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vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,

jistě se všichni těšíme na měsíc prosinec, kdy bychom se v čase adventním měli trochu 
zklidnit, hodnotit sami, s rodinou či přáteli a známými uplynulý rok a přemýšlet o roce 
nadcházejícím. s vaším dovolením se i my ohlédneme za pomalu končícím rokem 2015. 
My si z tohoto roku odnášíme především hřejivý poznatek, že většina obyvatel železného 
brodu, Těpeř, bzí, Jirkova, Malé Horky, Hrubé Horky, Horské kamenice, splzova a pelechova 
dokáže přijmout jimi nezaviněné menší pohodlí a přes vzniklé obtíže se snaží přizpůsobit 
obvyklému životu ve městě. 
Máme na mysli mnohokrát probírané téma rekonstrukce mostu přes Jizeru. Mnoho z nás se 
obrnilo trpělivostí a snášelo nepříjemnosti se stavbou spojené. domníváme se, že pořád je 
v této souvislosti občanům našeho města za co děkovat, což činíme. Máme rovněž milou 
povinnost předat vám, občanům, slůvko „díky“ od firmy provádějící rekonstrukci. To celé jste 
vyšperkovali skutečně velkou účastí na slavnostním otevření mostu, z čehož byli překvapeni 
nejen nejvyšší představitelé kraje, ale i organizací zajišťujících všechny potřebné náležitosti 
kolem stavby.
Ani v tak složitých podmínkách se broďáci nevzdali svého Jarmarku, byť se uskutečnil 
v trochu skromnější podobě. Jelikož jsme zaznamenali některé vaše náměty ohledně 
Jarmarku, chtěli bychom vás požádat, abyste nezapomněli vyplnit anketu na stránce 38, jak 
by Jarmark měl vypadat v budoucnu. 
skutečně vrcholným se ukázal být letošní ročník skleněného městečka, i když i tento festival 
ovlivnila rekonstrukce mostu. stává se stále více oblíbenějším a více navštěvovanějším. 
občané našeho města ho už prostě berou za svůj. přes jeho finanční náročnost se bude 
nadále vedení města snažit získat alespoň tolik finančních prostředků z jiných zdrojů jako  
v tomto roce.
neměli bychom rovněž zapomenout na velmi úspěšnou spolupráci s okolními obcemi na 
získávání kompostérů, na zbrusu novou přírodní zahradu u Mateřské školy na Vápence, 
na vylepšení stravování v MŠ sluníčko nákupem konvektomatu, na nové vozidlo pro svoz 
bioodpadu, na novou koupelnu pro tělesně postižené a již špatně pohyblivé lidi v objektu 
dps, na nákup nového vozidla pro dps, na částečnou rekonstrukci hasičské zbrojnice ve bzí  
a v Těpeřích, nákup nových vrat do hasičské zbrojnice v Jirkově, na velmi složité zprovoznění 
sportovní haly, nátěr běliště a další akce, které zde pro nedostatek místa nelze vyjmenovat. 
nelze zapomenout na pravidelné výstavy v Městské galerii, řadu koncertů a přednášek  
v rámci kulturního a společenského života. pochopitelně je spousta věcí, které nás trápí  
a buď je přijímáme nebo se snažíme nalézt jejich řešení. o některých našich problémech se 
zmíníme v příštích číslech zpravodaje.

dovolte nám tedy, abychom závěrem tohoto ohlédnutí popřáli vám a také vašim rodinám 
krásné a klidné vánoční svátky v ladovsky zasněžené krajině železného brodu a jeho okolí.

Mgr. ivan Mališ, místostarosta Mgr. František lufinka, starosta
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ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v 10 hodin proběhlo slavnostní otevření nově 
zrekonstruovaného mostu přes jizeru.
slavnostního přestřižení pásky se ujali hejtman libereckého kraje Martin půta, krajský radní 
pro ekonomiku Marek pieter, krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník, ředitel krajské 
správy silnic Jan růžička, zástupce firmy FiresTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.  
Vlastimil schovajsa, poslanec psp Čr Václav Horáček a starosta města železný brod 
František lufinka. 
Vše se událo za přihlížení značného počtu občanů železného brodu, což se setkalo  
s velmi kladným ohlasem zástupců všech organizací. současně stavbyvedoucí této stavby 
konstatoval, že se už dlouho nesetkal s tak vstřícným postojem občanů k problémům 
spojeným s rekonstrukcí. Všichni se shodli v tom, že počet přihlížejících svědčí o významu 
mostu pro obyvatele města. dokonce pár obyvatel železného brodu z pravého a levého 
břehu Jizery si přineslo láhev šampaňského a skleničky a oslavili tak symbolicky zlepšené 
podmínky pro vzájemné setkávání. na závěr se v prostorách obřadní síně v radnici konal 
malý raut spojený s neformální diskusí převážně na téma rekonstrukce staveb.

Mgr. ivan Mališ, místostarosta

radnice inFormuje

usnesení rady města Železný brod ze 17. schůze 
konané konané dne 26. 10. 2015
rada města Železný brod po projednání
schvaluje program dnešní schůze rady města 
schvaluje zřízení pracovního místa na odboru dopravy od 1. 1. 2016
bere na vědomí informaci o změně úvazku zástupu pracovníka krizového řízení 
schvaluje s účinností od 1. 11. 2015 platový výměr Aleny Antoszové dis., vedoucí 
sportovního centra železný brod

slavnostní otevření mostu
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radnice inFormuje

