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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.
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

klášter Mont st. Michel

HÁZENÁ
TJ Sokol Železný Brod, oddíl
házené Vás zve na domácí
mistrovská utkání, která se
odehrají v těchto termínech:
sobota 7. 4. – ŽB vs. Hradec
Králové
sobota 12. 5. – ŽB vs. Pardubice
sobota 26. 5. – ŽB vs. Náchod
Všechna utkání začínají
v 18 hod.
Občerstvení zajištěno
v restauraci Sport.

Informace pro občany
Slovo starosty
Usnesení Rady města z 21. 2. 2012
Spolupráce s exekutor. úřadem; Rozšíření úředních hodin
Malé náměstí v Železném Brodě
Sbírka šatstva; Jarmark, prodej stánků
Zápis dětí do MŠ; Změna v cestovních dokladech u dětí
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Odpady
Najdi si svůj červený kontejner
Městská policie
Hasičský záchranný sbor Lib. kraje
Turistické informační středisko
Stavba mrakodrapu na Trávníkách
Zajímavosti
Stalo se před osmdesáti lety
Z muzejního depozitáře; Fr. Kmoch
Železnobrodští lékaři min. století

Kulturní akce
Městské divadlo
Pálení čarodějnic
Městské muzeum
Městská galerie
ZUŠ
Výstava ve Střevelné
Pozvánka místní skupiny ČKA
Velikonoční jarmark; Tančírna Jirkov
Pořad bohoslužeb
Připravujeme na květen

Společenská rubrika
Blahopřejeme jubilantům

Příspěvky
Městská knihovna; Biotronik
Projekt Enersol
DDM Mozaika
Ohlédnutí za masopustem ve školní družině
SUPŠS
SZDP

Sport
TJ sokol Žel. Brod
Krajem Českých sklářů
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Informace
pro občany
Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
nedávno proběhla architektonicko –
urbanistická
soutěž na téma
Malý rynek
a následně výstava všech 31
soutěžních návrhů.
Zúčastnily se
jí mnohdy renomované architektonické ateliéry z celé
republiky, dva pak byly dokonce z Bratislavy.
Téma obnovy rynku se tak stalo živým
nejenom v médiích, ale i v architektonických
kruzích, v celé ČR probíhaly toho času totiž
pouze dvě soutěže podle regulí České komory
architektů. Za odměny pro první tři návrhy
v celkové výši 230 tis. Kč
jsme nezískali jeden nebo
dva návrhy, jak je běžné,
ale celkem 31.
Mnohdy se jednalo o velice odvážné vize a myšlenky. Názor si udělejte
sami.
Soutěž nabídla i možnost
návrhu doplnění staveb. Architekt musí řešit
celé území v širších vztazích.
Město Železný Brod bude nyní pokračovat
především v projektování obnovy povrchů
komunikací. Není v našich silách zastavět
proluky. Ale je pravda, že většina architektů
cítila jako správnou určitou uzavřenost
náměstíčka tak, jak ji vytvářel hostinec Volha.
Vítězný návrh nabízí v tomto směru levné
řešení vybudováním parčíků. Ten nezabírá
tolik prostoru, aby ohrozil konání akcí typu
www.zeleznybrod.cz

Jarmark nebo Skleněné městečko, které se
dnes opravdu neodehrávají v důstojném
prostředí. Budoucí realizace může tuto
krásnou část města a vstupní bránu do
Trávníků probudit i ekonomicky.
To, zda majitelé soukromých pozemků tyto
vize jednoho dne využijí, je pouze na nich.
Myslím ale, že i jim návrhy ukazují, že tato
část města může vypadat lépe.
André Jakubička
starosta města

1. místo

2. místo

3. místo
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Rada města Železný Brod po projednání

ź schvaluje snížení počtu pracovních míst

ź schvaluje doplněný program dnešního

zasedání Rady města
ź ruší odbor kultury a školství Městského

ź

ź

ź

ź

ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

úřadu Železný Brod uplynutím dne 31. 5.
2012
schvaluje s účinností od dne 1. 6. 2012
změnu organizačního řádu Městského
úřadu Železný Brod a funkční náplně
odborů Městského úřadu
schvaluje s účinností od 1. 6. 2012 zřízení
1 pracovního místa referenta školství,
výchovy a vzdělávání pro výkon
správních činností ve školství a další
činnosti na finančním odboru Městského
úřadu Železný Brod
schvaluje s účinností od 1. 6. 2012
celkový počet zaměstnanců zařazených do
organizační složky Informační a kulturní
středisko Železný Brod ve výši 4; celkový
rozsah pracovních úvazků 3,5
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na
pozici vedoucího organizační složky
Informační a kulturní středisko Železný
Brod
jmenuje komisi pro výběrové řízení na
pozici vedoucího organizační složky
Informační a kulturní středisko Železný
Brod ve složení:
předseda komise André Jakubička,
starosta Města
Ing. Miloslav Louma, místostarosta
Akademický malíř Zdeněk Lhotský,
předseda Kulturní komise
pan Ivan Kalousek, předseda Komise pro
vzhled města
PaedDr. Milada Motlíková, členka
Zastupitelstva města
Mgr. Petra Hejralová, ředitelka Městského
muzea v Železném Brodě
Ing. Jiří Lukeš, ředitel a manažer projektů
Sdružení Český ráj
Náhradníci:
MgA. Martin Hlubuček, člen Zastupitelstva města
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Městského úřadu Železný Brod o pracovní
místo referenta společné státní správy
a samosprávy na odboru životního
prostředí (odpadové hospodářství úvazek 1,0) a pracovní místo referenta
společné státní správy a samosprávy na
odboru dopravy (zkušební komisař úvazek 0,6)
bere na vědomí zrušení komise pro
projednávání přestupků a snížení úvazku
zástupu za mateřskou a rodičovskou
dovolenou na odboru vnitřních věcí
městského úřadu (krizového řízení úvazek
0,7)
souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na
vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací k umístění
uchazečů o zaměstnání Úřadu práce
v Jablonci nad Nisou
schvaluje vytvoření 9 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k
umístění uchazečů o zaměstnání (8
dělníků pro čištění města a 1 koordinátora
veřejné služby)
pověřuje starostu Města uzavřením
dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci
a poskytování služeb exekutorského úřadu
v rámci projektu Prime Legal se soudním
exekutorem Exekutorského úřadu
Plzeň–město Mgr. Ing. Jiřím Proškem,
Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň, IČ
71329277
schvaluje poskytnutí mimořádné odměny
za úspěšné plnění mimořádného nebo
zvlášť významného pracovního úkolu ve
IV. čtvrtletí 2011:
ředitelka Městského muzea Mgr. Petra
Hejralová
jednatel Technických služeb města
Železný Brod Ivo Havlíček
jednatel Tepla města Železný Brod, s.r.o.
Miloš Kout
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Usnesení Rady města z 19. zasedání
konaného dne 21. 2. 2012
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ź schvaluje vyhlásit do konce dubna 2012

ź schvaluje uzavření veřejnoprávní

konkurzy na místa ředitelů škol
zřizovaných Městem Železný Brod,
kterým v souladu s novelou školského
zákona účinnou od 1. 1. 2012 končí výkon
práce na daném pracovním místě
vedoucího zaměstnance dnem 31.
července 2012
schvaluje Směrnici Města Železný Brod o
poskytování cestovních náhrad s doplněním, že u zahraničních cest budou
poskytovány náhrady i za cestovní
pojištění
schvaluje čerpání rezervního fondu
příspěvkové organizace Základní škola
Pelechovská na dokončení strukturované
kabeláže v hlavní budově školy ve výši cca
13 500 Kč
bere na vědomí částku max. 30 000 Kč na
dar pro organizaci, která bude na základě
dohody vybrána společně s paní
Rousovou dne 21. 3. 2012. Konkrétní výše
daru a konkrétní organizace bude schválena na zasedání rady města dne 24. 4.
2012
neschvaluje prezentaci v průvodci „Kam
v Praze /Křížem krážem ČR“
schvaluje laminování pro veřejnost v Turistickém informačním středisku za
poplatek A4: 15 Kč, A3: 30 Kč
bere na vědomí informaci o průběhu
soutěže o grafický návrh, schvaluje
výsledky soutěže o grafický návrh vítězem soutěže je MITON CZ, s. r. o.,
Jiráskova 9, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČ: 25417967 a souhlasí s udělením
odměny ve výši 35 000 Kč vítěznému
uchazeči
schvaluje uzavření smlouvy o dílo
č. 2/2012 na provedení ohňostroje dne
4. 5. 2012 od 21.30 hodin firmou Zdeněk
Pohl, Hruborohozecká 107, 511 01 Turnov
za cenu 39 900 Kč
bere na vědomí zápis z jednání hodnotící
komise a schvaluje mandátní smlouvu na
zajištění výběru dodavatele elektřiny
v letech 2012–2013 se společností
eCENTRE, a.s. Jankovcova 1518/2, Praha
7 (IČ: 27149862) v celkové ceně 65 400
Kč (včetně DPH)

smlouvy mezi Městem Železný Brod a
Obcí Pěnčín na zabezpečené provádění
zápisů údajů do ISÚI adres a nemovitostí
podle zákona 111/2009 Sb., o základních
registrech do 31. 12. 2014. Cena za každý
zápis je 100 Kč
bere na vědomí zprávu Kulturní komise
ze dne 14. 2. 2012 a ukládá finančnímu
odboru předat Kulturní komisi rozpočet na
kulturu na jarmark 2012
schvaluje poskytnutí příspěvku Místní
organizaci Českého červeného kříže
Hrubá Horka na kulturní akce na Hrubé
Horce ve výši 5 400 Kč z fondu Komise
pro spolkový a společenský život
schvaluje poskytnutí příspěvku panu
Rudolfu Müllerovi na přehlídku dechových hudeb dne 31. 3. 2012 v sokolovně
Jirkov ve výši 34 600 Kč z fondu Komise
pro kulturu. Prostory sokolovny budou
poskytnuty zdarma.
schvaluje poskytnutí příspěvku Okresnímu mysliveckému spolku Jablonec nad
Nisou na pořádání Okresní chovatelské
přehlídky ulovené zvěře v honitbách
patřících pod ORP Železný Brod za rok
2011 ve výši 2 000 Kč
neschvaluje poskytnutí finančního
příspěvku na podporu předmětu
podnikatelské činnosti PEKAŘSTVÍ
BOHEMIA s. r. o., IČ 25041665, zast.
jednatelem Milanem Farkašem
schvaluje ukončení smlouvy ze dne
23. 6. 2011 o umístění reklamního
billboardu o rozměrech 4x2 m na objektu
Koberovská čp. 589, Železný Brod pro
penzion Hamštejn dohodou ke dni
29. 2. 2012. Poměrná výše odměny za
poskytnutí práva k umístění reklamní
tabule bude vyfakturována za měsíc leden
a únor 2012.
neschvaluje návrh na prominutí
nájemného na pozemek pč. 3051 v k.ú.
Železný Brod a trvá na podmínkách
nájemní smlouvy ze dne 1. 6. 1994
schvaluje prominutí penále vzniklého
nezaplacením nájemného za měsíc srpen
2011 za byt č.27, Na Vápence 774,
Železný Brod slečně M. H., trvale bytem

ź

ź

ź

ź
ź

ź

ź

ź
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ź schvaluje
ź a) dodatek č. 1 smlouvy dílo č. 04-12-02

vůči nájemkyni bytu č.1 v domě čp. 391
v Železném Brodě paní O. D. a její rodině
za účelem vyklizení bytu
nesouhlasí s přihlášením pana V. K., nyní
bytem Jičín k trvalému pobytu na adresu
Vaněčkova 408, číslo bytu 64, Železný
Brod
neschvaluje výměnu bytu č. 1, o velikosti
1+1, nábřeží Obránců míru 571, Železný
Brod, současný nájemce J. Š., za byt
v přízemí domu čp. 570, nábřeží Obránců
míru, Železný Brod, předchozí nájemce
M. H. a ukládá Bytovému podniku
zmapovat situaci a navrhnout jiné řešení
problému
nesouhlasí s přidělením bytu s domovnickými službami Jirkov čp.75, Železný
Brod panu J. K., nyní trvale bytem Pěnčín
schvaluje přidělení bytu č. 55 o velikosti
1+2, Vaněčkova 407, Železný Brod, paní
J. M., nyní trvale bytem Železný Brod,
nájemné je stanoveno na 60 Kč/m2.
schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti
1+1, Jiráskovo nábřeží 715, Železný Brod,
slečně M. Š., nyní trvale bytem Železný
Brod, nájemné je stanoveno na 52 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 17 o velikosti
1+1, Jiráskovo nábřeží 715, Železný Brod,
paní E. M., nyní trvale bytem Železný
Brod, nájemné je stanoveno na 57 Kč/m2
schvaluje přidělení sociálního bytu č. 1
o velikosti 1+1, Stavbařů 390, Železný
Brod, paní K. K., nyní trvale bytem
Železný Brod, nájemné je stanoveno na
48 Kč, kauce bude rozložena na splátky ve
výši 1 000 Kč měsíčně.
schvaluje vyhodnocení výběrového
řízení na dodavatele zakázky „Veřejné
objekty Železný Brod – zpracování
projektové dokumentace a žádosti pro
OPŽP“ a schvaluje uzavření smlouvy o
dílo na realizaci zakázky pro objekt
Mateřská škola Na Vápence se společností
Energy Benefit Centre a.s., Thákurova
531/4, Praha 6 (IČ: 29029210) v ceně 98
400 Kč včetně DPH

na realizaci zakázky pro objekt Mateřská
škola Slunečná se společností Energy
Benefit Centre a.s., Thákurova 531/4,
Praha 6 (IČ:29029210), kterým se mění
termín dokončení díla na 5.3.2012.
b) dodatek č. 1 smlouvy 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), kterým se mění
termín dokončení díla na 5.3.2012.
c) dodatek č. 1 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), kterým se mění
termín dokončení díla na 5.3.2012.
d) dodatek č. 1 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), kterým se mění termín
dokončení díla na 5. 3. 2012.
schvaluje program prevence kriminality
s dílčím projektem Víkendová cesta
k životu bez mříží – III. krok

