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Informace
pro občany
ZPRÁVY Z RADNICE
André Jakubička
starosta města

Vážení nájemníci městských bytů,

nedávno vám byly rozeslány Bytovým
podnikem nové nájemní smlouvy.
Ačkoliv jsem tak několikrát požadoval,
jejich znění nebylo konzultováno před
rozesláním s vedením města. Rada města
schválila pouze zvýšení nájmu, nikoliv
takovéto znění smlouvy, která obsahuje
i neprávoplatná André
ujednání,
pokud je
Jakubička
předkládána nájemníkům se smluvním
vztahem na dobu neurčitou. Především za
nesplnění úkolu, ale i za další pochybení
byl 11. 10. 2011 radou města p. Jakub
Horáček odvolán z funkce ředitele
Bytového podniku, a to dnem 1. 1. 2012.
Ve výběrovém řízení hledáme nového
ředitele této organizace.
Dovolte mi, abych se Vám za vzniklou
situaci omluvil.
Nyní Vám byly rozeslány nové návrhy
smluv. Těm, co mají uzavřen nájemní
vztah na dobu neurčitou, byl zaslán pouze
dodatek ohledně výše nájmu. V případě
těch, co mají smlouvu na dobu určitou, je
situace složitější o to, že existují různé
f o r m y n á j e m n í c h s m l u v. V ž d y
postupujeme dle práva a ubezpečuji
všechny nájemníky, že se nemají čeho
obávat.
Ještě jednou děkuji za pochopení.

http://www.zeleznybrod.cz

Rada města rozhodla o zrušení poplatku
za parkování v Husově ulici od 1. 12.
2011 a bylo zpřístupněno i nově rozšířené
parkoviště za budovou radnice B pro
všechny občany, byť bez finálního
povrchu. Věřím, že tím alespoň částečně
ulehčíme nelehkou situaci s parkováním
obyvatel sídliště Vaněčkova.
Hezký listopad!

André Jakubička
starosta Města

Foto: Měu
Nově rozšířené parkoviště za budovou B Měst. úřadu
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Zastupitelstvo města po projednání
ź schvaluje program dnešního zasedání

Zastupitelstva města v předloženém znění
ź souhlasí s rozpočtovými opatřeními č. 3

za rok 2011
ź zřizuje
osadní výbor „Horská Kamenice“
ź 1.

ź

ź

ź

ź

ź

ź

pro část města Horská Kamenice
a jmenuje na dobu určitou do 31. 12. 2012
jeho předsedu Víta Koňáka a členy: Jan
Haken, Petra Sofie Haken, Růžena
Holinová, Michaela Kovářová, Tomáš
Krajdl, Martina Stránská, Martin Židlík
2. osadní výbor „Hrubá Horka“ pro
část města Hrubá Horka a jmenuje
na dobu určitou do 31. 12. 2012 jeho
předsedu Jaroslava Palu a členy: Petr
Kadlec, Božena Kopalová a Lucie
Potěšilová
3. osadní výbor „Chlístov“ pro část
města Chlístov a jmenuje na dobu určitou
do 31. 12. 2012 jeho předsedu Radku
Šefrovou a členy: Tomáš Plesl, Luboš
Posledník a Jaroslav Václavů
4. osadní výbor „Jirkov“ pro část
města Jirkov a jmenuje na dobu určitou do
31. 12. 2012 jeho předsedu Jaroslava
Šilhána a členy: Luboš Hušek, Ondřej
Maryška, František Šilhán
5. osadní výbor „Popluž“ pro část
Popluž, Propastný, Štípek, Závodí
a jmenuje na dobu určitou do 31. 12. 2012
jeho předsedu Jiřího Perlingera a členy:
Martin Florián, Adam Véle
6. osadní výbor „Poříč“ pro ulice
Průmyslová, Příčná, Slunečná, Stavbařů
a jmenuje na dobu určitou do 31. 12. 2012
jeho předsedu Jaroslava Gernata a členy:
Ladislav Erban, Josef Kurfiřt, Bohumil
Aubrecht a Maruše Tomešková
7. osadní výbor „Rafanda“ pro ulici
nábřeží Obránců míru a jmenuje na dobu
určitou do 31. 12. 2012 jeho předsedu
Ivana Roubala a členy: Miroslav Petrák,
Miroslav Řídil a Táňa Šilhánová
8. osadní výbor „Spořilov-Vrší“ pro
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ź

ź

ź

ź

ź

ulice Jarní, Štefánikova, Těpeřská,
Vlastimila Rady, část města Spořilov a
místní část Vrší a jmenuje na dobu určitou
do 31. 12. 2012 jeho předsedu Ing. Ivu
Vosáhlovou a členy: Vladislav Havel, Dana
Kubáčková, Iva Kutěnová a Jan Pavlata
9. osadní výbor „Střevelná“ pro část
města Střevelná a jmenuje na dobu
určitou do 31. 12. 2012 jeho předsedu
Rostislava Prevužňáka a členy: Pavlína
Havlíčková a Jaroslava Prevužňáková
10. osadní výbor „Těpeře“ pro část
města Těpeře a jmenuje na dobu určitou
do 31. 12. 2012 jeho předsedu Ing.
Rudolfa Masného a členy: Miroslava
Kalousková a Dagmar Loumová
11. osadní výbor „Trávníky“ pro ulice
Družstevní, Františka Balatky, Hluboká,
Horecká, Jirchářská, Křížová, Malé
náměstí, Na Stráni, Školní, V Trávníkách,
Zahradnická, Železná a jmenuje na dobu
určitou do 31. 12. 2012 jeho předsedu
Petra Vacka a členy: Alexander Chládek,
Jiří Košek, Jarmila Vetlá a Vladimír Vetlý
12. osadní výbor „Vápenka“ pro ulice
Brodecká, Komenského, Na Vápence,
Nádražní, Svahová; část Brodec
a jmenuje na dobu určitou do 31. 12. 2012
jeho předsedu Evu Hlouškovou a členy:
Bc. Petr Hloušek a Ing. Václav Kopal
13. osadní výbor „Bzí“ pro část města
Bzí a jmenuje na dobu určitou
do 31. 12. 2012 jeho předsedu Jana Babina
a členy: Oldřich Kočí, Marta Hejduková,
Vlasta Boudová, Věra Štrynclová a Jan
Jelínek
14. osadní výbor „Dvírka“ pro místní
část Dvírka a jmenuje na dobu určitou
do 31.12. 2012 jeho předsedu Karla Tíka
a členy: Miroslav Rulc a Věra Kapralíková
stanoví na základě § 84 odst. 2 písm. u)
zákona o obcích, že za výkon funkce člena
osadního výboru nebude osobám, které
nejsou členy zastupitelstva města,
poskytována odměna
schvaluje schvaluje Obecně závaznou
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011
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vyhlášku č. 4/2011 o stanovení systému
s vyhotovením smlouvy
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
ź schvaluje prodej ppč. 118/1 – zahrada,
využívání a odstraňování komunálních
Železný Brod do spoluvlastnických
opadů a nakládání se stavebním odpapodílů, které budou shodné s podíly
dem na území města Železný Brod
na stavební parcele č. 117 v k. ú. Železný
neschvaluje Obecně závaznou vyhlášku,
Brod domu čp. 65 - Smetanovo zátiší
kterou se zrušuje obecně závazná
za cenu 200 Kč za 1 m2 s tím, že bude
vyhláška č. 1/1992 o stanovení koeficientu
oddělena ta část pozemku, na které je
pro daň z nemovitostí pro Železný Brod
povoleno umístění kontejnerového stání
schvaluje bezúplatný převod osobního
pro tříděný odpad cca 30 m2. Náklady
automobilu Škoda Octavia 2L2 4111
spojené s vyhotovením smlouvy
příspěvkové organizaci Bytový podnik
a geometrického plánu budou uhrazeny
města Železného Brodu
kupujícími podle výše svého spoluschvaluje vyplacení příspěvku na
vlastnického podílu na kupované
sportovní činnost za 2. a 3. čtvrtletí 2011:
nemovitosti
1. TJ Sokol Železný Brod ve výši ź schvaluje odkup st. pč. 194/1 – zastavěná
86 200 Kč
plocha, výměra 10 m2, ppč. 639/2 – trvalý
2. TJ Fotbalový klub Železný Brod
travní porost, výměra 111 m2, vše v k. ú.
ve výši 66 300 Kč
Bzí u Železného Brodu za cenu 20 000 Kč
3. Tenisový klub Železný Brod ve výši
a uhrazení veškerých nákladů spojených
26 350 Kč
s převodem + znalecký posudek
4. Fit Studio Aerobic Jany Boučkové
Věra Brunclíková
ve výši 8 500 Kč
odbor vnitřních věcí
5. Sokol Hrubá Horka ve výši 10 800
Kč
6. TJ Sokol Bzí ve výši 10 800 Kč
7. TJ Klub kanoistiky ve výši 3 600 Kč
schvaluje prodej zastavěné části ppč. 957
k. ú. Železný Brod o výměře 4 m2 dle
geometrického plánu č. 1571/126/2008
schvaluje prodej části ppč. 1610/1
o výměře cca 280–290 m2, ostatní plocha – Na stránkách města je umístěn záznam z
ostatní komunikace, k. ú. Střevelná panu jednání Zastupitelstva města konaného 21. 9.
M. K., Jablonec nad Nisou za cenu 100 Kč 2011. Formát wmv - umí přehrávat prohlížeč
za 1 m2, s podmínkou: kupní smlouvu Internet Explorer. Prohlížeče Google
uzavřít až část ppč. 610, která bude tvořit Chrome, Firefox či další po instalaci
přístupovou komunikaci k ppč. 623, bude zásuvných modulů či kodeků.
ve vlastnictví p. Pěničky. Do doby Odkaz na záznam pro alternativní přehrávání:
uzavření řádné kupní smlouvy bude http://www.zeleznybrod.cz/videa/zastupitelst
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí vo_2011_7.wmv
kupní a bude zřízeno věcné břemeno pro:
- umístění kanalizačních trubek pro
přepad z hasičské nádrže na části
prodávaného pozemku
- možnost vstupu a vjezdu z důvodu
údržby a opravy kanalizačních
trubek
A dále musí být zachován průjezd z ppč.
1610/1 a 1592/1 vše v k.ú. Střevelná.
Žadatel hradí veškeré náklady spojené

http://www.zeleznybrod.cz

Videozáznam ze
7. zasedání Zastupitelstva města 21. 9. 2011

Rada města Železný Brod po projednání
ź schvaluje program dnešního zasedání

Rady města v doplněném znění
ź svěřuje starostovi a místostarostovi

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
pravomoc rozhodovat a činit právní úkony
v těchto záležitostech samostatné
působnosti města, pokud nejsou
vyhrazeny jinému orgánu města:
a) uzavření, změna i ukončení nájemní
smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce movitých
věcí a nemovitostí (vč. nebytových prostor a
veřejných prostranství), v případě
nemovitostí s tím, že zveřejnění záměru
pronájmu či výpůjčky podle § 39 zákona
o obcích schvaluje rada města
b) přijetí daru pro město včetně uzavření
darovací smlouvy
c) uzavření a změny smlouvy na přijetí dotace
do výše 50 000 Kč
d) uzavření, změny i ukončení smlouvy
o sdružených službách dodávky elektřiny
a plynu a smlouvy o připojení podle § 50 odst.
2 a 3 a § 72 odst. 2 a 3 zákona č. 458/2000 Sb.
energetického zákona, ve znění pozdějších
předpisů
e) poskytování souhlasu (uzavření dohody)
k odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících vedení dle energetického zákona
f) uzavření, změny i ukončení pojistných
smluv podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné
smlouvě, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění
pozdějších předpisů, pokud roční pojistné
nepřesáhne 30 000 Kč bez DPH
g) uzavření, změny i ukončení smlouvy
o právu provést stavbu pro účely řízení dle
stavebního zákona
h) uzavření, změny i ukončení smlouvy
o zřízení věcného břemene, pokud úhrada
s ním spojená (resp. jeho hodnota) nepřesáhne
částku 30 000 Kč bez DPH
http://www.zeleznybrod.cz

i) smlouvy o využití systému města pro
nakládání s komunálním odpadem
j) uzavření, změny i ukončení dalších smluv
výše neuvedených, včetně smlouvy
nepojmenované a smlouvy o smlouvě
budoucí podle § 51 a § 50 a občanského
zákoníku nebo § 269 odst. 2 a § 289
obchodního zákoníku, pokud úhrady spojené
s uzavřením takové smlouvy (vč. zajištění
závazků města smluvní pokutou)
nepřesáhnou 30 000 Kč bez DPH
k) rozhodování o užívání znaku města.
ź Rozhodnutím starosty a místostarosty
mohou být změněny či ukončeny
i smlouvy schválené radou města,
nestanoví-li rada města jinak.
ź bere na vědomí zprávu o přehledu
majetku kulturního charakteru, hodnoty
sbírek a zajištění pojištění
ź schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce
obrazů s paní Šárkou Radovou, Praha 6,
a paní RNDr. Jitkou Radovou, Praha 2
ź schvaluje uzavření dodatku č. 9, 10 a 11
k pojistné smlouvě č. 772 023203 9
s Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna
Insurance Group, Templová 474, 110 01
Praha 1, IČ 47116617 (pojištění křížové
odpovědnosti, nemovitostí města
a vypůjčených obrazů Vl. Rady)
ź bere na vědomí rozpracovaný přehled
prezentací města Železný Brod
v tiskovinách a médiích od roku 2005
po současnost
ź souhlasí se zrušením platby parkovného
v Husově ulici
ź schvaluje nařízení Města Železný Brod
č. 4/2011, kterým se mění nařízení Města
č. 3/2006, kterým se vymezují oblasti
obce, ve kterých lze místní komunikace
nebo jejich určené úseky užít pouze
ke stání silničního motorového vozidla
za sjednanou cenu
ź schvaluje výběr společnosti Inoteska-CT,
Skalka 1692, Česká Třebová (IČ
49282484) pro zapůjčení mobilního
radaru na měření rychlosti na období do
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011
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konce roku 2011
ź souhlasí s uzavřením smlouvy na za-

