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EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL

Roman Daníček

Průmyslová ulice
areál bývalého ŽBS

Ekologická likvidace autovraků zdarma včetně odvozu
Vašeho autovraku v okruhu 50 km od Železného Brodu.

ZUŠ Železný Brod nabízí
uchazečům o studium na
středních uměleckých
školách a specializovaných
učilištích "Kurz studijní
kresby". Jedná se o intenzivní 1–2 měsíční přípravu
k talentovým zkouškám.
Zájemci o "VEČERNÍ
KRESLENÍ" pro dospělé,
které již probíhá, mají
možnost se přihlásit – stále
máme volná místa.

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

Bližší informace podá Jan
Šimek na tel.č.: 602 288 665

v DDM Mozaika Žel. Brod

Od března si můžete přijít
zahrát BADMINTON do
sokolovny v Železném Brodě
(rakety půjčujeme zdarma).
Další využití sportovišť pro
veřejnost po předchozím
objednání, tel.: 602 252 677
ź
ź
ź
ź
ź
ź

BADMINTON
STOLNÍ TENIS
VOLEJBAL (v letních
měsících plážový
volejbal
NOHEJBAL

od 16 hod.

Spací pytle s sebou!

DDM Mozaika Železný Brod
ve spolupráci s Městskou knihovnou
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Informace
pro občany
Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,

André Jakubička
starosta města

Zastupitelstvo
města jednomyslně schválilo návrh rozpočtu, nejdůležitější dokument, který
směruje naši
práci na celý
rok.

Čeká nás tak především rok projektování –
přípravy na realizace.
Probíhá architektonická soutěž na Malý
rynek, kde se přihlásilo 31 návrhů, což
ukazuje, že soutěž je pro architekty
opravdovou výzvou. Návrhy budou na jaře
zveřejněny a ten vítězný bude rozpracován do
projektové dokumentace. Další velkou akcí je
probíhající projektování rekonstrukce
sokolovny. Zde patří poděkování sokolům,
kteří se výrazně podílejí na studii využívání
celého objektu. Díky dotaci z Euroregionu
Nisa vyhledáváme trasu pro cyklostezku
Greenway Jizera a dokončujeme nové
webové stránky. Připravujeme projekt na
revitalizaci zeleně hřbitova a Panské zahrady.
Rozhodli jsme se znovu otevřít téma
autobusového terminálu. Myslím, že původní
varianta neodpovídá potřebám a velikosti
našeho města, a proto hledáme novou,
střízlivou a reálně financovatelnou. Návrh
bude zjara veřejně projednán.
Připravujeme žádosti o dotace. Jedná se
mnohdy o poslední příležitosti. Jedno dotační
období končí a lze předpokládat, že nastane
útlum v dotacích až do r. 2014/2015.
Soustředíme se na dotace, které nám pomůžou
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snížit energetickou
náročnost
organiZPRÁVY
Z našich
RADNICE
zací, a to především v oblasti školství. Máme
tak podanou žádost o zateplení a vybavení ZŠ
Pelechovská, zateplení MŠ Slunečná, MŠ
Stavbařů, MŠ Na Vápence a DDM. Dalším
cílem je pokračování v revitalizacích
panelových sídlišť. Řešit je třeba především
parkování na sídlišti Vaněčkova. Byla podána
žádost o dotaci na digitalizaci kina, na dětská
hřiště, na opravy chodníků a také na opravu
střechy na Teprovsku.
Tolik z těch nejdůležitějších akcí. Připraveno
je i mnoho dalších menších akcí k realizaci,
které jistě sami zaznamenáte v průběhu tohoto
roku.
Je období plesů a výročních schůzí, kde se
seznamujeme s činností našich hasičů,
sokolů, sportovních organizací, myslivců
a dalších. Organizace se postupně učí
využívat městských grantů, kterými chceme
rozvíjet kulturu, sport a společenský život.
Přeji jim hodně úspěchů v tomto roce a děkuji
za jejich celoroční práci.
André Jakubička
starosta Města

Běliště
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ź Rada města Železný Brod po projednání
ź schvaluje doplněný program dnešního
zasedání Rady města
ź bere na vědomí informaci o výši
příspěvku na výkon přenesené působnosti
v roce 2012 a ukládá tajemníkovi
Městského úřadu, aby do příštího
zasedání Rady uvedl úsporná opatření
minimálně ve výši snížení ztráty
ź schvaluje směrnici pro odpisování
dlouhodobého majetku, odpisový plán
s účinností od 31. 12. 2011
ź schvaluje odpisový plán příspěvkových
organizací na rok 2012
ź schvaluje změny v podmínkách inzerce
v Železnobrodském zpravodaji, které
spočívají především v rozšíření barevné
inzerce na obálce zpravodaje a ukládá
paní Malafarinové zpracovat bilanci za
období srpen 2011 – srpen 2012 s vyhodnocením, jak se promítla dnes schválená
cena v podmínkách inzerce
ź bere na vědomí plán činnosti Městského
muzea na období 2012–2016 a pro stejné
období požaduje zpracovat plán činnosti
i pro knihovnu a DDM Mozaika
ź schvaluje Smlouvu o zřízení a provozu
sběrného místa kolektivního systému
EKOLAMP
ź schvaluje dodatek č. 7 smlouvy o odstranění odpadu č. 710312 – ceníku na skládce
v Košťálově pro rok 2012 s firmou Marius
Pedersen a. s.
ź schvaluje výsledek výběrového řízení na
zhotovitele internetových stránek v rámci
projektu Společná cesta za našimi krásami
(č. CZ.3.22/3.3.01/11.02241) a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností
WebActive s. r. o., Hviezdoslavova16,
Ústí nad Labem (IČ 25428829) s cenou za
zhotovení ve výši 174 000 Kč vč. DPH
ź schvaluje výsledek výběrového řízení na
dodavatele vitrín v Masarykově ulici
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se
společností GIFTER s. r. o., Babice 291
www.zeleznybrod.cz

ź 687 03 Babice (IČ 28335694) s cenou za

dodávku ve výši 132 990 Kč vč. DPH
ź schvaluje výsledek výběrového řízení na

ź

ź
ź
ź

ź

ź
ź

ź

ź

ź

dodavatele tiskových prací v rámci
projektu Společná cesta za našimi krásami
(č. CZ.3.22/3.3.01/11.02241) a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností
Tiskárna GLOS Semily, Špidlenova 436,
513 01, Semily, (IČ 45534029) s cenou za
zpracování ve výši 77 088 Kč vč. DPH
souhlasí s členstvím pana V. F. v Komisi
pro sport a bere na vědomí ukončení
činnosti pana M. B. v komisi, kterému
děkuje za vykonanou práci v komisi
bere na vědomí zprávu Komise pro sport
ze dne 17. 1. 2012
bere na vědomí zprávu Kulturní komise
ze dne 14. 11. 2011 a 9.1.2012
bere na vědomí zprávu Komise pro
společenský a spolkový život ze dne
16.1.2012
souhlasí se členstvím pana Ing. J. L.
v Komisi pro společenský a spolkový
život
bere na vědomí zprávu výboru sociálněprávní ochrany dětí ze dne 13. 12. 2011
schvaluje poskytnutí příspěvku DS TYL
na činnost v roce 2012 ve výši 10 000 Kč
z fondu Komise pro kulturu
schvaluje poskytnutí příspěvku panu J. Š.,
členu osadního výboru Jirkov, na
vybavení dětského hřiště v Jirkově ve výši
35 000 Kč z fondu Komise pro spolkový a
společenský život
schvaluje poskytnutí příspěvku Občanskému sdružení Střevelná na vydláždění a
odvodnění prostoru před vchodem do
zvoničky Střevelná a na parkové úpravy
ve výši 10 000 Kč z fondu Komise pro
spolkový a společenský život
schvaluje poskytnutí příspěvku HC
Železný Brod na dresy ve výši 10 000 Kč,
za podmínky použití modrobílé barvy
a nápisu Železný Brod, souhlasí s užitím
městského znaku i s uvedením druhého
ZPRAVODAJ BŘEZEN 2012
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Usnesení Rady města z 18. zasedání
konaného dne 24. 1. 2012
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ź sponzora za podmínky, že nápis nesmí být

ź schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě

větší než nápis Železný Brod. Příspěvek
bude vyplacen z fondu Komise pro sport
neschvaluje pronájem zasedací místnosti
zdarma na 15 týdnů (jednou týdně po
3 hod.) firmě EPAC s. r. o.
schvaluje zachování cen roku 2011 pro
rok 2012 u pronájmu pozemků dle
seznamu předloženého finančním
odborem, a to s účinností od 1. 1. 2012
neschvaluje snížení nájemného za
pronájem restaurace v č. p. Masarykova
500, Železný Brod panu J. M.,
IČ 421 46 518
schvaluje Dodatek č. 2 nájemní smlouvy
ze dne 21.1.2009 – pronájem restaurace
v čp. 500 Masarykova ulice dle předloženého návrhu
schvaluje výši nájemného Technickým
službám Železný Brod pro rok 2012 dle
nájemní smlouvy ze dne 1. 4. 2005 na
145 050 Kč bez DPH
schvaluje pronájem nemovitosti:
pozemku pč. 609 – ostatní plocha, výměra
50 m2, st. pč. 137 – zast. pl., výměra 44 m2,
stavba občanského vybavení bez čísla
popisného, vše v k.ú. Střevelná,
Občanskému sdružení STŘEVELNÁ, IČ
26999102 za 100 Kč/rok (osvobozeno od
DPH)
nesouhlasí s návrhem na snížení nájmu
pro záměr využití garáže v areálu
Exathermu (stavba č. p. 823)
schvaluje pronájem části stavby s č. p. 823
postavené na ppč. 769/4 v k. ú. Železný
Brod o výměře cca 100 m2 panu J. P.,
IČ 10420177, Brodecká 789, Železný
Brod za cenu 250 Kč m2/rok. Náklady
spojené s pronájmem – případné
vybudování NN, revize elektroinstalace
hradí nájemce.
schvaluje pronájem části stavby s č. p. 823
postavené na ppč. 769/4 v k.ú. Železný
Brod o výměře cca 100 m2 TITANII LUX
s.r.o., IČ 25936042, Betlémská 337,
Železný Brod za cenu 250 Kč m2/rok.
Náklady spojené s pronájmem – případné
vybudování NN, revize elektroinstalace
hradí nájemce.

