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Informace
pro občany
Slovo starosty
ZPRÁVY Z RADNICE

Vážení spoluobčané,
přichází vánoční čas. Čas na naše blízké, na klid a pohodu.
Určitě se těšíte na tradiční vánoční trhy na Bělišti anebo
na nové vánoční trhy v sokolovně.
Letos bude vánoční strom na náměstí nově ozdoben skleněnými koulemi. Za to patří poděkování sklářské škole.

Přeji vám klidný advent a požehnané Vánoce!
André Jakubička
André
Jakubička
starosta
města

André Jakubička
starosta Města

Prosinec – Karel Svoboda
A opět znějí staré zvony nad závějí
a opět svírá mne ten pocit krásy
a opět písně svatvečera znějí
a opět slyším oněch písní hlasy.
Je Advent, lásky ku bližnímu čas
a zvony znějí, srdce hoří tichou láskou v nás.
Strom haluzemi pohnul a nabízí se nám
co symbol mládí, duše čisté,
buď za to chvála Tobě, umučený Kriste,
nesmíš býti opuštěný, nesmíš býti sám,
Je Advent, lásky ku bližnímu čas,
srdce láskou hoří a zvony znějí v nás.
Františku Timoteji Petře, můj dobrý faráři,
já o Vánocích s Tebou v síni Jana Amose,
prožil tenkrát s Josefem, s panenkou Máří
a s Ježíškem, své nejkrásnější Vánoce.
Díky za ně, díky za ten krásný čas.
Zvony znějí, světla hoří a srdce bijí v nás…
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Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání

ź schvaluje prodej zastavěné části ppč. 957

ź schvaluje program dnešního zasedání

Zastupitelstva města v předloženém znění
ź bere na vědomí zprávu o plnění usnesení

ze 7. zasedání Zastupitelstva města

ź

ź souhlasí s rozpočtovými opatřeními č. 4

za rok 2011
ź schvaluje soutěžní podmínky archi-

tektonické soutěže Malé náměstí
v Železném Brodě a souhlasí s pořádáním soutěže o návrh na architektonické
řešení Malého náměstí v Železném Brodě,
v bodě č. 2.3.3 u písm. h) za slovy „v návrhu bude přihlédnuto k požadavkům
obyvatel” bude doplněno „tyto požadavky
nejsou pro soutěžící závazné”
ź schvaluje Komunitní plán sociálních
služeb Železnobrodska a služby s ním
související 2011–2015
ź bere na vědomí informace o kontrole
prováděné kontrolním výborem a informaci odboru územního plánování a regionálního rozvoje
ź bere na vědomí zápis osadního výboru
Poříč ze dne 14. 9. 2011

ź

ź

ź
ź

o výměře 4 m2 dle geometrického plánu č.
1571/126/2008 v k. ú. Železný Brod paní
L. P., bytem Železný Brod, za cenu 475 Kč
za 1 m2. Náklady spojené s vyhotovením
kupní smlouvy hradí kupující
schvaluje prodej nemovitosti ppč. 1064/4
– trvalý travní porost o výměře 300 m2
v k. ú. Bzí u Železného Brodu
odkládá směnu části ppč. 22/1 o výměře
29 m2 za část ppč. 1394 o výměře 28 m2 vše
v k. ú. Železný Brod a ukládá odboru
územního plánování a regionálního
rozvoje Městského úřadu jednat s Donátovými a hledat další případné varianty
řešení situace
schvaluje bezúplatný převod ppč. 3204 –
trvalý travní porost v k. ú. Železný Brod do
vlastnictví Města Železný Brod
schvaluje pro finanční výbor téma
Jarmark
bere na vědomí vzdání se měsíční
odměny neuvolněného člena zastupitelstva města pana Tomáše Rezlera od
1. 11. 2011 v celé výši, tj. 400 Kč

INFORMACE PRO OBČANY

Usnesení Zastupitelstva města
z 8. zasedání konaného dne 7. 11. 2011

Věra Brunclíková
vedoucí odboru vnitřních věcí

Usnesení Rady města ze 14. zasedání
konaného dne 9. 11. 2011
Rada města Železný Brod po projednání

ź Mgr. František Lufinka, člen zastupi-

telstva města, Věra Brunclíková, vedoucí
odboru vnitřních věcí MěÚ Železný Brod
Rady města
ź schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na
ź jmenuje komisi pro výběrové řízení na
zajištění organizace Železnobrodských
funkci ředitele příspěvkové organizace
farmářských trhů v Železném Brodě s paní
Bytový podnik města Železného Brodu, se
Šárkou Sionovou, místo podnikání
sídlem Příčná 350, 468 22 Železný Brod,
V Trávníkách 121, 468 22 Železný Brod,
ve složení: André Jakubička, starosta
IČ 66650241 a ukládá odboru územního
města, Ing. Miloslav Louma, místoplánování a regionálního rozvoje úkol
starosta, Ing. Daniel Mach, vedoucí
dodat vyhodnocení dotace
odboru územního plánování a regio- ź jmenuje od 9. 11. 2011 paní Hanu
nálního rozvoje MěÚ Železný Brod,
Barešovou prozatímní ředitelkou příspěv-

ź schvaluje program dnešního zasedání
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ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

4

kové organizace Bytový podnik města
Železného Brodu, se sídlem Příčná 350,
468 22 Železný Brod, a to na dobu určitou
do nástupu nového ředitele, který vzejde
z výběrového řízení
schvaluje uzavření dodatku č. 12
k pojistné smlouvě č. 772 023203 9
s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group, Templová 474, 110 01
Praha 1, IČ 47116617
schvaluje uzavření Pojistné smlouvy
o havarijním pojištění Partner H59 č.
2267948502 s Kooperativa pojišťovna,
a. s., Vienna Insurance Group, Templová
474, 110 01 Praha 1, IČ 47116617
schvaluje na základě diskuse a doporučení kulturní komise poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 8 500 Kč
z fondu kultury panu Rudolfu Müllerovi,
Na Vápence 812, Železný Brod, na akci
Swingový večer, která proběhne dne
25.11. 2011
odkládá žádost MS ČKA Český ráj na
akci Josef Kainar v písni a vyzývá
k doplnění žádosti
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 900 Kč z fondu kultury panu
MgA. Martinu Hlubučkovi, Těpeřská 518,
Železný Brod na dvě veřejné přednášky
sklářských osobností: Jaroslav Brychta
v podání historika skla A. Langhamera
a Miloslav Klinger v podání historika skla
O. Palaty
bere na vědomí připravovanou publikaci
Jaroslav Brychta, spolutvůrce železnobrodské skleněné legendy. Město je
připraveno se na publikaci podílet
schvaluje, aby pro další tříleté volební
období byli za zřizovatele do školské rady
jmenováni: Ing. Miloslav Louma – člen
školské rady Základní školy Železný
Brod, Školní 700, příspěvková organizace, PaedDr. Milada Motlíková – členka
školské rady Základní školy Železný
Brod, Pelechovská 800, příspěvková
organizace.
schvaluje úhradu finančních nákladů ve
výši 6 000 Kč na organizaci soutěžního
pořadu „Patnáct schodů prevence“ pro

http://www.zeleznybrod.cz

ź

ź
ź
ź

ź

ź

ź

základní školy zřizované Městem Železný
Brod
schvaluje Směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků Města Železný
Brod
schvaluje Plán inventur na rok 2011
schvaluje Návrh na sestavení likvidační
komise Města Železný Brod
schvaluje odměny ředitelům škol
a školského zařízení zřizovaných Městem
Železný Brod
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení bezúplatného věcného
břemene pro umístění stavby chodníků
v ulicích Masarykova, Těpeřská a nábřeží
Obránců míru na částech pozemků pč.
3235/1, ppč.3239, ppč. 3238/1 a ppč.
3288/1, vše k. ú. Železný Brod
schvaluje dohodu o ukončení nájmu na
umístění vysílače se společností Pogessia
a. s. Praha 2 (IČ: 27418740). Důvodem
pro ukončení dohody je rušení soukromých televizních a radiových přijímačů
tímto vysílačem
schvaluje výměnu bytů mezi manželi J. Z.
a M. Z., Železný Brod a paní R. S.,
Železný Brod
Věra Brunclíková
vedoucí odboru vnitřních věcí

S Krakonošem
u počítače
V říjnovém zpravodaji jsme Vás informovali
o připravovaném kurzu „S Krakonošem
u počítače”.
Náplň kurzu: základy informačních technologií, Textový editor WORD, Tabulkový
kalkulátor EXCEL, Prezentační nástroj
POWER POINT, internet a elektronická
pošta, zpracování obrázků. Kurz je určen pro
úplné začátečníky, ale i pro mírně pokročilé.
Zájemci, prosím hlaste se na Turistickém
informačním středisku Železný Brod.
Začínáme v měsíci únoru 2012.
Předpokládaná cena 2 000–3 000 Kč.
Délka kurzu: 15 bloků po 3 vyučovacích
hodinách.
ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

Zastupitelé Města Železný Brod schválili
konečné znění soutěžních podmínek pro
zpracování architektonicko-urbanistického
návrhu řešení prostoru Malého náměstí
a nejbližšího okolí. Malé náměstí (někdy též
nazývané „Rynek“) je centrem historické
části města, které plánuje vyhlašovatel
architektonické soutěže oživit a kultivovat
tak, aby se stalo
místem pro setkávání a
pro společenské dění
ve městě. Současný
stav neodpovídá požadavkům dnešní
doby, protože převážnou část náměstí tvoří
dopravní plochy –
křižovatka a parkoviště.
Soutěž je vyhlášena
jako dvoukolová, kdy
v prvním kole bude
vybrána pětice nejzajímavějších návrhů.
Autoři těchto návrhů
budou vyzváni k jejich
dopracování.
Z těchto pěti návrhů
vzejde vítěz celé soutěže, jehož návrh bude
odbornou porotou vyhodnocen jako nejkvalitnější a nejvíce bude
odpovídat představám vyhlašovatele tak, jak
je specifikoval v zadání soutěže. Vítězný
návrh bude následně rozpracován do podoby
projektové dokumentace, na níž bude
navazovat postupná realizace úpravy náměstí.
Město Železný Brod očekává kvalitní návrhy
a uvědomuje si důležitost volby jednotné
rozvojové koncepce. Z tohoto důvodu byla při
koncepčním řešení přestavby Malého náměstí
zvolena nejednoduchá cesta s využitím
urbanistické soutěže, kterou vyhodnotí
odborná porota. Členové poroty byli vybíráni
http://www.zeleznybrod.cz

v úzké spolupráci s městským architektem
a podařilo se zajistit přední odborníky
v oboru. Na úvodním zasedání poroty byl
jejím předsedou zvolen doc. Ing. arch. Zdeněk
Jiran, městský architekt Železného Brodu, a
místopředsedou Doc. Ing. arch. Jan Jehlík,
vedoucí Ústavu urbanismu na Fakultě
architektury ČVUT Praha.
Soutěž samotná byla
vyhlášena dne 15.
listopadu 2011, a to
zveřejněním na internetových stránkách
města. Současně byla
informace poskytnuta
většině tištěných médií a byla svolána
tisková konference,
kde bude záměr prezentován dalším médiím. Prvním důležitým termínem pro
soutěžící je 28. listopad 2011, který je
termínem pro podání
dotazů k soutěžním
podmínkám. Dalším
důležitým termínem
je 3. leden 2012, kdy
soutěžící musí odevzdat své návrhy
v rámci prvního kola.
Vítěz soutěže by měl
být známý na přelomu února a března 2012.
Přesný termín rozhodnutí závisí na počtu
a kvalitě přihlášených soutěžních návrhů, ale
také na tom, jak o výsledku rozhodne porota.
Veškeré informace, termíny a podrobnosti
o soutěži budou zveřejňovány na internetových stránkách:
www.zeleznybrod.cz/male-namesti. Zde
budou po ukončení soutěže také zveřejněny
návrhy soutěžících tak, aby s nimi byla
seznámena nejen železnobrodská veřejnost.
André Jakubička
starosta města
ZPRAVODAJ PROSINEC 2011
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Architektonická soutěž o řešení Malého
náměstí v Železném Brodě
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Regenerace panelového
Opravy místních
sídliště Jiráskovo nábřeží komunikací v letech
2011 a 2012
Jak jsme již informovali a jak si místní
obyvatelé stačili povšimnout, probíhá v těchto
měsících první etapa regenerace sídliště
Jiráskovo nábřeží. V rámci sídliště jsou
budovány chodníky, odpočinková místa,
dětská hřiště a je rekonstruováno víceúčelové
hřiště. Stavební úpravy provádí Technické
služby města Železný Brod s.r.o. Dle
původních předpokladů měla být realizace
stavby dokončena do konce listopadu 2011,
ale z důvodu pozdního výběru prvků dětských
hřišť, který probíhal ve spolupráci s obyvateli
sídliště, a z důvodu vázanosti části pracovníků
a techniky společnosti na jiné stavbě nebude
termín realizace dodržen. Po dohodě
s poskytovatelem dotace, kterým je
Ministerstvo pro místní rozvoj, se termín
realizace posunul na 30. duben 2012. Díky
tomu budou stavební práce pokračovat jen
v době, kdy to povětrnostní podmínky dovolí.
Přednostně budou dobudovány pěší
komunikace, které obyvatelé jistě využijí
i během zimních měsíců, a budou zde
instalovány dřevěné prvky hřišť a lavičky tak,
aby se prověřila kvalita dodaných prvků.
Za způsobené potíže se obyvatelům omlouváme, ale věříme, že posunutí termínu
přispěje k dodržení požadavků na kvalitu
odvedené práce.
Celý projekt regenerace panelového sídliště je
finančně podporován Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR z programu Regenerace
panelových sídlišť ve výši 2,2 mil. Kč. Dotace
pokrývá 70% investičních nákladů, zbytek
nákladů hradí Město Železný Brod z vlastních
zdrojů.
Ing. Daniel Mach, odbor územního
plánování a regionálního rozvoje

