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Informace
pro občany
Slovo starosty
Vždy jsem se těšil na klasickou českou
zimu, Zladovskou
idylu
ZPRÁVY
RADNICE
a spousty sněhu. Pohled na věc se mi ale zásadně změnil, když
jsem se stal starostou. Není divu, když musíte podepisovat
faktury za zimní údržbu, kde jeden takový tužší den stojí
i 50 000 Kč. Určitě si všichni dovedeme představit účelněji
vynaložené peníze.
Nemluvě o tom, že při této zimě šetříme statisícové částky za
teplo. Ke zmírnění nákladů přispělo i to, že jsme srazili
u dodavatele ceny plynu od 1. 11. 2011 o cca 20%, tzn. úsporu
okolo 600 000 Kč.
Asi se mnou tedy nebudou souhlasit všichni, ale když se dívám
ráno na teploměr, vždycky mě potěší, když je nad nulou.
André Jakubička
starosta města
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André Jakubička
starosta Města

Budova B Městského úřadu
www.zeleznybrod.cz
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Rada města Železný Brod po projednání

ź nebylo možno hradit z projektu EU,

ź schvaluje doplněný program dnešního
ź

ź

ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź

ź

zasedání Rady města
schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy mezi Městem Železný Brod
a Obcí Skuhrov na zabezpečené provádění
zápisů údajů do ISÚI adres a nemovitostí
podle zák. 111/2009 Sb., o základních
registrech do 31.12. 2014. Cena za každý
zápis je 100 Kč
schvaluje platový výměr paní Haně
Barešové, prozatímní ředitelce příspěvkové organizace Bytový podnik města
Železného Brodu, se sídlem Příčná 350,
468 22 Železný Brod, v předloženém
znění
bere na vědomí informaci o dosavadním
průběhu výběrového řízení na funkci
ředitele příspěvkové organizace Bytový
podnik města Železného Brodu a jmenuje
komisi pro výběrové řízení na funkci
ředitele příspěvkové organizace Bytový
podnik města Železného Brodu, se sídlem
Příčná 350, 468 22 Železný Brod, ve
složení:
André Jakubička, starosta města,
Ing. Miloslav Louma, místostarosta,
Iva Bryknarová, vedoucí stavebního
úřadu MěÚ Železný Brod,
Mgr. František Lufinka, člen zastupitelstva města,
Věra Brunclíková, vedoucí odboru
vnitřních věcí MěÚ Železný Brod
schvaluje přijetí účelového finančního
daru ve výši 50 000 Kč od dárce pana J. M.
Dar bude použit výhradně na umístění
paní Ch. M. do domu s byty zvláštního
určení – DPS Žižkova 2047 v Turnově
schvaluje čerpání prostředků z rezervního
fondu Základní školy Železný Brod,
příspěvková organizace, Školní 700,
Železný Brod, ve výši cca 100 000 Kč na
krytí zvýšených nákladů způsobených
neočekávanou havárií klimatizační
jednotky v tělocvičně a nákladů na
vybudování jazykové učebny, které
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ź

ź

ź

ź

ź

ź

z něhož byla učebna z větší části
financována
bere na vědomí zápis z jednání školské
rady Základní školy Železný Brod, Školní
700, příspěvková organizace
bere na vědomí uzavření mateřských škol
v Železném Brodě ve dnech 27.–30. 12.
2011 včetně
bere na vědomí informaci o vládním
návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, zákon
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony, a související změně
úkolů odboru sociálních věcí Městského
úřadu Železný Brod s účinností od
1.1.2012 a informaci o přechodu práv
a povinností z pracovněprávních vztahů
zaměstnanců zařazených do Městského
úřadu Železný Brod na Úřad práce ČR
schvaluje v souvislosti s návrhem zákona,
kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995
Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, a další související
zákony s účinností od 1.1.2012 organizační změnu – změnu ve funkční náplni
odboru sociálních věcí Městského úřadu
Železný Brod, ve které se ruší Dávky
hmotné nouze a Příspěvek na péči
a mimořádné výhody pro tělesně,
zdravotně postižené občany
schvaluje z důvodu organizačních změn
snížení počtu pracovních míst v rámci
Městského úřadu Železný Brod – odbor
sociálních věcí o 3 funkční místa (3 celé
úvazky – úředník odboru sociálních věcí)
ukládá tajemníkovi Městského úřadu
zajistit realizaci příslušných organiZPRAVODAJ ÚNOR 2012
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Usnesení Rady města z 16. zasedání
konaného dne 6. 12. 2011
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ź začních změn a zařadit v rámci své

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź
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kompetence zaměstnance na zachovaných
pracovních pozicích
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a Evropského sociálního
fondu č. JNA-VL-24/2011/č. projektu
CZ.1.04/2.1.00/03/00001 s Úřadem práce
ČR, IČ 72496991
schvaluje kupní smlouvu se společností
Cotrex PC s.r.o., Rýnovická 996/4,
Jablonec nad Nisou (IČ: 00525154) na
nákup 9 počítačových sestav v celkové
ceně 174 560 Kč včetně DPH
schvaluje nákup záložních zdrojů pro
výpočetní techniku městského úřadu od
společnosti Netfox s.r.o., Koněvova 65,
Praha 3 (IČ: 27574032) za cenu 55 200 Kč
včetně DPH
schvaluje Smlouvu o spolupráci, jejímž
předmětem je sběr a převzetí nepotřebného textilu a párované obuvi
zhotovitelem – firmou Dimatex CS spol.
s r. o. Stráž nad Nisou od občanů v katastru
města Železný Brod
ukládá Městské policii zvýšený dohled
v místech umístění kontejnerů na textil Na
Vápence u čp. 810 a na Jiráskově nábřeží
u městské tržnice
schvaluje výjimku Obecně závazné
vyhlášky Města Železného Brodu
č. 2/2011 o ochraně nočního klidu na akci
společenský ples v rozsahu 21.1.2012 od
22.00 hodin do 22.1.2012 do 03.00 hodin
schvaluje částku 30 000 Kč na nový
katalog „Sklářství“ Jablonecka a Železnobrodska s tím, že přijímáme nabídku 6ti
stran inzerce a 2 tisíc výtisků zdarma;
členění katalogu na Jablonecko a Železnobrodsko s tím, že název Železný Brod se
objeví i na obálce a ukládá odboru kultury
a školství zpracovat materiál tak, že bude
prezentováno město, muzeum, galerie
Libenský-Brychtová, Sklářské pátky,
Skleněné městečko, Skleněné betlémy
souhlasí s pořádáním prodejních trhů
firmou Václav Chaloupka – obchodnía
pořadatelská činnost, Donín 224, 463 34
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ź Hrádek nad Nisou, IČ 465 12 314, jeden-

krát měsíčně na tržnici v Železném Brodě
ź bere na vědomí zprávu komise pro sport
ź schvaluje na základě doporučení komise

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

pro sport poskytnutí zbylé části 2 000 Kč
příspěvku Svazu branně-technických
sportů České republiky, Základní organizace Železný Brod z fondu komise pro
sport
neschvaluje poskytnutí finančního
příspěvku Svazu branně-technických
sportů České republiky, Základní
organizace Železný Brod na pravidelnou
činnost mládeže
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč paní Mgr. E. H. na
cestovné a výdaje spojené s akcí Zlatý
oříšek 2011 a dalších následujících akcí
s tím spojených pro žáka 8. třídy Základní
školy Železný Brod, Školní 700 Matěje
Halamu z fondu KSSŽ
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč Tenisovému klubu
Železný Brod na pořádání společenského
plesu, který se uskuteční dne 21. 1. 2012
v sokolovně, z fondu KSSŽ
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol ŽBS Železný Brod ve výši
1 500 Kč, na mikulášskou besídku pro
děti, která proběhla dne 26. 11. 2011
v sokolovně v Železném Brodě, z fondu
KSSŽ
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Hrubá Horka ve výši 3 750
Kč, na mikulášskou besídku pro děti, která
proběhla dne 3. 12. 2011 v sokolovně na
Hrubé Horce, z fondu KSSŽ
odkládá žádost Základní umělecké školy
o účelovou dotaci na realizaci nahrávky
a pořízení CD, které jsou součástí školního
vzdělávacího programu „Hudba radost
dává“ s tím, že zváží možnosti
schvaluje pronájem nebytového prostoru
v čp. 18 Železný Brod – číslo dveří 201
o výměře 24,9 m2 a číslo dveří 202 o výměře 20,7 m2 včetně příslušenství za min.
cenu 500 Kč za 1 m2/rok + provozní
náklady
schvaluje pronájem nemovitosti:
ZPRAVODAJ ÚNOR 2012

ź výměnou za byt č. 55, Vaněčkova 407,

50 m2, st. pč. 137 – zast. pl., výměra 44 m2,
stavba občanského vybavení bez čísla
popisného, vše v k. ú. Střevelná
schvaluje záměr uzavření smlouvy
o spolupráci na stavbu s čp. 500 –
občanská vybavenost postavená na ppč.
785 a ppč. 786/2, ppč. 785 – zast,pl.
o výměře 1552 m2, ppč. 786/2 – zast.pl.
o výměře 1080 m2, ppč. 786/1 – ost.pl.
o výměře 7274 m2, ppč. 1755 – ost.pl.
o výměře 823 m2 vše v k.ú. Železný Brod
schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na
byt v Železném Brodě, Na Vápence 767,
číslo bytu 14 mezi Městem Železný Brod
a paní M. K., o nájemce M. L., bytem
tamtéž
odkládá žádost paní K. o prominutí
penále
schvaluje prominutí penále na dlužné
nájemné za byt č. 24, Vaněčkova 407,
Železný Brod, ve výši 1 743 Kč paní
L. Š., trvale bytem Sonínky
schvaluje přidělení bytu č. 62 o velikosti
1+1, Jiráskovo nábřeží 715, Železný Brod
paní M. C., trvale bytem Železný Brod

Železný Brod, jehož je řádnou nájemkyní.
Nájemné je stanoveno na 48 Kč/m2, kauce
nebude požadována, smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou
souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci se Sdružením Český ráj se sídlem
A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov (IČ 150 45
838) v rámci projektu Značení významných kulturních a turistických cílů Českého ráje na území Euroregionu Nisa. Podíl
Města 60 000 Kč, umístěno bude 5 ks
návěstí a 6 ks směrovek
ukládá odboru územního plánování
a regionálního rozvoje zajistit zařazení
galerie Libenský – Brychtová do seznamu
Ministerstva kultury
bere na vědomí zprávu komise pro
spolkový a společenský život
schvaluje kupní smlouvu se společností
KASRO spol. s r. o., 5. května 63/48,
460 01 Liberec, na nákup tiskárny v celkové ceně 63 638 Kč včetně DPH
schvaluje harmonogram schůzí Rady
města a Zastupitelstva města na I. čtvrtletí
roku 2012 dle předloženého znění

ź

ź

ź
ź

ź

ź

ź

ź
ź

ź
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ź pozemku pč. 609 – ostatní plocha, výměra

Usnesení Rady města
ze 17. zasedání konaného dne 12. 1. 2012
Rada města Železný Brod po projednání

ź nesouhlasí s navrženou objízdnou trasou

ź schvaluje doplněný program dnešního

Rally Bohemia 2012 dle mapové přílohy
a preferuje trasy z minulých let, zejména
2009, popř. 2010
ź schvaluje přijetí věcných darů do
sbírkového fondu Městského muzea
v Železném Brodě a děkuje dárcům: panu
Františku Halamovi, panu Jaroslavu
Hornovi a panu Jaroslavu Maškovi ze
Železného Brodu a panu Jiřímu Šilhánovi
z Huntířova
ź schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 3/2011 ze dne 8. 6. 2011
na provedení výměny oken v objektu
č. p.766, Na Vápence, Železný Brod
s firmou SULKO s.r.o., Československé
armády 861/28, 789 01 Zábřeh
(IČ:47976969) a sankci za nedodržení

zasedání Rady města
ź jmenuje s účinností od 16. 1. 2012 pana
Miloše Havlíka, trvale bytem Hrubá
Horka,ředitelem příspěvkové organizace
Bytový podnik města Železného Brodu, se
sídlem Příčná 350, 468 22 Železný Brod
ź schvaluje platový výměr panu Miloši
Havlíkovi, řediteli příspěvkové organizace Bytový podnik města Železného
Brodu, se sídlem Příčná 350, 468 22
Železný Brod
ź schvaluje odměnu prozatímní ředitelce
příspěvkové organizace Bytový podnik
města Železného Brodu, se sídlem Příčná
350, 468 22 Železný Brod za úspěšné
splnění mimořádného pracovního úkolu
www.zeleznybrod.cz
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ź termínu dokončení díla.
ź schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke

ź

ź

ź

ź

ź

6

smlouvě o dílo č. 2/2011 ze dne 8. 6. 2011
na provedení výměny oken v objektu
č. p. 327, ul. Slunečná, Železný Brod
s firmou SULKO s. r. o., Československé
armády 861/28, 789 01 Zábřeh
(IČ:47976969) a sankci za nedodržení
termínu dokončení díla
schvaluje uzavření smlouvy o dílo
č.7/2011 na provádění „Úklidových prací
v objektech č. p. 1 a č. p. 18, náměstí
3. května, Železný Brod“ s firmou First
clean s. r. o., Tř. Dr. M. Horákové 185/66,
460 06 Liberec (IČ: 28117786), za cenu
116.880,- Kč bez DPH za provádění
úklidu v letech 2012 a 2013
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 1/2011 ze dne 26.1. 2011
na provedení výměny II. části střešní
krytiny na objektu č.p. 29, Štefánikova ul.,
Železný Brod „Teprovsko“ se společností
Jaroslav Kočvara – klempířské a pokrývačské práce, Železný Brod (IČ:
47277017)
schvaluje výsledek výběrového řízení na
zpracovatele žádosti o dotaci a studie
ekonomického hodnocení na akci „ZŠ
Pelechovská Železný Brod – úpravy pro
provoz speciálních tříd“ a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností
ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r. o., Tř. 1. máje 97/25, 460 01
Liberec III (IČ 48267210) s cenou za
zpracování ve výši 60 000 Kč vč. DPH
schvaluje vyhodnocení výběrového
řízení na dodavatele zakázky „Veřejné
objekty Železný Brod – zpracování
projektové dokumentace a žádosti pro
OPŽP“ a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo č. 04–12–02 na realizaci zakázky
pro objekt Mateřská škola Slunečná se
společností Energy Benefit Centre a. s.,
Thákurova 531/4, Praha 6 (IČ: 29029210)
v ceně 96 000 Kč včetně DPH
schvaluje vyhodnocení výběrového
řízení na dodavatele zakázky „Veřejné
objekty Železný Brod – zpracování
projektové dokumentace a žádosti pro

www.zeleznybrod.cz

ź OPŽP“ a schvaluje uzavření smlouvy

ź

ź

ź

ź

o dílo č. 04–12–03 na realizaci zakázky
pro objekt Mateřské školy Stavbařů se
společností Energy Benefit Centre a. s.,
Thákurova 531/4, Praha 6 (IČ: 29029210)
v ceně 96 000 Kč včetně DPH
schvaluje vyhodnocení výběrového
řízení na dodavatele zakázky „Veřejné
objekty Železný Brod – zpracování
projektové dokumentace a žádosti pro
OPŽP“ a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo č. 04–12–04 na realizaci zakázky
pro objekt Domu dětí a mládeže Mozaika
se společností Energy Benefit Centre a. s.,
Thákurova 531/4, Praha 6 (IČ: 29029210)
v ceně 111 600 Kč včetně DPH
schvaluje vyhodnocení výběrového
řízení na dodavatele zakázky „Veřejné
objekty Železný Brod – zpracování
projektové dokumentace a žádosti pro
OPŽP“ a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo č. 04–12–05 na realizaci zakázky
pro objekt Technických služeb města
Železný Brod s. r. o. se společností Energy
Benefit Centre a. s., Thákurova 531/4,
Praha 6 (IČ: 29029210) v ceně 93 600 Kč
včetně DPH
souhlasí s přechodem nájmu bytu č. 20
o velikosti 1+2 v Železném Brodě,
Jiráskovo nábřeží 715 na pana J. V., bytem
tamtéž. Nájem skončí v souladu se
zákonem nejpozději dnem uplynutí dvou
let od okamžiku přechodu nájmu
schvaluje pozastavení výkonu rozhodnutí
vyklizením bytu č. 402 v ulici Stavbařů
728, 468 22 Železný Brod
Věra Brunclíková
vedoucí odboru vnitřních věcí
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Nový ředitel
Bytového podniku

Jak funguje směrnice o zadávání
veřejných zakázek?
ź výběrová řízení se vypisují již od 40 000 Kč
ź do 40 000 Kč se musí porovnat minimálně

ź

ź
ź
ź
ź

2 nabídky (neplatí pro drobný spotřební
materiál a havárie)
zveřejnění výzvy na internetu vč.
následného vyhodnocení nabídek komisí
a uzavřených smluv včetně ceny díla (na
úřední desce a na webu v sekci Podnikatel)
vyzvání nejméně pěti dodavatelů
schvalování v Radě města (variantně
vedení města)
návrh smlouvy ze strany Města =
podepisujeme co známe
maximální a nejvýše přípustná cena
nabídek

Co tento systém přináší ?
ź rovnou soutěž a možnost zúčastnit se pro

všechny
ź finanční úsporu – obecně se dá mluvit

o úspoře okolo 20–30% oproti předpokladům
ź transparentnost zadávání veřejných
zakázek
ź jasně danou zodpovědnost
ź maximální možnou ochranu Města jako
zadavatele (kvality, termíny, záruky...)
Kompletní znění směrnice Zásady a postupy
pro zadávání veř. zakázek č. 1/2011 najdete na
www.zeleznybrod.cz/data/vyhlasky/vnitrni_
smernice_01_2011.pdf
André Jakubička
starosta Města

Miloš Havlík

Dne 16. 1. 2012 se ujal funkce ředitele
příspěvkové organizace Bytový podnik města
Železného Brodu pan Miloš Havlík
z Železného Brodu (Hrubá Horka).
Pana Havlíka jmenovala do funkce Rada
města na základě doporučení výběrové
komise, které vzešlo z druhého výběrového
řízení.
Novému panu řediteli přejeme mnoho
pracovních úspěchů!
telefon: 483 389 066, 724 871 259;
e-mail: m.havlik@zelbrod.cz
André Jakubička
starosta Města

Zimní údržbu
místních komunikací
v našem městě zajišťují:
Technické služby Města Železný Brod
s. r. o., (http://www.tszb.cz). V případě
nesjízdnosti nebo neschůdnosti některé místní
komunikace můžete volat:
v pracovní době od 6 do 15 hodin Technické
služby na tel. č. 602 112 063,
mimo pracovní dobu od 15 do 6 hodin
Městskou policii na tel. č. 602 646 188.
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Směrnice o zadávání
veřejných zakázek
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Fond města Železný
Brod „Naše fasáda“

Výměna oken na
Jiráskově nábřeží
č. p. 712, 714 a 717

Město Železný Brod zřídilo fond „Naše
fasáda“. Tento fond má sloužit v zájmu
zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí Bytový podnik města připravoval na loňský
rok výměnu oken v domech č. p. 712, 714
a především obnovy vzhledu města.
Fond umožňuje získat nízkoúročenou půjčku a 717. Nájemníci byli informováni, že se
na opravu fasády vč. zateplení a na výměnu výběr dodavatele pozdržel z důvodu
oken. Úroková sazba je navržena ve výši nejasností v předložených nabídkách.
průměrné meziroční míry inflace dle ČSÚ S příchodem podzimu se objevily dílčí
v předchozím roce zvýšené o 0,5%, aby byla problémy v několika bytech s vyměněnými
půjčka z fondu pro zájemce více motivační, okny ve Vaněčkově ulici. Odbornou firmou
ale zároveň, aby byly prostředky spravovány jsme byli upozorněni, že tyto problémy by
mohly být způsobeny zvolením chybného
hospodárně.
typu oken a zvláště v kuchyních
Půjčku z fondu „Naše
je
nutné řešit okna s ohledem na
fasáda“ je možné
typ
sporáků, tedy jestli se
poskytnout na obnovu
používají
elektrické nebo
fasády domu starší
plynové. Také zvolený typ
15 let (včetně oplea velikost parapetů mohou
chování a zateplení –
2
způsobit
špatnou cirkulaci
ve výši 1 000 Kč/m ,
teplého
vzduchu
po bytě.
nejvýše 150 000 Kč),
Proto
v
současné
době Městský
obnovu fasády domu
úřad ve spolupráci se Stavebním
starší 15 let (se štuúřadem a Bytovým podnikem
kovou výzdobou s nabude
tyto problémy řešit tak, aby
př. secesními prvky –
2
nedošlo
ke snížení komfortu
ve výši 1 200 Kč/m ,
bydlení v nájemních bytech.
nejvýše 150 000 Kč)
Bohužel to má za následek, že se
nebo na nátěr nebo
okna
během zimních měsíců
štukování fasády (ve
2
měnit
nebudou, a pokud
výši 200 Kč/m ,
odborný
posudek potvrdí výše
nejvýše 50 000 Kč).
uvedené domněnky, bude nutné
V případě současné
výběrové řízení zopakovat
výměny oken lze
s
novými technickými podmínpůjčku navýšit ve
Jiráskovo nábřeží kami pro uchazeče o tuto
všech třech případech
zakázku.
o dalších 70 000 Kč.
Všem
nájemníkům
se omlouváme za
Doba splatnosti půjčky bude do 7 let,
způsobené
problémy
a
za
nejasnosti při řešení
v případě nátěru nebo štukování fasády 5 let.
této
situace,
ale
věřím,
že
nájemníci pochopí,
Ručení u půjček je 120% půjčené částky.
že
odklad
výměny
oken
souvisí se snahou
Výběrové řízení, na jehož základě bude
zvýšit
komfort
a
nezpůsobit
zhoršení
možné podávat žádosti o půjčku, bude
životních
podmínek
nájemníků.
Stav ve
vyhlášeno zastupitelstvem města v únoru
Vaněčkově
ulici
bude
průběžně
monitorován
2012.
a řešen pracovníky Bytového podniku.
André Jakubička, starosta Města
Mgr. Josef Haas, tajemník Města
Ing. Daniel Mach, odbor územního
plánování a regionálního rozvoje
www.zeleznybrod.cz
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Městu Železný Brod se pro období od
1.11.2011 do 31.12.2012 podařilo vyjednat
s dosavadním dodavatelem zemního plynu
RWE Energie, a.s. snížení cen dodávek
zemního plynu.
Cena dodávek zemního plynu se skládá
z regulované a neregulované složky. Smluvně
ovlivnit můžeme pouze neregulovanou
složku ceny (tedy přibližně 79 % celkové
ceny), která je nyní sjednána jako
jednosložková a je fixována na celé období
s neomezenou flexibilitou množství odběru.
Tato cena zahrnuje všechny náklady
(komoditu, přepravu a flexibilitu).
Regulovanou složku ceny (přibližně 21 %
celkové ceny dodávek plynu) tvoří distribuce
a poplatek za služby operátora trhu, které
určuje Energetický regulační úřad.
Město a jeho organizace ročně odebírají
přibližně 2 800 MWh zemního plynu. Teplo
města Železný Brod s.r.o. odebírá dalších
zhruba 16 000 MWh zemního plynu ročně.
Město a jeho organizace při odběru zhruba
2 800 MWh ročně ušetří proti období květen
2010 až duben 2011 na platbě za přepravu
a strukturování (kapacitní složka ceny)
přibližně 290 000 Kč a dalších 350 000 Kč pak
ušetří na ceně komodity, celkem tedy přes
600 000 Kč. V průměru se jedná o úsporu 21%

V roce 2011 navíc došlo ke dvojímu zdražení
ceny plynu, proto ve srovnání se současným
ceníkem RWE Energie, a.s. jde o úsporu 25 až
30 %.
Novou cenu se nám podařilo sjednat již před
zimní sezónou, kdy bude největší odběr
zemního plynu. Stejné podmínky se nám
navíc podařilo vyjednat i pro obec Koberovy
a její organizace, TJ SOKOL ŽBS ŽELEZNÝ
BROD nebo pro TJ FOTBALOVÝ KLUB
ŽBS Železný Brod.
Prozatím nebyl proveden výběr dodavatele
zemního plynu prostřednictvím elektronické
aukce, ale ten proběhne v tomto roce tak, aby
vysoutěžené ceny platily pro rok 2013.
V případě aukce koncem roku 2011 by došlo
ke sjednání smluv s novým dodavatelem až na
jaře 2012, tedy po období s největší spotřebou.
Navíc pro období od 1. 1. 2013 bude možné
vysoutěžit i dodávky zemního plynu pro
Teplo města Železný Brod s. r. o., tedy
množství několikanásobně větší než v případě
samotného města a jeho dalších organizací.
Tím by mělo dojít i k dalšímu snížení cen
zemního plynu i nákladů výběrového řízení.
Ceny jsou uváděny bez DPH.
André Jakubička, starosta Města
Mgr. Josef Haas, tajemník Města
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Snížení ceny dodávek zemního plynu