ź

ź

ź

ź
ź

ź

ź

ź
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půjčení mobilního radaru na měření
rychlosti se společností Inoteska-CT,
Skalka 1692, Česká Třebová (IČ
49282484), za cenu 2 480 Kč s tím, že
uvedená cena neobsahuje DPH, náklady
na pohonné hmoty a poplatek 1,50 Kč
za každý kilometr ujetý nad dohodnutý
rámec 60 km
schvaluje výsledky veřejné zakázky
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s firmou TFnet s.r.o., Masarykova 276,
468 22 Železný Brod, IČ: 25471996,
na dodávku kamerového systému
a zabezpečovacího zařízení objektu
ve sběrném dvoře v Železném Brodě
za cenu 87 000 Kč
schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s firmou Ing. Libor KLUS - PROZIS, T. G.
Masaryka 1072, 293 01 Mladá Boleslav,
IČ: 18570208, na zpracování projektové
dokumentace parkovacích míst na
Jiráskově nábřeží v Železném Brodě
za cenu 69 000 Kč
předběžně nesouhlasí s navrženou trasou
Rally Bohemia 2012 dle mapové přílohy.
Preferujeme trasy z minulých let, zejména
2009, popř. 2010
bere na vědomí zprávu komise pro
spolkový a společenský život
schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 2 500 Kč psímu útulku
Azyl pes, Krásný Les 284, 464 01 Frýdlant
schvaluje na základě doporučení kulturní
komise poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 13 000 Kč F. A. KING CREW o. s.,
Husova 173, Železný Brod, z fondu
kulturní komise, s podmínkou, že bude
dodáno celkové vyúčtování akce
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
20 000 Kč hudebnímu orchestru
Broďanka na vydání CD dechového
orchestru Broďanka z fondu pro kulturu
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
7 000 Kč Pravoslavné církevní obci
Železný Brod zastoupené panem
Tomášem Kesnerem na vydání brožury
k 10 letům trvání Pravoslavné církevní

http://www.zeleznybrod.cz
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ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

obce Železný Brod z fondu pro společenský a spolkový život
schvaluje bezplatné užívání nebytového
prostoru v čp. 18 Železný Brod včetně
příslušenství do 30. 9. 2013 Libereckému
kraji, IČ: 70891508
neschvaluje pronájem části ppč. 2218
v k. ú. Železný Brod (lokalita Dvírka)
za účelem postavení plechové garáže
a ukládá odboru územního plánování
a regionálního rozvoje oznámit nájemcům, že se předpokládá, že do 1,5 roku
budou nájmy za účelem postavení
plechových garáží zrušeny.
schvaluje pronájem části ppč. 849/3
v k. ú. Železný Brod za účelem postavení
automobilu pro grilování kuřat a kolen
odkládá žádost firmy HYBLER INVEST,
s. r. o. IČ: 46504486, se sídlem Riegrovo
nám. 15, Semily o zřízení práva
odpovídajícímu věcnému břemeni
na pozemky ppč. 810/1, ppč. 810/3, ppč.
850, ppč. 854, ppč. 856, ppč. 3370, ppč.
3371 vše v k. ú. Železný Brod, pro
umístění, zřízení a provozování
užitkového vodovodu a ukládá odboru
územního plánování vyzvat firmu
k osobnímu jednání a nejprve získat
souhlas společenství vlastníků
neschvaluje výměnu bytů mezi paní Z. R.,
Železný Brod, a paní A. R., Železný Brod,
vzhledem k neuhrazeným dluhům
schvaluje přidělení bytu č. 5 o velikosti
1+2, Příčná 311, Železný Brod, panu T. J.,
trvale bytem Železný Brod; nájemné je
stanoveno na 50 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti
1+1, Vaněčkova 341, Železný Brod, panu
L. K., trvale bytem Železný Brod;
nájemné je stanoveno na 52 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti
1+1, Husova 590, Železný Brod, panu
A. Z., trvale bytem Železný Brod, nájemné
je stanoveno na 50 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 36 o velikosti
1+3, Jiráskovo nábřeží 712, Železný Brod,
paní V. K., trvale bytem Železný Brod;
nájemné je stanoveno na 52 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 14 o velikosti
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011
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ź

ź
ź

Usnesení Rady města
z 13. zasedání konaného
dne 11. 10. 2011
Rada města Železný Brod po projednání
ź schvaluje program dnešního zasedání

Rady města v doplněném znění
ź odvolává v souladu s § 73 odst. 1

ź

ź

ź

ź

zákoníku práce pana Jakuba Horáčka
z funkce ředitele příspěvkové organizace
Bytový podnik města Železného Brodu,
se sídlem Příčná 350, 468 22 Železný
Brod, IČ 64669033, a to dnem 1. 1. 2012
bere na vědomí informaci o nájemních
smlouvách rozeslaných Bytovým
podnikem města Železného Brodu
schvaluje formu zvýšení nájemného
v případě nájmu sjednaného na dobu
neurčitou a nové nájemní smlouvy
uzavírané po 3 měsících na dobu určitou
souhlasí s přechodem nájmu bytu
o velikosti 1+1 v Železném Brodě, Na
Vápence 754, na pana M. D., bytem
tamtéž
akceptuje nabídku společnosti RWE

http://www.zeleznybrod.cz

Energie, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem,
Klíšská 940, 401 17, IČ 49903209, na
dodávku zemního plynu pro Město Železný
Brod a jeho organizace na období 1. 11. 2011–
31. 12. 2012 – jednosložková fixní cena
782,10Kč/MWh pro celé období 1. 11. 2011–
31. 12. 2012 uvedená cena obsahuje cenu
komodity, cenu za přepravu a flexibilitu
(strukturování dodávky a zajištění kapacit
v podzemních zásobnících plynu)
Věra Brunclíková
vedoucí odboru vnitřních věcí

Odvolání ředitele
Bytového podniku

INFORMACE PRO OBČANY

ź

1+2, Jiráskovo nábřeží 717, Železný Brod,
panu L. P., trvale bytem Železný Brod;
nájemné je stanoveno na 51 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 503 o velikosti
1+1, Stavbařů 728, Železný Brod, panu M.
H., trvale bytem Hrubá Horka; nájemné je
stanoveno na 51 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti
1+3, Jirkov 73, Železný Brod, panu P. H.,
trvale bytem Hrubá Horka; nájemné je
stanoveno na 50 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 20 o velikosti
1+3, Na Vápence 754, Železný Brod,
slečně M. F., trvale bytem Železný Brod;
nájemné je stanoveno na 48 Kč/m2
bere na vědomí zprávu kulturní komise
schvaluje udělení mimořádné odměny
ředitelům příspěvkových organizací
a vedoucím organizačních složek za II.
a III. čtvrtletí

Rada města na mimořádném zasedání dne
11. 10. 2011 odvolala p. Jakuba Horáčka
z funkce ředitele Bytového podniku, a to
dnem 1. 1. 2012.
Důvodem je nesplnění úkolu, překročení
svěřených pravomocí a pochybení v procesním postupu ve věci uzavírání nájemních
smluv. Rada schválila zvýšení nájemného,
nikoliv změnu smlouvy pro stávající
nájemníky z doby neurčité na dobu jednoho
roku.
Bytový podnik je příspěvkovou organizací
Města Železný Brod. V nejbližší době bude
vypsáno výběrové řízení na pozici ředitele
Bytového podniku s nástupem od 1. 1. 2012.
Veřejné projednání návrhu nájemních smluv
proběhlo s nájemníky 13. října v 17.30
v městském divadle. Cílem bylo projednat
návrh smlouvy a připomínky občanů. Návrh
smlouvy Bytového podniku nebyl schválen
městskou radou, a tudíž je neprávoplatný.
Všem nájemníkům budou rozeslány nové
nájemní smlouvy a nebo dodatky k nájemním
smlouvám tam, kde je uzavřena smlouva
na dobu neurčitou.
André Jakubička
starosta

ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011
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Pronájem
v centru
města v Husově
Občanskéobjektu
průkazy
Parkování
areál
bývalého
Exathermuulici zdarma
a cestovní
doklady
Město Železný Brod nabízí uchazečům formou pronájmu využití areálu bývalého Exathermu.
Odse1.o 1.
2012výrobní
budou závod,
vydávány
Jedná
bývalý
kterýnové
leží typy
v levobřežním
centru
současné4.době
Rada města
naměsta.
svém Vzasedání
10. je
2011
občanských
strojově
čitelnými Areál
areál
nevyužitý aprůkazů
žádná částseareálu
není pronajata.
se skládá
z několika
budovnaajednom
pozemků
zrušila
poplatek
za parkování
ze tří
údaji a občanské průkazy se strojově míst v Železném Brodě, kde se parkovné
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým vybírá, a to v ulici Husova. Řidiči tak mohou
STAVBY:
čipem.
źobjekt
A - budova bez čp – výrobní objekt na parceleod
770/3
1. 12. 2011 parkovat na parkovišti o cca
Projekt
e-OP
zajištěn770/2,
formou
rozšíření
źobjekt
B - čp.
138bude
– na parcele
výrobní
objektdvaceti parkovacích místech zdarma.
systému
CDBPbez
(e-pas),
proto upozorňujeme
źobjekt
C - budova
čp – výrobní
objekt na parceleV770/1
r. 2010 byl výtěžek z tohoto parkoviště
občany,
že:823 - na parcele 769/4 občanská vybavenost
źobjekt
D - čp.
pouze 9 270 Kč.
André Jakubička
ź poslední možnost požádat o vydání
starosta
stávajícího typu občanského průkazu je do
vše v k.14.
ú. Železný
Brod
prosince 2011, je-li žádost podána
Zájemciu se
mohou hlásit
na Odboru
územního
příslušného
úřadu
k vydání,
u nepří-plánování a regionálního rozvoje u paní Ivety
Polejové
(tel. 483úřadu
333 944).
informací
naleznete na stránkách www.zeleznybrod.cz.
slušného
do 30.Více
listopadu
2011.
ź Poslední možnost požádat o vydání e-pasu
je 19. prosince 2011.
Totéž platí i o převzetí cestovního dokladu.
Stávající občanské průkazy zůstávají
v platnosti po dobu v nich uvedenou.
Věra Brunclínková
odbor vnitřních věcí

Možnost parkování
za budovou B
Městského úřadu
Město Železný Brod rozšiřuje možnost
parkování pro návštěvníky úřadu a pro
obyvatele sídliště Vaněčkova. Za budovou B
městského úřadu (č. p. 18) se upravuje plocha,
která bude sloužit jako parkoviště. V současné
době jsou dokončeny stavební úpravy
podkladní vrstvy. Protože parkoviště bude
dokončeno až v druhé polovině příštího roku,
je možné v současné době na provizorně
upravené ploše odstavit vozidla na nezbytně
dlouhou dobu. Protože však stavební práce
nebyly dokončeny, žádáme všechny, kteří si
zde auto odstaví, aby věnovali zvýšenou
pozornost jízdě i pohybu po zpevněné
štěrkové ploše.