Město Železný Brod plánovalo v letošním
roce opravit několik místních komunikací,
které jsou dlouhodobě ve špatném stavu
a brání bezpečnému užívání či přímo mohou
způsobit poškození vozidel. Jedná se o místní
komunikace v Horské Kamenici, komunikaci
ke kostelu na Poušti a komunikace do místní
části Zálesí (nad Technickými službami).
Během přípravy zadání stavby pro výběr
dodavatele jsme narazili na několik
podstatných problémů. Jedním z největších
problémů je majetkové řešení, protože značná
část komunikací je dnes vedena po
soukromých pozemcích. Není finančně
a často ani technicky reálné, aby město
přeložilo všechny komunikace na původní
pozemky, které jsou ve vlastnictví města,
proto byla vedena jednání s majiteli
dotčených i sousedních pozemků o strpění
stavby a budoucím vyrovnání majetků.
Jednání s majiteli sice nejsou vždy
jednoduchá, jsou však korektní a konstruktivní, takže vedou k cíli, kdy se podaří
opravy realizovat.
Bohužel z důvodu značného množství
dotčených vlastníků se jednání protáhla
zhruba o dva měsíce, proto již není možné
zahájit opravy v letošním roce. Práce jsou
však plně hrazeny z rozpočtu města, proto
vyčleněné finanční prostředky budou
převedeny do rozpočtu na další rok a k realizaci oprav komunikací dojde v roce 2012,
a to ihned, jak to klimatické podmínky
umožní. Současně odbor územního plánování
a regionálního rozvoje zahájí přípravu oprav
dalších komunikací podle rozpočtových
možností města v roce 2012 tak, aby tyto
opravy byly uskutečněny co nejdříve a neopakovala se situace z letošního roku.
Ing. Daniel Mach, odbor územního
plánování a regionálního rozvoje
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Novela občanského zákoníku č.132/20011
Sb. přináší novinky v oblasti nájemního
bydlení. Důležité novinky této novely jsou:
Přechod nájmu bytu
Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem
bytu, přejde nájem na osobu, která žila v bytě
s nájemcem ke dni jeho úmrtí ve společné
domácnosti a nemá vlastní byt. Je-li touto
osobou nájemcův manžel (manželka), partner
(partnerka), rodič, sourozenec, zeť, snacha,
dítě nebo vnuk, je na tento přechod nárok bez
dalších podmínek. Na jinou než uvedenou
osobu, která žila s nájemcem ve společné
domácnosti v den jeho úmrtí a nemá vlastní
byt, však přejde nájem jen tehdy, pokud
pronajímatel s jejím bydlením v bytě písemně
souhlasil.
Hlavní změna spočívá v tom, že i když
nájem bytu přešel ze zákona, skončí
nejpozději dnem uplynutí dvou let od
okamžiku přechodu nájmu. Ukončení
nájmu dva roky po přechodu nájmu se netýká
lidí, kteří dosáhli k okamžiku přechodu nájmu
věku 70 let či nedosáhli věku 18 let. V druhém
případě nájem skončí nejpozději dnem, kdy
tato osoba dosáhne věku 20 let, pokud se
nájemce s pronajímatelem nedohodnou jinak.
Novela občanského zákoníku ruší možnost
přechodu nájmu bytu v případech, kdy
nájemce opustí společnou domácnost,
s výjimkou opuštění domácnosti jedním
z manželů v případě společného nájmu bytu.
Výměna bytů
Nájemci si mohou stejně jako dosud
dohodnout výměnu bytu. Pokud s výměnou
nebude pronajímatel souhlasit, nebude už
soud oprávněn svým rozhodnutím nahradit
projev vůle pronajímatele.
Nové povinnosti nájemce
Pronajímatel má právo vyhradit si v nájemní
smlouvě souhlas s přijetím další osoby do
bytu. To neplatí, jde-li o osobu blízkou nebo
další „případy zvláštního zřetele“.
http://www.zeleznybrod.cz

Nájemce je povinen kromě počtu osob v bytě
oznámit i změny v identitě osob, a to ve
jménech, příjmeních a datech narození
a úmrtí. Nájemce je rovněž povinen oznámit
pronajímateli uzavření manželství nebo
přechod nájmu.
Jestliže nájemce ví, že bude dlouhodobě
nepřítomný v bytě, např. při delším pobytu
v cizině, má povinnost oznámit tuto
skutečnost pronajímateli. Současně označí
osobu, která po tuto dobu zajistí možnost
vstupu do bytu v případě, že to bude nezbytně
nutné (např. různé havárie, kdy je třeba dostat
se do bytu, aby se předešlo škodám).

INFORMACE PRO OBČANY

Změny občanského zákoníku dle novely
132/2011 Sb. účinné od 1. listopadu 2011

Pronajímatel má výslovně zakotvené právo
požadovat, aby v bytě žil jen takový počet
osob, který je přiměřený velikosti bytu
a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly
řádně užívat byt a žít v hygienicky vyhovujících podmínkách.
Věra Brunclíková
Vedoucí odboru vnitřních věcí

Informace pro
podnikatele
HLÁŠENÍ ODPADŮ
Původci odpadů jsou povinni v případě, že
produkují nebo nakládají s více než 100 kg
nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo
s více než 100 tunami ostatních odpadů
za kalendářní rok, zasílat každoročně do 15.
února následujícího roku hlášení v rozsahu
stanoveném prováděcí vyhláškou 383/2001
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
Původci odpadů hlásili ještě za rok 2010
v listinné podobě dle přílohy č. 20 k vyhl.
č. 383/2001 Sb., nebo elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech. Od roku
2011 však nastává zásadní změna.
Počínaje ohlašovacím rokem 2011 (podání
hlášení do 15. února 2012) jsou všichni
ohlašovatelé povinni hlásit odpady přes
ZPRAVODAJ PROSINEC 2011
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Pronájem objektu v centruZápis
města
dětí do 1. ročareál bývalého Exathermuníku základních škol

Integrovaný systém plnění ohlašovacích
povinností (ISPOP).
Pouze tento způsob je možný, ostatní způsoby
ohlašovacím rokem 2010 skončily. Je doporučováno se do systému zaregistrovat co
nejdříve, předpokládá se, že potom bude
zahlcen. Jestliže bude hlášení zasláno pouze
v listinné podobě, nebude tím splněna
ohlašovací povinnost!!!
Elektronické hlášení lze vyplnit na stránkách
http://hlaseni.inisoft.cz
Agentura CENIA, která systém ISPOP
(Integrovaný systém plnění ohlašovacích
povinností) provozuje, pořádá na toto téma
odborný seminář: ISPOP.
Počínaje rokem 2012 nastává pro všechny
ohlašovatele podle zákona o odpadech
povinnost ohlašovat prostřednictvím ISPOP!
Zveme Vás na odborný seminář o aplikaci
ISPOP: Krajský úřad Libereckého kraje,
budova C, Multimediální sál, 3. patro
18. ledna 2012 od 8.30 do13 hodin
Obsahem semináře bude prezentace systému
ISPOP včetně praktických ukázek práce
v aplikaci, a to se zaměřením na ohlašovatele
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Prezentuje odborný pracovník společnosti
CENIA
Program:
ź aktuální legislativní změny týkající se
dané problematiky
ź názorná ukázka práce v aplikaci včetně
připravovaných změn
ź prostor pro dotazy
Seminář je zdarma
Potvrďte svoji účast na semináři do 13. 1.
2012 na telefonních číslech 485 226 442,
485 226 424
nebo e-mail: seminar.ispop@kraj-lbc.cz.

Miloš Pala
odpadové hospodářství města
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v Železném Brodě na školní rok
2012 / 2013 proběhne
v úterý 31. 1. 2012 a ve středu 1. 2. 2012
vždy od 14 do 17 hodin
* v Základní škole Žel. Brod, Školní 700,
* v Základní škole Žel. Brod, Pelechovská 800.

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36
zákona č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které
dovrší 31. 8. 2012 šestý rok věku, k zápisu do
školy.
Žáci, kterým byl povolen odklad školní
docházky, se rovněž dostaví k zápisu.
Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný
list dítěte a svůj občanský průkaz.
Zastupitelstvo města Železný Brod stanovilo
obecně závaznou vyhláškou školské obvody
základních škol zřízených Městem Železný
Brod takto:
a) školský obvod Základní školy Železný
Brod, Školní 700:
pravý břeh řeky Jizery
ulice: Štefánikova, Vaněčkova, Školní,
Horecká, Fr. Balatky, V Trávníkách,
Husova, Na Stráni, Zahradnická,
Hluboká, Železná, Křížová, Jirchářská,
Betlémská, Těpeřská, Jarní, Vlastimila
Rady, Chvalíkovická, Smetanovo zátiší,
Slunečná, Stavbařů, Průmyslová, Příčná,
nábřeží Obránců míru, náměstí 3. května,
Malé náměstí
části města: Horská Kamenice, Malá
Horka, Hrubá Horka, Střevelná, Jirkov,
Bzí, Těpeře, Chlístov, Veselí
b) školský obvod Základní školy Železný
Brod, Pelechovská 800:
levý břeh řeky Jizery
ulice: Masarykova, Pelechovská,
Sokolská, Poštovní, Koberovská,
Nádražní, Na Vápence, Brodecká,
Svahová, J. A. Komenského, Příkrá,
Jiráskovo nábřeží
části města: Pelechov, Splzov
Božena Měchurová

http://www.zeleznybrod.cz
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Cestou, jak snížit zatížení občanů i zatížení
města, je zlepšení třídění a následné využití
vytříděných odpadů. Tím se sníží množství
směsného komunálního odpadu, který končí na
skládce. Pro snížení množství směsného komunálního odpadu město vybudovalo systém
třídění odpadů. Uvedené možnosti byly již
několikrát ve zpravodaji uvedeny, pro osvěžení
je doplněné o nové informace uvádíme znovu.
Jedná se o tyto způsoby třídění a tyto druhy
odpadů:
1. papír – směsný i tříděný
2. sklo – směsné
3. sklo – čiré
4. kartony Tetrapak
5. PET lahve
6. směsné plasty
7. kovové obaly – konzervy, obaly od
nápojů
8. kovy – směsné
Je samozřejmé, že uvedené odpady se sbírají bez
zbytečných nečistot. Jednotlivé druhy se sbírají:
1. Papír
Směsný papír se sbírá do zvonů umístěných
na 26 stanovištích po městě, ve sběrném dvoře
Příkrá ulice, ve sběrně Josef Mach s.r.o. Příkrá
ulice, ve sběrně Roman Daníček Průmyslová
ulice – bývalá kotelna ŽBS.
Umístění zvonů: Splzov, Bzí, Bzí u bytovek,
Těpeře, Chlístov, Hrubá Horka, Střevelná,
Jirkov, Horská Kamenice, Pelechov, Ž. Brod
u hřbitova, Ž. Brod Školní, Ž. Brod Husova.,
Ž. Brod Rafanda, Ž. Brod Vl. Rady, Ž. Brod
Vaněčkova, Ž. Brod Příčná, Ž. Brod Průmyslová
u Penny, Ž. Brod aut. nádraží, Ž. Brod Jir.
nábřeží 2x, Ž. Brod Na Vápence u č. p. 810,
Ž. Brod Na Vápence u č. p. 752, Ž. Brod Na
Vápence u křižovatky, Ž. Brod Masarykova
u obchodu Brodec, Ž. Brod Brodecká.
Tříděný papír ve sběrně Josef Mach s.r.o.
a ve sběrně Roman Daníček.
2. Sklo směsné
Je sbíráno do zvonů umístěných na 28
stanovištích po městě a ve sběrném dvoře.
Umístění zvonů: Splzov, Bzí, Bzí u bytovek,
Těpeře, Chlístov, Hrubá Horka, Střevelná,
Jirkov, Horská Kamenice, Pelechov, Ž. Brod
u hřbitova, Ž. Brod Školní, Ž. Brod Husova,
Ž. Brod Rafanda, Ž. Brod Vl. Rady 2x, Ž. Brod
Vaněčkova, Ž. Brod Příčná, Ž. Brod Průmyslová
http://www.zeleznybrod.cz