Jak po padesátce sehnat práci?
Nalézt po padesátce pracovní
uplatnění je v dnešní době
obtížné. Vzdělávací a poradenská společnost AABYSS s.r.o. Liberec
podává pomocnou ruku všem, kteří hledají
zaměstnání a jsou starší 50 let, v podobě
projektu 50+ NOVÁ KARIÉRA.
Pro účastníky jsou připraveny aktivity, které
jim pomůžou zorientovat se na pracovním
trhu, rozšíří a doplní stávající znalosti a zvýší
šanci nalézt zaměstnání. Projekt nabízí
skupinové a individuální poradenství, kurzy
práce na počítači, různé typy rekvalifikací

www.zeleznybrod.cz

s možností navazující praxe u zaměstnavatelů
a umístění na vytvořená pracovní místa se
mzdovým příspěvkem zaměstnavateli.
Pro zájemce z Železného Brodu a okolí se
vybrané kurzy budou konat přímo v místě.
Projekt nazvaný „Poradenstvím k řízení
vlastní kariéry po padesátce“ (zkráceně 50+
NOVÁ KARIÉRA) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze
státního rozpočtu České republiky.
Více info na www.50-plus.cz nebo na
tel. 739 454 700.
Ing. Stanislava Karásková
manažerka projektu
ZPRAVODAJ ÚNOR 2012
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Kontakty na ÚŘAD
PRÁCE v Ž. Brodě
Od 1. ledna 2012 se v rámci sociální reformy
sjednotil proces výplaty nepojistných dávek
sociální ochrany. Rozhodování a administrace těchto dávek je k tomuto datu
prováděno jediným orgánem a tím je Úřad
práce ČR.
Nově tedy Úřad práce vyplácí dávky pomoci
v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky
pro osoby zdravotně postižené (tj. příspěvek na mobilitu - dříve příspěvek na
provoz motorového vozidla, příspěvek na
zvláštní pomůcku a průkazy TP, ZTP nebo
ZTP/P).
V Železném Brodě je Kontaktní pracoviště
Úřadu práce zřízeno prozatím v prostorách
Městského úřadu Železný Brod, budova
„B“, 1. patro, číslo dveří 201 a 202 na adrese
náměstí 3. května 18. V průběhu 1. pololetí
2012 dojde k přestěhování Kontaktního
pracoviště Úřadu práce na adresu Příčná 350
(Internát 2. patro), kde se v současné době
nachází Kontaktní pracoviště Úřadu práce pro
nezaměstnanost (evidence uchazečů o zaměstnání).
Nové kontakty na Kontaktní pracoviště
Úřadu práce v Železném Brodě výplaty
nepojistných dávek:
příspěvek na péči a dávky pro osoby
zdravotně postižené:
ź kancelář číslo 202 – telefon: 483 333 954
pí.Vlasta Kvochová,
e-mail: Vlasta.Kvochova@jn.mpsv.cz
ź pí.Iva Berková,
e-mail: Iva.Berkova@jn.mpsv.cz

Zápis dětí do 1. ročníku základních škol
31. 1.–1. 2. 2012
Zápis dětí do 1. ročníku základních škol
v Železném Brodě na školní rok 2012 / 2013
proběhne v úterý 31. 1. 2012 a ve středu 1. 2.
2012 vždy v čase od 14 do 17 hodin v Základní
škole Žel. Brod, Školní 700 a v Základní škole
Žel. Brod, Pelechovská 800.

Betlém na náměstí

foto: Honza Brok

Betlém na náměstí v Železném Brodě, který
nám letos zase o trochu více připomínal
vánoční čas, byl zapůjčen ze Bzí a my
bychom chtěli, aby o Vánocích 2012 zdobil
naše náměstí náš vlastní betlém. Proto
vyzýváme všechny, kteří rádi tvoří, aby
navrhli, jaký betlém by to mohl být.
Své návrhy v podobě náčrtu včetně
technických popisů a rozměrů noste na
Turistické informační středisko v Železném
Brodě nejpozději do 15. března 2012.
Technické podmínky:
ź životní velikost
ź vkusný umělecký dojem
ź náčrt včetně realizace do max. 30 000 Kč
ź libovolný materiál (kov, plech, dřevo,
plast, sláma…)
ź rozsah (Marie, Josef, Ježíšek) s možností
rozšíření v dalších letech
ź realizace a termín odevzdání hotového
betlému do 15. listopadu 2012
Fantazii se meze nekladou!
Alena Matějková
odbor kultury a školství

ź dávky pomoci v hmotné nouzi:
ź kancelář číslo 201 – telefon 483 333 968

sl.Pavla Bělochová,
e-mail: Pavla.Belochova@jn.mpsv.cz

10

Adresa:
Úřad práce ČR – krajská pobočka v Liberci
Kontaktní pracoviště Železný Brod
náměstí 3. května 18
468 22 Železný Brod
www.zeleznybrod.cz

Betlém na železnobrodském náměstí
ZPRAVODAJ ÚNOR 2012

Zastupitelstvo města Železný Brod schválilo
dne 12. 12. 2011 Obecně závaznou vyhlášku
o opatřeních k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku při provozování
loterijní činnosti, která nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2012. Využilo tak zmocnění § 50
odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, ve znění zákona
č. 300/2011 Sb. (tj. ve znění účinném od
14. 10. 2011).
m Na jeho základě obec může vyhláškou
stanovit, že sázkové hry podle § 2 písm.
e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné
podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50
odst. 3 mohou být provozovány pouze
na místech a v čase touto vyhláškou
určených, nebo stanovit, na kterých
místech a v jakém čase je v obci
provozování uvedených loterií a jiných
podobných her zakázáno nebo úplně
zakázat provozování uvedených loterií
a jiných podobných her na celém území
obce.
m Navržená úprava vychází z dosavadního
vymezení území, ve kterém je zakázáno
provozování výherních hracích přístrojů
na území:
m 70 m od budovy Městského úřadu, nám.
3. května 18,
m 20 m od budovy Městského úřadu, nám.
3. května 1,
m 20 m od kostela Sv. Jakuba na Malém
náměstí,
m 20 m od lékárny U Anděla v Sokolské
ulici,
m 20 m od ordinace praktického lékaře pro
děti a dorost v ulici U Stavidel 846
a Koberovská 589,
m 10 m od ordinace praktického lékaře
a zubního lékaře v Masarykově ulici 486,
m 20 m od Základní umělecké školy v ulici
Koberovská 589,
m 20 m od Mateřské školy v ulici Na
Vápence, Průmyslová, Slunečná,
m 10 m od č. p. 424 v ulici Poštovní.

Vyhláška rozšiřuje zákaz z výherních hracích
přístrojů na další loterie a jiné podobné hry,
kterými jsou zejména interaktivní
videoloterijní terminály a lokální loterijní
systémy a dále hry používající žetony, hry
v kasinech, kostky, hry po telefonu nebo
karetní turnaje. Zakázány jsou na vymezeném
území i loterie a jiné podobné hry, které nejsou
v loterijním zákoně upraveny, které povoluje
Ministerstvo financí. Vždy se však jedná
o provozování loterií a jiných podobných her,
tedy o způsob podnikání, které upravuje
zákon a stanoví pro něj podmínky.
Z loterijního zákona je od 1. 1. 2012
vypuštěno ustanovení, podle kterého
provozování výherních hracích přístrojů
nesmí být povoleno v sousedství škol,
školských zařízeních, zařízeních sociální
a zdravotní péče, budov státních orgánů
a církví. Schválenou obecně závaznou
vyhláškou je tak zachována ochrana zejména
v případě mateřských škol.
Podle přechodných ustanovení se zákaz
prozatím nevztahuje na loterijní činnost
povolenou jiným správním orgánem na
základě dosavadního zákona. Tuto činnost lze
vykonávat v místě, rozsahu a čase dle
povolení, nejdéle do 31. prosince 2014.
Diskutovanou otázkou v poslední době je
pořádání pokerových turnajů, které bylo
rozhodnutím zákonodárce zařazeno pod
loterijní zákon. Odpověď na otázku, proč se
tak stalo, zná zákonodárce. Loterijní licenci
pro tyto turnaje nevydává město, ale
Ministerstvo financí, které v řízení o vydání
licence zohlední zákaz stanovený obecně
závaznou vyhláškou (zákaz provozování
některých loterií na vymezeném území).

INFORMACE PRO OBČANY

Regulace loterijní činnosti

Mgr. Josef Haas
tajemník Města
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Přehled dotací poskytnutých na obnovu
kulturních památek v roce 2011
V roce 2011 získali vlastníci kulturních památek nacházejících
se na území ORP Železný Brod ze státních a krajských
dotačních fondů příspěvky na obnovu kulturních památek
v celkové výši 2 489 000 korun.
Tabulka uvádí přehled jednotlivých akcí realizovaných v roce
2011 s pomocí příspěvků z příslušných dotačních programů.

Fond kulturního dědictví Libereckého
kraje
1.
2.
3.

Kostel sv. Jakuba Většího

Pěnčín – Krásná, k. ú. Jistebsko, kostel sv. Josefa –
obnova střešního pláště věže kostela, příspěvek: 150 000 Kč
Držkov, k. ú. Držkov, kostel sv. Bartoloměje – obnova střešního pláště lodi kostela,
příspěvek: 100 000 Kč
Železný Brod, k. ú. Železný Brod, kostel sv. Jakuba Většího – Stavebně
historický průzkum kostela, příspěvek: 70 000 Kč

Havarijní program
1.
2.

Držkov, k. ú. Držkov, kostel sv. Bartoloměje – obnova střešního pláště lodi kostela,
příspěvek: 220 000 Kč
Pěnčín – Krásná, k. ú. Jistebsko, kostel sv. Josefa – obnova střešního pláště věže
kostela, příspěvek: 150 000 Kč

Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny
a krajinné památkové zóny
1.

Železný Brod, k. ú. Železný Brod, dům čp. 45 (Knopovsko) – obnova střešního
pláště, příspěvek: 150 000 Kč

Program záchrany architektonického dědictví
1.

Pěnčín – Krásná, k. ú. Jistebsko, Kittelův dům čp. 10 – obnova interiérů sklepních
prostor – klenby, přízemí – zděné konstrukce, podlahy, příspěvek: 1 360 000 Kč

Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností
1.
2.
3.