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź
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ź Železný Brod
ź neschvaluje, aby nebyly podnikány kroky

Volné byty
v Železném Brodě
Město Železný Brod nabízí volné byty, bližší
informace najdete na úřední desce, na
webových stránkách Města. Více informací
také poskytne Věra Brunclíková, přízemí
MěÚ, budovy B, tel. č.: 483 333 963.
Věra Brunclíková
vedoucí odboru vnitřních věcí
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Spolupráce s exekutorským úřadem
Rada města schválila 21. února 2012
spolupráci v rámci projektu Prime Legal
s Mgr. Ing. Jiřím Proškem, soudním
exekutorem Exekutorského úřadu Plzeň-město.
Město má povinnost sledovat, zda jeho
dlužníci řádně a včas plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo
zániku práv z pohledávek Města. Cílem
spolupráce Města s Exekutorským úřadem je
zajištění výkonu rozhodnutí, kdy povinný
nesplní svou povinnost řádně a včas a ani
nemá snahu řešit dluh pravidelnými splát-

Mgr. Josef Haas, tajemník

Rozšíření úředních hodin
Od pondělí 2. dubna 2012 dochází k rozšíření
úředních hodin městského úřadu, a to
v pondělí do 18 hodin. Pro některé agendy
platí nově rozšířené úřední hodiny v úterý a ve
čtvrtek od 8.00 hod. do 12.00 hod. Pokoušíme
se tak vyjít co možná nejvíce vstříc našim
občanům a klientům.
Proč se rozšířené úřední hodiny netýkají
celého úřadu a všech jeho agend? Na tuto
otázku nutno odpovědět, že mimo úřední
hodiny pracovníci vyřizují přijatá podání,
provádí úkony správního řízení (místních
šetření, veřejná či neveřejná jednání, vydávání správních rozhodnutí), spravují
agendu spisové služby, účastní se jiných
jednání, porad či školení, a proto nemusí být
k dispozici na úřadě.
I u vybraných agend se rozšíření úředních
hodin neobejde bez komplikací. Zejména
v případě nemoci nebo čerpání letních
dovolených mohou být úřední hodiny jednotlivých odborů omezeny, jelikož agendy
vykonává jen minimální počet úředníků
a možnosti jejich zastupování jsou omezené.
Změnu úředních hodin po dvou měsících
vyhodnotíme z toho hlediska, zda je trvale
udržitelná.
Nadále však platí, že naléhavé žádosti lze po
předchozí dohodě vyřídit i mimo uvedené
hodiny.
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kami. V praxi se jedná zejména o nezaplacené
pokuty a náklady řízení, nezaplacené místní
poplatky, ale i další pohledávky (např.
z nájemného).
Služby exekutora budou pro město bezplatné,
exekutor bude zároveň postupovat tak, aby
zbytečným způsobem nenavyšoval náklady
na straně povinných. Přesto doporučujeme
dlužníkům, aby své závazky vůči městu
vyrovnali, nebo se dohodli na pravidelných
splátkách. Předejdou tak dalším nákladům.
Kontaktní osoba: Marcela Štrynclová,
m.strynclova@zelbrod.cz, tel. 483 333 955.

Úřední hodiny

Miloš Havlík

Pondělí 8.00–18.00 hod.
středa 8.00–17.00 hod.

Rozšířené úřední hodiny pro
některé agendy
Odbor vnitřních věcí:
Podatelna, CzechPOINT, Ověřování,
Občanské průkazy, Cestovní doklady,
Evidence obyvatel
Odbor dopravy:
Registr vozidel, registr řidičů
Živnostenský úřad
Odbor finanční:
Pokladna
úterý
8.00–12.00 hod.
čtvrtek 8.00–12.00 hod.
Otevírací doba Turistického informačního
střediska
říjen – duben
pondělí – pátek 8.00–12.00, 12.30–16.00
sobota
9.00–12.00 hod.
Květen - září
pondělí – pátek 9.00–12.00, 12.30–17.00
sobota
9.00–12.00 hod.
Mgr. Josef Haas, tajemník

www.zeleznybrod.cz
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Soutěž na architektonické řešení Malého
náměstí zná vítězné návrhy. Z celkového
počtu 31 návrhů došlých v prvním kole
(termín odevzdání 3. ledna 2012) bylo
odbornou porotou do druhého kola vybráno
5 nejhodnotnějších a nejzajímavějších
návrhů. Autoři těchto návrhů byli vyzváni,
aby své návrhy rozpracovali do podrobnějšího měřítka a předložili k posouzení
porotě ve druhém kole soutěže. Odborná
porota na svém jednání 24. ledna 2012 z pěti
vyzvaných ocenila tři nejkvalitnější návrhy
a vybrala vítězný návrh, který nejlépe
splňoval požadované nároky na architektonické a urbanistické ztvárnění poměrně
složitě formovaného prostoru Malého
náměstí včetně návrhu lávky přes Jizeru
a dalšího ideového dotvoření návazných
prostor. Vítězný návrh zároveň přínosně
pracuje s břehy potoka Žernovníka, kde
vytváří příjemná městotvorná zákoutí. Porota
doporučila vypisovateli – Městu Železný

Brod návrh k realizaci. Autory vítězného
návrhu jsou MgA. Pavel Griz, MgA. Tereza
Kučerová a MgA. Patrik Zamazal z Prahy,
autorem návrhu, který porota ohodnotila
2. cenou je Atelier Urbi, s. r. o. z Brna a na
3. místě se umístil návrh Ing. arch. Daniela
Baroše a Ing. arch. Michala Nejezchleba
z Rožnova pod Radhošťem.
Z hlediska péče o obecní veřejné prostory se
tak díky úsilí radnice v Železném Brodě ve
spolupráci s Českou komorou architektů
podařilo na základě uspořádané architektonické soutěže získat přes třicet kvalitních
urbanisticko – architektonických návrhů,
které výrazně pomohly formulovat nejvhodnější řešení prostoru, a které následně budou
pro veřejnost vystaveny jak v Železném
Brodě, tak i v Praze.
Doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran,
městský architekt
a Mgr. Martin Řehák, odbor územního
plánování a regionálního rozvoj

Vítězný návrh na rekonstrukci Malého náměstí
www.zeleznybrod.cz
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Červený kříž v Železném Brodě pořádá opět
SBÍRKU ŠATSTVA PRO HUMANITÁRNÍ ÚČELY
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
látky (minimálně 1m2)
domácí potřeby: nádobí bílé i černé, skleničky, vše
nepoškozené a zabalené
vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
obuv – veškerá a nepoškozená
hračky – nepoškozené a kompletní

Akce se koná v budově internátu na Poříčí v 1. patře.
č v pátek
13. 4. 2012 15–17 hod.
č v sobotu
14. 4. 2012
9–11 hod.
Za projevenou pomoc děkujeme. Též děkujeme všem občanům, kteří se zúčastnili naší
minulé sbírky.
Za ČK MUDr. Jarmila Kotowská

Železnobrodský jarmark 8.–10. června 2012,
termín prodeje stánkových míst 27. 4. 2012
V pátek 27. dubna 2012 od 8 hodin proběhne na služebně Městské policie (nám. 3. května 1,
budova radnice, přízemí) prodej stánkových míst na Železnobrodský jarmark 2012 – zóna
modrá (ul. Jiráskovo nábřeží) a zóna žlutá (ul. Obránců míru).
Upozorňujeme neziskové organizace umísťované v zóně zelené (Malém náměstí), aby své
přihlášky na stánkový prodej předložily na služebně Městské policie
nejpozději do konce měsíce dubna
2012. Poté budou i tato místa zaplněna komerčními prodejci.
Žádáme, aby zájemci o stánkový
prodej nechodili na služebnu Městské policie před uvedeným datem
(nelze potvrzovat rezervaci před
termínem 27. 4. 2012).
Děkujeme za pochopení.
Více info na www.zeleznybrod.cz Železnobrodský jarmark 2012
(odkaz v pravém horním rohu)

8

www.zeleznybrod.cz

Železnobrodský jarmark 2011

Alena Matějková
odbor kultury a školství
ZPRAVODAJ DUBEN 2012

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.

INFORMACE PRO OBČANY

Zápis dětí do mateřských škol
v Železném Brodě

Božena
Měchurová
Miloš
Havlík
odbor kultury a školství

Změna v cestovních dokladech u dětí
Od června letošního roku musí mít děti své
vlastní doklady, jinak nemohou vycestovat do
zahraničí. Zákonem 329/1999 Sb., (zákon
o cestovních dokladech) ve znění zákona
197/2010 Sb., byla zrušena s účinností od
1.1.2011 možnost zapisování dětí do
cestovních dokladů rodičů. Všechny zápisy
dětí do 10 let zapsaných v cestovních
dokladech rodičů budou platit pouze do
28.6.2012. Po tomto datu již musí všichni
občané České
republiky,
včetně dětí, při
cestách mimo
území ČR používat samostatný doklad
(cestovní pas,
popř. pro cesty
v rámci EU
občanský průkaz).

www.zeleznybrod.cz

Lhůta pro vydání cestovního dokladu s biometrickými prvky je 30 dnů. Správní poplatek
pro občany do 15 let je 100 Kč, nad 15 let
600 Kč.
Lhůta pro vydání občanského průkazu se
strojově čitelnými údaji je 30 dnů, správní
poplatek pro občany do 15 let (nepovinný
doklad) je 50 Kč, u občanů starších 15 let při
vydání prvního OP bez poplatku.
Od 1. 1. 2012 se již nevyžaduje osvědčení
o státním občanství dítěte, a to ani
při podání žádosti
o první cestovní
doklad nebo první
občanský průkaz.
Věra Brunclíková
vedoucí odboru
vnitřních věcí

9
ZPRAVODAJ DUBEN 2012

INFORMACE PRO OBČANY

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Městský úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r. o. pořádají sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční

v neděli 29. dubna 2012
dle tohoto časového rozpisu:
Pelechov u motorestu
ŽB, Na Vápence u čp. 762
ŽB, Poštovní u čp. 428
ŽB, Poříč u internátu
Splzov na křižovatce
Bzí u prodejny Potravin
Těpeře u sokolovny
Chlístov u čp. 33

8.30–8.40
8.45–8.55
9.00–9.10
9.20–9.30
9.35–9.45
9.50–10.00
10.05–10.15
10.25–10.35

ŽB, u odbočky k poliklinice
ŽB, Malé náměstí
ŽB, Horecká (hřbitov)
Hrubá Horka u koloniálu
Střevelná u bytovky čp. 39
Jirkov u restaurace
Hors. Kamenice u has. zbroj.
Malá Horka u bus. zastávky

10.40–10.50
10.55–11.05
11.10–11.20
12.40–12.50
12.55–13.05
13.10–13.20
13.30–13.40
13.50–14.00

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle
časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými
pracovníky naší společnosti.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
ź léky všeho druhu včetně mastí
ź domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky, ustalovače, chemické
přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.). Vše řádně označené!
ź zbytky starých barev, obaly od barev
ź televizory, ledničky, zářivky
ź všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
ź upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
ź olejové filtry a další zaolejovaný materiál
Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům
zajišťujícím sběr.
Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude
zjištěna adresa.
3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní
sběrny nebo po jejím odjezdu.
4.

Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce Městského úřadu.

Další informace poskytne Městský úřad nebo přímo pracovníci Severočeských
komunálních služeb s. r. o. na telefonním čísle 483 312 403.
Miloš Pala
odpadové hospodářství Města Žel. Brod
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Na 17. zasedání konaném 10. 12. 2008
Zastupitelstvo města mimo jiné schválilo
maximální hmotnost objemných komunálních odpadů odevzdaných ve sběrném
dvoře na 50 kg na poplatníka a rok, přičemž
hmotnost u poplatníků z jedné rodiny
a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší
hmotnost odpadů bude zpoplatněna dle
platného ceníku.
Dále toto zastupitelstvo odsouhlasilo 2x ročně
od poplatníků odebírat objemný komunální
odpad, katalogové číslo 200307 zdarma
v předem stanovených termínech. Termíny
budou stanoveny na jaře a na podzim.

