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Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
i přes to, že se Město snaží hospodařit
zodpovědně a minulý rok ukončilo
s přebytkem 8,7
mil. Kč, je před
námi mnoho velkých investičních
André Jakubička akcí, na které je
starosta Města
třeba se finančně
připravit, jako např.
rekonstrukce Malého rynku, sokolovny,
autobusového terminálu, knihovny a mnoha
dalších úkolů. Všechny se samozřejmě nedají
ani v jednom volebním období stihnout.
I proto je každá dotace, která nám pomůže
snížit zapojení našich prostředků, velice
důležitá. Období relativně dostupných dotací
navíc končí. V mnoha dotačních oblastech
zůstávají jen zbytky a připravuje se nové

Informace
pro občany
dotační období. V každém případě budou
města a obce mnohem více než v minulosti
odkázána na svůj vlastní rozpočet. Letošek
byl ale na získávání dotací celkově úspěšný.
Jednou z dobrých zpráv byla i dotace na
revitalizaci veřejných ploch, výstavbu
nových parkovišť a chodníků na sídlišti
Vaněčkova od Ministerstva pro místní rozvoj.
Sídliště by si takovou investici už opravdu
zasloužilo a výrazně by se proměnilo.
Bohužel po prvotním schválení byla podpora
zamítnuta z důvodu úsporných opatření na
MMR. Přitom se jedná o tak smysluplnou
dotaci oproti těm mnoha ostatním. Proto jsme
na ministerstvo několikrát apelovali, aby své
rozhodnutí změnilo. Poslední nepříliš
optimistické zprávy byly, že jsme mezi pěti
náhradními projekty. Zda se nakonec podaří
dotaci obhájit, nevíme. Držte palce, aby to
dopadlo.
André Jakubička
starosta Města

Pan starosta André Jakubička na jednání u pana
ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského.
www.zeleznybrod.cz
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Zastupitelstvo města Železný Brod po
projednání
ź schvaluje program dnešního zasedání
zastupitelstva města v předloženém znění
ź bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
z 13. zasedání zastupitelstva města
ź schvaluje poskytnutí daru polskému
partnerskému městu Olszyna ve výši
200 000 Kč na odstranění následků
ničivých povodní z 5. července 2012
ź souhlasí se sloučením Základní školy

ź Železný Brod, Pelechovská 800, příspěv-

ková organizace, se Základní školou,
Železný Brod, Nábřeží Obránců míru 742,
příspěvková organizace, k datu 1. 9. 2012.
Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace je
nástupnická organizace
ź 2) schvaluje Změnu zřizovací listiny
Základní školy Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace,
účinnou dnem 1. 9. 2012
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Usnesení Zastupitelstva města z 14. zasedání
konaného dne 29. 8. 2012

Usnesení Rady města z 29. zasedání
konaného dne 4. 9. 2012
Rada města Železný Brod po projednání
ź schvaluje doplněný program dnešní

ź Záhon, Liberec 7 v ceně 1 055 000 Kč
ź souhlasí s provedeným výběrovým

schůze rady města
ź schvaluje výjimku Obecně závazné

ź

ź

ź

ź

vyhlášky města Železného Brodu
č. 2/2011 o ochraně nočního klidu na
pořádání akce „Rockové loučení s létem“
před místní sokolovnou v Těpeřích dne
8. 9. 2012 do 1 hodin následujícího dne
schvaluje výpůjčku části ppč. 787/1 v k. ú.
Železný Brod firmě MK CARS, s. r. o. se
sídlem v Jablonci nad Nisou (sponzor
motoristické akce „Historic Jizera“) za
účelem vystavení prodejních vozidel
PEUGEOT ve dnech 14.–15.září 2012
neschvaluje zábor veřejného prostranství
dvěma reklamními nosiči na parcelách
č.472/1 a č.849/9, k.ú..Železný Brod ve
dnech 1. 9.–11. 10. 2012
souhlasí s provedeným výběrovým
řízením "Oprava střechy v DPS Bzí 82,
Železný Brod" a s podepsáním smlouvy
o dílo s firmou PENTAGON 1-Stanislav
Záhon, Liberec 7 v ceně 343 000 Kč
souhlasí s provedeným výběrovým
řízením
"Oprava střechy
nábřeží
Obránců míru čp. 570, čp. 571, čp. 580,
Železný Brod"a s podepsáním smlouvy
o dílo s firmou PENTAGON 1-Stanislav

www.zeleznybrod.cz

ź

ź

ź

ź

ź

řízením "Oprava fasády objektu
Masarykova ul. čp.357 Železný Brod"
a s podepsáním smlouvy o dílo s firmou
EVOSA spol. s. r. o. Frýdštejn 72,
Hodkovice 463 42 v ceně 478 000 Kč.
bere na vědomí zprávu komise pro
společenský a spolkový život ze dne
28. 8. 2012
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6 000 Kč Českém červenému
kříži Jirkov na činnost v roce 2012.
Příspěvek bude poskytnut z fondu komise
pro společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30 000 Kč TJ Sokol Těpeře na
opravu, výměnu a doplnění oplocení hřiště
před sokolovnou. Příspěvek bude
poskytnut z fondu komise pro společenský
a spolkový život
schvaluje poskytnutí 35 000 Kč na
revitalizaci městské části Poříč. Částka
bude poskytnuta z fondu komise pro
společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč SDH Jirkov na požární
soutěž Jirkovský pohár, která se
uskutečnila dne 12. 8. 2012 v Jirkově
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2012
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ź u požární zbrojnice. Příspěvek bude

ź

ź

ź

ź

ź

ź
ź

ź
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poskytnut z fondu komise pro společenský
a spolkový život
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč SDH Jirkov na požární
soutěž Jirkovská proudnice, která se
uskutečnila dne 1. 9. 2012 v Jirkově
u požární zbrojnice. Příspěvek bude
poskytnut z fondu komise pro společenský
a spolkový život
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 12 000 Kč Junáku – svazu
skautů a skautek ČR, středisko Údolí
Železný Brod na pořízení křovinořezu.
Příspěvek bude poskytnut z fondu komise
pro společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 9 000 Kč TJ Sokol Těpeře na
Rockové loučení s létem, které se
uskuteční dne 8.9.2012 na hřišti u sokolovny v Těpeřích. Příspěvek bude
poskytnut z fondu komise pro společenský
a spolkový život
schvaluje zřízení věcného břemene na
části ppč. 700 v k. ú. Chlístov u Železného
Brodu ve smyslu práva zřizovat
a provozovat soustavu na pozemku
a práva přetínat pozemek vodiči
a umisťovat vedení za cenu 50 Kč za
běžný m + sazba DPH.
odkládá žádost o uzavření podnájemní
smlouvy na pronájem prostor přízemí čp.
357 do doby úhrady dlužné částky
nájemce a žádá předložit návrh podnájemní smlouvy mezi panem Milanem
Makulou a firmou OSTARA s. r. o., se
sídlem V osikách 521/22, Praha 10 – Dolní
Měcholupy (IČ:28954157) na podnájem
nebytových prostor v přízemí čp. 357
neschvaluje pronájem části ppč. 810/1
v k. ú. Železný Brod o výměře cca 400 m2
souhlasí s přihlášením paní L. V.
k trvalému pobytu na adresu Vaněčkova
407, číslo bytu 42, Železný Brod
souhlasí s přihlášením pana P. Š.
k trvalému pobytu na adresu Jiráskovo
nábřeží 714, č. bytu 47, Železný Brod.
souhlasí s přihlášením pana M. C.
k trvalému pobytu na adresu Jiráskovo

www.zeleznybrod.cz

ź nábřeží 712, Železný Brod
ź schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

byt v Železném Brodě, Jiráskovo nábřeží
712, číslo bytu 38 uzavřené mezi Městem
Železný Brod a paní J. N. o nájemce pana
J. N., bytem tamtéž
schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na
byt v Železném Brodě, Na Vápence 752,
číslo bytu 79, uzavřené mezi Městem
Železný Brod a paní I. W. o nájemce pana
A. W., bytem tamtéž
souhlasí s udělením výjimky paní D. V.,
trvale bytem Tatobity, 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
bere na vědomí zprávu bytové komise z
výběrového řízení otvírání obálek
nabízených bytů dne 27. 8. 2012
schvaluje přidělení bytu č. 50 o velikosti
1+2, Vaněčkova 407, Železný Brod, panu
M. M., nyní trvale bytem Železný Brod,
nájemné je stanoveno na 64 Kč/m2.
Prvním náhradníkem je paní K. V.,
Železný Brod, s cenou 60 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 19 o velikosti
1+2, Vaněčkova 408, Železný Brod, paní
M. Č., nyní trvale bytem Železný Brod,
nájemné je stanoveno na 61Kč/m2. Prvním
náhradníkem je paní K. V., Železný Brod,
s cenou 55 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 44 o velikosti
1+2, Vaněčkova 431, Železný Brod, paní
M. F., nyní trvale bytem Skuhrov, nájemné
je stanoveno na 55,-Kč/m2. Prvním
náhradníkem je paní L. Š., Železný Brod,
s cenou 52 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti
1+2, nábřeží Obránců míru 571, Železný
Brod, panu T. K., nyní trvale bytem Bzí,
nájemné je stanoveno na 54 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 21 o velikosti
1+3, Jiráskovo nábřeží 712, Železný Brod,
paní V. M., nyní trvale bytem Železný
Brod, nájemné je stanoveno na 50 Kč/m2
a souhlasí s rozložením kauce. Prvním
náhradníkem je paní K. V., Železný Brod,
s cenou 49 Kč/m2
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2012

ź potvrzuje jako vítěznou nabídku na

1+1, Stavbařů 728, Železný Brod, panu
M. K., nyní trvale bytem Huť, nájemné je
stanoveno na 49 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 27 o velikosti
1+1, Na Vápence 755, Železný Brod, paní
J. K., nyní trvale bytem Železný Brod,
nájemné je stanoveno na 56 Kč/m2. Prvním
náhradníkem je paní O. V., Záhoří, s cenou
50 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 35 o velikosti
1+1, Na Vápence 756, Železný Brod, paní
R. K., nyní trvale bytem Bzí, nájemné je
stanoveno na 62,-Kč/m2. Prvním
náhradníkem je pan T. K., Bzí, s cenou 62
Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 9 o velikosti
1+1, Na Vápence 775, Železný Brod, paní
D. Č., nyní trvale bytem Hrubá Horka,
nájemné je stanoveno na 55 Kč/m2.
Prvním náhradníkem je paní R. K., Bzí,
s cenou 58 Kč/m2
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastnímu spolku Českého červeného
kříže Jablonec nad Nisou ve výši 3 000 Kč
na podporu akce Český rekord v resuscitaci 2012
schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na
plnění veřejné zakázky „Digitalizace KC
Kina Železný Brod“ nabídku společnosti
AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00
Praha 10 (IČ: 48108375) a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci
zakázky „Digitalizace KC Kina Železný
Brod“ v ceně 2 994 000 Kč včetně DPH

plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Odstranění pařezů – Železný Brod“
uchazeče, Wotan Forest, a.s., Rudolfovská
202/88, 371 36 České Budějovice a schvaluje uzavření smlouvy o dílo za cenu
97 624,80 Kč včetně DPH
bere na vědomí neposkytnutí součinnosti
při uzavření smlouvy o dílo na realizaci
zakázky „Železný Brod – opravy místních
komunikací“ firmou Eurovia CS a. s.
a schvaluje uzavření smlouvy na plnění
veřejné zakázky „Železný Brod – opravy
místních komunikací“ s dalším uchazečem v pořadí, kterým je firma Strabag a. s.,
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
(IČ 60538744) v ceně 2 131 294,80 Kč
schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy
o dílo se společností Sdružení Farský
Koucký - FK stavby, Nedvězí 88, 513 01
Semily (IČ: 66796946) na doplnění
realizace zakázky „Stavební práce –
oprava podchodu u ZŠ Pelechovská“
o novou vnější fasádu a drenáž boční stěny
v ceně 71 760 Kč včetně DPH
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
zpracování projektové dokumentace Malé
náměstí v Železném Brodě s vítězem
architektonické soutěže architektonickým
ateliérem Molo Architekti s. r. o.,
Komenského 174, Letohrad (IČ:
27543978) v ceně 2 493 240 Kč (včetně
DPH), která zahrnuje řešení Malého
náměstí a veřejných prostor sousedního
území Vesnické památkové rezervace
Trávníky

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

KC kino Železný Brod
www.zeleznybrod.cz
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ź schvaluje přidělení bytu č. 702 o velikosti
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Usnes. Zastupitelstva
města z 15. zasedání
konaného dne
10. 9. 2012
Zastupitelstvo města Železný Brod po
projednání
ź schvaluje program dnešního zasedání
zastupitelstva města v doplněném znění
ź bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
ze 14. zasedání zastupitelstva města
ź schvaluje uzavření Dohody o vrácení
části dotace ve výši 131 670 Kč s MUDr.
Martinem Malíkem (dotace na refundaci
nákladů na získání atestace pro samostatný výkon praktického lékaře pro
dospělé)
ź schvaluje rozpočtová opatření č. 4 za rok
2012
ź schvaluje prodej ppč. 3204 trvalý travní
porost o výměře 859 m2 v k. ú. Železný
Brod panu Ing. M. B., Pelechov, za cenu
300 000 Kč. Pokud nebude kupní cena
uhrazena do 30 dnů od písemné výzvy
k zaplacení kupní ceny, bude pozemek
prodán panu M. V., Koberovy, za cenu
201 000 Kč. Podmínkou prodeje je stavba
rodinného domu
ź schvaluje prodej 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 panu L. J., Jablonec nad
Nisou, za cenu 180 000 Kč
ź neschvaluje prodej ppč. 48/2 zahrada
o výměře 2818 m2 v k. ú. Chlístov
u Železného Brodu panu M. H., Veselí, za
cenu 350 000 Kč

Oprava v usnesení
V zářijovém vydání Železnobrodského
zpravodaje bylo v usnesení Rady města z 27.
zasedání chybně uvedena informace o poskytnutí příspěvku. Správně je:
Rada města po projednání neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 300
Kč TJ Sokol Těpeře na nohejbalový turnaj
trojic, který se uskutečnil v termínech 26. 5.
2012 a 11. 8. 2012.
Za tuto chybu se velice omlouváme.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji železnobrodským hasičům za pomoc při odstěhování do
nového bytu na Jiráskově nábřeží.
Josef Vlček

Prohlídky kovářské dílny Davida Szalaye
v prostorách bývalé Kolory stále pokračují.
Kovárnu si můžete přijít prohlédnout každé
pondělí od 13–17 hod. nebo po telefonické
domluvě s průvodcem 737 323 704.