Železný Brod, k. ú. Železný Brod, roubené průčelí domu čp. 37
(Klemencovsko) – obnova vymazávek spár roubení a s tím související práce,
příspěvek: 92 000 Kč
Koberovy – Michovka, k. ú. Besedice, socha sv. Jana Nepomuckého – restaurátorský
zásah, příspěvek: 75 000 Kč
Pěnčín – Krásná, k. ú. Jistebsko, čp. 19 – bývalá fara – obnova 12 ks oken v přízemí
objektu, příspěvek: 122 000 Kč

www.zeleznybrod.cz
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nění na případné sankce při nerespektování
památkového zákona, na příslušné právní
normy, ale i na aktuální a důležité informace.
Dále zde jsou uvedeny zajímavé odkazy, např.
na stránky Ministerstva kultury ČR, Národního
památkového ústavu, Libereckého kraje,
Archeologického ústavu AV ČR, Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Lze
zde nalézt i důležité formuláře, např. žádost
o závazné stanovisko nebo oznámení
stavebníka Archeologickému ústavu apod.
Na stránkách jsou též uváděny aktuální
informace ohledně možností získání finančních
příspěvků na obnovu kulturních památek atd.
Odkaz na stránky ,,Památkové péče“ najdete na
úvodní straně internetových stránek Železného
Brodu v pravém sloupci nahoře.
Dana Picková
odbor životního prostředí a památkové péče

INFORMACE PRO OBČANY

Již druhým rokem jsou na internetových
stránkách Železného Brodu zpřístupněny
webové stránky, týkající se památkové péče na
území ORP Železný Brod. Stránky jsou určeny
především vlastníkům kulturních památek
a vlastníkům objektů nacházejících se na
památkově chráněných územích, ale nejen jim.
Mají za cíl přiblížit památkovou péči co nejširší
veřejnosti a zároveň vlastníky památkově
chráněných objektů seznámit s jejich
povinnostmi, právy i dalšími údaji.
Na stránkách lze nalézt všechny důležité
informace. Ať již například soupis kulturních
památek na území ORP Železný Brod, mapu
památkové rezervace Trávníky a památkové
zóny Železný Brod, upozornění na povinnosti
vlastníka kulturní památky, archeologii,
možnosti čerpání dotací a příspěvků, upozor-

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2012
dotační program
„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.
Město Železný Brod tímto vyhlašuje 1. výzvu tohoto programu.
Finanční kvóta stanovená pro ORP Železný
Brod pro rok 2012 je 289 000 Kč.
K čemu jsou prostředky určeny:
na zachování a obnovu nemovitých kulturních
památek, které se nalézají mimo památkové
rezervace a zóny, nejsou národními kulturními
památkami a které nejsou ve vlastnictví České
republiky, popř. na obnovu movité kulturní
památky pevně spojené se stavbou, jako jsou
např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je
tato stavba kulturní památkou.
Datum ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2012
Kdo může žádat: vlastník kulturní památky
Způsob podání žádosti: písemně na adresu:
MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí,
náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod,
v zalepené obálce s označením „Příspěvek –
kulturní památky“. Osobně je možno podat na
podatelně MěÚ v 1. patře budovy radnice do
28. 2. 2012 do 14.00 hod, poté již pouze
prostřednictvím poskytovatele doručovacích
služeb. (Při osobním doručení je rozhodný
otisk razítky podatelny, při dodání poštou otisk
poštovního úřadu.)

www.zeleznybrod.cz

Omezení: Minimální podíl vlastníka 10%
nákladů. Minimální výše příspěvku je
50 000 Kč. Z programu nelze hradit modernizace objektů (např. zateplování, vytápění,
elektroinstalace, rozvody vody, nové typy
oken, dveří), úpravy veřejných prostranství,
pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.
Na akci nesmí být použity jiné prostředky
z ostatních programů Ministerstva kultury
v oblasti památkové péče
Nelze žádat o příspěvek na obnovu kulturní
památky, jejíž špatný technický stav byl
způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal
pravidelnou údržbu.
Informace památkové péče:
Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové
péče, oddělení regenerace kulturních památek
a památkově chráněných území, tel. 257 085
111, fax.: 257 328 310, http://www.mkcr.cz
Městský úřad Železný Brod, odbor životního
prostředí, Dana Picková, tel. 483 333 981,
mail: d.pickova@zelbrod.cz

Dana Picková
odbor životního prostředí a památkové péče
ZPRAVODAJ ÚNOR 2012

13

INFORMACE PRO OBČANY

Termín splatnosti poplatků za 1. pololetí 2012
byl vyhláškou Města stanoven na 31. 3. 2012
Možnosti zaplacení poplatku zůstávají stejné jako dříve, rovněž výše poplatku 250 Kč na osobu
za pololetí. Poplatek lze zaplatit:
v hotovosti na pokladně Města (budova A přízemí vlevo)
v úřední dny - pondělí: 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00 hodin
středa: 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00 hodin
nebo převodem na číslo účtu Města: 2225-0963249319/0800
konstantní symbol:
0379
variabilní symbol:
13371
foto: Honza Brok
specifický symbol: je pro každého poplatníka jiný a lze ho zjistit na Odboru životního prostředí,
tel.: 483 333 955, e-mail: v.ersilova@zelbrod.cz
Vladimíra Eršilová
odbor finanční – pokladna města

Městská policie Železný Brod
informuje
ź V posledním mě-

síci přívaly sněhu
a nízké teploty zapříčinily velké dopravní problémy
na území Železného Brodu.
ź Městská policie vyjela ve 20 případech
řídit dopravu u dopravní nehody nebo
zapadlého vozidla. Problémy byly
většinou způsobeny nepřizpůsobením
jízdy stavu vozovky. Naštěstí se všechny
případy obešly bez vážnějšího poranění.
ź V zimních měsících Městská policie při
pochůzkové činnosti upozorňuje majitele
domů, u kterých hrozí sesuv sněhu ze
střechy, aby sníh odstranili. Zároveň
upozorňujeme občany, aby zejména při
začátku jarní oblevy dbali zvýšené
opatrnosti při průchodu městem. Bude
hrozit sesuv zbytků sněhu ze střech.
ź MP v lednu zadržela bezprostředně po
činu 3 pachatele krádeže hliníkových

ź tabulí. Tabule byly vráceny majiteli

a škoda byla 3 000 Kč.
ź Celkem bylo v lednu přijato 180 ozná-

mení, 20 z nich bylo vyřešeno v blokovém řízení, 2 poznatky postoupeny
odboru životního prostředí, 35 případů
bylo řešeno ve spolupráci s Policií ČR.
Zbytek případů byl vyřešen domluvou
nebo se jednalo o žádosti o pomoc, které
nemají trestněprávní charakter.
Velitel MP sstr. Pavel Hriník

Městská policie Žel. Brod str. Nekola

14
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Městský úřad Železný Brod jako správce místního poplatku ze psů (dle zákona č. 565/1990 Sb.)
upozorňuje všechny držitele psů na povinnost oznámit do 15-ti dnů vznik i zánik své poplatkové
povinnosti, tj. přijít psa přihlásit i odhlásit správci poplatku na Městském úřadu v Železném
Brodě – budova radnice , 2. patro, finanční odbor. Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem
nebo sídlem na území města Železný Brod. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)

b)

c)

d)

za prvního psa držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v části
města Železný Brod

1 000 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele s trvalým
pobytem nebo sídlem v části města Železný Brod

750 Kč

za psa držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v rodinném
domě v části města Železný Brod za prvního psa

120 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

750 Kč

za psa držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v částech města
Bzí, Horská Kamenice, Hrubá Horka, Chlístov, Jirkov, Malá
Horka, Pelechov, Splzov, Střevelná, Těpeře,Veselí za prvního psa

INFORMACE PRO OBČANY

Informace pro majitele psů

50 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

100 Kč

za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodů, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
podle písm. a)
podle písm. b)
podle písm. c)

200 Kč
120 Kč
50 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba
podle písm. tohoto ustanovení
podle písm. a)
podle písm. b)
podle písm. c)

300 Kč
200 Kč
100 Kč

Splatnost poplatku
a) nečiní-li více než 400 Kč ročně, nejpozději do 31.března příslušného kalendářního roku,
b) činí-li více než 400 Kč ročně, je splatný ve čtyřech stejných splátkách, nejpozději
v termínech do 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince příslušného kalendářního
roku,
c) poplatek lze zaplatit i jednorázově do 31.března příslušného kalendářního roku.
Sáčky na psí exkrementy si držitelé psů mohou vyzvednout na pokladně Městského
úřadu v Železném Brodě (přízemí budovy radnice) nebo u správce poplatku (2. patro budovy
radnice – finanční odbor).
Finanční odbor
www.zeleznybrod.cz
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Přehled příspěvků za r. 2011 z grantu na podporu
kultury, spol. a spolkového života a sportu
Granty na podporu kultury
příspěvek DS Tyl na činnost v r. 2011................................................................................. 10 000 Kč
příspěvek DS Tyl na představení "Kočičí hra" ................................................................... 1 500 Kč
příspěvek DS Tyl na představení "Chudák manžel"............................................................ 1 500 Kč
příspěvek DS Tyl na turné s Kočičí hrou.............................................................................15 000 Kč
příspěvek DS Tyl na zakoupení licence Kočičí hra............................................................. 6 000 Kč
příspěvek Řetízku na pořízení nových kostýmů..................................................................17 000 Kč
příspěvek SUPŠS na zajištění Masopustu............................................................................ 9 746 Kč
příspěvek na koncert Dagmar Andrtové-Voňkové............................................................... 5 000 Kč
příspěvek na Swingový večer............................................................................................... 7 500 Kč
příspěvek SUPŠS - Tvůrčí dílna na Železnobrodském jarmarku........................................ 10 000 Kč
příspěvek na akci IRON BROD FEST ............................................................................... 6 000 Kč
příspěvek obč.sdr. Občanská beseda na "Koncert na Bělišti"............................................. 27 000 Kč
příspěvek obč.sdr. Obč. beseda na obnovu Teprova kříže...................................................14 600 Kč
příspěvek kapele In Touch................................................................................................... 5 000 Kč
příspěvek na vydání CD dechovému orchestru Broďanka..................................................20 000 Kč
příspěvek na akci CROSSOVER SICKFEST......................................................................13 000 Kč
příspěvek na Swingový večer............................................................................................... 8 500 Kč
příspěvek DS TYL............................................................................................................... 1 500 Kč
příspěvek SUPŠS na přednášky sklářských osobností......................................................... 2 900 Kč
vracení nevyčerpaného příspěvku na koncert na Bělišti......................................................- 3 230 Kč
vracení nevyčerpaného příspěvku DS TYL – doprava Kočičí hra.......................................- 2 000 Kč
Celkem
176 516 Kč

Granty na podporu společenského a spolkového života
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příspěvek TJ házená na pořádání karnevalu pro děti.......................................................... 10 000 Kč
příspěvek o. s. Paměť Českého ráje.................................................................................... 1 000 Kč
příspěvek na činnost ČČK Železný Brod na r. 2011........................................................... 6 000 Kč
příspěvek na činnost ČČK Hrubá Horka na r. 2011............................................................ 3 000 Kč
příspěvek TJ Sokol Hrubá Horka na akci "110 let TJ H. Horka"........................................ 9 000 Kč
převoz stánků na Staromilskou pouť ve Bzí....................................................................... 7 872 Kč
příspěvek SDH na soutěž dětí z mateřských škol "Malý Soptík"....................................... 2 700 Kč
příspěvek Broďance na dopravu do Olzsyny...................................................................... 5 000 Kč
příspěvek Broďance na přehlídku hudeb v Olzsyně........................................................... 10 000 Kč
příspěvek Junáku na "Pohádkovou cestu"........................................................................... 2 000 Kč
příspěvek na "Loučení s létem" SDH Horská Kamenice.................................................... 9 000 Kč
příspěvek SDH Jirkov na "Jirkovskou proudnici".............................................................. 10 000 Kč
příspěvek na akci Skleněné městečko na obrazovku.......................................................... 14 928 Kč
příspěvek ČČK Jirkov na činnost v r. 2011......................................................................... 6 000 Kč
příspěvek na obnovu diskotékové zábavy........................................................................... 6 000 Kč
příspěvek na provoz psímu útulku Azyl pes........................................................................ 2 500 Kč
příspěvek Pravoslavné církevní obci Ž. B. na brožuru-T. Kesner....................................... 7 000 Kč
příspěvek taneční skupině SHAREFA na taneční rekvizity................................................ 10 870 Kč
příspěvek Sdruž.Český ráj „Projekt Trávníky”................................................................... 60 000 Kč
příspěvek Tenisovému klubu na pořádání plesu................................................................. 10 000 Kč
příspěvek TJ Sokol ŽBS na mikulášskou besídku pro děti................................................. 1 500 Kč
příspěvek TJ Sokol Hrubá Horka na mikulášskou besídku................................................. 3 750 Kč
příspěvek TJ Sokol Těpeře na vybudování dětského hřiště................................................ 32 102 Kč
příspěvek na cestovné a výdaje spojené s akcí Zlatý oříšek................................................ 2 000 Kč
vratka nevyčerpaného příspěvku taneční skupiny SHAREKA........................................... - 350 Kč
Celkem
231 872 Kč
www.zeleznybrod.cz
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Granty na podporu sportu
příspěvek na činnost TJ Sokol ŽBS Žel. Brod na I. Q. 2011..................................................... 46 935 Kč
příspěvek Fotbalovému klubu na I. Q. 2011.............................................................................. 20 250 Kč
příspěvek Fit Studiu Jany Boučkové na I. Q. 2011................................................................... 2 250 Kč
příspěvek TJ Sokol ŽBS Žel. Brod na akci „Sportovec roku”................................................... 3 471 Kč
příspěvek Tenisovému klubu na I. Q. 2011................................................................................ 7 200 Kč
příspěvek oddílu kanoistiky na I. Q. 2011................................................................................. 1 800 Kč
příspěvek TJ Sokol Bzí na I. Q. 2011......................................................................................... 5 400 Kč
příspěvek TJ Sokol Hrubá Horka na I. Q. 2011......................................................................... 5 400 Kč
příspěvek oddílu házené............................................................................................................. 5 530 Kč
příspěvek Svazu branně tech. sportů ČR na r. 2011................................................................... 3 000 Kč
příspěvek Fit Studiu Jany Boučkové na výjezd ME do Turína..................................................20 000 Kč
příspěvek SDH Těpeře na zakoupení sportovních dresů........................................................... 3 500 Kč
příspěvek TJ Železný Brod na II. + III. Q. 2011....................................................................... 86 200 Kč
příspěvek TJ FK Železný Brod na II. + III. Q. 2011..................................................................66 300 Kč
příspěvek Tenisovému klubu na II. + III. Q. 2011..................................................................... 26 350 Kč
příspěvek Fit Studiu Jany Boučkové na II. + III. Q. 2011......................................................... 8 500 Kč
příspěvek TJ Sokol Hrubá Horka na II. + III. Q. 2011............................................................. 10 800 Kč
příspěvek TJ Sokol Bzí na II. + III. Q. 2011.............................................................................. 10 800 Kč
příspěvek TJ Klub kanoistiky II. + III. Q. 2011......................................................................... 3 600 Kč
příspěvek TJ Sokol Žel. Brod oddílu házené a florbalu na dresy...............................................19 000 Kč
příspěvek Tenisovému klubu IV. Q. 2011.................................................................................. 11 000 Kč
příspěvek Fit Studiu Jany Boučkové na IV. Q. 2011.................................................................. 5 000 Kč
příspěvek TJ Sokol Hrubá Horka na IV. Q. 2011....................................................................... 5 400 Kč
příspěvek TJ Klub kanoistiky na IV. Q. 2011............................................................................ 1 800 Kč
příspěvek TJ Sokol Bzí na IV. Q. 2011...................................................................................... 5 400 Kč
příspěvek Svazu branně technických sportů (zbytek)................................................................ 2 000 Kč
příspěvek TJ Sokol Železný Brod na IV. Q. 2011......................................................................75 000 Kč
příspěvek TJ Kopaná na IV. Q. 2011......................................................................................... 38 114 Kč
Celkem:
500 000 Kč