8

Ing. Daniel Mach
odbor územního plánování a regionálního rozvoje
http://www.zeleznybrod.cz

Listopad
Karel Svoboda
Je ticho, pusto, je vlhký podzim,
od jezera táhne se smutný chlad
a opadané listí s hladinou si hraje.
Čekám, zda se ještě někdy dozvím,
co vědět chtěl jsem tolikrát,
proč odešel´s tak brzy, pěvče Máje?
Dávno přešlo sněhů tání, přešel máj,
pak slunce pálilo, i to je bůhvíkde
a chvíle s Tebou utekly jak sen,
teď podzimem je zachvácený mládí Tvého
kraj,
úvozem ten uplakaný poutník říjen jde
a z lučin plných kopretin, dělá louky beze
jmen.
Dlouhá je doba čekání na slunce v plné
záři,
kdo odpoví mi za Tebe snad,
proč uteklo tak rychle vlahé září
a říjen chystá smutný listopad.
(6. listopadu 1836 zemřel K. H. Mácha)
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Městský úřad Železný Brod podle ustanovení
§ 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru
nemovitostí České republiky (katastrální
zákon), ve znění pozdějších předpisů a na
základě oznámení Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou (dále jen „katastrální
úřad“), č. j. 00-4/2011-504, oznamuje, že
v Hrubé Horce v budově č. p. 55 – sokolovna,
v přízemí, v období od 10. 11. 2011 (čtvrtek)
do 24. 11. 2011 (čtvrtek), vždy v pracovních
dnech:
ź pondělí / středa 9.00–17.00 hod.
ź úterý / čtvrtek / pátek 9.00 –14.00 hod.
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí
katastrální operát obnovený přepracováním
na katastrální mapu digitalizovanou (dále jen
„obnovený katastrální operát“) v katastrálním
území Hrubá Horka obce Železný Brod.
Po celou dobu vyložení obnoveného operátu
budou přítomni zaměstnanci katastrálního
úřadu.
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále
jen „vlastníci“) se upozorňují na tyto
skutečnosti:
1. Obnovou katastrálního operátu nejsou
dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí.
2. Výměra parcely je evidovaná s přesností
danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím
zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy
k pozemku (§ 27 písm. g) katastrálního
zákona.
3. Vlastníci mohou během vyložení
obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě
do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho
vyložení, podat námitky proti obsahu
obnoveného katastrálního operátu.
http://www.zeleznybrod.cz

O podaných námitkách rozhoduje katastrální
úřad (§ 16 odst. 3 katastrálního zákona). V této
době mohou vlastníci ohlásit případnou
změnu osobních údajů doloženou průkazem
totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných
oprávněných při vyložení operátu není
překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
4. Katastrální úřad vyhlásí platnost
obnoveného katastrálního operátu dnem
13.12.2011. Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální
úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného
katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost
vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci
rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto
upozornění odstraní (§ 17 odst. 1
katastrálního zákona).

INFORMACE PRO OBČANY

OZNÁMENÍ o dokončení obnovy
katastrálního operátu a jeho vyložení
k veřejnému nahlédnutí

5. Dnem vyhlášení platnosti obnoveného
katastrálního operátu se dosavadní katastrální
operát stává neplatným a nadále se používá
obnovený katastrální operát (§ 17 odst. 2
katastrálního zákona).
Toto oznámení se doručuje veřejnou
vyhláškou v souladu s ustanovením § 25
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů:
- všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý
pobyt nebo sídlo,
- těm vlastníkům, o kterých není
katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt
nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů
nemůže katastrální úřad doručit toto
oznámení podle § 16 odst. 2 katastrálního
zákona.
Ing. Renáta Daníčková
ředitelka KP
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Plánované ukončení
analogového vysílání
televize Prima
v Železném Brodě
Město Železný Brod obdrželo písemné
sdělení Patrika Slavíka, ředitele techniky FTV
Prima, s.r.o., o plánovaném ukončení
analogového vysílání TV Prima, které je
důsledkem probíhající digitalizace televizního vysílání. Termíny vypínání jsou dány
nařízením Vlády ČR č. 161/2008 Sb.
o technickém plánu přechodu zemského
analogového televizního vysílání na zemské
digitální televizní vysílání, tzv. Technickým
Plánem Přechodu (dále TPP). TPP stanoví pro
většinu vysílačů jako nejzazší termín vypnutí
datum 11. 11. 2011. Toto se týká také vysílače
Železný Brod - Pelechov, jehož provoz bude
v souladu s TPP ukončen k datu 11. 11. 2011.
V dané územní oblasti je možné dále přijímat
digitální signál TV Prima na kanále 52
z vysílače Liberec-Ještěd nebo Trutnov-Černá
Hora na kanále 61.

Aktualizované
kontakty a informace
na webu města
Na webu města
http://www.zeleznybrod.cz/omeste/ byly
zveřejněny aktualizované informace
o bankách a bankomatech, o pojišťovnách
a o prodejnách v Železném Brodě. Nyní
přibyly kontakty na řemeslníky a služby. Tyto
informace spravuje Infocentrum. S žádostí
o změnu, doplnění či vymazání se prosím
obracejte na pracovnice Infocentra. Telefon:
484 353 333, e-mail: info@zelbrod.cz
Za případné chyby v seznamech se omlouváme. Pokud naleznete neaktuální informace
v jiných sekcích webu, kontaktujte prosím
správce webových stránek, e-mail:
webmaster@zelbrod.cz
http://www.zeleznybrod.cz

POZOR na podivné
prodejce
Jelikož se mezi námi stále častěji
pohybují podomní prodejci, kteří nabízejí
odběr energií za „výhodnějších“
podmínek nebo jiné pro Vás velice „výhodné“
smlouvy, např. (změnu mobilního operátora),
považujeme za vhodné ve stručnosti
připomenout, jak v těchto případech
postupovat a chránit tak sebe i svůj majetek.
Podomní prodej v sobě skrývá určitá rizika
a často bývá neseriózní! Je známo, že většina
podomních prodejců využívá pro své záměry
především seniory či zdravotně postižené
občany, kteří nedokáží dostatečně razantně
odmítnout nabízenou smlouvu. Z tohoto
důvodu Vám zde chceme sdělit několik rad,
jak se případným nepříjemnostem spojených
s podpisem smlouvy vyhnout.
V první řadě NIKDY NEVPOUŠTĚJTE
žádného prodejce do svého bytu!
NENECHTE na sebe vyvíjet nátlak a nikdy
NEPODEPISUJTE žádný dokument
na chodbě svého domu nebo na předváděcích
akcích různých společností!
Na své rozhodnutí si PONECHTE dostatek
času, případně uveďte, že před podpisem
se poradíte s někým blízkým ze své rodiny,
a učiňte tak!
Pokud se budete držet těchto rad, tak se riziko
podvodu ze strany prodejců a dalších
nepříjemných důsledků pro Vás velice
snižuje. V případě, že se domníváte, že
jednání podomních prodejců je podezřelé,
IHNED kontaktujte Městskou policii
na telefonním čísle 602 646 188 nebo
483 333 933.
Eva Sasková
vedoucí odboru sociálních věcí
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Od srpna letošního roku byla v Železném
Brodě zřízena funkce městského architekta.
Jeho činností je především podíl na
koncepčním rozvoji města s ohledem na
architekturu, dopravní koncepci a tvorbu
veřejných prostor. Převážnou činností by
mělo být připomínkování záměrů města
i soukromých záměrů s ohledem na vzájemné
souvislosti staveb a veřejných prostor, ale
i s ohledem na plánované záměry tak, aby
nedocházelo k chaotickým činnostem, které
by byly ve vzájemném rozporu. Městský
architekt se bude také zásadním způsobem
podílet na koncepčních materiálech rozvoje
města, jako je územní plán, strategie rozvoje,
koncepce regenerace panelových sídlišť,
rekonstrukce a opravy komunikací v centru
města a na dalších projektech. V současné
době je převažující činností spolupráce na
přípravě architektonické soutěže na lokalitu
Malé náměstí.
Městským architektem se na základě
výběrového řízení stal Ing. arch. Zdeněk
Jiran z projektové kanceláře JIRAN
KOHOUT architekti s.r.o. z Prahy. Sídlo
společnosti však neznamená, že by k našemu

městu neměl nový městský architekt vztah.
Naopak v jeho blízkém okolí tráví podstatnou
část víkendů, protože nedaleko města vlastní
chalupu.
Kromě služeb pro městský úřad vykonává
městský architekt také bezplatnou konzultační činnost pro všechny občany města, kteří
plánují novou výstavbu, stavební úpravy nebo
takové úpravy svých nemovitostí, které by
podstatně měnily vzhled stavby. Jde
především o změnu tvaru střechy, změny
tvaru oken nebo změny barvy fasády, což je
podstatné především v centru starého města v
památkové zóně a jejím okolí. Tuto
konzultační činnost vykonává každé první
pondělí v měsíci od 9 do 12 hodin. V případě
velkého zájmu bude možné rozsah konzultací
změnit, ale prozatím o tom město neuvažuje.
Konzultace probíhají v kanceláři č. 300
Městského úřadu v hlavní budově. Doporučujeme zájemcům, aby svoji konzultaci vždy
domlouvali předem s pracovníky odboru
územního plánování a regionálního rozvoje.
Kontakt : Ing. Daniel Mach, tel. 483 333 966,
e-mail : d.mach@zelbrod.cz.

INFORMACE PRO OBČANY

Informace o městském architektovi

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 9. 11. 2011
a 23. 11. 2011
Připravujeme pro Vás Vánoční trhy v sokolovně
7. 12. 2011.
Bližší informace v příštím zpravodaji.
Případní zájemci o pronájem prodejního místa se mohou obrátit na tel.
číslo: 775 269 031 (sl. Sionová, zdravá výživa Devětsil Železný Brod)
http://www.zeleznybrod.cz
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Osadní výbory
Zastupitelstvo města Železný Brod na svém
zasedání dne 21. září 2011 schválilo zřízení
čtrnácti osadních výborů a jmenovalo jejich
předsedy a členy. Původním záměrem vedení
města bylo ustanovit osadní výbory na
základě voleb občanů, které by se uskutečnily
současně s volbami do zastupitelstev krajů na
podzim roku 2012. Aby nemohla být nikým
zpochybňována existence a autorita osadních
výborů, aby jejich členové měli možnost
v klidu se věnovat své funkci, byl předložen
návrh na zřízení a obsazení osadních výborů
již nyní. Do dnešních dnů se také vedení
města seznámilo s většinou členů osadních
výborů, kteří již tuto činnost naplno
vykonávají.
Vedení města se však nezřeklo původní
myšlenky a chce, aby bylo složení osadních
výborů výsledkem volby obyvatel dané části
města. Proto byli předseda a členové osadních
výborů jmenováni na dobu určitou do 31. 12.
2012. Při příležitosti voleb do zastupitelstev
krajů proběhnou i volby členů osadních
výborů, kteří budou následně v souladu
s výsledky voleb jmenováni zastupitelstvem.
.

