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Informace
pro občany
Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
naše město
získalo dvě
významné dotace na důležité akce –
zateplení ZŠ
Pelechovská a
revitalizace
sídliště Vaněčkova.
Dotace z Operačního programu životní
prostředí ve výši cca 10 mil. Kč umožní
dokončení výměny oken, zateplení zbývajících objektů školy a montáž plynového
tepelného čerpadla, které bude topit
efektivněji než stávající kotle.
Po několika odkladech v předchozích dnech
řídící orgán OPŽP rozhodoval o žádostech
v rámci několika výzev, mezi kterými byla
i žádost Železného Brodu. V nejbližší době
budou zahájeny práce na přípravě samotné
realizace. Vzhledem k posunu rozhodovacího
procesu bude nutno upravit harmonogram,
dokončení projektu tak bude zřejmě koncem
r. 2013.
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V rámci dotací Ministerstva pro místní rozvoj
na revitalizace panelových sídlišť nám byla
přislíbena dotace ve výši 4 mil. Kč (dotace
může pokrývat max. 70% nákladů), ale
o konečném rozhodnutí budeme informováni
až během května nebo června. Přesto
začínáme realizaci připravovat nyní už z toho
důvodu, že novelou zákona o zadávání
veřejných zakázek se prodloužily lhůty pro
zadávání podlimitních zakázek (zakázky
v rozmezí 3 – 125 mil. Kč). Předpokládáme,
že do konce dubna vyhlásíme předběžnou
www.zeleznybrod.cz

informaci o zakázce, koncem května vypíšeme výběrové řízení a do konce června by
měl být vybrán dodavatel tak, aby většina
prací proběhla během letních měsíců, kdy je
na sídlišti relativně méně obyvatel z důvodů
pobytů na dovolených a dětí na prázdninách.
Rozpočtové náklady první etapy jsou
odhadnuty na základě projektu na 5.791.000
Kč. První etapa projektu na sídlišti Vaněčkova
zahrnuje především výstavbu nových
parkovacích míst. Přibližně 21 parkovacích
míst by mělo vzniknout v okolí domu č. p.
431, 35 pak mezi domy č. p. 407 a 408.
Současně budou dokončeny práce na
chodnících a bude upravena plocha mezi
domy č. p. 431 a 408. Získání dotace pro
revitalizaci sídliště Vaněčkova bylo naší
prioritou pro tento rok.
Samozřejmě, že s realizací těchto akcí budou
spojeny i nepříjemné situace, pro místní
zejména zvýšený hluk a vyšší prašnost, proto
předem děkuji všem za trpělivost a shovívavost.
Železný Brod se tedy opět posune dál. Věřím,
že budeme letos úspěšní i v získávání dalších
dotací.
Hezké květnové dny.

André Jakubička
starosta města

náměstí 3. května
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Rada města Železný Brod

ź cením odměn porotcům soutěže. André

ź schvaluje doplněný program dnešního
ź

ź
ź

ź
ź

ź

ź

ź

ź

zasedání Rady města
schvaluje zahraniční pracovní cestu
starosty André Jakubičky pořádanou
Sdružením historických sídel ve dnech
28. 4. – 5. 5. 2012
schvaluje převod částky 39 245,48 Kč
z rezervního fondu příspěvkové organizace
Muzeum na krytí své ztráty za rok 2011
schvaluje převod částky 255 011,15 Kč
z rezervního fondu příspěvkové organizace
Základní škola Školní k úhradě své ztráty za
rok 2011
schvaluje převod zlepšeného výsledku
hospodaření příspěvkových organizací do
rezervního fondu
schvaluje konání informačně – propagační
akce k třídění drobného elektronického
odpadu Chytni červený kontejner a vyhraj
dne 10. 5. 2012 na náměstí 3. května od 7.00
–19.00 hodin bez poplatku, s tím, že Město
Ž.B. zajistí přípojku el. proudu a propagaci
akce na www stránkách
schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě
o umístění technického zařízení na sběr
a další zpracování dat pro cestovní pasy se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji se Státní tiskárnou
cenin, státní podnik, Růžová 6, 110 00
Praha 1, IČ 00001279
bere na vědomí projekt „URBACT –
Partnerská síť ERA“, který slouží především
jako příprava strategie a projektů pro
programovací období 2014–2020 a požaduje vrácení materiálu do rady města až
bude aktuální
schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy
o dílo na zpracování projektové dokumentace „Terminál Železný Brod“ se
společností Atelier 4, s. r. o., Jablonec nad
Nisou (IČ: 46710141) v ceně 325 200 Kč
včetně DPH
bere na vědomí výsledky architektonicko –
urbanistické soutěže Malé náměstí
v Železném Brodě a souhlasí s vyplacením
cen dle soutěžních podmínek a s vypla-

www.zeleznybrod.cz
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Jakubička a Ivan Kalousek se odměny
vzdávají, Zdeněk Lhotský se odměny
vzdává ve prospěch Občanské besedy
bere na vědomí plán činnosti DDM
Mozaika, příspěvková organizace, Železný
Brod na období 2012–2016
bere na vědomí zprávu Kulturní komise ze
dne 5. 3. 2012
bere na vědomí zprávu Komise pro společenský a spolkový život ze dne 5. 3. 2012
schvaluje poskytnutí příspěvku občanskému sdružení F.A.KING CREW o. s., ve
výši 13 000 Kč na akci CROSSOVER
SICKFEST, která se uskuteční ve dnech
14.–15. 4. 2012 v sokolovně Bzí z fondu
Komise pro kulturu
schvaluje poskytnutí příspěvku hudební
skupině Kapelníci ve výši 10 000 Kč na
hudební doprovod na kulturních akcích
DDM Mozaika v roce 2012, z fondu Komise
pro kulturu
schvaluje poskytnutí příspěvku HC Železný
Brod na taneční country zábavu pod širým
nebem v červenci 2012 ve vinárně a části
areálu městského koupaliště v Železném
Brodě ve výši 9 000 Kč z fondu Komise pro
spolkový a společenský život, s tím, že cena
za pronájem bude 1 Kč, oddíl využije pouze
hřiště, prostor bude zabezpečen sítí, která
oddělí zelenou plochu od bazénů. Pořádková
služba bude čítat 10 lidí, budou použity
pouze plastové kelímky
schvaluje poskytnutí příspěvku SDH
Horská Kamenice na akci Sraz rodáků, která
se uskuteční dne 16. 6. 2012 na hřišti
v Horské Kamenici ve výši 9 000 Kč
z fondu Komise pro spolkový a společenský
život
schvaluje poskytnutí příspěvku Automotoklubu Železný Brod, Nádražní 261,
Železný Brod na práci s mládeží v roce 2012
ve výši 8 000 Kč z fondu Komise pro
spolkový a společenský život
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
pro Středisko rané péče Liberec, o. p. s. ve
výši 5 000 Kč vzhledem k poskytovaným
sociálním službám občanům města Ž. Brod
ZPRAVODAJ KVĚTEN 2012
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Usnesení Rady města z 20. zasedání
konaného dne 13. 3. 2012
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INFORMACE PRO OBČANY

ź neschvaluje pronájem části pozemku p. č.

ź neschvaluje prominutí penále za neplacení

776 – v k. ú. Železný Brod (tržnice),
o výměře 20 m2 ani pozemku p. č. 74/6
v k. ú. Železný Brod (před Normou), za
účelem postavení mobilního stánku
s občerstvením
1) revokuje usnesení č. 46/12 rm – pronájem
části stavby s čp. 823 postavené na ppč.
769/4 v k. ú. Železný Brod o výměře cca 100
m2 panu Jaroslavu Patřičnému, IČ
10420177, Brodecká 789, Železný Brod za
cenu 250 Kč m2/rok. Náklady spojené
s pronájmem – případné vybudování NN,
revize elektroinstalace hradí nájemce.
2) revokuje usnesení č. 47/12 rm – pronájem
části stavby s čp. 823 postavené na ppč.
769/4 v k.ú. Železný Brod o výměře cca
100 m2 TITANIA LUX s. r. o., IČ 25936042,
Betlémská 337, Železný Brod za cenu
250 Kč m2/rok. Náklady spojené s pronájmem – případné vybudování NN, revize
elektroinstalace hradí nájemce.
3) schvaluje pronájem části stavby s čp. 823
postavené na ppč. 769/4 v k. ú. Železný Brod
o výměře cca 200 m2 panu Jaroslavu
Patřičnému, IČ 10420177, Brodecká 789,
Železný Brod za cenu 250 Kč m2/rok,
osvobozeno od DPH. Náklady spojené
s pronájmem – případné vybudování NN,
revize elektroinstalace hradí nájemce.
schvaluje výpověď nájemní smlouvy ze dne
11. 2. 2002 na pronájem ppč. 1484/1 v k. ú.
Železný Brod dohodou k 1. 3. 2012
souhlasí z důvodu havarijního stavu se
snížením nájemného za byt č. 1, o velikosti
1+1, nábřeží Obránců míru 571, Železný
Brod o 10% do provedení oprav a odstranění
vzlínající vlhkosti do roku 2012
souhlasí s dočasnou výměnou bytu v I. patře,
Stavbařů 391, Železný Brod, na nezbytně
nutnou dobu do odstranění havarijního stavu
neschvaluje prominutí sankce za neplacení
nájmu za byt č. 50, Vaněčkova 408, Železný
Brod ve výši 6 174 Kč paní N. B., trvale
bytem Železný Brod z důvodu trvajícího
dluhu na nájemném
schvaluje prominutí části penále za
neplacení nájmu za byt č. 403, Stavbařů 728,
Železný Brod panu M. D., trvale bytem
Železný Brod, není dluh na nájemném

nájmu za byt č. 4, Příčná 311, Železný Brod
ve výši 188 628 Kč panu S. J., trvale bytem
Železný Brod z důvodu trvajícího dluhu na
nájemném
schvaluje výměnu bytů mezi panem J. J.,
Železný Brod, Na Vápence 810, č. bytu 3
a panem T. J., Železný Brod, Vaněčkova 408,
č. bytu 52
schvaluje přidělení sociálního bytu č. 4
o velikosti 1+1, Příčná 328, Železný Brod,
paní S. Č., nyní trvale bytem Železný Brod,
nájemné je stanoveno na 48 Kč/m2, kauce
bude rozložena na splátky ve výši 1 000 Kč
měsíčně
revokuje usnesení č. 67/12rm ze dne
24. 1. 2012, kterým schválila přidělení bytu
č. 20 v DPS Železný Brod paní M. K., nyní
trvale bytem Železný Brod
schvaluje přidělení bytu č. 20 v DPS
Železný Brod, nábřeží Obránců míru 834
paní J. V., nyní trvale bytem Vlastiboř
schvaluje přidělení bytu č.15 v DPS Železný
Brod, nábřeží Obránců míru 834 paní M. M.,
nyní trvale bytem Železný Brod.
doporučuje Zastupitelstvu města Železný
Brod neschválit zařazení jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Železný Brod za
stávající situace do kategorie JPO II/1
schvaluje výsledek výběrového řízení na
zpracovatele zakázky „Lesní hospodářské
osnovy – Železný Brod“ a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování
zakázky se společností Lesoprojekt
východní Čechy, s. r. o., Hradec Králové
(IČ: 25251431) v ceně 432 Kč za 1 ha lesních
pozemků, celkem 829 872 Kč včetně DPH
schvaluje v souvislosti s centralizovaným
zadáním veřejné zakázky na sdružené služby
dodávky silové elektrické energie uzavření
15 Smluv o společném postupu zadavatelů
při centralizovaném zadávání se zadavateli
uvedenými v příloze a uzavření Smlouvy
o sdružení mezi Městem Železný Brod
a Tělovýchovná jednota FOTBALOVÝ
KLUB ŽBS Železný Brod, nábř. Obránců
míru 586, 468 22 Železný Brod, IČ
60253606

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź
ź

ź
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Zastupitelstvo města
ź schvaluje program dnešního zasedání
Zastupitelstva města v předloženém znění
ź bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
z 10. zasedání Zastupitelstva města
ź schvaluje rozpočtová opatření č. 1 za rok
2012
ź deleguje starostu André Jakubičku k zastupování Města Železný Brod, nám. 3. května
1, 468 22, IČ 00262633 na všech valných
hromadách Severočeské vodárenské společnosti a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
IČ 490 99 469 a společnosti Severočeské
komunální služby s. r. o., Smetanova 91, 466
01 Jablonec nad Nisou, IČ 627 38 542;
starostu města může na valných hromadách
zastupovat místostarosta Ing. Miloslav
Louma
ź schvaluje
ź a) příspěvek ze sociálního fondu na ošatné
pro rok 2012
ź b) příspěvek ze sociálního fondu na oběd
pro zaměstnance i dlouhodobě uvolněné
členy zastupitelstva
ź schvaluje pořízení změny č. 1 územního
plánu města a schvaluje jako určeného
zastupitele pro pořizování změn územního
plánu Železný Brod PaedDr. Miladu
Motlíkovou
ź na základě doporučení Rady města Železný
Brod neschvaluje zařazení jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Železný Brod za
stávající situace do JPO II/1
ź souhlasí s prodejem jednotky č. 65/5 –
způsob využití byt – v bytovém domě čp. 65
– obec Železný Brod, která je zapsaná na LV
2765, vše v k. ú. a obci Železný Brod
a spoluvlastnický podíl o velikosti 616/8470
z celku na společných částech bytového
domu čp. 65 – Železný Brod a st. pč 117 –
zastavěná plocha a nádvoří , vše zapsané na
LV 2628 pro k. ú. a obec Železný Brod
ź bere na vědomí žádost některých nájemníků městských bytů na nábřeží Obránců
míru č.p. 570, Železný Brod, o odkoupení
bytů do osobního vlastnictví za zůstatkovou
cenu
www.zeleznybrod.cz

