmářského typu. Konají se pravidelně
každých 14 dní a setkávají se s velkým
zájmem jak návštěvníků, tak i samotných
stánkařů. Počet stánků dosahuje až ke třiceti,
počet návštěvníků se pohybuje mezi 600-800.
Trhy se tak staly dle záměru radnice místem
nejenom nákupu kvalitních, českých potravin
a dalších výrobků šikovných lidi, ale i života
ve městě a setkávání občanů.
Město Železný Brod uspělo v rámci výzvy
Ministerstva životního prostředí na podporu
pořádání farmářských trhů. Žádost byla
podána na uskutečnění 9 trhů a jejich
propagace a zabezpečení. Trhovci se tak
dočkali nových stánků a nové přípojky
elektrické energie.
Celkové náklady na projekt jsou vypočteny
na cca 170 000 Kč, přičemž dotace z Revolvingového fondu MŽP činí 149 300 Kč.
Trhy budou pokračovat i po vyčerpání dotace.
Projekt je financován z prostředků
Revolvingového fondu MŽP.
Šárka Sionová

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

Středa 12. 10. 2011
Případní zájemci o pronájem prodejního místa obraťte se na tel. číslo:
775 269 031 (sl. Sionová, zdravá výživa Devětsil Železný Brod)
Trhy jsou pořádány za podpory Revolvingového
fondu Ministerstva životního prostředí.

12
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Kdy: 21. 10. 2011 15.00 – 17.00
22. 10. 2011 09.00 – 11.00
Kde: Budova internátu; Příčná 350, 1. patro
Český červený kříž v Železném Brodě pořádá opět „Sbírku šatstva pro humanitární
účely“. Nosit můžete čisté, vyprané a neponičené oblečení zabalené v igelitových
pytlích, nebo krabicích.

INFORMACE PRO OBČANY

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
MÍSTNÍ SKUPINA ŽELEZNÝ BROD
pořádá
SBÍRKU ŠATSTVA PRO HUMANITÁRNÍ ÚČELY

Pořádáme kurzy První pomoci pro firmy,
školy a širokou veřejnost.
2 hodiny pro život
4 hodiny život zachraňující úkony
12 hodin základní norma zdravotnických
znalostí
40 hodin zdravotník zotavovacích akcí
nebo dle vašeho přání
Bližší informace tel. 739 051 011
Délka kurzů:

Ludmila Michlerová, předsedkyně MS ČČK Železný Brod

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

v těžké situaci.
źPůjdete do toho s námi?

Bližší informace Vám poskytne pí Ilona Soukeníková, tel.: 774 466 967,
nebo e-mail soukenikova@compitum.eu
Také je najdete na našich webových stránkách www.compitum.eu
TĚŠÍME SE NA VÁS!

http://www.zeleznybrod.cz
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Turistické
informační
středisko

Městská
policie
Žel. Brod
ź V září prováděla MP dohled při

ź

ź

ź

ź

Skleněném městečku. Akce proběhla bez
vážnějších komplikací. Pouze ve večerních hodinách řešila MP jednu potyčku,
která se obešla bez zranění. Případ
se podařilo vyřešit na místě.
V září MP odchytla 10 toulavých psů,
6 jich bylo vráceno majiteli a 4 umístěni
do útulku.
Na základě velkého počtů stížností občanů
MP plánuje provést několik dopravních
akcí, zaměřených na dodržování nejvyšší
povlené rychlosti.
1. září proběhla dopravní akce zaměřená
na ochranu dětí při cestě do školy.
Opatření menšího rozsahu pokračují
každý školní den.
Celkem bylo v září přijato 310 oznámení,
30 z nich bylo vyřešeno v blokovém
řízení, 55 případů bylo řešeno ve spolupráci s policii ČR. Tři případy byly
předány k dořešení správnímu orgánu.
Zbytek případů byl vyřešen domluvou
nebo se jednalo o žádosti o pomoc, které
nemají trestněprávní charakter.
Hriník Pavel, velitel MP sstr.

Novinky v prodeji
ź Stolní kalendář 2012 Semily a Železný
Brod na dobových pohlednicích
ź Stolní kalendář 2012 Dechové orchestry
s dechovkou Broďanka
ź CD Broďanka

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

S Krakonošem
u počítače
Jedná se o ucelené kurzy, po jejichž
absolvování získají úspěšní absolventi
osvědčení s celostátní působností.
Zatím nabízíme kurzy základní obsluhy
počítače s možností rozšiřujících modulů pro
internet, tvorbu webových stránek či práci
s digitální fotografií. Tyto kurzy jsou vedeny
nejlepšími lektory, kteří mají zkušenosti
se vzděláváním dospělých a dovedou poradit
a povzbudit účastníky s ohledem na jejich věk
i znalosti.
Kurz se uskuteční 1,5 hod. týdně v čase,
na kterém se skupina max. 15 lidí dohodne.
Zájemci, prosím, hlaste se na Turistickém
informačním středisku v Železném Brodě
tel.: 484 353 333.
Jitka Šimůnková, DiS
Turistické informační středisko
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foto: MěÚ Žel. Brod
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Zajímavosti
Historie

28. října 1918 byl založen první samostatný
československý stát na území, které před tím bylo součástí
Rakousko-uherské monarchie. Prezident Tomáš G.
Masaryk se stal vůdcem státu, který byl založen na 14
bodech prezidenta Woodrow Wilsona, a to zejména na
principu sebeurčení.
Československo se stalo jednou z prvních evropských
úspěšných parlamentních demokracií se zastoupením
mnoha stran a bylo tak stabilní, že odolalo mezinárodní
ekonomické krizi 30. let. První republika trvala jen dvě
dekády, než nacistické Německo okupovalo české země
v letech 1938/9. I když Československo již neexistuje,
Češi stále považují 28. říjen za den založení svého státu.

ZAJÍMAVOSTI

Den vzniku samostatného
československého státu

Tomáš Garrigue Masaryk byl bezpochyby jednou z nejvýznamnějších osobností našeho
národa, která se osobně nejvíc zasloužila o vznik samostatného Československa. Po celé
České republice najdeme nespočet náměstí TGM, Masarykových ulic, sadů, škol... a první
československý prezident je jedním z nemnoha, který si takovou úctu skutečně zaslouží.

foto a text převzat z internetu
Alena Malafarinová
http://www.zeleznybrod.cz
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Významné osobnosti
narozené v měsíci
ŘÍJNU

ZAJÍMAVOSTI

Móhandás Karamčand Gándhí
Indický politik, národní vůdce a zakladatel
indické samostatnosti, se narodil 2. října 1869
v Porbandaru, stát Gujarat.
John Winston Ono Lennon
Zpěvák, skladatel a
kytarista, pacifický
intelektuál a všestranná umělecká
osobnost, se narodil
9. října 1940
v Liverpoolu.
V prosinci1980 byl
John Lennon před
svým bydlištěm
John Lennon
těžce raněn pěti
výstřely z revolveru
psychicky labilního M. D. Chapmana. O pár
minut později, po příjezdu do nemocnice
umírá.
Giuseppe Verdi
Italský hudební skladatel se narodil v Le
Roncole 10. října 1813.
Jan Pavel I.
Italský duchovní a v pořadí 263. papež,
se narodil 17. října 1912 ve Forno de Canale.
Alfred Bernhard Nobel, švédský chemik,
podnikatel a vynálezce, se narodil 21. října
1833 ve Stockholmu.
Pablo Ruiz y Picasso
Španělský malíř, grafik a sochař, se narodil
25. října 1881 v Malaze
William "Bill" Henry Gates III.
Americký podnikatel, spoluzakladatel
a hlavní softwarový architekt společnosti
Microsoft, se narodil 28. října 1955 v Seattlu.
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převzato z internetu
Alena Malafarinová
http://www.zeleznybrod.cz