schvaluje s účinností od 1. 11. 2015 platový výměr Mgr. petry Hejralové, ředitelky Městského 
muzea železný brod 
schvaluje s účinností od 1. 11. 2015 platový výměr dany Hudíkové, vedoucí Městské 
knihovny železný brod
bere na vědomí podnět k posouzení objektivnosti redakční rady resp. šéfredaktorky 
železnobrodského zpravodaje
bere na vědomí zápis redakční rady ze dne 16. 9. 2015
schvaluje zveřejnění plakátů premiér a dalších mimořádných akcí v železnobrodském 
zpravodaji na základě odsouhlasení vedením města
ukládá redakční radě pečlivější korekturu zpravodaje
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 49 900 kč Římskokatolické farnosti – děkanství železný 
brod na restaurování dvou andělů z původního oltáře do kostela sv. Jakuba v žel. brodě
schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 387/15rm se společností Technické 
služby města železného brodu, s. r. o., příkrá 140, 468 22 železný brod, iČ: 27260887, 
kterým se po započtení méně- a víceprací mění konečná cena stavby „přírodní zahrada 
při MŠ na Vápence v železném brodě“ na 1 576 494 kč včetně dpH proti původní částce  
1 608 939 kč včetně dpH
souhlasí s udělením výjimky z Vnitřní směrnice č. 1/2015 na akci chodník Jiráskovo nábřeží
schvaluje přijetí dotace v rámci opžp 2007–2013 na projekt kompostéry pro biologicky 
rozložitelný komunální odpad a souhlasí s uzavřením smlouvy č. 15234914 o poskytnutí 
podpory ze státního fondu životního prostředí v rámci operačního programu životní prostředí
bere na vědomí stížnost obyvatel domu čp. 713 v železném brodě a ukládá odboru 
územního plánování vyřešit vzniklou situaci
souhlasí s pokácením devíti stromů na hasičském cvičišti v železném brodě s povinností 
nabídnout kmeny borovice vejmutovky k prodeji
odkládá nabídku využití pravidelné služby firmy sks s. r. o. při odvozu vytříděných plastů, 
nápojových kartonů a obalových kovů, místo stávajícího objednávání jednotlivých vývozů  
a požaduje doplnění materiálu
schvaluje zřízení věcného břemene na části ppč. 1599, 1677/3 v k. ú. železný brod pro 
Čez distribuce, a. s., se sídlem děčín, děčín iV-podmokly, Teplická 874/8, psČ 405 02,  
iČ: 24729035, diČ: cz24729035 ve smyslu:
– práva budoucí oprávněné umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, 
obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy;
– výše jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene bude vypočtena dle schváleného 
ceníku za jednorázovou úhradu pro zřízení věcných břemen platného ke dni uzavření této 
smlouvy tj. 500 kč za bm + sazba dpH na pozemku pč. 1599 a 50 kč za bm + sazba dpH 
na pozemku pč. 1677/3, vše v k. ú. železný brod
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby na části pozemků pč. 1599 a 1677/3 v k.ú. železný brod mezi Městem 
železný brod, iČ: 00262633 a firmou Čez distribuce, a. s., se sídlem děčín, děčín iV-
podmokly, Teplická 874/8, psČ 405 02, iČ: 24729035, diČ: cz24729035, která je zastoupena 
firmou VAMA s. r. o., se sídlem Vilsnická 94, děčín 12-Vilsnice, psČ 405 02, iČ: 24729035
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schvaluje zřízení věcného břemene na části ppč.935 v k. ú. železný brod pro Čez 
distribuce, a. s., Teplická 874/8, děčín iV-podmokly, psČ 405 02 ve smyslu:
a) práva zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčené nemovitosti
b) provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, 
modernizace nebo zlepšování její výkonnosti, včetně jejího odstranění
c) vstupovat a vjíždět na dotčenou nemovitost v souvislosti se zřizováním, obnovou  
a provozováním distribuční soustavy za cenu dle schváleného ceníku za jednorázovou 
úhradu pro zřízení věcného břemene v pozemcích v majetku Města železný brod, platného 
k uzavření smlouvy tj. 180 kč za bm + 21 % dpH, cena věcného břemene je stanovena ve 
výši 792 kč + sazba 21 % dpH tj. 959 kč
schvaluje uzavření sml. o zřízení věcného břemene – služebnosti (iV-12-4012503/003- Jn,  
železný brod, Těpeřská, koňák 948-knn) mezi Městem železný brod, iČ: 00262633  
a firmou Čez distribuce, a. s., se sídlem děčín, děčín iV-podmokly, Teplická 874/8, psČ 
405 02, iČ: 24729035, diČ: cz24729035, která je zastoupena firmou chládek a Tintěra, a. s. 
se sídlem nerudova 16, litoměřice iČ: 62743881, diČ: cz62743881, na zřízení věcného 
břemene – služebnosti na pozemku pč. 935 v k. ú. železný brod za cenu 792 kč + 21 % dpH 
schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku pč. 1389/5 v k. ú. železný brod, 
která byla uzavřena mezi Městem železný brod a panem stanislavem Tvrdým, poříč 813, 
železný brod, za účelem umístění plechové garáže, dohodou k 31. 12. 2015
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v čp. 75 – část obce Jirkov, obec železný 
brod pro konání akce kamenický ples dne 23. 1. 2016 za cenu 1 000 kč + sazba dpH, 
kamenickému klubu mládeže z. s., iČ: 01579053, se sídlem Horská kamenice čp. 98, 
železný brod
schvaluje upravenou nájemní smlouvu pro pronájem prostoru pro podnikání v čp. 75 – část 
obce Jirkov, obec železný brod mezi Městem železný brod, iČ: 00262633 a kamenickým 
klubem mládeže z. s., se sídlem Horská kamenice čp. 98, železný brod, iČ: 01579053, 
zastoupeným bc. Jarmilou koňákovou
souhlasí s přihlášením slečny d. p., nyní bytem Jablonec nad nisou, k trvalému pobytu na 
adresu Vaněčkova 407, železný brod
schvaluje výměnu bytů mezi panem A. J., a panem J. r., oba železný brod
bere na vědomí žádost paní e. M., železný brod o vrácení kauce na byt 
ukládá bytovému podniku vyplatit 2/3 složené jistoty na byt č. 17, Jiráskovo nábřeží 715, 
železný brod v souladu s dodatkem č. 1 ke směrnici města železného brodu pro přidělování 
a pronajímání bytů ve vlastnictví města 
bere na vědomí žádost paní M. F., železný brod o vrácení kauce na byt
ukládá bytovému podniku vyplatit 2/3 složené jistoty na byt č. 20, na Vápence 754, železný 
brod v souladu s dodatkem č. 1 ke směrnici města železného brodu pro přidělování  
a pronajímání bytů ve vlastnictví města
bere na vědomí žádost pana p. s. o přidělení bytu výměnou za stávající a doporučuje mu 
přihlásit se do výběrového řízení, v němž bude požadovaný byt nabízen
bere na vědomí zprávu o evidenci žadatelů do dps železný brod a bzí
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radnice inFormuje