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 v k. ú. Železný Brod dle
předloženého návrhu
schvaluje zřízení věcného břemene pro
uložení středotlakého plynovodu
a přípojek v pozemcích pč. 871 a 861
v k. ú. Bzí u Železného Brodu. Cena dle
platné vyhlášky činí 50 Kč/bm – podélné
uložení do místní komunikace + sazba
DPH.
schvaluje smlouvu 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 dle předloženého návrhu
schvaluje předání bytu v sokolovně
v Železném Brodě, Masarykova 500 do
správy Bytového podniku města
Železného Brodu na základě vymezení
předmětu činnosti uvedené ve zřizovací
listině Bytového podniku
neuznává na základě informací Bytového
podniku pohledávku pana J. M. a nesouhlasí s jednostranným započtením
pohledávek
schvaluje prominutí penále vzniklé
nezaplacením nájemného za měsíc
červenec 2011 panu V. S., trvale bytem
Železný Brod
schvaluje výměnu bytů mezi manželi
T. a F. Š., Železný Brod, nábřeží Obránců
míru 250, č. bytu 3 a panem L. H., Železný
Brod, nábřeží Obránců míru 580, č. bytu 2
souhlasí s přihlášením paní B. N. k trvalému pobytu na adresu Jiráskovo nábřeží
715/58, Železný Brod
schvaluje spoluužívání bytu č. 12, nábřeží
Obránců míru 580, Železný Brod panem
P. S., trvale bytem Železný Brod, po dobu
1 roku, tj. do 31. ledna 2013
schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź
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ź schvaluje přidělení bytu č. 604 o velikosti

číslo bytu 30 uzavřené mezi Městem
Železný Brod a paní Z. H. o nájemce L. H.,
bytem tamtéž
schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na
byt v Železném Brodě, nábřeží Obránců
míru 570, číslo bytu 15 uzavřené mezi
Městem Železný Brod a panem V. S.
o nájemce P. S., bytem tamtéž
schvaluje přidělení bytu č. 203 v ulici
Stavbařů 728, Železný Brod paní V. K.
a panu J. K., oba nyní trvale bytem
Železný Brod, výměnou za jejich stávající
byt. Nájemné a doba nájmu budou
stanoveny dle stávající nájemní smlouvy
schvaluje prominutí penále na dlužné
nájemné za byt Smetanovo zátiší 65,
Železný Brod ve výši 12 281 Kč paní
V. K., trvale bytem Železný Brod
schvaluje přidělení bytu č. 8 o velikosti
1+0, nábřeží Obránců míru 580, Železný
Brod, panu M. I., nyní trvale bytem
Železný Brod, nájemné je stanoveno na
48 Kč/m2

1+2, Stavbařů 728, Železný Brod, paní
J. R., nyní trvale bytem Železný Brod,
nájemné je stanoveno na 48 Kč/m2, kauce
bude rozložena na splátky po 3 000 Kč
měsíčně
bere na vědomí informaci o nevybrání
žádného vhodného uchazeče na obsazení
bytu o velikosti 1+3 v Jirkově 75, Železný
Brod
schvaluje přidělení bytu č. 21 v DPS
Železný Brod paní M. H., nyní trvale
bytem Železný Brod, s tím, že stávající byt
vrátí Bytovému podniku
schvaluje přidělení bytu č. 8 v DPS Bzí
panu J. Ch., nyní trvale bytem Skuhrov
schvaluje přidělení bytu č. 15 v DPS Bzí
paní A. K, nyní trvale bytem Loužnice
schvaluje přidělení bytu č. 20 v DPS
Železný Brod paní M. K., nyní trvale
bytem Železný Brod

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź
ź
ź
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ź byt v Železném Brodě, Na Vápence 774,

Usnesení Zastupitelstva města
z 10. zasedání konaného dne 6. 2. 2012
Zastupitelstvo města Železný Brod po
projednání
ź schvaluje program dnešního zasedání
Zastupitelstva města v předloženém znění
ź bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
z 9. zasedání Zastupitelstva města
ź schvaluje rozpočet na rok 2012
ź schvaluje Směrnici Města Železný Brod
k rozpočtovému hospodaření
ź schvaluje Jednací řád Zastupitelstva
města Železný Brod
ź schvaluje Obecně závaznou vyhlášku,
kterou se ruší Obecně závazná vyhláška
č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu
ź schvaluje Obecně závaznou vyhlášku,
kterou se ruší Obecně závazná vyhláška
www.zeleznybrod.cz

ź č. 3/2010 o místním poplatku za lázeňský

ź

ź
ź

ź

ź
ź

nebo rekreační pobyt a Obecně závazná
vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku
z ubytovací kapacity
zřizuje s účinností od 1. 6. 2012
organizační složku Informační a kulturní
středisko
schvaluje zřizovací listinu organizační
složky Informační a kulturní středisko
schvaluje připojení se k mezinárodní
kampani "Vlajka pro Tibet" vyvěšením
tibetské vlajky dne 10. března 2012 na
budově Městského úřadu v Železném
Brodě
souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro rok 2012
schvaluje vyhlášení výběrového řízení
pro žadatele o půjčku z fondu „Naše
fasáda“ v rozsahu bodu III. 5. schválených
ZPRAVODAJ BŘEZEN 2012
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ź pravidel s tím, že uchazeči mohou podávat
ź

ź

ź

ź

ź

žádosti v období od 13. 2. do 30. 4. 2012
schvaluje aktualizaci projektu
Regenerace panelového sídliště Na
Vápence
schvaluje podání žádosti o dotaci
z podprogramu Podpora regenerace
panelových sídlišť Ministerstva pro místní
rozvoj ČR na III. etapu projektu
regenerace
schvaluje aktualizaci projektu Regenerace panelového sídliště Vaněčkova
schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora regenerace panelových
sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj ČR
na I. etapu projektu regenerace
bere na vědomí informaci o podaných
žádostech o dotace na rok 2012 – Státní
fond pro podporu a rozvoj české
kinematografie, Regionální operační
program, Operační program Životní
prostředí a Ministerstvo kultury ČR
bere na vědomí zápis finančního výboru

ź bere na vědomí zprávu kontrolního

výboru
ź schvaluje prohlášení spoluvlastníka

o vzdání se předkupního práva k 1/4
z celku pozemku parc. č. 709 - ostatní
plocha - ostatní komunikace o výměře 716
m2 v k. ú. Chlístov u Železného Brodu
ź neschvaluje odkoupení poz. parc. č. 717/9
- ostatní plocha - ostatní komunikace,
o výměře 493 m2 v k.ú. Chlístov
u Železného Brodu za cenu 225 Kč za
1 m2, od pana T. P., bytem Chlístov,
Železný Brod a ukládá odboru územního
plánování a regionálního rozvoje vyjednat
nižší cenu nebo směnu pozemků a vést
jednání o směně nebo vykoupení poz.
parc. č. 717/8 v k. ú. Chlístov u Železného
Brodu
ź ukládá kontrolnímu výboru provést
kontrolu projektové dokumentace
"Chodníky - ulice Štefánikova, Těpeřská
a Masarykova"

Zimní údržba místních komunikací
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:
ź v pracovní době od 6 do 15

hod. Technické služby na
tel. č. 602 112 063
ź mimo pracovní dobu od 15

do 6 hod. Městskou policii
na tel. č. 602 646 188.
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Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do
mateřských škol pro školní rok 2012/2013
proběhne v pondělí 2. dubna a v úterý
3. dubna 2012 vždy od 8.00 do 15.30 hod.
ź v Mateřské škole Železný Brod,
ź Slunečná 327
ź v Mateřské škole Železný Brod,
ź Na Vápence 766
ź v Mateřské škole Železný Brod,
ź Stavbařů 832

K zápisu do mateřské školy lze přihlásit
dítě, které dovrší 31. 8. 2012 třetí rok
věku.
Mladší děti mohou být přijaty pouze v případě volné kapacity v mateřské škole.
Upozorňujeme rodiče, že v tomto termínu
je nutné přihlásit i dítě, které nezačne
navštěvovat mateřkou školu od září 2012,
ale nastoupí v průběhu školního roku.
MilošBožena
Havlík Měchurová
odbor kultury a školství
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Jiráskovo nábřeží
www.zeleznybrod.cz
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Zápis dětí do mateřských škol
v Železném Brodě
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Zřízení Informačního a kulturního střediska
Zastupitelstvo města Železný Brod schválilo
6. 2. 2012 zřízení organizační složky
Informační a kulturní středisko. Informační
a kulturní středisko vznikne k 1. 6. 2012
a převezme ve své náplni samostatnou
působnost města, kterou dosud vykonává
odbor školství a kultury městského úřadu při
vytváření podmínek celkového kulturního
rozvoje, rozvoje cestovního ruchu a vnějších
vztahů.
Organizační složka je druh organizace města
nebo kraje bez právní subjektivity, která
slouží k plnění úkolů samostatné působnosti,
zejména k hospodárnému využívání svého
majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných
činností. Rozpočet organizační složky je
součástí rozpočtu města. Tato forma je
vhodná v případech, které nevyžadují velký
počet zaměstnanců, nepotřebují složité
a rozsáhlé strojní nebo jiné technické
vybavení, nejsou vnitřně odvětvově či jinak
organizačně členěné a nevstupují do složitých
ekonomických nebo právních vztahů. Město
Železný Brod již zřizuje organizační složky
(knihovna, dům s pečovatelskou službou), má
schválena pravidla hospodaření organizační

složky, stanovena práva a povinnosti
vedoucích organizační složky a nastaven
vztah k Městu a Městskému úřadu.
V návaznosti na zřízení organizační složky
projedná Rada města organizační změny
Městského úřadu - zrušení odboru kultury
a školství a přesun agendy školství na odbor
finanční, s jehož činností náplň agendy
školství úzce souvisí. Všichni zaměstnanci
města zařazení do odboru školství a kultury
budou zařazeni do finančního odboru
městského úřadu a do nové organizační
složky.
Následovat bude výběrové řízení na
vedoucí/vedoucího organizační složky,
kterého bude jmenovat Rada města. Na rozdíl
od Městského úřadu není vedoucí organizační
složky úředníkem podle zákona o úřednících
územních samosprávných celků. Cílem
výběrového řízení bude obsazení vedoucí
pozice manažerem, který bude mít velmi
dobrý přehled o celé náplni činnosti
organizační složky a zejména vlastní
koncepci rozvoje cestovního ruchu na
Železnobrodsku.
André Jakubička, starosta města
Mgr. Josef Haas, tajemník MěÚ
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V průběhu minulého roku vzniklo v Železném
Brodě 14 osadních výborů. Celkem se do
práce zapojilo na 60 našich spoluobčanů,

obnovu hřiště, na Trávníkách jsou připraveni
pomoci s revitalizací parčíku v Železné atd.
Takové akce radnice plně podporuje.
Sám termín osadní výbor zná i Zákon
o obecním zřízení č.128/2000 Sb. (§ 120
a 121). Osadní výbory rozhodně nejsou totéž
co uliční výbory fungující za minulého
režimu. Snažíme se, aby fungovaly naprosto
apoliticky. Osadní výbory jsou přímo zřízeny
Zastupitelstvem Města Železný Brod.

Hrubá Horka
foto: Lucie Potěšilová

každý z nich si vzal za své péči o místní část,
ve které bydlí. Osadní výbory fungují jako
most mezi občanem a radnicí, zprostředkovávají jejich připomínky a po projednání
s místními dávají návrhy řešení. Tím
samozřejmě není upřeno právo každého
občana, aby se se svým problémem obrátil na
Město přímo.
Osadní výbory by neměly poukazovat jen na
drobné problémy, ale i na ty náročnější, tak
aby byly zaneseny do plánů rozvoje. Radnici
pak zajímá, čemu sami místní dávají přednost.
Naopak pokud radnice plánuje zásadnější
akci v oblasti, kontaktuje místní osadní výbor
a požádá jej o připomínky. Jedině tak mohou
vznikat smysluplné realizace a je možno
směrovat finance tam, kde to i místní občané
považují za nejvíce přínosné.
Mnoho osadních výborů si vzalo za své
i realizaci konkrétních akcí. Například
v Jirkově členové obnovili náves a plánují
dětské hřiště, na Hrubé Horce natřeli čekárnu
a dětské hřiště, v Horské Kamenici zvažují

Kompletní seznam členů osadních výborů
a kontaktů naleznete na
www.zeleznybrod.cz/obcan/osadnivybory.
Zřejmě někdy v říjnu 2012 se uskuteční volby
do zastupitelstev krajů, při kterých proběhnou
i volby členů osadních výborů – nejdéle do
konce roku 2012 pak budou v souladu
s výsledky voleb jmenováni Zastupitelstvem.