ź souhlasí s vrácením finančního daru rodině
ź

ź

ź
ź

ź

Medkových v případě, že Město Turnov
vrátí dar Městu Železný Brod
bere na vědomí Zprávu o činnosti a přehled
dosažených výsledků Městské policie
Železný Brod v roce 2011
bere na vědomí zprávu o trestné činnosti na
území Obvodního oddělení Policie ČR za
rok 2011
bere na vědomí zápis finančního odboru
schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu
spoluvlastnického podílu na nemovitosti
č. Rp U/JN/2009/5304/1 s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
odloučené pracoviště Liberec, nám. Dr. E.
Beneše 26, Liberec, kterou se převádí
pozemek: pozemková parcela č. 13/3 –
ostatní plocha – ostatní komunikace,
zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,
na LV 15 pro katastrální území Horská
Kamenice, obec Železný Brod, z vlastnictví
státu do vlastnictví Města Železný Brod
schvaluje bezúplatný převod poz. parc.
č. 456 – zahrada a poz. parc. č. 476/11 –
ostatní plocha – neplodná půda, vše v k. ú.
a obci Železný Brod do majetku Města
Železný Brod od ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
odloučené pracoviště Liberec, nám. Dr. E.
Beneše 26, Liberec

Železnobrodská radnice
ZPRAVODAJ KVĚTEN 2012
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Usnesení Zastupitelstva města z 11. zasedání
konaného dne 26. 3. 2012
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Usnesení Rady města z 21. zasedání
konaného dne 3. 4. 2012
Rada města po projednání

ź schvaluje doplněný program dnešního
ź

ź

ź

ź

ź

ź
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zasedání Rady města
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi Městem Železný Brod a Obcí Jílové
u Držkova na zabezpečení provádění zápisů
údajů do ISÚI adres a nemovitostí podle zák.
111/2009 Sb., o základních registrech do
31. 12. 2014. Cena za každý zápis je100 Kč
souhlasí s pořádáním 7. výstavní akce
motocyklových a automobilových veteránů
spojené s orientační jízdou Pojizeřím
a Železnobrodskem na náměstí 3. května
dne 19. 5. 2012 a ukládá vedoucímu KC
Kino zajistit otevření WC v kině a městské
policii zajistit uzavírku parkoviště na
náměstí 3. května před Normou a ulice
Smetanovo zátiší
schvaluje uzavření smlouvy na zapůjčení
mobilního radaru na měření rychlosti v roce
2012 se společností Inoteska-CT, Skalka
1692, Česká Třebová (IČ 49282484) za cenu
2 480 Kč s tím, že uvedená cena neobsahuje
DPH, náklady na pohonné hmoty a poplatek
1,50 Kč za každý kilometr ujetý nad
dohodnutý rámec 60 km.
schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na
opravu sociálního zařízení v objektu
č.p.366, Jiráskovo náb. Železný Brod – Dům
dětí a mládeže, nabídku pana Michala
Miksánka, Loučky 56, 511 01 Turnov
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s touto
firmou v ceně 139 549 Kč včetně DPH
schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na
zpracování projektové dokumentace
cyklostezky „Greenway Jizera“ nabídku
společnosti PUDIS a. s., Nad Vodojemem
3258/2, Praha 10 (IČ: 45272891) a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s touto firmou
v ceně 928 800 Kč (včetně DPH)
schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo se
společností Tiskárna GLOS Semily,
Špidlenova 436, 513 01 Semily, (IČ:
45534029) na tisk letáků v rámci projektu
Společná cesta za našimi krásami.
Dodatkem smlouvy se prodlužuje termín
dokončení do 18. května

www.zeleznybrod.cz
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zhotovitele www stránek se společností
WebActive s.r.o., Hviezdoslavova 16, Ústí
nad Labem (IČ: 25428829) v rámci projektu
Společná cesta za našimi krásami.
Dodatkem smlouvy se mění termín
dokončení zakázky do 18. května, cena
zakázky se nemění
schvaluje kupní smlouvu se společností
KASRO spol. s r. o., 5. května 63/48, 460 01
Liberec na nákup dvou tiskáren v celkové
ceně 119 998 Kč včetně DPH
schvaluje poskytnutí příspěvku Svazu
branně technických sportů ČR, základní
organizaci v Železném
Brodě, nábřeží
Miloš Havlík
Obránců míru 847, Železný Brod ve výši
3 000 Kč na sportovní činnost v roce 2012
z fondu Komise pro sport s tím, že požaduje
adresný seznam členů z řad mládeže
a příspěvek může být případně během roku
dovyplacen
schvaluje poskytnutí příspěvku CERVUS
SEMILENSIS o. s., Jílovecká 103, Semily,
ve výši 5 000 Kč na mezinárodní festival
dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět 2012 – regionální veřejná
projekce v Železném Brodě a projekce pro
školy z fondu Komise pro kulturu + 50%
vybraného vstupného
schvaluje poskytnutí příspěvku Drahomíře
Klingerové, ve výši 4 300 Kč na propagaci
výstavy Miloslava Klingera z fondu Komise
pro kulturu
schvaluje poskytnutí příspěvku Kateřině
Řezníkové ve výši 30 350 Kč na koncert
skupiny Longital na Bělišti z fondu Komise
pro kulturu s tím, že vstupné bude výtěžkem
města
schvaluje poskytnutí přípěvku HLUK, o. s.,
Železný Brod ve výši 12 500 Kč na pořádání
festivalu IRON BROD FEST 3.0 z fondu
Komise pro kulturu
schvaluje poskytnutí příspěvku SUPŠS,
příspěvková organizace, Smetanovo zátiší
470, Železný Brod ve výši 10 000 Kč na
masopust 2012 z fondu Komise pro
společenský a spolkový život
ZPRAVODAJ KVĚTEN 2012

ź schvaluje přidělení bytu č. 41 o velikosti

Hrubá Horka, Hrubá Horka 55, Železný
Brod ve výši 7 450 Kč na dětské maškarní
odpoledne a Čepeček z fondu Komise pro
společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku Lucii
Potěšilové ve výši 35 000 Kč na vybavení
dětského hřiště na Hrubé Horce z fondu
Komise pro společenský a spolkový život
neschvaluje poskytnutí příspěvku IV –
Nakladatelství, s.r.o., nám. Winstona
Churchila 2, 113 59 Praha 3 na příručku
„První pomoc není věda“
schvaluje zřízení věcného břemene pro
uložení středotlaké plynové přípojky pro
rodinný dům čp. 114 část obce Hrubá Horka
v pozemku pč. 1578/4 v k.ú. Hrubá Horka.
Cena dle platné vyhlášky za překop místní
komunikace činí 1000 Kč + sazba DPH
souhlasí s přechodem nájmu bytu č. 1 o velikosti 1+2 v Železném Brodě, Vaněčkova
408 na paní E. M., za podmínky, že bude
uhrazeno dlužné na nájemném. Nájem
skončí v souladu se zákonem nejpozději
dnem uplynutí dvou let od okamžiku
přechodu nájmu
schvaluje užívání bytu č. 39, Jiráskovo
nábřeží 712, Železný Brod slečnou L. R.,
trvale bytem Jenišovice, po dobu pobytu
řádného nájemce bytu pana O. H. v zahraničí
v době od 1. 5. 2012 do 31.10. 2012
schvaluje užívání bytu č. 17, Vaněčkova
408, Železný Brod slečnou K. E., trvale
bytem Železný Brod, po dobu pobytu
řádného nájemce bytu pana Z. S. v zahraničí
v době od 1. 4. 2012 do 30. 9. 2012
souhlasí s udělením výjimky paní P. Č.,
Záhoří ze Směrnice pronajímání obecních
bytů dle čl.15, bod 4 písm. b) a souhlasí
s jejím přihlášením do výběrového řízení
o byt v Železném Brodě obálkovou metodou
souhlasí s udělením výjimky paní J. R.,
Jablonec nad Nisou ze Směrnice pronajímání obecních bytů dle čl. 15, bod 4 písm.
b) a souhlasí s jejím přihlášením do
výběrového řízení o byt v Železném Brodě
obálkovou metodou
schvaluje přidělení bytu č. 53 o velikosti
3+1, Jiráskovo nábřeží 712, Železný Brod,
panu J. P., nyní trvale bytem Železný Brod,
nájemné je stanoveno na 48 Kč/m2

3+1, Vaněčkova 431, Železný Brod, paní
L. Č., nyní trvale bytem Železný Brod,
Příčná 312, nájemné je stanoveno na
50 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 22 o velikosti
3+1, Na Vápence 754 Železný Brod, panu
J. G., nyní trvale bytem Železný Brod,
nájemné je stanoveno na 49 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 54 o velikosti
2+1, Na Vápence 753, Železný Brod, paní
J. Č., nyní trvale bytem Železný Brod,
nájemné je stanoveno na 52 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 47 o velikosti
1+1, Jiráskovo nábřeží 714, Železný Brod,
paní E. S., nyní trvale bytem Železný Brod,
nájemné je stanoveno na 62 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+1,
nábřeží Obránců míru 570, Železný Brod,
panu D. D., nyní trvale bytem Železný Brod,
za podmínky, že uhradí poplatek za odpady
od roku 2007 zpětně, nájemné je stanoveno
na 49 Kč/m2
bere na vědomí zprávu Komise pro
společenský a spolkový život ze dne 27. 3.
2012
bere na vědomí zprávu Komise pro sport ze
dne 29. 3. 2012
souhlasí s vyplacením příspěvku na
sportovní činnost za I. čtvrtletí roku 2012 TJ
Sokolu Bzí ve výši 5 400 Kč, Sokolu Hrubá
Horka ve výši 5 400 Kč a oddílu kanoistiky
ve výši 1 800 Kč z fondu Komise pro sport
schvaluje prominutí poplatku za věcné
břemeno na rekonstrukci vodovodu v místní
části Bzí pro žadatele Severočeskou
vodárenskou společnost a. s., zastoupeným
Severočeskými vodovody a kanalizacemi
a. s. za podmínky dodržení podmínek pro
realizaci stavby stanovenými odborem
územního plánování a regionálního rozvoje
a Technickými službami Města Železný
Brod s. r. o.
bere na vědomí vzdání se členství v Komisi
pro vzhled města pana Ivana Kalouska
a jmenuje předsedou pana akad. mal. Zdeňka
Lhotského
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ź schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Sokol
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Město Železný Brod vyhlašuje výběrové
řízení na funkci vedoucího organizační složky
Informační a kulturní středisko Železný Brod
Požadujeme
ź kreativní a koncepční myšlení
ź velmi dobré komunikační a manažerské schopnosti

Nabízíme
ź zajímavou kreativní práci
ź dobré platové ohodnocení (14 000 Kč až 35 000 Kč a odměny

za úspěšné plnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních
úkolů)
ź možnost získání městského bytu
Uzávěrka přihlášek 18. května 2012 v 11 hodin.
Výběrové řízení proběhne 21. 5. 2012 od 8 hodin.
Nástup od 1. 6. 2012 nebo dle dohody.
Podrobnosti na www.zeleznybrod.cz nebo od starosty města
na tel. 725 435 920

www.zeleznybrod.cz
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Město Železný Brod se již v roce 2007 přihlásilo
podpisem smlouvy o spolupráci do volného sdružení měst a obcí, které budou postupně realizovat
výstavbu cyklostezky podél Jizery včetně
související turistické infrastruktury. V úseku
Turnov – Líšný se v letošním roce zahájila
realizace cyklostezky, z Podspálova do Semil
a dále směrem na Jilemnici se zpracovává
projektová dokumentace, proto také Železný Brod
zahajuje práce na přípravě stavby cyklostezky
v úseku Líšný – Železný Brod s tím, že v úseku
Železný Brod – Podspálov bude nadále využívána
stávající silnice.
V březnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na
zpracovatele dokumentace. Z došlých 11 nabídek
uchazečů byla jako vítězná vybrána nabídka
společnosti PUDIS a. s. Praha s cenou 928.800 Kč.
PUDIS a.s. je poměrně známá společnost, která
zpracovává projekty od pěších stezek a cyklostezek až po dálnice. Proto předpokládáme, že své
odborné zkušenosti využije při plánování
cyklostezky v poměrně složitém údolí řeky Jizery
v souběhu se železniční tratí a silnicí. Ceny
ostatních uchazečů za zpracování dokumentace se
pohybovaly až do výše 2,2 mil. Kč, ale v podobné
cenové rovině, jako je vítězná, se pohybovalo ještě
několik dalších nabídek, proto tuto cenu nelze
považovat za podhodnocenou.
Projektová dokumentace bude přednostně řešit již
uvedené vedení cyklostezky z Líšného podél Jizery
do Železného Brodu. Jako optimální byla zadána
varianta vedení cyklostezky mezi tělesem dráhy
a tokem Jizery s tím, že pokud bude tento koridor
pro cyklostezku majetkově, ekonomicky nebo
technicky neprůchodný, bude zpracovatel řešit
alternativní vedení. Proto dnes ještě není možné
určit, kudy přesně cyklostezka povede. Také na
www.zeleznybrod.cz