Ing. arch. Miloslav Maxa, CSc.
http://www.zeleznybrod.cz

Osadní výbory mají úlohu pomocnou
a iniciativní a mohou být dobrým prostředkem pro občany žijící ve vzdálenějších
částech obcí, aby mohli prezentovat
a případně též prosadit své zájmy
v zastupitelstvu obce. Jejich činnost spadá
výlučně do samostatné působnosti. Osadní
výbor je oprávněn předkládat zastupitelstvu
a radě obce a výborům návrhy týkající se
rozvoje části obce a rozpočtu obce, vyjadřovat
se k návrhům předkládaným zastupitelstvu
a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části
obce, nebo se vyjadřovat k připomínkám
a podnětům předkládaným orgánům obce
občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému
pobytu v části obce. Požádá-li předseda
osadního výboru na zasedání zastupitelstva
obce o slovo, musí mu být uděleno.
Svoji funkci budou členové osadních výborů
vykonávat bezplatně. Seznam zřízených
osadních výborů a jejich členů spolu s kontakty na ně naleznete na webových stránkách
města
http://www.zeleznybrod.cz/obcan/osadnivyb
Mgr. Josef Haas
tajemník městského úřadu

Původní dřevěná radnice
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011

ź V posledním měsíci přijala MP oznámení

Nabízí v prodeji:

ženy, která postrádala několik hodin svou
matku postiženou Alzheimerovou chorobou. Byla vytvořena pátrací skupina MP,
PČR a SDH ŽB. Po několika hodinách se
hlídce MP podařilo vyčerpanou ženu
nalézt v lese u Huntířova a předat dceři.
ź V říjnu MP provedla dopravní akci
zaměřenou na dodržování nejvyšší
povolené rychlosti. Akce podobného typu
budou pokračovat i v dalších měsících.
ź Celkem bylo v září přijato 310 oznámení,
40 z nich bylo vyřešeno v blokovém řízení, 55 případů bylo řešeno ve spolupráci
s policií ČR. 12 případů bylo předáno
k dořešení správnímu orgánu. Zbytek
případů byl vyřešen domluvou nebo se
jednalo o žádosti o pomoc, které nemají
trestněprávní charakter.

ź stolní kalendář 2012 „Semily a Železný

Pavel Hriník
velitel MP sstr.

V úterý 11. 10. policisté ČR
obvodního oddělení Železný
Brod prap. Jiří Rejmont a prap.
Jan Pavlata odchytli zloděje mé
cennosti. Tímto jim moc děkuji
za velice obětavou pomoc.
Hedvika Hartlová
Chlístov

http://www.zeleznybrod.cz

Brod na dobových pohlednicích“
ź stolní kalendář 2012 „Dechové orchestry“

s dechovkou Broďanka
nástěnný kalendář 2012 „Jizerské hory“
CD Broďanka
turistická nálepka č. 952 Železný Brod
Eva Koudelková – Pověsti z Liberce
a Liberecka
ź Marek Řeháček – O tajuplných
a pozoruhodných místech Ještědských hor
ź
ź
ź
ź

INFORMACE PRO OBČANY

Turistické
informační
středisko

Městská
policie
Žel. Brod

Informuje:
Rádi bychom touto cestou opětovně
upozornili všechny občany města a okolí, že
výlep plakátů v Železném Brodě je
zpoplatněn. Prosíme Vás tedy, abyste všechny
plakáty a ostatní informace jako např.
smuteční oznámení (vylepení zdarma),
inzeráty, apod., které chcete zveřejnit na
výlepových plochách, nosili do TIS Železný
Brod. Výlep Vám zajistíme. Nelepte na
plochy samostatně – Vámi vylepené plakáty
budou strženy nebo přelepeny. Děkujeme
za pochopení.
od 1. 11. zahajujeme předprodej na divadelní
představení:
ź 6. 11. O princezně a Popletovi, divadlo
Piškot Praha – 20 Kč, 40 Kč
ź 11. 11. Karamelové jablko, premiéra DS
Tyl Železný Brod – 50 Kč
ź 6. 12. Šťastná hodina paní Zuzany
Maléřové s herečkou Ninou Divíškovou –
110 Kč
ź 14. 12. Adventní kalendář – 130 Kč
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Jitka Šimůnková, DiS
Turistické informační středisko

ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011

13

ZAJÍMAVOSTI

17. listopad
Přestože 17. listopad je v posledních letech
spojován především s událostmi roku 1989,
není na škodu si připomenout události
tragického roku 1939. To je vhodné již proto,
že Mezinárodním dnem studentstva
se tento den stal právě na základě událostí,
ke kterým došlo v období od 28. 10. do 17. 11.
1939 v tehdejším Protektorátě.
Vše zapříčinilo potlačení tiché demonstrace
u příležitosti 21. výročí vzniku Československé republiky, kterou z velké části
organizovali studenti a během níž došlo
ke zranění studenta lékařské fakulty
Univerzity Karlovy Jana Opletala nar. 1. 1.
1915, který svému střelnému zranění
v nemocnici 11. 11. 1939 podlehl.
I přes veškeré zastrašování ze strany okupantů
se následná demonstrace, které se zúčastnili
tisíce lidí, změnila v protest proti okupaci.
Nejvíce střetů mezi demonstranty a pořádkovými silami se odehrálo v oblasti Karlova
náměstí.
Dne 16. 11. proběhla v Berlíně za účasti
Adolfa Hitlera porada, kde byla schválena
akce nesoucí název „Sonderaktion Prag vom
17. November 1939". Na této poradě mimo
jiné A. Hitler pronesl tato slova:
„15. březen byl můj velký omyl. Lituji, že jsme
s Čechy nenaložili jako s Poláky. Události
28. října a 15. listopadu ukazují, že Češi
nezasluhují jiný osud... Z toho důvodu
nařizuji: Zastavení českých vysokých škol na
tři roky. Jakékoliv demonstrace ihned
potlačit... Nebudu se ostýchat do ulic postavit
třeba i děla. Do každého hloučku se bude
střílet kulomety. Bude-li ještě nějaká
demonstrace, srovnám Prahu se zemí...”.
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V noci ze 16. na 17. listopad došlo
k rozsáhlému zatýkání v řadách českého
studentstva, a to nejen v Praze, ale i v Brně
a Příbrami. Studenti zatčení v Praze byli
internováni v bývalých Dělostřeleckých
http://www.zeleznybrod.cz

Zajímavosti
historie
kasárnách v Praze-Ruzyni. Zde došlo i k popravě devíti představitelů studentských
organizací.
V následných dnech bylo 1200 studentů
internováno v koncentračním táboře
Sachsenhausen-Oranienburg. Většina
z těchto studentů byla koncem roku 1942
propuštěna, poslední skupina opustila
Sachsenhausen v lednu 1943. Z této skupiny
nepřežilo 35 studentů útrapy německých
koncentráků.
Vysokoškolské objekty byly dány k dispozici
gestapu, SS, wehrmachtu a německým
vysokým školám. Některým českým
studentům se podařilo před zatýkáním
uprchnout přes Slovensko, Maďarsko
a Balkán k naší zahraniční armádě.
Ve Velké Británii došlo u příležitosti prvního
výročí tragických událostí v Praze ke schůzi
představitelů studentů 26 národů. Tato
schůze, konající se v Caxton Hall v Londýně,
přijala Prohlášení spojeneckých studentů
k 17. listopadu, které je považováno
za faktické vyhlášení 17. listopadu Mezinárodním dnem studentstva a ve kterém
se mimo jiné praví:
„...My, studenti Velké Británie, všech jejích
dominií a Indie, Severní a Jižní Ameriky,
Sovětského svazu, Belgie, Československa,
Francie, Řecka, Číny, Holandska, Norska,
Polska, Jugoslávie a všech svobodných zemí,
abychom uctili památku popravených
a umučených studentů, kteří jako první zvedli
svůj hlas na znamení odporu proti
nacistickým utlačovatelům roku 1939,
prohlašujeme 17. listopad Mezinárodním
dnem studentstva....“
Převzato a upraveno z internetu
Alena Malafarinová
odbor kultury a školství
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011

Drakyáda se uskutečnila v sobotu 22. 10. 2011
u kostelíčka na Poušti za velké účasti dětí
i dospělých. Počasí nám přálo, občas foukal
i vítr, takže se létalo. Nebylo jednoduché určit
vítěze, ale nakonec jsme se rozhodli, že
zvítězí ten drak, který doletí nejvýše.
Celou akci zpestřili místní myslivci, u kterých
si děti i dospělí mohli zastřílet ze vzduchovky
a zavzpomínat tak na staré časy „branné
výchovy”, tentokrát již bez plynových masek.

Další atrakcí byla projížďka na koni. DDM
Mozaika připravila dílničky a napekla pečivo.
Občerstvení typu klobás a svařák bylo také
příjemné. Atmosféru doplnila hudba v podání
„Kapelníků”.
Všem pořadatelům a účastníkům akce
děkujeme, děkujeme i p. Tomeškovi a pí
Infeldové, že při této akci zpřístupnili
kostelíček.
Doufáme, že se Vám Drakyáda líbila a těšíme
se na Vás i příští rok při jejím druhém ročníku.
Foto a text: A. Malafarinová
odbor kultury a školství

OHLÉDNUTÍ ZA AKCÍ

1. železnobrodská
Drakyáda

Ohlédnutí za akcí

Vítězové 1. železnobrodské Drakyády
Agátka a Eliáš s tatínkem

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

akce

Neděle 6. listopadu od 15 hodin

O PRINCEZNĚ A POPLETOVI

AKCE
KULTURNÍ ZAJÍMAVOSTI

hraje: divadlo Piškot, Praha
vstupné: děti 20 Kč, dospělí 40 Kč

16

Dovede Popleta najít ztracenou korunu pana krále? Ožení se
s princeznou anebo snad……… s cisternou? Panečku, to je ale
popletená pohádka! Loutková komedie je variací na klasické
úsměvné téma hloupého Honzy. Hrdina našeho příběhu není líný
ani hloupý, přesto všechno své činorodé snažení totálně pomotá
a ke zdárnému konci dospěje náhodou. Panovnické povinnosti mu
nezůstanou zapovězeny, protože má dobré srdce a to je důvod, pro
který se do něj zamiluje samotná princezna. Inu, tak to ve světě chodí – někdy vrána k vráně
sedá, někdy se přitahují rozdíly.
Úterý 8. listopadu od 19 hodin

HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY, autor: E. E. Schmitt
hraje: DS Divadlo V Roztocké Jilemnice, o.s.
vstupné dobrovolné
Poetická „snová“ hra o věčném údělu člověka na zemi
se odehrává v tajemném
hotelu, který leží mezi světem
živých a světem mrtvých.
Setkáváme se zde s několika
postavami v okamžiku, kdy
bilancují své životy a před
nimi je jen nejistá budoucnost. Nikdo neví, jak se do
hotelu dostal, kdy ho opustí
a kam pak půjde. Tajuplný
doktor S. na klíčové otázky
hostů neodpovídá. A tak jim
nezbývá než čekat, jak se
vyvine jejich osud. Vrátí se
zpátky hotelovým výtahem
dolů na zem, nebo pojedou „tam nahoru“? V záhadném hotelu je možné vše – i zázrak. Hra
s trochou humoru o vážných věcech a trochou vážnosti o veselých smrtelnících, o lásce a údělu
člověka nejen na tomto světě. Také o druhé šanci na zmoudření, a tím pádem i na nový život.
Scénář se na první pohled jeví jako „vážná“ hra, která si přece jen obtížněji hledá své
publikum. Autor ji však napsal tak umně a proložil ji nejednou humornou a odlehčující scénou,
že sami diváci po skončení zjistí, že viděli skvělou vtipnou divadelní hru. Vřele doporučujeme
navštívit toto divadelní představení.
Alena Matějková
odbor kultury a školství
http://www.zeleznybrod.cz

ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011

prem

Pátek 11. listopadu od 19 hodin

iéra

KARAMELOVÉ JABLKO

!