INFORMACE PRO OBČANY

Osadní výbory v Železném Brodě

Děkuji tedy všem, kdo jsou ochotni
dobrovolnicky pracovat na rozvoji své místní
části města Železný Brod.
André Jakubička, starosta města

Hrubá Horka
foto: Lucie Potěšilová

Osadní výbor Hrubá Horka zve všechny spoluobčany na další setkání, které
se uskuteční dne16. března 2012 od 19 hod. v sokolovně na Hrubé Horce.

www.zeleznybrod.cz
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Vyhlášení programu „Naše fasáda“
Zastupitelstvo města Železný Brod schválilo
na svém zasedání 6. února 2012 vyhlášení
programu „Naše fasáda“ pro rok 2012.
Program „Naše Fasáda“, jak je zřejmé z jeho
názvu, je zaměřen na opravy nebo štukování
fasád a výměny oken tak, aby se zlepšoval
vzhled především těch částí domů, které jsou
součástí veřejného prostoru. Zájemci mohou
využít nízkoúročené půjčky na dobu 5 až 7 let,
přičemž úrok z půjčky je stanoven ve výši
0,5% nad meziroční inflaci v uplynulém roce,
kterou stanovuje Český statistický úřad.
Půjčku z fondu „Naše fasáda“ je možné
poskytnout na obnovu fasády domu starší 15
let (včetně oplechování a zateplení – ve výši
1 000 Kč/m2, nejvýše 150 000 Kč), obnovu
fasády domu
starší 15 let
(se štukovou
výzdobou
s např.
secesními
prvky – ve
výši
1 200 Kč/m2,
nejvýše
150 000 Kč)
nebo na nátěr nebo štukování fasády (ve výši
200 Kč/m2,
nejvýše
50 000 Kč).
V případě
současné výměny oken lze půjčku navýšit ve
všech třech případech o dalších 70 000 Kč.
Zdrojem financování programu je prozatím
pouze rozpočet Města, ale v případě, že
program bude úspěšný a bude dostatek
zájemců o nabízené půjčky, může postupně
fungovat bez přímé vazby na rozpočet města.
Pro rok 2012 je program vyhlášen od
13. února 2012 a nejzazším termínem pro
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podávání žádostí je 30. duben 2012. Formulář
žádosti lze stáhnout z webových stránek
města www.zeleznybrod.cz, kde jsou
informace a formuláře umístěny v sekci
„Občan“. Administrací podávání žádostí
a kontrolou předložených projektů je pověřen
odbor územního plánování a regionálního
rozvoje městského úřadu (pan Ing. Daniel
Mach – tel.: 483 333 966, e-mail:
d.mach@zelbrod.cz), smluvní vztahy,
poskytnutí půjčky a její splácení budou
administrovány
foto: Honza Brok finančním odborem městského úřadu (pí Věra Sochorová – tel.: 483
333 922, e-mail: v.sochorova@zelbrod.cz).
Protože se jedná o nový program podpory
takto cíleně zaměřený, bude Město Železný
Brod sledovat
zájem a připomínky k němu. Náměty
na změny se
následně mohou projednávat
v Zastupitelstvu města
a případně by
se promítly do
dalších ročníků tohoto
programu.
V obdobných
termínech
a s podobnými podmínkami bude tento program vyhlašován
Zastupitelstvem města Železný Brod
každoročně.
André Jakubička
starosta města

Betlém na železnobrodském náměstí
www.zeleznybrod.cz
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Zastupitelstvo města Železný Brod na svém
zasedání 6. února 2012 schválilo změny
v projektech regenerace panelových sídlišť
Vaněčkova a Na Vápence a současně
schválilo podání žádosti o dotace na další
etapy realizace projektu na obou sídlištích.
Panelové sídliště Vaněčkova bylo mezi
projekty regenerace sídlišť v Železném Brodě
zahrnuto jako poslední, a proto se s I. etapou
regenerace dostalo do pořadí až pro rok 2012.
Projekt regenerace byl rozšířen o plochu
Panské zahrady a o část plochy za budovou
„B“ Městského úřadu, která bude sloužit jako
parkoviště. Právě řešení problematiky
parkování je obsahem dokumentace I. etapy.
Schválená žádost o dotaci z podprogramu
Regenerace panelových sídlišť Ministerstva
pro místní rozvoj je koncipována na
maximální využití dotace, která je omezena
max. výší 4 mil. Kč a max. podílem dotace
70% na celkových investičních nákladech.
Předpokládáme, že max. podíl města
na realizaci projektu bude v případě přidělení
dotace 1,75mil. Kč.
Panelové sídliště Na Vápence má za sebou již
dvě etapy projektu regenerace (resp. druhá
etapa bude dokončena
v dubnu letošního roku).
Pro rok 2012 byl sice
připravován projekt na
výstavbu parkovišť sídliště
Jiráskovo nábřeží, ale
z důvodu nutného dořešení
odvodnění nových ploch
a řešení přístupu pro postižené je dokumentace
doplňována a není možné
žádat o dotaci na tento
projekt. Proto byla vybrána
k podání druhé žádosti další
etapa regenerace sídliště Na
Vápence, která není finančně náročná a nevyžaduje žádné zvláštní
povolení.
www.zeleznybrod.cz

Obsahem III. etapy regenerace sídliště Na
Vápence bude především úprava plochy za
domem č. p. 752 až 757 včetně opravy
komunikace do Brodecké ulice a úprava šesti
míst pro sběr odpadků. Parametry dotace jsou
stejné jako u projektu na sídlišti Vaněčkova
s tím, že zde předpokládáme max. spoluúčast
ve výši 640 tis. Kč.
Zastupitelstvo města schválilo nejen změny v
projektech, ale schválilo také rozpočet na rok
2012, do kterého jsou zahrnuty částky na
spoluúčast města na realizaci. To bylo
základní podmínkou pro podání žádosti.
O rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj
budeme informováni pravděpodobně
v květnu letošního roku. Kromě výše
uvedeného bude ještě do konce dubna
dokončena I. etapa regenerace sídliště
Jiráskovo nábřeží a s výše uvedenou
dokumentací na rozšíření parkovišť
se budeme ucházet o dotaci v roce 2013.

INFORMACE PRO OBČANY

Regenerace panelových sídlišť
v Železném Brodě v roce 2012

André Jakubička
starosta města

Vaněčkova ul.
foto: Jitka Tichánková
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Zrušení některých obecně závazných
vyhlášek o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Železný Brod schválilo
6. 2. 2012 zrušení tří obecně závazných
vyhlášek, které stanovily místní poplatky za
lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací
kapacity a za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí.
V případě místního poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem
financí jde o nedobrovolnou změnu
vynucenou změnou zákona. Zákonem
č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související
se zřízením jednoho inkasního místa a dalších
změnách daňových a pojistných zákonů,
došlo od 1. 1. 2012 ke zrušení zmocnění obcí
zpoplatnit provoz výherních hracích přístrojů.
V současnosti Poslanecká sněmovna
Parlamentu projednává možnost obcí znovu
zavést na svém území formou obecně závazné
vyhlášky místní poplatek za provozovaný
výherní hrací přístroj, a to v rámci novely
zákona o místních poplatcích. Roční příjem
z tohoto poplatku byl přibližně 400 000 Kč.
Povinnost platit poplatek za přístroje
povolené v roce 2011 není dotčena (splatnost
poplatku v některých případech nastává až
v tomto roce).
Další dva poplatky byly zrušeny z důvodu
jejich nízké efektivnosti výběru a jde i o formu
podpory místních podnikatelů a cestovního
ruchu. Místní poplatek za lázeňský nebo
rekreační pobyt platí fyzické osoby, které
přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských
místech a v místech soustředěného
turistického ruchu za účelem léčení nebo
rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný
důvod svého pobytu. Poplatek z ubytovací
kapacity se vybírá v obcích a městech
v zařízeních určených k přechodnému
ubytování za úplatu (vyjma zařízení sloužící
pro přechodné ubytování studentů a žáků,
zdravotnická nebo lázeňská zařízení
a zařízení sloužící sociálním a charitativním

účelům). Výnos obou poplatků byl za rok
2011 zhruba 800 Kč. Jedná se o prudký pokles
oproti rokům 2009 a 2010, kdy byl ve výši 10
až 15 tis. Kč, který byl způsoben uzavřením
některých ubytoven. Poplatek nebyl stanoven
v maximální výši, ale ani jeho zvýšení by
nebylo pro město přínosné.
André Jakubička, starosta města,
Mgr. Josef Haas, tajemník MěÚ

ČESKÝ ČERVENÝ
KŘÍŽ Místní skupina
Železný Brod
POZVÁNKA na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI MÍSTNÍ
SKUPINY ČČK
Výroční členská schůze místní skupiny
ČČK Železný Brod se koná dne 20. 3. 2012
v 17 hodin v klubovně MS ČČK v internátu
na Poříčí. Srdečně zveme stávající členy
i nové zájemce.
SBÍRKA ŠATSTVA PRO
HUMANITÁRNÍ ÚČELY
Červený kříž v Železném
Brodě připravuje na duben
2012 sbírku šatstva pro
humanitární účely.
V pátek 13. 4. 2012 od 15.00 do 17.00
a v sobotu 14. 4. 2012 od 9:00 do 11.00
Žádáme tímto občany, aby si šatstvo
připravili na tento termín a nenechávali
pytle s oblečením na chodbách budovy
internátu. Vybíráme čistý a použitelný oděv,
párovanou obuv, deky a ložní prádlo.
Děkujeme za projevenou pomoc.
Za MS ČČK Železný Brod
Ludmila Michlerová
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Pěstounské rodiny si zasluhují úctu
a poděkování, a proto pro ně už
podesáté Nadace SYNER připravila
odpolední setkání.
„Začínali jsme s pěstounskými
rodinami z Liberce a okolí, hned
další rok jsme ale záběr rozšířili
a dlouhou dobu zveme rodiny
z celého Libereckého kraje,“ říká
z Nadace SYNER Eva Syrovátková,
k níž se řada pěstounů hlásí i při
společném setkání v libereckém
Universiu. „Naše nadace chce
pomáhat a dělat radost. A myslíme si,
že pěstounským rodinám, rodičům
i dětem uděláme radost, když jim
připravíme odpoledne s programem.
Letos se na něm podílel vedle Martina
Dejdara i Michal Nesvadba a pohádka
Sváťova divadélka. „Radost asi pěstounům
uděláme i pracími prostředky, dětem taškou
plnou sladkostí a všem společně bohatým
občerstvením,“ uvádí Eva Syrovátková.
Nadaci se záměr daří, protože letos se akce
zúčastnilo na dvě stovky rodin, z nichž
nejeden zástupce přivítal i setkání s hokejisty
Bílí Tygři Liberec. Přímo na místě Eva
Syrovátková komunikovala s pěstouny
o jejich problémech. Nejednu rodinu totiž

INFORMACE PRO OBČANY

Dělat radost a pomáhat, to je náš cíl

Nadace SYNER podporuje i během roku.
Stejně jako v minulých ročnících se akce
zúčastňují i zástupkyně sociálně právní
ochrany dětí jednotlivých pověřených měst
Libereckého kraje. Snad ani jednou nevynechala třeba jablonecká Hana Krámská
a nebo liberecká Dagmar Mádrová, ale i další.
„Tohle setkání je ojedinělé a i my máme
příležitost se potkat najednou nejen s našimi
klientskými rodinami, ale také kolegyněmi
z okolních úřadů a já jsem Nadaci SYNER
hodně vděčná, že takové akce stále ještě
pořádá,“ uvedla z Krajského úřadu Liberec
Jana Navrátilová.
Ing. Ondřej Paclt
Za železnobrodský region bylo pozváno
celkem 12 pěstounských rodin, které jsou
v evidenci sociálně-právní ochrany dětí
Železný Brod. Jednalo se o pěstounské
rodiny s dětmi ve věku do 15ti let. Děti
z těchto rodin se na tato pravidelná
setkání, které pořádá Nadace SYNER,
těší a odnášejí si spoustu nezapomenutelných zážitků. Tímto se připojujeme
k poděkování za tuto ojedinělou akci,
kterou Nadace SYNER pro děti v pěstounské péči pořádá.
Marie Hlaváčová
sociální odbor
ZPRAVODAJ BŘEZEN 2012
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Působnosti mysliveckých sdružení
a jejich hospodáři
Protože veřejnosti běžně není známo, kdo
a jak nakládá s uhynulou lesní zvěří, připravili
jsme stručnou informaci.
S uhynulou lesní zvěří nakládá výhradně
myslivecké sdružení, které má výkon práva
myslivosti na danou lokalitu. V případě
nálezu uhynulé lesní zvěře se proto občané
mohou obracet na mysliveckého hospodáře
sdružení působícího v dané lokalitě (v žádném případě se nejedná o uhynulá hospodářská zvířata).
V katastrech města Železný Brod působí
3 myslivecká sdružení. Působí v těchto
oblastech:
ź Myslivecké sdružení Jirkovská borovice Jirkov-Jílové (po proudu Jizery
pravý břeh po most a silnici č. 10 směrem
na Harrachov, dále vše vpravo této
silnice), hospodářem je p. Antonín
Tuláček, tel.: 732 562 951.
ź Myslivecké sdružení Smrčí-Záhoří (po
proudu Jizery levý břeh k přítoku potoka
tekoucího od ZŠ Pelechovská, dále vlevo