území města budeme prověřovat možné vedení
cyklostezky po nově navržené lávce směřující
z Jiráskova nábřeží do prostoru
Malého náměstí.
Miloš Havlík
Zde ale očekáváme problémy se založením lávky
nad hranici stoleté vody, proto také bude záležet na
technickém řešení a na souladu s koncepcí úprav
Malého náměstí.
První návrh řešení bude zpracován do 30. srpna
letošního roku, kdy bude předložen k vyjádření
veřejnosti, a to nejen v Železném Brodě, ale také
v Líšném a v Koberovech, přes jejichž území je
cyklostezka navržena. Teprve na základě projednání a předjednání majetkového a technického
řešení, bude možno v projektových pracích
pokračovat. Současně budeme hledat možnost
finanční podpory na realizaci stavby, protože
město z vlastních zdrojů nebude schopno tento
úsek zrealizovat.
Úsek cyklostezky z Líšného přes Železný Brod do
Podspálova je součástí projektu Greenway Jizera,
což je označení pro cyklostezku, která povede
z Prahy na soutok Jizery s Labem a dále podél
Jizery až do Jizerských hor, kde bude provázána
s cyklostezkami na polské straně území v rámci
projektu Z údolí Jizery do údolí Bobru, což je říčka
protékající Jelení Gorou. Pokud se tento projekt
podaří zrealizovat, určitě se bude jednat o nejdůležitější cyklostezku severu Středočeského kraje
a jihovýchodu Libereckého kraje, což svou osobní
účastí na cyklojízdě zorganizované právě před pěti
lety potvrdili svou účastí tehdejší hejtmani obou
krajů.

INFORMACE PRO OBČANY

Greenway Jizera – cyklostezka podél Jizery

André Jakubička, starosta města
a Ing. Daniel Mach, vedoucí odboru územního
plánování a regionálního rozvoje
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Očkování psů

Železnobrodské trhy

v pátek 4. 5. 2012
ź Bzí 15.00–15.15
ź Splzov 15.15–15.20
ź Pelechov 15.45–16.00

Nechte své peníze ve svém regionu. Přijďte si
nakoupit místní potraviny, zeleninu, maso
i mléčné výrobky, květiny, med, vejce
a výrobky šikovných rukou místních lidí.

v sobotu 2. 6. 2012
ź Železný Brod, Malé náměstí12.15–12.45

Na Městské tržnici v Železném
Brodě 16. 5. a 30. 5. 2012

Cena vakcinace činí 100 Kč.
Účinnost vakciny trvá 3 roky.
Očkovací průkazy s sebou!!!

Případní zájemci o pronájem prodejního
místa obraťte se na tel. číslo:

za OŽP J. Petruška, DiS

775 269 031 (sl. Sionová, Zdravá výživa
Devětsil Železný Brod)

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
MÍSTNÍ SKUPINA
ŽELEZNÝ BROD
pořádá VÝLET 2. 6. 2012

HRAD OKOŘ, PAMÁTNÍK
LIDICE, ZÁMEK A MĚSTO
MĚLNÍK

Okoř

Cena: členové ČČK: 100 Kč, nečlenové dospělí 150 Kč, děti 50 Kč
Odjezd: v 7 hod. od sklářské školy
Návrat: předpokládaný návrat v 17 hod.
Zájemci, hlaste se, prosím, na telefonním čísle 737 474 649 paní Michlerová
(výlet je vhodný pro všechny věkové kategorie, v ceně nejsou zahrnuty vstupy
ani občerstvení)

ZÁJEZD DO ALP

4. 7.–7. 7. 2012

Program: 4. 7. večer odjezd
5. 7. přes Solnou komoru (zastávka),
ubytování Maishofen
6. 7. Krimmelské vodopády, Mittersil,
Kaprun, Zell am See
7. 7. oblast Berchtesgadenu, odjezd,
návrat pozdě večer
Cena: 3 400 Kč (doprava, ubytování
polopenze, pojištění)
Přihlášky: v Turistickém informačním středisku Ž. B. (přízemí muzea, vedle spořitelny)
www.zeleznybrod.cz
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150 hasičský záchranný sbor
Volejte v případě
požáru, úniku nebezpečných látek, dopravní nehody aj.
155 zdravotnická záchranná služba
Volejte pokud jste zraněn, máte Vy nebo
někdo jiný zdravotní
obtíže.
158 policie
Volejte v případě trestného činu, přepadení,
krádeže, dopravní nehody aj.
156 městská policie
Volejte v případě dopravních přestupků,
rušení veřejného pořádku aj.
112 jednotné evropské číslo tísňového
volání. Volejte když:
ź událost vyžaduje účast alespoň dvou
záchranných složek najednou, tzn. např.
při dopravních nehodách se zraněním, kdy
je potřeba přítomnosti hasičů, zdravotnické záchranné služby a policie.
ź si nejste jisti místem, kde se nacházíte,
nebo ho např. ze zdravotních důvodů
nemůžete operátorce popsat, může
posloužit linka 112 ke snadné lokalizaci,
popř. identifikaci volajícího.
ź si ve stresu a krizové situaci nemůžete
vzpomenout na jiné číslo tísňové linky.
ź neovládáte češtinu, odbaví Vás operátorky
na lince 112 ve většině světových jazyků.
ź je rovnocenná národní linka tísňového
volání obsazena.
Při volání na jakoukoli tísňovou linku sdělte
operátorovi tyto údaje:
Co se stalo – požár, dopravní nehoda atd.
Kde a kdy se to stalo – místo (město, ulice,
číslo popisné, vhodný orientační bod v blízkosti), včetně počtu zraněných a dalších
upřesňujících informací.
Kdo volá – jméno a číslo ze kterého voláte.
Pokud jste ve stresu, uklidněte se před

www.zeleznybrod.cz

voláním několika hlubokými nádechy a výdechy. V klidu odpovídejte na doplňující
dotazy operátora. Po oznámení události
zavěste telefon, nevypínejte ho a čekejte na
zpětný dotaz operátora!
Může se stát, že národní linka tísňového
volání bude obsazená. Pro možnost
komunikace občanů se záchrannými složkami
je také zavedeno mezinárodní číslo tísňového
volání 112.
Systém telefonického centra tísňového volání
112 umožňuje překonat problém přetížení
linek tísňového volání. V případě vysokého
počtu volajících v daném kraji jsou hovory
automaticky přesměrovány do dostupných
telefonních center v ostatních krajích.
V Libereckém kraji jsou všechna volání na
linku 112, 150 volanou z mobilního telefonu
a volání na linku 150 z pevné telefonní sítě na
území okresu Liberec, svedena na telefonní
centrum tísňového volání 112, které má sídlo
v prostorách Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného
sboru Libereckého kraje. Volání na tísňovou
linku 150 z pevné telefonní sítě na území
okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou
a Semily přijímají příslušná operační
střediska hasičů.
Zneužití linek tísňového volání je trestné. Ve
smyslu ustanovení § 17 odst. 3 písm. a)
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů (zákon o požární
ochraně) fyzická osoba nesmí vědomě
bezdůvodně přivolat jednotku požární
ochrany nebo zneužít linku tísňového volání.
Pokud fyzická osoba vědomě bezdůvodně
přivolá jednotku požární ochrany nebo
zneužije linku tísňového volání, dopustí se
přestupku, za který jí může příslušný orgán
hasičského záchranného sboru, vykonávající
státní požární dozor, uložit pokutu až do výše
20 000 Kč.
Další informace naleznete také na webových
stránkách www.hzslk.cz .
por. Mgr. Iva Michalíčková, krizové a
havarijní plánování HZS Libereckého kraje
ZPRAVODAJ KVĚTEN 2012
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Najdi si svůj červený kontejner!
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

Brodu ve čtvrtek 10. 5. 2012 od
9 hod. do 17 hod. zavítá se zábavněosvětovou akcí Najdi si svůj červený
kontejner. Na náměstí 3. května
bude připraven bohatý program
pro malé i velké návštěvníky a spousta soutěží.

Ekologické dny pořádané společností Asekol

Jitka Šimková
manažerka projektu

AVE Železný Brod s. r. o.
rehabilitace „V PENZIONU“

67. výročí osvobození
Československa

smluvní partner zdravotních pojišťoven

Pietní akt na železnobrodském hřbitově
v pondělí 7. května 2012

Za účelem zvýšení kvality poskytovaných
služeb jsme provedli kompletní rekonstrukci prostor vodoléčby. Dovolujeme si
tímto pozvat všechny příznivce našeho
zdravotnického zařízení na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se bude konat ve středu 16. 5. 2012

od 10 do 17 hodin.
Srdečně Vás tímto zveme.
Nábřeží Obránců míru 834,
tel.: 483 390 317
po – čt 7.00–17.30, pá 7.00–15.30

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.

SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM TOMÁŠEM PFEIFFEREM
VE SPOLKOVÉM DOMĚ (Centru sociálních služeb)
V JABLONCI NAD NISOU
v úterý 29. 5. 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
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Občané města Železný Brod, buď formou
sběru do nádob rozmístěných po městě,
sběrem do pytlů, které se na MěÚ vydávají,
donáškou do sběrného dvora, případně do
sběrny firmy Josef Mach s. r. o., nebo do
sběrny p. Romana Daníčka, vytřídili v roce
2011 z komunálního odpadu celkem
1114,6115 tun tříděného odpadu, který je
použit opět jako surovina. Vytříděny byly tyto
druhy odpadů:
Papír – celkem 111,318 tun, z toho do zvonů
ve městě 109,292 tun, 2,026 tun ve sběrnách
Josef Mach s. r. o. a Roman Daníček
Plast směsný – celkem 18,380 tun, formou
pytlového sběru (žluté pytle), nebo sběrem do
žlutých popelnic.
PET lahve – celkem 14,850 tun, sběr do žoků
rozmístěných po městě, část žoků byla
naplněna v místních školách.
Sklo – celkem 78,891 tun, z toho bylo 20,131
tun skla čirého a 58,760tun skla barevného
nebo směsného. Jedná se výhradně o sklo ze
zvonů ve městě.
Nápojový karton – celkem 2,910 tuny,
formou pytlového sběru (oranžové pytle),
nebo sběrem do červených popelnic.
Kovy – celkem 917,8025 tun, téměř vše ve
sběrnách Josef Mach s. r. o., a Roman Daníček
pouze 0,800 tuny pytlový sběr kovových
obalů do šedých pytlů.
Textil – celkem 0,46 tuny, výhradně do
kontejnerů ve městě, vše po obnovení sběru
textilu na podzim 2011
Děkujeme všem občanům města, kteří se na
tomto výsledku podíleli.
U odpadů sebraných ve sběrnách firmy Josef
Mach s.r.o. a Roman Daníček se jedná
výhradně o odpady od občanů města Železný
Brod. Odpady od občanů jiných obcí a od
různých firem nejsou zde uvedeny.

www.zeleznybrod.cz

Pro úplnost informace dále uvádíme
(všechny údaje jsou za rok 2011) :
ź Formou zpětného odběru bylo ve
sběrném dvoře od občanů odebráno
celkem 33,196 tun použitých elektrozařízení různého druhu.
ź Ve sběrně Josef Mach s. r. o. bylo
občany města odevzdáno 16,93 tun
akumulátorů.
ź Nebezpečných odpadů občané odevzdali celkem 4,225 tuny.
ź Do sběrného dvora občané dovezli
51,937 tun objemného komunálního
odpadu. Dalších 79,625 tun objemného
komunálního odpadu bylo z úklidu
města. Není zde započítán odpad
v odpadkových koších (91,385 tun)
a odpad z tržišť včetně jarmarku (41,112
tun). Bohužel, 21,224 tun z tohoto
množství představuje úklid černých
skládek po okolí města.
ź Do popelnic a pytlů na směsný
komunální odpad občané odložili
celkem 1165,7169 tun směsného
komunálního odpadu.
ź Do sběrného dvora občané Železného
Brodu donesli celkem 5,038 tun
pneumatik. Dalších 1,106 tun pneumatik bylo z úklidu černých skládek.
Sběrný dvůr ale není místem zpětného
odběru pro pneumatiky. Protože
vyřazené pneumatiky nespadají do
kategorie komunálních odpadů, je proto
odběr pneumatik zpoplatněn.
Pneumatiky jsou však sortimentem,
který spadá do systému zpětného
odběru, který je bezplatný, pokud se
pneumatiky odevzdají na všech
místech, kde se také prodávají (§38
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).