u Penny, Ž. Brod Jir. nábřeží 3x, Ž. Brod aut.
nádraží, Ž. Brod Na Vápence u č. p. 810, Ž. Brod
Na Vápence u křižovatky, Ž. Brod Na Vápence u
č. p. 752, Ž. Brod Masarykova u obchodu
Brodec, Ž. Brod Brodecká.
3. Sklo čiré
Je sbíráno do zvonů umístěných v 13
stanovištích po městě, ve sběrném dvoře.
Umístění zvonů: Ž. Brod Husova, Ž. Brod
u hřbitova, Ž. Brod Vl. Rady, Ž. Brod Příčná,
Ž. Brod Průmyslová u Penny, Ž. Brod
Vaněčkova, Ž. Brod Jir. nábřeží 3x, Ž. Brod
NaVápence
u č.p. 810, Ž. Brod Na Vápence
u křižovatky, Ž. Brod Na Vápence u č.p. 752,
Ž. Brod Masarykova u obchodu Brodec.
4. Kartony Tetrapak
Sbírají se do speciálních červených pytlů 110 l,
které jsou pro občany města volně k odebrání na
městské policii, odboru ŽP, sběrném dvoře.
Naplněné pytle stačí vždy ve středu odložit u
některé ze stálých nádob na tříděný sběr.
Dále se tyto komodity sbírají do červených
nádob 240 l na 23 stanovištích: Bzí u bytovek,
Chlístov u sokolovny, Štefánikova 879,
Vaněčkova 407, 408, 431, Stavbařů 728, Příčná
459, Průmyslová 813, Obránců míru 570,
Jiráskovo nábřeží 712, 713, 714, 715, 717, Na
Vápence 752, 758, 762, 767, 769, 771, 774, 810.
5. PET lahve
Jsou sbírány do velkoobjemových žoků dle
barvy na 60 místech ve městě. 29 míst je
v různých domech, převážně panelových, 31
míst je veřejně přístupných. Na každém místě
jsou 3 žoky na: lahve bílé (čiré), modré všech
odstínů, zelené všech odstínů. Veřejně přístupná
stanoviště jsou na těchto místech: Splzov aut.
čekárna, Bzí obchod, Bzí rozcestí aut. čekárna,
Veselí u býv. has. zbrojnice, Těpeře aut. čekárna,
Chlístov býv. zvonička, Hrubá Horka obchod,
Střevelná aut. čekárna, Jirkov aut. čekárna,
Horská Kamenice has. zbrojnice, Pelechov aut.
čekárna, Ž. Brod Betlémská, Ž. Brod Horecká
nad školou, Ž. Brod Školní u č. p. 696, Ž. Brod
Železná u Křížové, Ž. Brod Obránců míru u lávky, Ž. Brod Rafanda, Ž. Brod za koupalištěm,
Ž. Brod Vl. Rady, Ž. Brod Chvalíkovická,
Ž. Brod Vaněčkova u Panského domu, Ž. Brod
Stavbařů u č. p. 728, Ž. Brod Průmyslová u č. p.
813, Ž. Brod Stavbařů u č. p. 389, Ž. Brod
Jir. nábřeží u č. p. 713, Ž. Brod Masarykova
ZPRAVODAJ PROSINEC 2011
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u Exathermu, Ž. Brod samoobsluha Brodec, Ž.
Brod Na Vápence u č. p. 810, Ž. Brod Na
Vápence u č. p. 765, Ž. Brod Na Vápence u č. p.
773, Ž. Brod Brodecká.
6. Směsné plasty
Sbírají se do speciálních žlutých pytlů 110 l,
které jsou pro občany města volně k odebrání na
městské policii, odboru ŽP, sběrném dvoře.
Naplněné pytle stačí vždy ve středu odložit
u některé ze stálých nádob na tříděný sběr.
Dále se tyto komodity sbírají do žlutých nádob
240 l na 23 stanovištích: Bzí u bytovek, Chlístov
u sokolovny, Štefánkova 879, Vaněčkova 407,
408, 431, Stavbařů 728, Příčná 459, Průmyslová
813, Obránců míru 570, Jiráskovo nábřeží 712,
713, 714, 715, 717, Na Vápence 752, 758, 762,
767, 769, 771, 774, 810.
Do směsného plastu patří různé kelímky od
potravin, lahve od šamponů apod., lahve od
octů, nepotřebné plastové hračky a i jiné plasty
z domácností.
7. Kovové obaly
Sbírají se do speciálních šedých pytlů 110 l,
které jsou pro občany města volně k odebrání na
městské policii, odboru ŽP, sběrném dvoře.
Naplněné pytle stačí vždy ve středu odložit
u některé ze stálých nádob na tříděný sběr.
Mezi kovové obaly patří různé plechovky od
potravin a krmení pro domácí zvířata, plechovky
od nápojů, nádoby od kosmetiky (i spreje),
prázdné kovové tuby od kosmetických
přípravků, jiné drobné kovové obaly.
8. Kovy směsné
Jedná se o veškerý kovový odpad. Některé
druhy vykupuje a některé odebírá sběrna Josef
Mach s.r.o. a sběrna Roman Daníček.
Město Železný Brod se sběrnami Josef Mach
s.r.o. a Roman Daníček spolupracuje na základě
smluv. Pokud občané předají vytříděné odpady
těmto sběrnám, je to stejné, jako by využili jiné
možnosti.
Dalším vytříditelným druhem jsou biologicky
rozložitelné odpady, které rovněž nepatří do
popelnic. Do tohoto odpadu patří tráva a listí
z veřejných ploch v intravilánu obce, případně
drobné větve.
Mezi komunální odpady patří také jeho
nebezpečné složky. Ty do popelnic samozřejmě
také nepatří, 2x ročně se organizuje jejich
ambulantní sběr a kdykoliv v rámci provozní
doby je lze odložit ve sběrném dvoře města
Příkrá ulice.
http://www.zeleznybrod.cz

Mezi komunální odpad, tudíž ani do popelnic
nepatří stavební odpad a odpad z demolic.
Ve sběrném dvoře jej lze za úplatu dle ceníku
odložit.
Celý systém odpadového hospodářství je určen
pro občany města a majitele rekreačních staveb
na území města, kteří jsou ze zákona poplatníky.
Rovněž je určen právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, kteří
s městem uzavřeli smlouvu. Jinak fyzické osoby
oprávněné k podnikání a právnické osoby
mohou zvolit vlastní způsob likvidace odpadů.
Musí však vždy dodržovat zákon č. 185/2001
Sb., o odpadech v platném znění. Tento zákon
jim ukládá mimo jiné odpady přednostně třídit
(o čemž musí vést evidenci a mít doklady),
v případě, že odpad třídit nelze, musí mít k upuštění od třídění souhlas příslušného úřadu obce
s rozšířenou působností nebo krajského úřadu,
odboru životního prostředí a zemědělství dle
množství. Nebezpečné odpady jsou zvláštní
kapitolou, na což musí mít každý podnikatel
řádné povolení a v souladu s povolením je
likvidovat.
Možná se někomu toto všechno zdá přemrštěné
nebo zbytečné, je to však jediná cesta, jak
dodržet platný zákon a nezvyšovat zátěž občanů
a města v odpadovém hospodářství. Pokud se
stále budou do popelnic dávat odpady, které tam
nepatří, může se stát, že nebudou vyváženy.
Provozovatelé skládek jsou pod kontrolou, jestli
tam ukládají jen to, co je povoleno; v případě
porušení tohoto povolení jsou pokutováni. Proto
odmítají převzít to, co není povoleno skládkovat.
Zvláštní kapitolou je zpětný odběr některých
výrobků, které nepatří nejen do popelnic, ale do
komunálního odpadu vůbec. Povinnost zpětného odběru se vztahuje na:
ź oleje surové minerální a surové ze živičných
nerostů
ź elektrické akumulátory, galvanické články,
baterie
ź výbojky, zářivky
ź pneumatiky
ź elektrozařízení
Ve sběrném dvoře na základě smluv s autorizovanými společnostmi je prováděn zpětný
odběr elektrozařízení, výbojek, zářivek a úsporných žárovek. Na ostatní výrobky nebyla
nikým smlouva obci nabídnuta. Jejich výrobci
a dovozci šli jinou cestou.
Miloš Pala
ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

Občanská beseda ve spolupráci s KC KINO
zve občany na Brodské bleší trhy.
V měsíci prosinci budou v předsálí kina
uspořádány 2 zkušební trhy a pokud budou
úspěšné a bude o ně zájem, mohly by být poté
pořádány v určitém pravidelném časovém
intervalu i nadále.
Smyslem bleších trhů není pouze prodej
a nákup, ale i společenské sousedské
setkávání Broďáků a přespolních.
Trhy budou pořádány vždy v pondělí od 18 do
20 hodin. Zájemci o místo na trzích nechť
se předem hlásí na mailové adrese
Alena1965@seznam.cz, neboť prostor
v předsálí kina je limitován a předem
objednaní prodejci budou mít přednost.
Pokud zbude místo, neodmítneme před
zahájením trhů samozřejmě i neobjednané
prodejce.
V předsálí kina budou připraveny stoly,
organizátoři prodejcům přidělí místa a ti zde

vyloží své zboží již před 18. hodinou.
Prodejce je povinen prodávat své zboží sám,
za jím určenou cenu. Zavazuje se, že
neprodané zboží si po skončení odnese
a prodejní místo po sobě uklidí. Prodejní
místa i vstup na trhy jsou bezplatné.
Bleší trh bude mít vždy předem vyhlášeno
téma prodávaného sortimentu a prodejce je
povinen toto zadání respektovat.
Pondělí 5. prosince 18–20 hodin – bleší trh
zaměřený na knížky, CD, DVD a videokazety
Pondělí 19. prosince 18–20 hodin – bleší trh
zaměřený na dětské hračky.
Milí občané, přijďte pobejt, podívat se a popovídat. Dejme věcem, které někomu již
překážejí, šanci potěšit někoho jiného, kdo je
opět využije a navrátí do života.
Za organizátory Vás zve
Alena Kortanová

INFORMACE PRO OBČANY

Brodské bleší trhy

Vánoční trhy
v sokolovně a na tržišti v Železném Brodě
M. Drahoňovský , L. Lokajíček

ve středu 7. 12. 2011 od 8 hod.
Případní zájemci o pronájem prodejního místa se
mohou obrátit na tel. číslo: 775 269 031 (sl. Sionová,
zdravá výživa Devětsil Železný Brod)

Opět po roce blíží se Vánoce … a s nimi předvánoční
EKOODPOLEDNE NA ZŠ PELECHOVSKÁ!
Připraveny jsou tvořivé dílničky (zdobení perníčků, výroba
vánočních dekorací), vystoupení našich nejmenších, kavárna
s občerstvením, … každý si přijde na své.
Těšíme se na Vás ve čtvrtek 15. 12. 2011 od 15 hod.

http://www.zeleznybrod.cz
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Městská policie Žel. Brod
ź 4. 11. 2011 proběhlo
taktické cvičení jednotek
integrovaného záchranného systému Libereckého
kraje. Cílem cvičení byla
likvidace výbuchu kotelny
na 1. ZŠ včetně evakuace
osob. MP měla za úkol usměrňovat
dopravu.
ź V listopadu MP provedla dopravní akci
zaměřenou na dodržování nejvyšší
povolené rychlosti. Akce podobného typu
budou pokračovat i v dalších měsících.
ź V listopadu MP vyřešila 3 případy vandalství. Všechny případy byly vzhledem
ke způsobené škodě hodnoceny jako
přestupek. Případy se podařilo vyřešit
díky všímavosti občanů. Díky včasnému
oznámení byli všichni pachatelé zadrženi
přímo při činu. MP děkuje občanům za
spolupráci.
ź Celkem bylo v září přijato 280 oznámení,
50 z nich bylo vyřešeno v blokovém
řízení, 45 případů bylo řešeno ve spolupráci s policií ČR; 15 případů bylo
předáno k dořešení správnímu orgánu.
Zbytek případů byl vyřešen domluvou
nebo se jednalo o žádosti o pomoc, které
nemají trestněprávní charakter.

MP Železný Brod upozorňuje
ź Vzhledem k blížící se zimě MP Železný

Brod upozorňuje občany, že dojde k zvýšené kontrole parkování, a to zejména
v místech, kde by vozidla bránila
bezpečnému průjezdu nebo údržbě
komunikace. Dohled bude nejvíce
zaměřen na sídliště Vápenka a Jiráskovo
nábřeží, dále ulice Těpeřská, Štefánikova,
Poštovní, Sokolská a prostor před
kotelnami ve Vaněčkově ul. Žádáme
občany, aby využívali k parkování místa
k tomu určená. Pomohou tím ke zvýšení
bezpečnosti a sobě ušetří v předvánočním
čase nemalé finanční prostředky.
velitel MP sstr. Pavel Hriník
http://www.zeleznybrod.cz

Kontakty na MP
Velitel MP : tel.: 483 333 939
e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz
Operační MP:Po – Pá 6.30 – 18.30
tel.: 483 333 933
NEPŘETRŽITĚ mobil:
602 646 188
e-mail:
mestska.policie@zelbrod.cz
Šťastné prožití vánočních svátků a hodně
úspěchů v novém roce Vám za MP Železný
Brod přeje
velitel MP sstr. Pavel Hriník

Sdělení pro vlastníky
a spoluvlastníky lesů
Na základě přibývajících dotazů vlastníků či
spoluvlastníků lesů na odboru životního
prostředí – státní správě lesů, kteří se ptají na
množství dřeva v jejich lesích, sděluji, že
státní správa lesů každému vlastníkovi či
spoluvlastníkovi lesa může sdělit předpokládané množství dřevní hmoty na jejich
pozemcích. Vychází z taxačních údajů, které
jsou součástí lesní hospodářské osnovy (dále
jen LHO). Samozřejmě se jedná o předpokládanou výši, která se v době těžby může lišit
od reálu. Proto, abyste znali skutečnou zásobu
dřeva ve vašem lese, by vám společnost, která
provádí samotnou realizaci těžby a práce
související, měla předat tzv. číselník. Číselník
by měl obsahovat evidenční číslo, délku,
průměr, hmotu atd. Dle tohoto číselníku si
můžete překontrolovat skutečnou zásobu
dřeva z vašeho majetku. Státní správě lesů
nepřísluší posuzovat vhodnost smluv mezi
objednavatelem na jedné straně a zhotovitelem na straně druhé. V případě dotazů
kontaktujte svého odborného lesního hospodáře (OLH), nebo státní správu lesů (SSL).
Jaroslav Petruška, DiS
odbor životního prostředí
483 333 986, j.petruska@zelbrod.cz
ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

Měsíc prosinec je pro
lidi velmi těžkým
obdobím. Lidé zažívají
horké chvíle při nákupech vánočních dárků a velmi často se
stávají terčem nenechavců.
Aby nejen nákupy, ale všechny následující
sváteční dny proběhly v klidu a v pohodě, je
třeba se dopředu vyvarovat rizik, které nám
mohou tento čas znepříjemnit. Největším
rizikem jsou kapesní zloději neboli kapsáři. Ti
zneužívají skutečnosti, že lidé přemýšlejí, co
a kde koupit, a nedávají příliš pozor na své
tašky, kabelky či již nakoupené dárky. Zloději
pracují velmi rychle a pohotově, navíc často
ve skupinách.
Čeho se tedy vyvarovat!
ź nenosit peněženku navrchu otevřené tašky
či kabelky
ź nezavěšovat tašky s doklady a penězi na
nákupní košík
ź v autobusech a v tlačenicích nenosit batoh
na zádech
ź nenosit osobní doklady v peněženkách
ź nenosit peněženky v zadních kapsách
kalhot
ź identifikační čísla platebních karet ukládat
odděleně od platební karty
ź při nesení více zavazadel ukládat kabelku
mezi tělo a tyto předměty
ź buďte ostražití, opouštíte-li bankovní
ústav – zloději často na své oběti čekají
právě tam.
ź Ztráta peněz nemusí být jedinou nepříjemností. Odcizené doklady, kreditní
karty, klíče od bytů, aut a jiné cennosti,
které s sebou lidé nosí, přinášejí další
nepříjemnosti – vykradený byt, odcizené
vozidlo, zneužití dokladů k podvodům
atd.
ź Odcizení proto neprodleně ohlaste policii.
Z posledních vyšetřovaných případů kapesních krádeží uvádíme případ 78 leté ženy,
která šla v pravé poledne nakupovat.
Žena si byla v prodejně ovoce – zelenina
http://www.zeleznybrod.cz

nakoupit čerstvé vitamíny. V batohu na zádech měla uloženou koženkovou peněženku
s penězi, doklady a platební kartou. V úzké
uličce mezi regály se na ni natlačily dvě ženy,
kdy jedna jí nenápadně z batohu peněženku
odcizila. Zlodějky si sice mnoho nepomohly,
protože žena měla v peněžence jen okolo 300
Kč, ale pro starší ženu bude běhání po úřadech
při vyřizování nových dokladů a karet velmi
zatěžující záležitostí. Tisková mluvčí PČR
por. Mgr. Ludmila Knopová

Pronájem objektu v centru města
areál bývalého Exathermu

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
MÍSTNÍ SKUPINA ŽELEZNÝ
BROD
ve spolupráci s OBLASTNÍM
SPOLKEM ČČK JABLONEC NAD
NISOU

INFORMACE PRO OBČANY

Jak se bránit kapsářům?