Věra Brunclíková
vedoucí odboru vnitřních věcí
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Upozorňujeme, že na webových
stránkách města Železný Brod,
v sekci „Kultura, sport a spolky“
naleznete odkaz „Volnočasové
aktivity pro děti a mládež“, kde
získáte přehled o možnostech
zapojení dětí a mládeže do různých
aktivit v našem městě.
Aby přehled byl úplný a obsahoval
všechny možnosti ve městě, prosíme
ty, kteří se zabývají prací s dětmi
a mládeží a nabízejí zájmové
činnosti pro tuto věkovou skupinu,
aby nás kontaktovali na e-mailové
adrese: b.mechurova@zelbrod.cz nebo na tel. č. 483 333 950. Rádi bychom do této sekce
zařadili i Vaši nabídku.
Božena Měchurová, finanční odbor – úsek školství

INFORMACE PRO OBČANY

Volnočasové aktivity pro děti a mládež

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
MÍSTNÍ SKUPINA ŽELEZNÝ BROD
pořádá
SBÍRKU ŠATSTVA PRO HUMANITÁRNÍ ÚČELY
Kdy: 26. 10. 2012 15.00 – 17.00
27. 10. 2012 09.00 – 11.00
Kde: Budova internátu; Příčná 350, 1. patro
Český červený kříž v Železném Brodě pořádá opět „Sbírku šatstva pro humanitární účely“.
Nosit můžete čisté, vyprané a neponičené oblečení zabalené v igelitových pytlích, nebo
krabicích.
Za projevenou pomoc děkuje.

www.zeleznybrod.cz
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Greenway Jizera - cyklostezka podél Jizery
Město Železný Brod zadalo zpracování
projektové dokumentace Greenway Jizera –
úsek Líšný–Podspálov. Dokumentaci
zpracovává společnost PUDIS a. s. Praha
a v současné době je dokončeno zpracování
dokumentace pro územní řízení a probíhá
projednání dokumentace s orgány státní
správy.
První úsek z Líšného do Železného Brodu je
navržen po břehu Jizery mezi řekou a železnicí. Ve většině délky je cyklostezka navržena
v šířce 3,0 metry, pouze krátký úsek před
Železným Brodem je zvažován v šířce 2,5
metru z důvodu, aby se při stavbě nemuselo
zasahovat do železničního svahu, což by
znamenalo zvýšené náklady na stavbu. Na
úseku, který je 4,2 km dlouhý, jsou navržena
dvě odpočinková místa s lavičkami. Návrh
více míst bohužel prozatím nedovolují
majetkové vztahy, ale v průběhu přípravy
budeme sledovat možnosti doplnění alespoň
dvou dalších míst, aby se posílila rekreační
funkce cyklostezky. V Líšném u samoobsluhy
cyklostezka navazuje na čerstvě dokončený
úsek cyklostezky z Malé Skály, další úseky až
do Turnova se budou stavět v příštím roce.
Druhým úsekem je řešení průjezdu městem
Železný Brod. V rámci řešení, kdy je
cyklostezka vedena pod silničním mostem
směrem na Jiráskovo nábřeží, byl požadavek
na návrh nové lávky přes Jizeru ve směru
z Jiráskova nábřeží na Malé náměstí.
Navržené řešení bohužel prokázalo, že
technicky je umístění nové lávky v této ose
vyloučeno. Na nábřeží Obránců míru by si
stavba vyžádala stavbu vysoké opěrné zdi,
která by jednak urbanisticky znehodnotila
prostor pod zvoničkou a navíc by se navýšení
terénu projevilo jako další překážka při
vysoké hladině Jizery. Proto bylo rozhodnuto,
že cyklisté budou vedeni ke stávající lávce,
a ta bude při realizaci projektu opravena.
Pokud by se našlo dostatek investičních
prostředků, budeme zvažovat i možnost
rozšíření lávky.

www.zeleznybrod.cz

Posledním úsekem, který je dokumentací
řešen, je úsek ze Železného Brodu do
Podspálova. Zde zůstávají cyklisté na
stávající asfaltové silnici a jsou navržena
opatření ke zvýšení jejich bezpečnosti. Již
začátkem měsíce se zde objeví dopravní
značení, které ve stanoveném období sníží
rychlost dopravy z města ke koupališti na 30
km/h. (bude platit přes den) a od koupaliště do
Podspálova omezí rychlost na 50 km/h. (bude
platit v sezóně). Dále zde projektanti navrhují
piktogramy na vozovku, které se nyní často
objevují v Praze. Piktogramy sice přímo
nevymezují pruh pro cyklisty (silnice je zde
příliš úzká), ale opakovaně upozorňují řidiče
na skutečnost, že se zde v obou směrech
pohybují cyklisté.
Dříve než bude dokumentace předána
stavebnímu úřadu, budou probíhat jednání
s majiteli dotčených pozemků. První jednání
se Správou železniční dopravní cesty (majitel
tělesa dráhy) a Povodím Labe (majitel toku
Jizery) již proběhla. Protože cyklostezka bude
oběma subjektům sloužit pro případnou
údržbu jejich majetku, předpokládáme, že
k nějaké formě dohody dospějeme. U dalších
majitelů musíme nejdříve jejich ochotu ke
spolupráci zjistit a poté posoudit jejich
podmínky, které si pro umístění cyklostezky
stanoví. Tato jednání budou zřejmě probíhat
dlouho, proto nepředpokládáme, že by bylo
možné uvažovat se zahájením stavby dříve
než v roce 2014.
Finančně je tato etapa projektu spolufinancována z Evropského fondu pro
regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa. Další bližší informace budou
postupně zveřejňovány na webu města
Železný Brod a dokumentace bude prezentována veřejnosti na jednání Zastupitelstva
města Železný Brod dne 29.10.2012.
Ing. Daniel Mach
vedoucí odboru územního
plánování a regionálního rozvoje
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Pozvánka pro zaměstnavatele
z Libereckého kraje
Zveme Vás na setkání u kulatého stolu, kde Vám představíme:
ź Možnosti hlídání dětí vašich zaměst-

nanců zdarma, v okolí sídla firmy nebo
v místě bydliště
ź Možnost prezentace vaší firmy ve filmu
o prorodinné politice a slaďování
pracovního a rodinného života
ź Možnost prezentace vaší firmy v rámci
putovní fotografické výstavy
ź Možnost účastnit se soutěže „Firma pro
rodinu“, kde můžete vyhrát skleněnou
plastiku, benefity pro zaměstnance či
cestu do Skotska.
www.zeleznybrod.cz

Vybrané spolupracující firmě vybavíme
zdarma dětský koutek v sídle společnosti.
Účast na kulatých stolech je zdarma!

9. 10. 2012 14.30–17.00 hodin
Městský úřad Železný Brod
(budova B, 3. patro)
Registrujte se prosím na:
karolina@prostorprorodinu.cz
(nebo na 731 40 70 81 u K. Nedělové).
Kulaté stoly jsou realizovány v Libereckém
kraji pod záštitou pana starosty Semil Mgr.
Jana Farského a v Jihomoravském kraji pod
záštitou pana hejtmana JUDr. Miloslava
Haška.
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2012
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Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu
Parlamentu ČR
Dle rozhodnutí prezidenta republiky
č. 224/2012 Sb. ze dne 27. června 2012, se
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY uskuteční společně
v pátek 12. 10. 2012 od 14 do 22 hodin
v sobotu 13. 10. 2012 od 8 do 14 hodin.
Případné druhé kolo voleb do Senátu
Parlamentu ČR poté pravděpodobně
proběhne v pátek 19. 10. 2012 od 14 do 22
hodin a v sobotu 20. 10. 2012 od 8 do 14
hodin.
INFORMACE PRO VOLIČE
Aktivní volební právo (právo volit) do
zastupitelstev krajů má státní občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb (tj.
sobota 13.10.2012) dosáhne věku nejméně 18
let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci,
která náleží do územního obvodu kraje.
Překážkou ve výkonu volebního práva do
zastupitelstev krajů (tedy nemožnost volit) je
zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo
z důvodu ochrany zdraví lidu anebo výkon
základní nebo náhradní vojenské služby,
vyžaduje-li to bezpečnost státu, a zbavení
způsobilosti k právním úkonům.
Aktivní volební právo (právo volit) do Senátu
Parlamentu ČR má státní občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb (tj.
sobota 13.10.2012) dosáhne věku nejméně 18
let, v případě konání II. kola voleb do Senátu
může volit i občan, který alespoň druhý den
konání II. kola voleb dosáhne věku nejméně
18 let.

10

Překážkou ve výkonu volebního práva do
Senátu Parlamentu ČR (tedy nemožnost volit)
je zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo
zbavení způsobilosti k právním úkonům.
Každý volič má právo si v úředních hodinách
na Městském úřadě v Železném Brodě,
www.zeleznybrod.cz

kancelář matriky (přízemí budovy radnice B)
ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, může
požadovat doplnění údajů nebo provedení
oprav. Městský úřad je povinen do 48 hodin
žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně
sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
Pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu
Parlamentu ČR se vydávají voličské průkazy.
Bližší informace naleznete na našich
webových stránkách www.zeleznybrod.cz
v sekci občan – volby
(www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/volby).
Můžete se také obrátit na kancelář
sekretariátu starosty Městského úřadu
Železný Brod, náměstí 3. května 1, Kateřinu
Veličkovou
(1. patro budovy radnice A, č.
kanceláře 204, tel.: 483 333 941).
Městský úřad Železný Brod má pro volby do
zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu
ČR v roce 2012 zřízeno 9 volebních okrsků,
a to následovně:
volební okrsek č. 1 – radnice na náměstí
3. května čp. 1
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu
náměstí 3. května, Malé náměstí, ul. Husova,
Jirchářská, Železná, Františka Balatky,
Zahradnická, Křížová, Hluboká, Betlémská,
V Trávníkách a čp. 177, Horecká, Školní,
Družstevní, Na Stráni, U Valchy – čp. 31, 32,
178, Běliště – čp. 57, 185, nábřeží Obránců
míru a čp. 826, 827 a 838 (pod Hrubou
Horkou), Záskalí – čp. 152, 224, 304, 305,
397, Na Mýtě – čp. 290, U Rybníku – čp. 326,
Nad Skalkou – čp. 36, 573, V Šachtách – čp.
822, Těpeře čp. 49.
volební okrsek č. 2 – zasedací místnost
bytového podniku, Příčná ulice čp. 350,
1. poschodí
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu
ul. Vaněčkova, Průmyslová, Příčná, Stavbařů,
Slunečná, U Stavidel, Štefánikova, Těpeřská
a čp. 501, Vlastimila Rady, Spořilov – čp. 572
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2012

volební okrsek č. 3 – sokolovna
v Masarykově ulici čp. 500
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu ul. Masarykova, Jiráskovo
nábřeží, Sokolská, Poštovní, Brodecká,
Brodec – čp. 222, 506, 579, 639, 640, 642,
643, 646, 692, 80E, Svahová, Příkrá,
Komenského, Pelechovská a čp. 801,
Koberovská, Popluží – čp. 107, 116, 165, 198,
212, 226, 289, 297, 310, 318, 321, 349, 504,
592, 674, 676, 819, 824, 882, 37E, 98E,
Propastný – čp. 295, 296, 322, 371, 398, 483,
658, 659, 660, 661, 667, Štípek – čp. 663, 665,
666, Závodí – čp. 81, 227, 301, Mundálov –
čp. 213, Zálesí 41E.
volební okrsek č. 4 – Dům dětí a mládeže,
Jiráskovo nábřeží 366
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu sídliště Na Vápence, ul.
Nádražní, Pelechov
volební okrsek č. 5 – sokolovna na Hrubé
Horce čp. 55
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu na Hrubé Horce a Malé
Horce
volební okrsek č. 6 – budova bývalého
občanského výboru v Horské Kamenici čp. 74
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v Horské Kamenici
volební okrsek č. 7 – sokolovna v Jirkově
čp. 75
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v Jirkově a ve Střevelné
volební okrsek č. 8 – sokolovna v Těpeřích
čp. 66
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v Těpeřích a na Chlístově
volební okrsek č. 9 – Dům s pečovatelskou
službou Bzí čp. 82
www.zeleznybrod.cz