INFORMACE PRO OBČANY

Poděkování občanům

Odbor životního prostředí MěÚ Žel. Brod

ZPRAVODAJ KVĚTEN 2012
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Městská
policie
informuje
ź S příchodem jarního

ź
ź

ź

ź

ź

ź

ź

počasí zaznamenala
MP vzrůstající počet
případů požárů luk.
V dubnu zasahovala MP u 12 případů.
Kuriózním případem se zabývali strážníci
v dubnu. Na služebnu MP byl přinesen
občany netopýr, který byl nalezen na nám.
3. května. Po poradě s ochránci zvířat bylo
zbudováno provizorní zařízení, díky
kterému se podařilo netopýra opět
vypustit do přírody.
V dubnu byly ve spolupráci s PČR
provedeny tři dopravně-bezpečnostní
akce zaměřené na řidiče požívající alkohol
před jízdou.
V dubnu provedla MP pět dopravních akcí
zaměřených na dodržování nejvyšší
dovolené rychlosti.
V dubnu zaznamenala MP zvýšený počet
krádeží, zejména střešních krytin, okapů
a šrotu. Případy jsou řešeny ve spolupráci
s PČR.
V dubnu bylo provedeno 20 společných
hlídek s PČR zaměřených na kontrolu
veřejného pořádku ve městě.
Celkem bylo v dubnu přijato 200
oznámení, 50 z nich bylo vyřešeno
v blokovém řízení, 1 případ podstoupen
odboru životního prostředí, 15 případů
bylo předáno k dořešení příslušnému
správnímu orgánu, 55 případů bylo řešeno
ve spolupráci s policií ČR. Zbytek případů
byl vyřešen domluvou, nebo se jednalo
o žádosti o pomoc, které nemají trestněprávní charakter.
velitel MP sstr. Pavel Hriník

www.zeleznybrod.cz

Rozšířený sběr textilu
Sběr nepotřebného textilu, organizovaný v
Železném Brodě ve spolupráci s firmou
Dimatex CS, je od počátku dubna rozšířen o
jeden kontejner. Nyní jsou kontejnery
umístěny na 5 stanovištích, místo na 4 stanovištích dosavadních:
ź Městská čerpací stanice v areálu Technických služeb
ź Na Vápence na parkovišti před domem
č. p. 810
ź Jiráskovo nábřeží u kontejnerů pro č. p.
715
ź Průmyslová ulice ve sběrně druhotných
surovin Roman Daníček
ź nově Smetanovo zátiší na parkovišti za
budovou B radnice
Pro ty, kteří ještě tento sběr nevyužívali, opět
uvádíme podmínky, za kterých sběr textilu
probíhá.
ź do sběrného kontejneru na textil patří:
veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo,
bytové textilie, záclony, ručníky, ubrusy,
rovněž ještě použitelná párovaná obuv.
ź nepatří: koberce, matrace, molitan,
netextilní materiály, znečištěné a mokré
textilie.
ź veškerý odkládaný materiál, ač použitý,
musí být čistý a zabalený do igelitových
pytlů, aby nedošlo k jeho znehodnocení.
Vytříděné oděvy a textilní materiály se dále
třídí. Ošacení vhodné pro další nošení, včetně
párované obuvi, se využije ve spolupráci
s Diakonií Broumov jako pomoc pro sociálně
slabé a potřebné v krizových situacích. Další
materiály se použijí jako surovina pro výrobu
čistících hadrů. Ve své podstatě se nejedná
o sběr textilního odpadu, ale o sběr nepotřebného textilu.
Miloš Pala, OŽP MěÚ Železný Brod
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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
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.

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

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

Tajenka – soutěž
Přesmyčka (napište správné znění této věty) a
vyhrajte volnou vstupenku na Swingový
večer.
GiB Bnad íslav sedet tel – nechtene is ot íjut.

Tři vylosovaní luštitelé, kteří správně rozluští
tuto tajenku obdrží volnou vstupenku na
Swingový večer. Kupony noste nejpozději do
18. 5. 2012 na TIS Železný Brod.
tajenka:.........................................................
příjmení:.......................................................
tel. č.:.............................................................

Alena Matějková
odbor kultury a školství
www.zeleznybrod.cz

ZPRAVODAJ KVĚTEN 2012

15

ZAJÍMAVOSTI

Stalo se před 80. lety
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Z kulturního a propagačního odboru.
Kulturní a propagační odbor konal v pondělí
schůzi, v níž bylo usneseno utvořiti spolek
Musea Železnobrodska. Pověřeni pp. Jar.
Fišer st., Havlíček, Hlava a Hudský Jar., aby
připravili stanovy, na nichž již před 4 roky se
pracovalo, a tak uvedli akci v chod.
Proponovaný nový Okrašlovací spolek tvořiti
se nebude, ježto uznáno, že místní Klub čsl.
turistů již v intencích tohoto pracuje. Týž
postavil na 80 pěkných laviček v nejbližším
okolí a další připravuje, osazuje stromoví atd.
Při turistickém spolku seřízen bude okrašlovací odbor, který plně agendu okrašlovacího spolku zastane. Pro členy okraš.
odboru Klubu turistů bude tu nad to řada
výhod, které turisté svým členům poskytují.
Celá akce tímto způsobem bude urychlena
než by při nově tvořeném spolku bylo možno.
Kult. odbor pomýšlí na vydání propagační
brožury o Žel. Brodě, v níž by uvedeny byly
pohledy na město a krásné okolí, popis města,
výlety, hotely, letní byty atd. Takováto
brožura by nemálo přispěla k oživení
turistického ruchu a pozvednutí návštěvy
letních hostů.

Zajímavosti
a historie
Osada Brodec osázela na návrh místního
kubu čsl. turistů cestu vedoucí „Hranicemi“
do Smrčí po levé straně akáty a po pravé
pyramidovými topoly. Nová tato alej, jíž četní
turisté projdou při výletu na Kozákov,
přispěje znamenitou měrou ke zkrášlení
i zpříjemnění této cesty, jež neměla dříve
stínu. Osázení provedla osada Brodec svým
nákladem. Občanstvo je zvědavo, jak tato alej
bude pojmenována. Vyskytnuvší se návrh,
aby nesla jméno velkého zakladatele
sokolstva Tyrše, byl by v letošním roce
Tyršově skutečně velmi vhodným a všeobecně se zamlouvá.
Zájezd sportovců a fanoušků ze Želez.
Brodu uspořádán byl v pátek 13. t. m. do
Jablonce n. N., kde toho dne o 6. hod. večerní
utkalo se známé maďarské družstvo
Ferenzwarosz s B. S. K. Jablonec. Pozoruhodnou je okolnost, že zájezdem tím hodně
získali zúčastnivší se hráči místního klubu
a že leccos „odkoukali“, čeho s úspěchem
v neděli dovedli užíti. Klub by častěji měl
svým hráčům umožniti shlédnutí takovýchto
prvotřídních utkání.
(ph)

Železný Brod, kolem roku 1920
www.zeleznybrod.cz
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Z muzejního depozitáře
Váza s poněkud neobvyklým motivem byla
vyrobena technikou hloubkového pískování
skla v železnobrodské sklářské škole v roce
1939. Pravděpodobně byla určena na
Světovou výstavu do New Yorku, která se
právě v tom roce konala. Na této výstavě měla
sklářská škola prezentovat své práce, ale kvůli
politické situaci z plánované oficiální účasti
školy sešlo. Několik exponátů se nicméně
podařilo za moře odeslat. Tato váza však mezi
nimi nebyla. Do železnobrodského muzea se
váza dostala až v roce 1967, spolu s výběrem
několika desítek nejlepších prací ze sklářské
školy. Do té doby nebyly žádné výrobky
sklářské školy, až na drobné výjimky, ve
sbírkách muzea zastoupeny, a přestože od té
doby obohatily školní výrobky muzejní
sbírky ještě několikrát, soubor předmětů
věnovaných muzeu v roce 1967 dodnes tvoří
jednu z největších částí sbírky skla a bižuterie
a je také jedním z největších a nejpestřejších
celků, který dokumentuje činnost sklářské
(ph)
školy v letech 1920–1950.

ZAJÍMAVOSTI

Váza s motivem Sochy Svobody, mrakodrapy,
letadly a hvězdami.

Foto: G. Urbánek

Železnobrodští lékaři minulých století
pokračování z dubnového zpravodaje 2012
V této kapitole by neměla být opomenuta ani
první brodská lékárna, zvaná "U českého lva".
Vznikla v roce 1869 v domě na kraji Železné
ulice za tzv. Jechovskem. Nyní je tento dům
zbouraný. Po dlouhou dobu byla v držení rodu
Geislerů.
Při hledání podkladů k tomuto vyprávění o lékařích minulých staletí jsem narazil na některé
zajímavosti, související s tímto tématem,
o kterých bych se chtěl ještě na závěr zmínit.
Zdejší občany mimořádným způsobem
sužovaly epidemie infekčních chorob, které se
objevovaly vždy poté, co tudy protáhla vojska,
ať vlastní nebo nepřátelská. Poslední taková
masová epidemie cholery zde byla v roce 1866
v době, která následovala poté, co na Zámostí
a na Poříčí ležela pruská armáda asi 14 dní. V té
době je zaznamenáno na zdejším hřbitově až 30
pohřbů denně. A podobné počty uvádějí
i kronikáři měst sousedních.
www.zeleznybrod.cz

Ony vlastně záznamy místních kronikářů,
týkajících se epidemií, klimatických změn,
neúrodných let a po nich následujících hladových let s velkým nárůstem úmrtí najdeme také
u kronikářů měst sousedních, ale také v pamětech F. J. Vaváka, rychtáře Milčického,
Pamětech sedláka Josefa Dlaska z Dolánek
u Turnova, Kunvaldské kronice Antonína
Kodytka a v Pekařově Knize o Kosti.
Dalším velkým problémem minulých let byla
tuberkuloza. Stávalo se, že z tehdejších velkých
rodin s 10–15 dětmi jich mezi 18–30 rokem
života většina zemřela a vyššího věku se dožil
jen jeden nebo dva z nich. Totéž se opakovalo
v několika generacích. Byl to však především
problém měst a rodin řemeslníků. Na vesnicích
buďto měli lidé větší odolnost, nebo lepší
podmínky výživy. Hygienické podmínky tam
asi lepší nebyly.
Při čtení starých kronikářských záznamů je až
zarážející, jak velké množství psychických
ZPRAVODAJ KVĚTEN 2012
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nemocí tehdy bylo a jak zlé formy těchto nemocí
se projevovaly. Těžko soudit, nakolik je to
ovlivněno tím, že již tehdejší kronikáři, tak jako
nynější pracovníci sdělovacích prostředků,
zaznamenávali především zprávy negativní,
a nakolik tím, že tehdy neexistovala pomoc
odborná a medikamentozní. Těžce psychicky
nemocní žili celá desetiletí mezi ostatním
obyvatelstvem.
Vysoká byla také sebevražednost. Tehdy v době, kdy téměř nikdo neuměl plavat, tak nejčastěji
utopením, ale i všemi jinými způsoby. Jen co byl
dokopán náhon k továrně na Poříčí a jen co se do
vytěžených lomů natáhla voda, již byly
využívány i k tomuto účelu.
O tom, jak závažný problém to byl v době, kdy
takovýto nešťastník nesměl být pohřben na
vysvěcené půdě hřbitova, nesměl mít křesťanský pohřeb a věřilo se, že nebude spasen, svědčí
řada mimořádně smutných kronikářských
zápisů s uvedením jmen i dat. Jsou zde uvedeny
zápisy, že z příkazu vrchnostenské kanceláře se
brodský kat Václav Štětina nebo později Jan
Jindřich Vachsman mají s károu dostavit na
vzdálené hranice panství, nebožtíka naložit
a pod brodskou šibenicí zakopat. To by asi
vysvětlovalo to, že v Brodě jsou doloženy jen
dvě popravy, ale na Šibeňáku v podezdívce je
mnohem více křížků.
A z doby pozdější, v roce 1765, kdy již Brod
hrdelní právo neměl a kat zde neexistoval, je zde
uveden jiný záznam: Když nosiči přišli, aby
rakev se sebevrahem odnesli a za mlýnem za
městskou skálou jej tak, jako jiné zakopali,
v rakvi něco zarachotilo. Rakev tedy otevřeli
a tak se zjistilo, že vdova tam dala kamení a že
nebožtíka zastlala do peřin s tím, že druhý den
jej nechá s někým jiným pohřbít do posvěcené
půdy hřbitova. Jak velké muselo být její trauma,
když nejen, že přišla o manžela a děti o otce
a živitele, ale navíc že nebude spasen, když
nebude pohřben na vysvěcené půdě hřbitova, si
dnešní člověk nedovede představit. A navíc měla
potíže, že chtěla oklamat úřady světské
i církevní. A ještě o jednom jevu, na který jsem
narazil při čtení starých kronikářských záznamů,
bych se chtěl zmínit. Z celého roku téměř
polovina všech úmrtí připadala na první dva
jarní měsíce. Čím výše do hor, tím více je to
patrné. Příčin, které to mohly ovlivňovat je
mnoho, asi nejvýznamnější však byly horší
možnosti výživy v zimě a nedostatek vitamínů.
www.zeleznybrod.cz