Jarní termín je stanoven na
pátek
13. 4. (9–18 hod.)
sobotu
14. 4. (9–12 hod.)
Jiné druhy odpadů budou i v tomto období
zpoplatněny dle platného ceníku. Odebírání
odpadů zdarma bude jen od poplatníků
(fyzických osob) zapojených do systému
odpadového hospodářství v Železném Brodě.
Občané jiných obcí, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání vše
zaplatí dle platného ceníku.
Z důvodu zákonem nařízené provozní
evidence bude veškerý odpad evidován nejen
co do množství, ale i s adresou osoby, která ho
dovezla. Proto žádáme občany o trpělivost při
vyřizování administrativních záležitostí,
pokud se najednou dostaví více lidí.
Miloš Pala
odpadové hospodářství MěÚ Železný Brod

Rozšíření služeb
ve sběrném dvoře
Město Železný Brod od 1. 4. 2012 ve sběrném
dvoře rozšiřuje služby pro poplatníky do
systému odpadového hospodářství Města
o sběr odpadů katalogového čísla 20 02 01 –
biologicky rozložitelný odpad. Jedná se pouze
o odpad ze zahrad (tráva, nadrobno rozřezané
větve, listí, plevel), které jsou příslušenstvím

INFORMACE PRO OBČANY

Odpady, upozornění
pro občany

rodinných domů. Nejedná se o odpad katalogového čísla 02 01 03 – odpad rostlinných
pletiv (odpad ze zemědělských ploch) a v žádném případě o odpad 20 02 08 – biologicky
rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven.
Veškerý tento odpad likvidují pouze veterinárně schválená a registrovaná zařízení.
Odpady budou moci poplatníci do systému
odpadového hospodářství odložit bez poplatku, v množství cca 0,5 m3 na jeden návoz.
Jedná se o množství, které se dá naložit na
malou káru za osobní automobil, zároveň se
jedná o množství, které je reálné pro zahrádky
u rodinných domů.
Přijímání odpadů bude registrováno dle jmen
a adres, v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb.
o podrobnostech nakládání s odpady.
Miloš Pala
odpadové hospodářství MěÚ Železný Brod

www.zeleznybrod.cz
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Najdi si svůj červený kontejner!
Již jste si v našem městě určitě všimli
červených kontejnerů na drobné elektro.
Město je nechalo instalovat, aby občanům
ulehčilo třídění starých spotřebičů, abyste se
nemuseli trmácet na sběrný dvůr s každým
mobilem nebo doslouživším dálkovým
ovladačem.
„Podobná služba veřejnosti chyběla, jsme
rádi, že červené kontejnery máme i v našem
městě. Lidé tak nemusejí přemýšlet, kam se
starým elektrem a mají jednoduchou možnost,
jak jej správně vytřídit,“ řekl Miloš Pala.
Nezisková organizace ASEKOL, která se
zabývá zpětným odběrem elektrozařízení
a červené kontejnery vymyslela a provozuje,
chce nyní lidem poděkovat za jejich
svědomité třídění. Proto do Železného

níž lze opětovně využít až 80 % každého
spotřebiče, je totiž velmi důležité, aby lidé
přesně věděli, co se do kontejnerů smí
vyhazovat, a co naopak ne.
V celé České republice je již na 1 500
červených kontejnerů a za dobu jejich
působení do nich lidé vytřídili téměř 700 tun
elektroodpadu. V Libereckém kraji je v současné době instalováno 84 červených
kontejnerů. Díky nim se podařilo vybrat 31
tun starých spotřebičů.
Lidé se navíc posléze dozvědí, jak jejich
svědomitá recyklace elektroodpadu pomohla
v ochraně životního prostředí. ASEKOL
každoročně zveřejňuje výsledky tzv.
environmentálního vyúčtování, v němž se
přepočítává vybrané elektro a množství
ušetřených
surovin jeho následnou recyklací.
Brodu v úterý 10. 5. 2012 od 9 hod.
Loni takto občané ČR tříděním televizí a modo 17 hod. zavítá se zábavně- nitorů ušetřili např. téměř 2 miliony litrů ropy
osvětovou akcí Najdi si svůj červený či 500 tisíc litrů vody. Letos ASEKOL
kontejner. Na náměstí 3. května provede analýzu i za drobné spotřebiče.
ASEKOL
bude přiv loňském
praven boroce do Lihatý probereckého
gram pro
kraje už
malé i velké
jednou zavítal, a to
návštěvnís
historicky
ky a spouprvním mista soutěží.
strovstvím
„Chceme poČR v hodu
vědomí o čermobilním
vených kontejtelefonem,
nerech ještě
akcí nazvavíce rozšířit,
nou Zahoď
tak aby o nich
mobil.
věděli skuMožná si
tečně všichni. Ekologické dny pořádané společností Asekol
akci pamatujete, možná jste se na ní moc
A pro ty, co elektro již třídí, chceme připravit nepředvedli. V červnu budete mít v Praze
hezký a zajímavý program jako odměnu,“ možnost, chystá se tam totiž celorepublikové
řekla Jitka Šimková, manažerka projektu.
finále s velkolepým programem. Více o obou
Návštěvníci se ale na akci především dozvědí, akcích najdete na www.cervenekontejnery.cz
kde všude jsou ve městě umístěny červené a www.zahodmobil.cz.
kontejnery a jak je mohou využívat.
Jitka Šimková
Vzhledem k následné recyklaci zařízení, díky
manažerka projektu
www.zeleznybrod.cz
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ź 25. 2. ve 3 hod.

byly hlídkou MP
zjištěny uvolněné
ledy na Jizeře. Neprodleně byla svolána povodňová
komise. MP provedla evakuaci ohrožených občanů, byla odstraněna vozidla
v místech, kde hrozilo vylití. Občané byli
o vzniklé situaci informováni z amplionu
umístěném ve vozidle MP.
ź V březnu řešila MP 12 případů volně
pobíhajících psů. Ve všech případech se
podařilo najít majitele.
ź S ubývající sněhovou pokrývkou přibývá
oznámení na uhynulou lesní zvěř.
Takových případů řešila MP v březnu 20.
Případy byly oznámeny mysliveckým
spolkům, které zajistily odstranění.
ź Celkem bylo v únoru přijato 180
oznámení, 8 z nich bylo vyřešeno v blokovém řízení, 3 poznatky podstoupeny
odboru životního prostředí, 5 případů bylo
předáno k dořešení příslušnému správnímu orgánu, 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.

Městská policie upozorňuje
V okolních městech byl zaznamenán nárůst
podvodů, které páchají falešní podomní
prodejci nebo lidé předstírající těžkou životní
situaci. Je pravděpodobné, že se o podobné
praktiky pokusí i v našem městě. Městská
policie doporučuje nepouštět do bytu nikoho,
koho neznáte, a nenechat si provést žádnou
práci, kterou jste si neobjednali. Cílem těchto
výtečníků bývají nejčastěji senioři. Pokud
zjistíte ve vašem okolí pohyb podezřelých
osob, obraťte se neprodleně na MP, která věc
prověří. Oznámení, která jsou učiněna se
zpožděním byť jedné hodiny, nemají pro
policii význam, protože pachatelé se na
jednom místě dlouho nezdrží.
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Městská policie Železný Brod
informuje

Kontakty na MP:
Velitel MP: tel.: 483 333 939
e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz
Operační MP: Po – Pá 6.30–18.30 hod.
tel. : 483 333 933
Nepřetržitě mob.: 602 646 188 – ULOŽTE
IHNED DO SVÉHO MOBILU!!!!
e-mail: mestska.policie@zelbrod.cz
velitel MP sstr. Hriník Pavel.

Fotbalové zápasy FK ŽBS Železný Brod na domácí půdě
sobota 31. 3.
ź 9.30 hod. / 11.15 hod. – starší žáci – ŽB
vs. Sedmihorky
neděle 1. 4.
ź 13.30 hod. – dorost - ŽB vs. Loko Česká
Lípa
ź 16.30 hod. – muži „A“ – ŽB vs.
Košťálov
neděle 8. 4.
ź 15 hod. – muži „B“ – ŽB vs. Malá Skála
Sobota 14. 4.
ź 10.30 hod. / 12.15 hod. – starší žáci – ŽB
vs. Velké Hamry
www.zeleznybrod.cz

neděle 15. 4.
ź 13.30 hod. – dorost – ŽB vs. Doubí
ź 16.30 hod. – muži „A“ - ŽB vs. Liberec,
Rapid
neděle 22. 4.
ź 15 hod. – muži „B“ – ŽB vs. Držkov
Sobota 28. 4.
ź 17 hod. – muži „A“ - ŽB vs. Doksy
neděle 29. 4.
ź 10 hod. / 11.45 hod. – starší žáci – ŽB
vs. Česká Lípa
ź 13.30 hod. – dorost – ŽB vs. Frýdlant

ZPRAVODAJ DUBEN 2012
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Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Pravidla pálení biologického odpadu
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na
svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou
jarní měsíce každoročně spjaty s vypalováním
porostů a pálením biologického odpadu (listí,
větví, rostlinného odpadu apod.). Z hlediska
pohledu požární ochrany je tato činnost
spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů zakázáno a porušení zákazu je
možno trestat u fyzických osob pokutou až do
výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem do 500 000 Kč. Na rozdíl od
vypalování porostů není pálení shrabané
trávy, listí či klestu zákonem výslovně
zakázáno. I na tuto činnost platí však určitá
pravidla a omezení.
Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení,
které provádí podnikající fyzické a právnické
osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat
každé pálení na územně příslušné operační
středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.
Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle
9 5 0 4 7 0 111
nebo z pohodlí
domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře, který je uveřejněn na webových
stránkách www.hzslk.cz v horní pravé části
nazvané „pálení klestí“. Při ohlašování pálení
je nutno uvést následující informace:
ź datum a místo pálení
ź osobu, která je za pálení odpovědná

a kontakt (mobilní telefon)
ź dobu po kterou bude pálení probíhat

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na
fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na
svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba
plánuje pálení většího množství biologického
odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na
informační a operační středisko HZS Libereckého kraje. I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
ź Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající
ze zákona o ovzduší a platných obecně
závazných vyhlášek obcí (požární řád
obce, vyhlášky o nakládání s komunálním
odpadem apod.)
ź Pálení musí být po celou dobu přítomna
osoba starší 18 let.
ź Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci
hořlavých kapalin.
ź Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení
nemělo vůbec začínat
ź Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost
ohniště od zástavby a hořlavých předmětů
(domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici
jednouché hasební prostředky
(lopata, kbelík s vodou, písek
apod.)
ź Velikost ohniště je třeba volit tak,
aby všechen hořící materiál
shořel v době, kdy je na místě
přítomen dozor.
ź Po ukončení pálení se musí
ohniště řádně uhasit a prolít
vodou. V období sucha je třeba
ohniště kontrolovat i v průběhu
následujícího dne, popřípadě
opakovaně prolít vodou.
ź V případě, že se oheň vymkne kontrole
a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba
provádějící pálení povinna okamžitě
vzniklý požár ohlásit místně příslušnému
operačnímu středisku HZS kraje, případně
na tísňové linky 150 nebo 112.
ź Dříve než začnete s pálením, promluvte se
sousedy, předejdete tím mnoha nepříjemnostem!

Nprap. Jiří Košek, oddělení kontrolní činnosti HZS Libereckého kraje
www.zeleznybrod.cz
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Služby
ź laminování A4 – 15 Kč, A3 – 30 Kč
ź kopírování (černobílé, max. formát A3)
ź scanování, internet, předprodej vstupenek
do Městského divadla Železný Brod a do
kultur. zařízení v okolí přes
ź www.e-vstupenka.cz

akcí vychází na jeden den. Proto
Vás prosíme, než naplánujete
datum své akce, abyste se hlásili
na Městském úřadě v přízemí radnice na
odboru kultury a školství, nebo e-mailem:
kultura@zelbrod.cz, tel.: 483 333 925.
Děkujeme za pochopení.

Otevírací doba
V květnu pomalu začíná letní turistická
sezóna, a proto v tomto měsíci dojde i ke
změně otevírací doby, a to následovně:
květen – září: pondělí – pátek 9–12 a
12.30–17 hod., sobota 9–12 hod.

Nabídka
v úterý 1. 5. 2012 se železnobrodská dechová
hudba Broďanka chystá do polského města
Olszyna na přehlídku dechových hudeb.
Volná místa v autobuse jsou k dispozici široké
veřejnosti zdarma. Odjezd v 8 hod. od budovy
MěÚ, návrat v pozdních večerních hodinách.
Zájemci hlaste se na Turistickém informačním středisku, tel. 484 353 333.

Prosba
Velice si vážíme všech organizátorů různých
akcí. Poslední dobou se ale často stává, že více

INFORMACE PRO OBČANY

Turistické informační středisko

NECKYÁDA 2012
Letošní druhý ročník po letech obnovené
železnobrodské neckyády se uskuteční v sobotu 23. června. Již nyní máte možnost začít
pracovat na výrobě netradičního plavidla.
Posádky plavidel hlaste se, prosím, v DDM
Mozaika. Tel. 483 389 396

Legenda k tajence:
(výsledky příkladů zapisujte slovem)
1) 73-18-50=
2) 69-15-51=
3) 82-26-49=
4) 61-33-26=
5) 54-17-29=
6) 84/21=
7) 3+17=
8) 3*3=
9) 100/10=
10) 1*1=
11) 84-75+21=

www.zeleznybrod.cz

Tři vylosovaní luštitelé se tentokrát mohou
těšit na abonentku na Dubnový ochotnický
maratón. Kupony se správnou odpovědí noste
nejpozději do 12. 4. na TIS Železný Brod.
tajenka:.........................................................
příjmení:.......................................................
tel. č.:.............................................................