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu ve Bzí, Veselí a ve Splzově
1. Voliči – státnímu občanu České republiky
bude umožněno hlasování po té, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním
průkazem. Volič, který volí na platný voličský
průkaz, předloží tento průkaz spolu s průkazem totožnosti.
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno. Upozorňujeme proto voliče, aby
včas zkontrolovali platnost svých průkazů
totožnosti.
2. K zajištění pořádku a důstojného průběhu
voleb ve volební místnosti je volič povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové
volební komise.
3. Každý volič je povinen odebrat se před
hlasováním do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební
komise hlasování neumožní.
4. Občané, kteří se ze zdravotních důvodů
nemohou dostavit do volební místnosti a chtějí hlasovat, nechť se přihlásí na tel. č. 483 333
941, případně mají možnost nahlásit tuto
skutečnost ve dnech voleb přímo ve svém
volebním okrsku, a budou navštíveni členy
okrskové volební komise s přenosnou volební
schránkou.
5. Hlasovací lístky budou občanům města
doručeny nejdéle 3 dny předem podle adresy
trvalého bydliště, ve dnech voleb budou
k dispozici ve volebních místnostech.
V případě konání II. kola voleb do Senátu
Parlamentu ČR se hlasovací lístky občanům
nedoručují, jsou k dispozici pouze ve
volebních místnostech ve dnech II. kola voleb
do Senátu Parlamentu ČR. Pro voliče, kteří
mají veden trvalý pobyt na adrese Městského
úřadu Železný Brod, náměstí 3. května 1,
budou hlasovací lístky připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 204 Městského úřadu
Železný Brod (1. patro budovy radnice A),
sekretariát – Kateřina Veličková.
Za odbor vnitřních věcí – úsek voleb, Kateřina Veličková
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2012
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a 574, Jarní, Chvalíkovická, Těpeřská stráň –
čp. 721, Záškolí – čp. 195, 254, 255,
Smetanovo zátiší, Dvírka – čp. 39, 102, 228,
238, 266, 291, 499, 553, 556, Vrší – čp. 58,
233, 239, 241, 277, 281, 282, 330, 360, 479,
549, 745, 746, 781, 786, 788, 848, 861.
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Informace pro majitele psů
Připomínáme všem držitelům psů, kteří ještě nezaplatili místní poplatek ze psů
pro rok 2012, případně za roky minulé, aby tak učinili co nejdříve, neboť
Městský úřad Železný Brod jako správce místního poplatku ze psů (dle zákona č.
565/1990 Sb.) přistoupí k vymáhání exekucí.
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je fyzická nebo
právnická osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na území města Železný Brod. Držitel psa je
povinen oznámit do 15-ti dnů vznik i zánik své poplatkové povinnosti, tj.přijít psa přihlásit
i odhlásit správci poplatku na Městský úřad v Železném Brodě-budova radnice, 2. patro,
finanční odbor.
a)

b)

c)

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

1 000 Kč
750 Kč

120 Kč

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

750 Kč

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

50 Kč
100 Kč

Miloš Havlík

d)

- za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodů, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
podle písm. a)
podle písm. b)
podle písm. c)
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba
podle písm. tohoto ustanovení
podle písm. a)
podle písm. b)
podle písm. c)

200 Kč
120 Kč
50 Kč
300 Kč
200 Kč
100 Kč

Splatnost poplatku
a) nečiní-li více než 400 Kč ročně, nejpozději do 31.března příslušného kalendářního roku,
b) činí-li více než 400 Kč ročně, je splatný ve čtyřech stejných splátkách, nejpozději
v termínech do 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince příslušného kalendářního
roku,
c) poplatek lze zaplatit i jednorázově do 31.března příslušného kalendářního roku.
Sáčky na psí exkrementy si držitelé psů mohou vyzvednout na pokladně Městského
úřadu v Železném Brodě (přízemí budovy radnice) nebo u správce poplatku (2. patro budovy
radnice – finanční odbor).
Finanční odbor
www.zeleznybrod.cz
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Město Železný Brod pomohlo polskému
partnerskému městu Olszyna darem 200 000 Kč
na odstranění ničivých následků povodně
z 5. července 2012
Olszynu postihla ve čtvrtek 5. července
lokální blesková povodeň. Potok Olszówka,
který jinak klidně protéká městečkem, se
rozvodnil natolik, že místy voda dosahovala
až po horní okraje přízemních oken domů,
které leží na jeho břehu. Zatopeno bylo
i přízemí radnice. Několik desítek obyvatel
bylo provizorně ubytováno v chatkách v jiných částech města.
Povodeň měla pouze lokální charakter.
Zřejmě proto se mu česká média věnovala
pouze okrajově. O to složitější je získat
finanční pomoc na odstranění následků. Pro
obyvatele Olszyny je to však skutečně velká
tragédie, protože obdobná povodeň je postihla
už v roce 2010, ale voda tehdy nedosahovala
tak vysoko.

Kromě velkého počtu podmáčených domů
a zničených plotů bylo totálně zničeno asi 14
mostků a lávek, a téměř zmizela část ulice
Swierczewskiego nedaleko centra. Starosta
odhaduje škody až na 30 mil. zlotých. V první
chvíli jsme nenašli jiný způsob rychlé
pomoci, než odvoz několika vysoušečů.
Železný Brod má s povodněmi své zkušenosti, proto víme, že každá i drobná pomoc je
potřebná.
Město Železný Brod má s Gminou Olszynou
aktivní partnerský svazek, kdy jsme realizovali několik projektů. Z dotací Euroregionu
Nisa jsme získali v r. 2011 cca 370 000 Kč na
nové propagační materiály a webové stránky.
Zástupci Olszyny navštěvují Skleněné
městečko i společně s dechovou kapelou.
Naše dechová kapela Broďanka na oplátku
navštěvuje na 1. května přehlídku dechovek
v Olszyně.
André Jakubička, starosta

Olszyna po potopě
www.zeleznybrod.cz
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Zkontrolujme si komíny i topidla,
topná sezóna začíná
Protože již nastal začátek nové topné sezóny,
měli bychom si připomenout několik základních
pravidel, jak udržovat v dobrém stavu komíny,
kouřovody i topidla v našich domech, chatách i
podnikatelských provozovnách, abychom
předešli vzniku požáru a zbytečným škodám na
majetku i zdraví.
V roce 2010 vstoupilo v platnost nařízení vlády
č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv (topidel). Podle tohoto
nařízení vlády provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska
požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění
a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv
a vypalování komína provádí způsobem a ve
lhůtách stanovených tímto nařízením vlády,
a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo
revizi shledány závady.
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně
způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
O provedené kontrole anebo čištění vydá
odborně způsobilá osoba písemnou zprávu.
Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví. Čištění cesty
sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná
paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je
možné provádět svépomocí. Pokud právnická
nebo podnikající fyzická osoba provede čištění
spalinové cesty svépomocí, učiní o tom záznam
do požární knihy, popřípadě jiné provozní
dokumentace, kterou předloží odborně
způsobilé osobě při provádění kontroly. Lhůty
kontroly a čištění spalinové cesty během jejího
provozu jsou stanoveny v Příloze č. 1 nařízení
vlády.
Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové
cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující
v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze
spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se
kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva
měsíce.

www.zeleznybrod.cz

Ve stavbě pro rodinnou
rekreaci se kontrola
a čištění spalinové cesty
provádí nejméně jedenkrát za rok.
Revizi spalinové cesty provádí odborně
způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je
zároveň revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem
komínových systémů, nebo revizním technikem
spalinových cest. Revize spalinové cesty se
provádí před uvedením spalinové cesty do
provozu nebo po každé stavební úpravě komína.
Vždy bychom měli dodržovat také zásadu
bezpečné vzdálenosti topidla od dalších
předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí
a podlahových krytin. Jakékoliv hořlavé látky
a předměty, které se mohou vznítit, skladujme
pokud možno co nejdále od topidel. V žádném
případě neodkládejme na topné či ohřevné
plochy jakékoliv hořlavé předměty. Pozor
zejména na barvy nebo laky! Zásada bezpečné
vzdálenosti platí také pro komínové těleso.
Hořlavé látky by od něj měly být v půdních
prostorách vzdáleny nejméně 1 metr – riziko
zvyšují zejména textil a seno. Do komínového
zdiva nesmí zasahovat ani k němu těsně přiléhat
žádné hořlavé stavební prvky (např. trám).
Požáry často vznikají například žhnutím trámů
zazděných v komíně, což je obvyklé zejména
u starších staveb.
V případě topidel na pevná paliva dejme pozor
na žhavý popel. Nechme ho zcela vychladnout,
a pak uložme do nehořlavých nádob (např.
z kovu), které jsou neporušené, uzavíratelné
a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých
látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot.
Vyvarujme se ukládání žhavého popela do
plastových popelnic, mohou se žárem zdeformovat. Kvůli špatnému uložení popela
každoročně dochází k požárům nejen popelnic a
kontejnerů, ale i obytných a hospodářských
budov.
mjr. Ing. Tomáš Erban
vedoucí odd. kontrolní činnosti
HZS Libereckého kraje

ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2012

INFORMACE PRO OBČANY

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících
částí a kondenzátů a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Dovolujeme si Vám doporučit, abyste v případě nabídek kontroly a čištění
spalinových cest důkladně prověřili odbornou způsobilost osob nabízejících tyto
služby. Můžete k tomu použít internetové stránky Společenstva kominíků ČR
www.skcr.cz nebo telefon 602 285 022 anebo www.Ares Registr.cz, popřípadě
registr živnostenského podnikání www.rzp.cz.
Monika Králová
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Městské koupaliště Železný Brod, foto: Milan Drahoňovský

www.zeleznybrod.cz
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Nový zákon o ovzduší – nové povinnosti
pro domácnosti
1. 9. 2012 vstoupil v platnost zákon
č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. V plném
rozsahu nahrazuje původní zákon č. 86/2012
Sb. a přináší mnoho novinek v ochraně
ovzduší. Mnoho novinek bude zajímat
podnikatele a živnostníky, jsou ale také
novinky, které bude muset kromě podnikatelů
plnit každá domácnost, která pro otop používá
spalovací stacionární zdroj na pevná paliva
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300
kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění, tj.
i krbová kamna s výměníkem. V následujících
10 letech by měla proběhnout revoluce
v domovních kotelnách, kdy budou všechny
nevyhovující kotle vyměněny za moderní.
ČSN EN 303-5 rozděluje kotle dle tříd (1 až 5)
s tím že, ekologicky nejméně šetrná je třída
1. Pro vlastníky malých domovních kotelen,
kterých je dle odhadu v ČR cca 650 tisíc,
z toho téměř 600 tisíc nesplňuje požadavky na
moderní zdroje, má nový zákon tyto
důsledky:
1. Od 1. 1. 2014 nastane v ČR zákaz prodeje
kotlů 1. a 2. třídy. Kotle 1. třídy jsou hlavně
litinové prohořívací kotle, kotle 2. třídy jsou
převážně ocelové odhořívací kotle. Od
1. 1. 2014 lze prodávat jen kotle 3. třídy a
vyšší.
2. Od 1.1.2018 nastane v ČR zákaz prodeje
kotlů 3. třídy, což jsou především kotle s
řízeným přísunem spalovacího vzduchu a
více či méně řízeným nahoříváním vrstvy
paliva na modifikovaných roštech (většina
moderních zplyňovacích kotlů na kusové
dřevo a kotlů se samočinnou dodávkou
paliva). Od 1.1.2018 lze prodávat jen kotle 4.
třídy a vyšší.
3. Od 1.1.2018 bude povoleno prodávat pouze
kotle 4. a 5. třídy. U těchto kotlů je nutná větší
automatizace spalovacího procesu.
4. Nejpozději do 31.12.2016 musí povinně
všichni majitelé kotlů na tuhá paliva od 10 do
300 kW nechat provést kontrolu svého kotle
servisním technikem. Tato kontrola se musí
www.zeleznybrod.cz

následně provádět každé 2 roky. Provádět ji
může jen servisní technik, který je proškolen
výrobcem spalovacího zdroje a má od něho
uděleno oprávnění k jeho instalaci, provozu,
údržbě a kontrole technického stavu. Na
vyžádání obecního úřadu s rozšířenou
působností bude nutné předložit doklad o této
kontrole. Za nesplnění této povinnosti hrozí
pokuta až 20 tisíc Kč. Příloha č. 11 k zákonu č.
201/2012 Sb. určuje mezní emisní limity,
které bude nutno plnit i na kotlích 1. a 2. třídy.
Je možné, že už v této době nevyhoví dalšímu
provozu.
5. Od 1. 9. 2022 bude zákaz provozovat
v domácnostech kotle na tuhá paliva 1. a 2.
třídy. To znamená, že bude v následujících 10
letech sešrotováno cca 600 tisíc kotlů. Za
nesplnění této povinnosti hrozí pokuta až 50
tisíc Kč.
Cílem nového zákona je zajistit provoz kotlů
s výrazně nižšími emisemi, vyšší účinností
a vyšším stupněm automatizace provozu.
V těchto kotlích rovněž nebude možné
spalování odpadu, např. plastů.
Je na provozovatelích těchto kotelen, jak se k
novým povinnostem postaví. Důležité je však
vědět, co nás v následujících 10 letech čeká.
Provozovatel kotelny se může rozhodnout pro
variantu, která bude pro něho nejvýhodnější.
Miloš Pala
odbor životního prostředí
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Již delší dobu se použité domácí elektrospotřebiče,
nářadí a nástroje odebírají v našem sběrném dvoře
formou tzv. zpětně odebraného elektrozařízení.
Elektrozařízení se na základě smluv s autorizovanými společnostmi odebírá kompletní. Co je
myšleno pojmem kompletnost je popsáno níže.
V letošním roce nastalo však něco, co jsme ještě
nezaznamenali. Firma Elektrowin a. s. nám vytkla
dodávku nekompletního elektrozeřízení, které
nemusí přijmout. Pokud by to skutečně nastalo,
muselo by veškeré toto zařízení město odstraňovat
formou odpadů, tudíž za peníze. Tyto peníze by
bylo možné následně rozpočítat do poplatku
občanům.
Proto apelujeme na občany, aby si nenechávali
doma ze spotřebičů různé „náhradní díly“.
Většinou stejně potom nejsou potřeba. Jiná
možnost nekompletnosti vlastně není. Kamerový
systém ve sběrném dvoře dobře zapůsobil, firma
Elektrowin nám dodala velké kontejnery se
zámkem, takže nějaké rabování není dobře možné.
Co je kompletní zařízení
Domácí elektrospotřebiče se podle druhu a účelu
použití dělí do deseti skupin, ze kterých výrobci
definovali jejich kompletnost. Kritériem je popis
užití elektrické energie, který poskytuje také
základní návod pro posouzení, zda „elektrozařízení“ splňuje definici pro zpětný odběr, nebo je
pro svou zásadní nekompletnost pouhým
odpadem, byť se zbytky kovů, plastů a dalších
ostatních materiálů vhodných k dalšímu užití a
zpracování. Každé elektrozařízení je tedy tvořeno
určitým typem soustrojí komponentů a nosné
konstrukce a toto spojení také výrobek určuje.
Zatímco mraznička bez zásuvek je stále
mrazničkou a sběrný dvůr je povinen ji převzít
bezplatně, stejná mraznička s vymontovaným
kompresorem je již posuzována jako odpad, za
jehož odevzdání musí občan zaplatit, minimálně
prostřednictvím poplatku obci za odpady. Ani jeho
odhození na černou skládku ho této povinnosti
nezbaví, obec je opět nucena za vlastní prostředky
takovou skládku uklidit. I tyto náklady se do výše
poplatku za odpad promítají.