Nabízí kurzy první pomoci
pro firmy i jednotlivce.
Pořádáme pravidelné kurzy každý měsíc
v učebně ČČK Jablonec nad Nisou i kurzy
na přání v pohodlí Vaší firmy či organizace.
Jako bonus letos poprvé přinášíme
VÁNOČNÍ DÁRKOVÝ POUKAZ NA
KURZ PRVNÍ POMOCI
v hodnotě 300 Kč - Kurz první pomoci pro
uchazeče o řidičský průkaz
v hodnotě 400 Kč - Základní kurz Život
zachraňující úkony
a další možné kurzy první pomoci – tel: 483
356 216, 739 051 011
Dejte i vy dárek, jenž může zachránit život!
Děkujeme všem našim členům, pomocníkům a dobrovolníkům, kteří se podílejí
svou prací a nadšením při tvorbě a realizaci
programů ČČK.
Krásné, klidné prožití vánočních svátků
a do roku 2012 přejeme toleranci,
přátelství, pokoru a lásku všem lidem dobré
vůle.
Kateřina Havlová, ředitelka OS ČČK Jablonec nad Nisou
Ludmila Michlerová, předsedkyně MS ČČK Železný Brod
ZPRAVODAJ PROSINEC 2011
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Česká televize natáčela naše divadelní opony
V úterý 27. září 2011 u nás Česká televize natáčela divadelní oponu Vl. Rady v Městské
galerii Vl. Rady a oponu M. Hrachy v Městském divadle. Reportáž z tohoto natáčení budete
moci shlédnout na ČT 2 v neděli 18. 12. 2011 od 9.15 hodin v pořadu s názvem Toulky za
uměním / Malované opony českých divadel – 7. díl, Poklady našich jevišť.
„Toulky za uměním /
Malované opony
českých divadel“ je
sedmidílný cyklus,
který je na ČT 2 vysílán ve dnech:
První čtyři díly proběhly v měsíci listopadu.
5. díl 4. 12. 2011
Vídeňští mistři
6. díl 11. 12. 2011
Procházka českou
historií
7. díl 18. 12. 2011
Opona Vl. Rady v Městské galerii, foto: Jakub Kalousek
Poklady našich
jevišť (Železný Brod) – Repríza proběhne následující středu od 14.00 hodin a v pátek od
19.45 hodin.
V televizním cyklu je zařazen pochopitelně jen výběr malovaných opon. Podrobnou
dokumentaci všech zatím zjištěných opon najdete v databázi českého amatérského divadla
(NIPOS) na adrese: http://amaterskedivadlo.cz/main.php?data=opona . (Do velkého pole
napište název místa, ve kterém se nachází opona, o které informujete, co tam nenajdete, to zatím
není zjištěno a čeká na Vaše doplňující sdělení.)
Těšíme se na Vaše
připomínky k cyklu, názory na uvedené opony, doplňky k jednotlivým oponám, objevy nových opon,
informace o těch,
které znáte, ba i na
emotivní vyjádření
Vašeho vztahu k jednotlivým oponám.
Opona M. Hrachy v Městském divadle Ž. B., foto: Milan Drahoňovský
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Jiří Valenta (divadlo.baze@nipos-mk.cz, jiri-valenta@volny.cz)
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Předchůdci dnešních kódů rychlé odezvy, které
umožňují po jejich přečtení rychlé získávání
informací, jsou čárové kódy. Kódy, které jsou
využity na našich tagglistech, jsou QR kód
a BeeTagg.
Jedná se o dvojrozměrné piktogramy.
Ty mohou být čteny i pomocí mobilních
telefonů. Představují praktický nástroj
s širokým využitím. Dokáží zpřístupnit
internetové stránky včetně multimediálního
obsahu nebo odkazovat na místo v mapě atd.
S taggy se setkáváme v městském prostředí,
využívají se v denním tisku, na internetu,
plakátech, informačních panelech, dokonce
i na obalech výrobků.
Nová technologie umožňuje dozvídat se více
přímo během cestování z jednoho místa
na druhé. Na území Geoparku Český ráj jsou
pro turisty rozmístěny stovky informačních
panelů. Tyto tabule ze dřeva nebo z kovu
představují v krajině cizí prvek a mají celou
řadu dalších nevýhod. Jejich sdělení je
omezené velikostí, údržba je obtížná a výměna
drahá. Tyto velké cedule mohou být nahrazeny
malými tagglisty, které v krajině nepůsobí
rušivě. Taggy jsou vhodné tam, kde tradiční
označení nevyhovuje nebo je nedostačující.
Technologie mobilních taggů umožňuje přímý
přístup k informacím na místě.

INFORMACE PRO OBČANY

Turistické informace do mobilu v Geoparku
Český ráj

Jak začít?
1. Stáhněte zdarma jednu ze čteček kódů
BeeTagg, I-Nigma nebo Kaywa Reader pro
Váš mobilní telefon (některé chytré telefony ho
již mají nainstalovaný).
2. Spusťte instalaci v telefonu, pokud se nespustí automaticky.
3. Spusťte nainstalovanou čtečku (standardně
uložena v aplikacích).
4. Můžete začít fotit Taggy a získávat nové
informace
Poznámka: Podmínkou pro získání informací
je připojení na internet. Cena za připojení na
internet se řídí Vaším tarifem a sítí operátora.
http://www.zeleznybrod.cz
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Geotagging na území Geoparku Český ráj
spočívá ve vytváření webových taggů
popisujících konkrétní objekty a jevy. Projekt
vytvoření sítě stezek taggů zahrnuje území
celého Geoparku Český ráj, celkem 700 km2,
na kterém je umístěno 230 taggů. Tématicky
pokrývají geologické a geomorfologické
jevy, kulturní a historické památky.
Pro návštěvníka je snadné a zábavné
prozkoumávat určité oblasti geoparku pomocí
taggů, a tak okamžitě na místě využít zdroj
informací. Čtení kódů je atraktivní metoda
komunikace. Vyfotografování je jednodušší
než vypisování dlouhé a těžko zapamatovatelné URL adresy a nebo vyhledávání
údaje v záplavě informací na internetu.
Vytvoření nového informačního systému
pomocí taggů otvírá nové možnosti
komunikace. Systém taggů je nástrojem pro
šíření vzdělanosti, který využívají nejen
turisté, ale i místní obyvatelé. Taggy zajišťují
snadno přístupné a také přenosné informace.
Obsah sdělení lze nahrát do paměti telefonu
a odnést si ho s sebou.
Projekt "Informační technologie pro rozvoj
geoturismu v evropském Geoparku UNESCO
Český ráj - č. grantu 99/5/330/09" je vytvářen
s finanční podporou Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí ČR.
Tomáš Řídkošil a Ivan Matějček
Geopark Český ráj

Turistické
informační
středisko ŽB
Zajímavé vánoční dárky můžete nakoupit
právě u nás
ź stolní kalendář 2012 „Semily a Železný

Brod na dobových pohlednicích“
ź stolní kalendář 2012 „Dechové

orchestry“ s dechovkou Broďanka
ź nástěnný kalendář 2012 „Jizerské hory“
ź vánoční pohledy, poštovní známky
ź papírové betlémy – Železnobrodský

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
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betlém (J. Škopek) a Velký český betlém
(M. Janáček – Český ráj)
Z. Maléřová – Šťastná hodina
I. Z. Mastník – Largo Solvento
zarámované perokresby M. Vondřicha
s motivy Železného Brodu
K. R. Fischer – Doktor Kittel
Pověsti z Liberce a Liberecka
Pověsti od Nisy a Kamenice
F. K. Pacholík – Poudačky a vhačky
J. Bachmannová – Za života se stane
ledacos
M. Řeháček – O tajuplných a pozoruhodných místech Ještědských hor
M. Linka – Život se sklem
V. Mikolášek - Ďáblův doktor
Pohádky čaroděje Archibalda I.
L. Šourek – Za tajemstvími kraje kolem
Jizery
L. Šourek – Za tajemstvími kraje pod
Kozákovem
P. Holman – Z cest ...
J. Šimon – Paměti farní osady Bzí
na Maloskalsku
Sklářská škola v Železném Brodě
1920–2000
DVD Eleazar Kittel
CD Broďanka
Jitka Šimůnková, DiS
Turistické informační středisko
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Aj noviny převeselé, poslyšte, křesťané milí,
co Vám budu zpívati, jen račte poslouchati.
Jak k Betlému nosí dary, mladí, tak též i ty starý
i každá stará bába, až ji praskaj záda.
Nechcete-li uvěřiti, tak se račte přesvědčiti,
v Brodě se to jen hemží všechno k nádraží běží.
A tak prosím drazí páni přidáme se k nim,
vlak už stojí přichystaný odjedeme s ním.
Starý Vele vymazuje ten široký vůz,
není to žádná legrace k Betlému je kus.
Tu pospíchá pan Zemánek nese koš housek,
za ním Machytka perníkář perníku kousek.
Pan Šefr mu zas posílá kornout cukroví,
a co nesou ostatní hned všecko povím.
Večerník schání kopejko jen to nejmenší,
Chce mu udělat bačkorky v ten čas nejhorší.
Hudský řinčí jen to břinčí dělá dva panty,
chce je také Ježíškovi k jesličkám dáti.
Šefrová mu také chystá jablek košíček,
paní Najmanová chce dát mléka hrníček.
Pan Mazanec hrnec sejra hodně kyslého,
Přidil krejčí zase schání něco starého.
Daníček tam na Trávníkách pilně pracuje
a teď právě jelita z hrnce vytahuje.
Křičí honem ženo obleč sukni nějakou
vezmi tam ňáký jelito ať si pošmáknou.
Bredler ten tam ještě mlátí dělá kolíbku,
Večerník již s bačkorkami stojí u ponku.
Kdybyste hodně pospíšili mohli jste s námi jít,
Na Zámostí všecko čeká tam se máme sjít.
Tu běží Brožek mydlinka celý se třese,
tu truhličku s břitvami pod paží nese.
A když doběh až tam dolů proti Koníčku,
Klopýtl tam o hromádku rozbil truhličku.
Pan Urbánek také shání kousek restlíku
aby mohl Ježíškovi ušít košilku.

http://www.zeleznybrod.cz

Žídek leží na posteli jako zabitej
a přece chtěl mít pro Ježíška štruzák ušitej.
Žena ho s vařečkou dolů s postele zhání,
člověče tobě Bůh nedá žádné požehnání.
Stavitel Ježek zas praví tu při večeři,
ženo nevím co bych mu dal to mě to mrzí.
Žena praví musíš taky na něco kouknout,
Vždyť to můžeš na zedníkách v létě utrhnout.
Pan Herbe z Brodce mu chystá flašku
s punčmasou,
Udatný již na něj čeká před nimi s basou.
Pospíšej si trochu přece vždyť tu přemrznu,
já bych tam rád taky doběh ať mu zavrznu.

ZAJÍMAVOSTI

Železnobrodská
koleda

Zajímavosti
historie

Už je pozdě na noc všechno v Brodě spí,
pan Urbánek ale dosud za stavem sedí.
Člunek lítá jen to kmitá dělá kanafas,
najednou mu člunek vylít uďál velkej kaz.
Třikrát je již odzvoněno vlak mocně dýchá,
tu však z Brodu ještě jeden pán moc pospíchá.
Musíme tu na něj počkat nesmíme ho zmást,
Je to milý bratr Tůma číslo jedenáct.
Tak s Bohem Železný Brode na ten dlouhej
čas,
za jeden dva měsíce vrátíme se zas.
A teď budem pospíchati všichni k Betlému,
tam se budem všichni klanět králi věčnému.
Železnobrodská koleda vznikla asi v druhé
polovině 19. století. Složil jí téměř slepý
harmonikář Josef Mečíř a ve čtyřicátých
letech 20. století její text zapsala Božena
Malinová, bývalá ředitelka dívčí školy
v Železném Brodě, a nápěv muzikant Jiří
Piroch. Tehdy ještě někdejší sousedé,
o kterých se v koledě zpívá, žili, nebo si lidé
na ně pamatovali.
Koleda má několik podob. V loňském
zpravodaji vyšla v trochu jiném podání.
ZPRAVODAJ PROSINEC 2011
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ZAJÍMAVOSTI
ZA AKCÍ
OHLÉDNUTÍ

Pojďte s námi
za dechovkou
V sobotu 29. října 2011 ve 14 hodin již poSobota 3. prosince 2011 od 10.00 hodin
osmé ožila jirkovská sokolovna akcí Pojďte
O
JEŽÍŠKOVI
s námi
za dechovkou, kterou pořádá Město
hraje:
Cestě, Liberec
Železný divadl
Brod, Na
dechová
hudba Broďanka
20Jirkov.
Kč, dospělí
40 Kč
avstupné:
Sportovníděti
klub
Na pódiu
se vystřídal
Big Band Rudy Müllera, Broďanka s hosty
Milanem Černohouzem a Blankou Tůmovou
a dechová hudba Český ráj. I tentokrát se sešla
více než stovka příznivců tohoto žánru, aby
příjemně strávili odpoledne při poslechu
známých melodií, při kterých si řada

Ohlédnutí za akcí
návštěvníků také zatančila a v sále panovala
stále veselá a pohodová atmosféra. Děkujeme
všem organizátorům této akce, která si již
našla své místo v kulturním dění na
Železnobrodsku. Velký dík patří také
Autoškole & Autodopravě pana Jiřího
Novotného ze Železného Brodu, která
sponzorsky zajistila dopravu účastníků nově
zakoupeným autobusem.
Božena Měchurová
odbor kultury a školství

(předprodej probíhá v TIS Železný Brod
a na www.e-vstupenka.cz)

Obdarujte pod stromečkem své rodiče
a známé prvním CD železnobrodské
kapely BROĎANKA, s možností
zakoupení v Turistickém informačním
středisku v Železném Brodě.