O přiznání příspěvku rozhodují jednotlivé komise pro kulturu, společensko-spolkový
život a pro sport složené ze zástupců organizací z daného oboru. Návrh komise schvaluje
následně Rada města. Formulář žádosti o příspěvek a podmínky podpory naleznete na
www.zeleznybrod.cz/obcan/formulare-zadostiprispevek

D. S. TYL, o. s., Chudák manžel
www.zeleznybrod.cz

FIT studio aerobicu
Jany Boučkové
ZPRAVODAJ ÚNOR 2012
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Turistické informační středisko
ź kalendáře: VÝRAZNÁ

ź

ź
ź
ź
ź
ź

SLEVA!
ź stolní „Železný Brod
a Semily na dobových
pohlednicích 2012“
ź Nástěnné kalendáře 2012
„Jizerské hory”, „Liberec”
knihy: různé zajímavé tituly, např.: I. Z.
Mastník: Largo Solento, K. R. Fischer:
Doktor Kittel, Fr. Sochor: Kolednické
písně vánoční na Železnobrodsku
zpívané
služby: kopírování (černobílé, max.
formát A3), připravujeme laminátování
informační letáky a různé druhy
turistických časopisů
nové – Minivýletka ŽB ( radnice)
turistické známky a vizitky
brožura – 10 let pravoslavné církevní obce
v Železném Brodě

Osmisměrka – legenda k tajence:
arma, aktovka, anakonda, auto, ementál, galerie,
kamera, kapela, karamel, koza, kokos, kos, kus,
laso, letadlo, led, les, lokomotiva, lomenice,
medikament, moučka, noha, pas, pastelka, pán,
paroh, pes, ponorka, potopa, princezna, propast,
orba, okno, omeleta, rys, rus, ruka, slepice, soho,
sunar, syn
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Železnobrodský
jarmark
Z ouřadu purkmistrovského staroslavného města Železný Brod se všem
domácím i cizím na
vědomost dává, že
se opět v našem
městě Železný Brod
ve dnech 8.–10. června 2012 uskuteční slavný
a tradiční Železnobrodský jarmark.
Na jaře 2012 se bude sestavovat kulturní
program pro Železnobrodský jarmark. Pokud
máte zájem se svojí kapelou na této akci
vystupovat či chcete nějakou kapelu na
jarmarku slyšet, napište nám na
kultura@zelbrod.cz své tipy. Rádi bychom
měli na ŽB jarmarku v letošním roce spoustu
spokojených návštěvníků a diváků.
Stánkaři, hlaste se na
e-mailu: jarmark@zelbrod.cz,
tel. č.: 602 716 133
Více informací najdete na našich stránkách:
www.zeleznybrod.cz v sekci „aktuality”.

tajenka:.........................................................
příjmení:........................................................
tel. č.:..............................................................
Kupónky se správně vyluštěnou tajenkou
můžete do 13. 2. 2012 nosit na TIS Železný
Brod.
Na tři správné luštitele čeká volná vstupenka
na divadelní představení Šťastná hodina
(16. 2.).

ZPRAVODAJ ÚNOR 2012

Zajímavosti
a historie

Zvukové bio, jež bude v sokolovně zařízeno,
je dosud předmětem častých schůzek a porad.
Komise z bratří zajíždí do různých měst, aby
shlédla tamní zařízení a kontrolovala jeho
výkonnost. Jedině tak možno posouditi různé
výhody a nevýhody zvukového zařízení, na
které došlo Sokolu na 30 nabídek v různých
cenách od 50–90 tisíc. V nejbližších dnech
padne rozhodnutí, od které firmy aparatůra
bude zakoupena a hned poté bude započato
s montáží.

poměrem 3:2. Na tyto výsledky ovšem má
nemalý vliv masopust, protože hráči se příliš
exponují v sobotních plesech, a pak ovšem
jejich nedělní výkon a sportovní „svěžest“
vypadá podle toho. Nutno tedy po pravdě
konstatovati, že toto „masopustní“ zahájení
saisony neukázalo se zrovna šťastným.

Footbalový odbor sportovního klubu zahájil
v neděli 1. února svoji činnost zájezdem do
Semil, kde sehrál s tamním klubem přátelský
treningový zápas, v kterém podlehl zarážejícím poměrem branek 4:12. V neděli 7. t. m.
opětovali Semilští návštěvu a utkali se
s místním klubem na jeho hřišti za příznivého
slunného dne. I tentokráte zvítězili hosté

V noci ze soboty na neděli 21. t. m. Vypukl po
1. hod. ve splzovském mlýně, který nyní patří
majiteli Adamcovi a jehož nájemcem je
p. Tobiška, požár, který ztrávil mlýn, obytné
stavení i se zařízením. Pouze krám podařilo se
splzovskému sboru dobrovolných hasičů
s velkou námahou uhasiti před zhoubným
živlem.
(ph)

ZAJÍMAVOSTI

Stalo se před 80. lety

Z muzejního depozitáře
František Kaván – Jizera u Malé Skály, olej
na plátně z roku 1898.
Obraz malíře Franty Kavána daroval muzeu
v roce 1935 železnobrodský rodák páter
Otakar Hruška. Spolu s obrazem věnoval
muzeu ještě několik set dalších uměleckých
děl, nábytku a různých předmětů (mj.
kachlová kamna). Bylo to téměř kompletní
zařízení jeho bytu. Že se jednalo o mimořádný
počin, svědčí i fakt, že za tento svůj čin byl
Otakar Hruška jmenován čestným občanem
města Železného Brodu a čestným členem
Muzejního spolku. Hruškovy sbírky byly
v Městském muzeu (již v novostavbě Městské
spořitelny) instalovány ve dvou místnostech
a jejich rozvržení odpovídalo umístění
v Hruškově bytě. Instalace sbírek a slavnostního otevření expozice 29. 6. 1937, která
byla označována jako Hruškovo muzeum, se
však již Otakar Hruška nedožil. Zemřel
30.10.1935 v Praze. Dodnes je Hruškův
vzácný dar součástí muzejních sbírek.
(ph)

www.zeleznybrod.cz

Kavánův obraz byl součástí expozice
Hruškova muzea.
ZPRAVODAJ ÚNOR 2012

19

Městské divadlo

Kulturní
akce

středa 8. února 2012 od 19 hodin

ZÁSKOK
hraje: Divadlo J. Cimrmana, Praha
vstupné: 320 Kč - předprodej probíhá v TIS Železný Brod

KULTURNÍ AKCE

čtvrtek 9. února 2012 od 14 hodin

VIVAT TANGO! – koncert vážné hudby
účinkují: Petr Nouzovský (violoncello) a Ladislav Horák (akordeon a bandoneon)
vstupné: 35 Kč – výchovný koncert pro žáky ZŠ, uvítáme i širokou veřejnost (na koncert
není předprodej – prodej vstupenek bude v den konání akce na místě)
V programu zazní skladby:
Astor Piazolla – Vivat tango, Oblivion, Angel Suite, Le Grand Tango,
Libertango
José Bragato – Milontan; Richard Galliano – Tango pour Claude
Slovo o účinkujících:
Petr Nouzovský patří k našim nejvýznamnějším violoncellistům.
Držitel ocenění "New Master on Tour 2007", "Europäische
Förderpreis für Musik 2007" a laureát Val Tidone Competition 2011.
Studoval
v Praze, Drážďanech a Madridu. Vystoupil na
festivalech v Moskvě, Petrohradě, Bolzanu, Istanbulu, Los Angeles, Petr Nouzovský
Buenos Aires či Bratislavě. Debutoval na Pražském jaru v roce 2005
a v roce 2008 v Concertgebouw. Natočil 12 CD. Každoročně vystupuje
na cca 100 koncertech po České republice, Evropě a Rusku. Hraje na
violoncello Jean Baptiste Vuillaume 1835.
Ladislav Horák – absolvent Pražské konzervatoře a Západočeské
university v Plzni. Během studií vítěz národní soutěže v Hořovicích
(1990) a laureát mezinárodních soutěží v Andoře, Itálii a Španělsku
(1987-1990). Koncertuje sólově, v komorních sdruženích Piazzolla
Soloists a Bona Fide Quintet, i s dalšími komorními a orchestrálními
soubory např. Pražský komorní orchestr, …). Má nahrávky ve studiích
českého rozhlasu, natáčel pro české, španělské, italské i americké
televizní společnosti. Je propagátorem a prvním interpretem skladeb
soudobých českých a zahraničních autorů. Natočil 2 CD. Od roku
2005 působí jako zástupce ředitele na Pražské konzervatoři.
Ladislav Horák
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Sleva 50 %
www.zeleznybrod.cz

Při předložení průkazu ZTP nebo průkazu Sdružení zdravotně postižených
Železný Brod lze uplatnit slevu 50 % na všechna divadelní představení.
ZPRAVODAJ ÚNOR 2012

I v letošním roce pokračuje 4 dílný cyklus Šťastné hodiny.
Kniha „Šťastná hodina“ je pozoruhodnou, intimní sbírkou
padesáti 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. V našem
Táňa Fischerová
divadle jste měli jedinečnou možnost zažít „Šťastnou
hodinku“ s paní Zuzanou Maléřovou a jejími hosty, hercem
Stanislavem Zindulkou a herečkou Ninou Divíškovou. Pro následující 2 večery jsme připravili
Šťastnou hodinu s Táňou Fischerovou a Naďou Konvalinkovou (11. 4. 2012).
Táňa Fischerová – herečka, moderátorka a politička. 2 roky studovala na JAMU v Brně, pak
nastoupila do Činoherního klubu v Praze a po odchodu v roce 1973 hostovala v různých
divadlech. Společně s M. Kubišovou a J. Kačerem moderuje již řadu let televizní adventní
koncerty, které získávají nemalé prostředky na charitativní činnost.
Ve volebním období 2002–2006 byla jako nezávislá zvolena poslankyní za Unii svobody do
Parlamentu České republiky. Podílí se na práci řady neziskových organizací, nadací
a občanských sdružení. Je členkou správní rady nadace Vize 97, členkou rady patronů přátel
Hnutí Duha, předsedkyní občanského sdružení Remedium (pro duševní zdraví), členkou
Společnosti pro trvale udržitelný život, prezidentkou ITI, členkou poradního sboru občanského
sdružení pro integraci mentálně postižených Máme otevřeno?, patronkou domu Šance a členkou
Amnesty International. Ve volbách do Sněmovny 2010 stála v čele kandidátky Klíčového hnutí.
Táňa Fischerová je signatářkou Iniciativy pro kritiku reforem a na podporu alternativ (ProAlt).