Jak se kompletnost posuzuje
Mechanické elektrozařízení (točivé aj.) je
spojením motoru, hnané části (převodovka, buben)
a nosné konstrukce s pláštěm. Do této skupiny patří
např. odstředivky prádla, ventilátory, mixéry,
vysavače, šicí stroje, zahradní sekačky, brusky,
pily, hoblíky a vrtačky.
Sporáky, trouby, varné desky, žehličky, fritézy,
varné konvice či elektrické pájky se řadí mezi tzv.
tepelná elektrická zařízení. Aby byl přístroj
kompletní, musí obsahovat systém tvorby tepla
(topné těleso), nosnou konstrukci a zařízení
umožňující získanou tepelnou energii využít – tedy
plotnu, troubu či fritovací nádobu.
Kombinace výrobku užívající k podpoře své
funkce oba druhy energie, tedy mechanickou
i tepelnou, je ve své podstatě stejně jednoduchá.
U většiny těchto výrobků lze stanovit jejich
mechanický a tepelný základní charakter. Patří sem
pračky, myčky, vysoušeče vlasů, teplovzdušné
ventilátory či horkovzdušné páječky. Stejně jako
u předchozích dvou skupin, i zde je zařízení
tvořeno motorem, hnanou částí (buben, hlavní
čerpadlo) a skříní či pláštěm spotřebiče.
Pouze zdánlivě odlišná jsou elektrozařízení k chlazení a mrazení, tvořená soustrojím motor/kompresor, chladicí okruh, nosná konstrukce.
Poslední skupinu s obecným názvem „jiné“ tvoří
elektrozařízení, která ke své funkci využívají
indukce. Náleží sem svařovací přístroje, nerotační
holicí strojky, mikrovlnné trouby a indukční
plotny. U těchto zařízení lze identifikovat
komponenty pouze dva – indukční zdroj a nosnou
konstrukci.
Uvedené komponenty představují jednoduchý
rozlišovací klíč, podle něhož lze rozeznat zpětně
odebrané zařízení od běžného odpadu. Pro využití
výhod kolektivního systému je třeba spotřebiče do
míst zpětného odběru odevzdat kompletní, tedy se
všemi základními součástmi. Zjednodušeně
řečeno, pokud si občan vymontuje před předáním
do sběrného dvora z ledničky kompresor, nejenže
poškodí životní prostředí, protože uniká freon
a olej, ale navíc zatěžuje rozpočet obce a ve finále
za takovouto ledničku zaplatí nejen on, ale i jeho
spoluobčané!

Miloš Pala
Odbor životního prostředí MěÚ
www.zeleznybrod.cz
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Bývalé industriální prostory Železného Brodu
V úterý 18. září 2012 proběhlo v zasedací
budově B městského úřadu jednání
marketingové skupiny Sdružení Český ráj,
které si klade za cíl především sjednocení
marketingových a koordinačních aktivit
Českého ráje. I z toho důvodu se konají
schůze MS Český ráj vždy v jiném městě či
obci Českého ráje. „Putovní“ marketingové
skupiny jsou pak zárukou dobré informovanosti o regionu, získávání osobních
kontaktů, společné diskuze nad problematikou cestovního ruchu v Českém ráji
a zároveň představením turistických atraktivit
v dotyčném místě konání marketingové
skupiny.
V Železném Brodě byl v odpoledních
hodinách představen areál bývalé Kolory.
Tematicky se naplánovaná návštěva hodila
i do připravovaného marketingového plánu
SČR pro období 2013–2018, jedním ze
zvažovaných forem turistiky je i cestovní ruch
za industriálními prostory Českého ráje. Jako
první jsme navštívili malou vodní elektrárnu,
která je držitelkou hned několika ocenění, mj.
je držitelem prestižního titulu Stavba roku
2010. Prohlédli jsme si exteriér i interiér
elektrárny, vyslechli zasvěcený výklad pana
Makovského a zejména mužská část delegace
měla nespočet otázek. Na zpáteční cestě jsme
se zastavili v zrekonstruovaném továrním

objektu, kde nás v soukromé galerii
sklářských výtvarníků Jaroslavy Brychtové
a Stanislava Libenského přivítal pan Zahradník. Většina přítomných zde již byla, a přesto
si nenechala ujít prohlídku nadčasové
expozice.
Pochopitelně jsme nevynechali prohlídku
všech prostor kovárny Davida Szalaye
a výstavu zajímavých soch, jejichž je
autorem. Kovárna byla zpřístupněna jako
turistický cíl v rámci Aktivních dnů Českého
ráje a ohlas návštěvníků je velmi pozitivní.
Doufáme, že ve spolupráci budeme nadále
aktivně pokračovat.
Poznávací okruh byl zakončen návštěvou
budovy bývalého ředitelství ŽBS, dalšího
průmyslového gigantu železnobrodské
minulosti. Čekala nás prohlídka dočasné
expozice, která sem byla instalována na akci
„Den částečně otevřených dveří“ v rámci
„Skleněného městečka“. Skutečně osobitý
a poutavý výklad pana Kalouska o jeho
umělecké sbírce nám nechal zapomenout na
čas a jen těžko jsme se loučili.
Všem, kteří se věnovali členům Sdružení
Český ráj a zástupcům informačních center
mnohokrát jménem kolektivu Informačního
a kulturního střediska Železný Brod děkuji.
Iva Chaloupková
vedoucí IKS Železný Brod

Ivan Kalousek vypráví o své sbírce skla
www.zeleznybrod.cz
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Tamtam pomáhá rodinám sluchově postižených
Středisko rané péče Tamtam Praha, jež je
součástí Federace rodičů a přátel sluchově
postižených, o. s., poskytuje v devíti krajích
ČR terénní služby rané péče v domácím
prostředí rodinám s dětmi se sluchovým
a kombinovaným postižením nebo závažným
postižením vývoje řeči od narození do 7 let.
Kontinuálně je tato služba již dvanáctým
rokem poskytována také v celém Libereckém
kraji, kde ji v současnosti využívá 9 dětí
klientských rodin.

Nabízené služby podporují jednak rodinu
jako celek, jednak vývoj dítěte. Každý klient
(rodina) má svého odborného poradce, který
do rodiny dojíždí na pravidelné konzultace.
Rodiče se po zjištění diagnózy dítěte
vyrovnávají se složitou a nečekanou životní
situací, mohou se cítit bezradní a začít
pochybovat o své rodičovské kompetenci. Již
v této počáteční fázi smiřování se s problémem dítěte je jim poskytnuta podpora, která
postupně přechází v provázení rodiny a poradenství při výchově a všestranném vývoji
dítěte se sluchovým postižením prostřednictvím konkrétních herních a terapeutických
programů.
Velký důraz je ze strany týmu poradců
Střediska Tamtam Praha kladen na aktivní roli
rodičů. Hlavně oni rozhodují, jakou pomoc
a v jaké formě jejich rodina potřebuje. Proto

www.zeleznybrod.cz

při konzultacích poradce zjišťuje aktuální
potřeby rodiny, hodnotí pokroky ve vývoji
dítěte, hledá spolu s rodiči řešení problémů,
které život s dítětem se sluchovým postižením
přináší. Velká pozornost je věnována jak
podpoře komunikace dítěte a výběru
nejvhodnějšího komunikačního systému, tak
poradenství v oblasti kompenzačních
pomůcek. To, jakou formu rehabilitační
strategie zvolit, a to, jak zdařile bude
rehabilitace probíhat, záleží na mnoha
různorodých faktorech, jako je např. typ
a závažnost sluchového postižení, doba
vzniku postižení apod., a liší se také podle
individuálních předpokladů každého dítěte.
Ovšem společným a velice důležitým
aspektem ovlivňujícím rychlost a kvalitu
výsledků rehabilitace je její včasné zahájení,
čím dříve, tím lépe.

Protože jsou služby rané péče službami, které
jsou poskytovány rodině pouze na jejich
vyžádání, můžete i Vy, vážení čtenáři, předat
na naše středisko kontakt někomu z Vašeho
okolí, o kom si myslíte, že by služby mohl
využít. Rodina nás poté může bez obav
kdykoli telefonicky nebo prostřednictvím
elektronické pošty kontaktovat.
Středisko rané péče Tamtam Praha
tel.: 251 510 744
e-mail: ranapece@tamtam-praha.cz
www.tamtam-praha.cz
www.frpsp.cz
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2012
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Městská policie informuje
ź V první školní den roku

ź

ź

ź
ź

ź

2012/2013 provedla MP
rozšířenou dopravněbezpečnostní akci, zaměřenou na dohled nad bezpečnou cestu do školy.
Podobné akce menšího rozsahu budou
pokračovat každý školní den.
První školní den v dopoledních hodinách
byla na Jiráskově nábřeží zjištěna skupina
nezletilých, kteří byli pod vlivem
alkoholu. Byla vyrozuměna pracovnice
odboru sociálně-právní ochrany dětí
a mládeže, která si věc převzala k dalšímu
opatření.
V září provedla MP zásah u duševně
nemocné ženy, která sebe ohrožovala na
životě. Žena byla převezena do psychiatrické léčebny v Kosmonosech. Zásah
byl proveden ve spolupráci s PČR, HZS
a RZS.
V září bylo provedeno 21 společných
hlídek s PČR
V září se MP účastnila překonání rekordu
v počtu resuscitujících v jeden moment na
jednom místě. Byl překonán český rekord.
Tím MP pomohla nejen překonat rekord,
ale i dokázala, že pokud to bude potřeba
jsou strážníci schopni první pomoc
poskytnout.
Celkem bylo v září přijato 360 oznámení,
20 z nich bylo vyřešeno v blokovém
řízení, 60 případů bylo řešeno ve
spolupráci s policii ČR. 15 případů bylo
předáno k dořešení správnímu orgánu.
Zbytek případů byl vyřešen domluvou
nebo se jednalo o žádosti o pomoc, které
nemají trestněprávní charakter.

vytvořit velmi dobrou spolupráci s místními
sběrnami surovin. V neposlední řadě na tom
mají velký podíl občané města, kteří včas
oznamují podezřelé osoby pohybujíce se
v jejich okolí. Díky nim se podařilo zadržet
nebývalý počet pachatelů přímo při činu.
Vyzýváme občany města, aby jakékoliv
podezřelé okolnosti v jejich okolí ihned
oznamovali na MP. Informace, které se k MP
dostanou byť jen s několika hodinovým
opožděním výrazně snižují možnost dopadení
pachatele.
velitel MP sstr. Pavel Hriník
Kontakty na MP
Velitel MP: tel.: 483 333 939
e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz
Operační MP: Po–Pá 6.30–18.30
tel.: 483 333 933
nepřetržitě mob.: 602 646 188
e-mail: mestska.policie@zelbrod.cz

Informace pro občany
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Za poslední 4 měsíce se MP podařilo objasnit
90% případů, týkajících se škody způsobené
na majetku. Při objasňování této činnosti MP
úzce spolupracuje s PČR. Tento úspěch je
důsledkem dobrého vytipování pachatelů
a sledování jejich činnosti. Dále se podařilo
www.zeleznybrod.cz
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Zajímavosti
a historie
Oslava 28. října připravuje se letos
opravdu velmi přiléhavě v našem městě.
V předvečer má býti sehrán vhodný divadelní
kus, v den Samostatnosti dopoledne prošel by
městem průvod místních spolků s hudbou na
Tyršovo náměstí. Zde po krátkém proslovu
vztýčena by byla čsl. vlajka. Na Riegrově
náměstí počítá se s velkým promenádním
koncertem. Večer v sokolovně uspořádán
bude symfonický koncert s populárním
programem při restauračním zařízení, po
němž následuje tanec. Doufáme, že tento
předpokládaný program bude uskutečněn.
Starý Brod. Kdo 14 dnů nebyl v Želez.
Brodě, je překvapen při příchodu na Riegrovo
náměstí, kde nenávratně zmizelo Matěchovsko a Těšínsko, touto změnou. Jen
hromady cihel a sklepy označují místo, kde
budovy ty stávaly a odkud po řadu let shlížely
na náměstí, sledujíce mlčky osudy města
i jeho obyvatelů. Úděl staré brodské dřevěné
radnice a sousedního Fišerovska potkal dnes
další dvě budovy rázovitého náměstí.

Klemencovsko, které má býti zachováno, je,
jmenovitě ze strany náměstí odlehlé povážlivě chatrné. V moderním prostředí
novostavby spořitelny, do níž má býti pojato,
zůstane jen ukázkou stavitelského umění pro
turisty. Při bourání Těšínska bylo všeobecným překvapením, jaké neporušené trámy
a prkna tu ve stavbě byly shledány.
Pozoruhodným bylo i klenutí v chodbě
provedené zvláštním způsobem, rovněž
použití vrbového pletiva místo rákosu na
stropech. Se štítu, jehož rub tvořily veliké
kvádry, sneseny byly dva rohové pískovcové
kameny. Na jednom nalezen byl nápis 1830.
Pod podlahou jedné z místností nalezena byla
bambitka, jaké ještě před 20 roky bylo lze
koupiti, sádrová soška nevalné ceny a staré rzí
pokryté bodlo od vedlovky, věci to pro
muzeum málo významné. Pro toto získány
koupí některé věci od bývalých majitelů
domu při stěhování. Matěchovsko a Těšínsko
patří minulosti, a nezachránil je ani protest
v poslední chvíli podaný, kdy již jejich osud
byl zpečetěn.