Říjen
Karel Svoboda
Jde polem poutník zasmušilý,
jde chvíli úvozem, jde loukou chvíli,
roní slzy, že čas léta
odchází, je po něm veta,
zima že se jako zloděj plíží,
a lesům se oči klíží.
Brzy usne Konipásek milý,
kterého jsme ze snu probudili
někdy v dubnu na jaře.
Zasmušilý poutník půjde také spát,
jen co přijde zimomřivý listopad.
Už nebude mu vidět do tváře…

Historie města – Železného Brodu
V údolí řeky Jizery, na prahu Českého Ráje,
nádherné městečko s kotlinou se objímaje.
Dřívější stezka, co propojila svět,
Prahu, Německo, Polsko, tam a zpět.
V období válek bylo město poníženo,
a lužickými vojsky vypáleno.
Železný Brod, obnovuje městská správa,
navrací kraji tvář a honosná práva.
Koše a pranýř ukrývala k Šibeňáku cesta,
roubenou radnicí ozdobila vrchnost krásu
města.
Nové silnice se plazí od Turnova k Semilům,
a méně docházelo k násilí a omylům.
Založen byl ochotnický spolek Tyl,
zájem tu v lidech i Sokol probudil.
Záložna, se kterou město mělo shodu,
ze skla se rodí bižuterie, co krásou zaslepila
vodu.
Nádhera korálků v horkém létě,
proslavila se po celém světě.
Muzeum a stařičká zvonice,
povrch střech pokrývala břidlice.
Krajem se plazí Jizera a vlnky čeří vodu,
touhle tou básní vzdávám hold, Železnému
Brodu!
napsala: Jindřiška Šindlerová
ilustrovala: Dagmar Loumová
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011

Kalendářní přehled akcí

5. 10.
12. 10.
14. - 15. 10.
19. 10.
19. 10.
22. 10.
22. 10.
26. 10.
26. - 29. 10
29. 10.
31. 10.

18.15 hod.
8.00 hod.
10.00 hod.
19.00 hod.
13.00 hod.
19.00 hod.
18.15 hod.
14.00 hod.
19.00 hod.

Přednáška ČKA v KC Kino
Výlet se SZdP
Skleněný magik
Příhody včelích medvídků - Městské divadlo
Pekelná kuchyně - Městské divadlo
Drakyáda - kostelíček na Poušti
Uděláte mě to znova - Městské divadlo
Přednáška ČKA v SUPŠS
Podzimní prázdniny s DDM Mozaika
Dechovky - Jirkov
Šťastná hodina s panem Zindulkou - Divadlo

VÝSTAVY V ŽELEZNÉM BRODĚ
do 16. 10

Fotografie Libereckého kraje - pan Drahoňovský a Drátěné
výrobky - pan Lokajíček
Městská galerie Vl. Rady

Kalendářní přehled akcí

Říjen

22. 10. - 27. 11. Ilustrace pohádek K. J. Erbena a výstava modelářů automoto
klubu Železný Brod
Městská galerie Vl. Rady

do 31. 10.

Výstava znaků a obrazů Vlastimila Rady
Zasedací místnost budova B, městského úřadu, 3. patro

Více informací k daným akcím najdete na následujících stránkách tohoto zpravodaje nebo
na telefonu 483 333 925; mobil 739 286 876 - odbor kultury a školství

Kalendář akcí doporučujeme vystřihnout a umístit na viditelné místo.

http://www.zeleznybrod.cz
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Kulturní
Městské divadlo

akce

ve středu 19. října od 10.00 hodin

PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
hraje: Divadlo Věž, Brno

vstupné: 35 Kč

KULTURNÍ AKCE

Na divadelní scéně ožije mimořádně povedený
večerníček protkaný originální hudbou Petra Skoumala
působivými zvuky Jana Zrzavého a kouzelnou scénou
Evy Peřinové.

ve středu 19. října od 19:00 hodin

PEKELNÁ KUCHYNĚ ….
ANEB ĎÁBELSKY VYPEČENÁ JÍZDA
účinkuje: Travesti skupina Kočky, Praha
vstupné: 230 Kč (předprodej vstupenek v TIS Ž. Brod)
Ďábelsky odvážná jízda předních českých travesti
umělců, kteří svým osobitým ztvárněním přivedou
na scénu celebrity jako je L. Bílá, H. Vondráčková,
T. Turner, L. Gaga a mnoho dalších. Ohromeni zůstanete
nejen dokonalou tváří a jedinečnou image, ale i kostýmy,
a to vše doprovázené nejslavnějšími hity těchto umělců.
Nahlédněte s námi pod pokličku vypečeného
showbussinesu, jenž je peklem rájem na zemi. Show
„Pekelná kuchyně“ je svět plný nápaditých speciálních
efektů, pestrých barev, skvělého humoru, tance a zábavy!
Účinkují: Pity (Petr), Gina Adriana (Jirka), Cathrin Magic
(Martin), Kelly Ferarri (Bedřich), Denisa Slim (Petr), Miky Paris (Miroslav) a další....
v sobotu 22. října od 19:00 hodin

UDĚLÁTE MĚ TO ZNOVA
hraje: DS Hrádek nad Nisou – reciproční představení
autor: Laurent Ruquiter
dobrovolné vstupné

18

Děj divadelní konverzační komedie se odehrává
ve Francii v prostředí soukromé kliniky plastického
chirurga Jouvance. Ženský svět plný nejrůznějších
intrik, kterému čelí hlavní hrdina, okouzlí téměř
každého. Humor doktora Jouvence je hlavním heslem
jeho kliniky. Přijďte se podívat, jak daleko může zajít láska plastického chirurga k mladé
Alena Matějková
novinářce.
odbor kultury a školství
http://www.zeleznybrod.cz
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ve středu 31. října 2011 v 19.00 hodin
pořad ŠŤASTNÁ HODINA paní Zuzany

Maléřové s hercem

Stanislavem Zindulkou
Pořad „Šťastná hodina“ je cyklem čtyř večerů se známými herci. Prvním hercem bude Stanislav Zindulka,
dalšími herci budou 6. 12. Nina Divíšková, 16. 2. Táňa
Fischerová, duben 2012 Naďa Konvalinková.
Stanislav Zindulka narozený 5. května 1932
v Jilemnici, je český herec, který ztvárnil řadu
televizních i divadelních rolí. Za vedlejší roli ve filmu
Babí léto byl oceněn Českým lvem. Dále jste jej mohli
vidět v oblíbených seriálech: Četnické humoresky
Stanislav Zindulka
(praporčík Turko), Bylo nás pět (pan Fajst), Vlak dětství
a naděje (Josef Pumplmě) a v mnoha dalších. Je vynikajícím divadelním hercem a hraje
na několika pražských scénách. Domovským divadlem Stanislava Zindulky je Činoherní klub.
Jeho nejnovější prací v tomto divadle je Mittererova hra „Moje strašidlo“, ve které exceluje
v partnerství s Blankou Bohdanovou.