usnesení zastupitelstva města Železný brod z 8. zasedání 
konaného dne 2. 11. 2015
zastupitelstvo města Železný brod po projednání
schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva města v předloženém znění
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města
souhlasí s provedením rozpočtových opatření č. 6 za rok 2015
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
s účinností od 1. 1. 2016 a stanoví místní poplatek za odpady ve výši 570 kč
bere na vědomí zprávu o průběhu projektových prací a správního řízení na akci „Malé 
náměstí v železném brodě“
schvaluje
a) pravidla pro vytvoření a použití Fondu na zlepšení úrovně bydlení na území města železný 
brod v upraveném znění
b) vyhlášení výběrového řízení pro žadatele o půjčku z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na 
území města železný brod v rozsahu čl. iV. schválených pravidel s tím, že uchazeči mohou 
podávat žádosti v období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 3305/1  
v k. ú. železný brod mezi Českými drahami, a. s., iČ: 70994226 a Městem železný brod,  
iČ: 00262633 ve smyslu osobní služebnosti, spočívající v právu:
– zřízení, provozování, oprav a údržby stavby „Terminál železný brod – přestupní uzel  
u nádraží Čd“ 
– provádět úpravy za účelem obnovy, výměny a modernizace stavby, včetně jejího odstranění
– vstupovat, vjíždět na dotčenou nemovitost
– věcné břemeno – služebnost se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 10 000 kč  
+ 21 % dpH
schvaluje
1) odkoupení pozemku pč. 3305/9 – ostatní plocha o výměře 1339 m² v k. ú. železný brod 
za cenu 345 000 kč + 21 % dpH, tj. 417 450 kč vč. dpH od Českých drah a. s., nábřeží  
l. svobody 1222, 110 15 praha 1, iČ: 70994226
2) uzavření kupní smlouvy na pozemek pč.  3305/9 – ostatní plocha o výměře 1339 m², k. ú. 
železný brod mezi Městem železný brod, iČ: 00262633, sídlo: náměstí 3. května 1, železný 
brod a Českými drahami, a. s., nábřeží l. svobody 1222, 110 15 praha 1, iČ: 70994226, 
kupní cena byla stanovena ve výši 345 000 kč + 21 % dpH tj. 417 450 kč vč. dpH
schvaluje 
1) odkoupení pozemků pč. 1443/3 v k. ú. železný brod za cenu 896 kč a pozemku  
p. č. 1492/70 v k. ú. železný brod za cenu 29 600 kč + 21 % dpH, tj. 35 816 kč od lesů Čr, 
s. p., Hradec králové, přemyslova 1106/19, nový Hradec králové, iČ: 42196451
2) uzavření kupní smlouvy mezi Městem železný brod, iČ: 00262633, náměstí 3. května 
1, železný brod a lesy České republiky, s. p. Hradec králové, přemyslova 1106/19, nový 
Hradec králové, iČ: 42196451 na odkoupení pozemků pč. 1443/3 za cenu 896 kč a pozemku 
pč. 1492/70 za cenu 29 600 kč + 21 % dpH, tj. 35 816 kč vč. dpH, vše v k. ú. železný brod
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schvaluje 
1) bezplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 z celku pozemku pč. 2573 – 
ostatní plocha, neplodná o celkové výměře 54 m² v k. ú. železný brod do majetku Města 
železný brod
2) darovací smlouvu na převod 1/2 z celku pozemku pč. 2573 v k. ú. železný brod mezi paní 
Vladimírou Joskovou, bytem železný brod a Městem železný brod, iČ: 00262633, náměstí 
3. května 1, železný brod

 z odboru územního plánování a regionálního rozvoje

významné akce a projekty v Železném brodě v roce 2015
významnou akcí, která ovlivnila celé město, byla bezesporu rekonstrukce mostu přes 
jizeru, jejímž investorem byl liberecký kraj, a kterou podpořil regionální operační 
program nuts ii severovýchod. ani město Železný brod ale nezůstalo pozadu  
s realizací svých záměrů. v letošním roce se podařilo zrealizovat několik projektů. byly 
mezi nimi akce, na které se podařilo získat příspěvek od různých poskytovatelů, ale  
i takové, které byly hrazeny zcela z prostředků města.

operační program životní prostředí přispěl na akci dovybavení sběrného dvora, díky 
čemuž se podařilo vybavit sběrný dvůr váhou pro snadnější určování přiváženého odpadu, 
lisem pro lisování tříděného odpadu, novou „vrátnicí“ a hlavně je většina areálu vyasfaltována, 
takže pohyb po areálu bude komfortnější. oplocením celého dvora došlo i k zabezpečení 
majetku a odpadů na sběrném dvoře. očekávaný příspěvek na realizaci akce je ve výši cca 
4 400 000 kč a tvoří 85 % celkových nákladů. Akce probíhala od dubna do letních prázdnin. 
V polovině září byl nový sběrný dvůr využit pro uskladnění kompostérů, které byly dalším 
projektem, podpořeným z opžp. předmětem projektu bylo pořízení kompostérů pro obce  
v působnosti orp železný brod. bylo nakoupeno 300 kompostérů pro obce držkov, 
loužnice, radčice, Jílové u držkova a Vlastiboř. Malé množství kompostérů bylo zapůjčeno 
i v našem městě, drtivá většina však byla zapůjčena občanům v uvedených obcích. cílem 
bylo snížení složky bioodpadu, objevující se na skládkách. iniciátory projektu byly obce, ale 
Město železný brod cítí potřebu těmto obcím pomáhat, jelikož mnohé z nich nemají možnost 
na takovéto projekty dosáhnout.
kdo procházel od září okolo zahrady při mateřské škole na vápence, mohl sledovat, jak 
se mění zahrada díky činnosti Technických služeb města železný brod. během přibližně 
dvou měsíců se „obyčejná školková zahrada“ proměnila v novou tzv. přírodní zahradu, 
která žáčkům mateřské školy částečně přiblíží procesy v přírodě, naučí je pěstovat základní 
bylinky, zároveň však umožní hraní a zábavu na nových herních atrakcích. i tento projekt byl 
úspěšný v rámci jedné z výzev operačního programu životní prostředí. 
integrovaný operační program (iop) podpořil projekt modernizace it infrastruktury, který 
možná většina z vás nepostřehne, ale který umožnil pořízení moderních (nejen) serverových 
technologií. díky tomuto projektu má Městský úřad nový virtualizovaný server, na kterém 
běží většina agend úřadu, podařilo se pořídit zařízení skenující dokumenty do spisové 
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služby a v neposlední řadě i tzv. mapový server, na kterém bude možné si prohlédnout např. 
územní plány většiny obcí v působnosti orp železný brod. 
na jiráskově nábřeží proběhla během letošního podzimu další, tentokrát již iii. etapa 
regenerace tohoto sídliště. bylo vybudováno dvanáct parkovacích míst, zpevněna 
komunikace za domem čp. 715, doplněno dopravní značení a vysázena zeleň okolo 
parkovacích ploch. Vylepšení se dočkala i část veřejného osvětlení. dobrou zprávou pro 
obyvatele sídliště je jistě i zpráva o opravě oplocení okolo hřiště za domem čp. 713, kdy 
se podařilo dokončit reklamaci rachotícího oplocení. Věříme, že provedené řešení zcela 
odstraní nepohodu bydlení, která vznikla po instalaci oplocení.
společně s ukončením prací na rekonstrukci mostu bylo možné zahájit opravy části ulice 
jiráskovo nábřeží od mostu k hřišti. Ty spočívaly v úpravě povrchu chodníku a v jasném 
vymezení chodníku a komunikace. s ohledem na situaci, kdy po této komunikaci vedla 
objízdná trasa při uzavírce mostu, financoval asfaltový povrch liberecký kraj jako jakousi 
„odměnu“ za trpělivost a utrpení, které museli obyvatelé této ulice snášet. na Městě zůstalo 
financování opravy chodníku. na tomto místě je nutno poděkovat Technickým službám  
a jejím zaměstnancům, kteří v hodně krátkém termínu zvládli připravit obruby chodníku  
a položit zámkovou dlažbu.
poslední dnes zmiňovanou akcí je odkanalizování sokolovny. Tento projekt řeší kompletní 
odkanalizování sokolovny a sportovní haly. V letošním roce bude vybudována pouze 
splašková kanalizace, jejíž součástí je čerpací stanice a výtlačný řad do Masarykovy ulice. 
společně se sokolovnou bude odkanalizován i sousední dům čp. 90, u kterého se, stejně 
jako u sokolovny, nepodařilo vyřešit jiný způsob odkanalizování než právě prostřednictvím 
čerpací stanice. Výškové poměry nedovolily přímé napojení do některé z kanalizací. celá 
akce by měla být dokončena v tomto roce, přičemž příští rok by měla navázat kanalizace 
dešťová.
To byl výtah hlavních akcí, které se v letošním roce podařilo zrealizovat v železném brodě. 
během realizace došlo k omezení či znesnadnění běžného života obyvatel a návštěvníků, 
za což se vám omlouváme. někdy je však nutno se trochu omezit, aby následně bylo naše 
město kvalitnější, příjemnější.
Ještě jedno poděkování musí zaznít. Je to poděkování všem, kteří se na zajištění akcí 
podíleli, od rozhodování, přes projektování, shánění povolení, vydání povolení, zajištění 
dodavatelů, dozorování dodavatelů, až po kontrolu provedení, vyúčtování a placení faktur 
a zaúčtování. Ani jedna z těchto činností není někdy jednoduchá a ve vztahu k dotacím o to 
složitější.
Až se budete o vánočním čase procházet po zklidněném železném brodě, vzpomeňte, že za 
každým kouskem některé z akcí je práce mnoha lidí, kteří ji prováděli dle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí, aby se ostatní cítili lépe. 
i na příští rok jsou připravovány projekty a akce, kterými chceme naše město opravit, zlepšit 
a zpříjemnit. nechme se překvapit, co nám rok 2016 přinese.