Alena Matějková
odbor kultury a školství
ZPRAVODAJ DUBEN 2012
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Stavba mrakodrapu na Trávníkách
v Železném Brodě

Trávníky v Železném Brodě, fotomontáž, Štěpán Šonský

Finanční kondice Města je víc než dobrá,
proto jsme se rozhodli uvolnit peníze z rozpočtu na stavbu nové dominanty našeho
města – moderní výškové budovy o padesáti
poschodích.
Bylo velice těžké rozhodnout, kam umístit
tento architektonický skvost.
Po několikaměsíčních diskuzích v Radě
i v Zastupitelstvu města jsme se rozhodli
umístit tuto impozantní budovu do nejatraktivnější lokality ve městě, kterou jsou Trávníky.
Od této stavby si slibujeme nejenom zvýšení
turistického ruchu v našem městě, ale také
velký počet pracovních příležitostí (v budově
bude 20 pater vyhrazeno pro velkoplošné
kanceláře, vhodné jako sídla bank, pojišťoven, energetických společností, ředitelství
velkých průmyslových koncernů apod.).
www.zeleznybrod.cz

V neposlední řadě vznikne mnoho nových
luxusních bytů s překrásnou vyhlídkou na
Železný Brod a široké okolí, které významně
obohatí bytový fond Města. Přidělování bytů
bude probíhat jako obvykle obálkovou
metodou; protože očekáváme velký počet
zájemců, hlásit se můžete už nyní u paní
Brunclíkové v přízemí budovy B Městského
úřadu.
Samotná stavba budovy sice přinese do města
určitá omezení jako problémy v dopravě, hluk
a prach, ale všichni tyto problémy jistě rádi
překonáme a odměnou nám bude nová krásná
stavba. Věřím, že vy, občané, se na ni budete
těšit stejně jako vedení Města.
Vážení občané, uklidněte se, dýchejte z hluboka, je apríl ...
André Jakubička, starosta města
ZPRAVODAJ DUBEN 2012

Sklářská špionáž na obzoru
Podle sdělení čsl. konsulátu v Alexandrii
pomýšlí se v Egyptě na zavedení výroby
skleněných perlí a ostatního jabloneckého
zboží. Za tím účelem prý vypraví se do
Československa egyptský odborník znalý
jabloneckých poměrů, aby hlavně v tomto
městě získal informace, a půjde-li to dobře též
výrobní tajemství. Hodlá prý se usaditi
v Jablonci. Upozorňujeme veškeré sklářské
výrobce i dělnictvo před tímto špionem, aby
svojí opatrností předešli možnosti poškození
našeho sklářského průmyslu.
Železnobrodské koupaliště
Město Železný Brod předložilo okresnímu
úřadu projekt na zřízení koupaliště na řece
Jizeře na pravém břehu řeky proti cementárně
fy. Hoření. O projektu tom stanoveno bylo dle
§83. vod. zákona vodoprávní řízení místní na
úterý 26. dubna t. r. se schůzkou účastníků
komise o půl 11. hod. v městském úřadě v Žel.
Brodě. V předložený projekt lze nahlédnouti

www.zeleznybrod.cz

u okr. úřadu v Semilech v úředních hodinách,
kde v případě námitek proti projektu lze tyto
podati písemně. Nejpozději lze námitky
uplatniti při řízení samém, ježto jinak bude
žádané povolení vodoprávní uděleno,
nebudou-li tomu brániti veřejné zájmy.
Král anekdotářů
B. Fr. Kratochvíl z Mělníka vypravovati bude
humorné příběhy a anekdoty v sobotu 30. t. m.
o 8. hod. večerní v hotelu Sochor. Kdo se rád
zasměje, jistě nepomine této příležitosti.
Vstupné libovolné.

ZAJÍMAVOSTI

Stalo se před 80. lety

Zajímavosti
a historie

Úprava před sokolovnou
Prostranství před sokolovnou, v jehož středu
stojí Památník svobody, bude v nejbližší době
vydlážděno. Přípravné práce k tomu účelu
byly již zahájeny. Krok tento jistě jest
povděčně vítán, neboť kolem pomníku po
deštích bývalo velmi blátivo. Úpravou a vydlážděním celé prostranství velmi získá.
(ph)
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Z muzejního depozitáře

ZAJÍMAVOSTI

Malovaná truhla z roku 1856

18

Nestává se často, abychom u předmětů denní
potřeby znali jejich původ a třeba i tvůrce.
Někdy je obtížné se dopátrat i základních
informací, jak se daný předmět do muzea
vůbec dostal. Malovaná truhla z roku 1856
s motivem dvou váz s květinami, domem
a černými ptáky je ale opačný případ. Truhla
byla získána z Nového Světa a do muzea se
dostala prostřednictvím kulturní správy ONV
v Jablonci nad Nisou v roce 1967 spolu
s dalšími národopisnými sbírkami. Tyto
předměty sice neměly se Železným Brodem
žádné hlubší spojitosti, ale protože bylo
někdejší železnobrodské městské muzeum
v roce 1967 ustanoveno jako Národopisné
muzeum horního Pojizeří, soustředily se do
něj v následujících letech národopisné sbírky
ze širšího regionu i z některých zrušených
městských muzeí. Malovaná truhla pochází
sice z Nového Světa, ale vyrobena byla
v Pasekách nad Jizerou v truhlářské dílně
výrobce malovaného dřevěného nábytku
Františka Čermáka. Jeho výrobky jsou

charakteristické svým barevným provedením
i použitými motivy, kterými jsou zelený nebo
modrý podklad a vázy s květinami (karafiáty,
tulipány), architektura a ptáčci. V tomto
případě jsou sice černí, ale na jiných exemplářích jsou to nejčastěji barevní hýlové. Od
paseckých truhlářů Čermáků se nám ve
sbírkách dochovalo ještě několik dalších typů
nábytku. Popisovanou truhlu můžete vidět ve
sklářské expozici Městského muzea v roubené světničce.
Petra Hejralová
ředitelka muzea

100 let od úmrtí hudebníka Františka Kmocha
„Jenom ty mne můj koníčku, jenom ty
mne pěkně nes” a mnohé další
Kmochovy písničky si s chutí zazpívali
senioři z Domu s pečovatelskou
službou na Rafandě v Železném Brodě
na doprovodném programu výstavy
100 let F. Kmocha, kterou DPS
Železný Brod kulaté jubileum velkého
kapelníka připomněl svým klientům
koncem února t. r.. 30. dubna 2012 to
bude právě 100 let, co oblíbený
kapelník, muzikant a skladatel
František Kmoch zemřel. Protože
náplní výstavy byla i vzpomínka na
našeho dalšího velkého skladatele –
Františka Škroupa, jehož kulaté
jubileum (150 let od úmrtí) termínově připadlo na začátek února, volili pořadatelé výstavy již
únorový termín akce.
Josef Nejedlo
www.zeleznybrod.cz
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Nejstarší lékař, který zde působil, nebyl sice ani
železnobrodským rodákem, ani zde nebydlel. Ale
jelikož je první z těch, o kterých se již dochovaly
písemné záznamy a který prokazatelně léčil lidi
z širokého okolí, nemohu jinak, než začít své
vyprávění jím: Jan Josef Antonín Eleazar Kittel se
narodil, žil a zemřel v nedaleké vesnici Šumburk
(dnešní Krásná) mezi Železným Brodem
a Jabloncem nad Nisou. Přesné datum narození J. J.
Kittela není známo, ale zachoval se záznam, že byl
pokřtěn ve farním kostele ve Bzí 13. února 1704.
Léčení lidí se věnovali už jeho přímí předkové:
Jeho pradědeček Kašpar Kittel byl ranhojičem
a přišel do Šumburku roku 1648. Otec Jana Kittela
byl sice zámečníkem, ale léčením se zabýval také
a používal k tomu tzv. „zámečnickou mast“,
připravenou podle rodinného receptu.
Jan Josef Kittel neměl lékařské vzdělání. Pověst
vynikajícího lékaře získal jen vlastními schopnostmi, nadáním a navázáním na rodinnou tradici.
Stal se uznávaným lékařem nejen pro lidi z okolí,
ale zvali si ho šlechtici a měšťané až do Prahy. Za
svými pacienty jezdil na koni a vždy za ním vlál
černý plášť. Při cestě za svým pacientem do
Herlíkovic nad Vrchlabím se probořil do zmrzlého
Labe a málem zahynul.
Záznamy z 18. a první poloviny 19. století o něm
uvádějí, že byl uznávaným a respektovaným
lékařem. Pod vlivem faustovských pověstí, které se
tehdy šířily Evropou v druhé polovině 19. století,
tedy téměř 100 let po jeho smrti, se o něm začíná
psát jako o zázračném lékaři, který byl ve spojení
s ďáblem. Pokud lidé považovali stav nemocného
za beznadějný, na zdejším okolí se dlouho
tradovalo rčení: „Tomu už ani doktor Kittel
nepomůže“. Díky tomu, že měl na širokém okolí
šlechtickou klientelu, dosáhl poměrně velikého
jmění, v Šumburku postavil velký roubený dům,
který dodnes stojí (momentálně probíhá jeho
rekonstrukce). V přízemí Kittel bydlel a v prvním
poschodí zřídil pro své movité pacienty něco jako
napůl lázně a napůl nemocnici. U domu zřídil
i velikou zahradu, kde pěstoval léčivé byliny.
Z větší části svých peněz postavil vedle i kostel, ve
kterém se později stal farářem jeho syn Filip Jakub.
Doktor Kittel měl 11 dětí, z nichž čtyři vystudovaly
medicínu. Na svou dobu se dožil vysokého věku,
společně se svou manželkou oslavili zlatou svatbu,
která se stala událostí pro široké okolí a na kterou
pozval 200 hostí. Zemřel 16. listopadu 1783 ve
věku 79 let, rok po smrti své manželky, u svého
syna Filipa Jakuba na sousední faře. V té době byl
již téměř slepý a zcela chudý, protože většinu svého
www.zeleznybrod.cz

majetku použil pro rozkvět svého rodného
Šumburku a na léčení chudých lidí, od kterých
nevymáhal honoráře.
Rod Kittelů byl velmi početný a rozvětvený,
někteří jeho příslušníci žili i v Železném Brodě.
Brodský jirchář Franz Kittel byl strýcem
úspěšného šumburského doktora. V roce 1748 se
v Brodě usadil další člen Kittelova rodu Jan Josef,
který se stejně jako jeho slavný jmenovec věnoval
medicíně. První čtyři roky bydlel a ordinoval
v nájmu, kde jak sám píše, „měl velké nepohodlí“.
V roce 1752 si postavil na Malém náměstí pod
kostelem dřevěný dům za tehdejší starou školou,
proti domu č. 111, tzv. Jechovsko.
Jeden z jeho synů František Kittel si roku 1773
otevřel obchod, který byl v Železném Brodě
prvním kamenným obchodem. Do té doby se zboží
nakupovalo pouze na trzích a nebo přímo
v řemeslnických dílnách. I další tři synové si
v Železném Brodě postavili domy.
Kolem roku 1780 se dalším železnobrodským
chirurgem stal Hynek Umlauf, otec pozdějšího
železnobrodského kronikáře Josefa Umlaufa.
V roce 1799 si postavil dřevěný dům č. 216.
Lékařskou praxi zde provozoval do 10. srpna 1810,
kdy zemřel.
Kdo byl dalším železnobrodským chirurgem
v dalších 15 letech se mi nepodařilo zjistit, ale po
roce 1825 je zde uváděn lékař „ Izraelita“ Isák
Rosenštejn. O něm se již dochovalo více záznamů,
byl zřejmě mezi občany velmi oblíben a zemřel
raněn mrtvicí cestou za pacientem 18. 5. 1853 ve
věku 49 let. A v této souvislosti je uveden záznam,
ze kterého se dozvídáme dva zajímavé údaje. Že
pohřební vůz, na kterém byl vezen na židovský
hřbitov do Turnova, doprovodilo velké množství
občanů Brodu a okolí až k soše sv. Jana, která
stávala uprostřed Poříče na rozvětvení cest. Staré
a tehdy již dlouho nepoužívané, která brodem
přecházela Jizeru proti údolí potoka od Propastného, kde navazovala na starou obchodní cestu
přes Koberovy k Turnovu a nové cesty, která
středem Poříče vedla k Malé Skále. A toto je také
doklad, že již tehdy se dalo projet s povozem pod
Pantheonem na Malé Skále, protože ve starších
dobách zde skály sahaly až k Jizeře a stezka zde
byla schůdná jen pro pěší. (Železnice k Turnovu
byla postavena až o 6 let a silnice o 11 let později).
Současně s Izákem Rozenštejnem zde od 40. let 19.
století provozovalo lékařskou praxi již několik
dalších občanů. Především velmi oblíbený
a dlouho zde žijící Václav Těšínský, který bydlel na
ZPRAVODAJ DUBEN 2012
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Velkém náměstí, a který byl již vystudovaný lékař.
Václav Těšínský se pokoušel i podnikat. V roce
1862 v dražbě za 13 500 zl. koupil továrnu
J. Maryšky „Na dlouhé rovince“, ale o tři roky
později ji s velkou ztrátou, za cca 1/3 původní ceny
ji musel prodat.
Dalším lékařem byl Josef Dubina, který je uváděn
jako medik a o němž je zaznamenáno, že 30. října
1853 se s manželkou a malým dítětem odstěhoval
do Ameriky. A toto je asi první zaznamenaný případ
vystěhování občana Železného Brodu do Ameriky.
Po něm je uváděn ranhojič Josef Valenta a roku
1862 lékař Josef Janeček. Jak dlouho zde působili,
ani nic bližšího jsem o nich nenašel.
Od roku 1872 zde začíná působit další lékař Josef
Učik. Dne 18. 9. 1876 jsou lékaři Václav Těšínský
a Josef Učik povoláni coby znalci v oboru
medicíny k porotě do Mladé Boleslavi. Jednání se
protáhlo a na zpáteční cestě se oba lékaři dostali jen
do Turnova. Václav Těšínský šel přespat k známému v Turnově, a v zúženém místě naproti
cihelně byl koňským povozem sražen a teprve ráno
mrtvý v příkopě nalezen. Stár byl tehdy 84 let.
V následujícím roce zde je vedle lékaře Josefa
Učika uváděn i lékař Václav Bareš. Nic bližšího
jsem o něm v pramenech nenašel, a v dalších letech
asi od roku 1890 se zde objevuje lékař již s titulem
MUDr. Vojtěch Voráček. Bydlel v prvním domě
v ulici směrem na Turnov, která v 70. letech
20. století byla zcela zbourána a ustoupila stavbě
třech panelových domů. Působil zde až do
poloviny 30. let 20. století.
A to se již dostáváme do 20. století, kdy rozvoj
medicíny učinil výrazný skok. V roce 1905 zde
nastoupil jako mladý lékař MUDr. Alois Kazda,
který nejprve ordinoval v několika nájemních
domech a v roce 1925 zakoupil od Jana Liebiga
vilu č. 410. kde působil až do své smrti 27. září
1940.
Ve 30. letech 20. století tu začíná praktikovat
MUDr. Maxmilián Kaiser a ve 40. letech MUDr.
Vladimír Šolc, který jako první ze všech
praktických lékařů má ve své ordinaci Roentgenův
přístroj. Již dříve se však rentgen objevuje
v Masarykově lize proti tuberkuloze, jejíž ordinace
byla zřízena po roce 1928 v tehdejším Masarykově
ústavu sociální péče, se zvláštním vchodem do
ordinace ze západní strany, který byl projektován
již při stavbě budovy proto, aby pacienti s podezřením na tuberkulosu byli odděleni od ostatních
pacientů (nynější budova polikliniky).
V říjnu 1938, kdy se Železný Brod během asi deseti
dnů rozrostl o 2000 občanů vyhnaných z pohraničí
a v okolních vesnicích a městech to bylo podobné,
sem přicházejí i další čtyři lékaři. Jsou to manželé
www.zeleznybrod.cz