16
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Kulturní
akce

Městské divadlo
Sobota 3. prosince 2011 od 10.00 hodin

O JEŽÍŠKOVI

Betlémský příběh o narození Ježíška.
Archanděl Gabriel nás provede příběhem
Ježíška, Josefa, Marie a všech, kdo přišli do
Betléma, aby malého Ježíška pozdravili
a obdarovali. Čert ve službách krále Heroda
se sice snaží, seč může, ale archanděl Gabriel
jeho nekalé plány překazí...

Úterý 6. prosince 2011 od 19.00 hodin
ŠŤASTNÁ HODINA PANÍ ZUZANY MALÉŘOVÉ
s herečkou NINOU DIVÍŠKOVOU
vstupné: 110 Kč (předprodej probíhá v TIS Železný Brod
a na www.e-vstupenka.cz)

Zuzana Maléřová je autorkou několika knih (např.: Život
je kulatý, Pracovní intimnosti, Hlas se stínem, Psáno v kóji,
Ghetto vyvolenců, Počítání času, Křehké otázky, Šťastná
hodina a Proč kluci milují fotbal). Kniha „Šťastná
hodina“ je pozoruhodnou, intimní sbírkou padesáti
Nina Divíšková příběhů žijících osobností. „Když naše slova naleznou
domov, zažíváme šťastnou hodinu,” vítala neděli co neděli
autorka své hosty v živém vysílání Českého rozhlasu Regina. Knihou se k těmto ztišeným,
ojedinělým setkáním vrací, aby zachytila, co z našich životů mizí a co zůstává.
Paní herečka Nina Divíšková se narodila 12. 7. 1936 v Brně. Při studiích na DAMU
se seznámila s manželem J. Kačerem (herec a režisér). Hrála v ostravském Divadle P. Bezruče
a poté celých 35 let hrála v Činoherním klubu v Praze. V současné době spolupracuje s řadou
divadelních scén v Praze. Můžeme ji také vidět v televizních seriálech Ulice (Libuše Šmídová)
a Vyprávěj (babička Běta).
Pořad Šťastná hodina bude pokračovat i v roce 2012, již nyní se můžete těšit na tyto známé
herečky: 16. 2. 2012 Táňa Fischerová, 11. 4. 2012 Naďa Konvalinková.

PF 2012
http://www.zeleznybrod.cz

přehled
Kalendářní
AKCEakcí
KULTURNÍ

hraje: divadlo Na Cestě, Liberec
vstupné: děti 20 Kč, dospělí 40 Kč

Alena Matějková
odbor kultury a školství
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Pátek 9. prosince od 10.00 hodin

O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU

KULTURNÍ AKCE

hraje: MLS, Ústí nad Labem, (autor K. Herzinová)
vstupné: 35 Kč, představení pro školy – volná místa nabízíme veřejnosti
Princ Vladan, který v nepřítomnosti rodičů provdá své tři sestry
za krále Slunce, Měsíce a Větru,
se zamiluje do jejich sestry –
hvězdy Večernice. Jeho láska
prochází zkouškou, ve které ale
neobstojí, a přes varování Večernice otevře dveře třinácté komnaty
a osvobodí zlého krále ohně. Ten
unáší Večernici do své ohnivé
sopky a jen princovi švagři –
Slunečník, Měsíčník a Větrník –
vědí, kde ji hledat. S jejich pomocí
princ získá v ledové říši po těžkých
zkouškách od královny ledu
kouzelný meč, jehož ledové ostří
mu otevře cestu skrz plameny
do jícnu sopky za králem ohně. Po divokém souboji je Ohnivec poražen a osvobozená
Večernice konečně může padnout princi do náruče. Její bratři, kteří celou dobu vší silou
pomáhali princi v jeho nelehkém úkolu, milence kouzlem přenášejí k princovým rodičům. Ti je
s radostí vítají a chystají velkou svatbu pro svého syna a jeho vyvolenou - nejkrásnější hvězdu
na nebi. Věříme, že pohádka, která není pouze divadelním zpracováním filmu „Princ
a Večernice“ režiséra V. Vorlíčka, přinese malému i dospělému divákovi výjimečný zážitek.
Středa 14. prosince 2011 od 10.00 hodin

DVA SNĚHULÁCI O VÁNOCÍCH
hraje: Liduščino divadlo, Praha
vstupné: 35 Kč – představení pro školky
volná místa nabízíme maminkám s dětmi na MD

2018

Před chaloupku na kraji vesnice se z kopce skutálí
sněhové koule a ejhle – poskládají se z nich dva
sněhoví panáčci. U chaloupky se jim líbí a jsou
moc rádi, že mohou zblízka pozorovat, jak
se hospodář s hospodyní připravují na vánoční
svátky. Jenže najednou se objeví čertík, který má
za úkol Vánoce pokazit. Začne vymýšlet řadu
nástrah, aby se v naší chaloupce Vánoce nevyvedly. To sněhuláci nenechají jen tak a čertíkovi
jeho nekalé rejdy překazí. Musí dávat pozor, aby se v jeho blízkosti nerozpustili. Všechno
nakonec dobře dopadne, čert se vrátí do pekla s nepořízenou a sněhuláci dostanou od hospodáře
za odměnu vánoční nadílku. Veselá pohádka s koledami vás jistě příjemně naladí na blížící
se vánoční svátky.
Alena Matějková
odbor kultury a školství
http://www.zeleznybrod.cz
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Středa 14. prosince 2011 od 19.00 hodin

akce

ADVENTNÍ KALENDÁŘ – VÁNOČNÍ KONCERT

Soubor MUSICA DOLCE VITA vznikl v roce 2005
a od roku 2007 vystupuje v novém složení - Daniela
Demuthová (mezzosoprán), Zbyňka Šolcová
(harfa) a Žofie Vokálková (flétna). V novém složení
vydaly v roce 2009 CD „Poetická zastavení“, které
je pro posluchače milou vzpomínkou na
stejnojmenný koncert. Dále natočily CD „Klenoty
české hudby“, které vyšlo k úspěšnému programu
téhož názvu. Na předvánoční trh připravily další
novinku pod titulem „Adventní kalendář“, kde
zazní 24 adventních a vánočních skladeb pro
zpříjemnění nejkrásnějších svátků roku. Trio
MUSICA DOLCE VITA má na svém kontě již
desítky úspěšných představení a na mnohá
koncertní pódia se pravidelně vrací. Věříme, že
i pro vás bude tento koncert krásným vánočním
dárkem.

KULTURNÍ AKCE

účinkuje: MUSICA DOLCE VITA, Praha
vstupné: 130 Kč (předprodej probíhá v TIS Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz)

Připravujeme na leden Abonentky
27. 1. 2012 – Křemílek a Vochomůrka
Čtyři pohádky z mechu a kapradí,
divadlo Anfas, Praha
31. 1. 2012 – BESÍDKA 2011
Pásmo nejnovějších scének, skečů, písní
a tanců; divadlo Sklep, Praha
účinkují: D. Vávra, M. Šteindler, J. Fero
Burda, F. Váša, L. Andelová, J. Hanáková,
T. Kučerová, M. Marinová, H. Navarová,
R. Fojtíček, D. Noll, J. Podzimek a V. Vytiska
vstupné: 260 Kč (předprodej od 5. 12. 2011
v TIS Železný Brod nebo na www.evstupenka.cz)

V letošním roce nebudeme prodávat
Abonentky na divadelní sezónu 2012.
Nabízíme ale dárkové poukazy v hodnotě
250 Kč a 500 Kč. Pokud nevíte, čím udělat
svým blízkým o Vánocích radost, zakupte
právě tyto originální poukazy. Obdarovaný si
sám bude moci vybrat, na jaké divadelní
představení daný „kredit” vyčerpá. Dárkové
poukazy jsou v prodeji od 5. 12. 2011 v Turistickém informačním středisku Železný Brod,
kde se o této akci dozvíte více informací.
Dárkový poukaz 500 Kč
na libovolné divadelní
představení.
Železný Brod 2012

Alena Matějková
odbor kultury a školství

http://www.zeleznybrod.cz
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Městská galerie Vlastimila Rady
přízemí radnice
1. 12. 2011–8. 1. 2012

SKLENĚNÉ BETLÉMY
1. prosince 2011 v 16 hod. VERNISÁŽ

KULTURNÍ AKCE

Otevírací doba galerie v době konání výstavy
Skleněných betlémů:
úterý – neděle 13–16 hod.
Tato nejnavštěvovanější výstava se koná již potřetí
a doufejme, že i letos bude součástí Vaší příjemné
vánoční nálady a adventu.
Kromě tradičních skleněných betlémů bude
výstava doplněna vánočními stromky, které
ozdobí děti a učitelé z našich mateřských
i základních škol a SUPŠS. Atmosféru dotvoří
malované obrazy Milady Doležalové se zimními
motivy.
Na vernisáži vystoupí děti ze ZŠ Pelechovská.
Alena Malafarinová
odbor kultury a školství

figurka „Baltazar”
tvůrce: MgA. Martin Hlubuček

Panu Josefu Fraňkovi k devadesátinám
Pan Josef Franěk z Alšovic se narodil v prvních letech
Československé republiky. Studoval na Sklářské škole vinutí
figurek u profesora Brychty. Svou profesní dráhu začal ještě
před válkou u soukromých firem a po jejich znárodnění pak
pracoval až do důchodu v Železnobrodském skle jako domácí
figurkář ve své dílničce v Alšovicích.
Za svůj život vytvořil spoustu nádherných skleněných figurek,
které těší lidi dodnes, například na výstavách skleněných
betlémů. Jeho figurky upoutávají svou dokonalou propracovaností a nápaditostí a vyznačují se nezaměnitelným
uměleckým rukopisem.
Jméno Josef Franěk je ve figurkářských kruzích již léta pojmem.
Ale pan Franěk je obdivuhodný i po stránce lidské – ve svém
Josef Franěk
věku si stále zachovává zájem o vše kolem sebe, životní
optimismus a jiskru v oku. V těchto dnech se pan Franěk dožívá krásných 90 let.
Ráda bych mu za sebe i za širokou veřejnost popřála ještě mnoho spokojených let a hlavně
hodně zdraví. Pane Fraňku, přejeme Vám k narozeninám všechno nejlepší!
Alena Kortanová

20
22

http://www.zeleznybrod.cz

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

Městské muzeum v Železném Brodě
V prosinci bude muzeum otevřeno v tyto dny:
Běliště, národopisná expozice:
čtvrtek 1. 12. – neděle 4. 12. Vánoční trhy
sobota 10. 12., 17. 12., 31. 12.
neděle 11. 12., 18. 12. 2011, 1. 1. 2012

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 zboží – ozdoby,
dekorace, 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.

KULTURNÍ AKCE

náměstí, sklářská expozice:
pátek 2. 12., 9. 12., 16. 12., 23. 12.,
30. 12. (10.00–16.00) Zimní sklářské pátky
sobota 10. 12., 17. 12., 31. 12.
neděle 11. 12., 18. 12.

V rámci Vánočních trhů vystoupí na Bělišti
v neděli 4. 12. 2011 od 10 hod. žesťový
kvintet žáků ZUŠ v Železném Brodě.
Klasickými koledami posluchačům
navodí vánoční atmosféru, ale zahrají i
spirituály ve swingovém aranžmá.
P. Hejralová, K. Řezníková, S. Mlejnková
Městské muzeum
http://www.zeleznybrod.cz
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Srdečně zveme všechny občany Železného Brodu a okolí
na adventní a vánoční koncerty:

VÁNOČNÍ NADÍLKA
KULTURNÍ AKCE

Zveme všechny maminky, tatínky, dědečky, babičky,
tetičky a strýčky, kamarády a kamarádky a všechny příznivce.
Koledy a vánoční písně zahrají a zazpívají nejmladší žáci hudebního
oboru a děti z pěveckého sboru

HVĚZDIČKY
Městské divadlo v Železném Brodě
ve čtvrtek, dne 15. prosince 2011 v 17 hodin
Vstupné dobrovolné

ADVENTNÍ KONCERT
dětského pěveckého sboru a jeho sólistů

Řetízek
Miloslava Vacíková, Vojtěch Wachtl - varhany, klavír
Sbormistr: Josef Hlubuček
Kostel sv. Jakuba Většího v Železném Brodě
v neděli, dne 18. prosince 2011 v 17 hodin
Vstupné dobrovolné
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ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
Účinkují spojené pěvecké sbory

HVĚZDIČKY a ŘETÍZEK,
doprovází dechový orchestr

BROĎANKA
Náměstí v Železném Brodě
ve čtvrtek, dne 22. prosince 2011 v 17 hodin

Řetízek dětský pěvecký sbor Children´s choir www.retizek.eu
Josef Hlubuček, ZUŠ, Koberovská 589, 468 22 Železný Brod,
tel. 483 389 327, 777 894 050, e-mail: zuszb@volny.cz

Dětský pěvecký sbor

Řetízek

potěší své posluchače na těchto koncertech:

KULTURNÍ AKCE

Železnobrodští skauti přinesou BETLÉMSKÉ SVĚTLO – symbol pokoje.

* neděle 27. listopadu 2011 v 9 hodin zpívají Řetízek a Hvězdičky Hosana a koledy
*
*
*
*
*
*
*
*

v modlitebně Jednoty bratrské na Brodci - 1. adventní neděle
sobota 3. prosince 2011 v 15 hodin v modlitebně Církve adventistů v Turnově
pátek 9. prosince 2011 v 17 hodin v kapli sv. Anny na Hamrskách
sobota 10. prosince 2011 v 16 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Držkově
pátek 16. prosince 2011 v 17 hodin v Chrámu pokoje v Chrastavě – vernisáž výstavy
“Hvězda hudby a stromků“
sobota 17. prosince 2011 v 18 hodin v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále
neděle 18. prosince 2011 v 17 hodin v kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodě
čtvrtek 22. prosince 2011 v 17 hodin „Zpívání pod vánočním stromem“
na náměstí v Železném Brodě, spolu s Hvězdičkami a Broďankou
středa 28. prosince 2011 v 15 hodin v kostele sv. Vavřince v Chrastavě - benefiční

Na všech koncertech a v ředitelně ZUŠ můžete získat CD

Řetízek: Kyrie eleison, České Vánoce s Řetízkem
foto:a Honza
DVD „Brok
Řetízek 2010 “ – záznam vánočního koncertu v Rokytnici nad Jizerou

http://www.zeleznybrod.cz
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Živý Betlém na náměstí v Železném Brodě
v pátek 16. prosince 2011 v 17 hodin

KULTURNÍ AKCE

Vážení přátelé,
proslýchá se, že se v pátek 16. prosince 2011
v 17 hodin objeví vánoční hvězda na
železnobrodském náměstí! A že za ní přijdou
i mudrci, aby je dovedla do Betléma a mohli se
poklonit narozenému Synu Božímu! Můžete
být u toho, můžete jít s nimi za hvězdou...
Členové Ochranovského sboru při
Českobratrské církvi evangelické
(Jednoty bratrské)
Vás a Vaše děti
chtějí v předvánočním čase obdarovat troškou radosti.
Chceme připravit
„živý Betlém“.
Budeme ho však
dělat poprvé a nevíme, jak se nám to
podaří. Zazní mnoho koled a písní.