ź proti proudu tohoto potoka po silnici od

Pelechova k Železnému Brodu, území
nalevo od této silnice po Brodecký
potok a nalevo proti proudu Brodeckého potoka), hospodářem je p. Milan
Nosek, tel.: 774 879 135.
ź Myslivecké sdružení Jizera Železný
Brod (všechny ostatní lokality města
Železný Brod), hospodářem je
p. Miroslav Brožek, tel.: 725 064 910.
foto: Honza Brok

Pro upřesnění:
Myslivecké sdružení Jirkovská Borovice
Jirkov-Jílové: kromě příslušné části města
osady Hrubá Horka, Jirkov, Střevelná,
Horská Kamenice, Malá Horka.
Myslivecké sdružení Smrčí-Záhoří:
kromě příslušné části města osada
Pelechov.
Myslivecké sdružení Jizera Železný
Brod: kromě příslušné části města včetně
Popluže a Propastného osady Vrší, Splzov,
Bzí, Veselí, Chlístov, Těpeře.
Miloš Pala
odbor životního prostředí

Městská policie Železný Brod
informuje
ź Těžké povětrnostní podmínky přinesly
i nárůst počtu dopravních nehod. MP
trémním mrazům
zasahovala u 30 případů. Většinou se
docházelo často
jednalo o menší škody, bez vážných
k pádu stromů na
následků.
vozovku. MP zasahovala u 25 případů. ź Celkem bylo v únoru přijato 150
oznámení, 5 z nich bylo vyřešeno
V některých přípav blokovém řízení, 6 poznatků poddech bylo nutné silnici uzavřít, někdy byla
stoupeno odboru životního prostředí,
doprava řízena kyvadlově.
25 případů bylo řešeno ve spolupráci
ź Po třeskutých mrazech přišly velké
s policií ČR. Zbytek případů byl vyřešen
přívaly sněhu, které zkomplikovaly
domluvou, nebo se jednalo o žádosti
dopravu. V jednu chvíli bylo nutné uzavřít
o pomoc, které nemají trestněprávní
průjezd městem na 12 hodin pro kamiony.
charakter.
Ve spolupráci s policií ČR byly kamiony
odkloněny a doprava byla řízena
Velitel MP sstr. Pavel Hriník
kyvadlově.
ź V únoru díky ex-
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Již potřetí jsme pro Vás připravili křížovku, ve
které opět budete mít možnost vyhrát zajímavou cenu v podobě vstupenky na další
městskou akci. Tato novinka začíná nacházet
oblibu u vás čtenářů, luštitelů, návštěvníků
kulturních a společenských akcí.
V měsíci lednu byli vylosováni a vstupenku
na představení Besídka 2011 divadla Sklep
vyhráli tito výherci: V. Eršilová, E. Fabiánová
a M. Minářová. V měsíci únor vyhráli
vstupenku na Šťastnou hodinu Zuzany
Maléřové tito výherci: D. Lufinková,
J. Salabová a W. Feigová. Všem výhercům
gratulujeme!
Nyní máme připravenou novou křížovku. Tři
vylosováni výherci získají po jedné vstupence
na Městský ples. Takže pokud rádi tančíte,
pusťte se do luštění.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

NECKYÁDA
Letošní druhý ročník po letech obnovené
železnobrodské neckyády se uskuteční v sobotu 23. června. Již nyní máte možnost začít
přemýšlet nad výrobou netradičního plavidla.
Účast plavidel v loňském ročníku neckyády
byla kvůli chladnému počasí trochu slabší,
avšak ti, kteří, přes riziko ledové koupele
vypluli, pobavili mnoho přihlížejících diváků.
Doufejme, že letos bude počasí příznivější
a plavidla zaplní Jizeru ve velkém množství.
Na Malém náměstí nebude chybět chutné
občerstvení, které jste možná při loňské
neckyádě postrádali.

mužské jméno
světově známá zpěvačka
muži
společenská událost
dětské citoslovce
plynné skupenství
druh látky
část nohy
tajenka:.........................................................
sportovní značka příjmení:........................................................
tel. č.:..............................................................
vojenský oddíl
část obličeje
Kupónky se správně vyluštěnou tajenkou
část ruky
můžete do 19. 3. 2012 nosit na TIS Železný
Brod.
značka hodinek
Na tři správné luštitele čeká volná vstupenka
alko. nápoj
na Městský ples (24. 3.).
ohrada
název písně Z. Norisové
mzda
Alena Matějková
odbor kultury a školství
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Stalo se před 80. lety
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Skupa v železnobrodské sokolovně.
Ve čtvrtek 18. t. m. Zavítal do našeho města
prof. Josef Skupa s populárním Špejblem
a Hurvínkem na pozvání zdejší těl. jedn.
Sokol. Pořádána byla dvě představení a to
odpoledne pro děti a večer pro dospělé. Obě
představení byla četně navštívena a těšila se
všeobecnému zájmu.
Uznáníhodná činnost.
O vánočních svátcích založena byla v hotelu
Slavie stolní společnost „Žabařů“, která si
vzala za úkol v dnešních těžkých dobách
podpořiti místní potřebné větším peněžitým
darem, kterým míní přispěti na ošacovací
akci. V krátké poměrně době tří měsíců
získala již obnos 730 Kč, který je uložen na
knížce u Městské spořitelny. Na tuto akci
přispívají stálí hosté členové to „Žabařů“
každou neděli dobrovolným příspěvkem
jedné koruny, přijímány jsou malé peněžité
příspěvky a prodávány odznaky – malé žabky.
Nejhorlivěji podporuje tuto lidumilnou akci
p. Boh. Koňák, majitel autodopravy, který ani
na svých cestách na úkol stolní společnosti
nezapomíná a dovede opatřiti příspěvky, jimiž
podpůrný fond pomalu ale utěšeně vzrůstá.
„Žabaři“ doufají, že i nadále dostane se jim
v jejich předsevzaté akci podpory a děkují
všem dárcům.
Z kulturního a propagačního odboru.
V úterý 15. t. m. konal jmenovaný odbor další
svoji schůzi, čímž prokazuje, že oproti
dřívější době hodlá opravdu vykázati se
hojnou činností. Pro schůzi připravena byla
řada jednacích bodů, jimiž jaksi byl vytčen
rozsah a obor působnosti, pro kterou se
kulturní a propagační odbor připravuje.
V programu schůze rokováno bylo o musejnictví, o něž u nás je značný zájem,
a konstatováno, že museum nemá dnes ani
řádných místností a sbírky jsou uskladňovány
v menší místnosti sklářské školy, takže pro
veřejnost v tomto „uskladnění“ nejsou
www.zeleznybrod.cz

Zajímavosti
a historie
přístupné. Bude pracováno k tomu, aby
museum jako pozoruhodnost města již svými
cechovními korouhvemi dostalo patřičný
útulek a stalo se obecenstvu, jakož
i zavítavším turistům přístupným. Otázka
čítárny posunuta do podzimního období,
ježto s pokračujícím jarem přes léto je málo
navštěvována. V oboru kulturním pomýšlí
odbor na uspořádání případných kursů pro
širší veřejnost ve vhodných termínech jako
např. kursu těsnopisného, účetního, jazykového atd. Prvým kulturním podnikem bude
přednáška odbor. učitele Břetislava Šefra
o Janu Amosu Komenském, jíž vzpomenuto
bude 340letého výročí narození velikého
učitele národů. Přednáška konati se bude
31. března t. r. ve dvoraně Hospodářské
záložny. V polovině dubna uspořádána bude
jistě velmi populární přednáška o Železném
Brodě v dřívějších dobách. Rovněž hudebnímu ruchu míní odbor věnovati patřičnou
pozornost. Ve směru propagačním porokováno o četných, velmi pozoruhodných
návrzích, které postupně pokusí se odbor
uvésti v život. V dohledné době za účelem
ustavení Okrašlovacího spolku uspořádána
bude propagační přednáška se světelnými
obrazy, o níž včas budeme obecenstvo
informovati. Schůze pro obsáhlost programu
protáhla se do půl. 12. hod. noční.
ph

Historické foto, náměstí v Ž. Brodě
ZPRAVODAJ BŘEZEN 2012

Fragment komorového kachle s vyobrazením erbu s českým lvem z přelomu
15. a 16. století
Kachel je součástí unikátního souboru pozdně
gotických a raně renesančních kachlů,
pocházejících z hradu Návarova. Do
železnobrodského muzea se soubor spolu
s dalšími nálezy dostal na sklonku 40. let 20.
století díky spolupráci Muzejního spolku
s amatérským archeologem a majitelem
Návarovského panství ing. Vilémem
Vaníčkem (1875–1961). Ten ve 30. a 40.
letech 20. století prováděl spolu s dalšími
spolupracovníky archeologické průzkumy
domnělých kamenných mohyl a hrobek na
lokalitách na Železnobrodsku a Vysocku

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

(Zlatá Olešnice, Sklenařice, Kozákov...),
a také hradu Návarova. Větší část svých
archeologických sbírek Vaníček posléze
věnoval železnobrodskému muzeu (a další
část se nachází ve sbírkách muzea ve
Vysokém nad Jizerou). Vaníčkova sbírka tvoří
hlavní jádro archeologické sbírky Městského
muzea, která je doplněná o další, většinou
náhodně nalezené artefakty. Jedná se nejen
o keramický materiál, ale i kovové a kostěné
předměty. Sbírka se systematicky již dále
nerozrůstá, protože Městské muzeum není
pracovištěm pověřeným k provádění
archeologického výzkumu, a právě z těchto
výzkumů se sbírky nejčastěji doplňují.
ph