!!
hraje: DS Tyl Železný Brod, o.s. , autor T. Toužimská
vstupné: 50 Kč – předprodej od 1. 11. 2011 v TIS Železný Brod
Šťastné představení o nešťastných ženách.
Příběh složitého vztahu matky a dcery, jejichž
vzájemná láska, nenávist, nepochopení, ale
i touha a víra v lepší život nakonec vyústí
v nečekané rozuzlení ...
Foto: Věra Strouhalová
DS TYL Žel. Brod, o. s.

přehled
Kalendářní
AKCEakcí
KULTURNÍ

Na jevišti: Eva Malá, Zdislava Bohuslavová
V portále: Dana Seidlová
V kabině: Bohumír Hanka
Foto: Věra Strouhalová
Spolupráce při realizaci: Milana Vilušínská

Čtvrtek 24. listopadu od 19 hodin
LÁSKOU POSEDLÍ, autor: S. Shepard
hraje: Turnovské divadelní studio A. Marek
vstupné dobrovolné
Strhující drama o vášních a tajemstvích života
zavede diváka do typického dějiště amerických
příběhů – na Mojavskou poušť amerického
jihozápadu. Kontrast vyprahlé přírody a hýřivého
Las Vegas, které překypuje životem v jejím středu,
rámuje příběh hlavních hrdinů.
Krásná May se během čekání na svého milence
Eddieho ve zchátralém motelu setkává se starcem,
který ji svádí na stará scestí. Putování za
vytouženou svobodou navíc hrdinům zkomplikuje zjištění, že se mezi sebou dopouštějí
incestu.
Alena Matějková
odbor kultury a školství
http://www.zeleznybrod.cz
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pondělí 28. listopadu od 10 hodin

akce

ZE ŽIVOTA HMYZU

KULTURNÍ AKCE

hraje: AHA Praha, autor: K. a J. Čapkové
vstupné: 35 Kč (pro školy) – volná místa budou k dispozici široké veřejnosti
účinkuje Miluše Bittnerová – vrchní sestra Eliška z Ordinace v Růžové zahradě
Satirická alegorie o lidském společenství.
Komediální a ironická féerie, oslovující už téměř
100 let mladé diváky nekompromisním
a sžíravým pohledem na sobectví, hamižnost
a poživačnost současného světa. Činohra
s výraznými hudebními, pohybovými
a výtvarnými prvky si s vámi zatančí „dance
macabre“ na palubě Titaniku dnešních dnů.
Alena Matějková
odbor kultury a školství
připravujeme na prosinec:
3.12. O Ježíškovi (divadlo Na cestě) – pohádka pro děti
6.12. Šťastná hodina paní Zuzany Maléřové s herečkou Ninou Divíškovou
9.12. O Slunečníku, Měsíčníku, Větrníku (agentura MLS)
14.12. Dva sněhuláci (Liduščino divadlo) – pohádka pro děti
14.12. Adventní kalendář (Musica dolce vita) – vánoční koncert

Srdečně Vás zveme do městského divadla
na SWINGOVÝ VEČER
v pátek 29. listopadu 2011 od 18 hodin
SWINGOVÁ PRŤATA – ZUŠ
TANEČNÍ A SWINGOVÝ ORCHESTR
ZUŠ se svými sólisty a BIG BAND
Železný Brod pod vedením Rudy Müllera
host večera
orchestr RUDY JANOVSKÉHO s kapelníkem
Vladimírem Vláškem a se svými sólisty
Vstupné 50 Kč
Prodej vstupenek v den konání akce na místě.

1818
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Městská galerie Vlastimila Rady
Otevírací doba galerie v měsíci listopadu: sobota, neděle, a svátky: 13–16 hod.

22. 10.–27. 11. 2011
Ilustrace pohádek K. J. ERBENA a výstava
automotoklubu Žel. Brod – VÝSTAVA MODELŮ

Pondělí – Pátek
10.00–11.00 hod. a 14.00–16.00 h.
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.
Foto: MěÚ
Radomír Čivrný – instalace výstavy

KULTURNÍ AKCE

Galerie bude kromě otevírací doby
navíc otevřena:

2. 12. 2011–8. 1. 2012
SKLENĚNÉ BETLÉMY

1. prosince v 16 hod. VERNISÁŽ
Foto: Ernesto Malafarina
loňská výstava Betlémů

Prosíme občany, aby zapůjčili svůj betlém na již 3. ročník tradiční výstavy
Skleněných betlémů. Oslovujeme tímto i všechny skláře, kteří mají možnost
začít pracovat na výrobě nových betlémů. Prosím, začněte se nám nahlašovat
co nejdříve! Bereme i betlémy, které již vystavovány byly, jako rezervu pro
případ slabé účasti dosud nevystavovaných kousků.
Předem děkujeme za zapůjčení.
Instalace výstavy začíná 28. 11. 2011
foto: Honzae-mail:
Brok
Kontakt:
zpravodaj@zelbrod.cz;
tel. č. 483 333 925; mobil: 739 286 876
http://www.zeleznybrod.cz

Alena Malafarinová
odbor kultury a školství
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011
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Městské muzeum v Železném Brodě
Otevírací doba od října do dubna: sobota – neděle, svátky:
9–12 hod., 13–16 hod.

KULTURNÍ AKCE

VÁNOČNÍ TRHY NA BĚLIŠTI
30. 11.– 4. 12. 2011
9.00–17.00 hodin
Pro všechny milovníky předvánoční
atmosféry připravuje muzeum
v prostorách roubeného stavení
další ročník Vánočních trhů.
Od středy do neděle budete mít
možnost nakoupit různé vánoční
z b o ž í – o z d o b y, d e k o r a c e ,
pohlednice, keramiku, hračky,
textil, šperky a další dárkové
předměty. Chybět samozřejmě
nebude ani občerstvení s oblíbeným
Bělišťákem. Také letos se zapojí
Dům dětí a mládeže Mozaika
s výtvarnou dílnou pro děti
a Sdružení zdravotně postižených
s nabídkou svého zboží. K vidění
budou ukázky rukodělných technik a zimní náladu umocní výstava s vánoční
tematikou.
TJ Sokol Bzí Vás srdečně zve v sobotu
26. listopadu 2011 od 10.00 hodin do
sokolovny v obci Bzí na tradiční Vánoční trhy.
Ke koupi i k prohlédnutí budou různé druhy
vánočního zboží, suché vazby, adventní věnce ...
Občerstvení v podobě bohaté kuchyně zajištěno.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Mikulášská besídka / zábava
26. listopadu 2011
v sokolovně v Železném Brodě
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO DĚTI
od 15.00 hodin

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA PRO DOSPĚLÁKY
od 20.30 hodin
k tanci a poslechu hraje Československá diskotéka
vstupné: v předprodeji 50 Kč (v obchodě BONANZA), na místě 70 Kč
Pořádá Fit Studio Aerobiku Jany Boučkové a TJ sokol Železný Brod

Akce DDM MOZAIKA
do konce kalendářního roku 2011
11. 11.
11. 11.
12. 11.
18. 11.
19. 11.
25. 11.
30. 11.
30. 11.–4. 12.
14. 12.

foto: Ernesto Malafarina
loňská výstava Betlémů

KULTURNÍ AKCE

program: dětská minidiskotéka, soutěže, taneční
vystoupení, rodinné soutěže, překvapení
vstupné: v ceně vstupného je dárek od Mikuláše
pro každé dítě)
30 Kč (děti od 3 do 12 let), 50 Kč (ostatní)
Předprodej vstupenek v TIS (přízemí muzea)

Šustí – od 15 hod.
Noc s Foglarem
Pletení z pedigu – od 9 hod.
Malování na hedvábí – od 15 h.
Malování na hedvábí – od 9 h.
Adventní věnce – od 15 hod.
Rozsvícení vánočního stromečku
Vánoční trhy na Bělišti
Vánoční besídka DDM v kině

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Město Železný Brod srdečně zve na tradiční přivítání
adventu, při kterém zazpívají děti ze železnobrodských
mateřských škol za hudebního doprovodu Základní
umělecké školy v Železném Brodě.
foto: Honza Brok
Ve středu 30. listopadu od 16.30 hodin., na náměstí.
Občerstvení zajištěno

http://www.zeleznybrod.cz
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KULTURNÍ AKCE

Zimní sklářské pátky

22
22

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
SKLÁŘSKÁ,
Sklářské pátky začínají v 10 hodin
exkurzí v SUPŠS. Zájemce,
shromážděné před sklářskou školou, vyzvedne k tomu určený student a provede je
školními dílnami (www.supss.cz).
Z provozních důvodů je exkurze sklářskými
dílnami možná pouze od 10 hodin, nikoli
v hodinách pozdějších. Ve sklářské škole
si zájemci zakoupí vstupenku (50 Kč dospělí,
30 Kč studenti a důchodci), která má platnost
nejen pro tuto exkurzi, ale následně i pro
návštěvu Městského muzea. Exkurze
v SUPŠS není možná ve dnech 23. 12.,
30. 12., 3. 2. a 2. 3., kdy je z důvodů prázdnin
škola zavřená.
Další program Zimních sklářských pátků
není však v těchto dnech omezen.
MĚSTSKÉ MUZEUM
v Železném Brodě, náměstí
3. května 37
V muzeu se návštěvníci mohou
seznámit s historií železnobrodského sklářství
a mohou obdivovat stálou výstavu tavených
Ernesto Malafarina
plastik světově foto:
známých
sklářských
loňská výstava Betlémů
výtvarníků Stanislava Libenského a Jaroslavy
Brychtové.
V době konání Zim. skl. pátků je otevřeno
kromě víkendu vždy i v pátek od 10 do 16
hodin. (www.zelbrod.cz/volnycas).
Firemní prodejna
D E T E S K , s . r. o . ,
náměstí 3.května
V prodejně můžete na velkoplošné obrazovce
sledovat záběry z výroby a mnohé výrobky si
na místě zakoupit. Firma se specializuje na
výrobu technického i dekoračního skla
foukáním z dutých trubic.
Pro skupinky 4 a více návštěvníků možno
telefonicky na čísle 483 391 172 předem
domluvit
exkurzi
foto: Honza
Brok do provozovny firmy Detesk
(asi 500 m od centra města, při silnici směrem
na Semily), www.detesk.cz
http://www.zeleznybrod.cz

2. prosince 2011–16. března 2012

Firemní prodejna
LAMPGLAS s.r.o.
Lampglas s.r.o. vyrábí perle dle
vlastního designu, klasických
i zapomenutých vzorů a perle
benátského typu (za použití ve skle
zatavených plátků 24 karátového zlata nebo
stříbra). V prodejně v ul. Štefánikova 520 je
možno zakoupit jak jednotlivé perle, tak
i bižuterii z nich vyráběnou. Součástí
prodejny je i předvádění výroby – termín
prohlídky si rezervujte na tel. 774 898 988.
Prodejna v ul. Železná 103 (dříve prodejna
Kortan sklo-bižuterie) – přímo na prodejně
probíhá za plexisklovou stěnou předvádění
výroby skleněných vinutých perlí nebo
figurek u sklářského kahanu a zájemcům je
podáván odborný výklad. Prodejna se nachází
asi 100 metrů od Malého náměstí, v Železné
ulici 103, v historické části města.
Otevřeno: PO–PÁ: 9–17 hodin + každou
první sobotu v měsíci 9–17 hodin
(www.kortanglass.com).
Firemní prodejna DT GLASS,
s.r.o. Její firemní prodejnu s
předváděním výroby naleznete
na nábřeží Obránců míru
Otevřeno: PO–PÁ: 10.00–11.30 a 12.00–
16.30.
Předvádění výroby probíhá do 15 hodin.
Zde si můžete také zakoupit firemní výrobky –
dekorační sklo z foukaných trubic
(www.dtglass.cz).
Souběžně s akcí Zimní sklářské pátky do
8. ledna probíhá v Městské galerii Vlastimila
Rady (v přízemí radnice) výstava Skleněné
betlémy. Otevřeno: úterý – neděle 13–16
hodin, vstupné 20 Kč.
Zimní sklářské pátky.
Jde o tip na výlet – balíček služeb, který
umožní poznat historii a současnost
zdejšího sklářství. Letos se pořádá již
čtvrtý ročník.
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011

Blahopřejeme jubilantům

Jiřina Hnídková
Iva Špidlenová
Věra Šourková
Rudolf Volák
Bohuslav Kacálek
Vladimír Studnička
Radmila Hušková
Věra Hrustinczová
František Kyška
Jaroslava Drdová
Marie Cincibusová
Věra Pospíšilová
Milada Kubáčková
Jaroslav Louda
Božena Hušková

Božena Podzimková
Milada Jirušová
František Čepelka
Marie Duňková
Jiřina Hujerová
Dagmar Matyášová
Jindřich Stehr
Milada Šefrová
Karel Hloupý
Jarmila Kinská
Milada Táboříková
Věra Zavadilová
Miroslava Rubešová
Marie Hornová
Jarmila Bredlerová

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
URNÍ AKCE
KULT

V měsíci říjnu 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 měsíci listopadu 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. listopadu 2011.

http://www.zeleznybrod.cz
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Z novinek v městské knihovně

PŘÍSPĚVKY

Ohlédnutí za akcemi

Michal Viewegh: Mafie v Praze
První detektivka známého českého autora je
zároveň satirou na současné poměry
a prorůstání korupce do nejvyšších pater
politiky.