ZAJÍMAVOSTI

Stalo se před 80 lety

(ph)

Výstava „Jakou barvu má jaro“

Stavba spořitelny na náměstí v Železném Brodě
www.zeleznybrod.cz
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Z muzejního depozitáře
V dalším pokračování cyklu Z muzejního
depozitáře si prostřednictvím kovové brože
představíme podsbírku bižuterie. Tepaná brož
z bílého kovu se symetrickým motivem dvou
ryb v obdélném rámečku byla vyrobena
kolem roku 1937 v bižuterním oddělení
železnobrodské sklářské školy. Autorem
návrhu, který provedli studenti školy, byl
sochař Oldřich Žák. Tato brož je bohužel jen
jedním z mála zástupců tvorby bižuterního
oddělení sklářské školy pod vedením
Oldřicha Žáka, které ve sbírkovém fondu
máme.
Podsbírka bižuterie úzce souvisí s podsbírkou
skla, kterou doplňuje a místy prolíná. Jejími
nejvýznamnějšími částmi jsou celky, které
podobně jako u sklářské podsbírky,
představují produkci železnobrodské sklářské
školy, meziválečných i současných soukromých výrobců bižuterie (M. Mrklas, F. Halama,

B. Mrklas, Palla,
Klápště, Kortan) a Železnobrodského skla.
Menší část tvoří vzorky, které pocházejí
z Pojizerského průmyslového a vývozního
ústavu.
Vzhledem k typům
předmětů je bižuterní
podsbírka velmi pestrá
a zahrnuje jak vzorníky nejrůznějších typů
perlí, oděvní doplňky a náhrdelníky, tak
obsahuje i skleněné odznaky a plakety a
flakony. Součástí podsbírky bižuterie jsou i
první pokusy Jaroslava Brychty o tavenou
skleněnou plastiku a vzorky použití
skleněného odpadu do architektury.
(ph)

Fotografie brože byla publikována v ročence železnobrodské Městské spořitelny na rok 1938.

Výstava „Jakou barvu má jaro“
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Náhodou jsem našla váš zajímavý Železnobrodský zpravodaj.
Narodila jsem se v Brodě a často na Brod vzpomínám, ačkoliv
žiji již od padesátých let v Londýně, kde jsem studovala na
universitě pedagogiku a později učila na učitelské koleji. Také
jsem původně studovala filosofii na Karlově universitě v Praze.
Napsala jsem knihu v angličtině "Growing up in Europe"
(Vyrostla jsem v Evropě), popisující léta německé okupace
v Brodě. Článek Zdeňky Háskové mne inspiroval, abych také
něčím přispěla do vašeho zpravodaje.
Jsem dcera pana Filipa Hujera (bývalé zahradnictví), který
je bratr astronoma Dr. Karla Hujera.
Táňa Fišerová
Železný
Brod ve třicátých letech

Dr. Květa Hujerová-Sun, Londýn

Ve třicátých letech Železný Brod bylo malé V okolních vesnicích sklářský průmysl
Otevřeno: 4.–27. května, úterý – neděle 13–16 hod.
ale vzrůstající město. Od hotelu Veselý až po zaměstnával mnoho pracovníků. Pan Bartoš
lahůdkářský obchod pana Hulana u nádraží, a Nejedlo prosperovali na Pelechově, pan
existovalo úspěšně více než sto obchodů Linka v Loužnici, Hujerovi v Zásadě
malých, svobodných podnikatelů. Jako děti a Háskovi v Těpeřích. Pod chorobincem byla
nás nejvíce zajímaly výborné cukrárny, pan Těhníkova kartonáž a Kousalova pila.
Knobloch naproti Mrklasově šroubárně, pan Liebigova textilní továrna na Poříčí byla
Hlava měl postavenou novou cukrárnu pokroková na svou dobu, poněvadž Liebig
naproti Maryškovu skladu uhlí, Šefrovi pekli stavěl domy pro zaměstnance. Kulturní život
výborné dorty blízko Malého náměstí a za byl také vysoké úrovně. České školství bylo
mostem byla Hofrichtrova a Velova cukrárna.
velice pokročilé jak jsem poznala, když jsem
Několik nezávislých pekařů peklo svůj chléb měla příležitost porovnání se školstvím
a pečivo. Drogerie za mostem patřila rodině v Anglii. Chodila jsem do dívčí obecné školy
Litochlebové a pan Daniček na Velkém na Poříčí, kde jsme dostaly výborný zaklad
náměstí, měl také drogerii, takže byl velký v aritmetice, české gramatice a dobrém
výběr různého zboží. Lidé znali jeden chování, které se známkovalo. V sokolovně
druhého a vzájemně si důvěřovali. Na náměstí byl biograf, kde se několikrát za týden
se chodilo k Tůmovům pro výborné čerstvé promítaly české a světové filmy. Ochotnické
uzeniny a maso, slečny Grufovy ve divadlo v radnici bylo také úspěšné.
starodávném koloniálu měly vystavené Knihkupectví pana Sochora za mostem bylo
banány, pomeranče, fíky a svatojanský chléb často střediskem různých debat a byly tam
a pan Bartůněk ve Štefánikově ulici vyráběl k dostání všechny možné časopisy. Maminka
krásné otomany a gauče, které dosud existují kupovala Hvězdu a List paní a dívek a tatínek
v našem starém domě na Těpeřské ulici. měl rezervovaný Pestrý týden, skvělý,
Nesmím zapomenout na pana Sochora, který ilustrovaný týdeník. Pan Sochor měl sklad
měl ve výkladě vystavené kožichy a stříbrné všech možných knih a překladů ze světové
lišky, které byly v módě a hned vedle byl literatury, což bylo důkazem, že lidé v Brodě
hodinář pan Mašek, který měl venku nad měli zájem o vzdělání. V radnici byla také
obchodem velké hodiny, které ukazovaly půjčovna knih.
přesný čas. Ano, byl to čas nevinnosti a soula- Tatínek měl zahradnictví nad Těpeřskou
barvu má
jaro“
du aVýstava
jak ta „Jakou
stará jména
přicházejí
do paměti, silnicí a od jara do podzimu celá
stráň hýřila
M. Klinger
mnohá z nich jsou zachovaná pouze na hřbitově. spoustou barev všech možných rostlin.
www.zeleznybrod.cz
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Pozdrav z Londýna
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Zákazníci přicházeli nejenom nakupovat, ale šaty se musily nosit v neděli, kdy se chodilo na
často debatovat s tatínkem o všech možných obligátní vycházky pod Spálov, což byla
námětech od hospodářské situace až po promenáda pro místní občany. Chodilo se také
problémy morální filosofie. Měli jsem doma na Kalich, na Kozákov, na Malou Skálu
velkou sbírku knih, která neustále rostla. a mnoho jiných míst.
Často se u nás scházeli zajímaví lidé, chodíval V Brodě byli schopní podnikatelé, kteří
k nám pan učitel Kalfus a později Jiří, jeho mysleli na budoucnost a moznosti zaměstsyn. Pan inženýr Janíček vyprávěl o svých nání. Byla velká výstavba luxusních domů na
cestách a z Prahy k nám jezdila Dr. Máša Spořilově, kde jsme se vždy toulaly na cestě
Bradová, která vždy přivezla náruč zajíma- ze školy s Milenou Pávovou a Lídou Jůnovou.
vých knih. Dr Karel Hujer, mladší bratr Spořitelna v té době postavila skvělou budovu
tatínka, u nás bydlel kdykoliv se vrátil ze na rohu náměstí a pan Mazánek, ředitel
svých cest a jezdila za ním řada zajímavých Záložny, dal podnět ke stavbě hotelu Cristal,
lidi, kteří ho znali z jeho přednášek o astro- který měl sloužit nejen turistice, ale i obchodnomii. Jednou s sebou přivedl mexického ním návštěvníkům z ciziny. Asi nikdy netušil
velvyslance, který chtěl vidět jak v ČSR žijí jaký tragický osud čekal jeho odvážnou
Táňa
Fišerová
obyčejní
lidé. Maminka a Anda, která u nás investici, když hotel byl okupován velitelpracovala a byla částí rodiny, měly velkou stvím německé armády. A tak Brod se stal
starost co nabídnout k jídlu a na konec to byla obětí cizích, nepřátelských ideologií, které
Otevřeno: dort.
4.–27.
května, úterý
neděleprosperitu,
13–16 hod.ale i individuální
vajíčka se šunkou a ananasový
Utkvělo
zničily– nejen
mi to velice v paměti, poněvadž k té příle- životy, rozevlály občany do všech koutů světa
žitosti jsem v rychlosti dostala nové šaty a narušily vzájemnou pospolitost a důvěru
z konfekce u Bohatů, které se mi nezdály tak jednoho člověka k druhému.
pěkné jako šaty od slečny Vitáčkové, která pro
Dr. Kveta Hujerova-Sun
nás šila a byla opravdu skvělá švadlena. Pěkné
Londýn

Den vzniku samostatného
československého státu
28. října 1918 byl založen první samostatný československý
stát na území, které před tím bylo součástí Rakousko-uherské
monarchie. Prezident Tomáš G. Masaryk se stal vůdcem státu,
který byl založen na 14 bodech prezidenta Woodrow Wilsona,
a to zejména na principu sebeurčení.
Československo se stalo jednou z prvních evropských
úspěšných parlamentních demokracií se zastoupením mnoha
stran a bylo tak stabilní, že odolalo mezinárodní ekonomické
krizi 30. let. První republika trvala jen dvě dekády, než
nacistické Německo okupovalo české země v letech 1938/9.
I když Československo již neexistuje, Češi stále považují
28. říjen za den založení svého státu.
Tomáš Garrigue Masaryk byl bezpochyby jednou z nejvýznamnějších osobností našeho
národa, která se osobně nejvíc zasloužila o vznik samostatného Československa. Po celé České
republice najdeme nespočet náměstí TGM, Masarykových ulic, sadů, škol... a první
československý
prezident
Výstava „Jakou barvu
má jaro“je jedním z nemnoha, který si takovou úctu skutečně zaslouží.
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Kulturní
Městské divadlo

akce
akce

Pondělí 8. října 2012 od 19 hodin, talk show pro dospělé

ZPĚVAČKA JITKA ZELENKOVÁ
V POŘADU ŠŤASTNÁ HODINA
PANÍ ZUZANY MALÉŘOVÉ
vstupné: 100 Kč, předprodej probíhá v TIC Železný Brod

KULTURNÍ AKCE

Jitka Zelenková

„Když naše slova naleznou domov, zažíváme šťastnou hodinu.”
Kniha „Šťastná hodina“ je pozoruhodnou, intimní sbírkou padesáti příběhů žijících slavných
osobností. V našem divadle jste měli jedinečnou možnost zažít „Šťastnou hodinu“ paní Zuzany
Maléřové s hosty hercem S. Zindulkou a herečkami N. Divíškovou, T. Fischerovou a N.
Konvalinkovou. I v letošním roce pokračuje pořad Šťastné hodiny, a to se zpěvačkami Jitkou
Zelenkovu a Martou Kubišovou.
Jitka Zelenková (* 1950, Brno), otec dirigent, matka zpěvačka.V současné době vystupuje se
sólovým recitálem, kde ji doprovází Fr. Raba na kontrabas a Lev Rybalkin na klavír, dále
vystupuje jako host orchestrů: např. Orchestr G. Broma, Big Band F. Slováčka, Golem, Boomband!... atd. V posledních letech je zvána jako speciální host do programu H. Vondráčkové a K.
Gotta. Aktivně a pravidelně se účastní řady charitativních koncertů. Svým sametovým hlasem
jde dál trpělivě za muzikou, která je jí blízká, za texty, které něco sdělují a v nichž vnímavý
člověk najde cosi ze svých vlastních životních pocitů…. Bez lásky láska není
sobota 20. října 2012 od 19 hodin
POPEL A PÁLENKA (Bengt Ahlfors) - premiéra
hraje: DS Tyl Železný Brod, o.s.
vstupné: 50 Kč - předprodej od 1.10.2012 v TIC Železný Brod
Hořká komedie ze života. O čem? O lidské chamtivosti, o lásce až
za hrob, o nedorozumění, nevěře, ale i o odpuštění a o tom, že stará
láska nerezaví. A v tom je veliká naděje. Komedie se odehrává
v průběhu dvou předjarních dnů v bytě Věry Malmgrenové
v Helsinkách.
Hrají:
Kirsti Lindholmová, pomocnice v domácnosti – Helena Mališová
Věra Malmgrenová, vdova po plukovníkovi – Zdislava Bohuslavová
Ester Mickelsonová, mnohokrát rozvedená dáma – Eva Malá
Robert Malmgren, nezaměstnaný architekt – Martin Jégr
Annika Malmgrenová, matka mnoha potomků – Milana Vilušínská
Viggo Barkman, pán z minulosti – Jarda Mareš
Fredrik Löfvegren, psychiatr a slalomář – Olda Hudský
Režie – Eva Malá
Světla a zvuk – Mirek Hanka
Nápověda – Dana Seidlová
www.zeleznybrod.cz
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Připravujeme na listopad:

Mě
s

d
ro

13.11. Caveman – slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech
mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví, předprodej od 1.10.
v TIC Železný Brod (přízemí muzea)
15.11. O zvířatech – hudební pořad Pavla Nováka
vadlo Železn
ýB
é di
21.11. Souhvězdí, Naivní divadlo Liberec
tsk
24.11. Františkovo čarování z Majdou – není akce ŽB

připravujeme na prosinec:
6.12. Jaroslav Svěcený a ZUŠ Železný Brod – vánoční koncert
8.12. Ženich pro čertici, DS Tyl Železný Brod – repríza

KULTURNÍ AKCE

Stop smrtelným nehodám „UBER PLYN”

28

Kampaň s obecným cílem snížit počet a následky dopravních nehod způsobených vlivem
nepřiměřené rychlosti v Libereckém kraji se prezentuje na webových stránkách města Železný
Brod. Tato kampaň se snaží informovat o riziku nepřiměřené rychlosti, jakožto o jednom ze
zásadních témat dopravní bezpečnosti mladých lidí. Dalšími specifickými tématy je snaha
změnit chování řidičů směrem k odpovědnějšímu chování v dopravním prostředí a rozšířit
spolupráci jednotlivých subjektů působících v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích v Libereckém kraji.
Pod logem preventivní kampaně Uber plyn!, která je zaměřená na problematiku nepřiměřené
rychlosti vznikla putovní výstava „Stop smrtelným nehodám“.
Výstavu „STOP smrtelným nehodám“ dokumentující vybrané smrtelné nehody v Libereckém kraji za rok 2011 si návštěvníci budou moci prohlédnout v termínu 22. 10.–4. 11.
2012 v budově Městského úřadu v Železném Brodě (obřadní síň).
Otevřena bude na požádání na odboru IKS (přízemí radnice vpravo).
V rámci výstavy proběhnou dvě přednášky:
24. 10. v 17 hodin – Bezpečnost na silnicích – Městská policie Železný Brod
31. 10. v 17 hodin – Jak poskytnout první pomoc – ČČK Železný Brod

Výstava „Stop smrtelným nehodám” (volné pokračování)
www.zeleznybrod.cz

ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2012

KULTURNÍ AKCE

ŽELEZNOBRODSKÉ

KOVOSOCHÁNÍ
20. 10. 2012

od 13 hod.

v prostorách bývalé Kolory
Přijďte se podívat na

novou železnobrodskou akci pro veřejnost.