FIT studio aerobicu
Jany Boučkové
ZPRAVODAJ BŘEZEN 2012
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Železnobrodský zvoník Vladimír Hlubůček
„Bylo to asi v roce 1963, kdy jsem Vladimír Hlubůček
požádal pana děkana, jestli bych mohl
zkusit zvonit. V té době zvon již
několikátý rok mlčel. V šedesátých letech
byli spíš rádi, že se nezvonilo. Obavy, že
nám to znovu zakáží se nenaplnily a já už
u toho zůstal. Kdo se provazu jednou
chytí, už se ho těžko pustí,“ uvedl
železnobrodský zvoník Vladimír Hlubůček. „Pro mě to není práce, ale koníček
a na zvonění se pokaždé těším. Když jsem
pro nemoc do zvonice nemohl, zvonění
mně vyloženě chybělo. Toho provazu se
budu držet, dokud budu mít sílu,“
Odtud jsem se už docela bez problémů dostal
prozradil sedmasedmdesátiletý zvoník. „Než
do Železnobrodského skla. Měl jsem pracovat
se zvon rozhoupe, je to sice námaha, ale když
v kalkulaci, ale tehdy jsem to místo z
se dostanu do rytmu, jde to lehce. Pak už se jen
kádrových důvodů nakonec nedostal. To
musí poslouchat,“ přiblížil. Od šedesátých let
proto, že otec býval majitelem domu s
prý pravidelně zvoní před mší každou neděli a
výrobnou skleněné bižuterie,“ vyprávěl
o větších církevních svátcích. „Teď už máme
Vladimír Hlubůček. Od roku 1953 do roku
zvony tři, takže jsou potřeba další dva lidé,
1966 tedy pracoval jako seřizovač. „Začaly
kteří se mnou chodí zvonit. Moji kolegové
mě trošku zlobit oči, a tak jsem chtěl získat
jsou Jiří Pastorek a Vladimír Pecháček,“
místo řidiče. To mi nedovolili, ale nabídli mi
doplnil zkušený zvoník. Železnobrodský
práci zásobovače. U toho jsem zůstal až do
rodák vystudoval na obchodní škole a na
roku 1995, kdy jsem ze Železnobrodského
umístěnku musel nastoupit do Jablonce do
skla odešel,“ vzpomínal. Ničivý požár v
Liazu. „Dojíždění pro mě bylo příliš složité.
květnu 2007 zničil zvon z roku 1497. „Nový
Opustil jsem tedy práci v kanceláři a začal
zvon přivezli v říjnu, posvěcený byl počátkem
svářet korby pro náklaďáky na karosárně.
adventu 26. listopadu jej pověsili na věž
zvonice. Zvonař pan Manoušek zastává názor, že
pověsit zvon jeřábem by
byla neúcta ke zvonu. A tak
483 kilo vážící zvon věšeli
ručně, tak jak to dělali v
dávných dobách. A stejně
tak o rok později i dva menší
zvony,“ popsal Vladimír
Hlubůček.
Hana Hillerová
převzato z
www.nasejablonecko.cz
Vladimír Hlubůček v železnobrodské zvonici
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Kulturní
akce

Městské divadlo
pátek 2. března 2012 od 17 hodin

TŘI PRASÁTKA; O PRINCEZNĚ, KTERÁ MLUVILA CIZÍ ŘEČÍ

Klasická pohádka pro nejmenší o třech
prasátkách, o lenosti a pohodlí, o práci a poctivosti, o třech polštářích a velkém, zlém a hladovém vlku.
Druhá pohádka je „O princezně, která mluvila
cizí řečí“ a o tom, co vše se může přihodit krásné
princezně, která neumí mluvit a nedobrovolně se
vydá sama do světa.

KULTURNÍ AKCE

Hraje: Loutkové divadlo Spojáček, Liberec.
Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 40 Kč (prodej vstupenek na místě v den konání akce).
Během 15 min. přestávky mezi pohádkami bude pro děti připravena tvořivá dílnička.

sobota 10. března od 19 hodin
CHUDÁK MANŽEL (autor J. B. Moliére)
Hraje: DS Tyl Železný Brod, o. s.
Vstupné: 50 Kč – předprodej od 1. 3. v TIS Železný
Brod). Upozorňujeme diváky, že vstupenka
zakoupená již na lednové představení je stále
platná!!!
Repríza nestárnoucí veselé komedie v úpravě a režii Karla
L. Bryknar a Š. Borovičková
Svobody. Hra o bohatém muži, který se neoženil z lásky,
ale z touhy po titulu. Hlavní hrdina Jiří Danda z Dandákova přišel sňatkem s urozenou dcerou
Andělou o peníze, protože jimi zaplatil dluhy baronovy rodiny. Získal titul a k tomu navíc ještě
….. pokud Vás zajímá, co ještě může člověk získat sňatkem, přijďte se podívat.

OSOBY A OBSAZENÍ:
Jiří Danda z Dandákova – Bryknar Libor, Andělka Dandová – Borovičková Štěpánka,
Vikomt Klitandr, milenec – Zeman Jiří, Klaudýna, komorná – Hudská Maruška, Baron,
otec Andělky – Macek Olda, Baronka, matka Andělky – Procházková Milena, František,
sluha Jiřího – Hudský Luboš, Chasník, sluha Vikomta – Kočvara Michal, spolupráce: Karel
Svoboda, Mirek Hanka, Iva Kesnerová, Gala Stašková
www.zeleznybrod.cz
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středa 21. března 2012 od 19 hodin
ČTYŘI DOHODY (autor Don Miguel Ruiz)
účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La Š´éz, Alan Vitouš
vstupné: 320 Kč – předprodej od 1. 3. v TIS Železný Brod
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
Jaroslav Dušek
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.
čtvrtek 22. března 2012 od 10 hodin

PEČENÍ HOLUBI ANEB PŘÍSLOVÍ (autor V. Peřina)
hraje: Naivní divadlo, Liberec
vstupné: 35 Kč – představení pro školy, volná místa pro širokou veřejnost

Tvůrci nové inscenace Naivního
divadla chtějí žákům ZŠ přiblížit či
představit zábavnou formou některá
z více či méně známých českých
přísloví. Ta na jevišti ožívají skrze
divadelně-hudební koláž, plnou
mikropříběhů, skečů a písniček,
týkajících se rozličných přísloví, ale
i rčení, poře-kadel či frazeologismů.
Ústředním hrdinou této lehce potřeštěné komedie je mladík Jirka,
kterému během nedělního oběda ulétne
z talíře pečený holub (Pečení holubi
nelétají do huby). Jirka se ho rozhodne
chytit (Lepší vrabec v hrsti, nežli holub
na střeše.) a tím odstartuje řetězec bláznivých a absurdních situací, v nichž se to jenom hemží
příslovími. A aby toho nebylo málo, tak se mu do všeho plete vysílání Rádia Čert … (Když se
dva perou, třetí se směje. Víc hlav víc ví. Kočka má devět životů).

20
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PŘIPRAVUJEME NA DUBEN – MĚSTSKÉ DIVADLO
Dubnový ochotnický maratón
16. 4. Drůbeží nářez (Nakafráno, Turnov) – předešlé hry Naštěkaná a Božský řízek
18. 4. Potopa světa (DS Jizeran, Rakousy) – předešlá hra Postel pro anděla
21. 4. Prázdniny snů (DS Vojan, Libice n. C.)
22. 4. Kočičí hra (DS Tyl Železný Brod, o. s.)
vstupné: abonentka na všechna ochotnická představení 150 Kč,
jednotlivě: 50 Kč (předprodej od 1. 4. v TIS Železný Brod)

dále v Městském divadle uvidíte

KULTURNÍ AKCE

3. 4. Elektrická puma, Sem Tam Fór, Slavičín
11. 4. Šťastná hodina Zuzany Maléřové s Naďou Konvalinkovou,
vstupné: 90 Kč (prodej vstupenek probíhá)
23. 4. Polízanice malé čarodějnice, Tramtárie Olomouc – pro děti MŠ a maminky na MD

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
pondělí 14. května 2012 od 19 hodin
ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
účinkují: Travesti skupina Hanky Panky, Praha
vstupné: 240 Kč – předprodej od 1. 3. v TIS Železný
Brod (na místě 250 Kč)
Upozorňujeme, že představení se uskuteční pouze
v případě, že bude v předprodeji prodáno min. 80
vstupenek.
Se svým zbrusu novým zábavným pořadem do našeho
města přijede nejúspěšnější česká travesti skupina
Hanky Panky, jejíž pořady se těší stále větší oblibě.
Během jediného večera nabitého známými melodiemi
tentokrát stihneme prožít hned „Čtvero ročních
období“, přesně tak se totiž jmenuje nová show, ve
které se můžete těšit na známou čtveřici Dolores,
Stefany, Sofii a Alexe, v jejichž podání uvidíte řadu
nestárnoucích zpěvaček a zpěváků. V civilním životě Lukáš, Martin, Libor a Aleš se téměř
denně proměňují na prknech kulturních domů a divadel po celé republice v krásné ženy,
jejichž večerní róby, líčení a pohyby jim závidí nejedna divačka z publika. Jaro, léto,
podzim i zima.... jenom se skupinou Hanky Panky zvládnete proletět celým kalendářním
rokem během dvou hodin a zapomenout na všechny starosti. Těšit se na Vás budou coby
M. Rottrová, L. Vondráčková, J. Bartoška, Pink, Maxim Turbulenc, Madonna a řada
dalších. Nenechte si ujít show, která se těší oblibě v řadě vyprodaných divadel a kulturních
domů po celé České i Slovenské republice.
Alena Matějková
odbor kultury a školství

Vyzýváme kreativní občany, kteří mají zájem a chuť vytvořit pro DS TYL Železný Brod,
o. s. logo, které bude používáno na plakáty a další potřeby souboru. Loga můžete zasílat
foto:
Honza Brok
na
kultura@zelbrod.cz
www.zeleznybrod.cz
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Městské muzeum v Železném Brodě
SKLÁŘSKÁ EXPOZICE, náměstí
„Přírůstky do sbírky skla a bižuterie za roky 2010 a 2011“

2. 1.–3. 6. 2012

Výstava představuje výběr z nových sbírkových předmětů, které muzeum získalo za poslední
dva roky. Jedná se především o skleněné figurky ze zrušeného podniku Železnobrodské sklo,
kolekce výrobků firmy Kortan – sklo bižuterie, skleněné plakety a odznaky, žákovské práce
z dílen sklářské školy a další.

KULTURNÍ AKCE

NÁRODOPISNÁ EXPOZICE, Běliště
Táňa
Fišerová
„VELIKONOČNÍ

JARMARK

NA BĚLIŠTI“
pátek 30. 3. – neděle 1. 4. 2012 (9–17 hod.)
Tradiční jarní akce proběhne letos na přelomu
měsíce března a dubna, týden před Velikonocemi.
Od pátku do neděle bude opět roubené stavení
provoněné Bělišťákem a velikonočním pečivem.
Návštěvníci si budou moci vybrat z velkého
množství zboží, ke koupi budou především jarní
dekorace, kraslice, pomlázky, řehtačky, perníčky ad. Výtvarnou dílnu pro děti připraví DDM
Mozaika a nakoupit budete moci i výrobky z dílny Sdružení zdravotně postižených. V neděli se
menší ale i velcí návštěvníci mohou těšit na divadelní představení turnovského loutkářského
souboru Čmukaři – Kašpárek chodí pěšky (začátek v 10 hod.).

Připravujeme:
VÝSTAVA „Miloslav Klinger“
5.–29. 4. 2012

Miloslav Klinger

V lednu tohoto roku by se dožil
devadesáti let jeden z nejvýznamnějších sklářských výtvarníků, který v Železném Brodě
v minulém století působil – sochař
Miloslav Klinger.
Jeho život a tvorbu si připomeneme výstavou, která se uskuteční
v Městské galerii Vlastimila Rady.
Kateřina Řezníková
Městské muzeum
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www.zeleznybrod.cz

ZPRAVODAJ BŘEZEN 2012

Petr Nikl – výstava
„TVÁŘE” 4. 3.–1. 4. 2012
Cyklus obrazů - olejomaleb na plátně.
VERNISÁŽ 4. března v 16 hodin, po ní bude
Petr Nikl
od 17 hodin navazovat hudební vystoupení
Myšák 2007, olej na plátně
s názvem Slovosleď v KC Kino.
Petr Nikl (* 8. listopadu 1960, Zlín) je český malíř, hudebník, fotograf a divadelník.
Pro jeho obrazy je typická decentní barevnost.
Vystavoval masky, které se podobaly podivným zvířatům – sám v nich pak vystupoval.
V roce 1995 mu byla udělena Cena Jindřicha Chalupeckého. Vydává autorské knihy
pohádek – Pohádka o rybitince, O rybabě a mořské duši, Záhádky, Jělěňovití. Věnuje se
výtvarným a divadelním performancím. Člen souboru Mehedada. Se skupinou Lakomé
Barky vydal desky Nebojím se smrtihlava (2004) a Přesletec (2006). Účinkoval také na
albu Rostliny! Rostliny! (2000) skupiny Sledě, živé sledě. Iniciátor a hlavní programátor
šestitýdenní akce Hnízda her. Rád zpívá a tančí. Za knihu Záhádky získal v roce 2008
ocenění Magnesia Litera v kategoriích „kniha roku“ a „kniha pro děti a mládež“.
Otevírací doba: sobota a neděle 13–16 hod., nebo kdykoliv na požádání na odboru
kultury a školství, tel.: 483 333 925, 739 286 876

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
našich stránkách města www.zeleznybrod.cz v sekci „volný čas”, nebo na
foto: Honzana
Brok
odboru kultury a školství, přízemí radnice, tel.: 483 333 925.
www.zeleznybrod.cz
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Městská galerie Vlastimila Rady
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TJ Sokol Bzí Vás a Vaše děti srdečně zve v sobotu 10. března 2012
od 13 hodin do bzovské sokolovny na DĚTSKÝ KARNEVAL
s pohádkou „Není houba jako houba“ v podání Dětského ochotnického
souboru. Připraveny jsou různé soutěže pro děti. Od 20 hodin následuje
BZOVSKÝ BÁL pro dospělé se skupinou Rytma. Vstupné: 80 Kč.
Občerstvení na obě akce zajištěno.