Jelenovi, kteří našli byt a ordinaci v Sokolské ulici
a zůstali zde přes II. světovou válku, a nadále
MUDr. Vlasák a MUDr. Nikitin, kteří se zde
usadili natrvalo. MUDr. Jelenová byla první žena,
která zde působila jako praktická a dětská lékařka.
MUDr. Vlasák a MUDr. Nikitin pocházeli z území
bývalého Sovětského svazu, odkud po revoluci
utekli do Československa a dostudovali zde
s pomocí Kramářovy a Masarykovy nadace, která
umožnila studentům z tohoto území dostudovat
zbývající semestry na českých vysokých školách.
Celkem se tehdy jednalo asi o 1 500 vysokoškoláků, z toho asi 500 lékařů. Většina z nich našla
uplatnění v pohraničí, odkud však v říjnu 1938 též
museli utéci do vnitrozemí.
MUDr.Vlasák, který byl původem Volyňský Čech
a česky perfektně uměl, přišel dříve a našel ještě
obstojné podmínky pro ordinaci a bydlení.
MUDr. Nikitin, který pocházel z Ukrajiny a ukrajinského akcentu se celý život nezbavil, se však
složitě vracel bez majetku z Podkarpatské Rusi
a přišel sem v době, kdy už i ty nejmenší prostory
vhodné pro bydlení byly obsazeny. Nakonec si
našel jednu malou místnost v rodinném domku
v Betlémě (čtvrť Železného Brodu), kde s ženou
a dítětem bydlel a současně to byla čekárna
i ordinace dohromady. Asi o rok později se nad ním
smiloval jiný lékař, důchodce MUDr. Nejedlý,
který ve svém rodinném domě v Železné ulici
nechal provést některé zednické úpravy a prorazit
nový vchod, tak aby zde MUDr. Nikitin měl
malinkou čekárnu, ordinaci a jednu místnost
k bydlení. Po druhé světové válce se MUDr. Nikitin
přestěhoval do domu na okraji Malého náměstí,
kde měl již lepší podmínky pro provádění lékařské
praxe i pro bydlení.
MUDr. Nejedlý byl rodák ze zdejšího okolí, na
konci I. světové války dosáhl hodnosti generál
zdravotní služby rakousko-uherské armády.
Nějaký čas působil i jako lodní lékař u mariny
a takto se dostal nejenom do všech významných
přístavů Evropy, ale i do Ameriky a Indie.
Československá armáda, která měla dost vlastních
lékařů vyšších hodností z legií, jej do svého stavu
nepřevzala, byl asi ve 45 letech penzionován
a jelikož se dožil vysokého věku, tak si penze užil
dalších více než 40 let. Lékařskou praxi již
nevykonával, asi to byla podmínka přiznání
důchodu a asi by se i kolegové lékaři na to divně
dívali, ale MUDr. Nikitinovi pomáhal ve všem,
včetně hlídání jeho malého chlapce.

Autor: Bohuslav Kacálek
ukázka z připravované knihy o historii
Železného Brodu.
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Kulturní
akce

Městské divadlo
úterý 3. dubna 2012 od 10 hodin

ELEKTRICKÁ PUMA - MUZIKÁL (J. Suchý / F. Havlík)
Parodie na anglické bondovky, v níž důležitou roli
hrají písničky a hudba. Hra J. Suchého z roku 1974
s hudbou F. Havlíka, byla ve své době napsána
přímo na tělo třem "klaunům" v tom nejlepším
slova smyslu. J. Suchý ji psal pro sebe,
J. Molavcovou a J. Dvořáka. Jde v prvé řadě o hereckou komedii, v níž si herci mohou pohrávat
s postavami a příběhem přesně tak, jak to Suchý
předepisuje. Režie pro divadlo Sem Tam Fór se ujal
umělecký šéf divadla J. Julínek, kterého na
nastudování této látky přitahovala zejména
skutečnost, že za komediálností a místy až groteskností situací i postav se skrývá protiválečné
a protitotalitní téma, které je i po 35 letech, i když v jiných souvislostech, stále aktuální. Hra si
pohrává s divadelními, filmovými i literárními klišé a snoubí v sobě jak precizní Suchého slovní
humor, tak situační komiku, prvky kabaretiérské i skvělé písně, bez nichž si "semaforské" hry
nelze představit. Elektrická puma je tedy na rozdíl od běžných inscenací specifická tím, že její
výsledný tvar se líhne z řady a řady improvizací, které tento novodobý druh komedie dell´arte
umožňuje.

KULTURNÍ AKCE

hraje: Sem Tam Fór, Slavičín

středa 11. dubna 2012 od 19 hodin

ŠŤASTNÁ HODINA ZUZANY MALÉŘOVÉ
S NAĎOU KONVALINKOVOU
vstupné: 90 Kč (prodej vstupenek probíhá)
Herečka Naďa Konvalinková (*18. 4. 1951 Praha) se k divadlu
dostala poprvé při studiu na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. Na
Lidové škole umění se připravovala na přijímací zkoušky na
DAMU. Po absolutoriu DAMU působila v Divadle J. K. Tyla
v Plzni, poté v Městských divadlech pražských. Zpočátku hrála
většinou mladé naivky a prosté dívky (např.: Květuška ve filmu
Adéla ještě nevečeřela), s přibývajícím věkem se postupně přehrála
do polohy zralých žen a hodných i moudrých maminek.
Naďa Konvalinková
V současnosti hostuje v pražských divadlech Kalich, Broadway,
U Hasičů, Viola, U Valšů a v Branickém divadle. V Českém rozhlasu spolumoderuje pořad
Pochoutky. Namluvila několik večerníčků, např. Hajadla. Je patronkou nadačního fondu pro
opuštěné děti Rozum a cit. V letech 1980 - 2005 byla provdána za herce O. Kaisera, z manželství
se v roce 1983 narodila dcera Karolína. Herečka Naďa Konvalinková umí přirozeně působit
jako dobře a přívětivě naladěná žena, plná optimismu a životní pohody.
www.zeleznybrod.cz
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DUBNOVÝ OCHOTNICKÝ MARATÓN
se uskuteční v termínu od 16–22. dubna 2012 a nabízí 4 představení
ź Drůbeží nářez
ź Potopa světa
ź Prázdniny snů
ź Kočičí hra
vstupné na celý Dubnový ochotnický maratón: abonentka (nepřenosná) 150 Kč,
jednotlivá představení: 50 Kč (předprodej od 2. 4. v Turistickém informačním středisku
Železný Brod)
pondělí 16. dubna 2012 od 19 hodin

DRŮBEŽÍ NÁŘEZ

KULTURNÍ AKCE

hraje: OS Nakafráno, Turnov
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Táňa Fišerová

Třetí autorská hra je o životě, o výchově
nebo spíš nevýchově dětí, o běžných
starostech i nastupujícím stáří. V pěti
samostatných příbězích si každá z členek
souboru postupně zahrála hlavní roli.
Poprvé jde o první rande po letech, druhý
příběh je o tom, jak se láskyplně vychovává
děťátko, které se za pár let promění ve
svérázného teenagera. Třetí příběh odhaluje, jak vlastně děti na svět přicházejí a čtvrtý – ten je
o každodenním zápřahu matky se třemi malými dětmi, které se rozplývají naivní představy, co
všechno stihne, až bude na mateřské „dovolené“. Poslední epizoda je skvěle podaným průřezem
celým životem. Realita je vždy trochu jiná, než představy z mládí… Dámy si přirozeně vystačí
samotné, mužskou roli bezpečně zvládne jedna figurína. Kdo již představení viděl, musí
konstatovat: „Vysoko nastavená laťka předchozích her (Naštěkaná a Božský řízek) je nejen
držena, ale možná zvednuta ještě výš“. To ale nejlépe posoudíte sami.
středa 18. dubna 2012 od 19 hodin

POTOPA SVĚTA (V. K. Klicpera)
hraje: DS Jizeran, Rakousy
Veselohra o dvou dějstvích, ve které se ocitnete
na českém venkově 1. pol. 19. st. a budete
prožívat úklady lásky, lsti, chamtivosti,
prospěchářství a jednání lidí, kterým
zvěstování zprávy o potopě světa zcela zatemní
hlavu. Krásná paní Dorotka a její muž Václav
Vošoust jsou manželským párem k pohledání.
Kdyby jen Vošoust nebyl takový bručoun
a ješita. V hlavě má jen svůj statek a úrodu.
Toho využívá čiperný učitel Žitobílek a kancelářský Lichotil, kteří často osamělé Dorotce
nadbíhají jak se jen dá. V hlavě učitele Žitobílka se zrodí nápad, aby se mohl Dorotce dostat co
nejblíže, nechá po celé vsi vyhlásit, že přijde strašlivá Potopa světa. Jaký to způsobí rozruch po
vsi a zmatek uvidíte … Hra je proložená veselou písničkou.
www.zeleznybrod.cz
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sobota 21. dubna 2012 od 19 hodin
PRÁZDNINY SNŮ (Francis Joffoe)
hraje: DS Vojan, Libice n. C.
Komedie s detektivní zápletkou, ve které Jacques Perthuis a jeho žena Dominique přijíždějí brzy
ráno do vily na Azurovém pobřeží, kterou si s přáteli pronajali. Vilu dobře znají, a tak jsou
přesvědčeni, že zde jejich dovolenou nemůže nic nepředvídatelného rušit. Nicméně se na jejich
hlavy sesype během dvou hodin po příjezdu celá řada neuvěřitelných katastrof, které je vtáhnou
do bláznivého dobrodružství, jaké si jen stěží mohli kdy představit ...

Na závěr divadelního maratonu
uvedeme nejúspěšnější představení
našeho souboru v uplynulé sezóně
– KOČIČÍ HRA. Toto představení
vyhrálo dvě přehlídky (Lomnice
n. P., Hrádek n. N.) a 22. 4. 2012
oslaví desátou reprízu, která bude
zároveň derniérou. Nenechte si toto
představení ujít.
Příběh dvou sester, jejichž život
dělí železná opona o naději, odvaze
a chuti do života. Bilancování dvou
stárnoucích sester, z nichž jedna dává přednost spolehlivosti a jistotě, zatímco druhá si v ničem
nedokáže udělat pořádek. A přece je to právě ona, kdo přes všechny zklamání a zmatky neztrácí
chuť se prát a zvítězit. Tragikomedie je zrcadlem duševního utrpení a radostí jedné ze sester,
která vede zvláštní dialogy nejen se sebou, ale i se svojí sestrou a s celým okolním světem.
Osoby a obsazení: Z. Bohuslavová - Erži Orbanová, M. Procházková – Gizela (Erži sestra),
E. Malá – Pavla Krausová a Adelaida Brucknerová (Viktorova matka), K. Jačková – Ilona
(Erži dcera), I. Kesnerová – Myška (Erži sousedka), M. Jégr – Jóži (Ilonin manžel a Adelaidin
syn), J. Mlčoch – Viktor Molnár (operní pěvec v penzi), O. Hudský – číšník, spolupráce:
D. Seidlová, M. Hanka

KULTURNÍ AKCE

neděle 22. dubna 2012 od 19 hodin
KOČIČÍ HRA (Istvan Örkeny) – derniéra
hraje: DS Tyl Železný Brod, o. s.

pondělí 23. dubna 2012 od 10 hodin

POLÍZANICE MALÉ ČARODĚJNICE
(Vladislav Kracík), hraje: Tramtárie, Olomouc
vstupné: 35 Kč – pro děti MŠ a maminky s dětmi na MD
Kdo by nechtěl umět čarovat? Jenomže kouzel v lexikonu je
mnoho a učení...je prostě učení. Veselá pohádka pro malé
i velké o jedné neposedné kouzelnické holce, létajícím koštěti,
mluvícím havranovi a převelice tlusté knize kouzel.
www.zeleznybrod.cz
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Pálení čarodějnic v Železném Brodě

KULTURNÍ AKCE

v pondělí 30. dubna 2012
Program na hasičském hřišti začíná v 19 hodin.
Budou připravena malá ohniště, buřty k opékání
a další občerstvení je zajištěno.
Dále jsou připraveny soutěže pro malé i velké –
oceníme nejlepší koště a nejkrásnější čarodějnici.
Lampiónový průvod, doprovázený Broďankou,
vychází z Malého náměstí ve 20 hodin na hasičské
hřiště, kde bude zapálená velká vatra.