Až do zrušení nevolnictví císařem Josefem II.
v roce 1781 byly hranice jednotlivých panství
ostře vymezené a bez souhlasu vrchnosti, který
byl však udělován jen výjimečně, si chlapec
z jednoho panství nemohl vzít dívku z druhého.
Ač v jedné zemi, po dlouhá staletí žilo
obyvatelstvo jednotlivých panství zcela
odděleně. Hranice Rohozeckého panství, ke
kterému Brod patřil, ležely asi 500 metrů nad
Brodem a Hrubá i Malá Horka, Střevelná, Jirkov
i Horská Kamenice patřily již k panství
navarovskému, asi od roku 1628 k semilskému.
Při pročítání starých urbářů a soupisů osob podle
víry, které se zachovaly a ve kterých jsou jména
našich předků uvedena, je patrné, zejména na
vesnicích, že přesto, že již 220 let je stěhování
možné, většina jmen, která se tam vyskytovala
před 400 lety tam zůstává dodnes.
Toto je zejména patrné na sousedním
navarovském panství a to hned z několika
důvodů.
Albrecht z Valdštejna, kterému po roce 1623
patřilo celé rozsáhlé okolí, prodal v roce 1628
rohozecké, maloskalské, semilské a navarovské panství rodu hrabat Desfourů. Předtím
ale z navarovského panství, které tehdy sahalo
až na hřebeny Jizerských hor, oddělil tzv. Malé
navarovské panství – asi 10 vesnic v okolí
Navarova a Jesenného. Toto si ponechal
a později prodal rodu Lamottů.
Při sledování tohoto problému je toto panství
zajímavé hned z několika důvodů. Bylo malé
a izolované, ale přitom dostatečně velké, aby to
nezakládalo problémy z genetického hlediska.
Matriky se zde zachovaly z doby asi o 60 let
starší než na okolních farnostech. A ze 17.století
se zachovaly i urbáře, soupisy osob podle víry
a seznamy kajících se a nekajících. Ale
především i v době po zrušení nevolnictví se
téměř nikdo na toto území nepřestěhovával,
existovalo jen vystěhovalectví. Domnívám se,
že tyto hranice jsou dodnes patrné.
Toto je však již nad rámec tohoto textu a mohlo
by být spíš předmětem zkoumání sociologů,
případně genetiků.

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

Městské divadlo
Sobota 26. května 2012 od 17 hodin
Ženich pro čertici – premiéra (úprava a režie K. Svoboda)

HRAJE: DS TYL ŽELEZNÝ BROD, O. S.

Veselá pohádka pro malé i velké diváky, ve
které dobro zvítězí nad zlem se odehrává ve
vesničce Makotřasy, poblíže Česnekova ve
světnici ševce Vendelína Pápěry. Zlo však
není prezentováno peklem, ale králem
Tonemámem I. a jeho rádcem Kejvalem.
Hlavní postavou je vdavekchtivá čertice
Filoména, která svými čertovskými kousky
způsobí u ševce nejednu zapeklitou situaci, ze
které se švec a jeho žena Nanynka naštěstí
svou chytrostí vždycky dostanou.

Osoby a obsazení:
Vendelín Pápěra (švec) – M. Kočvara,
Nanynka (ševcova žena) – M. Hudská,
Filoména (čertice) – I. Kesnerová,
Anciáš (starý čert) – L. Bryknar,
Tonemám I. (král) – O. Hudský,
Kejval (králův rádce) – J. Zeman,
Vědělková (kmotra) – M. Procházková,
zbrojnoš – L. Hudský

DS Tyl Železný Brod, o. s. touto cestou velice
děkuje firmě Reklamy Horáková, Hořejší
Vrchlabí za návrh a výrobu nového krásného
loga pro náš soubor. Děkujeme.

KULTURNÍ AKCE

vstupné: děti 20 Kč (vhodné pro děti od 4 let), dospělí 50 Kč – předprodej od 2.5. v TIS
Železný Brod – pozor není na místa!!!

V sobotu 10. března jsme v našem divadle již
podruhé úspěšně odehráli komedii J. B.
Moliéra CHUDÁK MANŽEL. Ctěnému
publiku děkujeme za hojnou účast a režiséru
Karlu Svobodovi za jeho trpělivé vedení.
P. S. režiséra: bez ochotných ochotníků bych
Moliéra neudělal. Díky jim. K.S.
Všechny naše příznivce dále zveme v sobotu
26. května 2012 od 17 hodin na nové, výše
inzerované představení pohádkové hry
„Ženich pro čertici“.
DS TYL Železný Brod
www.zeleznybrod.cz
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Městské muzeum v Železném Brodě
sklářská expozice, náměstí:
VÝSTAVA „Přírůstky do sbírky skla a bižuterie za roky 2010 a 2011“
do 3. 6. 2012

národopisná expozice, Běliště:

KULTURNÍ AKCE

VÝSTAVA „Jakou barvu má jaro“
do 20. 5. 2012
Ilustrace jarních a velikonočních básniček jsou pracemi dětí z 1. stupně ZŠ Pelechovská.
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VÝSTAVA „Jan Hrubý – Kresby a grafika“
22. 5.–30. 6. 2012
V rámci tradiční svatojánské pouti u kostelíčku Na
Poušti nad Železným Brodem bude 19. 5. 2012
zahájena výstava, která bude mít své pokračování
v prostorech národopisné expozice na Bělišti.
Jan Hrubý (1945) je osobnost, která výrazně poznamenala záviděníhodnou úroveň české karikatury.
Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu
v Brně (obor propagační grafika) a po ostravském
intermezzu zakotvil v Praze. Publikuje v časopisech,
působí jako ilustrátor a grafik.

Koncert na Bělišti
LONGITAL

Sobota 5. 5. 2012 od 18. hod.
Vstupné 100 Kč. Koncert je pořádán
za finančního přispění Města Železného Brodu.

www.zeleznybrod.cz

V letošním roce proběhnou pod širým nebem
v přírodním areálu Běliště dva koncerty. Tím prvním
bude květnové vystoupení jedné ze špiček slovenské
alternativní hudební scény, bratislavského dua
Longital.
Longital ve složení Shina (zpěv, baskytara) a Daniel
Salontay (zpěv, kytara, smyčec) hrají „heart beat“ –
hudbu ze srdce, která uspokojuje mysl a hýbe tělem.
Díky Shininu podmanivému hlasu, Salontayově
virtuózní hře smyčcem na kytaru a použití
nevídaného elektronického nástroje Lemur Jazz
Mutant, je Longital jedním z nejoriginálnějších
zjevů slovenské hudební scény. Skupina vznikla
v roce 2005 v Bratislavě ze známé skupiny Dlhé
Diely. Dvojice odehrála stovky koncertů v 11
zemích Evropy, v březnu 2010 absolvovala první
turné v USA, v rámci kterého vystoupila také na
známém festivalu SXSW Austin. Skupina založila
jedno z nejprestižnějších nezávislých vydavatelství
Slnko records, ve kterém kromě Longital vychází to
nejlepší ze slovenské scény. Jejich album Gloria
zařadili posluchači Rádia FM mezi tři nejlepší alba
roku 2008 na Slovensku.
www.longital.com
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Mezinárodní den muzeí připadá
letos na pátek 18. května. Obě
expozice budou návštěvníkům
přístupny zdarma.

Muzejní noc na Bělišti
1. června 2012

II. Muzejní noc
v Železném Brodě
V rámci celorepublikového
festivalu pořádá Městské muzeum
II. ročník Muzejní noci, která
letos proběhne na Bělišti.
V pátek 1. června zůstane národopisná expozice otevřena do
pozdních nočních hodin. Vstup do muzea
bude zdarma.
Návštěvníci muzea tento večer nebudou
pouhými tichými pozorovateli krásných
předmětů z časů našich předků, ale budou mít
příležitost se aktivně zapojit do činností, které
kdysi byly přirozenou součástí života na
vesnici. Malí i velcí si vyzkouší použití
kuchyňského nářadí a náčiní, které už
z dnešních domácností vymizelo.
Z muzejního depozitáře vybereme několik
předmětů a všichni budou moci hádat na co,
nebo jak se předměty používaly.
Do Muzejní noci se letos zapojí také Dům
dětí a mládeže Mozaika, jehož lektorky
představí jednoduchou a zajímavou techniku
tvorby smaltů. Kreativní jedinci si budou
moci vytvořit výrobek dle vlastní fantazie.

Pro děti zahraje železnobrodský divadelní
soubor Tyl pohádku O Červené Karkulce
(začátek v 19.30) a zlatým hřebem večera
bude hudebně zábavné vystoupení turnovské
kapely Mackie Messer Band, která zahraje
repertoár z oblasti dixie, jazzu, blues a world
music trochu jinak, než je v kraji zvykem
(www.bandzone.cz/mackiemesserband).
Začátek vystoupení bude kolem 21 hodiny.
Těšíme se na setkání s vámi!

KULTURNÍ AKCE

1. 6. 2012 (18–23 hod.)

Festival muzejních nocí pořádá Asociace
muzeí a galerií České republiky s podporou
Ministerstva kultury ČR
(www.muzejninoc.cz).

Nové značení „Poznávacího okruhu Trávníky“ v Železném Brodě
Poznávací okruh Trávníky byl nově označen 23 vodorovnými
značkami umístěnými přímo na komunikacích, které okruhem vedou.
Jedná se o zelenou značku ve tvaru písmene „T“ jako Trávníky, kterou
prochází písmeno „O“ jako okruh. Celá značka je doplněna šipkou
udávající směr. Pro lepší orientaci našich občanů i turistů
upozorňujeme na to, že cesta je značena pouze jedním směrem, a to
z Malého náměstí přes areál kostela a dále ulicemi Hluboká, Fr.
Balatky, Zahradnická, Železná a končí v ulici Jirchářská. Věříme, že
nové značení přispěje k lepší orientaci návštěvníků tohoto krásného
turistického cíle.
Alena Matějková, odbor kultury a školství
www.zeleznybrod.cz
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Městská galerie Vlastimila Rady
Výstava skla Václava Řezáče „Třetího května – sklo, praskliny, skleničky“

KULTURNÍ AKCE

Vernisáž výstavy se uskuteční 3. května od 17 hodin. Díla svého žáka uvede světově
uznávaný malíř a sklářský výtvarník Vladimír Kopecký.
Kromě volné tvorby ve skle se Řezáč věnuje „Novější práce Václava Řezáče jsou zaměnavrhování nápojového skla, které se vyrábí řené k experimentaci s podstatně uzavřenější
v místních sklářských firmách. Tam dochází tvarovou formou. Dřívější dynamika neprak propojení jeho svobodného uvažování se
videlných, hutnicky tvarovaných plastik je
zcela funkčními principy sklenic, vyráběných
v nich nahrazena blokem ze skleněných
z technického skla. Autor v současné době
desek. Formální strohost narušují lineární
pracuje na projektu, jehož cílem je propojit struktury prasklin či řezaných struktur na
svět vidících se světem nevidomých. Václav jednotlivých vrstvách, které uzavřený tvar
ŘezáčFišerová
jako dekor sklenic využívá Braillova naplňují drobnopisnou tříštivou světelnou
Táňa
písma pro nevidomé.
září. Některé z prací jsou koncipované jako
„Řezáč na sebe
prostorové inupozornil fouka- Otevřeno: 4.–27. května, úterý – neděle 13–16 hod. stalace s konnými objekty, tvafrontací podobrově vycházejíných nervních
cími z nádob.
struktur v bloku
Podařilo se mu
se světelně tév nich zakonzerměř uzavřevovat dojem žinými tvary. Je
vého měkkého
zřejmé, že autor
materiálu tvarohledá další vývaného u sklářské
razové cesty
pece. Křehkost
v práci se sklem
skla ještě zvýa bude zajímavé
raznil razantním
sledovat tuto
propískováním
jeho linii i naa přiblížil se tak
dále.“ (Mgr. Ivo
hranici soudržnosti materiálu. Skleněnost,
Křen, kurátor sbírky skla Východočeského
výraznou barevnost, sochařské vyznění
muzea v Pardubicích).
a prostorovost těchto objektů podtrhl reliéfní
plasticitou, živou rotací tvaru a zejména
V současnosti Václav Řezáč pracuje jako
proměnlivými průhledy hmotou.” Tak
manažer studia skleněné tavené plastiky
hodnotí dosavadní dílo Václava Řezáče Mgr.
Lhotský s. r. o., Železný Brod, kde se spolu
Milan Hlaveš, PhD, vedoucí sbírky skla,
s majitelem a výtvarníkem Zdeňkem
keramiky a porcelánu, kurátor sbírky
Lhotským podílejí na vytváření největších
moderního a současného skla a keramiky
skleněných objektů na světě.
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.
Jako absolutní novinku ve vlastní tvorbě autor
www.vaclavrezac.cz
představí objekty z tabulového skla, plné
MgA. Vaclav Řezáč, tel. 774 999 477
jemných prasklin. Ty jsou úmyslně vytvořené
email: vaclav_rezac@seznam.cz
a poskládané do kompozic tak, aby rozzářily
vnitřní světlo objektu.
Výstava „Jakou barvu má jaro“