KULTURNÍ AKCE

TRADIČNÍ BZOVSKÉ
VELIKONOČNÍ TRHY se uskuteční v sobotu 24. března
2012 od 10 hodin. Velikonoční dekorace, košíky, květiny a mnoho
dalšího zboží. Zabíjačková kuchyně, pivo, svařáček a samozřejmě
něco sladkého na zoubek.

DĚTSKÝ KARNEVAL 24. března 2012
od 14.30 hod. v železnobrodské sokolovně.
Pořádá FIT studio Jany Boučkové a TJ sokol Železný Brod
Město Železný Brod
srdečně zve na tradiční
Městský ples
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 skupina 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
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foto: Honza Brok
www.zeleznybrod.cz
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Město Železný Brod, dechová hudba Broďanka a Sportovní klub Jirkov Vás srdečně zvou
na tradiční akci v sokolovně Jirkov.
v sobotu 31. března 2012

od 14 hodin

POJĎTE S NÁMI ZA DECHOVKOU
K poslechu i tanci hrají:
TANEČNÍ A SWINGOVÝ ORCHESTR ZUŠ Železný Brod,
BROĎANKA s Helenou Hlubučkovou a Milanem Vundererem
KRKONOŠSKÁ DECHOVKA se svými sólisty a hostem dechovka KRAJANKA
s kapelníkem Václavem Hlaváčkem a zpěváky
Brigitou Hlaváčkovou, Jiřím Škvárou a Vratislavem
Velekem.
Všechny srdečně zveme!
Vstupné 50 Kč.

KULTURNÍ AKCE

BLAHOPŘEJEME!
Dětský divadelní soubor KUKI-KUKI literárně – dramatického oboru získal na divadelní
přehlídce KARLÍNSKÉ JEVIŠTĚ 2011 ocenění za sympatický pokus o kolektivní
zpracování závažného a objevného tématu. Téma agresivní komunikace mezi partičkami
ve třídě, která se začíná pomalu měnit s příchodem nového žáka, chlapce Robinsona,
členové souboru KUKI-KUKI autorsky zpracovali v představení ZTROSKOTANÁ
TŘÍDA.
Lektorským sborem byl soubor mimo jiné také oceněn za výbornou stylizaci a dobrou
práci se symboly.
Členům souboru děkujeme za jejich soustavnou a mnohdy náročnou práci a přejeme jim
mnoho dalších takto pozitivních a pro jejich další práci důležitých reflexí.
Milana Vilušínská, učitelka LDO
Josef Hlubuček, ředitel ZUŠ

Autobusová doprava ze Železného Brodu zajištěna:
13.30 hod.– autobusové nádraží
13.33 hod.– Dům s pečovatelskou službou
13.38 hod.– Malé náměstí
13.42 hod.– zastávka u ZŠ Školní
13.45 hod.– Hrubá Horka
13.47 hod.– Střevelná
Autobusová doprava zpět do Železného Brodu
v 18.15 hod.

25
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Tančírna v Jirkově
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7. dubna 2012 se uskuteční v sokolovně
Jirkov první Tančírna s velkým tanečním
orchestrem Big’O‘Band. Posluchačům a divákům z okolí Železného Brodu nabídne
pestrý program od 20 hod do 2 hod. Vystoupí
také Big Band Železný Brod pod vedením
Rudy Müllera a Swingová prťata. Nápad,
který vznikl v hlavě kapelníka B’O‘B Marka
Ottla, je inspirován swingovou personou
Petrem Píšou, který Tančírnu se svým
orchestrem ZatrestBand na Vysočině
proslavil a vychoval ke swingové dospělosti.
Big’O‘Band se bude snažit svým návštěvníkům nabídnout stejnou porci kvality jak
svou vlastní interpretací, tak i prostřednictvím
hostů, které si bude každý měsíc zvát.
Ve spolupráci s Rudou Müllerem B’O’B
každý měsíc připraví pestrý program pro

http://www.zeleznybrod.cz
www.zeleznybrod.cz

všechny milovníky nejen swingu a popu, ale
i funku a jazzu. Pokud bude zájem, je možnost
autobusové dopravy jak na místo, tak i zpět po
akci. Těší se Big`O`Band.
Marek Ottl
kapelník
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Pozvánka místní skupiny
České křesťanské akademie – Český ráj:
ź řenými na dějiny a spolupracuje také

ź

ČESKÉ 20. STOLETÍ
ve středu 21. března 2012 od 18.15 hod., aula
Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě.
Mnozí ho znáte z minulé přednášky a doufám,
že mnozí, kteří ho ještě neznají, využijí tuto
příležitost, která se nabízí k obohacení našich
vědomostí nebo k doplnění vzpomínek. Ne
každý historik nebo učitel dějepisu se věnuje
době nedávno minulé.
PhDr. Jan Stříbrný (* 1950) pochází z rolnické rodiny z Radimi u Jičína, která zažila
nátlak a šikany režimu (otec soukromě
hospodařil do roku 1959 a pak 1965–1989.
Prožil klasické dětství venkovského kluka
v poměrně skromných poměrech. Mnohdy
obtížné podmínky bezesporu přispívaly
k velké soudržnosti rodiny.
Po studiu na Střední všeobecně vzdělávací
škole v Jičíně pokračoval na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy – obor dějepis –
čeština (1968–1973), PhDr. (1990).
V osmdesátých letech absolvoval tajné
studium teologie (1980–1989) – mj. u ThDr.
Josefa Zvěřiny.
V letech 1974–1990 byl zaměstnán v ústředí
Českého svazu protifašistických bojovníků,
kde měl na starosti ústřední a okresní
historickodokumentační komise.
V letech 1990–1994 pracoval v Historickém
ústavu Armády České republiky jako vědecký
tajemník Památníku odboje se zaměřením na
domácí demokratický odboj, perzekuci Židů
a postavení církví v letech 1939–1945.
V České křesťanské akademii pracuje od roku
1995. Kromě podílu na vedení ČKA jako
jeden z viceprezidentů má na starosti
výzkumné projekty týkající se historie
katolické církve, respektive ostatních
křesťanských církví v letech 1939–1989.
Působí dále v několika odborných grémiích,
spolupracuje s odbornými časopisy zaměwww.zeleznybrod.cz
http://www.zeleznybrod.cz

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

s dokumentační komisí Konfederace
politických vězňů. Publikace (mj.):
Duchovní v koncentračních táborech. In:
Češi v nacistických koncentračních
táborech, káznicích a věznicích. Sborník
z věd. konference. Praha 1996, s. 56–63.
Židovští vojenští duchovní a židovská
otázka v čs. vojsku na západě v letech
1939–1945. Příběh Alexandra Krause
a JUDr. Hanuše Rebenwurzela-Rezka. In:
Postavení a osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech
1939–1945. Sborník studií. Praha 1998,
s. 162–220.
Katolická církev v českých zemích v čase
dvou totalit. In: České církevní dějiny ve
druhé polovině 20. století. Brno 2000,
s. 78-115.
Hesla pro Lexikon für Theologie und Kirche, sv. 10. Herder/Freiburg im Breisgau
2001 – Tomášek František (s. 103), Tschechische Republik (s. 277–279) a Tschechoslowakei (s. 279–283).
Kirchen und Religion im „Protektorat Böhmen und Mähren“ (Církve v Protektorátu
Čechy a Morava). In: Handbuch der
Religions-und Kirchengeschichte der
böhmischen Länder und Tschechiens im
20. Jahrhundert, Collegium Carolinum,
Mnichov 2009, s. 407–484.
Církve a náboženský život za nacistické
okupace. Vlastenectví, církev a společnost
v proměnách 19. a 20. století. Sborník
z konference. Dobruška 2009, s. 93–142.
Katolická církev čtyřicet let pod komunistickou mocí. Salve, revue pro teologii
a duchovní život, ročník 21, č. 1/2011,
s. 151-156.
Katoličtí mučedníci a oběti padesátých let
20. století. In: Čeští křesťané a komunisté
kolem roku 1950 (v tisku)
V současné době koordinátor projektu
České biskupské konference Martyrologium katolické církve v českých zemích
ve 20. století.
Ing. arch. Martin Tomešek
ZPRAVODAJ BŘEZEN 2012

KULTURNÍ AKCE

Srdečně zveme na přednášku
a besedu s historikem a vicepresidentem ČKA PhDr. Janem
Stříbrným na téma:
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První miminko Železného Brodu roku 2012

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Terezka
Hartlová
12. 1. 2012

Terezka Hartlová se narodila jako první miminko Železného Brodu roku 2012. Její matka se
jmenuje Eva Dehaan, otec Tomáš Hartl a sestra Emilka Dehaan. Terezka se narodila
12. 1. 2012 v 11.44 hodin v jablonecké porodnici. Vážila 2800g a měřila 47 cm.
Holčičce přejeme do života hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a mnoho úspěchů.