Připravujeme na listopad:
6. 11. O PRINCEZNĚ A POPLETOVI, hraje: divadlo Piškot, Praha – pohádka pro děti
8. 11. HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY (autor E. E. Schmitt), hraje: DS Jilemnice
11. 11. KARAMELOVÉ JABLKO (autor T. Toužimská), hraje: DS Tyl Železný Brod premiéra!
Příběh složitého vztahu matky a dcery, jejichž vzájemná láska, nenávist,
nepochopení, ale i touha a víra v lepší život nakonec vyústí v nečekané rozuzlení.
Hrají: E. Malá, Z. Bohuslavová
Spolupracují: M. Vilušínská, D. Seidlová, V. Strouhalová, B. Hanka
24. 11. LÁSKOU POSEDLÍ (S. Shepard), Hraje: Turnovská bohéma, Turnov

KULTURNÍ AKCE

vstupné: 110 Kč

Divadelní soubor Tyl Železný Brod, o.s. se vydává na podzimní turné s divadelní
hrou Kočičí hra. Při svém turné zahraje pro
diváky ve městech Jilemnice, Libice nad
Cidlinou, Hrádek nad Nisou a Turnov. Jelikož
i v těchto městech mají dobré divadelní soubory,
nabídli jsme jim možnost tzv. „recipročního
představení“ pro naše diváky – tedy pro Vás. Již
nyní se tedy můžete těšit na představení: 8.11.
Hotel mezi dvěma světy - DS Jilemnice a 24. 11.
Láskou posedlí - Turnovská bohéma z Turnova.
Na všechna uvedená představení ochotnických
souborů je pouze dobrovolné vstupné.
Alena Matějková
odbor kultury a školství
http://www.zeleznybrod.cz
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Městská galerie Vlastimila Rady
Přehled výstav:

KULTURNÍ AKCE

M. Drahoňovský - fotografie

M. Drahoňovský , L. Lokajíček

22. 10. - 27. 11. 2011
Ilustrace pohádek K. J. ERBENA a výstava
automotoklubu Žel. Brod - VÝSTAVA MODELŮ
Galerie bude kromě otevírací doby navíc otevřena:
Pondělí - pátek 10.00 - 11.00 hod. a 14.00 - 16.00 hod.
Sobota 10.00 - 12.00 hod.
V tomto čase se zde budete moci setkat s autory vystavovaných modelů, kteří si s Vámi rádi
popovídají nejen o tvorbě modelů, ale i např. o historii letectví.

1. 12. 2011 - 8. 1. 2012

foto: Ernesto Malafarina
loňská výstava Betlémů

V letošním roce pro Vás připravujeme již 3. ročník
tradiční výstavy „Skleněných betlémů”.
Nyní je nejvyšší čas shánět nové, doposud
nevystavované, betlémy. Pokud máte nebo znáte
někoho, kdo by nám betlém na tuto dobu zapůjčil,
kontaktujte nás, prosím.
Uvítáme starší, historické kousky, ale i ty novější.
Oslovujeme tímto i všechny skláře, kteří mají možnost
začít pracovat na výrobě nových betlémů.
Kontakt: e-mail: zpravodaj@zelbrod.cz;
tel. č. 483 333 925; mobil: 739 286 876

Výstava „Znaky měst a obcí z odpadových materiálů“

20

Do konce října každé pondělí 16.00 - 17.00 hod v zasedací místnosti, budovy B městského
úřadu, 3. patro.
Během této výstavy budete mít také možnost zhlédnout zapůjčené obrazy - portrétů, které
namaloval Vlastimil Rada.
Po telefonické domluvě lze výstavu zhlédnout i v předem domluveném čase.
Alena Malafarinová
Kontakt: odbor kultury a školství tel.: 483 333 925; 739 286 876
odbor kultury a školství
http://www.zeleznybrod.cz
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Městské muzeum v Železném Brodě
Otevírací doba v říjnu:
sobotu, neděle a svátky: 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hod.

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI

V pátek 2. září zahrála
pod širým nebem
na louce, mezi roubeným stavením a potokem Žernovníkem,
pražská hudební
skupina Hm... ve složení Marek Doubrava,
Vi k t o r E k r t , F i l i p
Nebřenský a Tomáš
Rejholec. Více než 120
diváků všech věkových
kategorií doplnil ještě
foto: Honza Brok
hlouček malých dětí,
které od začátku do konce skotačily před pódiem. Počasí bylo příznivě nakloněno celé akci a atmosféra byla velmi
příjemná. Během hodinu a půl trvajícího koncertu zazněly písně ze tří doposud vydaných alb
a na své si přišli příznivci folku, rocku, jazzu i dalších hudebních žánrů. U mnoha skladeb
přítomní poznali texty českých básníků a smích jistě vyvolaly písně jako „Kuplet o ženské
emancipaci“ či „Můj příběh“, v němž si autor posteskne, že by chtěl rapovat v hustý repový
kapele, ale jeho kukuč
vypadá tak nesměle...

KULTURNÍ AKCE

Koncert na Bělišti

Pořadatelé koncertu
děkují za přízeň návštěvníkům i všem,
kteří se podíleli na přípravě akce. Finančně
ji podpořilo Město
Železný Brod. Obnovená tradice „koncertů
na Bělišti“, v prostředí
s nezaměnitelým kouzlem, bude mít své
pokračování na jaře
příštího roku.
foto: Honza Brok

Kateřina Řezníková
Městské muzeum

http://www.zeleznybrod.cz
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KULTURNÍ AKCE

Výstava Skleněný šperk - ohlédnutí za akcí
Pouhých dvanáct dnů měli návštěvníci možnost prohlédnout si v galerii Vlastimila Rady jedinečnou
výstavu s názvem Skleněný šperk.
Téma skleněného šperku bylo
v Železném Brodě představeno snad
poprvé, přestože v nejbližším okolí
žije a tvoří několik předních šperkařů
a šperkařek. V prostoru Městské
galerie Vl. Rady představilo svou
tvorbu dvacet současných šperkařů špiček českého ateliérového šperku,
ale i zástupců nastupující mladé
generace výtvarníků. Dne 17. září
proběhla za účasti vystavujích umělců
komentovaná prohlídka vedená kurátorkou libereckého Severočeského muzea
PhDr. Kateřinou N. Novákovou.
Petra Hejralová
Městské muzeum
PŘIPRAVUJEME:
Vánoční trhy na Bělišti
Již desátý ročník bude probíhat od středy 30. listopadu do neděle 4. prosince. V prostorách
domu pro vás muzejnice opět připraví bohatou nabídku vánočního a dárkového zboží
a tématickou výstavu. Těšit se můžete i na tvůrčí dílnu, předvádění řemesel a chybět
samozřejmě nebude ani občerstvení s tradičním bělišťákem.