22
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M. Klinger
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OHŇOSTROJ NA STAVIDLECH

Od 19. hod. hraje dechová hudba Broďanka.
Občerstvení zajištěno.
Ohňostroj začne ve 21.30 hodin
Martina Hýrková
SKLO

překlady - tlumočení
602 224 201

KULTURNÍ AKCE

4. května 2012

SDH Hrubá Horka pořádá

HALUŠKOVÉ COUNTRY
K tanci a poslechu hrají KAPELNÍCI
SOKOLOVNA HRUBÁ HORKA
v sobotu 5. 5. 2012 od 20 hodin
Podávají se halušky na plátě pečené a o jiné
občerstvení nebude nouze.
!!SLOSOVATELNÉ VSTUPNÉ!!

www.zeleznybrod.cz
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Kittelova pouť sv. Josefa na Krásné
1. 5. 2012
9.30 hod.
ź Zahájení poutě, převzetí daru a umístění plastiky
prof. Miloslava Jágra (před farou)
ź Výstava „Masožravý svět“- technika manipulované
fotografie – Mgr. Jan Heger, Jablonec n. N. (fara)
ź Armillaria o. s. – ČSOP - Dílničky z přírodních
materiálů (fara)
ź Slavnostní otevření Kittelova muzea

KULTURNÍ AKCE

10.00 hod.
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ź SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ
ź (kostel sv. Josefa) celebruje arciděkan páter

Mgr.Radek Jurnečka z Liberce, doprovázet ho bude
zpěv Chrámového sboru kostela sv.Jakuba ze
Železného Brodu pod vedením p.Věry Hlubůčkové
11.00 hod.
ź kapela Voliéra - originální hudba k poslechu (před farou)
ź divadélko Matičky: Stojí, stojí, domeček (za kostelem)
ź koníčci p. Šeflové (louka nad kostelem)

12.00 hod.

KITTELOVO MUZEUM

ź slavnostní zahájení výstavy „Bylinkami a ovocem proti nemocem“ o podomácké výrobě

nápojů z ovoce a bylin s PhDr. Vladimírou Jakouběovou
ź představení nové brožurky „Příroda léčí tělo i duši aneb čtení o tom, jak léčivé rostliny

po staletí lidem pomáhají“ od Líby Novotné
ź zahájení nové veřejné sbírky „Krásné Kittelovsko“

13.00 hod.
ź Huntířovský smíšený pěvecký sbor - Mgr. Věra Paldusová (před farou)
ź divadélko Matičky: O třech prasátkách (za kostelem)

14.00 hod.
ź Folklorní soubor Nisanka z Jablonce nad Nisou (před farou)

15.00 hod.
ź Smíšený pěvecký sbor Janáček z Jablonce nad Nisou (kostel sv. Josefa)

Pak už jen opékání buřtíků u ohýnku s kytarou.
Po celou dobu poutě domácí občerstvení ve farské kuchyni, u hasičů a ve stáncích.
Doprava: v 8.40 hod. odjezd autobusu ze Železného Brodu z Malého náměstí, s obvyklými autobusovými zastávkami přes Těpeře a Alšovice.
Změna programu vyhrazena.
Srdečně Vás zveme.
www.zeleznybrod.cz

Matice děkanství Železnobrodského, Obec Pěnčín
Římskokatolická farnost Krásná, Krásnohled o. s.
Kitl s. r. o. a Kittelovo muzeum
ZPRAVODAJ KVĚTEN 2012

možná jste již zaregistrovali nedávnou akci
"Tančírna s Big'O'Bandem", která se konala
7. dubna v sokolovně Jirkov. Akce se
mimořádně vydařila a celý náš Big'O'Band si
ji opravdu užil. Proto přijměte pozvání na
další díl tohoto pravidelného křepčení, jež se
bude konat 5. května 2012 opět v sokolovně
Jirkov od 20.00 do 1.00 hod. Na akci zahraje
jako host BigBand Železný Brod a také
Taneční orchestr ZUŠ Železný Brod. Celým
večerem pak bude provázet, jako tomu bylo
i minule, náš Big'O'Band z Liberce pod
taktovkou Marka Ottla. Zveme všechny
fanoušky swingu, funky, jazzu, ale i rocku
a popu, aby neváhali a přišli za námi i tento
večer, který bude jistě neméně úžasný, jako
ten minulý. Na "Tančírně s Big 'O' Bandem"

www.zeleznybrod.cz

KULTURNÍ AKCE

Vážení a milí občané Jirkova a blízkého i dalekého okolí,
nebude, kromě skvělé muziky a zábavy, nouze
ani o dostatek jídla a pití, budeme připraveni
na nájezdy žíznivců i hladovců a chybět
nebude ani stylová výzdoba sálu. Po skončení
oficiální "Tančírny" bude ještě následovat
Jam Session pro otrlé. Pro všechny, kdo
nejsou přímo z Jirkova, vypravuje
Big'O'Band autobus, který pojede v 19.40
hodin z Malé Skály přes Líšný a Železný
Brod. Po skončení akce Vás autobus zase
rozveze do Vašich domovů. Tak rozhodně
přiďte a řekněte i svým známým - vítáni jsou
všichni. Budeme se na vás moc těšit.
Váš Big'O'Band.
Marek Ottl - kapelník Big`O`Band
tel - 774376378
marek@bigoband.cz
www.bigoband.cz

ZPRAVODAJ KVĚTEN 2012

25

KULTURNÍ AKCE

26

www.zeleznybrod.cz

ZPRAVODAJ KVĚTEN 2012

Pozvánka místní skupiny České křesťanské
akademie – Český ráj:

Srdečně zveme na již 16. svatojanskou pouť u kostelíčku sv.
Jana Nepomuckého na Poušti

Pozvánka na svatojanskou pouť
a XXXIII. koncert Na Poušti

V 11 hodin začíná mše svatá,
kterou bude sloužit P. Tomáš
Halík.
Zazní "Missa brevis a tre voci"
Michaela Haydna, kterou zazpívá kostelíčkový filharmonický
sbor, diriguje Bohuslav Lédl.
Po bohoslužbě připraví farníci
pro poutníky občerstvení a nabídnou své rukodělné výrobky
i další různé drobnosti velké
hodnoty.
Nedílnou součástí pouti bude
opět v prostorách kostelíčku
výstava kreseb a grafik z díla Jana Hrubého,
která bude mít své pokračování v Městském
muzeu Na Bělišti.
Ve 13.30 hod. zahrají „Matičky“ ze Semil
nejmenším dětem už tradičně pohádku,
tentokrát „O kohoutkovi a slepičce“.
V 15 hod. se prostorami kostelíčku rozezní
již XXXIII. benefiční koncert – Josef
Kainar v písni. Známé i neznámé písně
básníka Josefa Kainara zazpívají Eva Lédlová
& Karel Jakubů za klavírního doprovodu
Bohuslava Lédla. Umělce nemusím představovat, v našem životním prostoru jsou
dostatečně známi.
Své umění a dovednosti představí kolem
kostelíčku místní skauti - připraví atrakce
www.zeleznybrod.cz

Těšíme se na bohatou účast. Rezervujte si
nejen tento večer, ale i následující sobotu.
P. Tomáš Halík bude v 11 hod. celebrovat
i slavnou poutní mši sv. v kostelíčku sv. Jana
Nepomuckého Na Poušti, kde probíhá
následně již 16. svatojanská pouť.
Ing. arch. Martin Tomešek

KULTURNÍ AKCE

Srdečně zveme na přednášku a besedu s presidentem ČKA Prof. Dr. Tomášem Halíkem:
VÍRA NEVĚŘÍCÍCH
v pátek 18. května 2012, 18.15, v Kulturním
centru Kino v Železném Brodě.
Otce Tomáše určitě nemusím představovat,
neboť nás už několikrát poctil svou návštěvou
a kromě toho je dostatečně mediálně známý.

v sobotu 19. května 2012
a hry pro děti a mládež i pro každého, kdo se
mladým cítí.
Protože výnos z pouti bude opět investován do
údržby a obnovy kostelíčku a farního areálu,
vítáme jakoukoliv formu podpory – ať už
dobrotami, vlastními rukodělnými pracemi,
výtvarnými díly, jinými dary či přiložením
vlastních rukou k tomuto společnému dílu.
Hlaste se na faře, v lékárně U Anděla (tel.
483389239, ev. 603871613), e-mailem
(arch.tomesek.zb@iol.cz), nebo můžete přijít
pomoci přímo ke kostelíčku. Bude nám
potěšením i povzbuzením.
VŠICHNI, které tato zvěst zastihne, JSOU
SRDEČNĚ ZVÁNI!
Pro starší a těžce se pohybující spoluobčany
zajistíme odvoz v 10.30 od lékárny U Anděla,
případně dle dohody.
za organizátory Martin Tomešek
ZPRAVODAJ KVĚTEN 2012
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Předprodej vstupenek na Turistickém informačním středisku Železný Brod

www.zeleznybrod.cz
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E

TJ Sokol Alšovice Vás srdečně zve na

2. ALŠOVSKÝ JARMAREČEK
26. května 2012 od 14 hod.
STÁNKOVÝ PRODEJ – cukrovinky, suvenýry, skleněné figurky, dřevěné hračky aj.
ATRAKCE PRO DĚTI – projížďky na koních, balónky, lukostřelba, vláček, chůdy aj.

od 18 hod. – živá hudba KAPELNÍCI
Buřtíky z udírny, masíčko na grilu, kořalička,
vínečko červené i bílé, pivečko chlazené,
vstupné dobrovolné.

www.zeleznybrod.cz
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Přednáška: Ing. Miroslav Hrabica
autor knih o zdraví a lidském hledání, který také dobrým slovem,
radami i laskavýma rukama pomáhá trpícím ke zdraví a štěstí

KULTURNÍ AKCE

O LÉČENÍ (I ZRÁNÍ) LIDÍ
A PŘEDÁVÁNÍ (I ODEBÍRÁNÍ)
ŽIVOTNÍ SÍLY
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Léčení lidí jako forma služby druhým.
Vytváření duchovní i energetické ochrany. Léčení
kontaktní, bezkontaktní i na dálku. „Někdo mně stále bere
energii!“ Masáž jako zdroj nových sil. Jak se na masáž připravit, jak se během masáže
chovat a také co udělat po ní z pohledu nemocného i z pohledu maséra. Ukázky
některých masážních postupů. Pohlazení slovem.

úterý 29. května 2012 17.30–19.45 hod.

vstupné 70 Kč

Městský úřad budova „B“ (zasedací místnost 3. patro)
nám. 3. května, ŽELEZNÝ BROD
Blíže: 602 224 201, www.hrabica.cz

Dále připravujeme na červen
3. června

DEN DĚTÍ
start mezi 13–16 hod.
Pořádá TJ Sokol a Město Železný Brod ve spolupráci s místními
sportovními organizacemi. Sportovní disciplíny a soutěže pro celou
rodinu. Opékání špekáčků za sokolovnou. Po absolvování všech disciplín
obdrží každý účastník diplom a dárek. Vstupné zdarma.

8.–10. června

ŽELEZNOBRODSKÝ JARMARK
Tradiční jarmark s bohatým kulturním programem, stánkovým prodejem
a atrakcemi po celém městě. Více informací a program celého jarmarku
bude upřesněn v příštím vydání Železnobrodského zpravodaje nebo již
nyní na www.zeleznybrod.cz vpravo ikona Železnobrodský jarmark.