Seznam sponzorů tomboly Zahrádkářského
plesu 2012
Organizátoři „Zahrádkářského plesu“, který se uskutečnil 4. 2. 2012 děkují všem za věcné
dary věnované do tomboly.
ź Bemax
ź Bohumil Aubrecht – AT sklenářství a

chovatelské potřeby
ź Cukrářství Šefr
ź Čalounictví Hruška – Opravy Čalouněného

28

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Nábytku
Detesk s.r.o.
Domácí potřeby - Vladimír Buriánek
Drogerie U anděla, s.r.o.
Elektro K2
Elite Bohemia Semily
INTECH s.r.o.
Jezdinská Lenka - trafika
Jizerská obchodní spol. s r. o.
Jodas Sport
Květinářství a Květiny Alena Vajsová
Květiny a stáčená vína Motýlek Železný Brod
Lékárna U Anděla

www.zeleznybrod.cz

Matějka Roman
Město Železný Brod, odbor kultury a školství
Obchod Vetlý - Vladimír Vetlý
Ochranné pomůcky – Jiří Čánský
Papíráček – Z. Hons
Restaurace Na Mýtě
Řeznictví a uzenářství - Bukvic
Řeznictví a uzenářství - Havel
Řeznictví a uzenářství - Kužel
SanSwiss s.r.o. RONAL, Jičín
Sklo Dáša
Studio Fiore – aranžování sušených květin
Technické sklo – Jaroslav Peškar
Vlasta Svárovský – Knihkupectví papírnictví
ź Zlatnictví - Ježek

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Děkujeme

Zahrádkáři Železný Brod
ZPRAVODAJ BŘEZEN 2012

Blahopřejeme jubilantům

70 let
Jaroslav Bažant
Luboš Hlaváček
Jiří Sochor
Jan Žanta
Jana Šavrdová
75 let
Vladimíra Pekařová
Jiří Koňák
Věra Brixiová
Zdeněk Macháček
80 let
Zdenka Lubasová
Milan Kvoch
Blažena Škaloudová
81 let
Ladislav Trejbal
Věra Štrynclová
Helena Petrášová
Růžena Kurfiřtová
82 let
Drahuška Šimková
Ladislav Ježek
Blanka Hujerová

Anna Šefrová
Josef Janus
83 let
Jaroslava Majšajdrová
84 let
Jaroslava Boudová
Josef Matura
85 let
Jiří Hušek
86 let
Marie Mastníková
Ludmila Šepsová
87 let
Jaroslav Pivrnec
Blanka Havlištová
89 let
Jiřina Dolenská
Josef Petráš
90 let
Janina Vaňátková
Hana Krupková
91 let
Stanislav Kysela

Pokud oslavíte narozeniny v měsíci březnu a nepřejete si být
zveřejněni v dalším vydání Železnobrodského zpravodaje, nebo
si nepřejete uveřejňovat svůj věk a chcete být zveřejněni bez
udání věku 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. března 2012.
www.zeleznybrod.cz

Zdislava Bohuslavová – Bartosz
Dramaturg souboru
ZPRAVODAJ BŘEZEN 2012

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V měsíci únoru 2012 oslavili významné
životní jubileum tito naši spoluobčané.
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti
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PŘÍSPĚVKY

Městská knihovna informuje
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Zveme širokou veřejnost do městské knihovny v rámci celostátní
kampaně Březen –
měsíc čtenářů.
Kampaň je zaměřena na zdůraznění hodnoty
čtení a čtenářství v dnešním světě, na ocenění
dlouholetých čtenářů a oslovení těch, kteří
ještě čtenáři nejsou. Naše knihovna se
zapojila do následujících celostátních akcí :
Maratón čtení je celostátní aktivita zaměřená
na zprostředkování kontaktu mezi českými
autory a jejich čtenáři, propagující především
autory – nositele ceny Magnesia Litera. Naše
knihovna získala v rámci Maratonu čtení
prostřednictvím Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR finanční dotaci od
firmy Skanska na uspořádání besedy a autorského čtení paní Ivy Procházkové, renomované autorky knih pro mládež, která
kromě dvou cen Magnesia Litera získala
i řadu mezinárodních ocenění. Autorské
čtení z její nejnovější knihy Uzly a pomeranče a beseda pro žáky osmých tříd ZŠ se
bude konat v KC kino v pondělí 12. března.
Další celostátní aktivitou knihoven je hledání
čtenáře roku. V letošním roce nejde o čtenáře
s nejvíce výpůjčkami, ale hledají se
nejvěrnější čtenáři, kteří chodí do knihovny
nejdéle. Přihlaste se prosím v knihovně,
pokud jste naším čtenářem (čtenářkou)
nepřetržitě déle než třicet let. Naše evidence
vzhledem k přechodu na automatizovaný
knihovní systém v roce 2002 nesahá hlouběji
do minulosti, doufáme, že se nám přesto
nejvěrnější čtenáře podaří dohledat a alespoň
symbolicky odměnit.
A vy, kdo dosud nejste našimi čtenáři, přijďte
se do knihovny alespoň podívat, třeba zjistíte,
že vám máme co nabídnout.
Z novinek v městské knihovně:
Nicholas Nassim Taleb: ČERNÁ LABUŤ
Americký akademik a investiční poradce
libanonského původu analyzuje fenomén
"černých labutí", tj. nepředvídaných jevů
a událostí s významným dopadem na život
jedince nebo celé společnosti, jakým byl např.
www.zeleznybrod.cz

teroristický útok z 11. září 2001, fenomenální
úspěch společnosti Google či globální
finanční a ekonomická krize. Autor věří, že
příčinou naší nepřipravenosti na podobné
zlomové události je především setrvačnost
našeho myšlení v podobě přílišné důvěry ve
statistiky a prognostiky, přehnaného kategorizování, hledání "logiky" vývoje či soustřeďování se na specifika tam, kde bychom
měli přemýšlet spíše v obecných kontextech.
Václav Cílek: KAMENY DOMOVA
Šestačtyřicet kamenů svázaných s českou
a moravskou kotlinou nám ve své knize
představuje a komentuje jeden z nejvýznamnějších českých geologů, popularizátorů
vědy a věcných básníků českého jazyka, muž
sedmi řemesel a mág českých médií Václav
Cílek. Jeho kniha přesahuje rámec geologie
a vstupuje s chutí do netušených souvislostí.
Nikos Kazantzakins: CHUĎÁSEK BOŽÍ
Román sleduje osudy svatého Františka
z Assisi. Vypravěčem prózy je žebravý mnich
Lev, Františkův průvodce na cestě od života
rozmařilého mladíka k dobrovolné chudobě
a skromnosti. Kazantzakis ukazuje svatého
Františka jako člověka, který měl odvahu
postavit se požadavkům a normám své doby
a navzdory všem svým pochybám a slabostem
vytrvat ve všeobjímající lásce k Božímu
stvoření.
Sabina Berman: ŽENA, KTERÁ SE
PONOŘILA DO SRDCE SVĚTA
Výjimečná kniha mexické autorky Sabiny
Bermanové je krásnou a dojemnou pohádkou
pro dospělé s prvky magického realismu, kde
se stírají hranice mezi obsahem a formou,
protože se na svět díváme pohledem
autistické Karen.
Dmitry Glukhovsky: METRO 2033
METRO 2034
Dvoudílný světový apokalyptický bestseller
se odehrává v podzemí moskevského metra,
kde přežívají poslední zbytky lidí po jaderné
válce. Jednotlivá společenství živoří v šachtách metra, kde co stanice, to zvláštní
komunita lidí seskupených na základě nějaké
ideologie či ekonomického zájmu nebo prostě
kolem fungujícího filtru na vodu. Dana Hudíková
ZPRAVODAJ BŘEZEN 2012

Projekt ve školní družině
V lednu byl v naší školní družině zahájen
projekt Sedm barev duhy, podporovaný
NIDM MŠ. Do projektu je zapojeno 22 žáků
ze ZŠ Pelechovská. Cílem je vést děti k tomu,
aby si uvědomily naši závislost na přírodě.
Budou vedeny k aktivní účasti na řešení
problémů životního prostředí.
Duhou budeme postupovat všemi barvami,
každá aktivita je věnována jedné barvě. Na
konci projektu vznikne Malá ekologická
příručka obyčejného člověka. V lednu se
účastníci seznámili s projektem a navštívili

Muzeum vodní elektrárny ve Velkých
Hamrech. O pololetních prázdninách byl
dvoudenní program v Jablonci n. N., včetně
zajímavé besedy s hydrometeroologem. Co
nás čeká dál? Kulatý stůl na MÚ v Žel. Brodě,
beseda s bylinkářkou, vycházka v lese se
zaměstnanem Lesů ČR, pozorování hvězd v
Jablonci n. N. s p. Gembecem. V červnu pak
zhodnocení projektu, výstava prací, fotografií a výrobků.
H. Týblová

DDM Mozaika Železný Brod
Blahopřejeme panu
Rudolfu Šrámkovi
mladšímu k jubileu
a děkujeme mu za práci
v automodelářském
kroužku, o který se stará
již 30 let.
Kolektiv pracovníků
DDM Mozaika

PŘÍSPĚVKY

Rudof Šrámek ml.

NOC S ANDERSENEM se uskuteční 30. 3. 2012 od 16 hodin v DDM Mozaika.
Spací pytle s sebou! Více informací na tel:. 483 389 396.
Pořádá DDM Mozaika ve spolupráci s Městskou knihovnou.
www.zeleznybrod.cz
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Aktivní rodina – pořádá DDM Mozaika
Dne 15. 3. 2012 startuje první akcí nová „soutěž“ pro všechny aktivní lidičky. Přijďte se svými
dětmi, rodiči, prarodiči a sourozenci do DDM Mozaika. Nezapomeňte, že AKTIVNÍ RODINA
je alespoň jeden dospělý a jedno dítě!
Začínáme keramikou, nebojte se a přijďte, začneme vyrábět všichni společně.
Vezměte s sebou: pracovní oděv, obuv na přezutí a 100 Kč (registrační příspěvek – ten slouží
i jako vstupné na všechny další akce této soutěže).

Termínová listina
keramika I. od 16 hod.
společná práce dětí a dospělých
12. 4. keramika II. finální dokončení keramického výrobku (glazování) a turnaj v pexesu od 16 hod., rodinné
týmy v populární hře
12. 5. Probouzení skřítků – pohádková
cesta od 9 hod.
21. 6. Malá neckyáda – malá plavba po
Jizeře od 16 hod.
(seznámení s plavidly, bezpečností
a vlastní plavba)
26.8.–1.9. dovolená ve Starých Splavech –
týden plný her, sportování a pohody
15. 9. Výlet do skal – poznávání okolí ŽB
13. 10. Drakyáda + sportovní soutěže pro
malé i velké
15. 11. Šikovné ručičky od 16 hod.
(malé předvánoční vyrábění)
13.12. Čarodějné odpoledne s Luckami –
písničky, tanečky, dramatizace,
scénky … od 16 hod.

leden 2013 – vyhlášení výsledků nejlepší
aktivní rodiny ve spolupráci s Městským
úřadem Železný Brod

Propozice soutěže

Výsledky a další informace budou pravidelně
zveřejňovány na stránkách DDM Mozaika
www.ddmzb.cz a v měsíčníku Železnobrodský zpravodaj.
Cenou pro nejaktivnější rodiny bude např.
rekreační pobyt organizovaný našim zařízením, celoroční platba za vybraný kroužek
v DDM, účast na vybraných akcích DDM
Mozaika.
Přihlášená rodina zaplatí „registrační
poplatek“ 100 Kč.
Tyto peníze jsou na administrativní náklady
a opravňují rodinu k účasti na akcích v rámci
akce Aktivní rodina.
Už se na Vás moc těšíme!

PŘÍSPĚVKY

15. 3.
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Rodina, která se přihlásí do této akce, získá
svůj registrační lístek, do kterého se bude při
každé akci zapisovat účast a výsledek
rodinného týmu. Vždy se budou počítat
výsledky jednoho dospělého a jednoho dítěte.
Za rodinu se může účastnit neomezený počet
členů (i babičky a dědové), zapisovat se
budou výsledky těch nejlepších.
S hodnocením každé aktivity budou všichni
seznámeni před začátkem akce. Kategorie
budou určeny podle věku přihlášených dětí.
Hlásit se můžete v DDM Mozaika osobně,
nebo na tel. 483 389 396 nebo e-mail:
ddm.zb@seznam.cz

Práce dětí v DDM Mozaika

Eva Rydvalová , Libuše Šolcová a kolektiv pracovníků DDM Mozaika
www.zeleznybrod.cz
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Poznávací zájezd – NORMANDIE 2012
źzájemci hlaste se na tel.: 775 295 931
źtermín: 27. 9.–2. 10. 2012,
źcena: 4 990 Kč
źcena zahrnuje: dopravu, snídaně, ubytování v klášteře Mont st. Michel, průvodce
źcena nezahrnuje: ceny vstupů (cca 40–50 ), možnost přiobjednání večeře za 150 Kč.

klášter Mont st. Michel

Klášter v Mondaye

Zájezd do VYSOKÝCH TATER
MOČČK a TJ Sokol Hrubá Horka plánují
v letošním roce uskutečnit týdenní zájezd na
Slovensko do Vysokých Tater.