Program bude upřesněn na plakátech.
Občerstvení zajištěno.

Pořádá IKS Železný Brod a David Szalay (kovářská dílna).
www.zeleznybrod.cz
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Městská galerie Vlastimila Rady

STANDA PELIKÁN
Rasko Wesley

VÝSTAVA - ŘÍJEN 2012 - GALERIE VL. RADY - ŽELEZNÝ BROD

Vernisáž proběhne v pátek 5. října od 18 hod. v Městské galerii Vlastimila Rady.
Otevírací doba: sobota a neděle 13–16 hod., v pracovní dny na požádání
na Informačním a kulturním středisku v přízemí radnice. Tel.: 438 333 925, 739 286.

Brychtovi studenti navštívili výstavu svého učitele. Výstava se konala minulý měsíc v Městské galerie
Vl. Rady. Pánové k nám přijeli z Poděbrad (Bohumil Balcar), Jablonce n. N. (Ctibor Letošník),
Nového Boru (Miroslav Kurfirst) a Alšovic (Leoš Horáček). Maturovali na sklářské škole před 60 lety.

Připravujeme v Městské galerii Vlastimila Rady:
listopad – výstava skla –MILAN CAIS
prosinec – čtvrtý ročník výstavy SKLENĚNÝCH BETLÉMŮ
vyzýváme všechny skláře a ne jen je, aby se pustily do tvorby nových
betlémů. Přijímáme i betlémy starší a historické.
Pokud jste ochotní svůj betlém zapůjčit, hlaste se na e-mailu:
zpravodaj@zelbrod.cz nebo tel: 483 333 925, mobil 739 286 876

30
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Městské muzeum v Železném Brodě
Na konci měsíce září byly na adrese:
www.muzeumzb.cz spuštěny nové webové stránky
Městského muzea. Naleznete na nich veškeré
informace o naší organizaci, expozicích i jednotlivých muzejních sbírkách. Budeme vás aktuálně
informovat o právě probíhajících i chystaných
výstavách a akcích, a v sekci „Ohlédnutí“ si budete
moci prohlédnout fotografie z událostí, které v muzeu
proběhly. Pro zahraniční návštěvníky je připravena
anglická, německá a polská verze stránek. Pro
Táňa Fišerová
příznivce
sociálních sítí připomínáme, že Městské
muzeum má i svůj profil a timeline na Facebooku.

Otevřeno: 4.–27. května, úterý – neděle 13–16 hod.
NÁRODOPISNÁ EXPOZICE BĚLIŠTĚ

„Kousek nebe“ od 29. září

Výstava fotografií Petra Janžury,Otevřeno:
zahájená v4.–27.
rámcikvětna, úterý – neděle 13–16 hod.
XXXIV. koncertu na Poušti, má své pokračování
v národopisné expozici na Bělišti. Petr Janžura se ve
své volné tvorbě věnuje krajinnému detailu,
architektuře a fotografii s duchovními motivy.
Používá klasický a panoramatický fotoaparát. Od
roku 1993 pracuje jako nezávislý fotograf sdružený
v Asociaci profesionálních fotografů, od r. 2010
pracuje jako kameraman v Akademii věd ČR. Má za
sebou mnoho samostatných výstav doma i v zahraničí.

KULTURNÍ AKCE

V říjnu budou obě expozice muzea otevřeny o sobotách a nedělích
od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

PŘIPRAVUJEME: Vánoční trhy na Bělišti proběhnou ve dnech 5.–9. prosince 2012.

Flašinet na Bělišti
www.zeleznybrod.cz
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Pozvánka místní skupiny České
křesťanské akademie - Český ráj:
Pozvánka místní skupiny
České křesťanské
akademie - Český ráj:
Srdečně zveme na přednášku a besedu s P. Milanem Hudačkem:

KULTURNÍ AKCE

EKONOMIE SPÁSY
ve středu 17. října 2012, 18:15, aula
sklářské školy v Železném Brodě.
Milan Hudaček SJ *1962 v Prešově.
Teologická studia absolvoval v Bratislavě na
CMBF v letech 1984 - 1989. Do jezuitského
řádu vstoupil roku 1988. Pastoračně působil
jeden rok ve farnosti Košice-Dóm. V letech
1990 - 1990 absolvoval vyššíe studia z odboru
katolické dogmatiky na Gregoriánské
universitě v Římě. Po návratu na Slovensko

vyučoval na Teologickom inštitúte sv. Alojza
v Bratislavě. Specializoval se v oboru
teologického pluralismu v teologii. Na toto
téma publikoval mnoho odborných článků.
V letech1995–2002 pracoval v univerzitní
pastoraci na Trnavské univerzite a redigoval
časopis Univerzitný svet. Od roku 2003 je
archivářem jezuitské provincie na Slovensku,
publikuje na teologická a historická témata
jezuitské řehole. Pastoračně působí v uršulínském kostele Loretánské P. Marie v Bratislavě.
Přijďte si poslechnout a podiskutovat s ním
v příjemném prostředí auly sklářské školy,
i o tématech, která vás zajímají, nemusí se
třeba přímo týkat přednášky samotné. Po
osobní zkušenosti s ním mohu jen vřele
doporučit.
Těšíme se na Vaši bohatou účast.
Ing. arch. Martin Tomešek

120 let SOKOLA BZÍ
Tj Sokol Bzí Vás srdečně zve na oslavu
120. výročí svého založení.

V sobotu 27. 10. 2012 od 14 hod.
Čeká na Vás bohatý program za účasti sokolů, pohádka
dětského ochotnického divadla Bzí a chutné občerstvení.
Těšíme se na Vás!

34
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Skleněné městečko ve fotografiích
Tato železnobrodská městská slavnost je ojedinělá svou atmosférou, to bylo slyšet z úst
samotných návštěvníků, účinkujících, prodejců i vystavovatelů samotných. Je krásné
pozorovat, že na finální podobě slavnosti se nepodílejí jenom ti pozvaní aktéři, ale především
místní podnikatelé, samospráva i veřejnost. Protože tak by to mělo jednoduše fungovat. Pro
Železný Brod má být Skleněné městečko srdeční záležitostí - „našich“ akcí, která je nějakým
způsobem identifikuje a odlišuje od jiných měst. Letošní ročník i díky významné finanční
podpoře z Ministerstva kultury posunul Skleněné městečko o značný kus dál. Letos vysoko
nasazená laťka Skleněného městečka se nebude lehce překonávat. Přejme to společně
sedmému, snad šťastnému, ročníku.

Skleněné městečko 2012

www.zeleznybrod.cz
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Iva Chaloupková
vedoucí Informačního a kulturního střediska
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Ohlédnutí za akcí Letní sklářská dílna 2012
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V železnobrodské sklářské škole se v průběhu
třetího zářijového týdne uskutečnilo
sympozium – tvůrčí setkání výtvarníků a mistrů sklářského řemesla. Město Železný Brod
uspělo ve své žádosti o dotaci a stalo se
příjemcem finanční podpory Ministerstva
kultury ČR. K organizaci sklářského
sympozia vyzvalo naši sklářskou školu
a Městské muzeum v Železném Brodě.
Devět sklářských výtvarníků v těsné
spolupráci s uměleckými řemeslníky
zpracovávali zadané téma „prostřený stůl“.
Téma bylo pro účastníky pouze určitým
vodítkem a mohlo být transformováno do
podoby užitého předmětu denní potřeby,
sloužit jako reprezentační umělecký artefakt
anebo volný interiérový objekt. Prostřený stůl
je symbolem pohostinnosti, symbolem
mnohosti tvorby a zároveň se vztahuje
k pestrosti sortimentu, který jsme zvyklí
s prostorem stolu spojovat. Prostřený stůl
v pojetí sklářských výtvarníků znamená
řešení některých zaběhnutých tvarů
neobvyklým způsobem. Prostřený stůl je
symbolickým odkazem na propojení života
s tvorbou!
Klíčem k výběru účastníků tohoto ročníku
bylo absolutorium Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě.
Jedinou výjimkou z tohoto pravidla byl
výtvarník a sklářský mistr v jedné osobě
Ondřej Strnadel, který svou tvorbu představil
při nedávné výstavě v Městské galerii
Vlastimila Rady (jinak působí ve Valašském
Meziříčí). První skupinu výtvarníků vytvořili
studenti, kteří se nyní vzdělávají na vysokých
školách, v ateliérech se sklářským zaměřením. David Valner (*1990), nejmladší
účastník sympozia, vytvořil ve spolupráci se
skláři Lukášem Šulcem a Jaroslavem
Bukovským expresivně-organické objekty
z křišťálového, opálového a růžového skla.
Výtvarný obdiv k technickým prvkům
projevil ve svém designu Jakub Petr (*1987).
Jakub Petr náleží mezi začínající výtvarníky,
kteří se mohou spolehnout na své řemeslné
dovednosti, protože je schopen návrhy
www.zeleznybrod.cz

vlastnoručně realizovat. S asistencí skláře
Jana Bohuslava vytvořil komorní nápojový
soubor skleniček, jejichž dříky nahrazují
kovové součástky. Kateřina Handlová
(*1988) investovala svou výtvarnou invenci
do návrhů určených pro hutní tvarování
masivních válcových váz, jejichž dutina září
výraznými barevnými jádry. Pracovní tým
Kateřiny Handlové doplnili skláři Emil
Matějka a Jan Bohuslav.
Druhou skupinu pozvaných účastníků tvořili
výtvarníci nastupující sklářské generace, kteří
své studium uzavřeli teprve před několika
málo lety. Zuzana Kynčlová (*1985) je
autorkou velkých dutých stolních nádob
v různých barevných variacích. Kromě mís na
noze foukaných do rotační formy představila
také nízké vázy, které vznikly snížením
původního tvaru. Václav Řezáč (*1977) ve
sklářské huti experimentoval s kovovými
formami. Stěžejními náměty jeho návrhů jsou
optické dekory aplikované na sklenice.
Ondřej Strnadel (*1979) je jedním z mála
českých sklářských výtvarníků, který je
schopen své návrhy také sám realizovat. Jeho
tvůrčí filozofie staví na výhradním zájmu
o hutnickou tvorbu – foukání a volné
Miloš Havlík
tvarování skla „z ruky“. V rámci Letní
sklářské dílny zhotovil čtyři černé mísy v
základních tvarech polokoulí. Hutně
tvarované ploché talíře, jejichž dutinu
ozvláštňují organické tvary, patří mezi
technologicky nejnáročnější exponáty.
Ondřeji Strnadelovi s realizací pomáhali jeho
studenti, Milan Ševčík a Zdeňka Fusková, ve
spolupráci se sklářem Emilem Matějkou.
Třetí skupinu výtvarníků charakterizuje
vynikající renomé jejich tvorby, známé
v České republice i v zahraničí. Svou
výtvarnou činností zasahují do řady
sklářských kategorií, od tavené skleněné
plastiky až k interiérovému designu.
Ivana Šrámková (*1960) se věnovala
návrhům užitého skla. Pro realizaci připravila
soubor pěti typů stolních nádob, které vznikly
foukáním do rotačních dřevěných forem.
Zdeněk Lhotský (*1956) se soustředil na
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2012

Lubomír Majšajdr, Robert Hušek, Jiří Štencl
a Libor Doležal. Prezentace výsledků se
uskutečnila ve výstavním sále školy v sobotu
15. září 2012 od 10 hodin, za přítomnosti řady
hostů – Ing. Evy Bartoňové (náměstkyně
ministra školství), starosty města André
Jakubičky, ředitelky sklářské školy Akad.
soch. Zdeňky Laštovičkové, a dalších.
Organizátoři akce věří, že projekt Letní
sklářské dílny nabídl návštěvníkům 6. ročníku
Skleněného městečka další zajímavou,
atraktivní a příjemnou příležitost pro setkání
se současným sklem. Autorské sklo je ve
škole prezentované až do 31. října 2012,
fotografie z průběhu na:
www.sklenenemestecko.cz.
MgA. Martin Hlubuček
SUPŠ sklářská