KULTURNÍ AKCE

čtvrtek 16. února 2012 od 19 hodin
ŠŤASTNÁ HODINA PANÍ ZUZANY MALÉŘOVÉ
S HEREČKOU TÁŇOU FISCHEROVOU
vstupné: 90 Kč - předprodej probíhá v TIS Železný Brod
a na www.e-vstupenka.cz (Využijte akce 1 + ½ ZDARMA
na N. Konvalinkovou 11. 4. pouze za 45 Kč)

pátek 17. února 2012 od 8.30 a 10 hodin

O ZVÍŘATECH – hudební pořad
účinkuje: agentura FAMILY Pavel Novák, Přerov
vstupné: 35 Kč – představení pro školy a školky,
volná místa nabízíme veřejnosti
Formou písniček (Pro slepičí kvoč, Slon indický,
Hroši….) a vyprávění Pavla Nováka se děti vydají do
světa zvířátek. Výchovný pořad je zaměřen na
vytvoření pevného a pozitivního vztahu k přírodě a
zvířatům. Děti jsou do programu aktivně zapojeny
formou zpěvu, tleskání a tance a jsou tak procvičeny jejich melodické a rytmické dovednosti.
Vědomostní stránka programu je složena z informací o životě různých zvířat a jejich zvycích.
Děti vstřebávají zeměpisné údaje související s rozšířením živočišných druhů na zeměkouli
a seznamují se i se základy hudební výchovy.
www.zeleznybrod.cz

ZPRAVODAJ ÚNOR 2012
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sobota 25. února 2012 od 19 hodin

KARAMELOVÉ JABLKO – repríza, autor T. Toužimská

KULTURNÍ AKCE

hraje: DS Tyl Železný Brod, o.s.
vstupné: 50 Kč předprodej od 1. 2. 2012 v Turistickém informačním středisku Železný Brod

Táňa Fišerová

na jevišti: Eva Malá, Zdislava Bohuslavová
v portále: Dana Seidlová, v kabině: Bohumír
Hanka, foto: Věra Strouhalová
spolupráce při realizaci: Milana Vilušínská
Šťastné představení o nešťastných ženách.
Příběh složitého vztahu matky a dcery, jejichž
vzájemná láska, nenávist, nepochopení, ale i
rodinná tajemství, která vyplouvají na povrch,
zapříčiní nečekané rozuzlení, které diváky
zaskočí a donutí přemýšlet o vlastních
vztazích a o životě vůbec.

Městské divadlo připravuje na březen
pátek 2. 3. (od 17 hod.)
TŘI PRASÁTKA - klasická pohádka o třech prasátkách, o lenosti a pohodlí, o práci a poctivosti,
o třech polštářích a velkém, zlém a hladovém vlku

O PRINCEZNĚ, KTERÁ MLUVILA CIZÍ ŘEČÍ - co vše se může přihodit krásné princezně,
která neumí mluvit a nedobrovolně se vydává sama do světa
hraje: Loutkové divadlo Spojáček, Liberec
vstupné: děti 20 Kč, dospělí 40 Kč
- během 15 min. přestávky mezi pohádkami bude pro děti připravena tvořivá
dílnička

21. 3. ČTYŘI DOHODY - Don Miguel Ruiz a Jaroslav Dušek.
Kniha z roku 2001, toltécký šaman a oblíbený český herec. To je páni
kombinace! Učení indiánského kmene Toltéků zaujalo také známého
českého herce Jaroslava Duška a jeho tým. Zaujalo je možná slabé slovo –
uchvátilo je přece jen mnohem, mnohem výstižnější! Proto padlo rozhodnutí
secvičit na motivy knihy strhující divadelní představení. Nehřešme slovem,
neberme si nic osobně, nevytvářejme si žádné domněnky a dělejme vše tak,
jak nejlépe dovedeme. Takhle jednoduché je znění dohod s podtextem:
poznání lásky, vztahů a přátelství, jak je vidí toltécký šaman Don Miguel
Ruiz. Jaroslavu Duškovi a jeho kolegům se podařilo vyplnit dvouhodinové
představení toltéckým učením, humorem a především pravým poznáním.
Úsměv na tváři jde ruku v ruce s úžasem v obličeji během celého vystoupení.
Neustálé střídání těchto elementů je skutečně časté. Připravte se na kvanta
nových informací, nových pohledů na svět a vůbec na život.
Vstupné: 320 Kč – předprodej od 1. 3. 2012 v TIS Železný Brod
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Jaroslav Dušek

22. 3. PEČENÍ HOLUBI ANEB PŘÍSLOVÍ (autor: V. Peřina), Naivní divadlo, Liberec
www.zeleznybrod.cz
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Městská galerie Vlastimila Rady
FOTOGRAFIE Ľubomíra Lukča a Báry Sajbrtové
4.–26. února 2012, vernisáž: 4. února v 16 hod.
Jde o společnou výstavu tvorby mladých umělců, v níž se mísí abstraktní barevná
a klasická černobílá fotografie.

Výstavy pro rok 2013 – pokud máte zájem vystavovat v Městské galerii Vlastimila
Rady v roce 2013, je nejvyšší čas podat si přihlášku, kterou najdete spolu s bližšími
informacemi na našich stránkách města www.zeleznybrod.cz v sekci „volný čas”, nebo na
odboru kultury a školství, přízemí radnice, tel.: 483 333 925.

DĚTSKÝ KARNEVAL 24. března 2012 od 14.30 hod.

S KÝ P L
T
ĚS
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Město Železný Brod
srdečně zve na tradiční
Městský ples

M

v železnobrodské sokolovně.
Pořádá FIT studio Jany Boučkové a TJ sokol Železný Brod

KULTURNÍ AKCE

Otevírací doba: sobota a neděle 13–16 hod., nebo kdykoliv na požádání na odboru kultury
a školství, tel.: 483 333 925, 739 286 876

K poslechu a tanci zahraje hudební
skupina EGO RETRO MUSIC
z Hořic. Program:
ź půlnoční překvapení
ź kadetky Fit Studia Aerobiku Jany
Boučkové
ź taneční skupinu SHAREFA,
ź zajímavá tombola
ź zvěřinová kuchyně
Vstupné: 100 Kč (předprodej v TIS
Železný Brod od 1. 3. 2011)
Vstupné na místě: 120 Kč

v sobotu 24. března 2012 od 20 hodin
v sále železnobrodské sokolovny
Vyzýváme kreativní občany, kteří mají zájem a chuť vytvořit ochotnickému divadelnímu
souboru TYL Železný Brod logo, které bude používáno na plakáty a další potřeby souboru.
Loga
zasílat na kultura@zelbrod.cz
foto: můžete
Honza Brok

23
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Úterý 21. února 2012 MASOPUST
v Železném Brodě

KULTURNÍ AKCE

Město Železný Brod a Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská již tradičně pořádají MASOPUST, den velkého
hodování a radovánek před dlouhým 40 denním půstem,
který začíná Popeleční středou a končí prvním týdnem před
Velikonočním pondělím.

Akce se koná na Malém
náměstí, kde na vás čeká
bohaté občerstvení např.
v podobě vepřových poFoto: studenti SUPŠS
choutek s ukázkou masokombinátní výroby. Letošní veselí zpříjemní
skupina 6 harmonikářů.
Průvod masek vychází v 15 hod. od DDM Mozaika.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
Železný Brod si Vás dovoluje pozvat na tradiční

ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
foto: Ernesto Malafarina
loňská výstava Betlémů

v sobotu 4. února 2012 od 20 hodin
v restauraci Sport (sokolovna Železný Brod)
K poslechu a tanci hraje skupina GEMINI.
Bohatá tombola.
Vstupné 100 Kč v předprodeji v Turistickém informačním středisku.
Kontakt: tel.: 739 130 669, e-mail: mira.jezku@seznam.cz

ZLATÝ OŘÍŠEK DOMINA
Každý týden představuje Český rozhlas 2 nominované děti (v pondělním a pátečním
Dominu) a koncem dubna je vyhodnocení, kdo si odnese cenu Zlatý oříšek Domina.
Rozhovor s Matějem Halamou, žákem 8. A ZŠ Školní, si můžete poslechnout na stránkách
Českého rozhlasu 2. Podpořte Matěje a posílejte svoje hlasy na adresu domino@rozhlas.cz,
do předmětu zprávy nezapomeňte napsat „Zlatý oříšek“. Z jedné emailové adresy můžete
poslat pouze jeden hlas. Hlasování je do 25. dubna. Všem děkujeme za poslané hlasy
a vedení města Železný Brod za sponzorský dar na náklady spojené s akcí Zlatý oříšek.
Mgr. Eva Halamová

24
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Městské muzeum Železný Brod – VÝSTAVA

Jak již
název napovídá,
výstava
představí
výběr z nových akvizic, které obohatily sbírku skla
a bižuterie. Za uplynulé dva roky se sbírka
skla železnobrodského Městského muzea
rozrostla zásadním způsobem. Mohla za to
především rozsáhlá akvizice skleněných
figurek i dalších výrobků ze zrušeného
podniku Železnobrodské sklo, čítající několik
set položek. Dalším velkým celkem, který do
sbírek přibyl, je kolekce výrobků železnobrodské firmy Kortan – sklo bižuterie. Firma
v roce 2011 ukončila svoji činnost
a
výběr z jejího výrobního programu doputoval
do muzea. Po úspěšné výstavě skleněných
plaket a odznaků v loňském roce se naše
sbírky rozrostly i o tento druh předmětů. Pan
Jaroslav Mašek daroval muzeu téměř celou
svou sbírku skleněných odznaků a plaket a
svým darem do sbírky přispěl i pan

František Halama, který daroval tři skleněné
plakety. V závěru roku 2011 jsme ještě sbírku
skla doplnili o několik kusů mís, váz a talířů
z dílen sklářské školy z období 70. a 80. let 20.
století. Neméně významné byly však i další
jednotlivé přírůstky. Paní Jaroslava
Brychtová obohatila naše sbírky o dvě vázy –
jednu památeční, kterou dostal její otec
Jaroslav Brychta ke dvacetiletému výročí
svého působení na sklářské škole a druhou,
pocházející ze školních dílen, jejímž autorem
byl syn Aloise Meteláka Milan Metelák. Paní
Eva Vozková darovala několik pamětních
odznaků, kromě skleněných i několik
plastových, které svého času sloužily jako
vstupenky na Železnobrodský jarmark.
Všem, kteří se zasloužili o utěšené rozrůstání
muzejních sbírek (a nejen sbírky skla
a bižuterie), bychom rádi touto cestou znovu
a veřejně poděkovali.
Petra Hejralová
ředitelka muzea

KULTURNÍ AKCE

Přírůstky do sbírky skla a bižuterie za
roky 2010 a 2011, od 2. 1. do 3. 6. 2012

Přednáška „Jak přišlo sklo do Železného
Brodu...“
Veřejná přednáška historika skla Antonína
Langhamera odpoví na řadu (dnes znovu
aktuálních) otázek: kdy a čím se Železný Brod
dostal do povědomí jako nově vznikající
středisko české sklářské výroby? Proč
železnobrodští usilovali o založení vlastní
sklářské školy a jaké problémy s tím spojené
museli nejprve vyřešit? Jak moc se výsledek
jejich snažení vzdálil původním představám?
Jak vypadala podpora výroby a odbyt
železnobrodských sklářských výrobků? Proč
bylo nutné založit Pojizerský průmyslový

a vývozní ústav? Jaký význam mělo pořádání
výstav a na jak vyspělé úrovni byly?
Přednáška bude doplněná bohatou obrazovou
dokumentací, která na dobových fotografiích
zachycuje první desetiletí existence sklářské
školy. Přednášející nám přiblíží nesmělé
začátky, ale i významná mezinárodní ocenění
první generace pedagogů sklářské školy…
Přednášku pořádá KC KINO ve spolupráci se
Střední uměleckoprůmyslovou školou
sklářskou. 13. února 2012, od 18 hodin, KC
KINO Železný Brod, vstupné dobrovolné.
MgA. Martin Hlubuček

www.zeleznybrod.cz
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Srdečně zveme na

POLOLETNÍ KONCERT
KULTURNÍ AKCE

nejlepších žáků a souborů hudebního oboru
Základní umělecké školy v Železném Brodě
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Městské divadlo v Železném Brodě
v pátek, dne 17. února 2012 v 17 hodin
Vstupné dobrovolné

Poděkování
Děti a kolektiv mateřské školy Stavbařů 832 děkují Mgr. Václavu Horáčkovi za
sponzorský dar určený na nákup hraček pro děti.

http://www.zeleznybrod.cz
www.zeleznybrod.cz
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Zimní sklářské pátky

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

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., nábřeží Obránců míru.