Město Železný Brod, dechová hudba Broďanka a Sportovní klub Jirkov
Vás srdečně zvou na pokračování akce

Pojďte s námi za dechovkou - 29. 10. 2011
sokolovna Jirkov
od 14.00 hod
Autobusová doprava:
13.30 autobus. nádr. Ž. Brod
13.33 dům s pečov. službou
13.38 Malé náměstí
13.42 zastávka u ZŠ Školní
13.45 Hrubá Horka
13.47 Střevelná
Zpět v 18.05 hodin

22
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Hostem večera bude Milan Černohouza a Blanka Tůmová
http://www.zeleznybrod.cz

vstupné 50 Kč
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011

Skleněný magik
21. ročník mezinárodního festivalu moderní magie

14. - 15. 10. 2011
pořádá Český magický svaz a Magická lóže Železný Brod
1. soutěžní blok - ČÁRY MÁRY
Atrakce na náměstí
Slavnostní zahájení v divadle
2. soutěžní blok - ČÁRY MÁRY

Městské divadlo
Městské divadlo

Sobota 15. 10.
10.00
16.00

www.sklenenymagik.cz

3. soutěžní blok - ČÁRY MÁRY
Městské divadlo
MAGIC SHOW I - TELEVARIETÉ
Městské divadlo
(vstupenky u pokladny nebo v předprodeji)
19.30
MAGIC SHOW II - TELEVARIETÉ
Městské divadlo
Vyhlášení výsledků 21. Skleněného magika
V Magic show I. a II. losování vstupenek o sprchové kouty a dary sponzorů

KULTURNÍ AKCE

Pátek 14. 10.
8.15
14.00
15.30

Skleněný magik - Atrakce na náměstí, foto: převzato z internetu

Drakyáda u kostelíčka na Poušti
pořádá Město Železný Brod, Dům dětí a mládeže Mozaika, Myslivci Železný Brod

22. 10. 2011 od 13.00 - 16.00 hod.
Přijďte si s námi užít krásné podzimní
odpoledne, během kterého kromě pouštění
draků pořádáme sbírku kaštanů ,
sušeného chleba, zrní a jiných pochutin pro naše
zvířátka na dlouhé zimní období.
Pestrý program a občerstvení bude zajištěno.
http://www.zeleznybrod.cz
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Ohlédnutí za akcemi

Skleněné městečko ve fotografiích

24

foto:
Jakub Kalousek

akce se uskutečnila
17. - 18. 9. 2011

http://www.zeleznybrod.cz
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Blahopřejeme jubilantům

František Donát
Ludmila Sochorová
Jana Voláková
Irma Serinová
Milena Mojžíšová
Eva Klápšťová
Libuše Štrinclová
Hana Studničková
Hana Polmová
Vlastík Urban
Jiřina Udatná
Věra Horáčková
Vlasta Hoření
Libuše Kobrová
Hana Šulcová
Jiří Vokurka

Miroslava Holubová
Zdeňka Mlejnková
Vlastislav Daníček
Dagmar Skrbková
Božena Bernardová
Věra Kopalová
Zdeňka Maturová
Milena Šílená
Iva Slapničková
Ludmila Pelcová
Ladislav Neoral
Karel Štryncl
Markéta Večerníková
Ludmila Pešková
František Šemík

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V měsíci září 2011 oslavili
významné životní jubileum
tito naši spoluobčané

Všem jubilantům. kteří oslavili 70, 75, 80
a více let, blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Pokud oslavíte narozeniny v měsících říjnu 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. října 2011.

http://www.zeleznybrod.cz
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Městská knihovna
Otevírací doba knihovny: út – čt 9.00 -17.30 hod., pá 9.00 - 16.30 hod.
4 -7. října 2011 TÝDEN KNIHOVEN
Zveme všechny k návštěvě knihovny v rámci celostátního Týdne knihoven.
V tomto týdnu nabízíme :
·
registraci nových čtenářů na 1 rok zdarma
·
odpuštění poplatků za upomínky
·
vyřazené knihy a časopisy zdarma
·
malování pohádkových hrdinů –„ nekonečný obrázkový příběh“

Z novinek v městské knihovně
Michael Cunningham: Za soumraku
Příběh neobvyklého milostného trojúhelníku
galeristy Petera Harrise, jeho ženy Rebeccy
a jejího mladšího bratra, umělce závislého
na drogách.

PŘÍSPĚVKY

Reva Mann: Rabínova dcera
Autobiografický příběh ženy z rodiny
vážených rabínů, která se vzepře výchově
a vrhá se do víru nevázaného života a drog.
Po několika letech zatouží po návratu
k židovské víře a vydá se do Jeruzaléma .

26

Jean-Marie Blas de Roblés : Půlnoční hora
Román o duchovním hledání a touze po
vykoupení. Muž a žena na cestě v Tibetu
odhalují tajemství, která měla zůstat navždy
skrytá.
Cecilia Ahern: PS: Miluji tě
Hrdinka románu dostává několik měsíců po
smrti manžela balíček dopisů s neobvyklými
úkoly, které pro ni její manžel sepsal, aby jí
pomohl začít znovu žít.
Danielle Steel: Záležitost srdce
Další bestseler autorky ženských románů
přináší psychologický příběh úspěšné
fotografky, která za svou kariéru zaplatila
zlomeným srdcem a osamělostí.
Irena Obernannová: Tajná kniha
Hrdinku knihy, žijící v dlouhodobém
vyrovnaném vztahu, zaskočí osudové
setkánís mužem, které převrátí všechno
vzhůru nohama.
http://www.zeleznybrod.cz

Jiří Patočka – Anna Strunecká:
Doba jedová
Kniha o škodlivých látkách v potravinách,
nápojích, kosmetice, lécích a životním
prostředí vůbec, reklamou a médii
doporučovaných jako zdraví prospěšné.
ředitelka knihovny
Dana Hudíková

ZPÍVEJTE S NÁMI
KARKULKY
pěvecký kroužek, kde BABIČKY
(i dědečkové) zpívají s DĚTMI
PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO
ŠKOLNÍHO VĚKU, zahajují svou činnost
v říjnu 2011 v kulturní místnosti Domu
s pečovatelskou službou v Železném Brodě,
Obránců míru 834.
Zpěvem převážně národních písniček se děti
učí základním pěveckým dovednostem a přirozeným způsobem získávají lásku k hudbě
a zpěvu.
Děti mohou přicházet samostatně i s babičkami (dědečky).
Informaci o termínech schůzek i přihlášky lze
získat u vedoucí DPS Jitky Havlíkové,
tel., 483389361,725836991.
Kroužek povede Mgr. Jiřina Dědečková a je
bezplatný.
Srdečně vás zveme.
JitkaHavlíková
Havlíková
Jitka
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SUPŠS využívá technologie 21. století!
Železnobrodská uměleckoprůmyslová škola
rozšiřuje své možnosti – jako první střední
škola v Libereckém kraji a teprve druhá v celé
ČR má k dispozici 3D tiskárnu s metodou
FDM (Fused Deposition Modeling). Škola
založila své vlastní 3D studio, ve kterém bude
aplikovat metodu určenou zejména pro
designérskou tvorbu, metodu, která
usnadňuje technologické postupy při výrobě
náročných projektů.
„Škola má vynikající vztahy s řadou firem,
které se v oblasti designu pohybují. Díky
dlouhodobé spolupráci s jednou z nich jsme
3D tiskárnu, převážně
sponzorsky, získali. Touto
technologií rozšiřujeme
kompetence našich studentů
v oboru Produktový design.
Není to krok, ale doslova
technologický skok, který
posouvá výuku o velký kus
dopředu“, říká ředitelka školy
Akad. soch. Zdeňka
Laštovičková. Jeden z pedagogů-výtvarníků tohoto
oboru MgA. Marcel Mochal
doplňuje: „V září začali
studenti 2. ročníku s výukou 3D programu.
Ve chvíli, kdy vytvoří svůj virtuální model,
mohou díky specializovanému programu
a s pomocí nové 3D tiskárny vyrobit reálný
model nebo funkční prototyp. 3D tiskárna
pracuje metodou tavení a postupného
nanášení plastového materiálu. Model vzniká
od základny a roste po tenkých vrstvách
směrem nahoru. Tato metoda umožňuje
vystavět i vnitřní a velmi složité struktury.
Pomocí tohoto zařízení můžeme zhotovit také
modely, které by jinak byly naprosto
nerealizovatelné“.
Veřejnosti se provoz nové 3D tiskárny
představí v rámci dne otevřených dveří, který
škola pořádá ve středu 2. listopadu 2011.