Sejdeme se na
náměstí 3. května a budeme čekat,
až se objeví vánoční
hvězda. Za ní jistě
přijdou mudrci –
králové. A ti Vás
pozvou na cestu do Betléma. Ve skutečnosti
jen na Brodec – ke kostelu Jednoty bratrské.
Cestou můžete zpívat vánoční koledy a písně.
Stejně tak i u kostela, kde by měla čekat
„svatá rodina“, které se mudrci – králové
pokloní.
A pak bude teplý čaj.

Chcete prožít s námi něco nového?
Tak přijďte! Budeme se na vás těšit!

20
26
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„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou
radost, která bude pro všechen lid. Dnes se
vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě
Davidově.“
To řekl anděl Páně překvapeným pastýřům
v betlémské krajině.
(Evangelium podle Lukáše 2,10-11.)
Když potkáme lásku v jakékoli podobě, je to
radost! Lásku potřebujeme pro svůj
každodenní život. Bez lásky je na světě moc
smutno. Lásku hledáme hned po narození a není chvíle
našeho života, kdy
bychom o ni nestáli.
Učíme se ji přijímat
i rozdávat, jsme
nešťastní, když se
ztrácí z našich vztahů, když se hroutí
a neumíme ji zachránit.
Vánoce jsou časem
možného setkání
s nejdůležitější láskou našeho života.
Může nás oslovit
vánoční evangelium
o Boží lásce, která
přivedla na svět
Spasitele, Ježíše
Krista. To proto, že
Bůh má zalíbení
v lidech, vždyť jsou
jeho stvořením!
Přeje jim radost
a pokoj, nabízí svou lásku. Kdo chce, může ji
přijmout, může se z ní radovat, nebude už
nikdy úplně sám.
Přejeme vám, milí přátelé, hodně lásky lidské
i Boží – nejen o Vánocích.
Sváteční vánoční bohoslužebné shromáždění v Ochranovském sboru bude v neděli
25. prosince v 9 hodin.
Komenského 603, Brodec, Jednota bratrská
Srdečně vás zveme !
Jiří Polma
ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

Vánoční a novoroční římskokatolické
bohoslužby v Železném Brodě a okolí
ŠTĚDRÝ DEN – 24. 12. 2011
Klokočské Loučky (sv. Antonín) – 16 hod.
Zásada (sv. Prokop) – 20 hod.
Bzí (Nejsvětější Trojice) – 22 hod.
Železný Brod (sv. Jakub) – 24 hod.
Krásná (sv. Josef – bohoslužba slova) – 24 hod.

PF 2012

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
(2. SVÁTEK VÁNOČNÍ) – 26. 12. 2011
Železný Brod (sv. Jakub) – 9.30 hod.
Držkov (sv. Bartoloměj) – 16 hod.
SV. SILVESTRA – 31. 12. 2011
Zásada (sv. Prokop) – 16 hod.
Železný Brod (sv. Jakub) – 18 hod.

Kostel sv. Jakuba Většího

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY ź koncert Lédlových ve Bzí (kostel
Nejsvětější Trojice – 10. 12. v 16 hodin)
MARIE (NOVÝ ROK) – 1. 1. 2011
Železný Brod (sv. Jakub) – 9.30hod.
ź koncert pěveckého sboru Řetízek
Klokočské Loučky ( sv. Antonína) – 11 hod.
(kostel sv. Jakuba v Žel. Brodě – 18. 12.
Krásná (sv. Josef) – 16 hod.
v 17 hodin)
Mše sv. v další dny jsou dle obvyklého pořadu.
Možnost svátosti smíření je vždy přede mší sv.
nebo kdykoli po osobní domluvě.

KULTURNÍ AKCE

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
(BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ) – 25. 12. 2011
Železný Brod (sv. Jakub) – 9.30 hod.
Krásná (sv. Josef) – 16 hod.

Přejeme Vám všem požehnané a radostné
vánoční svátky, rodinnou pohodu a pokoj
v srdcích!
P. Jan Jucha MS

Římskokatolická farnost Železný Brod pořádá ADVENTNÍ KONCERT
v neděli 11. 12. 2011 od 15 hod. v kostele sv. Jakuba Většího v Žel. Brodě
Veronika Lédlová viola, trombon, zpěv; Kateřina Lédlová violoncello, zpěv
Eva Lédlová zpěv; Bohuslav Lédl varhany

Kfoto:obnově
Honza Brok misijního kříže u svatojakubského kostela
V posledním čísle železnobrodského zpravodaje
jsem uveřejnil krátké upřesňující sdělení k obnově
misijního kříže v zahradě svatojakubského kostela
a vzápětí jsem byl pamětníky požádán o jeho
důležité doplnění. Zdejší farníci si totiž dobře
pamatují na autorku předchozí malby z roku 2004,
paní Irenu Hauptmanovou – akademickou malířku,
která se v pozdější době zásadním způsobem
http://www.zeleznybrod.cz

podílela na restaurování iluzivního oltáře sv. Jana
Nepomuckého v kostelíku na Poušti. Při letošní
opravě misijního kříže se Standa Pelikán striktně
držel původní, povětrností značně poškozené
předlohy a při obnově malby na plechovém
korpusu postupoval s maximální ohleduplností
k předchozímu dílu paní Hauptmanové.
Tomáš Kesner, Občanská beseda Železný Brod
ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

21
27

KULTURNÍ AKCE

Betlémské světlo
Rozvoz světla z Betléma vznikl v Rakousku
v roce 1986 jako doprovodná akce k projektu
Licht ins Dunkel (Světlo do tmy). Tento
projekt pomáhal (a stále pomáhá) postiženým
dětem a jeho organizátoři chtěli posléze
darováním Betlémského světla odměnit také
ty, kteří nezištně pomáhají a nosí světlo do
tmy postižených dětí. Myšlenka se lidem
zalíbila a začali ji šířit. Světlo se z betlémské
jeskyně přepravuje letadlem do Vídně a odtud
je naši skauti rozvážejí vlakem do dalších míst
České republiky. Betlémský plamínek se ale
podobným způsobem šíří i do Německa,
Švýcarska, na Slovensko, do Polska, Ruska,
Litvy, Běloruska a na Ukrajinu.
Betlémské světlo je spojeno s křesťanskou
tradicí, stejně jako naše kořeny. Člověk ale
nutně nemusí být věřící křesťan, a přesto na
něj může tato myšlenka zapůsobit.
Koneckonců žijeme v prostoru protkaném
křesťanskou symbolikou, aniž bychom si to
leckdy uvědomovali. Boží muka v polích
nebo kaplička obklopená lípami v květu nebo
naopak s listy zbarvenými podzimem jen ještě
umocní okouzlení procházejícího turisty
úžasnou přírodou kolem něj a třeba ho
i přimějí k zamyšlení, co se asi na tomhle
místě stalo a jaké osudy naši předkové prožili.
Křížky a pomníčky v Jizerských horách také
nenavštěvují jen věřící, možná je tomu
i naopak.

Světlo k nám z Betléma
putuje díky mezinárodní
skautské štafetě a šíří se
prostřednictvím spousty
dobrovolníků nejrůznějších jazyků, názorů, postojů a věku, takže
propojuje lidi dobré vůle, kteří by se jinak
nesetkali. Světýlko tak snad někoho inspiruje
k myšlence, že bychom měli hledat především
to, co lidstvo spojuje a nezveličovat rozdíly
neustálými konflikty a mnohdy žabomyšími
spory.
V Železném Brodě budeme letos rozdávat
Betlémské světlo ve čtvrtek 22. prosince 2011
od 17 hodin na náměstí u vánočního stromu za
zpěvu pěveckých sborů HVĚZDIČKY
a ŘETÍZEK s doprovodem dechového
souboru BROĎANKA. Přijďte se
zaposlouchat do vánočních zpěvů, a chcete-li
si světýlko odnést domů, vezměte si, prosím,
s sebou svíčku nebo lucerničku.
Betlémské světlo budeme mít k dispozici od
odpoledne 17. prosince, rádi Vám ho po
domluvě předáme už dříve:
telefon 483 390 256, mobil 736 411 649,
e-mail: udoli@centrum.cz.
Plamínky radosti v duši nejen o vánočních
svátcích Vám přejí železnobrodští skauti.
http://udoli.hu.cz
Mirka Gaislerová
vedoucí místních skautů

Co nového v Údolí – skauti
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Děti se ve skautském
středisku Údolí scházejí
pravidelně ve středu a ve
čtvrtek, ale kromě toho občas
i o víkendu.
V září a v říjnu si starší skautíci vyrazili na
cyklovýlety do okolí. Za cíl jsme jednou
zvolili rozhlednu Dubecko a podruhé
Masarykovu vyhlídku a rozhlednu Járy
Cimrmana na Nouzově. Znalci vědí, že
návštěva stojí za to!
V sobotu 8. 10. jsme pořádali tradiční
Memoriál Tomáše Hübnera, který byl jako
19letý skaut v létě 1949 zavražděn
http://www.zeleznybrod.cz

v Jizerských horách. Memoriál probíhal
v podobě závodu pro čtyřčlenné hlídky, které
v terénu v okolí Černické skály a Chřibů
procházely jednotlivá stanoviště a plnily
různé úkoly, např. vylézt na strom pro vejce,
přetáhnout vor přes Žernovník, přejít
s pomocí ostatních po laně atd. Počasí bylo
letos výjimečně poněkud drsnější, nicméně
všech 16 hlídek nejen od nás, ale i z Doks,
Jilemnice, Semil, Tatobit a Turnova šťastně
dorazilo do cíle.
Kolem 28. října měly děti prázdniny, takže
starší skautíci se místo schůzky vydali na
výlet do okolí Brodu, kde podle mapy hledali
ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

Na sychravý listopad byl naplánován Den
stolních her. Ale počasí bylo nakonec lepší
než v říjnu, takže jsme kriskros, bingo, dámu,
stolní hokej a fotbal, vrhcáby atd. střídali
s florbalem a basketem. Došlo i na turnaj
v jednotlivých hrách a vyhlášení vítězů,
nicméně zvítězili všichni, kdo se zúčastnili
a užili si pěknou aktivní sobotu.
V prosinci nás čeká předvánoční víkendovka
a rozdávání Betlémského světla.
Luboš Hušek - Balú

KULTURNÍ AKCE

zakreslené cíle. Při orientaci v terénu objevili
a pozorovali i několik nádherných mloků
a nasbírali spoustu březové kůry. Stihli i malý
ohýnek.
Vlčata a světlušky využily tří dnů podzimních
prázdnin pro pobyt v zapůjčené chatě na
Vrátě. Součástí byl výlet do okolí Kořenova
po vojenském lehkém opevnění z druhé
poloviny třicátých let. Cestou se děti
seznámily s historií unikátní a jedinečné tratě
Tanvald -Harrachov.

TJ SOKOL HRUBÁ HORKA VÁS ZVE NA

DĚTSKÉ MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
Sportovní a dovednostní hry a hlavně tanec
SOKOLOVNA HRUBÁ HORKA
v sobotu 3. 12. 2011, začínáme od 14.00 hodin
Perfektní disko hudba, Mikuláš s čertem a andělem určitě přijde.
Občerstvení jak pro malé, tak i pro odrostlejší je zajištěno.
Vstupné 30 Kč (dospělí), 10 Kč (děti), masky zdarma.

ČČK HRUBÁ HORKA POŘÁDÁ

MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU S PŘEKVAPENÍM
K tanci a poslechu hrají KAPELNÍCI
SOKOLOVNA HRUBÁ HORKA Sobota 3. 12. 2010 od 20.00 hodin
Zveme Vás na příjemné posezení při dobré hudbě a u dobrých
horeckých specialit. Vstupné 60 Kč
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Zimní sklářské pátky
STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
SKLÁŘSKÁ,
Sklářské pátky začínají v 10 hod.
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
foto: Ernestosklářských
Malafarina
plastik světově známých
výloňská výstava Betlémů
tvarníků 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
DETESK, 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 do provozovny firmy Detesk
(asi
500
m odBrok
centra města, při silnici směrem
foto:
Honza
na Semily), www.detesk.cz
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Lampglas s. r. o.
Prodejna v Železné ul. 103
(dříve prodejna KORTAN –
SKLO BIŽUTERIE)
předvádění výroby u sklářského kahanu. Bezplatně s odborným výkladem,
bez rezervace, po celou dobu otevření
prodejny. Možnost navléknutí si bižuterie dle
vlastního návrhu. Prodej ručně vinutých perlí,
bižuterie a skleněných figurek.
Otevřeno: po – pá 9–17 hodin.
Kontakt: tel.: 777 987 070
Prodejna ve Štefánikově ul. 520 – prodej
nevšední bižuterie z vinutých perlí, převážně
z perlí benátského typu s plátkovým stříbrem
a 24 karátovým zlatem, klasické vzory
i vlastní moderní design. Možnost vlastního
návrhu bižuterie.
Otevřeno: po – pá 9.30–17 h., so 9.30–15 h.
Kontakt:Tel.:603 178 960, www.lampglas.cz
Obě prodejny jsou od sebe vzdáleny asi 200 metrů.

Firemní prodejna DT GLASS,
s.r.o. Její firemní prodejnu
s předváděním výroby naleznete na nábřeží Obránců míru.
Předvádění výroby probíhá do 15 hodin.
Zde si můžete také zakoupit firemní výrobky –
dekorační sklo z foukaných trubic.
Otevřeno: po–pa 10.00–11.30 a 12.00– 16.30.
Konatkt: tel.: 483 389 819, 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.