Mgr. Martin Řehák, pověřený vedením odboru
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Pravidla Fondu na zlepšení úrovně bydlení na území města 
Železný brod 

zastupitelstvo města Železný brod usnesením č. 78/15 zm ze dne 2. 11. 2015 na 
základě ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, stanoví pravidla pro vytvoření a použití Fondu na zlepšení 
úrovně bydlení na území města Železný brod takto:

Článek i – záKladnÍ ustanovenÍ
Město železný brod v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města 
vytvořilo „Fond na zlepšení úrovně bydlení na území města železný brod“ (dále jen „fond“), 
který slouží k poskytování půjček na opravy, úpravy a rekonstrukce staveb na území města 
železný brod za podmínek stanovenými těmito pravidly fondu.
půjčka z fondu je určena pro fyzické a právnické osoby, které mají ve vlastnictví nemovitosti 
– budovy se způsobem využití: bytový dům nebo rodinný dům na území města železný brod 
(v katastrálních územích bzí u železného brodu, Horská kamenice, Hrubá Horka, chlístov 
u železného brodu, Jirkov u železného brodu, střevelná a železný brod).

Článek ii – PodmÍnKY Pro PosKYtnutÍ PŮjČKY
1) příjemce půjček z fondu může být pouze:
 a) fyzická osoba, která vlastní nemovitost na území města železný brod a nemá  
 žádné závazky po splatnosti vůči městu železný brod
 b) právnická osoba, která:
 – vlastní nemovitost na území města železný brod
 – má sídlo v České republice
 – není v konkurzním řízení
 – nemá daňové nedoplatky (potvrdí předložením potvrzení FÚ)
 – nemá nedoplatky na nemocenském a sociálním pojištění zaměstnanců (potvrdí  
 předložením potvrzení od zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení)
 – nemá žádné závazky po splatnosti vůči městu železný brod

Článek iii – PŘÍjmY Fondu
1) příjmy fondu jsou: přebytek hospodaření z minulých let
 a) příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
 b) příjmy ze splátek půjček a úroků
 c) převody prostředků z rozpočtu během roku do účelového fondu
 d) dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů (např. bank, podniků,  
 podnikatelů apod.)
 e) dotace a případné výpomoci z rozpočtu libereckého kraje, popřípadě jiného  
 územního nebo regionálního subjektu nebo ze státního rozpočtu
 f) ostatní příjmy
2) případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) města železný brod, ale 
musí být bezezbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel.
3) Tento fond je nástupcem fondu „naše fasáda“.
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Článek iv – výdaje z Fondu
prostředky je možno používat k poskytování půjček při úrokové míře podle čl. iV, odst. 
1), pís. a). lhůta splatnosti maximálně 7 let/5 let po roce, v němž byla půjčka poskytnuta 
subjektům a podle pravidel dále uvedených
1) z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

 a) Úrok bude sjednán v pevné výši u druhu půjček: kód 01, 02, 03 – 0,5 % ročně,  
 kód 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 – 1 % ročně.
 b) Jednotlivé druhy půjček lze kumulovat do max. výše půjčky 300 000 kč pro  
 jednoho žadatele. půjčku ze stejného kódu nelze získat u jedné stavby opakovaně. 
 c) půjčku lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, ve kterém byla schválena.  
 Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními 
 splátkami počínaje měsícem lednem následujícího po roce, v němž byla půjčka  
 poskytnuta.
 d) zvláštní dohodou si může dlužník dohodnout rychlejší splácení půjčky.