http://www.zeleznybrod.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
2.11. 2011 (středa), 8.00–16.30 hodin
Navštivte zdejší sklářskou školu a seznamte
se s nejnovějšími pracemi žáků a s možnostmi
tří oborů, které ke studiu nabízíme:
Produktový design | Design skla |
Aplikovaná chemie.
Rádi bychom návštěvníkům představili první
práce žáků nového studijního oboru
Produktový design a provoz nejnovějšího
zařízení – 3D tiskárnu. Uchazeči o studium
oboru Aplikovaná chemie uvidí výuku
v odborných učebnách, zejména špičkové
vybavení laboratoří a získají detailní
informace o šesti různých
zaměřeních tohoto oboru:
ochrana životního prostředí,
výpočetní technika v chemii, analytická chemie,
chemická technologie,
podnikový management.
Novinkou je nové zaměření:
Farmaceutické substance.
Zájemci o obor Design skla
si mohou prohlédnout
prostory ateliérů i dílen:
malování skla, broušení skla
a tavené plastiky, skleněné
bižuterie, rytí skla, skleněných figurek
a sklářskou školní huť, ve které si mohou
vyzkoušet práci se sklem. Bude možné
navštívit také učebny počítačové grafiky.
Všichni zájemci získají informační materiály
o škole, mimoškolních aktivitách,
o možnostech ubytování a stravování,
informace o termínech přijímacích zkoušek,
přípravných kurzech... Těšíme se na Vaši
návštěvu!

PŘÍSPĚVKY

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

MgA. Martin Hlubůček
učitel
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Přehled kurzů na Střední
uměleckoprůmyslové škole sklářské
Kurz výtvarné přípravy pro
uchazeče o studium
Škola nabízí kurzy výtvarné přípravy, zaměřené
na kresbu, malbu a modelování pro žáky osmých
a devátých tříd ZŠ. Plánovaný začátek kurzu:
od 20. září 2011.
Využijte možnosti přípravy pro talentové
zkoušky a bližší seznámení s možnostmi naší
školy! Vedení kurzu: Mgr.A. Jan Hásek.
Zájemci se mohou kontaktovat prostřednictvím
sekretariátu školy, tel.: 483 349 162.

PŘÍSPĚVKY

Kurz Tvoříme ze skla
Hobby kurz pro dospělé (již od 15 let)
Termín: víkendový kurz – 26. a 27. 11. 2011,
celkem 16 hodin
Obsah kurzu:
ź seznámení s postupy tavení
skleněných tyčinek nad
plamenem sklářského hořáku
ź tvorba vinutých perlí, bižuterních doplňků, mozaiky,
drobných figurek
ź v ceně kurzu je poskytnutý
materiál – 1kg skloviny,
zapůjčení pracovních nástrojů
a pomůcek
ź v Domově mládeže při SUPŠS
v Železném Brodě lze poskytnout nocleh v ceně 200 Kč za osobu a noc.
Cena není součástí kalkulace kurzu
Cena kurzu:
ź je kalkulována pro min. 5 účastníků a činí
3 200 Kč za osobu.
Vedení kurzu: Jana Makalová, dílenská
učitelka. Zájemci se mohou kontaktovat
prostřednictvím sekretariátu školy,
tel.: 483 349 162

Kurz „Smaltování a šperky“
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22. a 23. 10. 2011, víkendový kurz – sobota,
neděle
Typ kurzu:
ź hobby kurz pro dospělé (již od 15 let)
ź celkem: 16 hodin
Obsah kurzu:
ź výroba smaltovaných šperků klasickou
technikou vypalováním v peci
ź použití běžných i netradičních materiálů
http://www.zeleznybrod.cz

k výrobě osobního šperku či talismanu
ź kurz proběhne v dílnách Bižuterie a šperku

Cena kurzu: 3200 Kč. Počet účastníků: 5 až 10.
ź v ceně kurzu je poskytnutý materiál, zapůjčení

pracovních nástrojů a pomůcek
ź v domově mládeže při SUPŠS lze poskytnout

nocleh v ceně 200 Kč za noc. Cena není
součástí kalkulace kurzu.
Vedení kurzu: Martina Strouhalová. Zájemci
se mohou kontaktovat prostřednictvím sekretariátu
školy, tel.: 483 349 162.

Kurz Německého jazyka
Škola nabízí kurzy němčiny pro veřejnost.
Plánovaný začátek kurzu: říjen 2011.
Více informací o obsahu kurzu (který lze
modifikovat podle většinového zájmu uchazečů)
a jeho ceně získáte ve škole.
Vedení kurzu: Mgr. Helena
Mališová. Zájemci
se mohou
kontaktovat pros-třednictvím
sekretariátu školy,
tel.: 483 349 162.