Dechová hudba Broďanka

Čarodějnice 2011

Městské muzeum v Železném Brodě
sklářská expozice, náměstí:
Výstava „Přírůstky do sbírky skla a bižuterie za roky 2010 a 2011“ 2. 1.–3. 6. 2012
národopisná expozice, Běliště:
Velikonoční jarmark na Bělišti 30. 3.–1. 4. 2012
ź pečivo, pochutiny, Bělišťák
ź kraslice, dekorace, pomlázky, řehtačky, perníčky...
ź výtvarná dílna, výstava dětských ilustrací, předvádění řemesel
ź vystoupení žesťového kvintetu pod vedením Rudy Müllera (pátek 16 hodin)
ź divadelní představení turnovského loutkářského souboru Čmukaři Kašpárek chodí pěšky
(neděle 10 hod.)
národopisná expozice, Běliště:
Výstava „Jakou barvu má jaro“ 30. 3.–20. 5. 2012
Ilustrace jarních a velikonočních básniček jsou prácemi
dětí z 1. stupně ZŠ Pelechovská.
galerie Vlastimila Rady, náměstí:
Výstava „Miloslav Klinger“
6.–29. 4. 2012
Výstava „Jakou barvu má jaro“
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Městské muzeum připravuje

Bratislavská hudební skupina Longital vznikla v roce 2004. Písničkáři 21. století Daniel Salotay
(zpěv, kytara, smyčec) a Shina (zpěv, basová kytara) spojili svoje síly a elegantně vykročili
mimo hranice hudebních žánrů i Slovenska. Stihli již okouzlit posluchače v jedenácti zemích
Evropy a v USA, kam byla dvojice pozvaná na prestižní festival SXSW Austin. Měli tu čest
sdílet pódium například s The Frames (oskaroví Glen Hansard a Markéta Irglová) a spolupracovali i na filmové a divadelní hudbě (film Hodinu nevíš..., hudba k představením divadla
Continuo).
Hudba skupiny Longital je silná, léčivá
a srozumitelná. Texty ve slovenštině
přinášejí poetiku z cest i z kopce Longital
nad Dunajem, kde Dano a Shina žijí
a tvoří. Ve své tvorbě kombinují alternativní elektroniku s jazzovými či
folkovými prvky, a těžko je tak lze zařadit
do nějaké jasně vymezené škatulky.
Longital je nezaměnitelný díky virtuózní
hře smyčcem na kytaru a využití v našich
končinách nevídaného hudebního nástroje – dotykové obrazovky Lemur Jazz
Mutant.
II. Muzejní noc v Železném Brodě
1. 6. 2012 (19–23 hod.)
Muzeum se i letos zapojí do celorepublikového Festivalu muzejních nocí
pořádaného Asociací muzeí a galerií a Ministerstvem kultury ČR. Tentokrát
Muzejní noc proběhne v národopisné expozici na Bělišti a zaměřena bude
převážně na dětské publikum. Těšit se můžete mimo jiné na vystoupení
divadelního spolku Tyl či soutěže.
www.zeleznybrod.cz/volnycas/muzeum/
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5. 5. 2012: koncert na Bělišti: LONGITAL
Koncert proběhne pod širým nebem v přírodním areálu Běliště. Začátek v 18 hodin.
Vstupné 100 Kč.

Městská galerie Vlastimila Rady
Výstava skla Václava Řezáče „Třetího května - Skleněné objekty“
Neobvyklá skleněná díla, atraktivní design i dosud nepoužité sklářské
techniky. To vše v sobě spojuje výstava akademického sklářského
výtvarníka Václava Řezáče ze Železného Brodu. Milovníci současného
ateliérového skla ji najdou v Městské galerii Vlastimila Rady v Železném Brodě od 3. do 27. května.
Vernisáž výstavy je 3. května od 17 hodin. Díla svého žáka uvede
světově uznávaný malíř a sklářský výtvarník Vladimír Kopecký.

www.zeleznybrod.cz
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VÝTVARNÝ OBOR:
Žáci pod vedením Mgr. Jany Kasalové se
zúčastnili výtvarné soutěže s názvem Mám
oči jako Trnka vypsané Městskou knihovnou
v Dobříši ke stému výročí narození Jiřího
Trnky. Děti se inspirovaly textem a ilustracemi knihy Jiřího Trnky Zahrada a vytvořily vlastní malby na dané téma. Zúčastnily se
děti z celé republiky a v této konkurenci
získala vynikající
2. místo Anežka Halamová, žákyně 1. ročníku základního studia výtvarného oboru
ZUŠ
Děkujeme paní Ing. Aleně Kortanové za
sponzorský dar výtvarnému oboru ZUŠ!
HUDEBNÍ OBOR:
Soutěž základních uměleckých škol, kterou
organizuje Ministerstvo školství, je vypsána
každý rok postupně v jiném oboru. Letos
soutěží děti ve hře na dechové nástroje
a v okresním kole naši školu velmi úspěšně
reprezentovali tito žáci:

Úspěch, velké uznání a obdiv zažíval na všech
sedmi koncertech v době Adventu a Vánoc
dětský pěvecký sbor Řetízek. Poděkování
a blahopřání si proto zaslouží všichni členové
sboru i celý realizační tým. Není proto
náhodou, že sbor byl pozván na tak významné
koncerty, jako jsou:
15. dubna 2012: Slavnostní mše a koncert
duchovní hudby v děkanském kostele sv. Máří
Magdalény v Sobotce, kterou vysluhuje
mons. Pavel Baxant, biskup litoměřický. Této
slavnosti k 80. narozeninám soboteckého
děkana p. Maryšky se zúčastní mnoho
významných hostů. Celý hudební doprovod
této slavnostní mše obstará Řetízek, který
provede Missu clara od Jiřího Laburdy a další
duchovní skladby, jako např. v loni při mších
v Loretě a v kostele Panny Marie Andělské
v Praze.

KULTURNÍ AKCE

Blahopřejeme žákům Základní umělecké
školy v Železném Brodě k úspěchům, kterých
dosáhli v soutěžích a na koncertech;
děkujeme a blahopřejeme i jejich učitelům!

1. června 2012: Koncert duchovní hudby
v kostele sv. Vavřince v Chrastavě. Je to
zahajující koncert Chrastavských hudebních
slavností za účasti významných osobností
z oblasti kultury a politiky.
Josef Hlubuček

Třída učitele Rudolfa Müllera:
Tomáš Halama, 1. místo ve hře na pozoun,
postupuje do krajského kola
Michala Jiřenová, 1. místo ve hře na altový
saxofon
Libor Kopáňko, 2. místo ve hře na trubku B
Třída učitele Jiřího Richtera:
Michal Kopecký, 2. místo ve hře na trubku B

www.zeleznybrod.cz
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KRAJINY BLÍZKÉ I VZDÁLENÉ, VŽDY VŠAK KLASICKY A ČERNOBÍLE
► 30. 3.–27. 4. 2012, zvonička ve Střevelné

KULTURNÍ AKCE

č e r n o b í l é f o t o g r a f i e – I n g. M a r t i n T á b o r s k ý

Vzdor většinovému směru ve fotografii, tedy tomu digitálnímu, používám klasický (analogový) fotoaparát
na negativ. Valnou většinu snímků pořizuji na kinofilm, s úctou také beru do ruky středoformátový přístroj
československé výroby – Flexaret na film svitkový. Mou lásku ke konzervativnímu pojetí fotografie
dokládá tvorba výhradně černobílých fotografií. Po zkušenostech s „cílenou“ fotografií, tedy s předem
plánovanou co do motivu i vybavení fotografickou technikou (jejíž výsledky neodpovídaly vždy
vynaloženému úsilí a přípravě), si nechávám motivy tak říkajíc přistupovat k sobě tak, jak ony samy chtějí.
Tento způsob samozřejmě vyžaduje velkou vnímavost k okolí, konkrétně k přírodě samotné ve své
živelnosti (je-li vůbec v současnosti ještě taková) a co nejužší splynutí s ní. I z tohoto důvodu jsem si oblíbil
pěší cestování nebo spíše „máchovské“ poutě po krajinách země České, tedy té nejkrásnější. K určitému
porovnání naší země se zbytkem světa mi posloužilo i několik cest po Evropě, pro něž jsem zvolil poněkud
rychlejší způsob přemisťování – kolo. Při projíždění vysokých evropských pohoří Alp, Pyrenejí a Apenin,
klidných prosluněných pobřeží Středozemního moře i divokého francouzského pobřeží Atlantického
oceánu si vždy ověřuji pravdivost přísloví „Všude dobře, doma nejlépe“.
► Za pomoci dobrých duší ze Střevelné si dovoluji představit vám několik desítek fotografií mého vidění
světa, z okolí blízkého i vzdáleného. Tímto jste srdečně zváni do komorního prostředí zvoničky ve Střevelné
na průřez tvorbou černobílých bromostříbrných fotografií z let 1995–2011, dělené do tří skupin:
1. krajina země České

3. střípky z cest evropských

2. vzpomínky na Prahu

28
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Pozvánka místní skupiny
České křesťanské akademie – Český ráj:
Prof. Mgr. Jindřicha Štreita.

s kolegy z Institutu tvůrčí fotografie
Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě fotografické dílny a především dlouhodobé fotografické projekty, jež
mapují běžný život ve městech i na vesnicích.
Od roku 1990 část své práce soustavně věnuje
podpoře humanitární a charitativní činnosti.
Za svoje fotografie získal řadu domácích
i mezinárodních ocenění.
http://www.jindrichstreit.cz/

Jediný volný termín v jeho nabitém diáři
v dohledné době byla středa 25. dubna 2012,
kdy může přijet do Železného Brodu na
přednášku a besedu s posluchači v 18.15
do auly sklářské školy.
Pár základních informaci z jeho životopisu:
Narozen 5. září 1946 ve Vsetíně. Fotograf,
vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života. Má ženu Agnes Kdo se bude chtít dozvědět ještě více, na
internetu je neskutečné množství
a dceru Moniku.
odkazů a filmových dokumentů.
Vyrůstal v obci Střítež v okrese
Uvádím jen několik z nich, např.:
Vsetín, kde byl otec učitelem.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jind
Když mu bylo deset let,
%C5%99ich_%C5%A0treit
přestěhoval se s rodiči do
http://www.ceskatelevize.cz/por
pohraniční obce Těchanov na
ady/10160488386Bruntálsku. Vystudoval gymvzkaz/410235100151003-vzkaznázium v Rýmařově (1960jindricha-streita/
1963) a Pedagogickou fakultu
http://www.youtube.com/watch?
Univerzity Palackého v Olov=0Wgcid9kK-8
mouci, obory 1.–5. třída a výhttp://www.youtube.com/watch?
tvarná výchova (1963–1967).
v=-2USJmUwyIY
Poté vyučoval na základní
devítileté škole v Rýmařově,
Věřím, že tato nabídka zaujme
po roce se stal ředitelem školy
nejen fotografy a milovníky
v Sovinci a později v Jiříkově. Prof. Mgr. Jindřich Štreita
umění.
V letech 1974–1977 absolvoval Školu výtvarné fotografie při ústředním Nakonec chci popřát všem návštěvníkům
našich přednášek, i těm potenciálním,
výboru Svazu českých fotografů v Brně.
Od roku 1967 realizoval přes 850 samo- a všem ostatním čtenářům krásné prožití
statných výstav v řadě zemí Evropy i v zá- svátků velikonočních.
moří. Od roku 1964 se zúčastnil přes 300 výstav na čtyřech kontinentech světa a byl Kdo by s námi chtěl oslavit velikonoční neděli
účastníkem mnoha mezinárodních dílen a sy- v Lužici, přihlášky přijímáme na e-mail:
mpozií. Od 70. let minulého století se arch.tomesek.zb@iol.cz nebo telefonicky na
intenzivně věnuje také realizaci výstav jiných čísle: +420-603871613, až do obsazení všech
umělců, po roce 1989 rovněž v mezinárodním míst v autobusu.
měřítku. Vyhlášenou formou neoficiální
Ing. arch. Martin Tomešek
kultury se staly v osmdesátých letech jeho
vernisáže českých a slovenských umělců na
Sovinci, ve kterých se svou ženou pokračovali
až do roku 1997. Věhlasné se staly v osmdesátých letech V rámci pedagogické činnosti
mimo jiné pro studenty pravidelně připravuje
www.zeleznybrod.cz
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Podařilo se získat významného
umělce, fotografa, Mistra
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Předprodej vstupenek na Turistickém informačním středisku Železný Brod
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Květná neděle 1. dubna
8.30 hod. – Železný Brod (Pašije)
Úterý 3. dubna
18.00 hod. – Železný Brod
Středa 4. dubna
18.00 hod. – Železný Brod
Zelený čtvrtek 5. dubna
18.00 hod. – Železný Brod – Vzpomínka na
ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství
Velký pátek 6. dubna
10.00–11.30 hod. a 14.00–15.30 hod. – Železný
Brod – Adorace Nejsvětější svátosti
17.15 hod. – Železný Brod – Křížová cesta
18.00 hod. – Železný Brod – Památka Umučení
Páně
Bílá sobota 7. dubna
10.00 hod., 11.30 hod., 14.00 hod., 15.30 hod. – Železný Brod – svěcení pokrmů
/před začátkem Adorace a po Adoraci/
10.00–11.30 hod. a 14.00–15.30 hod. – Železný Brod – Adorace NS
20.00 hod. – Železný Brod – Velikonoční vigilie
Neděle 8. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Příležitost ke svátosti smíření
8.00 hod. – Železný Brod
v kostele vždy v době Adorace.
Dále před každou bohoslužbou a
9.30 hod. – Bzí
po domluvě s knězem i v jiný čas.
11.00 hod. – Loučky
16.00 hod. – Krásná