16. června

MTO VE BZÍ od 20 hodin
Koncert skupiny MTO (Malý taneční orchestr) Universal Praha. Vystoupí
opět se svými sólisty: Tomáš Hanák, František Skála, Lenka Vychodilová,
Zdeněk Lhotský, Aleš Najbrt, Luděk Polifka a další. Přijďte se pobavit,
zatančit si a užít červnový sobotní večer.
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním středisku Ž. B. od 1. 6.
Pořádá Občanská beseda, Sokol Bzí a BZOS.
Více na www.obecbzi.cz, www. bzos.cz

www.zeleznybrod.cz
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Blahopřejeme jubilantům
V měsíci dubnu 2012 oslavili významné
životní jubileum tito naši spoluobčané.
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti

75 let
Eva Klesalová
Eva Švitorková
Teo Sturm
80 let
Radomil Raja
Bohuška Mastníková
Olga Havlíčková
81 let
Zdeněk Šimek
82 let
Jarmila Hloupá
Hana Mouchová
Božena Vavřichová
Hana Strouhalová
83 let
Danuška Ševčíková
Miloslav Maxa

Jiří Buriánek
Miloslava Špidlenová
84 let
Ladislav Špidlen
85 let
Miluška Vágnerová
Eva Fidlerová
Jiří Vrchovský
František Bezdička
86 let
Miloslava Hádková
Alena Kolářová
Václav Havlas
87 let
Miroslava Honsová
Hana Sochorová
88 let
Vladislav Salaba
Jiří Drda

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

70 let
Eva Knoflíčková
Zdeňka Tománková
Jaroslava Dévová
Jaroslava Flajšmanová

89 let
Josef Vetlý

Pokud oslavíte narozeniny v měsíci květnu 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. května 2012.

www.zeleznybrod.cz
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Z novinek v Městské knihovně
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Tana French: NA VĚRNOSTI
Život Franka Mackeyho změnil v devatenácti
letech jediný rozhodující okamžik. Jeho dívka
Rosie Dalyová, se kterou měli v úmyslu
společně utéct do Londýna, nepřišla na
smluvené místo srazu v uličce Na věrnosti. Od
té chvíle o ní Frank neslyšel. Po dvaceti letech
Frank stále žije v Dublinu a pracuje u policie
na oddělení tajných operací. Se svou rodinou
zpřetrhal veškeré vazby. Jednoho dne mu však
zavolá sestra, že se našel Rosiin kufr. Návrat
do uliček dětství a dospívání vrhá Franka zpět
do minulosti, vyvolává temné polozapomenuté vzpomínky, v jejichž spleti hledá
stopy, aby rozluštil případ, který ovlivnil jeho
celý dosavadní život.
Carlos Ruiz Zafón: MARINA
Hrdina románu student Oskar Drai při jedné
ze svých toulek Barcelonou potkává
odvážnou dívku Marinu, která se s ním
vydává odhalit taje historie města. Nemají
však ani tušení, jaké hrůzy na ně v temných
uličkách Barcelony čekají.
Claudia Pineiro: TVÁ
Tragikomický příběh argentinské autorky
přináší ve své úspornosti krutě pronikavou
a překvapivě mnohostrannou analýzu
lidských vztahů, poznamenaných předstíráním. Poté, co hlavní hrdinka náhodou
objeví milostné psaníčko s otiskem rtů a podpisem Tvá, sleduje manžela na noční
dostaveníčko s milenkou a stane se svědkem
tragické nehody. Tato nahodilá smrt uvede do
pohybu sérii událostí, v níž každý hraje sám za
sebe a nikdo není zcela bez viny.
Pavla Smetanová:
POD CYPŘIŠEM SE SKLENKOU OUZA
Po úspěchu knih Příběhy z olivového ostrova
a Korfu bez průvodce nás Pavla Smetanová
znovu svým netradičním způsobem zve na
Korfu, aby nám představila ještě další půvaby
a překvapení tohoto ostrova.
Milan Martinec: KOLMO NA MOSKVU
A DALŠÍ CYKLOCESTY PO EVROPĚ
Cykloturista Milan Martinec ve své knize líčí
s nadhledem a jemným humorem svoje
poslední čtyři výpravy do čtyř světových stran
www.zeleznybrod.cz

po Evropě, zmiňuje se v ní
celkem o 23 navštívených
zemích.

Pro děti a mládež:
Christopher Paolini: INHERITANCE
Dlouho očekávaný čtvrtý díl fantasy ságy
o Dračích jezdcích. Není tomu tak dávno, co
byl Eragon obyčejným chudým farmářským
chlapcem a jeho dračice Safira pouhým
modrým kamenem v lese. Nyní právě na nich
závisí osud celé civilizace! Dlouhé měsíce
výcviku a bojů přinesly mnohá vítězství
a naději, ale také srdcervoucí ztrátu. A ta
nejtěžší bitva je přitom teprve čeká: musí se
postavit samotnému Galbatorixovi. Ale
podaří se jim porazit samotného krále zla
a obnovit v Alagaesii spravedlnost? A pokud
ano, co budou muset obětovat?
Vlastimil Vondruška:
FIORELLA A HŘBITOV UPÍRŮ
Třetí historická detektivka pro mládež
známého autora, píšícího většinou pro
dospělé. Fiorella je nejen dcerou italského
alchymisty císaře Rudolfa II., ale v převleku
za chlapce je i jeho učedníkem. Už rok žije
v Praze a se svými kamarády Martinem
a Lukášem několikrát prokázala mimořádný
důvtip, když rozluštila záhady, na které rozum
dospělých nestačil. Jenže hrozí nové
nebezpečí. Tělo mrtvého muže, které se našlo
na předměstském hřbitově, má na krku otisky
upířích zubů.
Miloš Kratochvíl:
RYBÁŘI A HASTRMANI
Vítejte do společnosti vodníků. Humorné
příběhy líčí všední i sváteční dny docela
obyčejné vltavské hastrmanské rodiny
Zeleňákových. Dočtete se o tom, jak se
vodnický kluk Dušan zamiloval do
hastrmanské holky Pěnky nebo jak se známá
firma vodník Oskar Šplíchal chtěl vyhýbat
poctivé práci a sumce Matěje vydával za
žraloka. Pod vodou se dějí věci!
Dana Hudíková
vedoucí knihovny
ZPRAVODAJ KVĚTEN 2012

Listování – Pachatelé dobrých skutků
Kratochvíla. Na představení bude navazovat
soutěž v knihovně, výtvarné dílny, při kterých si
děti vyrobí masky jednotlivých postav z Pachatelů
dobrých skutků a dramatická dílna, v jejímž rámci
se pokusíme s dětmi
dramaticky ztvárnit některé situace z knížek. Nejšikovnější účastníci
odměnou získají knížky pana Kratochvíla
a trička s potiskem obálky knížky.
Projekt Pachatelé dobrých skutků by měl
vyvrcholit v září návštěvou autora knížek
Miloše Kratochvíla a ilustrátora Milana
Starého.
Dana Hudíková
vedoucí knihovny

PŘÍSPĚVKY

V úterý 10. dubna proběhlo v KC-kino
představení souboru scénického čtení
Listování na motivy knížek Miloše
Kratochvíla Pachatelé dobrých skutků,
především posledního dílu nazvaného
Klofáci. Dva mladí českobudějovičtí herci
Pavel Oubram a Věra Hollá dokázali úžasným
způsobem ztvárnit hrdiny knížky – dva
nerozlučné kamarády soupeřící o přízeň jedné
spolužačky a převtělovat se během představení do rolí dalších spolužáků a aktérů
příběhu a přitom vystihnout podstatu moudře
laskavého příběhu pana Kratochvíla a vytěžit
z něj nejhumornější situace. Kino naplnili do
posledního místečka žáci 1.–4. tříd obou
základních škol, celkem asi 190 dětí plus
pedagogický doprovod a všichni se dobře
bavili.
Představením Listování jsme zahájili
rozsáhlejší projekt věnovaný knížkám pana

Gratuluji Tomáši Halamovi k výbornému umístění v Národní soutěži
Základních uměleckých škol.
Műller Rudolf
www.zeleznybrod.cz
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Pečovatelská služba
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Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem
aktivního stárnutí. Naši senioři v pečovatelském domě byli aktivní už od prvních
dnů letošního roku.
Koncem loňského roku pilně sháněl podklady
pro připravovanou výstavu v DPS pan ing.
Nejedlo. Soustředil se na významná životní
jubilea B.Němcové, K.J.Erbena, F.Škroupa
a F.Kmocha. V lednu uspořádal pro naše
obyvatele i návštěvníky velkou výstavu knih,
fotografií, notových partů a různých zajímavostí ze života těchto velikánů, na které
pomalu zapomínáme. Zpestřením bylo i odpolední čtení z vybraných knih samotnými
seniory. Výstava trvala týden a po celou dobu
jí sám organizátor provázel.
Nezapomínáme na protáhnutí těla, kterému
velí V. Šťastná. Jóga nám v lednu skončila,
už se těšíme na pokračování. Několik
seniorek se každý den dopoledne schází v naší
mini tělocvičně, šlapou na rotopedu a probírají nejnovější aktuality.

34

Pěvecký sbor se letos sešel jenom jednou,
z důvodu nemocí. Zúčastňovat se začaly už
tři děti, které sbor rozveselují a moc se jim tam
líbí.
Žolíky, karetní hru ne o peníze, každý měsíc
organizuje pečovatelka E. Majšajdrová. Jde
o hodně. Vítěz dostane ovocné vitamíny.
O něco dobrého k jídlu se starají L. Havlíčková a A. Žídková. Na přání už byly letos
buchty, nepečená střecha a zelňačka. Vždy se
rozvoní celý dům.

Jen zmizel sníh, pracovitá „Anička“ vzorně
zametla chodník až k fotbalovému hřišti.
První teplejší dny už lákají naše dvě
zahradnice, aby okopávaly a vysazovaly na
své straně skalky. Zastavte se, až půjdete
kolem na procházku.
Další velkou aktivitou jiné party obyvatel
byla příprava na Velikonoce. Celý měsíc
vyráběli ozdoby, kterými si sami vyzdobili

společenskou místnost na velikonoční
posezení. Díky paní Jitce Šírkové z DDM
Mozaika se naučili plést z pedigu košíky
a malovat vajíčka. Jediný muž z party měl
snad nejlepší výrobky. Zajíčky, beránky
a jiné pečivo na ozdobení stolů upekla
pečovatelka A.Žídková. Líbilo se tak, že
začalo v průběhu týdne záhadně mizet.
Během měsíce dubna jsme navštěvovali
výstavu našeho rodáka, sklářského
výtvarníka M. Klingera. Průvodkyní nám
bývala naše obyvatelka, jeho žena.
Jsem ráda, že jsou obyvatelé DPS tak aktivní,
sami přicházejí s nápady, co bychom mohli
udělat, vylepšit. Hned mají i lepší náladu,
když se něco vydaří.
Příště se podíváme do Bzí.
Ještě jedno připomenutí pro ostatní
seniory ve městě. Pokud se potřebujete
nutně dopravit k lékaři nebo na úřad a Váš
zdravotní stav to nedovoluje, domluvte se
telefonicky a s časovým odstupem na čísle
725 836 991. Bude-li to z organizačních
důvodů možné, naše PS Vás odveze.
J. Havlíková, vedoucí PS

www.zeleznybrod.cz
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Sdružení zdravotně postižených

e-mail:
e-mail:

neslysicizb@seznam.cz
SZdPZB@seznam.cz

út

Příspěvek
Výbor SZdP požádal Krajský úřad o grant, ze kterého by byl financován na poliklinice v Žel.
Brodě nový výtah, bezbariérové přístupy, sociální zařízení, recepce a přístupová cesta k
poliklinice. Dobrá věc se podařila! Sdružení získalo 4 miliony korun, které byly převedeny
na účet polikliniky a z nich financovány již zmíněné akce. Jménem 170 členů naší
organizace přejeme poliklinice dobré doktory, usměvavé sestřičky, dobrý zdravotnický
personál a aby se jim dobře dařilo.
Josef Brynda, předseda SZdP
Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v budově internátu na Poříčí. Bližší údaje ve
vývěskách v ul. Masarykova na tržnici, na Brodci u samoobsluhy nebo v internátě na Poříčí
(I. poschodí).
Marcela Minářová
www.zeleznybrod.cz
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se koná pouť na Krásné, kde budeme prodávat naše výrobky, které zde
budou k dostání po celou turistickou sezonu.
2. 5.
stř
Schůze výboru od 14 hod.
7. 5.
po
Úřední den od 14 hod.
16. 5. stř
KVĚTINKOVÝ DEN – český den proti rakovině.
V letošním roce se liga proti rakovině zaměřila na onemocnění ledvin.
Proč? V současné české realitě je onemocnění ledvin závažným
problémem! Za posledních 35 let narostl výskyt nádoru ledvin téměř na
čtyřnásobek! V onemocnění jsme předstihli nejen Evropu, ale celý svět.
Hýčkejme své ledviny! Zlepšeme pitný režim, konzumujme kvalitní
potraviny, nekuřme, předcházejme zánětům v organismu, dejme si
opravit chrup, pohybujme se, nekombinujme po svém léky,… Změňme
své návyky preventivně, ne až se dostaví potíže. Staňte se šiřiteli těchto
myšlenek a začněte zakoupením kvítku během celostátní sbírky 16. 5. Po
celý tento den si můžete zakoupit žlutý kvítek (20 Kč) od našich prodejců
– členů našeho sdružení! Podpoříte nejen výzkum, ale i zlepšení
podmínek pacientů. Děkujeme za vaši podporu!
25. 5. pá
Odjezd účastníků na pobyt do Itálie ( Bibione-Pineda ).
Sledujte vývěsku, kde bude upřesněna hodina a místo odjezdu.
Kurz znakového jazyka po dohodě s lektorkou pí. M. Paldusovou.
Připravujeme výlet do Jíčína a okolí ( 13.6. ) sledujte vývěsku.
1. 5.