Kurz grafického designu
zaměřený na realizace
tiskovin
Termín kurzu:
říjen–listopad–prosinec
Kurz je určen pro cílové skupiny zaměstnanců
propagačních studií a zaměstnanců 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. Rozsah kurzu činí
celkem 24 hodin.
Obsah kurzu: typografie, úprava textu / znakové
a odstavcové styly / firemní grafika, jednotný
vizuální styl / tvorba propagačních tiskovin /
pravidla hladké sazby / zvládnutí technologických
postupů při zpracování textových, obrazových
a grafických pokladů.
Cena kurzu je kalkulovaná minimálně pro 4
účastníky = 4 590 Kč/osobu. V případě 5 zájemců
bude cena kurzu nižší: Více informací o kurzu
můžete získat: hlubucek@supss.cz
MgA. Martin Hlubůček
učitel
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011
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intenzivně vzdělával v moderní vyučovací
metodě: kooperativním učení. Všichni jsme
absolvovali stáž na ZŠ Dr. J.Malíka
v Chrudimi, dva semináře a osm učitelů
mentoring pro prohloubení jejich dovedností.
Výsledkem je soustavná snaha o zkvalitnění
výuky, větší aktivizaci žáků, jejich vedení ke
spolupráci a komunikaci.
Škola je rovněž od června 2010 zapojena
do projektu Minimalizace šikany. Naším
cílem v rámci tohoto
projektu je vytvářet
a dlouhodobě udržovat bezpečné klima ve třídních kolektivech a v celé
škole. Děti si společně se svými učiteli stanovily svá
třídní pravidla, upravující jejich vzájemné vztahy a šesťáci vyjeli začátkem
Nová tělocviča
září na třídenní
adaptační pobyt,
aby se lépe poznali mezi sebou i s novým
třídním učitelem. Nejen děti, ale i učitelé
potřebují umět týmově spolupracovat, proto
jsme část přípravného týdne strávili
na semináři věnovaném týmování školní
třídy, kde jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli a
domů přivezli zásobník aktivit pro oživení
naší práce.
Málo čeho bychom dosáhli bez pomoci rodičů
– děkujeme p. Čejchanovi za dřevěné rámy na
plakáty na první patro, p.Hornovi za počítače
a všem rodičům, kteří přispěli vybavením do
kuchyňky, sběrem odpadových surovin nebo
nás jinak podporují.
Naším cílem je vytvořit školu, kde se děti
v pohodovém a bezpečném prostředí kvalitní
výukou připravují na další život. Věříme, že
jsme na dobré cestě. Rádi Vás u nás přivítáme
– na jakékoliv akci nebo jen tak. Předvánoční
ekoodpoledne se uskuteční 15. 12. 2011, Den
otevřených dveří s ukázkami výuky
plánujeme na 14. 1. 2012.
Hanka Gregarová, zástupkyně ředitele školy
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011
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Nový školní rok na ZŠ Pelechovské
Začátek školního roku se nese ve znamení
změn především ve vzhledu a vybavení naší
školy. Každý návštěvník si všimne zářícího
modrobílého schodiště u ředitelny a zelenobílé chodby na třetím patře, ale vymalovány
jsou i učebna výtvarné výchovy, hudebna,
šatny a toalety u tělocvičny. Nový kabát
získala také tělocvična. Součástí rozsáhlé
rekonstrukce bylo položení povrchu Taraflex,
výměna spodního roštu podlahy, ostění
vnitřních prostor a
kompletní oprava
ventilů na otopném
systému. Změna
proběhla na školních
webových stránkách,
kde kromě obvyklých
informací mohou
žáci sledovat aktuální
přehled suplování.Na
základě úspěšné
žádosti v projektu EU
peníze školám jsme
získali prostředky na
potřebné počítačové
vybavení. V každé kmenové třídě i v každé
učebně je nyní umístěn dataprojektor
s ozvučením a pro přípravu či práci ve výuce
budou učitelé moci využívat notebooky.
V průběhu podzimu bude nové vybavení
instalováno také do počítačové učebny.
Kromě evropských peněz čerpá škola
prostředky i z Libereckého kraje –
v současnosti probíhají tři granty – Živá škola,
Prevence šikany a Sportovní vybavení,
celkem za 31 000 Kč, z nichž je hrazeno
sportovní vybavení, nadstandardní výtvarné
pomůcky, odměny pro děti a adaptační pobyt
žáků šesté třídy.
Posledním, ale rozhodně milým přírůstkem
naší školy je dvacet dva prvňáčků, kteří se pod
vedením paní učitelky Ivety Bochové snadno
sžili se školním prostředím a nyní už usilovně
pracují.
Pokračujeme také v probíhajících projektech.
V loňském roce se prostřednictvím projektu
Školy v pohybu II celý pedagogický sbor
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Jirkováci si vylepšili náves
Osadní výbor touto formou děkuje všem,
kteří svou prácí přispěli na těchto akcích.
Díky patří i vedení města Žel. Brodu
a tech. službám. Je třeba poděkovat i všem
sponzorům: autodoprava Hušek B.,
stavební firma Maryška O., drogerie
Anděl - Věra Brixiová, Prevužňák R.,
Jarolímek T., Černý M., Šilhán V. a dva
anonimní dárci. Zvláštní poděkování patří
i místním hasičům za finanční příspěvek.
Jaroslav Šilhán
za osadní výbor Jirkov

PŘÍSPĚVKY

Asi dvacet lidí se podílelo na vylepšení
návsi v Jirkově. Byl obnoven po dlouhé
roky zanedbaný parčík. Tam, kde dříve
rostl jen plevel, kvetou kytky a různé
okrasné dřeviny. Do parčíku byla též
zabudována nová lavička. Dále byla
opravena čekárna a natřena fasádními
barvami. Byla nově natřena i zvonička.
Byl tím splněn úkol pro letošní rok. Tento
cíl si určil osadní výbor v Jirkově při tzv.
setkání se starostou. Vše bylo díky
brigádnické činnosti pořízeno velice
levně.

Jirkovský parčík
Foto: Ing. Miloslav Louma
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Do nedávné doby byl v blízkosti kostela sv.
Jakuba Většího misijní kříž. Ten však
v důsledku stáří poničila vichřice. V sobotu
odpoledne 10. září byl přímo u kostela
vztyčen kříž nový. Tomu předcházelo žehnání
kříže v kostele a za zpěvu písně „Svatý kříži
tebe ctíme, lůžko pána Ježíše“ byl kříž
mladými muži přenesen před kostel a tam
upevněn. Vzácným hostem a žehnajícím byl
P. Pavel Gábor SJ z Vatikánské observatoře.
Obřadu se zúčastnili farníci, pravoslavní
věřící , další občané města. Na závěr P. Jan
Jucha, zdejší duchovní správce, poděkoval
jmenovitě těm, kteří se zasloužili o zhotovení
kříže a všeobecně i těm kteří čímkoliv přispěli
k této slavnosti. Jemu samému však patří
největší dík nás všech, nejen za obnovení
kříže, ale i za úpravu okolí kostela.
KM
Farníci ze Železného Brodu

Obnova dřevěných
křížů s Kristem
u Teprovska
a kostela sv. Jakuba
Naše krajina je protkána množstvím drobných
nenápadných připomínek dávno minulých
a často již zapomenutých událostí. Jsou to
boží muka, pomníčky, kapličky nebo křížky,
které nám takto sdělují, že se zde kdysi stala
nějaká tragická událost, nehoda nebo zločin.
Mohou být ovšem také poděkováním
za uzdravení, připomínkou zázraku, najdeme
je i u studánek, jejíž vodě byl přisuzován
léčivý účinek. Poutníci, jdoucí kolem, je
vnímají jako nedílnou součást krajiny.
I v Železném Brodě máme mnoho podobných
památek, které tu stojí od nepaměti. Ale také
dvě, o které jsme v minulých letech přišli.
V obou případech se jedná se o dřevěný kříž
s plechovým korpusem Krista.
Po mnoha letech se v dubnu letošního roku
úsilím mnoha nadšenců slavnostně navrátil
http://www.zeleznybrod.cz