24
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Petra Soukupová:
Marta v roce vetřelce
Deníkovou formou psaný sugestivní příběh
mladé dívky, které dosud šlo v životě vše
snadno, ale během několika prázdninových
týdnů se její život úplně převrátí a plány
o budoucnosti, studiu, lásce a rodině jsou
v troskách.
Jo Nesbo: Pentagram
Severská detektivka ze série případů
svérázného detektiva Harryho Holea se
odehrává v Oslu za horkého léta, kdy
suspendovaný Harry Hole dostává svůj
poslední případ a musí na něm spolupracovat
s kolegou, kterého se předtím snažil usvědčit
z vraždy.
Paulo Coelho: Alef
Ve své nejnovější knize se autor vrací
k motivu pouti – tentokrát jde o cestu po
Transsibiřské magistrále. Putování hrdinů se
odvíjí ve znamení symbolu Alef, který
představuje bod, v němž se vše sbíhá a v němž
můžeme v jediném okamžiku spatřit vše.
Umberto Eco: Pražský hřbitov
Román-labyrint, v němž se příběh s detektivní
zápletkou prolíná s literaturou faktu.
Odehrává se v 19. století a na pozadí
skutečných událostí líčí vznik fiktivního
konspiračního plánu, který začíná žít vlastním
životem.
Robert Fulghum:
Drž mě pevně, miluj mě zlehka
Kniha inspirovaná autorovými skutečnými
zážitky se točí kolem seattleské tančírny tanga
a vypráví životní příběhy jednotlivých lidí,
kteří se zde setkávají.

Pacholík Karel:
Poudačky a vhačky
Knížka, kterou podle zápisků F. K. Pacholíka,
lidového vypravěče a písmáka z Pasek nad
Jizerou, připravila k vydání Jarmila
Bachmannová, přináší vyprávění v podkrkonošském nářečí o životě lidí v našem kraji
na počátku 20. století.

Beseda
Zveme všechny na besedu s PhDr. Jarmilou
Bachmannovou, Csc., která se bude konat
v KC Kino v pátek 11. 11. od 18 hodin.
Paní Bachmannová je pracovnicí Ústavu pro
jazyk český Akademie věd ČR a autorkou
řady odborných publikací, zaměřených
především na podkrkonošské nářečí.
V nedávné době vyšly dvě její knížky určené
širší veřejnosti – v roce 2008 kniha Za života
se stane ledacos, ve které sebrala vyprávění
pamětníků ze Zásady a dalších vesnic z okolí
Železného Brodu. Nyní kniha Poudačky
a vhačky, uvedená výše mezi novinkami.
Dana Hudíková
ředitelka knihovny

ZPÍVAJÍ SI DOMA VAŠE DĚTI?
„K A R K U L K Y”
Setkání s písničkami, při kterém DĚTI
PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO
ŠKOLNÍHO VĚKU zpívají společně s babičkami (a dědečkem), proběhne v listopadu
v termínech 2. 11., 16. 11. a 30. 11. 2011, vždy
od 14.30 do 15.30 hod. v kulturní místnosti
Domu s pečovatelskou službou v Železném
Brodě.
Zpěvem převážně národních písniček a hrou
na rytmické nástroje se děti učí základním
pěveckým dovednostem. Rodiče přivádějí
děti samotné nebo mohou přicházet s vlastními babičkami (dědečky).
Bližší informace lze získat u vedoucí DPS
Jitky Havlíkové, tel., 483 389 361,
mobil: 725 836 991.
Kroužek je bezplatný.
Mgr. Jiřina Dědečková
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Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

Kurz výtvarné přípravy pro uchazeče
o studium
Škola nabízí kurz výtvarné přípravy
zaměřený na kreativní žáky osmých
a devátých tříd ZŠ. Obsahem kurzu je kresba,
malba a modelování. Kurz probíhá od konce
září každé úterý odpoledne.
http://www.zeleznybrod.cz

Vedení kurzu: Mgr. A. Jan Hásek. Zájemci se
mohou kontaktovat prostřednictvím sekretariátu školy, tel.: 483 349 162.
Využijte možnosti odborné přípravy na
talentovou zkoušku a bližší seznámení
s prostředím školy!
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 – 1 kg
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: je kalkulována pro min.
5 účastníků a činí Kč 3 200 / 1 osobu.
Vedení kurzu: Jana Makalová, dílenská
učitelka. Zájemci se mohou kontaktovat
prostřednictvím sekretariátu školy,
tel.: 483 349 162.
Přednáška pro veřejnost: „Jaroslav
Brychta, spolutvůrce železnobrodské
skleněné legendy“
Přednáší: historik skla a umění Antonín
Langhamer.
Na posluchače čeká bohatá obrazová
prezentace málo známých (či dokonce
neznámých) návrhů a realizací tohoto
výjimečného sochaře a pedagoga železnobrodské sklářské školy, který položil
základní kameny významných sklářských
disciplín: tavené skleněné plastiky a tvorby
skleněných figurek. Pondělí 21. listopadu
2011, od 18 hodin, KC Kino Železný Brod.
Vstupné dobrovolné. Akci pořádá Občanská
beseda, o. s. ve spolupráci s Městským
muzeem v Železném Brodě a KC Kino.
MgA. Martin Hlubuček
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011

PŘÍSPĚVKY
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Den otevřených dveří
2. 11. 2011 (středa), 8.00–16.30 hodin
Navštivte zdejší sklářskou školu a seznamte
se detailně s možnostmi, které studium
nabízí.
Rádi bychom návštěvníkům představili první
práce žáků nového studijního oboru
Produktový design a také provoz nejnovějšího zařízení – unikátní 3D tiskárnu,
která z technologického hlediska posouvá
školní výuku o velký kus dopředu.
Obor výtvarného zpracování skla prochází
inovacemi všech zaměření. Zájemci o design
skla si mohou prohlédnout prostory ateliérů
i dílen v těchto šesti zaměřeních:
1) Broušení a tavená plastika, 2) Hutní
tvarování skla, 3) Malba a dekor, 4) Ryté
a reliéfní sklo, 5) Design technickodekoativního skla a skleněných figurek,
6) Design šperku, bižuterie a módních
doplňků. Za pozornost stojí také naše učebny
počítačové grafiky.
Uchazeči o studium oboru Aplikovaná
chemie uvidí výuku v odborných učebnách,
zejména špičkové vybavení laboratoří,
a získají detailní informace o šesti různých
zaměřeních:
1) Ochrana životního prostředí, 2) Výpočetní
technika v chemii, 3) Analytická chemie, 4)
Chemická technologie, 5) Podnikový
management, 6) novinkou je nové
zaměření: Farmaceutické substance.
Všichni zájemci získají informační materiály
o škole, mimoškolních aktivitách,
o možnostech ubytování a stravování,
informace o termínech přijímacích zkoušek
nebo přípravných kurzech, zaměřených na
úspěšné vykonání talentové zkoušky. Těšíme
se na Vaši návštěvu!
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Hodina v galerii – ZŠ Školní
V úterý 4. 10. jsme prožili netradiční hodinu občanské výchovy. Vypravili jsme se s panem
ředitelem na výstavu.
Galerie Vl. Rady nás už u vchodu zaujala návštěvní knihou, do které jsme se všichni zapsali.
Pak jsme se vydali na prohlídku fotografií Libereckého kraje od pana Milana Drahoňovského
a drátěných výrobků pana Ladislava Lokajíčka.
Na fotografiích jsme
poznávali známá místa –
Máchovo jezero, Bezděz,
Sychrov, Frýdštejn… Když
jsme si nebyli jisti,
pomohly nám popisky.
Moc nás zaujaly i drátěné
výrobky, obdivovali jsme
jejich dokonalost a zručnost autora, který vytvořil z
drátů motocykl, auta, kola,
ale třeba i drátěnou pannu.
Byla to pěkně strávená
hodina.

PŘÍSPĚVKY

Žáci 8. B – ZŠ Školní
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Skautské středisko Údolí pořádá pro všechny děti ve věku asi 8–12
let DEN STOLNÍCH HER
v sobotu 12. 11. 2011 v našich skautských klubovnách
v Betlémské ulici. Na programu budou soutěže v nejrůznějších
stolních hrách, ČLOVĚČE, NEZLOB SE, DÁMA, PEXESO, PRŠÍ,
STOLNÍ FOTBAL, HOKEJ,
STOLNÍ TENIS. Těšíme se na vaši
návštěvu a účast. Vše vypukne
v 9.00 hod. železnobrodského času,
pitný režim po celý den bude zajištěn, něco na zakousnutí se
také najde! Předpokládaný konec celé akce je asi kolem
15.00 hod. Po celý čas budou děti pod dozorem skautských
vedoucích!
Za celé skautské středisko Údolí všechny zdraví
a ještě jednou Vás zve jeho vedoucí
Luboš Fotr-Fidel

http://www.zeleznybrod.cz
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Sportovní den - ZŠ Školní
Školní Železný Brod pěkné čtvrté
místo. Tým složený ze čtyř chlapců
(Matěj Kostlán, Samuel Dušek,
Michal Kopecký, Matěj Michalík)
a jedné dívky (Anička Prevužňáková)
získal „bramborovou“ medaili v silné
konkurenci dvanácti družstev.
Všichni zúčastnění se shodli, že šlo
o povedenou a krásně zorganizovanou
akci. Spolu s Policií ČR se na akci
podílela Zdravotnická záchranná
služba Jablonec nad Nisou, Věznice
Rýnovice, Územní odbor Hasičského
záchranného sboru v Jablonci nad
Nisou a Armáda ČR.
Mgr. Jan Lufinka
uč. TV

PŘÍSPĚVKY

Ve čtvrtek 6. října se ZŠ Školní
Železný Brod zúčastnila Sportovního
dne s Policií České republiky. Jednalo
se již o šestý ročník této akce, kterou
pořádá Policie ČR. Děti sedmých tříd
škol jabloneckého okresu soutěžily
v orientačním běhu, dále musely plnit
úkoly na osmi stanovištích (např. hod
granátem na cíl, střelba ze vzduchové
pušky, vodní útok, první pomoc,
topografie, pravidla silničního
provozu a jiné). Závod se konal
v areálu ZŠ Arbesova v Jablonci nad
Nisou a v okolí jablonecké přehrady.
Po loňském vítězství, které se vždy
obhajuje velmi těžko, obsadila ZŠ

http://www.zeleznybrod.cz
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PŘÍSPĚVKY

Adaptační kurz 6. A ZŠ Pelechovská
5.–7. 9. 2011

28

Letos poprvé se na naší škole uskutečnil
adaptační kurz pro 6. třídu.
Peníze na ubytování, jídlo a dopravu byly
z grantu Preventivních programů Libereckého kraje.
S batohy na zádech, spacáky a úsměvem
na tváři se celá 6. A sešla v pondělí 5. září
na vlakovém nádraží. Společně s panem
učitelem Hartlem a paní učitelkou Roztočilovou se všichni vydali na třídenní kurz.
Cílem cesty byla Osečná.
Cesta proběhla celkem hladce, i když
se čtyřikrát přestupovalo. V Hodkovicích
byla hodinová pauza na přestup, kterou žáci
využili k vytvoření pravidel pro pobyt
na kurzu a všichni se také zamysleli nad
otázkou, co očekávají od adaptačního kurzu.
Základní školu v Osečné a jejich areál
s chatkami nebylo těžké najít, a tak zbývalo
jen se ubytovat a hurá na oběd do školní
jídelny!
Po obědě měli žáci připravené aktivity, které
byly zaměřené na jejich vzájemné poznávání,
komunikaci a spolupráci. Volný čas všichni
využili nejen k míčovým hrám, ale i ke
vzájemnému sdělování zážitků z prázdnin.
Večerní blok byl zaměřený na spolupráci
a také na otázky a odpovědi pro pana učitele
a paní učitelku. Bylo zajímavé sledovat,
co všechno děti zajímá. S novými zážitky
a informacemi se všichni zachumlali
do spacáků a usnuli.
Ráno v 7.15 hod. byl budíček a pro zlepšení
kondice proběhla rozcvička na školním hřišti.
Po vydatné snídani se děti vrhly na další
aktivity, které si pro ně učitelé připravili.
Nebylo vůbec jednoduché uvázat ve dvou
skupinách na laně uzel, když se nikdo nesměl
lana pustit. A ještě obtížnější bylo se zavázanýma očima z lana poskládat na zemi
čtverec. Všichni se snažili a k úplnému
úspěchu chybělo opravdu málo. Daleko
významnější byl fakt, že si všichni pomáhali
a radili si. Když se někomu něco nepovedlo,
nebylo slyšet žádné nadávky ani sprostá
slova.
http://www.zeleznybrod.cz