35

Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská
Úspěch sklářské školy – Junior Glass Match
Sanssouci 2012
Již pátým rokem se vybrané práce našich
studentů účastnily ve sklářské soutěži
zaměřené na tvorbu studentů středních a vysokých škol. Naše škola získala v mladší
kategorii středních škol 1. místo za dvojici
broušených číší od studentky Barbory
Štefánkové.

společnosti Imperial Karlovy Vary a. s., která
k účasti zve nejenom české sklářské školy, ale
rovněž školy zahraniční (Slovensko, Polsko,
Maďarsko). V konkurenci 12 škol a celkovém počtu 48 přihlášených prací nás v letošním roce reprezentovaly tyto studentské
realizace: „Baobaby“ od Andrey Bariakové
(oddělení skleněných figurek), instalace
„Cukrárna“ od Marie Cvrčkové (odd. hutně
tvarovaného skla), rytý skleněný objekt od
Hany Hanušové a malovaný objekt „Film
mých vzpomínek“ od Pavlíny Zelenkové.

PŘÍSPĚVKY

Ohlédnutí za úspěchem Jana Jelínka
Ve dnech 14.–20. 3. 2012 se v německém
Mnichově uskutečnil další ročník mezinárodního veletrhu Internationale Handwerksmesse München, který je tradičně spojený
s výstavou autorů do 30 let „Talente 2012“.
Přehlídka prací 98 umělců, designérů,
studentů a uměleckých řemeslníků z 28 zemí
celého světa zahrnovala osm různých
kategorií (kov, keramika, sklo, textil,
nábytek…) a setkala se s velkou pozorností
návštěvníků, kterých bylo v letošním roce
téměř 135.000. Kategorii skla reprezentoval,
jako jediný za celou Českou republiku, náš
student Jan Jelínek. Jeho soubor interiérových
váz „Balustrade“ vznikl v několika barevných
variantách v rámci klauzurních prací na jaře
2011. K projektu „Talente“ je vydán obsáhlý
katalog.
Martin Hlubuček
Barbora Štefánková, broušené číše
opálem podjímané granátové sklo
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S výsledky letošního ročníku sklářské soutěže
byla spojena velká očekávání, protože v ní
škola získala v předcházejících letech řadu
ocenění: 3 × první místo (2008, 2009, 2010),
dvakrát místo druhé (2008, 2011) a jednou
speciální cenu za nejlepší řemeslné zpracování (2010). Junior Glass Match Sanssouci
je jediná sklářská soutěž svého druhu v České
republice a tradičně se koná pod patronací
www.zeleznybrod.cz
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Dům dětí a mládeže Mozaika
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PROBOUZENÍ SKŘÍTKŮ

Pozor, pozor! Voláme všechny kluky a děvčata, rodiče i prarodiče.
Skřítkové a lesní bytosti v okolí Černické skály u Železného Brodu potřebují
vaši pomoc. Zveme vás proto na velkou pohádkovou cestu PROBOUZENÍ SKŘÍTKŮ.
Začnáme u DDM Mozaika, kde si zvolíte trasu a obdržíte mapu. Chytrou hlavu, šikovné
ručičky a radostné odhodlání si vezměte s sebou, budete vše potřebovat.
Start mezi 9–10 hod. startovné: 20 Kč / osoba (rodiny zapojené do soutěže Aktivní rodina zdarma).
V cíli pro unavené poutníky je možné občerstvení (opékání buřtů,…) .

ź 21. 6. 2012 Malá neckyáda – malá plavba po Jizeře od 16 hod. (seznámení s plavidly,

bezpečností a vlastní plavba)
ź Vyzýváme všechny šikovné lidičky, kteří by chtěli vytvořit logo pro náš Dům dětí a mládeže

Mozaika. Návrhy prosím zasílejte na www.ddm.zb@seznam.cz. Za projevenou snahu
předem děkujeme.
Eva Rydvalová

Motorkářská mše v kostele sv. Jakuba Většího

SPORT

12. května 2012 v 11 hod. na Malém náměstí v Železném Brodě. Farář Jan Jucha požehná
motorkářům před zahájením sezóny.

www.zeleznybrod.cz
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Hokejový turnaj v Ingolstadtu
prohráli 1:2. Prohra znamenala zápas o třetí
místo s domácími Crazy Parents "A" a protože
jsme se chtěli do Brodu vracet s medailí na
krku, zabrali jsme a zápas vyhráli 1:0.
I přes malé klopýtnutí v semifinále jsme hráli
celkově pěkný hokej a myslím, že jsme tak
důstojně reprezentovali nejen naše město, ale
i všechny, kteří nám fandí a mají co do činění
z dlouholetou tradicí hokeje v Železném
Brodě od jeho zrodu až po současnost. Těm
všem patří náš dík, jakož i všem sponzorům:
p. Jiřímu Novotnému – Autodoprava
a Autoškola,
p. Romanu Daníčkovi – Zemní Práce,
p. Romanu Cvrčkovi – JRJ Elektro,
p.Václavu Horáčkovi
a v neposlední řadě Městu Železný Brod.
Cílem našeho zájezdu bylo utužit kolektiv,
poměřit síly s novými soupeři a hlavně si užít
pohodu sportovního a kamarádského ducha,
který se v dnešním sportu bohužel vytrácí.
S úsměvem na tváři proto mohu za celý
kolektiv HC Železný Brod říci, že pokud nám
opět budou okolnosti, naše rodinné rozpočty,
sponzoři a Město nakloněni i v příštím roce,
rádi si tento krásný zážitek zopakujeme.
Za HC Železný Brod - Tomáš Pavlata.

SPORT

Při brouzdání po internetu jsme jednoho dne
narazili na odkaz mezinárodního hokejového
turnaje neregistrovaných mužstev v Německu. Téměř okamžitě jsme se rozhodli, že
pojedeme. S finanční pomocí z vlastní kapsy,
sponzorů a s velkou finanční i materiální
podporou Města Železný Brod se nám
podařilo v téměř šibeničním termínu nechat
ušít sadu krásných nových dresů a také sehnat
potřebné finance na cestu, ubytování a startovné. Dne 23. 3. 2012 jsme tedy vyrazili směr
Německo do města Ingolstadt vzdáleného 450
km. Samotný turnaj se uskutečnil v sobotu
24. 3. 2012 a první zápas jsme odehráli hned
s jedním z nejsilnějších týmů LA
Puckhunters. Premiéru jsme zvládli a vyhráli
4:1. Druhý zápas jsme hráli s obhájcem
loňského vítězství ISA Rriders München
a opět jsme vyhráli, tentokrát 1:0. Třetí zápas
byl oddychový s domácím "B" týmem Crazy
Parents, ten jsme vyhráli 4:0. Ze skupiny jsme
tedy postupovali z prvního místa bez ztráty
bodu a v semifinále nás čekal soupeř
z Rakouska, tým SAT 1. I tento zápas jsme
měli převahu a celou dobu vedli, ale sportovní
štěstíčko nám ukázalo záda, a tak po našich
několika neproměněných šancích naopak
soupeř své dvě využil a my překvapivě
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Město děkuje za skvělou reprezentaci!
www.zeleznybrod.cz
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Fotbalový klub Železný Brod
Ve dnech 27. 3. a 28. 3. 2012 sehráli
dorostenci TJ FK ŽBS Železný Brod dva
přátelské mezinárodní zápasy proti dánské
sportovní škole X-CLASS ze Slagelse.
V prvním zápase hraném 2x35min.
železnobrodský tým složený převážně
z mladších dorostenců nastoupil proti B týmu
soupeře a zvítězil jasně 6:0, když góly vstřelili
2x Bezstarosta, Drobný, Maňkoš, Šefr
a Tkacz. Do druhého zápasu hraném
2x45min. nastoupili starší dorostenci
Železného Brodu a A tým školy ze Slagelse.

Zápas to byl podstatně
vyrovnanější a také tvrdší.
Hlavní rozhodčí p. Fridrich
musel občas krotit oboustranné vášně. Brodský tým vedl 3:0, ale hosté
se nevzdali a snížili na 3:2. Brod pojistil
náskok deset minut před koncem a definitivně
rozhodl a zápas tak skončil 4:2 ve prospěch
Železného Brodu. Branky domácího týmu
vstřelili:
2x Kovář, Bezstarosta a Makula.

neděle 6. 5.
ź 15.00 hod. – muži „B“ - ŽB vs. Víchová
neděle 13. 5.
ź 13.30 hod. – dorost – ŽB vs. Semily
ź 17.00 hod. – muži „A“ – ŽB vs. Semily

sobota 2. 6.
ź 14.30 hod. – „B” muži – ŽB vs. Horní
Branná
neděle 10. 6.
ź 17 hod. – muži „B“ - ŽB vs. Rokytnice

neděle 20. 5.
ź 15 hod. – muži „B“ - ŽB vs. Ruprechtice

sobota 16. 6.

neděle 27. 5.
ź 13.30 hod. – dorost – ŽB vs. Desná
ź 17 hod. – muži „A“ - ŽB vs. Desná

neděle 17. 6.
ź 13.30 hod. – dorost – ŽB vs. Česká Lípa

www.zeleznybrod.cz
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Fotbalové zápasy na domácí půdě

ź 17 hod. – muži „A“ - ŽB vs. Česká Lípa „B“
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Úspěchy TJ Sokol Železný Brod,
oddíl stolního tenisu
V sezóně, která právě skončila (2011/2012),
dosáhli stolní tenisté TJ Sokol Železný Brod
dobrých úspěchů, kdy „A“ družstvo
vybojovalo 3. místo v krajském přeboru 2.
třídy – ve složení: Janoušek Ladislav, Šonský
Jaroslav, Vrabec Jakub a Šonský Patrik,
(náhradníci: Kvapil Josef, Pospíšil Pavel,
Krauter Gunar, Bareš Karel a Bezstarosta
Filip). Čtyřhra Janoušek Ladislav a Šonský
Jaroslav byla dokonce nejlepší v celé soutěži,
když z 15 zápasů prohráli naši borci pouze
jednou. „B“ družstvo ve složení Kvapil Josef,
Hloušek Antonín, Vít Jiří a Bareš Karel,
(náhradníci: Pospíšil Pavel, Vrabec Milan,
Bachůrek Jaroslav a Bezstarosta Filip)
vybojovalo titul okresního přeborníka.
Rovněž i „C“ družstvo, které hrálo okresní

přebor 2. třídy ve složení Bezstarosta Filip,
Pelikán Josef, Štryncl David a Baňas David,
(náhradníci: Baňas Rudolf a Kopal David)
dosáhlo pěkného úspěchu, když se ve své
první sezóně umístilo na 8. místě z 12
účastníků. Vzhledem k tomu, že toto družstvo
hraje s nejnižším věkovým průměrem v okrese je příslibem do dalších let. Oddíl stolního
tenisu dále pracuje s mládeží. Pod vedením
trenéra Petra Řepíka hraje včetně „C“
družstva i několik dalších nadějí. Kromě toho
se v lednu 2012 založila nová skupina žáků
pod vedením trenéra Jakuba Vrabce. Stále
přijímáme nové členy z řad mládeže ve věku
9–11 let. Informace na tel. č. 605 972 482 či
přímo na trénincích každé pondělí a středu
kromě svátků od 15.30 do 17 hodin.
Trenér tenisu

Účetní služby JN
člen svazu účetních
nabízí zpracování

INZER
INZER
CE
CE

ź
ź
ź
ź
ź
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Řádková inzerce
Prodám zděnou zahradní chatu 4 x 5 m s
pozemkem v osobním vlastnictví v kolonii
Zálesí II.
Tel. 737 806 861, po 19 hod.

www.zeleznybrod.cz

podvojného účetnictví
daňové evidence
personální a mzdové agendy
daňové poradenství
daňových přiznání /tvrzení/

Při podpisu smlouvy na 2 účetní období
poskytujeme slevu 25 % ze smluvní
ceny po dobu 3 měsíců + daňové
poradenství zdarma po celou dobu
trvání smlouvy.
Pro doklady přijedeme, správnost
vyřešíme na místě, možné i zpracování
ve Vaší firmě.
Tel.: 739 080 921
e-mail: ucetni.sluzby.jn@seznam.cz
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Boučková
Společnost DETESK s.r.o.
výrobce technického a dekoračního skla
Přijme několik mužů a žen do dělnických profesí
pro práci v jedné i dvou směnách.
Nástup možný ihned, popř. dle dohody.
Zájemcům poskytneme podrobnější informace v sídle společnosti
nebo prostřednictvím elektronické pošty.

INZER
INZER
CE
CE

Detesk s. r. o., Příkrá 401, Železný Brod, e-mail: jitka.vavrova@detesk.cz
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