KULTURNÍ AKCE

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.

2. prosince 2011–16. března 2012

Předvádění výroby probíhá do 15 hodin.
V prodejně si můžete také zakoupit firemní
výrobky – foukané dárkové sklo.
Otevřeno: po–pa 10.00–11.30 a 12.00– 16.30.
Kontakt: tel.: 483 389 819, www.dtglass.cz

Rozšířeno o další sklárnu
Firma LHOTSKÝ, Pelechov se
zabývá výrobou skleněných
plastik. Její galerie se nachází
v Chlístově. Před prohlídkou je
nutné kontaktovat majitele firmy
(tel.: 483 389 334, mobil: 603 235 983). Čas
prohlídky je v době od 15 do 15.30 hod.
www.lhotsky.cz
Zimní sklářské pátky.
Jde o tip na výlet – balíček služeb, který
umožní poznat historii a současnost
zdejšího sklářství. Letos se pořádá již
čtvrtý ročník.
ZPRAVODAJ ÚNOR 2012
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Blahopřejeme jubilantům

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V měsíci lednu 2011 oslavili
významné životní jubileum
tito naši spoluobčané

70 let
Dana Jakouběová
Vlasta Hušková
75 let
František Holata
Božena Koldovská
Anna Bernardová
Irena Párová
80 let
Jarmila Patřičná
Sylvie Lejsková
Marie Rajová
81 let
Vlasta Vošvrdová
Miluše Rezlerová

82 let
Jiří Vedral
Dagmar Barešová
Vladimír Mazanec
Vladislav Picek
84 let
Josef Holman
Jarmila Kostroňová
85 let
Josef Patřičný
Jiří Dědeček
86 let
Alena Prokopová
89 let
Jarmila Hušková
90 let
Vlasta Burešová

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 únoru 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 17. února 2012.
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Náš divadelní soubor má za sebou úspěšný
rok 2011. Již na začátku března jsme vyhráli
přehlídku ochotnických souborů v Lomnici
nad Popelkou s inscenací Kočičí hra.
V dubnu jsme v našem divadle organizovali
ochotnický divadelní maratón. Hostili jsme
soubory z Tanvaldu, Desné, Jos. Dolu
a Přepeř. V květnu měla premiéru komedie od
J. B. Moliéra: Chudák Manžel, v úpravě a režii
Karla Svobody. Začátkem června měla
reprízu Červená Karkulka v Liberecké zoo.
V červnu jsme také již tradičně organizovali
jarmareční průvod; a na Skleněném městečku

předvedla A. Matějková svou úpravu pohádky
Bob a Bobek pro naše nejmenší.
Přes prázdniny jsme nastudovali hru pro dvě
herečky: Karamelové jablko od Tary
Toužimské, za režijní asistence M. Vilušínské. Toto náročné představení mělo
premiéru 11. 11. 2011.
Na podzim jsme také absolvovali podzimní
turné s Kočičí hrou, které jsme úspěšně
zakončili vítězstvím na přehlídce v Hrádku
nad Nisou. Na tamní radnici jsme převzali
sedm ocenění: J. Mlčoch, M. Procházková,
I. Kesnerová, Z. Bohuslavová – za herecké
výkony, dále E. Malá za
režii, diplom za účast a cenu za nejlepší inscenaci
přehlídky.
V listopadu jsme také
reprizovali Chudáka manžela v Koberovech.
V prosinci byl sestaven
dramaturgický plán na
tento rok 2012. Můžete se
nadále těšit na reprízy her,
které máme na repertoáru:
Chudák manžel, Karamelové jablko, Kočičí
hra. Dále pak budeme
studovat dva nové kusy;
na květen chystá Karel
Svoboda pohádku Ženich
pro čertici a Eva Malá
bude režírovat konverzační situační komedii
Popel a pálenka, která
bude mít premiéru na
podzim.
Přejeme všem našim
divákům příjemné chvíle
strávené v našem krásném
divadle a zachovejte nám
prosím svoji přízeň.
Nesmírně si toho vážíme.

Rudolf Felcman (předseda poroty) a Eva Malá (režisérka Kočičí hry).
Eva Malá přebírá hlavní cenu za Kočičí hru na radnici v Hrádku nad
Nisou, 19. 11. 2011
www.zeleznybrod.cz

Zdislava Bohuslavová – Bartosz
Dramaturg souboru
ZPRAVODAJ ÚNOR 2012

PŘÍSPĚVKY

Ohlédnutí D. S. Tyl, o. s. za uplynulým
rokem a co nového diváky čeká
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Léčebný pobyt, Mariánské Lázně
termín: (jedná se o 8 dní a 7 nocí)
ź29. dubna – 6. května 2012
ź 6. května – 13. května 2012

ubytování: Hotel Excelsior **** na hlavní třídě Mariánských Lázní
stravování: polopenze ve stylu švédských stolů, večerní stravování má teplou formu
Co můžeme očekávat?
ź vstupní lékařská prohlídka a určení procedur a
pitného režimu (platba 600 Kč je v rámci
zaplaceného pobytu)
ź 15 procedur – kvalitních
ź 7x luxusní bazén s vypůjčeným koupacím
pláštěm po celý týden
ź zapůjčení NORDIK holí
ź lázeňský poplatek
ź welcomedrink na pokoji
ź bezplatné připojení k internetu
ź doprava

Hotel Excelsior****

Toto vše je zahrnuto v celkové platbě ve výši 7 450 Kč.
odjezd: z Prahy, nás z venkova přiberou Praha – Černý most, kam dojedeme ranním
autobusem

PŘÍSPĚVKY

Na tento pobyt Vás zvou:
MUDr. Gromová Hana a Ing. Skolková Dana
v případě zájmu volejte: Ing. Skolková Dana (tel. č.: 241 492 918, 604 591 416)
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MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ
www.zeleznybrod.cz

ZPRAVODAJ ÚNOR 2012

Sdružení zdravotně postižených
Kontakty:
J. Brynda
720 382 233
M. Paldusová
724 462 219
V. Petružálková
721 026 030
M. Minářová
480 018 774
M. Flajšmanová
721 861 515
e-mail:
neslysicizb@seznam.cz
e-mail:
SZdPZB@seznam.cz

15. 2.
20. 2.
22. 2.

st
po
st

Schůze výboru od 14 hod.
Úřední den od 14 do 16 hod.
Výroční členská schůze – začátek ve 14 hod., MěÚ, budova „B“,
III. poschodí (použijte výtah).
Program:
1. prezentace a členský příspěvek 70 Kč za rok 2012
2. zpráva o činnosti (J. Brynda)
3. zpráva o hospodaření (M. Paldusová)
4. zpráva revizní a kontrolní komise
5. diskuse
6. občerstvení
7. usnesení
Všechny členy žádáme o včasný příchod, nezapomeňte členské legitimace.
st
Masopustní posezení v klubovně na Poříčí. Živá hudba, občerstvení
a přátelské povídání. Srdečně zveme a těšíme se na Vás.
po
Klub ručních prací – pí Petružálková
Příprava na Velikonoční trhy na Bělišti.
st
Kluby ONKO a DIA
Odpoledne bude věnováno tématu “Zdravá výživa se zaměřením na
onkologické onemocnění a diabetes“. Přednáška je spojená
s ochutnávkou. Zajišťuje prodejna zdravé výživy Devětsil v Železném
Brodě. Náklady financuje sdružení. Zájemci se sejdou v klubovně na
Poříčí ve 14 hod. Srdečně zveme na tuto zajímavou vzdělávací akci.

PŘÍSPĚVKY

1. 2.
6. 2.
8. 2.

Kurz znakového jazyka po dohodě s lektorkou pí M. Paldusovou.
Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v budově internátu na Poříčí. Bližší
údaje ve vývěskách v Masarykově ulici u tržnice, na Brodci u samoobsluhy nebo
v internátě v 1. poschodí (na Poříčí).
Marcela Minářová

Sleva 50 %
www.zeleznybrod.cz

Při předložení průkazu ZTP nebo průkazu Sdružení zdravotně postižených
Železný Brod lze uplatnit slevu 50 % na všechna divadelní představení.
ZPRAVODAJ ÚNOR 2012
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Pozvánka místní skupiny České
křesťanské akademie – Český ráj:
Srdečně zveme na přednášku a besedu s Mgr.
Ivanem Peřinou, vedoucím
stavebně historického průzkumu, tentokrát o historii
našeho města:

Sonda do vlastní historie
STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM
K O S T E L A S VAT É H O J A K U B A
VĚTŠÍHO V ŽELEZNÉM BRODĚ

Od roku 2008 do současnosti provozuje
živnost se zaměřením na stavebně historické
průzkumy a dokumentaci historických staveb.
V roce 2010 působil jako externí vyučující na
Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
obor Dokumentace památek, a rovněž
nastoupil na částečný úvazek do oddělení
průzkumů Národního památkového ústavu
v Liberci. Výsledky své práce s převážně
castellologickými tématy publikuje formou
článků v odborné literatuře.

ve středu 29. února 2012, 18.15 hod. Přijďte v co nejhojnějším počtu dozvědět se
nové skutečnosti z historie vlastního města!
v KC Kino Železný Brod.

PŘÍSPĚVKY

Kostel sv. Jakuba Většího v Železném Brodě
je obecně považován za barokní stavbu
z konce 18. století. Nedávno provedený
průzkum však objevil v jeho základech relikty
mnohem starší, patrně středověké stavby.
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Ing. arch. Martin Tomešek

Přednáška má osvětlit a přiblížit výsledky
stavebně historického průzkumu v kontextu
historie města, dendrochronologickou
analýzu i fotogrammetrii v kontextu
teoretických otázek, zejména pak k čemu
vlastně slouží stavebně historický průzkum
a jaké jsou jeho výsledky i další cíle.
Mgr. Ivan Peřina (* 1980) absolvoval
Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
obor Kulturně historická regionalistika,
specializace stavební historie. Ve své
bakalářské práci Stavební vývoj hradu
Vranova (2004) i diplomové práci Hrady
horního Pojizeří mezi Malou Skálou
a Turnovem (2007) se věnoval především
problematice poznání stavebního vývoje
hradů v Českém Ráji.
V letech 2005 až 2008 pracoval v Oddělení
výzkumu, průzkumu a dokumentace
Národního památkového ústavu v Ústí nad
Labem, detašované pracoviště Česká Lípa.
www.zeleznybrod.cz
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Činnost Městské knihovny
v roce 2011

V roce 2011 bylo v městské knihovně
registrováno 680 čtenářů (z toho 188 čtenářů
do 15 let), kteří knihovnu v průběhu roku
navštívili 7 022 krát a vypůjčili si celkem
34 102 knih a časopisů. Čtenáři také často
využívali meziknihovní výpůjční službu,
zprostředkovali jsme jim 105 výpůjček
z jiných knihoven. Návštěvníků využívajících
internet bylo 6 700, je to méně než v roce
2010, jeden ze čtyř počítačů byl několik
měsíců mimo provoz. Čtenáři si také zvykli
využívat přístup do našeho on-line katalogu
přes internet z domova a prostřednictvím
svého čtenářského konta sledovat stav svých
výpůjček, případně si výpůjčky prodlužovat
a rezervovat žádané knihy. (K přístupu do
čtenářského konta přes náš on-line katalog
stačí číslo průkazky a datum narození ve tvaru
RRMMDD.) Těchto elektronických služeb
využilo v roce 2011 přes 900 čtenářů.
Přírůstek knihovního fondu za rok 2011 činil
864 svazků, odepsáno bylo 989 opotřebených
a zastaralých knih. Stav fondu k 31. 12. 2011
činil 20 017 svazků, s pobočkou v Jirkově
24 152 svazků. Knihovna odebírala na 20
titulů periodik. Ke zlepšení nabídky nových
knih byly využívány výměnné soubory knih
z Městské knihovny v Jablonci n. N.
V průběhu roku 2011 bylo uspořádáno
36 besed a knihovnicko – informatických
www.zeleznybrod.cz

lekcí pro žáky
železnobrodských škol,
kterých se zúčastnilo přes
840 dětí. Soustředili jsme se opět hlavně na
začínající čtenáře v rámci třetího ročníku celostátního projektu Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka. Děti z projektu získaly knížku
Daniely Krolupperové Zmizelá škola
s ilustracemi Evy Sýkorové – Pekárkové.
S paní ilustrátorkou se pak děti setkaly v září na
besedě a výtvarné dílně. Pro žáky devátých tříd
proběhla v březnu beseda a autorské čtení
spisovatelky Renaty Štulcové, autorky
historických fantasy románů pro mládež.
S DDM Mozaika jsme spolupracovali na
akcích Noc s Andersenem a Noc s Foglarem .
V květnu proběhlo v knihovně v Semilech
regionální kolo soutěže dětských vypravěčů
Čteme všichni, vypráví jen někdo, ve kterém
nás úspěšně reprezentovaly dvě žákyně
2. třídy 1. ZŠ Eva Kubínová a Veronika
Špačková, které postoupily do celostátního
kola přehlídky vypravěčů v Jičíně. Nejlepší
dětští čtenáři se v červnu zúčastnili Dne
čtenářů na hradě Valdštejn, kde se sešli
nejaktivnější čtenáři ze všech dětských
oddělení knihoven Libereckého kraje.
V říjnu proběhl tradiční Týden knihoven
s možností bezplatné registrace nových
čtenářů a amnestií na upomínky.
V listopadu jsme ve spolupráci s KC kino
uspořádali besedu s odbornicí na podkrkonošské nářečí a autorkou knih zachycujících
život v našem regionu na počátku 20. století
PhDr. Jarmilou Bachmannovou, CSs.