Po obědě a odpočinku čekal na děti výlet
po naučné stezce na zříceninu hradu Děvín.
Na cestě byly připravené úkoly, z nichž
nejzajímavější a nejzábavnější byla hra Lesní
golf. Tady to bez rad, spolupráce a pomoci
opravdu nešlo. Celé odpoledne bylo krásné
počasí a do chatek všechny popoháněl jenom
hlad. Při večerním opékání vuřtů děti
vytvořily třídní pravidla, která byla jasně
formulovaná a ukázala na priority tohoto
kolektivu. Než se setmělo, kluci si ještě
zahráli „ fotbálek“. Všem se pěkně usínalo.
Ráno nás probudil déšť. Uklidit chatky
a sbalit batohy nebylo složité. Maminky by
se možná divily, jaké mají šikovné
a samostatné děti. Celé dopoledne bylo
věnované aktivitám a hodnocení celého
kurzu. Na závěr každý z žáků i učitelů napsal
poděkování, pochvalu nebo uznání každému
za něco, co se mu během kurzu povedlo.
V pláštěnkách a s batohy na zádech se děti
s Osečnou rozloučily a vydaly se na cestu
domů. Jak samy říkaly, domů se těšily, ale
kurz se jim moc líbil.
Adaptační kurz se určitě podařil a splnil
nejenom očekávání učitelů, ale i žáků. Děti
se naučily spolupracovat, pomáhat si
a vzájemně se respektovat.
Pavlína Roztočilová
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Jako každé září, tak i letos začínal náš školní rok přímo pohádkově.
Mlhavé a deštivé pondělní ráno se sešly děti z 8. a 9. třídy před školou s obavou, jestli očekávaná
akce „Cesta lesem pohádek“
vůbec proběhne. Většina dětí se
pečlivě připravovala, doma
vyráběly kostýmy a vymýšlely
úkoly. Někteří dokonce prolezli
i staré a zaprášené půdy. Nejedna
půda vydala své poklady, a tak
Rusalka oblékla šaty po babičce a
Maková panenka okouzlila
červenou sukní po pratetě.
A teď by se akce neuskutečnila?
Všichni netrpělivě sledovali
oblohu. Nakonec se počasí přece
jen na chvíli umoudřilo a tak žáci
1. – 4. třídy mohli vyrazit na trasu.
Přidala se i ZŠ Obránců míru. Jen
školky letos nepřišly.
Jako první se na děti vyřítil Hurvínek na koloběžce a za ním se uvážlivým krokem šoural Spejbl.
Radostný výskot dětí byl slyšet až ve škole. Kousek dál u lesa stály dvě čarodějnice
s připravenými košťaty. Let na koštěti byl propustkou na další cestu k makovému poli. Jen co
děti překonaly tyto i jiné nástrahy, čekala je pavoučí síť u dvou Hejkalů. Prolézt sítí a nedotknout
se nebylo vůbec jednoduché.
Přes tahání líné Barky na bobu
a hledání diamantů u Sněhurky
a trpaslíků se děti dostaly ke zlé
Jezerní královně, která zaklela
princezny v labutě. Vysvobodit
je děti mohly vyčištěním
rybníčka. Nejvíce legrace si děti
užily u Čerta a Káči, kde s nimi
soutěžily v jízdě na kolečku
a v kostkách. Složité úkoly
se musely plnit také u Rusalek
a Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého. Na konci pohádkové
cesty děti přivítal Adam s Evou,
vyhnáni z ráje. Společnými
silami našli cestu zpět nejen
do ráje, ale i do školy, kde
na každého statečného žáka čekala sladká odměna.
I když nám počasí letos nepřálo, na spokojenost všech zúčastněných to nemělo žádný vliv.
Takže příští rok ahooooj.
P.S. Děkujeme panu Šefrovi za dva výborné dorty pro vítězné třídy.
Pavlína Roztočilová a Lada Palová
http://www.zeleznybrod.cz
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Cesta lesem pohádek – ZŠ Pelechovská 19. 9. 2011

29

Hrubohorečáci se pustili do zvelebování
své vesnice
I Boží muka nad Horkou se dočkala
pozornosti a započaly práce na jejich obnově a
zpřístupnění.
Jménem osadního výboru děkujeme Městu za
finanční podporu pro zajištění materiálu
a nezbytných oprav a hlavně děkujeme všem,
kteří přiložili ruku k dílu, věnovali svůj čas
a energii pro společnou věc.
Uvítáme další podněty i pomocníky pro příští
akce a tímto všechny Hrubohorečáky zveme
na další setkání osadního výboru, které
proběhne 11. 11. v sokolovně v19 hodin.
Osadní výbor Hrubá Horka

PŘÍSPĚVKY

Dokončili jsme 1.fázi úprav našeho dětského
hřiště – úklid, opravy, broušení, natírání,
malování. Byl dovezen nový písek a kačírek,
celou sezónu perfektně udržován trávník.
Děkujeme za pomoc všem zúčastněným
a skalním nadšencům obzvlášť! Zvláštní dík
patří dětem, které při závěrečné malovací,
opékací a zpívací akci hřiště vyzdobily
a domalovaly. Hřiště se tak, díky našemu úsilí
a společně strávenému času, opravdu stalo
NAŠÍM.
Těšte se, na jaře pokračujeme!
Další velký dík patří obětavým natěračům.
Autobusová zastávka má nový kabátek.
Zábradlí zkratky od vodojemu na Horku je
také nově natřeno (je dlouhé 284 m – klobouk
dolů). Na Chřibech je uklizeno a lavičky jsou
také natřeny.
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Obnova železnobrodských pamětních křížů
V říjnovém čísle železnobrodského
zpravodaje se objevily hned dva články
o obnovování pamětních křížů v našem městě.
Že jde o činnost prospěšnou a veskrze
pozitivní zde, bylo v dostatečné míře
konstatováno. Kdo je však autorem obou
malovaných obrazů ukřižovaného Krista
pisatelé obou článků, bohužel, opomněli
uvést. Zmíněný nedostatek je třeba napravit
a ve všeobecnou známost uvést, že autorem
maleb na tzv. Teprově kříži ve Štefánikově
ulici a misijním kříži u kostela sv. Jakuba je
pan Stanislav Pelikán, zdejší rodák, patriot
a především všestranně nadaný umělec.
Za jeho práci, vstřícnost a nadšení pro věc mu
děkujeme a skládáme svůj hold.

Stanislav Pelikán

Na podzim roku 2012 se můžeme těšit na výstavu děl tohoto umělce v Městské galerii
Vlastimila Rady.
Občanská beseda Železný Brod

Pozvánka místní skupiny České
křesťanské akademie – Český ráj
Srdečně zveme na přednášku a besedu s autory dokumentace vzácných
památek kláštera sv. Sávy v Judské poušti ve Svaté zemi:

JAK SE FOTÍ SVATOST
Fotograf Luboš Tomešek byl představeným
kláštera sv. Sávy před několika měsíci vyzván
k tomuto dílu. Pomáhat s realizací, kromě
tamních mnichů, jel i zdejší diákon Josef
Brožek. Dostali pak svolení, že se o tyto
skvosty mohou podělit i s posluchači ČKA.
Klášter Mar Saba, jak se udává ve většině
informací – česky sv. Sáva – je největší
klášterní komplex v Judské poušti. Je
vystavěn na jižních útesech údolí potoka
Cedronu, které začíná v Jeruzalémě mezi
Olivetskou horou a Chrámovou horou.
Obezděný – opevněný prostor v sobě uvnitř
skrývá desítky staveb. Areál se nachází asi
10 km vzdušnou čarou východně od Betléma,
v nadmořské výšce 250 m. Je nutné si však
uvědomit, že nedaleké Mrtvé moře, do něhož
potok Cedron ústí, se nachází 420 metrů pod
hladinou oceánu.
http://www.zeleznybrod.cz

V téměř svislé skalní stěně Cedronské rokle
na západ od kláštera sv. Sávy jsou nesčetné
jeskyně, které byly obývány poustevníky už
v prvních stoletích křesťanství. Jedna z nich
byla obývána mladým Sávou, rodákem
z Kapadokie (* 439, + 532 n. l.), který v roce
457 vstoupil do kláštera v Jeruzalémě, avšak
v roce 478 vyhledal samotu v údolí Cedronu.
V roce 483 zakládá spolu s dalšími
poustevníky velkou lávru – počátek dnešního
největšího kláštera v Izraeli, který přes
všechny útoky a katastrofy kontinuálně
existuje až do dnešních dnů.
Sv. Sáva získal věhlas nejen v Palestině, ale
také v hlavním městě říše – Konstantinopoli,
kam ve vysokém věku 90 let odcestoval, aby
přesvědčil císaře Justiniána k obnově kostela
Narození Páně v Betlémě. Po jeho smrti v roce
532 ve věku 93 let se jeho hrob stal poutním
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011
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ve středu 16. listopadu 2011, 18.15, v KC Kino Železný Brod
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místem a klášter byl dále rozšiřován. V jeho
prostorách žilo v dobách konjuktury
mnišského období 500 – 800 mnichů, některé
prameny uvádějí až neuvěřitelný počet 4 000,
to ale předpokládám, že sem započítávají
i obyvatele jeskyní v blízkém okolí kláštera.
Velké množství z nich dosáhlo svatosti
a sehráli velkou roli v teologii.
Za zdmi kláštera žil a tvořil i sv. Jan
z Damašku. V tu dobu se klášter stal baštou
odporu proti obrazoborectví. Proto se zde
zachovaly skvosty ikon a jiných památek.
Janovo nejdůležitější teologické dílo,
„Pramen vědění“, bylo napsáno zde. Když asi
v roce 750 n. l. ve vysokém věku zemřel
(podle tradice 104 let), byl rozpoznán jako
největší teolog své doby.
Mniši z kláštera Mar Saba přispěli zásadní
měrou k rozvoji liturgie v pravoslavné církvi,
sestavili typicon – knihu pokynů pro
bohoslužby a obřady – která se stala
standardem pro ortodoxní svět až do 19.
století.
O tomto úžasném místě, které jsem sám měl
možnost navštívit jako poutník pod vedením
arcibiskupa Kryštofa, by se dalo napsat
mnoho dalších informací a zajímavostí, které
přesahují rámec Zpravodaje. Věřím však, že
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oba přednášející v budoucnosti o své
zkušenosti připraví publikaci. Ale ještě
předtím, za čerstvé paměti, jsou ochotni se
o tyto informace podělit se čtenáři těchto
řádků. Přijďte se proto do příjemného
prostředí „repasovaného“ kina obohatit
o krásu i vědomosti. Určitě nebudete litovat!
Pro ty, jež se budou na přednášku chtít lépe
připravit, seznámit se s touto převzácnou
památkou a nachystat si fundované dotazy,
vybral jsem na internetu z velkého množství
informací těchto pár odkazů:
http://www.biblewalks.com/Sites/Marsaba.
html
http://www.atlastours.net/holyland/mar_saba
_monastery.html
http://www.greatmirror.com/index.cfm?navi
d=465
http://www.wysinfo.com/Dead_Sea/ds_trave
llers_notes.htm
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienS
/Sabas_von_Mar_Saba.html
http://www.informationen-bilder.de/israelpalaestina/jerusalem/04-48_d.htm
http://www.haolam.de/?id=4254&site=artike
ldetail
Ing. arch. Martin Tomešek

Klášter sv. Sávy v Judské poušti ve Svaté zemi
Foto: Luboš 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

st
po
st

Kurz znakového jazyka po dohodě s lektorkou pí Paldusovou.
Co připravujeme a nabízíme pro příští rok 2012?
1. Opět se můžete zúčastnit týdenního ozdraveného pobytu v Itálii, letovisko Bibione –
Pineda (stejné jako letos). Pobyt pouze zprostředkujeme, neorganizujeme ho. Termín:
25. května 2012, cena 3 500 Kč (ubytování, doprava). Záloha se vybírá v lednu 2012, hlaste
se jako vždy u pí Petružálkové nebo pí Minářové.
2. Kdo má zájem o ozdravný pobyt v Mariánských Lázních? Je třeba se předběžně
přihlásit, abychom mohli pobyt objednat. Termín: 16.–23. 6. 2012, cena 5 500 Kč (plná
penze, ubytování, doprava). Přihlášky u pí Petružálkové.
3. V září 2012 se může uskutečnit opět ozdravný pobyt v Chorvatsku, tentokráte v letovisku
Tučepi (na Makarské Riviéře). Podle počtu zájemců.