kříž k Teprovsku. Dřevěný kříž nám
připomíná událost zaznamenanou kronikářem Františkem Sochorem takto:
,,Za zmínku stojí i kříž s plechovým
malovaným korpusem u Hazdrových, který
prý tam byl za dávných dob postaven
na paměť tragického neštěstí. Kdysi a muselo to být hodně dávno, se prý v těch
místech propadl vozka i s vozem a párem koní
do bahna. Snad tam někde - ovšem mnohem
níž přecházela stará vozovka Žernovník a je
spíš možné, že tam povoz za zvýšeného stavu
vody spadl a všichni se utopili.“ Po necelém
půlroce můžeme říct, že se nový kříž stal již
samozřejmou součástí křižovatky k Těpeřům
jako by tam stál odjakživa.
Druhý kříž jsme ještě loni mohli spatřit
za kostelem sv. Jakuba Většího v blízkosti
božích muk. Dřevěný kříž ovšem nahlodal
zub času a v zimě došlo k jeho zřícení. Tato
smutná událost naštěstí nezůstala nepovšimnuta, a tak mohlo dne 10. 9. 2011 dojít
ke vztyčení opraveného kříže. Pro kříž
zároveň bylo vybráno nové mnohem
vhodnější a důstojnější místo při cestičce,
v blízkosti vstupu do kostela. Stejně jako
u kříže u Teprovska, vztyčení předcházelo
slavnostní posvěcení.
Je dobře, že dosud jsou mezi námi lidé,
kterým osud podobných drobných památek
a nejen jich, není lhostejný. Díky jim.
Dana Picková
odbor životního prostředí, památková péče

Žehnání kříže
u kostela sv. Jakuba
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011
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Žehnání kříže
u kostela sv. Jakuba
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Pozvánka místní skupina České křesťanské
akademie Český ráj
Tento měsíc pořádáme 2 přednášky. První se uskuteční v novém Kulturním centru Kino Žel.
Brod a druhá, jako obvykle, v aule SUPŠS. Srdečně Vás tímto zveme a těšíme se na Vás.

přednáška - v KC Kino Žel. Brod
ve středu 5. října 2011 v 18.15 hod.
JE SOUČASNÁ KRIZE I KRIZÍ
HODNOT? (ANEB) - PODNIKATELSKÁ
ETIKA s P. Ing. Mgr. Vladimírem
Slámečkou, Ph.D.
Mnozí už ho znají jako skvělého kazatele
na poutních mších v kostelíčku sv. Jana
Nepomuckého na Poušti.
Bylo by škoda nevyužít příležitosti jeho
návštěvy u nás a nevyslechnout si jeho
přednášku spojenou i s promítáním. Přijďte si
s ním pobesedovat a vyměnit názory na velice
aktuální téma.

PŘÍSPĚVKY

přednáška - v aule SUPŠS Žel. Brod
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ve středu 26. října 2011 v 18.15 hod.
MASMEDIA, POŽEHNÁNÍ ČI
PROKLETÍ? P. Petr Kolář SJ * 1941
V letech 1955–1959 studoval na Vyšší
průmyslové škole energetické v Ostravě Vítkovicích a poté nastoupil do zaměstnání
do elektromechanické dílny v Elektrárně
1. máje v Ostravě – Třebovicích. Od r. 1964
studoval při zaměstnání večerně Vysokou
školu báňskou, kvůli událostem „Pražského
jara“ ji však nedokončil. V srpnu 1968
emigroval a v Rakousku vstoupil do jezuitského řádu. V letech 1968–1970 byl
v noviciátě v St. Andrä a v Münsteru,
1970–1972 studoval filozofii na Philosophische Hochschule der Jesuiten v Mnichově, 1972–1974 teologii v Lyonu (Francie)
a pak 1974–1976 pokračoval ve studiu
teologie na Centre Sévres v Paříži. R. 1975 byl
vysvěcen na kněze v Ellwangenu (SRN) a pak
působil v pařížském cizineckém prostředí.
V letech 1979–1980 absolvoval třetí probaci
ve Spokane, USA. V letech 1982–1984 byl
http://www.zeleznybrod.cz

v oddělení mezinárodních zpráv Vatikánského rozhlasu, pak 1984–1990
plnil různé funkce v Paříži. R. 1990 se vrátil
do Československa a o rok později nastoupil
do náboženské redakce Českého rozhlasu a do
mediální činnosti katolické církve. Koncem
roku 2006 ukončil své působení v Radě pro
rozhlasové a televizní vysílání.
Přijďte si vyslechnout jeho přednášku
a besedovat s ním v příjemném prostředí auly
sklářské školy.
Kdo se budete chtít lépe připravit a seznámit
se s jeho osobností, přikládám pár odkazů:
http://www.naserodina.cz/article.php?clanek=362
http://www.jesuit.cz/bulletin/?rok=2006&cis
lo=6&clanek=rozhovor
http://www.getsemany.cz/node/2269
http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=042&cl
anek=020413
http://www.rozhlas.cz/cro6/tipy/_zprava/roz
hovor-s-petrem-kolarem-sj--922103
http://www.rozhlas.cz/cro6/tipy/_zprava/roz
hovor-s-petrem-kolarem-sj--853533
http://udalosti.signaly.cz/1102/novinarjezuita-a-bourlivak-z
Ing. arch. Martin Tomešek

P. Petr Kolář SJ
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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

3. 10. po
5. 10. st
12. 10. st

17. 10. po
19. 10. st

úřední den od 14 hod.
schůze výboru od 14 hod.
ŠLÁPOTY - pojeďte s námi do přírody! Celodenní autobusový zájezd
na přehradu LES KRÁLOVSTVÍ na Bílé Třemešné. Projdeme
naučnou stezku kolem přehrady. Dále navštívíme Miletín, Rodiště K. J.
Erbena, jeho rodný dům a můžeme si koupit známé Miletínské
modlitbičky. Dále se rozhodneme podle počasí - buď navštívíme
zříceninu hradu Pecka nebo Novou Paku.
Cena pro členy: 150 Kč, cena pro nečleny: 180 Kč
Odjezd v 8.00 hod. z autobusového nádraží. Přihlášky u pí Petružálkové
a Minářové.
klub ručních prací ve 14 hod.
kluby ONKO a DIA, pí Petružálková, 14 hod.

Co připravujeme?
9. 11. st
celodenní zájezd do Mělníka
23. 11. st
bude již tradiční ADVENTNÍ POSEZENÍ v klubovně na Poříčí
Co bychom si přáli?
Blíží se konec roku a budeme přemýšlet o náplni naší činnosti v příštím roce. Přijďte
se svými návrhy, nápady, kam byste se chtěli podívat na našich zájezdech, kde byste chtěli
trávit ozdravný pobyt, čím naši činnost vylepšit, udělat zajímavější, co potřebujeme
ke svému životu, co by vám udělalo radost. Těšíme se na spolupráci.

PŘÍSPĚVKY

Kurz znakového jazyka po dohodě s lektorkou pí m. Paldusovou.