Huť v SUPŠS

Letní sklářská
dílna

OHLÉDNUTÍ ZA AKCÍ

design nápojového skla. S Martinem
Štefánkem a jeho pomocníkem Michalem
Janeckým vytvořili početný soubor čistě
křišťálových sklenic a džbánků s optickými
dekory. Gizela Šabóková (*1952) využila
dovednosti sklářského mistra Lukáše Šulce,
kterému asistoval Jaroslav Bukovský. Podle
jejích návrhů vznikly monumentální
silnostěnné vázy s motivy lidských postav.
Svou prezentaci navíc doplnila o čtyři
minimalistické vázy z dvoubarevného
vrstveného skla.
Účastníci Letní sklářské dílny mohli po dobu
jednoho týdne pracovat v železnobrodské
sklářské škole, kde jim bylo k dispozici
technické zázemí hutě a brusírny skla. Na
dokončení jejich děl se podíleli brusiči skla

www.zeleznybrod.cz
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V pátek 14. září 2012, v předvečer zahájení
Skleněného městečka, se v Železném Brodě
uskutečnila atypická společenská akce –
PechaKucha Night*. Neobvyklý formát
přednášek, uvolněná a neformální atmosféra,
inspirativní hosté, zajímavé informace z nejrůznějších oborů a zcela naplněný sál – to vše
charakterizuje historicky první PechaKucha Night,
která se konala v našem městě. Železný Brod se
díky iniciativě Občanské besedy zařazuje mezi
sedm měst v České republice, které mají licenční
oprávnění takový večer provozovat a zároveň mezi
nejmenší města světa, které PechaKucha Nigh
pořádají.
Pecha Kucha Night je mezinárodně známý a uznávaný formát večera, při kterém pozvaní hosté
prezentují sami sebe, svou tvorbu nebo zajímavý
projekt a to ve formátu 20×20. V praxi to znamená,
že každá prezentace má striktně 20 snímků a každý
z nich je komentován přesně 20 vteřin. Účinkující
tím mají jasně dané mantinely a nemohou
publikum nudit přílišnými detaily – v pouhých
6 minutách a 40 vteřinách seznamují veřejnost se
svými zajímavými nápady a koncepty. Cílem
PechaKucha Night je nejenom předávat informace
z různorodých oborů, ale také vytvořit prostor pro
setkávání lidí, myšlenek a názorů. Je to netradiční
způsob, jak propagovat současnou architekturu
a design, ale i zajímavá příležitost pro prezentace
začínajících umělců.
V rekordně krátkém čase (rozhodnutí pořádat
PechaKucha v Železném Brodě padlo teprve
v polovině srpna) se podařilo získat nejenom
licenci, ale především zajistit účinkující.
Organizátoři večera vědí, že v konkurenci
přehlídek PechKucha Night, které se konají ve
velkých metropolích je zásadně důležitá především
neformální atmosféra – a ta skutečně pulsovala
celým večerem. Železnobrodské publikum bylo
kontaktní, vnímavé a spontánně reagovalo při
jednotlivých prezentacích. Řadu z nich odměnila
velmi bouřlivým potleskem. Organizátoři pro
publikum připravili vynikající dezert na závěr –
animovaný film „Brumlik a Animuj““ z dílny Jana
Bohuslava. Navazující živá a uvolněná diskuze ve
foyer kina se vztahovala k tématům prezentací
a umožnila návštěvníkům osobně poznat
jednotlivé vystupující.
Pro místo konání bylo logicky zvoleno KC KINO,
jediný zdejší společenský prostor s dostačujíc

kapacitou. Prostor kina akcím tohoto typu
jednoznačně svědčí. Naplněný sál dává za pravdu
obhájcům jeho existence a může být jednou z
odpovědí na nedávnou diskuzi nad smysluplnosti
jeho využití. V pořadí druhá PechaKucha Night
Železný Brod se uskuteční na začátku prosince.
Pozvání na historicky první PechaKucha Night
Železný Brod přijalo těchto 11 umělců:
Činčera Jan (přední český obalový designér
seznámil posluchače se svou tvůrčí filozofií a
úspěšnými projekty), Lhotský Zdeněk (představil
unikátní projekt v taveném skle), Berdych Jakub
(český designér a zakladatel studia Qubus, přiblížil
koncept užitných produktů, které se pohybují na
pomezí uměleckých děl), Jiran Zdeněk (městský
architekt představil styl architektury, která hledá
vyvážený poměr mezi věrohodností konceptu,
funkční čistotou a užitnou kvalitou), Havlíčková
Jitka (konceptuální umělkyně, autorka série
atypických skleněných figurek, které vznikají
podle vlastních i odpozorovaných příběhů –
tentokrát v projektu nazvaném Výzkum vývoje
partnerských vztahů po svatbě), Eva Pelechová (v
dvaceti obrazech předvedla autorský porcelán k
požitku i užitku…), Hesounová Alena (prezentace
autorských šperků Impress, inspirovaných českou i
zahraniční sakrální architekturou), Novotný Libor
(konceptuální umělec seznámil diváky nejenom se
svým nedávným newyorským projektem), studio
IUCH (dvojice mladých architektů prezentovala
rekonstrukci knihkupectví Serius v Jablonci nad
Nisou a další projekty), Bohuslav Jan (popis
vzniku animovaného filmu pro děti „Brumlik a
Animuj“, který se odehrává v Grónsku), Molo
architekti (zástupci sdružení architektů přiblížili
divákům svůj vítězný návrh na rekonstrukci
Malého náměstí v Železném Brodě).
Pecha Kucha [peča kuča], japonsky ペチャクチ,
je projekt, se kterým přišli architekti Astrid
Kleinová a Mark Dytham z tokijského architektonického studia Klein-Dytham Architecture.
Projekt měl původně sloužit pro vzájemné setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných
umělců, techniků i teoretiků, kteří by si vyměnili
zkušenosti, prezentovali svoje dílo a seznámili se
s novinkami v oboru. První Pecha Kucha Night se
konala v únoru 2003 v Tokiu, v České republice
proběhla její premiéra v roce 2007 v kině Aero
v Praze.

Martin Hlubuček

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

75 let
Miroslav Sochor
Jiří Šikola
Hana Havrdová
Zdeněk Řeháček
80 let
Milena Štrynclová
Miroslav Kameník
Milada Kočvarová
Bohuška Kopalová
81 let
Hana Polmová
Vlastik Urban
Jiřina Udatná
82 let
Vlasta Hoření
Věra Horáčková

83 let
Libuše Kobrová
Hana Šulcová
84 let
Jiří Vokurka
Miroslava Holubová
Zdeňka Mlejnková
85 let
Dagmar Skrbková
Božena Bernardová
Věra Kopalová
87 let
Milena Šílená
Iva Slapničková
89 let
Ladislav Neoral
91 let
Karel Štryncl
92 let
Ludmila Pešková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

70 let
Jarmila Doulová
Jiřina Jakouběová
Jan Šefr
Jaroslava Jiráková

95 let
František Šemík
Pokud oslavíte narozeniny v měsíci říjnu 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. října
2012.

www.zeleznybrod.cz
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Z novinek v Městské knihovně
Katherine Pancol: Pomalý valčík želviček
Pokračování francouzského bestselleru Žluté
oči krokodýlů. Co nového se stalo od minule?
Nejpodstatnější je asi fakt, že Joséphinu potkal
ohromný literární úspěch. Ztratila ale manžela
Antoina, který zmizel v Keni. Sežrali ho
opravdu krokodýli se žlutýma očima?
Delphine de Vigan: Noc nic nezadrží
Na první pohled „obyčejné“ vyprávění o autorčině tragicky zemřelé matce je ve skutečnosti biografií, rodinnou ságou i autorčinou
intimní zpovědí.

PŘÍSPĚVKY

Eva Urbaníková – Denisa Ogino: Suši v duši
Skutečný příběh mladé slovenské tanečnice,
která se nejdřív zamilovala do Japonska a potom
do Japonce. Denisa se snažila stát se „opravdovou” Japonkou a ve všem se přizpůsobit zemi,
kde se rozhodla žít. Ukázalo se však, že to vůbec
nebude jednoduché.
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M. C. Beaton: Agatha Raisinová a otrávený
koláč
Agatha, úspěšná londýnská podnikatelka, se
rozhodne skoncovat se svým dosavadním
životem a odstěhuje se do poklidné anglické
vesničky. Jenže po krátkém čase si uvědomí, že
život na vesnici je na ni až moc poklidný a že se jí
nedaří navázat vztahy s místními lidmi.
Rozhodne se tedy zúčastnit zdejší soutěže o nejlepší koláč a koupí koláč v jednom z nejlepších
londýnských lahůdkářství. Jenže po ochutnání
jejího koláče arbitr zemře a Agatha je najednou
podezřelá z vraždy...
Sergej Lukjaněnko: Nadchází ráno
Chladné břehy
Originální dvoudílný fantasy román ruského
autora se odehrává v alternativním světě.
Protřelý zloděj Ilmar je spolu s dalšími
odsouzenci odvážen trestaneckou lodí na
nucené práce do dolů. Mezi ostatními přitáhne
jeho pozornost velmi mladý chlapec a Ilmar
s ním uzavře dohodu, že si vzájemně pomohou
uprchnout. Tím začne dobrodružná cesta za
svobodou a ještě něčím jiným – Ilmar velmi brzy
pochopí, že tenhle mladíček je urozený a že má
poslání.

www.zeleznybrod.cz

Stanislav Motl: Cesty za oponu času 1.–3.
Stanislav Motl je celý svůj život fascinován
pátráním po nových zážitcích a odkrýváním
tajemství. Hledá je na mořích, v horách nebo v
podzemních jeskyních, mezi lidmi, ale také v
knihovnách a archivech. Ve třech svazcích Cest
za oponu času odhaluje záhady související s
událostmi a osobnostmi našich nedávných
dějin.
Jaroslav Vašák: Krkonošská a podkrkonošská kuchyně
Už v 19. století do hor vstoupili první turisté a
rekreanti, ale Krkonoše a Podkrkonoší si dodnes
i přes celoroční cestovní ruch zachovaly leccos
ze svého koloritu i kuchyně. Poznejte bohatý
receptář tradičních, typických i oblíbených
pokrmů našeho regionu, nejvíce z brambor,
luštěnin, hub, lesních plodů, švestek a zvěřiny.

Z literatury pro mládež:
Lisi Harrison: Monster High 3 - Kde je vlk,
tam je hra
Třetí díl hororových příběhů ze střední školy
plné příšer. Clawdine Wolfová byla vždycky
trochu ve stínu všech svých bratrů, ale teď se
konečně dostane na výsluní díky oslavě svých
šestnáctin. Ovšem po zveřejnění jejích
dobrodružství se rodina Wolfových musí
schovat v lesích. A to Clawdine ani trochu netěší,
protože teď musí tvrdnout v rodinném penzionu
se svými nudnými bratry, dokud se neobjeví
Lala, aby jí dělala společnost.
James Patterson: Čarodějka a čaroděj
Napínavý fantasy příběh sourozenců Wisty a
Whita Allgoodových, kteří byli odvlečeni
uprostřed noci ze svého domu a obviněni z
čarodějnictví.
Kerstin Gierová: Rudá jako rubín
Modrá jako safír
První dva díly nové romantické trilogie pro
mladé čtenářky. Žít v rodině, která je samé
tajemství, není pro šestnáctiletou Gwendolyn
zrovna snadné. Jednoho dne se s ní zatočí svět a
ona se rázem ocitne ve známé ulici, jenže téměř
sto let před svým narozením. Vzápětí pochopí,
že tím největším rodinným tajemstvím je ona
sama. Zbývá jí ale ještě pochopit, jaké nebezpečí
člověku hrozí, když se zamiluje napříč časem...
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2012

Týden knihoven 2.–5. října 2012

!

vě
:
tto dra
Mo , žij z
Čti

Zveme širokou veřejnost k návštěvě městské knihovny v rámci
celostátního Týdne knihoven. Letošní motto nenásilně připomíná, že
čtení je zdravá a v mnoha směrech prospěšná aktivita, a zároveň
odkazuje na široký výběr literatury o zdraví a životním stylu, který
můžete v knihovnách nalézt.
V tomto týdnu nabízíme :
registraci nových čtenářů na 1 rok zdarma
odpuštění poplatků za upomínky
vyřazené knihy a časopisy zdarma
soutěže a malování pro děti

ź
ź
ź
ź

Knihovna je otevřena :
út–čt: 9.00–17.30 hod.
pá: 9.00–16.30 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Šílený mechanik = Crazy Mechanic

PŘÍSPĚVKY

V umělecké kovářské dílně Davida Szalaye, jeho tým vyrobil 150 x 150 cm velkou sochu
„Šíleného mechanika“, který poslouží coby maskot zahajovací vernisáže (21. září) největší
herní společnosti v Evropě – zastoupené v ČR. „Crazy Mechanic“ bude umístěn před
veletržním Palácem v Praze – pravé křídlo.

„Crazy Mechanic” byl vyroben v kovářské dílně v Železném Brodě
www.zeleznybrod.cz
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Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Přípravný kurz ke studiu
Železnobrodská sklářská škola
nabízí uchazečům o studium na výtvarných
oborech „přípravný kurz”.
Přípravný kurz se koná každé úterý, od
18. září 2012, vždy od 14.00 hodin. V rámci
tohoto kurzu se uchazeči zdokonalují v kresbě, modelování a malbě. Uchazeči o obor
Produktový design se procvičují také v navrhování. Kromě přípravného kurzu nabízíme
uchazečům o studium i konzultace k domácím
pracím. Více informací získáte na
tel.: 483 346 162.