Článek v – výběrové ŘÍzenÍ
1) Výběrové řízení vyhlašuje a o  poskytnutí půjčky z fondu rozhoduje zastupitelstvo města 
železný brod. 
2) žadatelé, kteří splňují podmínky dle článku ii. mohou získat půjčku z fondu výhradně na 
základě výběrového řízení. Výběrové řízení se provádí pro každý kalendářní rok samostatně.
3) podmínky výběrového řízení musí být zveřejněny na úřední desce a dalšími vhodnými 
prostředky (místní rozhlas, zpravodaj, jiný tisk apod.). 
4) lhůta podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení se stanovuje v rozmezí od 1. 1. 2016 
do 31. 3. 2016. informace o termínu a podmínkách pro podání žádostí bude zveřejněna 
nejpozději do 31. 12. 2015 na úřední desce MěÚ v železném brodě. 

kód Účel lhůta 
splatnosti

Horní hranice 
výše půjčky

01 obnova fasády domu starší 15 let 7 let max. 200 000 kč
na jeden dům

02 opravy a obnovy střech včetně konstrukce krovů a klempířských prvků 5 let max. 150 000 kč
na jeden dům

03 Výměny oken v domě starších 20 let 5 let max. 50 000 kč 
na 1 byt

04 Výměna rozvodů ústředního topení, vč. topných těles v domě a kotle ÚT 5 let max. 50 000 kč 
na 1 byt

05 Výměna bytového jádra v panelovém domě 5 let max. 50 000 kč 
na 1 byt

06 Vybudování malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu 5 let max. 50 000 kč 
na jeden dům

07 Vybudování, oprava vodovodní přípojky, přípojky plynu a nn ke stávajícímu 
domu 5 let max. 50.000 kč 

na jeden dům

08 instalace solárních panelů na stávajících konstrukcí domu, z důvodu ohřevu 
teplé vody v domě 5 let max. 50 000 kč 

na jeden dům

09 rekonstrukce koupelny 5 let max. 50 000 kč 
na 1 byt

10 Výměna elektroinstalace v domě starším 15 let 3 roky max. 30 000 kč 
na 1 byt

11 stavební úpravy komínového tělesa 2 roky max. 20 000 kč
na jeden dům
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5) obsah žádosti se zveřejní na úřední desce, na webových stránkách města bude zveřejněn 
závazný formulář. žádost musí obsahovat zejména:
 a) označení žadatele: jméno, příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby  
 (včetně iČ, diČ, výpis z obchodního rejstříku)
 b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby
 c) přesné označení předmětné nemovitosti:
 – adresa, číslo popisné, číslo parcely, na které je stavba umístěna
 – stavební povolení, ohlášení či jiný příslušný doklad o přípustnosti účelu, na který  
 je žádáno o půjčku, popř. vyjádření stavebního úřadu, že k dané akci není nutné  
 žádné povolení
 d) přesný popis účelu („díla“), na který je půjčka požadována, při kumulaci titulů je  
 třeba popis provést odděleně
 e) předpokládaný termín zahájení a skončení zhotovení díla, žadatel je povinen  
 písemně oznámit faktické skončení zhotovení díla
 f) požadovaná výše půjčky, výše vlastního podílu
 g) cenovou nabídkou potvrzenou dodavatelem díla (jiný dokument s uvedením  
 předpokládané ceny díla) na níž je žádána půjčka, s orientační cenou, při svépomocí  
 odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty
 h) návrh na stanovení záruky na poskytovanou půjčku ve výši alespoň 120 %  
 požadované půjčky.
6) Ve lhůtě podání žádosti je možné, aby žadatel svou žádost měnil, doplňoval. po uplynutí 
lhůty k podání žádosti je žadatel svou žádostí vázán.
7) žádosti posoudí odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ železný brod a se 
stanoviskem finančního odboru je předloží radě města. rada města doporučí zastupitelstvu 
města konkrétní závěr výběrového řízení. 
8) Výběrové řízení je ukončeno nabídkou k uzavření smlouvy o půjčce.
9) o rozhodnutí o žádosti budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně. Vybraní žadatelé 
budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se 
žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení.
10) Výběrové řízení probíhá jen 1x v kalendářním roce a o všech žádostech musí být 
rozhodnuto najednou. Časově musí být organizováno tak, aby smlouvy o půjčce mohly 
být uzavřeny nejpozději v měsíci červenci příslušného roku. Špatné, neúplné či nesprávné 
žádosti budou vyřazeny. o vyřazení rozhoduje zastupitelstvo města.

Článek vi – smlouva o PŮjČce
1) s žadateli, kteří budou zastupitelstvem města železný brod vybráni jako příjemci 
půjčky z fondu, uzavře Město železný brod smlouvu o půjčce. smlouvu o půjčce schvaluje 
zastupitelstvo města železný brod.
2) smlouva musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:
 1. označení smluvních stran
 2. identifikace typu půjčky podle čl. iV
 3. celková částka půjčky, v případě více titulů i její skladba
 4. lhůta splatnosti půjčky
 5. režim splácení (úroky, jistina), včetně dne v příslušném měsíci
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zastupitelstvo města Železný brod schválilo na svém listopadovém zasedání výši 
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů. 

na základě nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu, včetně velkoobjemového 
komunálního odpadu v roce 2014 byl poplatek pro rok 2016 snížen na 570 kč.
splatnost poplatku zůstává stejná, tzn. do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku. 
osvobození a úlevy najdete podrobně rozepsané v obecně závazné vyhlášce č. 3/2015, čl. 6.
Ti, kdo uplatňují slevu pro studenty do 26 let věku, ubytované na koleji nebo internátě a ještě 
nedodali potvrzení na nový školní rok 2015/2016, ať tak bezodkladně učiní.

Věra sochorová, vedoucí

 z finančního odboru

Poplatek za odpady pro rok 2016

 6. způsob placení (příkazem, složenkou, apod.)
 7. závazek příjemce k užití půjčky k dohodnutému účelu
 8. sankce za porušení účelovosti půjčky (okamžité vrácení + smluvní pokuta 30 %)
 9. záruka za půjčku

Článek vii – reŽim ČerPánÍ ProstŘedKŮ Fondu
půjčka bude poskytnuta na účet příjemce uvedený v žádosti, bližší podmínky stanoví 
smlouva o půjčce. 

Článek viii – ustanovenÍ doPlŇKová, závěreČná a PŘechodná
1) systém poskytování půjček upravených těmito pravidly podléhá kontrole (finanční toky, 
dodržování účelovosti poskytnutých prostředků). kontrolu provádí pověřený pracovník 
finančního odboru MěÚ železný brod popř. osoba zmocněná radou města. příjemce 
je povinen osoby provádějící kontrolu předložit daňové doklady prokazující dodržování 
účelovosti poskytnutých prostředků.
2) Účetnictví fondu je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 sb., o účetnictví, vyhláškou 
č. 410/2009 sb. a českých účetních standardů č. 701 až 710 pro účetní jednotky, které 
vedou účetnictví dle vyhl. č. 410/2009 sb.
4) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 2. 11. 2015. Tyto pravidla nahrazují pravidla 
schválená usnesením zastupitelstva města č. 27/14 zm ze dne 15. 12. 2014.
žádost o poskytnutí půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení 2016 najdete na  
www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/dokumenty/formulare/, v tištěné podobě si žádost můžete 
vyzvednout v Turistickém informačním centru železný brod a na podatelně Městského 
úřadu. 