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).
Na závěr citát Františka Novotného: „Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla.”
Krásné Babí léto.
Marcela Minářová
http://www.zeleznybrod.cz
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Dům dětí a mládeže Mozaika
Podzimní prázdniny - „BARVY PODZIMU” s DDM Mozaika

PŘÍSPĚVKY

se uskuteční 26. - 29. 10. 2011 ve Vysokém nad Jizerou.
Připraveny jsou výlety, hry a podzimní dílničky.
Kvalitní stravování 5x denně, pitný režim zajištěn.
Cena 900 Kč.
Bližší informace: tel.:483 389 396 Eva Rydvalová

34

Taneční skupina Sharefa vznikla roku 2005
při DDM Mozaika. Hlavním zaměřením jsou orientální
tance, okrajově africké , indické, bollywood dance a tribal
dance. Od roku 2006 skupina veřejně vystupuje a dnes má
již odtančeno přes 50 vystoupení ( festivaly, plesy, svatby,
koncerty...aj..). K vidění byla i na posledních ročnících
železnobrodského masopustu ), 3krát se účastnila festivalu
Lomnické hudební jaro a vždy byla oceněna tzv.
Lomnickou notičkou za nejlepší vystoupení v kategorii
orientálních tanců.
Sharefa okouzlila i spoustu talentovaných malých tanečnic
a dnes funguje při DDM i taneční přípravka Lílá pro 30 dětí.
Skupinu založila Lenka Bouchalová.
Prezentaci taneční skupiny můžete sledovat na www.lenkaaktivity.cz a nebo si přijít zatančit s námi.
http://www.zeleznybrod.cz

Lenka Bouchalová
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011

SVAZ BRANNĚ – TECHNICKÝCH SPORTŮ ČR
Základní organizace v Železném Brodě
NÁBOR
nových členů z řad mládeže
Základní organizace Železný Brod provádí nábor nových členů do střeleckého
kroužku pro střelbu ze vzduchových, laserových zbraní a branný víceboj mládeže.
Střelba ze vzduchové pušky, vzduchové pistole, laserové pušky a dalších.
Přihlášky se přijímají každý den od 15.00 hodin
ve střeleckém klubu v Železném Brodě
(Nábřeží Obránců míru 847, Železný Brod)
Členský přípěvek 300 Kč za školní rok
Každé dítě svoje rodné číslo
Telefonní číslo na rodiče
Trénink se koná vždy ve čtvrtek od 15.00 hodin v klubovně.
Podrobnější informace podává na telefonním čísle 606 910 958 pan Cibulka.

Fotbalový klub Železný Brod
d a tu m

den

1.10.2011
2.10.2011
8.10.2011
9.10.2011
15.10.2011
16.10.2011
22.10.2011
23.10.2011
29.10.2011
30.10.2011
5.11.2011
6.11.2011

sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle

" A" m u ž i

"B " muž i

d o ro s t

starší + mlad ší ž áci

16,00 V Doksy

J is te b s k o

16,00 D Hodkovice B
10,00 V Frýdlant

16,00 D Pěnčín

16,00 V Víchová

9,30-11,15 V Česká Lípa
9,00/10,45 D Jilemnice(Rychnov)

13,30 D Mšeno
15,30 V Semily

9,30/11,15 V Semily
15,00 D Harrachov
10,30 V Ruprechtice

15,30 D Nový Bor

13,30 V Semily
10,30/12,15 D Hrádek
13,30 D Nový Bor
11,30 V Desná

14,30 V Desná
14,30 D Lučany
14,00 D Višńová
14,00 V Horní Branná

14,30 D Lučany B
9,30 - 11,15 V Rapid
9,30/11,15 D Podještědí

13,30 D Rapid LBC

Házená Železný Brod

Datum

Čas

Doma

SO - 01.10.

18,00

Jičín

NE - 09.10.

17,30

Hradec Králové

15,00

SO - 22.10.

11,00

Pardubice

8,00

SO - 05.11.

11,00

Náchod

8,00

SO - 12.11.

18,00

Ledeč n/S

SO - 19.11.

18,00

Turnov

http://www.zeleznybrod.cz

Venku

Odjezd

Rozhodčí
Podzimek ml.
Kastner
Illmann
Holenda
Rykl
Vaněček
Dostál
Dostál
Kábrt
Podzimek
Bartůšek
Vlk

ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011
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Rozlosování VČ oblasti - podzim 2011
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INZERCE
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Euroregion AMOS 2011
výstava a veletrh vzdělávání
a volnočasových aktivit

6. a 7. října 2011
Eurocentrum Jablonec nad Nisou
čtvrtek, pátek 9.00 – 17.30 hodin, vstup zdarma
Představí se školy, vzdělávací zařízení, střediska volnočasových aktivit
a vše, co se vzděláním souvisí.
Besedy, přednášky, poradenství, nabídka volných pracovních míst.
Bohatý doprovodný program – kulturní vystoupení, módní přehlídky.
Výtvarná soutěž pro děti, výstava zvířecích mazlíčků v Ekocentru.
Informace: Hana Popelková, tel. 483 712 505,
h.popelkova@eurocentrumjablonec.cz

www.eurocentrumjablonec.cz
http://www.eurocentrumjablonec.cz/akce/veletrhy-a-vystavy/euroregion-amos/

INZERCE

Výtvarný obor základní umělecké školy v Železném Brodě
nabízí vašim dětem možnost tvůrčí práce v malířském ateliéru a keramické dílně s
vypalovací pecí. Žáci tak mají příležitost seznámit se se základy kresby, malování,
modelování a některých grafických technik.
Součástí výuky je účast na soutěžích a výstavách, návštěvy muzeí, galerií a kult.
památek. Výuka probíhá v odpoledních hodinách, jednou týdně mezi 13.00 - 17.00
hod. - pondělí až čtvrtek. Vyučující Jan Šimek a Mgr. Jana
Kasalová.
V případě zájmu nás můžete v tyto dny navštívit a ateliéru v
budově ZUŠ - Koberovská 589, (budova dětského střediska).
Uchazečům o studium na středních výtvarných školách, ale i o
některé učební obory, kde podmínkou přijetí je úspěšné
vykonání talentové zkoušky, nabízíme navíc tzv.
ROZŠÍŘENÉ STUDIUM, které je cíleně zaměřeno právě na
přípravu k těmto zkouškám. Toto studium probíhá také jednou
odpoledne v týdnu a pro žáky, kteří již chodí do výtvarného
oboru je zcela zdarma.
Bližší informace na tel.: 602 288 665

38
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TĚSNĚNÍ DO OKEN A DVEŘÍ
bezprašná montáž na místě
tel : 608077152

Řádková inzerce

RÁMOVÁNÍ
o
OBRAZU
tel :608 077 152

Vyměním nájemní byt 4kk v Turnově, 84 m2
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.

Prodám garáž v Železném Brodě
tel.: 721 101 444.

Moštování
Cena za mošt:
· nesterilizovaný 6 Kč / litr
· sterilizovaný 8 Kč / litr
„Výtečný mošt jablečný pro chlapce i pro
slečny Vám vyrobí zahrádkáři Železný Brod.”
Více info: Hlubuček L., tel.č.: 722 656 700

Chcete-li přispět k vylepšení tohoto zpravodaje vašimi názory, články
nebo fotografiemi, prosím, pošlete je do redakce na e-mail:
zpravodaj@zelbrod.cz
Odbor kultury a školství (přízemí radnice v Železném Brodě).
Tel.: 483 333 925, mobil: 739 286 876

http://www.zeleznybrod.cz
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volejte mezi 19.00 až 22.00 hodinou
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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

40

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