PŘÍSPĚVKY

Schůze výboru od 14 hodin
Úřední den od 14 hodin
ŠLÁPOTY – Celodenní výlet do Mělníka. Navštívíme zámek, podzemí,
vinné sklepy s degustací vína, chrám sv. Petra a Pavla (věž, kostnice).
Odjezd v 8 hodin z autobusového nádraží. Cena pro členy 200 Kč, pro
ostatní 230 Kč. Přihlášky u pí Petružálkové a pí Minářové.
16. 11. st
Kluby ONKO a DIA od 14 hodin, pí Petružálková
21. 11. po
Klub ručních prací od 14 hodin, pí Petružálková. Příprava na vánoční
trhy. V průběhu měsíce listopadu se budeme scházet každé pondělí nebo
i jiné dny dle dohody.
23. 11. st
Předadventní posezení v klubovně na Poříčí. Přijďte se pobavit,
popovídat, načerpat předvánoční atmosféru. Začátek ve 13 hodin.
30. 11. Začínají Vánoční trhy na Bělišti. Připravili jsme pro vás naše již tradiční
výrobky, ale máme i překvapení. Přijďte si vybrat vánoční dáreček.
2. 11.
7. 11.
9. 11.

Vážení a milí! Máte o čem přemýšlet. Ozdravný pobyt je i velmi dobrým a užitečným dárkem
pod stromeček.
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).
Marcela Minářová
http://www.zeleznybrod.cz
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SZdPŽB na ozdravném pobytu v Chorvatsku
Sdružení zdravotně postižených Železnobrodska uskutečnilo ve dnech 10. září až
17. září ozdravný pobyt v Chorvatsku. Pobyt
byl organizován spolu s cestovní kanceláří
Adria Sun z Brna. Ozdravného pobytu se
zúčastnilo 49 osob různých věkových
kategorií. Nejstaršími byli lidé ve věku 81 let
a nejmladšímu dítěti byly 4 roky. Ubytování
bylo v moderní vile Adria Sun FIS v Male
Luce 4 km od Omiše. Apartmány byly
vybaveny moderními kuchyněmi včetně
klimatizace a samostatným sociálním
zařízením. Počasí nám po celou délku pobytu
velice přálo a pobyt u moře, které mělo teplotu
26 stupňů, působil na všechny blahodárně.
Účastníci pobytu prováděli procházky po
okolí, plavání pomáhalo lidem s poruchou
nosného aparátu, mořský vzduch a voda
prospívala diabetikům a astmatikům. Celkové
klima u moře udělalo každému dobře. Jedinou
skvrnou na kráse byl obtížnější přístup k moři.
Protože náš člen p. Bartoš s sebou vezl harmo-

niku, byly večery strávené na terase před vilou
krásné. Všichni zpívali a panovala velice
dobrá nálada. Absolvovali jsme jízdu lodí po
moři na ostrov Brač. Výlet byl pro každého
krásným zážitkem. Přestože mezi námi byly
věkové rozdíly, všichni si měli co říci a během
pobytu nepadlo jediné křivé slovo. Protože
někteří z nás ještě u moře nebyli a někteří se
pro své stáří již k moři nedostanou, jsem
velice rád, že se pobyt mohl uskutečnit a jako
vedoucí pobytu mohu, podle ohlasu všech
přítomných, odpovědně prohlásit, že
ozdravný pobyt splnil svůj účel po všech
stránkách. Lidé zapomněli na své neduhy,
bavili se a zároveň nenucenou formou
procvičili svá těla, o čemž svědčí fakt, že
vyslovili přání, abych pro příští rok, pokud to
půjde, opět tento ozdravný pobyt připravil.
Slíbil jsem to a již ho připravuji. Ještě jednou
konstatuji, že ozdravný pobyt splnil svůj účel
ke spokojenosti všech. Ke svým rodinám jsme
se vrátili osvěženi a s krásnými zážitky.

PŘÍSPĚVKY

Josef Brynda
předseda sdružení
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Foto: Miroslav Svoboda
účastník zájezdu
http://www.zeleznybrod.cz
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Fit Studio Aerobiku Jany Boučkové

18. 9. 2011 proběhla soutěž SAMC
v aerobiku v Žel. Brodě. Účastnilo
se jí kolem 200 závodníků z celé ČR.
V kat. 17 a více let získal náš klub
zlatou medaili (Tereza Kubíková)
a bronzovou medaili (Nikola
Simandlová).

Poděkování
Fit Studio Aerobiku má za sebou poslední
závod tohoto roku a rádi bychom touto cestou
poděkovali vedení města Železný Brod
za finanční pomoc v závodní sezóně 2011.

Během letních prázdnin se děvčata
připravovala na MČR, které proběhlo
v posledním víkendu v září v Praze a kde
po skvělém výkonu získala stříbrné medaile.
Tým juniorek byl nominovaný na MS
v Austrálii, ale z finančních důvodů jsme
nominaci museli odmítnout, a tak dostal
možnost účastnit se tohoto šampionátu další
tým, který s velkou radostí nominaci přijal.
Finanční náklady na každou sezónu jsou
velmi vysoké. Díky dobrým výsledkům bude
tým dál v tomto složení pokračovat, přestože
se zvažovalo ukončení závodní činnosti.

Tým se v červnu účastnil ME v Itálii, kde
poprvé v juniorské kategorii ve velké
konkurenci obsadil 7. místo.
Účast na ME si tým ve složení Lucie
Makanová, Štěpánka Cvrčková, Tereza
Šlapáková, Diana Proboštová, Kristýna
Kišová, Aneta Pavlatová, Tereza Janáková
a Klára Dolenská zajistil na třech jarních Ještě jednou děkujeme za podporu všem, kteří
nominačních závodech, kde se dvakrát umístil nás nejen finančně podporovali.
na 3. místě a jednou na 4. místě.
Jana Boučková
trenérka
http://www.zeleznybrod.cz
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Byla to poměrně velká a vydařená
akce.
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Sbor dobrovolných hasičů TĚPEŘE

SPORT

Na konci sportovní sezóny dovolte malé shrnutí
sportovních úspěchů mladých hasičů SDH Těpeře
za uplynulý půlrok. Družstvo starších žáků hájilo
barvy celého jabloneckého okresu na krajském
kole hry Plamen ve dnech 10. a 11. června. Zde
obsadili pěkné 4. místo. Dorostenci a dorostenky
12. 6. bojovali v Turnově o postup na mistrovství
ČR a postoupit se nám opět podařilo! V soutěži
jednotlivců obsadil Vojtěch Žilík 3. místo
a Anežka Masná 2. místo. Oba dva v Ostravě na
začátku července reprezentovali Liberecký kraj se
ctí. Vojta se umístil mezi obrovskou konkurencí
více než 40 závodníků na 21. místě a Anežka
Masná na 4. místě, avšak od stříbra ji dělilo
pouhých 20 setin vteřiny. Věříme, že v příštích
letech budou mířit výš.
Anežka Masná se navíc výborně umístila
v Českém poháru Velkopopovického kozla, tedy
ligy v běhu na 100 m s překážkami. Jako skoro
nejmladší ze startujících se vždy probojovala
do vyřazovacího finále nejlepších 16 a odvezla
si cenné trofeje. Celkově se umístila na 14. místě
mezi více než dvěma stovkami účastnic ligy.
Anežka je obrovskou nadějí požárního sportu v příštích letech.
Starší žáci se v průběhu
roku účastnili Soptíkova
poháru převážně v okrese
Semily a celkově skončili
na krásném 7. místě,
ačkoliv se všech dílčích
soutěží nezúčastnili.
Společně s mladšími jsme
na začátku září vybojovali
cenné vavříny v Jablonecké
lize mladých hasičů. Jak
mladší, tak starší obsadili 3.
místo na soutěži Floriánek,
o týden později zopakovali
skvělé výkony a starší
dokonce dosáhli na stříbro.
8. 10. nás čeká poslední
soutěž v letošním roce –
branný závod v Lučanech nad Nisou, kde, jak doufáme, navážeme na předchozí úspěchy.
Držte nám palce!!!
Matěj Masný
vedoucí mládeže SDH Těpeře
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Fotbalový klub Železný Brod
v sobotu 12. 11. 2011 od 9 hod.
6. ročník turnaje pro registrované i neregistrované
FONDO CUP + Vepřové hody
Na závěr fotbalové sezóny pořádáme
oblíbený turnaj na umělé trávě pro všechny
nadšence fotbalu a labužníky vepřového.
Turnaje se mohou zúčastnit různě složená
družstva. Hrací systém turnaje a hrací čas
se bude odvíjet dle počtu přihlášených
(maximálně 16 týmů). Hrát se bude na šířku

hřiště 45 x 45 m, na branky 5 x 2 m. Počet
hráčů bude 6 + brankář. Současně se budou
hrát 2 zápasy. Vklad do turnaje je 1 000 Kč za
přihlášené družstvo. Uzávěrka přihlášek je
8. 11. 2011, kdy v 17.00 hod. proběhne
losování. K dispozici bude vyhřívaný
vojenský stan a občerstvení.

v sobotu 19. 11. 2011 od 9 hod.
6. ročník turnaje starých gard
MEMORIÁL BEDŘICHA CHMELÍKA + Vepřové hody
zápasy. Vklad do turnaje je 1 000 Kč za přihlášené družstvo. Prezentace týmů
v 8.45 hod. Uzávěrka přihlášek je v úterý
15. 11. 2011, kdy bude v 17.00 hod.
provedeno losování. O dobré občerstvení
bude postaráno.
Jaroslav Kletečka
Kontakt: Jaroslav Kletečka, tel. 603 531 408.
Upozornění: Na umělé trávě nelze hrát v kopačkách s kolíky.

Turnaje se mohou zúčastnit hráči nar. 1976
a starší. Hrát se bude na umělé trávě na šířku
hřiště 45 x 45 m, branky 5 x 2 m. Hrací systém
turnaje a hrací čas se bude odvíjet dle počtu
přihlášených. Současně se budou hrát dva

15. října 2011 si lukostřelci udělali radost, když se jejich střelec L. Koráb, v těžkém terénu, při
posledních letošních 3D závodech u obce Tuklaty, pořádaných podle pravidel FITA a ČLS,
umístil na druhém místě v kategorii Dlouhý luk.
Byla to příjemná záplata za závod týden
před tím pořádaný v Sedmihorkách podle
pravidel 3DEAA, kde se proti nám spiklo
nejen počasí, ale zatopili nám také soupeři
a závod nedopadl podle očekávání. A už
se začínáme připravovat na závod
v „Ádru”, který je posledním, ale také
nejhezčím a nejtěžším závodem v lovecké
lukostřelbě tohoto roku. Tam nás bude
v ženách už zase zastupovat jedna
z nejlepších lukostřelkyň K. Stránská, které
se před měsícem narodila holčička a dala si
kratičkou pauzu.
Jiří Hujer
http://www.zeleznybrod.cz
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Lukostřelci Pojizeří – BLACK ARROWS
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JUDr. Jiří Chvalina – advokát
oznamuje, že začal poskytovat v sídle
Líšný 47, 468 22 Železný Brod,
právní služby a poradenství
zejména v odvětvích práva obchodního,
občanského, rodinného, trestního,
pracovního a insolvenčního.
Tel. č.: 604 531 549
e-mail: jiri.chvalina@seznam.cz

Řádková inzerce
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

Prodám stavební pozemek v Koberovech.
732 968 898
Prodám soustruh revolverový a strojní frézky.
732 968 898

Podmínky inzerce

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

http://www.zeleznybrod.cz

Inzerce barevná o rozměrech:
9 x 12,4 cm
2 000 Kč
Inzerce řádková pouze 1,50 Kč / znak
(včetně mezer)
Řádková inzerce se platí hotově na
Turistickém informačním středisku
Železný Brod.
Inzerát můžete objednat na e-mail:
zpravodaj@zelbrod.cz, tel. 483 333
925
nebo osobně v přízemí radnice na
odboru kultury a školství.

ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011

INZERCE

SMS knihovna
Církev adventistů sedmého dne
poskytuje službu

Inzerce černobílá o rozměrech:
4,3 x 6 cm
400 Kč
9 x 6 cm
700 Kč
9 x 12,4 cm1
200 Kč
18,4 x 12,4 cm 2 000 Kč
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