KULTURNÍ AKCE

Pořad bohoslužeb římskokatolické farnosti
Železný Brod a spravovaných obcí

Pondělí 9. dubna
8.30 hod. – Železný Brod
10.00 hod. – Držkov
11.00 hod. – Zásada
Úterý 10. dubna
Železný Brod – mše sv. není (dále bohoslužby
dle pravidelného rozvrhu)

Výpočet data Velikonoc
V křesťanských církvích se Velikonoce slaví
první neděli po prvním jarním úplňku (tedy
prvním úplňku po 21. březnu). Byl-li úplněk
v neděli, jsou Velikonoce až další neděli.
Datum Velikonoc se tedy může lišit mezi
jednotlivými roky až o více než jeden měsíc.

www.zeleznybrod.cz
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Připravujeme na květen
KITTELOVA POUŤ SV. JOSEFA NA KRÁSNÉ, úterý 1. 5. 2012

KULTURNÍ AKCE

Doprava: v 8.40 hod. odjezd autobusu ze Železného Brodu z Malého náměstí, s obvyklými autobusovými
zastávkami přes Těpeře a Alšovice

Tradiční ohňostroj
na stavidlech v Žel. Brodě

67. výročí osvobození
Československa

V pátek 4. května 2012 si připomeneme
67. výročí osvobození Československa
tradičním ohňostrojem na stavidlech.
Od 19 hodin zde bude hrát dechová hudba
Broďanka. Občerstvení zajištěno.
Ohňostroj začne ve 21.30 hod.

Pietní akt na železnobrodském hřbitově
v pondělí 7. května 2012

Přednáška
Ing. Miroslava Hrabici na téma:
„O léčení (i zrání) lidí a předávání
(i odebírání) životní síly“ se uskuteční
v úterý 29. května v čase od 17–20 hod.
v budově MěÚ „B“ (zasedací místnost,
3. patro).
pátek 25. května 2012

Při vzpomínkovém aktu, který zahájí
v 15 hodin na místním hřbitově představitelé
Města společně se členy ZO Českého svazu
bojovníků za svobodu, bude uctěna minutou
ticha památka všech obětí války.
Poté budou položeny květiny i v budově „B“
radnice na náměstí 3. května, u pamětní desky
pana Františka Balatky, zdejšího učitele, který
na následky umučení v koncentračním táboře
zemřel dne 17. 2. 1945.

od 13–18 hod.
od 18 hod.
v programu

OTEVŘENÁ RADNICE
SWINGOVÝ VEČER
CENA STAROSTY MĚSTA

Akce Otevřená radnice se v Železném Brodě uskuteční již po druhé. V loňském roce se jí
účastnilo velké množství návštěvníků. Opět budou zpřístupněny prostory kanceláře starosty,
místostarosty, divadla a stroj věžních hodin na půdě.
Tradiční Swingový večer bude tentokrát vyjímečný tím, že si připomeneme 10. výročí založení
Big Bandu Železný Brod pod vedením Rudy Müllera. V průběhu programu bude udělena Cena
starosty města.
sobota 26. května 2012 od 17 hodin

ŽENICH PRO ČERTICI – premiéra (úprava a režie K. Svoboda)
hraje: DS Tyl Železný Brod, o.s.
vstupné: 50 Kč – předprodej od 1.5. v TIS Železný Brod
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Veselá pohádka pro malé i velké diváky, ve které dobro zvítězí nad zlem. Zlo však není
prezentováno peklem, ale králem Tonemánem I. a jeho rádcem Kejvalem. Hlavní postavou je
vdavek chtivá čertice Filoména, která svými čertovskými kousky způsobí u ševce Pápěry
nejednu zapeklitou situaci, ze které se švec a jeho žena Nanynka naštěstí svou chytrostí vždycky
dostanou.
www.zeleznybrod.cz
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Blahopřejeme jubilantům

70 let
Josef Šírek
Josef Zálešák
Josefa Klápšťová
75 let
Alena Thořová
Růžena Blažková
Vladimír Buriánek
80 let
Bohumil Sochor
Jaroslava Berková
Vilém Stuchlý
Věra Štrynclová
Růžena Březinová
Libuše Hornová
Vlastimila Mrklasová
81 let
Milena Šichová
Vlasta Hušková
Zdeňka Vrchovská
82 let
Marie Vedralová
Božena Šuhajová

Miluška Dufková
Josefa Velová
Olga Pavlatová
Věra Nováková
83 let
Radomír Buchar
Karel Švadlenka
84 let
Věra Pluchová
85 let
Hana Šilhánová
Olga Hnídková
Milena Trakalová
86 let
Vladimír Hoření
Jaroslav Rejzek
Miloslava Lubasová
90 let
Jarmila Hüttlová
Zdeňka Polmová
95 let
Marie Horáková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

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

Pokud oslavíte narozeniny v měsíci dubnu 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. dubna 2012.

www.zeleznybrod.cz
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Z novinek v Městské knihovně
Jo Nesbø: Spasitel
Šestý román volné detektivní série případů
nekonvenčního vyšetřovatele Harryho Holea.
Chorvatský nájemný vrah zastřelil nesprávnou osobu a hodlá svou chybu napravit…

PŘÍSPĚVKY

Oliver Pötzsch: Katova dcera
Krátce po třicetileté válce je v bavorském
městě Schongau vytažen z řeky umírající
chlapec. Na rameni má vytetované znamení,
což vzbuzuje podezření, že jde o dílo
čarodějnice. Radní města obviní místní
porodní bábu. Kat Jakob Kuisl, jenž z ní má
pomocí mučicích nástrojů vynutit doznání, je
však přesvědčený, že je stará žena nevinná.
Společně s medikem Simonem a dcerou
Magdalenou se rozhodnou vypátrat vraha.
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Oliver Pötzsch: Katova dcera a černý
mnich
Druhý díl historické detektivní trilogie, v níž
se hlavní aktéři schongauský kat Jakob Kuisl,
jeho dcera Magdaléna a medik Fronwieser
vydávají po stopách spáchaných zločinů.
V lednu roku 1660 zemřel dramatickým
způsobem v Altenstadtu blízko bavorského
města Schongau farář. Před svou smrtí stačil
ještě upozornit na prastarý hrob, který objevil
pod svým kostelem. V obrovském sarkofágu
jsou nalezeny pozůstatky templářského rytíře
a tajemný vzkaz, který mrtvý zanechal
budoucímu světu.
Oliver Pötzsch: Katova dcera a král
žebráků
Schongauský kat Jakob Kuisl spadl do
nastražené pasti. Při návštěvě v Řeznu najde
svou sestru a švagra v lazebně mrtvé. Městské
stráže zatknou Kuisla jako podezřelého
a uvrhnou ho do vězení. Nyní jemu, katovi,
hrozí mučení a poprava...
Pascal Mercier: Lea
Nový román Pascala Merciera, který na sebe
upozornil úspěšnou knihou Noční vlak do
Lisabonu, je tragickým komorním příběhem
o neodvratnosti osudu. Autor v něm vypráví
příběh Ley, mladé dívky, která se po smrti
www.zeleznybrod.cz

matky uzavřela do sebe
před celým světem, a teprve zvuk houslí ji navrátil zpět do života.
Ukáže se, že má neobyčejné muzikální nadání, okamžitě začne
doufat v hvězdnou kariéru houslistky a netrvá
to dlouho a publikum jí leží u nohou. Její otec
pro ni sice chce to nejlepší, ovšem je to právě
on, kdo dokoná její neštěstí.
Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně
Fascinující příběh o ženské duši, magii a zasuté části naší historie se odehrává v kopcích
Bílých Karpat, kde si ženy po generace
předávaly vědomosti a intuici, které ostatní
ztratili.
František Koukolík: Všechno dopadne
jinak: o minulosti, přítomnosti a především o pravděpodobné budoucnosti
Neuropatolog František Koukolík se v knize
rozhovorů s novinářkou Libuší Koubskou
zpovídá ze svého vztahu k medicíně, hovoří
o evoluci života na Zemi, o lidském mozku
a o povaze lidských společností. Kniha
rozhovorů vychází k 70. výročí narození
autora.
Dana Hudíková
vedoucí knihovny
SETKÁNÍ
S BIOTRONIKEM
TOMÁŠEM
PFEIFFEREM
VE SPOLKOVÉM
DOMĚ (Centru
sociálních služeb)
V JABLONCI NAD NISOU v Úterý
17. 4. 2012 od 18.00 hod.
Zveme vás na společné zamyšlení nad
otázkami a záhadami života.
Přednášející biotronik Tomáš Pfeiffer
odpovídá na písemné i ústní dotazy
posluchačů. Vstupné je dobrovolné.
Info: www.dub.cz
ZPRAVODAJ DUBEN 2012

Středoškoláci hledali v soutěži projektu
Enersol úspory energií a snižování emisí
během vytvářel elektrickou energii, jenž by se
ukládala v akumulátoru a následně by byla
například použita k napájení osvětlení ve
fitcentru,“ poznamenal jeden z autorů Michal
Dostál.
Druhé místo obsadil tým autorů projektu
„Domy z hlíny“ studentů Střední průmyslové

„Děkuji všem soutěžícím
i koordinátorům projektů.
Vítáme veškerou aktivitu
studentů nad rámec školních
povinností. Naším cílem je
zvedání laťky úrovně školství, především podporovat
technické obory. České
hospodářství je závislé na
průmyslu, s ním je dnes
spojena i ochrana životního Na obrázku 3. zleva Andrea Červenková, 4. zleva Markéta Šourková obě
prostředí. Účastníci projektu SUPŠS Liberec, 5. zleva Michal Dostál SUPŠS Železný Brod
se zabývají životním proškoly stavební v Liberci. Třetí místo
středím v oblasti průmyslu, což je chválypřisoudila
porota Střední odborné škole
hodné,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort
a
Gymnáziu
v Liberci s dílem „Porovnání
školství, mládeže a tělovýchovy Radek Cikl,
světelných
zdrojů“.
který převzal nad krajským kolem osobní
záštitu.
Jaroslav Podzimek, člen rady kraje pro resort
zemědělství
a životního prostředí na závěr
Celkem 15 prezentovaných projektů studentů
programu
řekl:
„Děkuji řediteli Krabsovi
osmi středních škol se v hlavní kategorii
a
panu
Herodesovi
ze Vzdělávací agentury
utkalo o vítězství. Pět nejlepších tvůrců
Kroměříž za organizaci. Studentům zapoprojektů bude Liberecký kraj reprezentovat
jených v projektech přeji, aby jim život ukázal
na celostátním finále, které se uskuteční
dobrou
cestu, na které by brali i ohled na
22.–23. března 2012 na národní konferenci
životní
prostředí.“
v Pardubicích.
Nejlepším projektem zvolila odborná porota
dílo „M. A. M. Ekosport“ studentů Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské
v Železném Brodě. „Naším cílem bylo
vymyslet posilovací stroj, který by využil
produkovanou energii lidského těla. Jde o
stroj, který je zvětšeninou běhacího kola,
které mívá v kleci křeček. Člověk by svým
www.zeleznybrod.cz
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V sídle Krajského úřadu v Liberci proběhlo
8. března 2012 krajské kolo projektu
ENERSOL 2012. Středoškoláci prezentovali
své projekty na téma – Úspory energií,
obnovitelné zdroje energií a snižování emisí
v dopravě. Mladí enviromentalisté z 8
středních škol Libereckého kraje soutěžili se
svými projekty a usilovali
o postup do celostátního
finále.

Projekt Enersol bude v dalších letech
pokračovat. Myšlenkou je nebrat jej jako
projekt, ale jako nabídku k rozšíření
schopnosti studentů.
Bc. Petr Hloušek
Oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
ZPRAVODAJ DUBEN 2012
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Dům dětí a mládeže Mozaika
AKTIVNÍ RODINA
Dne 15. 3. 2012 jsme zahájili
novou aktivitu, které jsme dali
jméno Aktivní rodina. Jak název
napovídá, jde o společnou akci
pro děti, rodiče, případně
prarodiče. Na první setkání
přišlo šest rodinných kolektivů.
Pracovaly v keramické dílně
a všem se výrobky podařily.
Příští setkání se koná 12.4.2012,
budeme ještě pracovat s keramikou a všichni si zahrajeme
pexesový turnaj. Neváhejte,
ještě vše můžete stihnout.
Aktivní rodina 15. 3. 2012

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)

PŘÍSPĚVKY

12. 4.

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
13.12.

Cenou pro nejaktivnější rodiny bude např.
rekreační pobyt organizovaný naším 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 všech akcích v rámci Aktivní rodiny.

AKCE – DUBEN V DDM MOZAIKA
5. 4.
5. 4.
6. 4.
6. 4.
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Šachový turnaj
Velikonoční dílny (pletení pomlázek, malování vajíček, velikonoční
vazby)
Výlet za pokladem a velikonočními
tradicemi na Velký pátek
Volejbalový turnaj Hrubá Horka

12. 4.
14. 4.
15. 4.
21. 4.
28. 4.
29. 4.