Otvírací doba prodejny:
po – pá 9–12 hod. a 13–17 hod., so 9–12 hod.
http://www.zeleznybrod.cz
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Blahopřejeme jubilantům

Josef Šefr
Dagmar Medková
Miluška Palová
Stanislav Poláček
Libuše Hlubučková
Eva Pavlatová
Radomír Jakoubě
Bohumil Vele
Věra Mrklasová
Jaroslava Bursová
Olga Hloušková
Libuše Kurfiřtová
Jaroslav Vošvrda
Emil Jakoubě

Jan Váňa
Marie Bíglová
Olga Štrynclová
Marie Peštová
Věra Halamová
Jaroslav Kalfus
Ludmila Kopalová
Magdalena Šprachtová
Jarmila Vávrová
Ludmila Šefrová
Robert Křapka
Jindřich Hlubuček
Miloslav Dolenský

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
URNÍ AKCE
KULT

V měsíci listopadu 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 prosinci a nepřejete si být
zveřejněni v dalším vydání Železnobrodského zpravodaje,
můžete zavolat do redakce na tel. č.: 483 333 925,
mobil: 739 286 876 nebo napsat na e-mail:
zpravodaj@zelbrod.cz, a to nejpozději do 12. prosince 2011.

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

PŘÍSPĚVKY

Ohlédnutí za akcemi

Ken Follett: Pád titánů (Století 1)
První část monumentální historické ságy,
v níž autor mapuje a propojuje životní osudy
několika rodin z různých částí světa, jimž
život vložil do cesty zásadní překážku – první
světovou válku.
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Ian McEwan: Solar
Michael Beard je nositelem Nobelovy ceny
za fyziku, ale svou nejlepší práci odvedl
v raném mládí. Jako padesátník žije ze své
pověsti, přednáší za horentní honoráře
a s vlažným zájmem vede štědře dotovaný
výzkumný program týkající se globálního
oteplování. Seznamujeme se s ním ve chvíli,
kdy se rozpadá jeho páté manželství. Když
se Beardovy profesionální a intimní světy
protnou v typicky mcewanovském dějovém
zvratu, dostane nečekanou příležitost vymanit
se z manželské krize, oživit vědeckou kariéru
a spasit svět před hrozící environmentální
katastrofou.
Jo Nesbø: Lovci hlav
Ve svém dalším napínavém románu uvádí
autor na scénu nového hrdinu. Roger Brown
je podle svého mínění nejhůře placeným
lovcem hlav v Norsku. Má příliš drahou vilu
a příliš krásnou manželku, a proto si přivydělává občasnými krádežemi uměleckých
děl. Při jedné akci ale zjistí něco, co ani
nechtěl vědět, a role se obracejí – on sám se
stává štvanou zvěří.

Irena Dousková:
Darda
Potřetí se po letech
setkáváme s Helenou, hrdinkou „Hrdého
Budžese“, nyní vdanou ženou a matkou dvou
dětí. Společenská realita se změnila, ale žádná
idyla se nekoná. Místo normalizační krize je
tu krize středního věku a ze všech stran
přichází jedna darda za druhou.
Ivana Hutařová: Jedna vražda stačí
Příjemná detektivka o čerstvé důchodkyni
Matyldě, kterou děti vyslaly s jejím malým
psíkem na podzimní dovolenou do
Chorvatska. Místo poklidného trávení
dovolené se Matylda nachomýtá k případům
dvou záhadných úmrtí a díky svým životním
zkušenostem odhaluje motivy a viníky i dávná tajemství.
Marek Řeháček – Petr Kurtin – Jan Pikous:
Příběhy jizerskohorských rozhleden
Kniha příběhů více než dvaceti jizerskohorských rozhleden je oslavou tohoto specifického fenoménu zdejší krajiny.
Dana Hudíková, vedoucí knihovny

Krásné vánoční svátky s knihou
(i bez ní) a vše nejlepší do
nového roku přejí pracovnice
knihovny Dana Hudíková
a Irena Matoušová

TENISOVÝ KLUB Železný Brod
si Vás dovoluje pozvat na

SPOLEČENSKÝ PLES
v sobotu 21. 1. 2012 od 20.00 hod.,
v sokolovně Železný Brod.
K poslechu a tanci hraje skupina Revival 60´s
– společenský oděv nebo retro-tenisový styl.
Sál bude otevřen již od 19 hod., občerstvení zajištěno (p. Morc).
Bohatá tombola, nízké ceny jako na tenise.
Vstupné 120 Kč (v předprodeji 100 Kč v Turistickém informačním středisku).
foto: Honza Brok
http://www.zeleznybrod.cz
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V letošním ročníku celorepublikové
designérské soutěže Národní cena za
studentský design 2011 získala železnobrodská sklářská škola dvě ocenění.
Zvláštní cenu společnosti DesignCabinet CZ
obdržela Zuzana Kynčlová za své hutně
tvarované skleněné mísy „Animal screen",
které vznikly v rámci loňských klauzurních
prací jako návrh pro firmu Valner Art Glass.
Zajímavostí tohoto designu jsou plasticky,
reliéfně vystupující tvary zvířat a použití
barevných skleněných pudrů.
Cenu Unie výtvarných umělců získal student
Matěj Kubík za skleněné „Urny". Soubor
těchto atypických nádob, jejichž design
kultivovaně a přitom s určitou nadsázkou
zpracovává vážné téma, vznikl jako maturitní
práce.
V letošním roce bylo přihlášeno celkem 186
prací z 23 středních a vyšších odborných škol,

12 univerzit a vysokých škol. Studenti
soutěžili v oborech produktový design,
grafický design, oděv, obuv a doplňky, šperk,
nábytek, sklo, porcelán a keramika, svítidla,
interiér a architektura, textil. Nejpočetněji
zastoupenými byly letos obory oděv, obuv
a doplňky, grafický design a produktový
design. Za zmínku stojí, že také konkurence
středních škol byla v letošním roce vysoká –
23 středních a vyšších odborných škol
nominovalo celkem 75 prací.
PhDr. Lenka Žižková, ředitelka nadačního
programu Design Cabinet CZ, ve svém
komentáři ocenila činnost železnobrodské
sklářské školy, která se neustále snaží
propojovat s reálnou praxí, což přináší
prokazatelně pozitivní výsledky. Celá řada
studentských návrhů totiž vzniká pro
konkrétní firmy, které je následně realizují
nebo zařazují do svého výrobního programu.
MgA. Martin Hlubuček

Zuzana Kynčlová, mísy „ANIMAL SCREEN"
2011, Ø = 16–20 cm
hutně tvarované sklo
(design pro firmu Valner Art Glass)

PŘÍSPĚVKY
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Ocenění pro SUPŠ sklářskou v Železném Brodě

Matěj Kubík, nádoby „URNY"
2010, v = 42–47 cm sklo foukané
do rotační formy a hutně tvarovaný
detail na víku

http://www.zeleznybrod.cz

25
33
ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

Městský vánoční strom v Železném Brodě
bude ozdoben sklem
V tomto roce se na městském vánočním stromě objeví velké
vánoční skleněné koule, vyrobené ve sklářské huti zdejší
uměleckoprůmyslové školy.
Namísto tradičních vánočních motivů, které by se v tomto
měřítku nijak neuplatnily, zvolili skláři jednoduché
abstraktní pojednání – zatavenými skleněnými nitěmi, pudry
a drtěmi vznikly nepřeberné barevné kombinace. Řada z nich
je záměrně výrazná, aby byly viditelné také přes den, kdy
strom nebude rozsvícený.
„Věříme, že klasickým ozdobám vánočních stromků doposud
neodzvonilo – nemalou zásluhu na neopakovatelném kouzlu
Vánoc měl vždy právě stromeček, třpytící se nádhernými
skleněnými baňkami a světelnými efekty", říká ředitelka školy
akad. soch. Zdeňka Laštovičková.
Jan Jelínek, student 4. ročníku,
Móda používání skleněných vánočních ozdob nastala při realizaci vánočních skleněných
s obdobím secese, tedy na konci 19. století. V Čechách se koulí. Foto: archív SUPŠS
stromečky zdobily skleněnými ozdobami, dlouhou dobu
dováženými z Německa (centrem výroby vánočních ozdob bylo od poloviny 19. století
město Lauscha). Typicky české vánoční ozdoby, onen nejznámější typ foukaných vánočních
ozdob, se objevují až ve 30. letech 20. století. Skleněné vánoční ozdoby se nedají srovnávat
s ozdobami plastovými a je dobře, že se v poslední době stále více lidí navrací k této krásné
tradici.

PŘÍSPĚVKY

Sklářské workshopy pro žáky 7.–9. tříd
pokračují!
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Již více než 25 žáků základních
škol projevilo naplno svou
výtvarnou kreativitu!
Kurz, jehož předností je, že se
koná zcela ZDARMA a že si
veškerá výtvarná díla žáci odnášejí domů, bude pro značný zájem
ze strany žáků ZŠ pokračovat až
do konce roku 2011.
Workshopy probíhají vždy
v pondělí od 15.00– 17.00 hodin.
1) skleněná bižuterie (kromě
klasických technik si žáci vyzkouší i techniku skl. smaltu)
2) práce u sklářského kahanu (zaměřeno na tvorbu skl. perliček a originálních šperků)
3) rytí skla (zaměřeno na drobné rytecké práce na tabulkové sklo)
Další informace: tel.: 483 346 162, email: sekreatriat@supss.cz, www.supss.cz
MgA. M. Hlubuček
http://www.zeleznybrod.cz
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Před nedávnem jsme byli osloveni, zda
bychom umožnili exkurzi pro děti
základní školy v rámci jejich školního
projektu Orbis Pictus, a proto 25. října
navštívila naši firemní prodejnu
s předváděním výroby třída IV. A
základní školy Školní 700 s paní
učitelkou Michaelou Sáblovou. Již
předem jsme se společně dohodly
na postupu a programu této malé akce.
Děti vytvořily z modelíny návrhy
na skleněné figurky na téma „betlém
a zvířátka” a přinesly je ve stanovený
den k nám.
Po příchodu nejprve se zájmem
sledovaly, jak před jejich očima vzniká
z roztavené tyčky skla u sklářského
kahanu skleněná figurka – zvířátko. Během toho dostávaly výklad uzpůsobený jejich věku
a délce pozornosti. Jen několik málo dětí tuto práci znalo z domova od svých rodičů nebo
od rodinných známých, pro většinu to byl zcela nový zážitek.
Protože naše firma vyrábí i vinuté perle (ručně tvarované skleněné korálky), tak po této malé
ukázce přišel čas na samotnou tvorbu jednoduchých náhrdelníků z u nás zakoupených perlí,
a to na paměťový drát, který zde všem dětem zakoupila jejich paní učitelka z jejich třídního
fondu. Děti tak měly možnost vyrobit sobě nebo maminkám malý vánoční dárek.
Na závěr návštěvy byly vyhodnoceny nejzajímavější dětské modelínové návrhy a jejich
tvůrkyně Tereza Cvrčková, Kamila Tůmová a Šarlota Zlatušková si odnesly jako cenu malé
figurky andílků z naší tvorby.
Překvapila nás kreativita a zápal takto malých dětí a mnohé z jejich nápadů nás opravdu
zaujaly. Hned druhý den jsme z nich vyvzorovali skleněné figurky (konkrétně Simona
Vošvrdová, nedávná absolventka sklářské školy a čerstvá zaměstnankyně firmy Lampglas).
Asi ze všeho nejvíce se povedla myška a ovečka, navržené Anetou Satoriovou a Romanem
Ryšavým.
Myslím, že je dobře, když děti mají možnost seznámit se interaktivní zábavnou formou
s
tradiční rukodělnou výrobou, která k našemu kraji patří. Věřím tomu, že dětem poznatky
odsud zůstanou v paměti navždy.
A pro nás byla jejich návštěva velmi milá. Vyvracím obecné tvrzení, že děti jsou dnes
nevychované a nezvladatelné, tyhle byly velmi hodné a zvídavé, zřejmě hlavně díky vedení
jejich iniciativní paní učitelky.

PŘÍSPĚVKY

Jak děti navrhovaly skleněné figurky

Vítáme takové návštěvy dětí a doporučuji jejich výlet
spojit buď s prohlídkou nedalekého Běliště a nebo
v době vánoční s návštěvou výstavy skleněných
betlémů v Městské galerii v Železném Brodě.
Alena Kortanová
Prodejna firmy LAMPGLAS s.r.o. v Železné ulici 103, Železný Brod
(dříve KORTAN – SKLO BIŽUTERIE)
http://www.zeleznybrod.cz
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Putování na ostrov Puntanela – ZŠ Pelechovská

Za mrazivého večera se v pátek 14. 10. sešlo
58 dětí z naší školy u lávky. Vydaly se na
pohádkovou cestu, kde je očekávalo 15 postav
z pohádky Arabela. U Rumburaka
s Bystrozrakým zkoušely zrak, u Arabely
s Petrem předváděly zvířata, s Blekotovými
bruslily, Hyacinta s Karlem musely utišit
a nakrmit. Jako poslední se v lese schovával
Fantomas s Xénií, u kterých si děti
vyzkoušely zmenšování lidí.