PŘÍSPĚVKY

Den otevřených dveří
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Ve středu 31. října 2012, od 8.00–16.30 hodin,
se ve sklářské škole uskuteční „Den
otevřených dveří”.
Pedagogové a studenti budou poskytovat
informace ke všem třem studijním oborům.
Přijďte se podívat na provoz 3D tiskárny
a přesvědčete se, že škola pro navrhování
originálního designu používá nejmodernější
technologie, skvělé počítačové vybavení
a profesionální grafické programy – včetně
softwaru pro 3D modelování. Díky 3D
tiskárně, která usnadňuje technologické
postupy u náročných projektů, mohou žáci
vytvářet dokonalé modely a prototypy. Chcete
tvůrčí energii svých dětí investovat do
navrhování interiérového designu? V studijním oboru Produktový design mohou žáci již

během studia spolupracovat s konkrétními
firmami a účastnit se prestižních přehlídek
designu.
Obor Design skla prochází inovacemi ve
všech zaměřeních. Zájemci o tento obor si
mohou prohlédnout prostory ateliérů i dílen
v těchto šesti zaměřeních: Broušení a tavená
plastika, Hutní tvarování skla, Malba a dekor,
Ryté a reliéfní sklo, Design technickodekorativního skla a skleněných figurek,
Design šperku, bižuterie a módních doplňků.
Za pozornost stojí naše učebny počítačové
grafiky anebo prezentace nejnovějších prací
studentů 4. ročníku, které vznikly v rámci
klauzurních prací.
Uchazeči o studium oboru Aplikovaná
chemie uvidí výuku v odborných učebnách,
zejména špičkové vybavení laboratoří a získají detailní informace o šesti různých
zaměřeních, které si lze na konci druhého
ročníku zvolit: Ochrana životního prostředí,
Výpočetní technika v chemii, Analytická
chemie, Chemická technologie, Podnikový
management, novinkou je nové zaměření:
Farmaceutické substance.
Všichni zájemci získají informační materiály
o škole, mimoškolních aktivitách, o možnostech ubytování a stravování, informace o termínech a kritériích přijímacích zkoušek.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Historická pohlednice sklářské školy
www.zeleznybrod.cz
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Sdružení zdravotně postižených

15. 10. po
17. 10. stř

neslysicizb@seznam.cz
SZdPZB@seznam.cz

Úřední den od 14 do 16 hod.
Schůze výboru od 14 hod.
Celodenní výlet na zámek v Náchodě a do polského města Kudowa zdroj,
kde je možnost si prohlédnout toto lázeňské městečko nebo zůstat na
tržnici. Prohlídka zámku je objednaná na 10 hod. (snížené vstupné 65 Kč).
Cena za dopravu:
členové 200 Kč
ostatní 230 Kč
Odjezd v 7.30 hod. z autobusového nádraží, odjezd z Polska v 16 hod.
Nezapomeňte si občanský průkaz. Návrat do 19 hod.
Klub ručních prací od 14 hod. Oznamujeme, že vedení klubu převzala paní
Iva Nováková. Již připravujeme výrobky na vánoční trhy. Těšíme se na
vaši pomoc a nové nápady.
kluby ONKO a DIA od 14 hod., pí Petružálková

8.–14. 10. 2012 probíhá v České republice „Týden proti rakovině“. Sledujte vývěsku, kde
naTuristickém
zakladatele informačním
a dlouholetého
spolupracovníka
ligy proti
Předprodejupozorníme
vstupenek na
středisku
Železný Brod
rakovině MUDr. Zdeňka Dienstbiera, který zemřel 22. 5. 2012
Zdravotní přednáška, která byla plánována na tento měsíc, se uskuteční na jaře příštího roku.
Na co se můžete těšit v listopadu?
Na předadventní posezení s harmonikou a občerstvením. Jak ten čas neúprosně letí.
Dobrou náladu a pohodu v podzimních dnech.
Marcela Minářová

SZDPŽB v Chorvatsku – září 2012
Foto: Miroslav Svoboda, účastník zájezdu
www.zeleznybrod.cz
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1. 10. po
3. 10. stř
10. 10. stř

e-mail:
e-mail:
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SVAZ BRANNĚ – TECHNICKÝCH SPORTŮ ČR
Základní organizace v Železném Brodě
NÁBOR
nových členů z řad mládeže
Základní organizace Železný Brod provádí nábor
nových členů do střeleckého kroužku pro
střelbu ze vzduchových, laserových zbraní a branný víceboj mládeže.
Střelba ze vzduchové pušky, vzduchové pistole, laserové pušky a dalších.
Přihlášky se přijímají každý den od 15.00 hodin
ve střeleckém klubu v Železném Brodě
(Nábřeží Obránců míru 847, Železný Brod)
Členský přípěvek 300 Kč za školní rok
Každé dítě svoje rodné číslo
Telefonní číslo na rodiče

Jaroslav Brychta

SPORT

Podrobnější informace podává na telefonním čísle 606 910 958 pan Cibulka.

PĚNČÍN U TURNOVA (So) 6.10., 15.00 a 19.00
hod.; (Ne) 7.10., 15.00 a 19.00 hod., nové místo
konání: Kulturní dům
Předprodej: Informační středisko v Turnově, Nám.
Českého ráje 26, tel.: 481 366 255; Obecní úřad
Pěnčín 62, tel.: 482 725 301

www.zeleznybrod.cz
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Memoriál Václava Vele 2012
CYKLISTICKÝ ZÁVOD
V neděli 12. srpna 2012 se v Železném Brodě
uskutečnil již 4.ročník cyklistické časovky
jednotlivců. Krásné letní počasí přivítalo 100
závodníků, kteří soupeřili v devíti kategoriích.
Závod ovládli cyklisté domácího oddílu SSC
Železný Brod. Absolutním vítězem se stal
Jakub Nechanický v čase 14 minut 43 vteřin
před svým oddílovým kolegou Tomášem
Malíkem. 3. místo obsadil Jan Svoboda
z týmu Cyklodres.cz Praha. Týmovou převahu domácích podtrhují ještě osmý Jakub
Menšík a jedenáctý Aleš Zeman. Traťový
rekord z minulého roku, který drží Libor
Erben časem 14:23, překonán nebyl, ale časy
prvních dvou závodníků, kteří se jako jediní
dostali pod hranici 15 minut, svědčí o výborné
sportovní úrovni závodu.
V hlavní kategorii muži M50, ve které se
soutěží o putovní pohár, zvítězil člen KC
Kooperativa Jablonec n. N. Rudolf Havrda
časem 15:59, druhý v pořadí byl Miroslav Rys
z Hořic a na místě třetím skončil legendární
cyklista, bývalý reprezentant a člen širšího
výběru na Závod Míru, Jiří Plechata z BC
Sport Semily.

SPORT

Mezi ženami byla nejrychlejší Petra Kuříková
z BMC Race Team, v nádherném čase 16:26,
před Lenkou Borůvkovou z Cyklodres.cz
a Annou Sixtovou z Eleven Team Příchovice.
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Drobným zklamáním byla účast v dětských
kategoriích. Závodu se zúčastnilo pouze osm
dětí, ale nutno podotknout, že časy prvních
dvou závodníků mezi chlapci byly obdivuhodné.
První Jakub Hrubý zvládl náročnou trať v čase
18:07 před Jiřím Kučerou z Vysokého nad
Jizerou
a oba s přehledem porazili startující v dorostenecké kategorii.
Po slavnostním vyhlášení výsledků, které
velmi fundovaně provázel slovem bývalý
www.zeleznybrod.cz

sportovní redaktor ČT Ondřej Čapek,
mimochodem také člen domácího oddílu SSC
Železný Brod, který se závodu nezúčastnil
kvůli zranění, následovala volná zábava
provázena krásnými tanečními kreacemi
v podání závodníků týmu KC Kooperativa
a jejich fanynek.
Věříme, že krásná, ale zároveň náročná trať,
a následné příjemné posezení v areálu
Tenisového klubu Železný Brod přiláká příští
rok ještě větší počet cyklistů a sportovních
příznivců.
Celkové umístění ostatních závodníků SSC
Železný Brod:
16. místo Václav Vele,
24. místo Matouš Lubas,
27. místo Jaroslav Dlab,
30. místo Petr Kadlec,
46. místo Luděk Hudský,
72. místo Ondřej Vele
a benjamínek Jaroslav Majšajdr 91. místo.
Pořadí prvních tří závodníku v kategoriích:
M19
1. Jakub Nechanický, Ženy40
1. Monika Preislerová,
2.Tomáš Malík,
2. Lucie Pejchová,
3. Rudolf Kadlec
3. Irena Hadačová
M30
Dorost
1. Jan Svoboda,
1. Jan Pilař,
2. Daniel Maruška,
2. Tomáš Zelenka,
3.Aleš Zeman
3. Jiří Šťastný
M40
1. Jiří Stránský,
2.Martin Šlégl,
3. Petr Janouš
M50
1. Rudolf Havrda,
2. Miroslav Rys,
3. Jiří Plechata.

Děti
1. Jakub Hrubý,
2. Jiří Kučera,
3. Dominik Šťastný,
4. Eliška Gregorová,
5. Jarda Majšajdr,
6. Filip Jirman,
7. Jan Žilík,
8. Julie Urbanová

Ženy
1. Petra Kuříková,
2. Lenka Borůvková,
3. Anna Syxtová
ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2012

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A PARTNERŮM ZÁVODU
MĚSTO Železný Brod
ŠROUBÁRNA Turnov
DT GLASS Železný Brod
Jitka a Jiří STRNADOVI Železný Brod
TFnet Železný Brod
ŘEZNICTVÍ BUKVIC Železný Brod

SPORT

BAZEN PLAST Bělá u Turnova
LAWI
Tenisový klub Železný Brod
CNS Jablonec n.N.
Firma LHOTSKÝ

ELEVEN
SALEWA
PIVOVAR Svijany
FOTOGRAFIE BAKEŠ
KADEŘNICTVÍ Nadi Jankové
CYKLOSERVIS KUČERA
SOLNÁ SAUNA Víchová n.J.
CYKLOSERVIS Kučera
SPORTCHALLENGE
CUKRÁŘSTVÍ Luděk Šefr
Sádrokartony Petr MILLER
TOP-HOP obchodní splečnost
KINO JITŘENKA SEMILY
AUTOCAMP Benešov u Semil

www.zeleznybrod.cz

ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2012

47

Sportovní oddíly v sokole Železný Brod
přijímají nové členy do oddílů házené, volejbalu, florbalu,
stolního tenisu a aerobicu
Upozorňujeme, že nábor členů do oddílů probíhá během celého školního roku!
KONTAKTY NA TRENÉRY:
Házená:
Petr Hloušek
Volejbal:
Karel Čurda
Florbal:
Martin Bouček
Aerobik:
Jana Boučková
Stolní tenis:
Jakub Vrabec

mob. 739 551 269
mob. 606 273 916
mob. 602 721 996
mob. 602 252 677
mob .605 972 482

JE TO NA VÁS, JAKÉ DĚTI CHCET MÍT!
NEMUSÍ BÝT MISTRY SVĚTA, ALE MĚLY BY VĚDĚT , ŽE POHYB JE SOUČÁSTÍ
NAŠEHO ŽIVOTA!

AEROBIK PRO DĚTI
Náplň cvičebních hodin: trénink obratnosti,
síly, vytrvalosti, rychlosti
- vhodné základy ke všem sportům.

Železný Brod: úterý od 16–17 hod.
v sokolovně v 1. patře (10h / 350 Kč)
Semily: čtvrtek od 15.45–16.45 hod.
ve SC sál aerobiku
(další po dohodě s rodiči po rozdělení dětí do
věkových kategorií)
Informace na tel. č. 602 252 677
Jana Boučková

SPORT

Příprava na vystoupení, soutěže v aerobiku
i tanci zaměřené na HIP HOP, soustředění.
K trénování nabízíme pěkné a čisté prostředí,
profesionální lektory, přípravu na soutěže
v úrovni MČR, ME, MS.
Do oddílu aerobiku přijímáme zejména
ročníky 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003,
2002 po dohodě i starší.

Tréninky nabízíme na dvou místech, stačí si
jen vybrat dle dostupnosti:
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Rozpis zápasů HÁZENÉ
v sokolovně Železný Brod

SPORT

Sobota 20. 10. od 18 hod. – Železný Brod x Hradec Králové
Sobota 27. 10. od 18 hod. – Železný Brod x Jičín

Každý měsíc Vám Broďa (Standa Najman) přinese místní perličku z našeho města a blízkého
okolí. Děti, vybarvěte obrázek, doneste ho na Turistické informační středisko a od autora zde na
Vás bude čekat malý dárek.
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Moštování
Cena za mošt:
· nesterilizovaný 6 Kč / litr
· sterilizovaný 8 Kč / litr
„Výtečný mošt jablečný pro chlapce i pro
slečny Vám vyrobí zahrádkáři Železný Brod.”
Více info: Hlubuček L., tel.č.: 722 656 700
volejte mezi 19.00 až 22.00 hodinou

www.zeleznybrod.cz

Řádková inzerce
Koupím staré mince: zlaté, stříbrné i jiné.
Sběratel – solidní jednání 720 186 954.

INZERCE

PR O D E J S L E P I Č E K
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět
prodává slepičky snáškových plemen Lohman
hnědý,Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček: 15–17 týdnů, cena: 159–170 Kč
Prodeje se uskuteční: v pátek 26. října 2012
Železný Brod u autobus. nádraží v 16.30 hod.
Případné bližší informace – tel: 728 605 840,
728 165 166, 415 740 719

ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2012
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Podmínky inzerce v Železnobrodském
zpravodaji – brožura A5, náklad 2 800 ks
platnost: od 24. 1. 2012

čb.
4,3 x 6 cm

1/8 str.
9 x 6 cm

1/4 str.
9 x 12,4 cm

½ str.
18,4 x 12,4 cm

celá str.

www.zeleznybrod.cz
zpravodaj@zelbrod.cz
tel.: 483 333 925, mobil 739 286 876

barevná inz.,
obálka uvnitř

barevná inz.,
zadní str. obálky

400

700

1 000

700

1 100

1 500

1 200

1 800

2 400

2 000

2 800

3 600

ź Inzerce řádková, pouze pro fyzické osoby 1,5 Kč / znak (včetně mezer). Řádková inzerce se platí

hotově na Turistickém informačním středisku Železný Brod. Jeden obrázek u řád-kové inzerce 50 Kč.
ź Uvedené ceny jsou včetně DPH.
ź V ceně inzerátu je zahrnuto grafické zpracování (při dodání zpracovaného inzerátu se sleva

neposkytuje).

INZER
INZER
CE
CE

ź Sleva od prvního opakování inzerátu v kalendářním roce činí 5 %.
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volte

V době ekonomické krize si nemůžeme dovolit
projídat peníze na provoz kraje, jako to dělá ČSSD.
Proto snížíme náklady na činnost krajského úřadu
a náklady na zastupitele. Uvolněné prostředky
budeme investovat ve prospěch občanů – například
do školství nebo zdravotnictví. Dáme hospodaření
jasná pravidla a připravíme finanční plán, který bude
srozumitelný všem.