PŘÍSPĚVKY

Bayeux

Termín: 18. 8.–25. 8. 2012
Ubytování: penzion Medvedica,
Tatranská Štrba
Předpokládaná cena: 4 500 Kč
Přihlášky co nejdříve na mobil: 775 295 931
Šírková Marie

www.zeleznybrod.cz
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Sdružení zdravotně postižených

e-mail:
e-mail:

úřední den od 14 hod.
schůze výboru od 14 hod.
ŠLÁPOTY – celodenní výlet na zámek Stránov a do Škody Mladá
Boleslav. Odjezd v 9 hod. z autobusového nádraží v Železném Brodě.
Prohlídka zámku Stránov v 10 hod., vstupné 20 Kč. Ve 12.30 hod.
Muzeum Škoda Mladá Boleslav a exkurze do závodu Škoda. ZTP
zdarma, ostatní vstupné 45 Kč. Cena pro členy 100 Kč, ostatní 130 Kč.
Vedoucí zájezdu pan J. Brynda. Přihlášky J. Brynda a M. Minářová.
19. 3. po
Klub ručních prací – příprava výrobků na Velikonoční trhy – od 14 hod.
NEPŘEHLÉDNĚTE! Zároveň se bude vybírat záloha na pobyt
v Chorvatsku 3000 Kč. Je to nutno zaplatit včas – buď v klubovně na
Poříčí nebo přímo p. Bryndovi, ale nejpozději do 25. 3.
30. 3.–1.4. (pá, so, ne) Velikonoční trhy na Bělišti

PŘÍSPĚVKY

5. 3.
7. 3.
14. 3.

neslysicizb@seznam.cz
SZdPZB@seznam.cz
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UPOZORNĚNÍ! Ruční práce budou v měsíci březnu každé pondělí.
Kurz znakového jazyka po dohodě s lektorkou pí. M. Paldusovou.
Marcela Minářová
PŘÍSPĚVEK
Jménem většiny členů Sdružení zdravotně postižených bych chtěla poděkovat našemu
vedení za realizaci programů během celého roku. Obzvláště bych chtěla vyzdvihnout plán
činnosti, kde nám jsou nabízeny zájezdy s bohatým programem, který je vybírán s velkou
pečlivostí. Většina z nás by si nic takového již sama nemohla zorganizovat. Zejména náš
poslední zájezd do Prahy. Přálo nám i počasí, byl krásný slunný den. Navštívili jsme
Strahovskou knihovnu, Loretu, výstavu Poklad Romanovců a Svatovítský poklad na
Pražském hradě, Zlatou uličku. Pro všechny to byly nezapomenutelné zážitky.
Několik let jsem pracovala v kulturní komisi ŽBS, tak dobře vím, co obnáší akce
zorganizovat, kolik času se musí věnovat přípravě, kdy se musí zodpovědně přihlížet ke
zdravotnímu stavu našich členů a jejich možnostem.
Díky vám za váš čas a obětavou dobrovolnou práci.
Dagmar Koutová

www.zeleznybrod.cz
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Mateřská škola Na Vápence
MŠ Na Vápence klade důraz nejen na
přípravu dětí na školu, ale především na
pohodu, zážitky, atraktivní a zajímavou
náplň, celkový rozvoj dítěte. Děti s oblibou prožívají tématické dny. V měsíci
únoru to byl Sněhuláčkový den, kdy děti
v bílém oblečení a s barevnými papírovými hrnci na hlavách hrály koulovanou s papírovými koulemi, házely je na
cíl, přecházely řeku po ledových krách,
vozily se na sněhových polštářích,
vyrobily si skutečnou jahodovou
zmrzlinu a plnily další různé sněhové
úkoly.

V dalším týdnu byl Námořnický den. Děti
si vyrobily čepičky námořníků a maminky je oblékly do pruhovaných triček.
Hned ráno si děti postavily loď,
namalovaly a slavnostně napnuly plachtu
a už vypluly na širé moře. Lovily
vlastnoručně vyrobené rybky, perličky
podle barev, správné počty mušlí, zpívaly
námořnické písně, plavaly, potápěly se
a zabývaly se mnoha dalšími námonickými aktivitami. V kroužku Malých
kuchtíků pak vyrobily lodičky s krabí
pomazánkou.
Těšíme se na další akci Po stopách
Yettyho.

PŘÍSPĚVKY

Učitelky MŠ Na Vápence

www.zeleznybrod.cz

35
ZPRAVODAJ BŘEZEN 2012

Sportovec železnobrodska pro rok 2011
26.1.2012 proběhlo v Městském divadle
vyhlášení výsledků druhého ročníku ankety
Sportovec roku 2011. Anketu pořádala TJ
Sokol společně s Městem Železný Brod.
Slavnostního večera se zúčastnil náměstek
hejtmana Libereckého kraje Bc. Radek Cikl.
Moderátorského postu se ujala starostka
sokola paní Jana Boučková. Sportovní komise
vyhlásila umístění na prvních třech místech
v pěti kategoriích a cenu za celoživotní přínos
sportu. Tu v letošním roce získal Ladislav
Chmelík. Těžkou situaci měla komise
v kategorii Jednotlivci dospělí, kde bylo nutno
z poměrně čtyř vyrovnaných kandidátů vybrat
jednoho na 4. místo. Stal se jím pan Libor
Bažant z Pelechova, který obsadil 1. místo na
mistrovství ČR a 3. místo na mistrovství
Evropy v silovém trojboji-benchpressu.
I jemu patří gratulace za výborný výsledek
a skvělou reprezentaci našeho města.

SPORT

Ladislav Chmelík
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* 10. 12. 1943

V letech 1965
až 2009 učitel
tělesné výchovy a biologie na 1. Základní škole
v Žel. Brodě.
Od roku 1975
po dobu 12 let
byl vedoucím
přípravky žáků
v kopané a treLadislav Chmelík nérem mladých
fotbalistů, poté
5 let funkcionář oddílu TJ.
V letech 1980 až 1985 spolu s Karlem
Brodským vedl hokejový tým žactva.
V rámci školní tělesné výchovy spolu s dalšími učiteli připravoval žactvo na soutěže
ve sportovní gymnastice, atletice, košíkové,
odbíjené, kopané, lyžování, plavání, stolním
tenise, cyklistice a branně orientačních
závodech. Se svými žáky se celkem 4 x
www.zeleznybrod.cz

Jana Boučková

zúčastnil spartakiádních slavností v Praze na
Strahově.
Jeho svěřenci mnohokrát zvítězili v krajských, okresních, ale i celostátních soutěžích.
Někteří žáci, kterým dával sportovní základy,
se dostali i do reprezentačních výběrů.
Po celou svoji dlouhou učitelskou praxi, která
trvala 43 let, si vedl záznamy o soutěžích a výsledcích svých svěřenců. Celkem to bylo více
než 770 sportovních akcí, kterých se se svými
svěřenci zúčastnil nebo je s kolegy
zorganizoval.
Jeho cílem bylo rozvíjet pohybovou a fyzickou zdatnost dětí, získávat trvalý vztah ke
sportu, pohybové aktivitě a zdravému
způsobu života. Jsem přesvědčena, jako i určitě většina z vás, že se to panu učiteli
podařilo.
Děkujeme.
Jana Boučková

ZPRAVODAJ BŘEZEN 2012

Výsledky letošní ankety Sportovce ŽB

3. Team kadet a wellness Fit studio aerobiku
Jany Boučkové, 7 zlatých medailí
Kolektiv dospělí:
1. Wellness team Železný Brod a Huntířov
během celého roku 1. místa na soutěžích
wellness
2. Muži B týmu FK Železný Brod, postup do
krajské soutěže a jako nováčci drží dobrou
pozici uprostřed tabulky
3. Hokejový klub Železný Brod, 9. místo
v okresní hokejové lize v Lomnici n.P.
Jednotlivci mládež:
1. Daniel Hušek, kulturistika, 1. místo
mistrovství Čech, 6. místo mistrovství ČR
2. Anežka Masná, SDH Těpeře, 1. místo
v okresním přeboru, 2. místo v krajském kole
soutěže dorostu v Požárním sportu. Na
Mistrovství ČR v Ostravě 2. místo ve dvojboji a
4. místo
v běhu na 100 m s překážkami ->
celkově 4.místo na MČR. V lize soutěží v běhu
na 100m s překážkami v ČR: 3. místo
v Bludově, 3. místo v Kamenci u Poličky, 3.
místo v Pískové Lhotě, 2. místo v Ostravě.
Obrovský talent a naše naděje do budoucnosti.
Opora družstev starších žáků a i ženského
družstva SDH Těpeře
www.zeleznybrod.cz

3. Terezka Cvrčková, Fit studio aerobiku,
3., 2., 5., 10. místo na soutěžích, jediná
závodnice sport. aerobiku
Jednotlivci dospělí:

1. Daniel Čurda, házená, mistr ČR v házené –
Dukla Praha
2. Lubomír Majšajdr, tenis, člen základní
sestavy extraligového tenisového týmu LTK
Liberec, který v sezoně 2011 vyhrál základní
skupinu a postoupil do finále v Přerově;
finalista dvouhry turnaje ITF Futures v Mostě,
vítěz čtyřhry dvou turnajů ITF Futures na
Slovensku, nejvyšší pozice na žebříčku ATP ve
dvouhře v roce 2011 byla 633
3. Michal Šmejda, kulturistika, 3. místo
Extrafit Cup 2011, 7. místo Mr.Universe
Trenér:
1. Jana Boučková, Fit studio aerobiku
2. Jaroslav Jeřábek, starší žáci FK Železný
Brod (viz úspěchy starších žáků)
3. Matěj Masný, SDH Těpeře, vedoucí
mládeže SDH Těpeře. Trénuje družstva
mladších a starších žáků, dorostence a dorostenky, družstva mužů a žen. Celoročně se věnuje
mládeži - asi 30 dětí a dorostenců. Dlouhodobě s
mládeží obsazuje přední umístění na soutěžích
v okrese a kraji. Osobní trenér Anežky Masné.
Trénuje družstva žen a mužů, se kterými rovněž
dosahuje výborných výkonů v soutěžích v Požárním sportu.
Celoživotní přínos sportu:
Ladislav Chmelík – dlouholetý trenér mládeže
ve fotbalu a hokeji, učitel tělocviku, velký
propagátor sportu.
ZPRAVODAJ BŘEZEN 2012

SPORT

Kolektiv mládež:
1. Starší žáci oddílu FK Železný Brod,
1.místo v okres. přeboru, postup do kraj.
přeboru, vítězství v 35.ročníku turnaje
o skleněný míč, 35 zápasů bez porážky, z toho
33 x vítězství
2. Team juniorů Fit studio aerobiku Jany
Boučkové, 2. místo na MČR 2011
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GLASS BEADS, s. r. o.,
Pelechov 59, 468 22 Železný Brod
(sídlo v areálu býv. Technoskla v Pelechově)

Přední výrobce tradičních skleněných perel
Hledá pracovníky na tyto práce:
ź Návlek perel (na navlékací stroji)
ź Přebírání skleněných perel
ź Výroba bižuterie (zejména ketlování)
Jedná se o domácí práci, zaměstnání na
dohodu o provedení práce.
Nutná je předchozí zkušenost s některou
z výše uvedených prací.
Kontakt pro bližší informace:
Bc. Aleš Drmla - 483 390 228 nebo
724 034 299 (7.00 – 15.30 hod.)
Helena Havrdová – 724 176 281
(7.00 – 15.30 hod.)
email: info@glass-beads.cz

NEVÍTE CO S AUTOVRAKEM ???
Volejte kdykoliv: 774991661, www.net-metal.cz
email : netmetal@seznam.cz

Jsme tady a pro Vás NET METAL s. r. o.

INZERCE

Provozovna T A N V A L D
Provádíme : EKOLOGICKOU
LIKVIDACI AUTOVRAKU
ZDARMA
Protokol o likvidaci vozidla
samozřejmostí
ODTAH VRAKU VE VAŠEM
OKOLÍ TÉŽ ZDARMA
rychle, seriozně a spolehlivě
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