Aktivní rodina – keramika II.
a turnaj v pexesu
Volejbal
Automodeláři – závody
Volejbal – okresní přebor
Volejbal – dívky
Volejbal – chlapci

Eva Rydvalová , Libuše Šolcová a kolektiv pracovníků DDM Mozaika
www.zeleznybrod.cz
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Ohlédnutí za masopustem ve školní družině
na Základní Škole Žel. Brod Školní 700
Po roce byl tu opět Masopust, čas oslav a masek. I my jsme si tuto
lidovou tradici připomněli. Maškarní karneval se spoustou soutěží
a her si děti užívají
v družince každý rok.
Ten letošní nebyl výjimkou. Děti malovaly
masky, plakáty, veselé
chobotničky, koláčky,
jitrničky a společně si
vyzdobily obě herny.
Ve středu 22. února se
děti proměnily k nepoznání a v družince tan-

PŘÍSPĚVKY

covaly a soutěžily víly, čertice, berušky, bílá paní, piráti,
šašek, princezny a další. Celé
odpoledne jsme si náležitě
užili.
O dětskou radost a smích
nebyla nouze. Všechny masky odcházely se sladkou
odměnou a diplomem.
Dana Maršinská
a Štěpánka Winterová
vychovatelky školní družiny

Pedagogičtí pracovníci Základní školy Železný Brod, Školní 700 děkují organizaci
Českého červeného kříže Železný Brod, jmenovitě paní Ludmile Fiedlerové za
bezplatné (možná, že naše bývalá žákyně má pěkné vzpomínky na školní léta)
proškolení v poskytování první pomoci dětem i dospělým.
! Ředitelství ZŠ Žel. Brod Školní 700 děkuje panu Jiřímu Novotnému za vstřícný
přístup při dopravě našich žáků na sportovní a jiné akce školy.
!

Aleš Hnídek, ředitel školy

www.zeleznybrod.cz
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Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská
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Informace
III. kolo talentových zkoušek do oboru
Design skla se uskuteční 26. dubna 2012.
Kapacita oboru Design skla (čtyřletý obor
s maturitní zkouškou) nebyla doposud
naplněna, proto ředitelka školy vyhlašuje
další kolo talentových zkoušek. Ke studiu
přijímáme rovněž starší uchazeče, kteří
přiloží k přihlášce svůj životopis. Starší
uchazeči o studium mohou požádat o uznání
předchozího vzdělání či o přijetí do vyššího
ročníku.
Do tohoto oboru skládají uchazeči pouze
talentové zkoušky a nemusí vykonávat žádné
další testy ze všeobecných předmětů, jako je
tomu v případě ostatních středních škol. Pro
kreativní mladé lidi, které zajímá navrhování
a realizace nových produktů podle vlastních
představ nabízí zdejší uměleckoprůmyslová
škola ideální podmínky pro rozvíjení jejich
tvůrčí kreativity. Specifická atmosféra a kvalifikovaný přístup pedagogického sboru
umožňují dosažení vynikajících výsledků.
Pozitivní podíl na kvalitě výuky má také
vybavení školy – předměty počítačové
grafiky nabízí studentům široký prostor k dalšímu individuálnímu rozvoji v oblasti 2D a 3D
grafiky. Více informací: www.supss.cz,
tel.: 483 346 162.
Aktuální úspěchy sklářské školy
Soubor skleněných váz pojmenovaných
„Balustrade“ od studenta Jana Jelínka byl
zařazen na designérskou výstavu
„TALENTE 2012“,
která se uskuteční
na jaře v německém
Mnichově. Cílem
této celoevropské
soutěže je podpora
mladých talentovaných lidí v jejich
tvorbě.
„Balustrade”, Jan Jelínek
www.zeleznybrod.cz

Výstava nejlepších prací seznamuje návštěvníky s obrovským potenciálem nastupující generace uměleckých řemeslníků.
Tohoto úspěchu si škola opravdu považuje,
protože zmíněná práce uspěla v konkurenci
přesahující více než tisíc přihlášených prací.
Studijní obor Aplikovaná chemie, respektive
jeho zaměření Ochrana životního prostředí,
také přináší své ovoce a zaslouženě na sebe
přitahuje pozornost. Studenti 3. ročníku
Andrea Červenková, Markéta Šourková
a Michal Dostál získali v konkurenci 15-ti
středních škol Libereckého kraje 1. místo
v celostátním projektu ENERSOL 2012.
Téma letošního roku znělo: „Úspory energií,
obnovitelné zdroje energií a snižování emisí
v dopravě.“ Tento projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem
školství a Libereckým krajem.
Studentka 2. ročníku oboru Produktový

Flakon „Strom” Pavla Linková

design Pavla Linková představila svou
klauzurní práci v regionálním TV vysílání
Minuty regionu. Klauzurní práce – skleněný
flakon „Strom” – je zajímavý nejenom
z výtvarného hlediska, ale také tím, že obsahuje autentický parfém, který vznikl v chemických laboratořích naší školy. Dochází tak
k optimálnímu propojení studijních oborů
poskytovaných železnobrodskou sklářskou
školou. Televizní reportáž lze shlédnout
v internetovém archívu.
Martin Hlubuček
ZPRAVODAJ DUBEN 2012

Sdružení zdravotně postižených

neslysicizb@seznam.cz
SZdPZB@seznam.cz

2. 4.

po

Úřední den od 14 hod.

4. 4.

stř

Schůze výboru od 14 hod.

11. 4.

stř

Kluby ONKO a DIA od 14 hod.

16. 4.

po

Klub ručních prací – Příprava výrobků na pouť na Krásné, která se již
tradičně koná 1. 5. 2012. Srdečně Vás zveme do tohoto krásného prostředí
prožít příjemný den.

18. 4.

stř

Šlápoty – Jednodenní výlet do Chlumu u Hradce Králové. Navštívíme
bojiště z r. 1866 (muzeum) a zámek Hrádek u Nechanic. Odjezd v 8 hod.
z autobusového nádraží v Žel. Brodě. Cena za dopravu: 200 Kč členové,
230 Kč ostatní. Vedoucí zájezdu J. Brynda. Přihlášky J. Brynda,
V. Petružálková, M. Minářová. Zájezd se uskuteční jen při plném počtu
účastníků.

Kurz znakového jazyka po dohodě s lektorkou pí M. Paldusovou.
Poděkování pracovnicím muzea za možnost zúčastnit se velikonočních trhů na Bělišti.
Poděkování Komerční bance a České spořitelně za drobné sponzorské dárky na velikonoční
trhy (použito do obálky štěstí).
Poděkování všem členkám naší organizace, které obětavě připravovaly výrobky na
velikonoční trhy a zúčastnily se prodeje. Děkujeme i těm, kteří zakoupením našich výrobků
podpořili naši činnost.

PŘÍSPĚVKY

e-mail:
e-mail:

Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v budově internátu na Poříčí. Bližší údaje ve
vývěskách v ul. Masarykova u tržnice, na Brodci u samoobsluhy nebo v internátě na Poříčí
(I. poschodí).
Radostné prožití velikonočních svátků, hodně sluníčka a pohody všem členům a přátelům
jménem výboru přeje
Marcela Minářová

www.zeleznybrod.cz
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Kontakty na trenéry oddílů dětí a mládeže
v TJ Sokol Železný Brod
STOLNÍ TENIS
Jakub Vrabec
email: vrabecjakub@email.cz
mobil: 605 972 482
tréninky mládeže pondělí a středa
od 15.30–17.15 hod.
Petr Řepík
email: Vydrysek27@seznam.cz
mobil: 777 596 713
tréninky mládeže pátek od
16.00–17.30 hod.
BOX
Petr Barvínek
mobil: 733 484 769
tréninky mládeže úterý a čtvrtek od
18.00–19.30 hod.

Železnobrodská sokolovna

HÁZENÁ
Petr Hloušek – mobil:739 551 269 tréninky mládeže úterý a čtvrtek od 16.00–17.30 hod.

SPORT

AEROBIK
Jana Boučková – mobil: 602 252 677 tréninky úterý od 15:30-16:30h mladší děti a od 16:3017:30h starší děti(předškoláci a mladší školní věk)

TJ Sokol Železný Brod, oddíl FLORBAL
hledá trenéra pro tým mužů od 15 do 20 let.
Tréninky: pondělí 18.00–19.30 hod.
pátek 16.00–17.00 hod.
Více informací na tel.č.: 602 721 996 nebo
osobně na tréninku

Seznam sponzorů Sportovce železnobrodska
Organizátoři akce Sportovec železnobrodska
2011, která se uskutečnila 26. 1. 2012 v Městském divadle, děkují všem sponzorům za
ceny pro vítěze.
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ź
ź
ź
ź
ź

Ostyle
Fitness Classic
Pizzeria Milano Železný Brod
Obchod Bonanza
Zdeněk Lhotský
Jana Boučková

www.zeleznybrod.cz
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Tělocvičná jednota Sokol Alšovice
– Turistický oddíl –
pořádá

v sobotu 28. dubna 2012
XXXVIII. ročník dálkového a turistického pochodu

Krajem českých sklářů
Program:

Pátek 27. dubna – ubytování, občerstvení, výčep
Sobota 28. dubna – prezentace účastníků v sokolovně Alšovice,
start 50 km 600 - 800, start ostatní trasy 700 - 1000

Trasy:

Pěší: 5 km, 10 km, 15 km, 25 km, 50 km
Cyklo: 50 km (odlišná od pěší)

Startovné:

30 Kč, 5 km – dospělí 15Kč, děti 5Kč

v sokolovně Alšovice, na kontrolách drobné občerstvení, udírna tradičně
na kontrole v Návarově.

V sobotu 28. dubna po pochodu u sokolovny zajištěno občerstvení,
a k tanci a poslechu živá hudba!

SPORT

Stravování: Po celou dobu pochodu je zajištěno občerstvení – kuchyně a výčep

Další informace: Josef Pulíček

mob. 723 063 442
Dana Pulíčková
mob. 602 345 402 tel. 483 368 400
Laďka Havlíčková mob. 724 038 591
e-mail: pulicek@volny.cz
www.turistickyoddil-alsovice.eu

Těšíme se na Vaši účast!
www.zeleznybrod.cz
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EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ ZDARMA
Bezplatný odtah vozu a pokud k nám Vaše auto dovezete
sami, dostanete od nás za Váš autovrak 500–1000 Kč.
Vystavíme potvrzení o likvidaci potřebné k odhlášení vozu.
Doklady potřebné k vyřízení: velký TP a občanský průkaz.
Při odhlášení firemního vozu: ŽL nebo výpis z OR.
Jiráskovo nábřeží 626
Železný Brod

AUTOGERDA s. r. o.

Kontakt: tel.: 483 389 410, mobil: 606 129 985
www.autogerda.cz, auto-gerda@seznam.cz

Provozní doba: Po - Pá 7.30-16.00 hod., mimo pracovní dobu po dohodě.

VÝKUP POUŽITÝCH
DĚTSKÝCH KOL
V sobotu 7. 4. od 13 do 15 hod.

INZER
INZER
CE
CE

u Penny marketu v Železném Brodě.
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Platba na místě v hotovosti!

Kontakt: Pavel Štork
tel. 608 346 903

www.zeleznybrod.cz

PR O D E J S L E P I Č E K
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět
prodává slepičky snáškových plemen Tetra
hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý,
žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!!
Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před
snáškou. Stáří slepiček 18–20 týdnu: cena
138–152 Kč/ks, starší 20 týdnů:158 Kč/ks.
Prodeje se uskuteční: v úterý 3. dubna 2012
Žel. Brod u autobus. nádraží – v 16 30 hod.
Případné bližší informace: 728 605 840,
728 165 166, 415 740 719

ZPRAVODAJ DUBEN 2012

INFORMACE PRO OBČANY

Každý měsíc Vám stačí pár minut a máte vše pro
zaměstnance, úřady a banku. Na konci roku se automaticky vytvoří mzdový list, evidenční list, výpočet daně
atd. Odesílání na OSSZ je možné i elektronicky.
Toto a mnohem více umožňuje náš nejnovější program
MZDY, který pracuje ve všech Windows včetně 64 bit.
Program vyvíjíme již od roku 1991 a za tu dobu si získal
velké množství spokojených uživatelů. Používají ho
nejen podnikatelé a firmy s různými počty zaměstnanců,
ale i lékaři a advokáti s jedním či dvěma zaměstnanci a
další. Rovněž tak je velmi oblíben mezi účetními firmami
a daňovými poradci, kteří v multiverzích zpracovávají
MZDY svým zákazníkům.

tel.: 602 583 800, e-mail: zaoffice@zaoffice.cz

Náplně a tonery do tiskáren

HP, Canon, Epson,
Brother atd.
Osobní odběr
Brodecká 607

v Železném Brodě
INKOUSTMONSTER.CZ
kontakt:

www.zeleznybrod.cz

tel.: 602 143 380
Iva Šilhánová

Městské divadlo Železný Brod
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.
Zbrusu nový zábavný pořad v podání
travesti skupiny Hanky Panky s názvem „Čtvero ročních období“, při
kterém zvládnete proletět celým
kalendářním rokem během dvou hodin
a zapomenout na všechny starosti.
Těšit se na Vás budou „M. Rottrová,
L. Vondráčková, J. Bartoška, Pink,
Maxim Turbulenc, Madonna a řada
dalších“.

INZERCE

LEVNĚ A RYCHLE
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