PŘÍSPĚVKY

V Městské knihovně nedošlo v roce 2011
k žádným podstatným změnám. Stále se
potýkáme s problémy vyplývajícími
z umístění knihovny v nevhodné lokalitě,
které často řešíme s pomocí Městské policie.
Nespokojenost občanů s umístěním a prostředím knihovny vyplynula i z březnové ankety
a diskuse na internetových stránkách města.
Na základě této ankety jsme si také uvědomili
nutnost bezbariérového přístupu do knihovny
pro maminky s kočárky. Přestože jsme o tom
s Bytovým podnikem jednali od dubna,
nepodařilo se tuto záležitost dosud vyřešit,
prosíme maminky o trpělivost.

Těší nás rozvíjející se spolupráce se školami
a DDM Mozaika a jsme vděční za možnost
spolupracovat také s novým KC Kino
a realizovat v jeho příjemném prostředí akce,
které knihovna prostorově nepojme.
Dana Hudíková, vedoucí knihovny
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Den plný pohody v ZŠ Pelechovská
zaměřujeme. Děti tak pracují nejen
samostatně, ale i ve skupinách. Výuka klade
důraz na tvořivost a v souladu s nejnovějšími
trendy se snaží být ekologická. Na chodbách
a ve třídách tedy nechybí koše na tříděný
odpad a v hodinách se děti dozvídají o ochraně
přírody.
Při procházení chodbami si návštěvníci mohli
povšimnout nástěnek, na které rodiče i žáci
napsali, co se jim na naší škole líbí. Děti
oceňovaly množství výletů či mimoškolních
akcí, spaní ve škole, rodičům záleželo
především na tom, že ve škole není šikana
a díky jejímu rodinnému prostředí se zde
neztratí ani vyjukaný prvňáček.
Komu při prohlídce školy vyhládlo, nemusel
pod lavicí potají chroupat suchý rohlík. Na
hladovce čekalo pohoštění, které společně
s dětmi připravili místní učitelé.
Zdeňka Pirková

PŘÍSPĚVKY

V sobotu 14. ledna 2012 se na naší škole konal
Den otevřených dveří.
Ačkoli zasněžené hory lákaly k zimním
radovánkám, dorazilo do naší školy množství
rodičů a dětí.
Návštěvníky přivítala veselými barvami
vymalovaná škola, kde na ně čekala prohlídka
tříd a speciálně vybavených učeben. Pro
zájemce byla připravena ukázková výuka.
Během ní se seznámili s tím, jak vypadá běžná
vyučovací hodina naší školy. Pro účely dne
byly ukázky pouze dvacetiminutové.
Kantorům při nich asistovaly děti, které se
dobrovolně přihlásily k pomoci s předváděcím dnem.
Rodiče, kteří se nyní rozhodují, do které školy
na podzim nastoupí jejich budoucí prvňáček,
mohli z připravených lavic sledovat děti při
plnění úkolů, během nichž si procvičují
vzájemnou pomoc a spolupráci. Právě na
tento způsob výuky se na naší ZŠ
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Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Sklářská škola pořádá v úterý
7. února 2012 Den otevřených
dveří. Uchazeči o studium
uvidí výuku v odborných učebnách, zejména
špičkové vybavení laboratoří, a získají detailní informace o šesti různých zaměřeních:
· Ochrana životního prostředí
· Výpočetní technika v chemii
· Analytická chemie
· Chemická technologie
· Podnikový management
· Farmaceutické substance, novinka
Zájemci o obor Design skla si mohou
prohlédnout dílny v těchto šesti zaměřeních:
· Broušení a tavená plastika
· Hutní tvarování skla
· Malba a dekor
· Ryté a reliéfní sklo
· Design technickodekorativního skla
a skleněných figurek
· Design šperku, bižuterie a módních
doplňků
Za pozornost všech návštěvníků stojí naše
učebny počítačové grafiky, které umožňují
osvojení 2D i 3D softwaru. Všichni zájemci
získají informační materiály o škole,
mimoškolních aktivitách, o možnostech
ubytování a stravování, informace o termínech přijímacích zkoušek. 2. kolo talentových zkoušek do oboru Design skla se
uskuteční již ve středu 8. února 2012.

Maturitní ples sklářské školy
SUPŠ sklářská v Železném Brodě zve srdečně
všechny studenty, rodiče, příbuzné, přátele
a známé školy na ples maturantů, který se
koná 18. února 2012 v Kulturním domě
v Semilech. K tanci a poslechu hraje skupina
Revival 60´s. Vstupenky k sezení za 170 Kč
a k stání za 140 Kč v předprodeji. Vstupenky
zakoupené až na místě se budou prodávat

za 150 Kč.
Předprodej vstupenek: pondělí a středa
9.20–15.40 hodin (po
domluvě možno i jindy), kontakt: tel.:
736 270 764.

Masopustní
odpoledne
21. února 2012 se
žáci sklářské školy
již tradičně zapojují do Masopustního
odpoledne svou účastí na průvodu masek
a také provozováním stánků s občerstvením.
Srdečně všechny zveme!

Přijímačky nanečisto!
V důsledku rozhodnutí Libereckého kraje
musí všichni zájemci o studium na
středních školách podstoupit v dubnu
jednotné testy z českého jazyka (60 min.),
z matematiky (60 min.) a ze všeobecných
znalostí (30 min.)
Střední uměleckoprůmyslová škola
v Železném Brodě nabízí žákům 9. tříd
ZŠ, kteří se hlásí do studijních oborů
s maturitní zkouškou, aby si vyzkoušeli
tzv. „PŘIJÍMAČKY NANEČISTO“.
Všichni uchazeči o středoškolské studium
mohou v úterý 14. února 2012, od 14.00
hodin nezávazně absolvovat řešení
cvičných testů z českého jazyka a matematiky. „Přijímačky nanečisto“ se uskuteční pod vedením našich pedagogů a jsou
zcela zdarma.
Více informací na tel.: 483 346 162.

MgA. Martin Hlubuček
www.zeleznybrod.cz
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PŘÍSPĚVKY

Den otevřených dveří
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Jizerská padesátka 6.–8. ledna 2012
Historie závodu sahá až do roku 1968, kdy na
hřebeny Jizerských hor vyběhli se svými
přáteli horolezci z TJ Lokomotiva Liberec.
Někteří z účastníků prvního klání však o dva
roky později zahynuli při horolezecké tragédii
v peruánských Andách a Jizerská padesátka se
tak od svého 4. ročníku přezdívá jako
Memoriál expedice Peru ´70. Od roku 1999
pak je závod zařazen do světové ligy
dálkových běhů Worldloppet. Zajímavostí
Jizerské padesátky je fakt, že se jedná po
Vasově běhu (Švédsko, od roku 1922)
a Birkebeiner Renet (Norsko, od 1938) o třetí
nejstarší dálkový závod na lyžích klasickou
technikou v Evropě. Mezi slavné účastníky
závodu patří např.: Björn Daehlie, Thomas
Alsgaard či Stanislav Řezáč.
V posledních letech se ustálila následující
trasa (50 km): stadion v Bedřichově, U Buku
doleva, Nová Louka, Kristiánov, Rozmezí,
Knajpa, Kasárenská silnice (zprava okolo
Jizery), pár metrů po Hraniční cestě, potom
doprava rovnoběžně s Promenádní cestou ale
po opačné straně Vlašského hřebene,
U Bunkru doprava, parkoviště na Jizerce,
Pyramida, U Bunkru, Promenádní cesta,
Smědava, Knajpa, Na Čihadle, Štolpišská
silnice, Krásná Máří, Hřebínek, Bílá kuchyně,
Olivetská hora, Vládní, U Buku, stadion
v Bedřichově.

Stanislav Řezáč se letos stal potřetí vítězem
Jizerské padesátky. Poprvé v tomto slavném
závodě zvítězil v roce 2000, podruhé 2001.
Druhé místo v letošním ročníku obsadil Švéd
Jimmi Johnsson a třetí Nor Jörgen Aukland.
Petr Novák skončil jedenáctý a další Čech
v pořadí Martin Koukal obsadil při své
premiéře v seriálu dálkových běhů FIS
Marathon Cup 23. místo.
Mezi ženami zvítězila Sara Svendsenová
z Norska.
Železný Brod reprezentovali 3 závodníci:

Miloš Štěpán
Josef Paldus
JUDr. Vlastimil Motlík
K úspěšnému absolvování závodu jim
gratulujeme a do dalších let přejeme hodně
úspěchů v závodění.

Stanislav Řezáč
(* 1973) je český
sportovec, běžec
na lyžích, specialista na běhy na
dlouhé vzdálenosti. Je považován za jednoho
z nejlepších současných světových
lyžařů-běžců, který systematicky závodí na dlouhých
Stanislav Řezáč tratích.

SPORT
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Letošního 45. ročníku Jizerské padesátky se
zúčastnilo
50 km: 4 277 závodníků
25 km: 1 011 závodníků
30 km: 498 závodníků
Dětský závod: 293 závodníků
Firemní štafeta: 176 závodníků
CELKEM: 6 255 závodníků

www.zeleznybrod.cz
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EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL

Roman Daníček
1

Průmyslová ulice
areál bývalého ŽBS

Ekologická likvidace autovraků zdarma včetně odvozu
Vašeho autovraku v okruhu 50 km od Železného Brodu.
Pokud k nám Vaše auto
dovezete sami, dostanete
od nás za Váš autovrak
500–1000 Kč

kontakt: tel. 606 234 707
email: romandanicek@seznam.cz, l.kochankova@seznam.cz

REPRODUKOVANÁ
HUDBA dle vašeho
výběru k poslechu
a tanci. Pro střední
generace, 60. léta.

HOTEL
1
VESELÝ
Štefánikova ul., Železný Brod

kontakt:
603 444 863

každou sobotu od 19 hod.

Zájezd – NORMANDIE 2012 (Francie), zájemci hlaste se na tel.: 775 295 931
źtermín: 27. 9.–2. 10. 2012, cena: 4 990 Kč
źcena zahrnuje: dopravu, snídaně,ubytování v klášteře, průvodce
www.zeleznybrod.cz
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INZERCE

ZVĚŘINA

(kančí guláš,
zajíc, srnčí,
jelen ...)
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Nabízíme lesní služby
ź
ź
ź
ź
ź

výkup dřeva za bezkonkurenční ceny!
těžba a přibližování dřeva
doprava dřeva
pěstební činnost
výkup lesů (popřípadě i s pozemky)
Filip Drbohlav
Košťálov 216
Tel.: 777 081 080

Tomáš Housa
Tříč 109, Semily
Tel.: 728 419 676

filip.drbohlav@centrum.cz

INZERCE

www.les-prace.cz

Řádková inzerce
Koupím funkční ždímačku – tel.: 605 475 175
www.zeleznybrod.cz
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