Kontakt: iveta Polejová, tel. 483 333 944, e-mail: i.polejova@zelbrod.cz
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 z odboru sociálních věcí

hledáme náhradní rodiče. mohli byste jimi být i vy?

všechny děti bohužel nemají to štěstí, aby mohly prožívat úplně obyčejné situace, 
jako je třeba společné dovádění s mámou a tátou v parku. v jejich vzpomínkách na 
dětství takové zážitky chybí. Pojďme to změnit.

chcete se více dozvědět o náhradní rodinné péči? co je pěstounská náhradní rodinná péče 
na přechodnou dobu, a jak se liší od dlouhodobé pěstounské péče? pro jaké děti hledáme 
náhradní rodiče? kdo by mohl vykonávat pěstounskou péči? znáte vy nebo vaše děti ve 
svém okolí pěstounskou rodinu? 

několik málo informací: 
• žadatelé jsou většinou ve věku 35–45 let, někdy až 50 let.
• pěstouni mají odpovídající ekonomické zázemí – nepatří mezi bohaté, ale mají vlastní 
bydlení, netrpí nouzí, ale nejsou to rodiny, které by dávaly najevo majetek – většinou mají 
vlastní děti, někdy už odrostlé – většinou se jedná o manžele, ale mezi pěstouny jsou  
i jednotlivci.
• role pěstouna je mimořádně psychicky náročná. 
• pěstoun je v „práci“ neustále. za tuto „práci“ dostává pravidelnou finanční odměnu.
• primární motivací pěstounů nejsou peníze (případní „zlatokopové“ se vyřadí v průběhu 
výběru), chtějí se postarat, dát šanci, pomoci – to je základní motivace.
• pro některé je pěstounství smysluplná profese.
• Častou motivací je také situace, kdy se lidé cítí ještě dostatečně silní a zajištění, přičemž 
svoje vlastní děti již mají odrostlé – „chtějí zaplnit místo v domě“ a přitom pomoci.

více informací: sociálně-právní ochrana dětí městský úřad Železný brod, m. halamová, 
mob. 728 017 126 a m. hlaváčová, mob. 777 718 903

M. Hlaváčová, referentka

pouhý jeden měsíc mají držitelé průkazů osoby se zdravotním postižením (ozp) na to, aby 
si zajistili jejich výměnu za nový průkaz ozp. Jedná se o tzv. průkaz mimořádných výhod 
Tp, zTp nebo zTp/p. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné 
benefity a výhody, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají, a to i přesto, že je na nich 
uvedena neomezená platnost. 
nový průkaz ozp má podobu plastové kartičky jako např. občanský nebo řidičský průkaz. Je 
odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. nahrazuje všechny původně vydané 
průkazy ozp, které jsou platné pouze do 31. 12. 2015. 

výměna průkazů osob se zdravotním postižením (průkazy 
mimořádných výhod tP, ztP a ztP/P) do konce roku 2015
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radnice inFormuje

o výměnu tohoto průkazu se žádá na pobočce Úřadu práce v železném brodě, v budově 
bývalého internátu na poříči, ul. příčná 350, ve 2. patře, kancelář č. 206 a č. 207. 
Výměna je zpoplatněna částkou 30 kč a je nutné mít s sebou aktuální fotografii (rozměr  
35 × 45 mm – průkazová), občanský průkaz, stávající průkaz zTp nebo zTp/p a pokud 
dohledáte, tak i původní rozhodnutí o přiznání průkazu mimořádných výhod.
bezprostředně po vydání nového průkazu ozp bude nutné zajistit také výměnu parkovacího 
průkazu o7 (modrá kartička určená do motorového vozidla, dříve tzv. vozíčkář). Tuto výměnu 
lze provést bez poplatku a bez písemné žádosti na Městském úřadu železný brod, budova 
„b“ (vedle normy), 2. patro, kancelář č. 200. s sebou je nutné mít jednu aktuální fotku  
o velikosti průkazové fotografie, občanský průkaz a nově vydaný průkaz ozp z Úřadu práce.

bc. eva sasková, vedoucí

v poslední době se v Železném brodě šíří veliký nešvar, někteří občané odkládají 
různé druhy odpadů a použité elektrozařízení vedle nádob na směsný komunální 
odpad, čímž zakládají černé skládky. všem je jistě jasné, že se jedná o protiprávní 
jednání. Každý druh odpadů má zákonem stanovený způsob likvidace, totéž platí  
i o použitém elektrozařízení. 

pokud se jedná o objemný komunální odpad, patří do sběrného dvora. do sběrného dvora si 
ho může každý dovézt v rámci provozní doby sběrného dvora, pokud někdo nemá možnost 

 z odboru životního prostředí

Černé skládky u kontejnerů
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Kotlíkové dotace v libereckém kraji

Protože od 1. 9. 2012 platí nový zákon č. 201/2012 sb. o ochraně ovzduší přinášející 
mnoho novinek v ochraně ovzduší, budou v krátké době donuceni provozovatelé 
zdrojů znečištění ovzduší v rodinných domech změnit způsob vytápění, nebo ho 
upravit. protože se bude jednat o změny finančně nákladné, liberecký kraj přišel s projektem 
„kotlíkových dotací“ pro majitele rodinných domů na území libereckého kraje, jehož smyslem 
je snížit znečištění ovzduší z lokálního vytápění domácností a zlepšit tak kvalitu ovzduší i života  
v libereckém kraji. o dotaci musí každý zájemce požádat, její přidělení bude mít svá 
pravidla. předmětem podpory bude výměna stávajících kotlů na pevná paliva za tepelné 
čerpadlo, nový kotel na pevná paliva a plynový kondenzační kotel. k tomuto bude moci být 
podpořena instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TUV a realizace 
„mikro“ energetických opatření. dotaci nebude možné poskytnout na výměnu kamen a krbů, 
rovněž ne na výměnu starých plynových kotlů. Výše dotace bude 70–85 % způsobilých 
výdajů projektu z maximální částky 150 000 kč. bližší informace mohou případní zájemci 
získat na internetových stránkách libereckého kraje, nebo na odboru životního prostředí 
Městského úřadu železný brod. Pro zájemce se bude konat 2. prosince 2015 v zasedací 
síni městského úřadu v Železném brodě v čase od 15.30 do 17 hodin seminář, kde 
pracovníci Krajského úřadu podrobně vysvětlí všechny náležitosti. 