Do školy přišli všichni trochu zmrzlí, ale
s úsměvem. Zahřála je teplá polévka a čaj.
Někteří hned zalezli do spacáků a poslouchali
pohádky od Lucky. Ráno, po snídani a úklidu,
se děti konečně dočkaly vyhodnocení
a odměn. Kolem deváté hodiny šly domů.
Chci poděkovat za pomoc při organizaci
pedagogům, bývalým žákům naší školy
a maminkám, které nám upekly sladké
dobroty k snídani.
Hana Týblová

Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace, zve nejen budoucí
prvňáčky a jejich rodiče, ale i všechny ostatní rodiče, sourozence, babičky, dědečky, tety,
kamarády… zvědavé na to, jak to chodí v naší škole na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
sobota 14. ledna 2012 od 9 do 12 hodin
PROGRAM: prezentace činnosti školy, prohlídka školy, ukázková výuka v jednotlivých třídách. Pro nejmenší návštěvníky je připravena Pohádková škola plná her
a soutěží, pro všechny chutné občerstvení. TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Základní škola Školní, Železný Brod

http://www.zeleznybrod.cz

„sledovat“ na diskotékách, takže pozor na průšvihy
s alkoholem! Nebo když chce nějaká rodina
adoptovat děťátko, paní Hlaváčová (která je hned

vedle) je jejich velkou podporou.
Potom jsme se přesunuly k paní Berkové
a Kočvarové, které mají na starosti podporu
zdravotně postižených lidí nebo lidí po úraze.
Pomáhají jim např. zajišťováním různých
zdravotních pomůcek (vozíčky pro vozíčkáře,
průkazy se slevou na jízdné …) Od teď víme, co
znamenají zkratky TP, ZTP a ZTP/P.
Poslední návštěva v budově B byla v kanceláři, kde
se pomáhá lidem v hmotné nouzi, když rodina
nemá na jídlo, nájem ani na oblečení. Na naši
poznámku, jestli ani nás nenechají o hladu
(samozřejmě jen „na oko”), jsme dostaly chutné
Marshmallow!
Závěr našeho dne patřil prohlídce budovy A.
Zástupce starosty pan Louma nás už očekával.
K povídání jsme všichni zasedli ke stolu u starosty
pana Jakubičky. Pak jsme společně s panem
Loumou prošli budovu s mnoha kancelářemi
a skončili na její půdě. Myšleno na opravdové půdě
s tou typickou vůní, jakou všichni známe. Kde se
mísí šero se stářím a zatuchlým vzduchem. Byli
jsme se totiž podívat u radničních hodin
s obrovskými kovovými závažími. Jako vystřižené
z nějakého historického románu. Bez zvoníka.
A skončily jsme v cukrárně u Šefrů. A to je ta sladká
tečka. Díky.
holu

PŘÍSPĚVKY

25. říjen proběhl i pro 9. A ve znamení projektu
ORBIS PICTUS.
Tedy pro tu jemnější a samozřejmě krásnější část
třídy.
A tady je jejich výpověď:
Měly jsme naplánovanou cestu na
Pelechov do sklárny pana
DROBNÍKA. Nejdříve jsme se
zastavily v samoobsluze na Brodci
(bylo to nezbytně nutné pro
úspěšné pokračování). Pak jsme se
řítily do příšerného kopce (jako
bych slyšela Bětku?) a funěly.
Cestou jsme míjely „novou“ školu
a před námi byl další zrádný, ale už
podstatně menší kopec. Když jsme
došly na domluvené místo, zjistily
jsme, že jsme se dostaly úplně
jinam. Chvíli jsme bloudily po
bývalé pelechovské firmě
Exatherm, až nakonec zavolala
třídní panu Drobníkovi, aby nás
ubezpečil, že jsme jen „těsně vedle“
a poslal nás „podle plotu“. Opravdu
přesná informace. Samozřejmě, že jsme šly
opačným směrem. Nakonec jsme přece jenom tu
správnou firmu objevily a pan Drobník nás pozval
dovnitř.
Dozvěděly jsme se něco pro nás nového o leptání
a pískování skla, prohlédly si prostory této malé
firmy a mohly se i zeptat na věci, které nás zajímaly
(tedy spíš naši třídní).
Je fakt, že jsme ale poprvé v životě viděly, jak se
pískuje sklo, jakou práci dá namalovat předlohu
pro budoucí lept, a dokonce nahlédly do místnosti,
kde se „žravými“ kyselinami vyleptává onen
ornament.
Hned po seběhnutí z kopce do údolí nás čekala
návštěva Městského úřadu. Nejdříve jsme
navštívily odbor sociálních věcí a paní Saskovou,
která pracuje jako kurátorka pro děti a mladistvé.
Hned, jak jsme vešly do její kanceláře, jsme se
všechny pečlivě prohlédly ve velkém zrcadle.
Opravdu nás pobavilo, když se usmála a řekla, že
takhle to probíhá vždycky, když za ní přijdou její
„kolegyňky“ s něčím důležitým. Nejprve pohled
do zrcadla a teprve potom to další.
Vyprávěla nám, že tenhle odbor pomáhá dětem
i jejich rodičům projít svízelnými životními
obdobími. Dětem, na které rodiče pro své
problémy, např. rozvod, závislost na alkoholu …,
zapomínají. Také teď víme, kdo nás bude
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Základní škola Školní 700 Vás srdečně zve:
Výstup na Kozákov – tradiční akce, která se koná 22. 12. 2011,
odchod od školy v 8 hod.
Vážení rodiče a přátelé školy,
vaše děti si pro Vás připravily kulturní pořad k příležitosti Vánoc
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ
známé a méně známé koledy, scénický tanec na vánoční téma a další ...
V úterý 20. 12. 2011 v 15 hod. v Městském divadle

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na ZŠ Školní 700 pro rodiny
budoucích prvňáků s ukázkou výuky, prohlídkou školy a dalšími
informacemi se koná ve středu 25. 1. 2012 od 10 do 17 hod.
Přijďte se podívat!

PŘÍSPĚVKY

Pozvánka místní skupiny České
křesťanské akademie - Český ráj:
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Srdečně zveme na přednášku
a besedu s Dr. Ing. Ladislavem
Heryánem, Th.D., ředitelem
kobyliské salesiánské komunity.
Bude přednášet, besedovat a snad i zazpívá na
téma:
Blahoslavenství
ve středu 7. prosince 2011, 18:15, aula Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě.
Sám o sobě uvádí: Narodil jsem se 24. 2. 1960
v Petřvaldě u Nového Jičína. Vystudoval jsem
stavební průmyslovku v Ostravě. Tam jsem
poznal salesiány a začal asi v 17 studovat tajně
filozofii, abych se mohl stát tajným salesiánským knězem. Salesiánem jsem se stal v létě
1981 po druhém ročníku stavební fakulty VUT
v Brně. Stal jsem se inženýrem a po vojně
pracoval ještě 3 roky v Brně v panelárně. Přitom
jsem pokračoval v tajném studiu teologie.
V srpnu 1987 jsem emigroval do Říma, chtěl
jsem zde dokončit studia a jít jako misionář do
Afriky. Po revoluci mne však představení
požádali, abych postgraduálně vystudoval
biblistiku na Papežském biblickém institutu
Biblicum a vrátil se do vlasti.
http://www.zeleznybrod.cz

Vrátil jsem se po 10 letech v roce 1997, a to do
Českých Budějovic. Zde jsem na Teologické
fakultě JU učil 5 let Nový zákon a řečtinu, dělal
ředitele studentské komunity a duchovně
spravoval jednu budějovickou farnost. Od září
2002 jsem v Praze ředitelem kobyliské
salesiánské komunity, což je můj hlavní úkol. Již
řadu let mám rozepsanou disertační práci,
vyučuji na Institutu ekumenických studií ETF
UK, překládám knihy a interní salesiánskou
literaturu, dělám duchovní obnovy a všechny ty
další věci, co se od kněze čekají (nebo možná
i nečekají...).
Motto žádné nemám, na to jsem asi ještě mladý
a hloupý, ale často si opakuji slova „Pane Ježíši
Kriste, smiluj se nade mnou hříšným”. S nimi
jsem se totiž nechal vysvětit na kněze. Mou
největší zálibou je hudba skoro všeho druhu
a chození po lesích a malých horách se sem tam
nějakou hospodou.
Těšíme se na Vaši bohatou účast. A za všechny
členy naší místní skupiny ČKA přeji všem
účastníkům našich přednášek, i těm budoucím,
krásné prožití svátků vánočních a do nového
roku dobré zdraví a veselou mysl.
Ing. arch. Martin Tomešek
ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

KOLEDOVÁNÍ NA POUŠTI
Srdečně zveme na tradiční koledování v kostelíčku sv. Jana
Nepomuckého o druhém svátku vánočním na svatého
Štěpána 26. 12. 2011 ve 13.30 hodin.
Zahájíme „Železnobrodskými vánočními koledami“, které
nacvičí kostelíčkový filharmonický sbor, poté se přidají
všichni přítomní za hudebního doprovodu paní Věry
Hlubůčkové.
Zveme všechny zpěváky i nezpěváky z blízka i z dáli. Přijďte
se potěšit zimní, srdečnou pouštěckou atmosférou.
Hlasivky budou rozmrazovány nebo stimulovány horkým
čajem, punčem a kávou.
Kdo bude chtít koledníky a spolukoledníky potěšit a odměnit,
ať vezme vánoční dobroty či jiné rychle využitelné kalorie a
dárky s sebou. Už teď každému dobrodinci srdečně
děkujeme.
Kostelíček Jana Nepomuckého
Přejeme všem krásné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí
a zdraví v novém roce. A těšíme se na tradičně bohatou účast nejen na koledování, ale i na dalších
akcích na kostelíčku. Na svatojánskou pouť si prosím už nyní rezervujte sobotu 19. 5. 2011.
za organizátory Ing. arch. Martin Tomešek

Sdružení zdravotně postižených
Úřední den od 14 hod.
Schůze výboru od 12.30 h.
ŠLÁPOTY – Sraz ve 14 h.
na Malém náměstí.
Navštívíme výstavu Skleněných betlémů v galerii
Vl. Rady v Žel. Brodě.
21. 12. st
Kluby ONKO a DIA 14 h.
pí Petružálková
Kurz znakového jazyka po dohodě s lektorkou
pí Paldusovou.
Informujeme:
Liga proti rakovině zaslala odborné příručky,
které se týkají různých závažných nemocí.
Jsou k vyzvednutí v kanceláři na Poříčí. Plány
na rok 2012 dostanou členové na začátku
ledna. Výroční členská schůze se bude konat
v únoru 2012, sledujte vývěsky.

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 roku bych chtěla poděkovat všem
těm, kteří během roku zajišťovali a organizovali zájezdy a další akce pro naše členy
a přátele. Domnívám se, že naše činnost
v tomto roce byla úspěšná a účastníci byli
spokojeni.
Všem našim členům a přátelům přejeme
příjemné prožití svátků. Pevné zdraví, radost,
spokojenost a pohodu po celý rok 2012
za výbor přeje
Marcela Minářová

SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM TOMÁŠEM PFEIFFEREM
VE SPOLKOVÉM DOMĚ (Centru sociálních služeb)
V JABLONCI NAD NISOU v úterý 6. 12. 2011 od 18.00 hod.
Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami a záhadami života.
Přednášející biotronik Tomáš Pfeiffer odpovídá na písemné i ústní dotazy posluchačů.
Vstupné je dobrovolné. Info: www.dub.cz
http://www.zeleznybrod.cz
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5. 12. po
7. 12. st
14. 12. st
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Lukostřelci Pojizeří – BLACK ARROWS
12.11. 2011 jsme se účastnili lukostřeleckých
závodů v CHKO Adršpašské skály.
Počasí tomuto poslednímu závodu ze série
Českého poháru opravdu přálo a přispělo
k vytvoření
barvité kulisy u tohoto
extrémního závodu. „Lovit“ v těžkém terénu
prověřilo nejen technickou vyspělost, ale
i fyzičku závodníků, od těch žákovských až
po seniory. Že o tento sport je zájem, svědčila
i přítomnost televize ČT 24 a odvysílání
reportáže v Událostech v regionu 13. listopadu 2011.

A jak naše malá výprava dopadla?
V tradičním loveckém luku jsme získali druhé
místo a nechali tak za sebou téměř celou
reprezentaci z letošního MS v Donnersbachu.
Také v celkovém vyhlášení Českého poháru
jsme v jednotlivcích získali hezkou druhou
příčku. Je to dobrý impuls pro příští
lukostřeleckou sezónu, která začíná už
lednovým závodem v Kokoříně.
Více fotek můžete najít na stránkách klubu…
http://lukostrelcipojizeri.wz.cz/
Jiří Hujer

Lukostřelci Pojizeří

TJ SOKOL ŽB, ODDÍL HÁZENÉ

SPORT

pořádá nábor žactva ve věku 6–8 let
(max. datum narození 1. 1. 2003) dívek i chlapců
k doplnění stávajícího družstva házenkářské přípravky
Půlroční sezónní poplatek (leden 2012–červen 2012) 500 Kč
(zahrnuje poplatek za členství v sokole).
Frekvence tréninků – 2x týdně, úterý a čtvrtek od 16.00 hod. – 17.30hod.
Místo – Hala u autobusového nádraží (podzim, zima),
venkovní hřiště za halou (jaro, léto).
Tréninky jsou zaměřeny na všeobecný sportovní rozvoj a na osvojení základů míčové
techniky. Podpoříte tedy zdravý vývoj vašeho dítěte. Na jaře či v létě účast na turnaji
házené 4+1.
Přijďte se podívat či přihlásit na již probíhající tréninkové jednotky (út, čt od 16 hod.
v hale).

Zdarma nezávazné vyzkoušení tréninků v termínech 8.,10.,15. prosince 2011.
Kontakt : trenér Petr Hloušek, tel. 739 551 269, email: petrhlo@seznam.cz
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14. 12. 2011 od 17 hod.Vánoční besídka
s DDM Mozaika v KC KINO

3. 12. 2011 v 17.00 hod.
v Semilech v restauraci
„U pivovaru” soutěž

Krkonošs
po celý ké menu
den!

o nejlepší KYSELO.

INZERCE

V čase 17.00–17.30 hod.
registrace s vašimi
vzorky. Minimální
množství 1 litr kysela.

http://www.zeleznybrod.cz
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PRODEJ ŽIVÝCH RYB
KAPR, ŠTIKA, AMUR, LÍN, PSTRUH

od 17. do 24. prosince 2011
v rybárně ve dvoře za restaurací

U zvonice
tel.: 603 464 750
Celoroční prodej živých ryb.

VÁNOČNÍ STROMKY
13–15. prosince 2011

Smrčky, jedle, borovičky,
pichlavé smrčky.
V Železném Brodě
na tržnici.
Kontakt: 777 062 561.

Řádková inzerce
Prodám krásný slunný byt 3+1 v os. vl. po
celkové rekonstrukci, plastová okna, nová
koupelna s WC, kuchyň. linka na míru,
vestavné skříně, podlahy, ... Nízké náklady.
Nutno vidět.
Cena 1 170 000 Kč. Dohoda možná.
Tel.: 737 182 718
Koupím staré moto i díly do r. 1975,
Jawa, ČZ i jiné. Tel.: 721 931 287

INZER
INZER
CE
CE

Podmínky inzerce
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Inzerce černobílá o rozměrech:
4,3 x 6 cm
400 Kč
9 x 6 cm
700 Kč
9 x 12,4 cm
1 200 Kč
18,4 x 12,4 cm 2 000 Kč
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-mailu:
zpravodaj@zelbrod.cz
tel. 483 333 925
nebo osobně v přízemí radnice na
odboru kultury a školství.
http://www.zeleznybrod.cz

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.
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