vlastního odvozu, může si odvoz objednat u Technických služeb, či u jiného dopravce.  
U použitého elektrozařízení platí totéž, navíc je možné ho odevzdávat 2× ročně při mobilním 
svozu nebezpečných odpadů. dalším takto odkládaným odpadem bývají pneumatiky. zde 
neobstojí výmluva, že je občan nemá jak odvézt. pokud má někdo ojetou pneumatiku, 
má i dopravní prostředek. Ve sběrně Josef Mach s. r. o. lze pneumatiky odevzdat za cenu 
1,50 kč/kg, což je vzhledem k nákladům na provoz dopravního prostředku zlomková cena. 
pneumatiky také podléhají systému zpětného odběru, možná by stačilo se informovat  
u některého z prodejců.
Jak zákon č. 185/2001 sb., o odpadech, tak zákon č. 200/1990 sb., o přestupcích pamatují 
také na postihy za toto protiprávní jednání. pokutu lze udělit v případě elektrozařízení až 
20 000 kč, v případě jiných odpadů (porušení obecně závazné vyhlášky) až 30 000 kč, 
pokud by bylo hodnoceno jako neoprávněně založená skládka tak až 50 000 kč. Vzhledem 
k vzniklé situaci, bude zvýšen dohled jak odborem životního prostředí, tak Městskou policií  
a v případě dopadení viníka bude postih uplatněn. Toto je však krajní řešení, lepší bude, když 
tito lidé přijdou k rozumu a začnou s odpady nakládat tak, jak mají. Jedná se o možnosti, 
které platí pro každou černou skládku, jedno kde vzniklou.
Úklid černých skládek také stojí finanční prostředky, takže má vliv na výši místního poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. svým podílem to všichni zaplatíme.
dalším nešvarem ze strany některých občanů je nechuť vytříděné papírové kartony upravit 
do té podoby, aby se vešly do zvonu. odložením kartonů vedle zvonů opět vytvářejí černou 
skládku, vlivem případného deště je karton také znehodnocen a jako vytříděný odpad 
nepoužitelný. 
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podle § 17 odst. 1 písm. H) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 sb. o ochraně ovzduší, 
ve znění pozdějších předpisů je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná 
paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj 
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (i krbová kamna s výměníkem), povinen 
zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně 
způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 
2016. Touto kontrolou s vysokou pravděpodobností neprojdou všechny kotle 1. a 2. třídy. 
proto je vhodné o případné dotaci uvažovat, během krátké doby bude možná mnoho 
provozovatelů svůj současný kotel vyřazovat. 
Čsn en 303-5 rozděluje kotle dle tříd (1 až 5) s tím, že ekologicky nejméně šetrná je třída 
první. 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 nastal 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 
se prodávají 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, 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 
následně provádět každé dva roky. na vyžádání orp bude nutné předložit doklad o této 
kontrole. za nesplnění této povinnosti hrozí pokuta až 20 tisíc kč. 
5. od 1. 9. 2022 bude zákaz provozovat v domácnostech kotle na tuhá paliva 1. a 2. třídy. 
za nesplnění této povinnosti hrozí pokuta až 50 tisíc kč.

Miloš pala, vedoucí 

radnice inFormuje

vlivem letošního dlouhotrvajícího sucha jsou lesní porosty vystaveny kůrovcové 
zátěži. 
podrobný článek s návodem prevence a likvidace kůrovce naleznete v sekci občan /Městský 
úřad/odbory/odbor životního prostředí
(www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory/odbor-zivotniho-prostredi/formulare/). 
V tištěné podobě je článek k vyzvednutí v Turistickém informačním centru železný brod.

v případě dotazů oslovte vaše odborné lesní hospodáře o radu či pomoc nebo můžete 
kontaktovat i městský úřad Železný brod, odbor životního prostředí, tel. 483 333 986, 
e-mail j.petruska@zelbrod.cz.

Jaroslav petruška, dis, státní správa lesů, myslivosti, rybářství

Kůrovcová situace v Železném brodě a okolí
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turisticKé inFormaČnÍ centrum Žb

• asistovala u rozsvícení vánočního stromu. Řídila zde dopravu a dohlížela na veřejný 
pořádek.
• zasahovala dvakrát u případu, kdy samostatně žijící senior se dostal do ohrožení života ve 
svém bytě. V jednom případě se do bytu strážníci dostali přes balkon, ve druhém případě 
museli rozlomit zámek u vchodových dveří. postiženým poskytli první pomoc a ty následně 
převezla rzs do nemocnice.
• zasahovala v jednom z brodských marketů, kde zloděj přistižený při krádeži napadal 
obsluhu a ostatní nakupující. Výtržník skončil na protialkoholní záchytné stanici v liberci. 
Jeho jednání bude mít pro něj ještě nepříjemnou dohru u správního orgánu. V letošním roce 
do tohoto zařízení strážníci převezli dvanáct osob, což je více než za posledních deset let 
dohromady.
• řešila osmnáct případů podomního prodeje, který je na území našeho města zakázán 
nařízením obce. 
• odchytila patnáct volně pobíhajících psů. deset majitelů psů bylo postiženo za to, že po 
svém mazlíčkovi neuklidili exkrementy. strážníci se zaměřili zejména na okolí škol, školek a 
dětských hřišť, tedy na místa, kde se nejvíce pohybují děti.

celkem bylo v listopadu přijato 280 oznámení, 15 z nich bylo vyřešeno v blokovém 
řízení, 45 případů bylo řešeno ve spolupráci s Policií České republiky. Patnáct případů 
bylo předáno k dořešení správnímu orgánu. zbytek případů byl vyřešen domluvou 
nebo se jednalo o žádosti o pomoc, které nemají trestněprávní charakter.

Velitel Mp: e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz
operační Mp: nepřetržitě mob. 602 646 188

e-mail: mestska.policie@zelbrod.cz

Šťastné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v novém roce vám za městskou 
policii Železný brod přeje velitel mP sstr. hriník Pavel.

městská policie Železný brod v listopadu:

 městská policie

otevírací doba 
pondělí–pátek: 9–12 a 12.30–16 hodin | sobota: 9–13 hodin
v prosinci bude zavřeno ve dnech 24. 12. 2015–3. 1. 2016 (svátky a inventura zboží).

aktuální předprodej vstupenek od 7. 12. 2015 
il congelatore (zmrazovač) úspěšné divadelní představení Ad Hoc (9. 1. 2016) 
chlapec, který viděl pravdu léčivé divadlo Gabriely Filippi (30. 1. 2016)
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turisticKé inFormaČnÍ centrum Žb

ženy přežijí    divadelní představení studia dva praha (7. 3. 2016) 
Městský ples    (16. 1. 2016)

tipy na vánoční dárky
• stolní kalendář dechovek z českých dechovek včetně broďanky
• kniha Alena kortanová: Železný brod a jeho historická zákoutí
• kniha Antonín langhamer, Martin Hlubuček: jaroslav brychta, spoluzakladatel a tvůrce 
železnobrodského skla
• kniha p. Möller, p. Šturm: Železná dráha v údolí řeky Kamenice
• dárkové poukazy do městského divadla Železný brod a do Kc Kina Železný brod
• papírové betlémy (Tříkrálový, krakonošův, sobotecký a další) – J. a M. Škopkovi 
• kalendář Český ráj 2016 – Jiří Škopek

met opera Kino jitřenka semily
– přímé přenosy Metropolitní opery new York (350 kč včetně dopravy zpět do žel. brodu)
12. 12. od 18.45 hodin W. A. Mozart: kouzelná flétna (bonusová opera) k desátému výročí 
existence projektu přenosů, záznam z roku 2006)
balet Kino jitřenka semily
– přímé přenosy z Anglie (250 kč včetně dopravy zpět do železného brodu)
16. 12. od 20.15 hodin p. i. Čajkovskij / p. Wright: louskáček 

Alena Matějková, referentka

tradiČnÍ vánoČnÍ Koncert zuŠ
úterý 15. prosince od 17 hodin

městské divadlo Železný brod
na koncertě se představí žáci všech oborů základní umělecké školy Železný brod. 

svými výkony vás potěší sólisté, různá komorní a souborová seskupení a žáci ldo.
vstupné dobrovolné

Pořádá zuŠ Železný brod

Kocour modrooČKo
pátek 4. 12. 2015 od 10 hodin

městské divadlo Železný brod
divadelní představení pro děti autorské dvojice jiří Kolář a jiří untermüller v podání 

divadla Krapet Praha. hudba a texty písní: marek eben. více na www.krapet.cz.
Veselá pohádka o kocourkovi s modrýma očima, které se teprve učí pořádnému kočičímu 
životu. na svém prvním výletě potkává různá zvířátka. on i děti tak mohou poznávat jejich 
zvyky, chování, místa, kde žijí, čím se žíví, ale také jak se k nim chová člověk. 

vstupné 40 Kč (vhodné i pro maminky s dětmi na md)
Pořádá informační a kulturní středisko Železný brod
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tiPY na vánoČnÍ dárKY! 
věnujte svým blÍzKým vstuPenKY nebo dárKové PouKazY!

Představení roku 2016, na které je zahájen předprodej již 7. prosince 2015:

il congelatore (zmrazovaČ)
velmi úspěšná opera mafia z dob prohibice v usa 9. 1. 2016  

chlaPec, Který viděl Pravdu
léčivé divadlo gabriely Filippi, které se dotýká mystiky 30. 1. 2016 

ŽenY PŘeŽijÍ
skvělá komedie o přátelství tří žen v podání studia dva Praha 7. 3. 2016 

V sobotu 31. října jsme v našem Městském divadle odehráli premiéru hry Julese Verna  
a Víta peřiny Tajemný hrad v karpatech. Hojná účast obecenstva vytvořila krásnou divadelní 
atmosféru, za kterou všem našim příznivcům mnohokrát děkujeme a ty, kteří se nemohli 
zúčastnit, zveme na reprízu v sobotu 23. ledna 2016.

Tomáš kesner za ds Tyl železný brod 

veselé vánoce a šťastný nový rok přejí a na viděnou v divadle, galerii a informačním 
centru se těší iva chaloupková, alena matějková a Šárka boučková.

 ds tyl Železný brod

Poděkování divákům

Foto soňa lhotská
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 studio hamlet Železný brod

nejstarŠÍ Řemeslo 
neděle 27. prosince od 19 hodin

Premiéra nového představení studia hamlet Železný brod
městské divadlo Železný brod

pět žádoucích dam pohromadě těžko přehlédnete, i když jim táhne třeba na sedmdesát. 
sex a láska kvetou totiž v každém věku. i nejstarší zástupkyně „nejstaršího řemesla“ musí 
však jít s dobou, aby obstály v ekonomické konkurenci. o tom všem je groteskní komedie 
držitelky pulitzerovy ceny pauly Vogel. Čeká vás vtipné a přitom moudré podobenství o tom, 
co je víc, zda moderní strategie nebo obyčejná lidskost.
hrají: zdislava bohuslavová, Monika Hazdrová schneiderová, Veronika langerová, iva 
chaloupková, blanka drbohlavová, v menších rolích Alžběta bezstarostová, Anna Musilová, 
Jana Hudská, Miroslav lamač a karel Šefr | režie: zdislava bohuslavová | světla a zvuk: 
Mirek Hanka | inspice a sledování textu: Věra zůbková

Pořádá studio hamlet Železný brod s finanční podporou města Železný brod
vstupné 50 Kč (předprodej v tic Železný brod a na www.e-vstupenka.cz)

Foto: věra strouhalová

poděkování patří ing. pavlu bohuslavovi za „půjčení“ veterána k fotografování a paní Anně 
Tykvartové za zázemí v betlémě u Toužimských.

slovo režisérky: „Výběrem této hry chceme ukázat, že nemáme v plánu inscenovat pouze 
náročné divadelní kusy. dostali jsme chuť „odskočit“ si do bulváru a nejstarší řemeslo je 
toho důkazem. snad se naše úprava setká s úspěchem a pochopením,  neboť jak pravil Jan 
Werich: „Je to blbé, bude se to líbit“.

studio hamlet přeje všem krásné svátky vánoční  a šťastný nový rok.
zdislava bohuslavová
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městsKá galerie vl. radY

sKleněné betlémY  
4. prosince 2015 – 10. ledna 2016

úterý–neděle 13–16 hodin včetně všech svátků
vernisáž proběhne ve čtvrtek 3. prosince od 17 hodin

městská galerie vlastimila rady
7. ročník výstavy skleněné betlémy. betlémy všech možných sklářských technik i stáří 
tradičně lákají návštěvníky z celé republiky. Jenom u nás v železném brodě totiž uvidí na 
jednom místě největší počet skleněných betlémů pohromadě! letošní 7. ročník představí 
především soukromou sbírku Aleny kortanové, autorky nápadu tohoto úspěšného konceptu. 
i letos samozřejmě děkujeme všem, kteří nám své skleněné betlémy zapůjčili. bez jejich 
spolupráce by to nešlo.
skupinám (od deseti osob) nabízíme komentované prohlídky výstavy, nutná je ovšem 
rezervace na tel. 483 333 925. Komentovaná prohlídka pro zaměstnance městského 
úřadu i veřejnost proběhne v úterý 15. prosince od 14 hodin.

Pořádá informační a kulturní středisko Železný brod

občanské sdružení občanská beseda ve spolupráci s iKs Železný brod již po potřetí 
organizuje výstavu salon. salon iii se tedy blíží. 
Tento typ výstavy vychází z ověřené zkušenosti – v obou předchozích letech výstava 
vzbudila obrovský zájem vystavujících i návštěvníků, protože výstava nedělá rozdíly mezi 
amatéry a zavedenými umělci. 
Podmínky účasti na výstavě
• výstava se uskuteční v termínu od 5. února – 6. března 2016
• zájemci o účast na výstavě mohou přihlásit své dílo od 1. prosince 2015 do 11. ledna 2016
• díla musí být do galerie doručena osobně spolu s vyplněným registračním formulářem do  
11. ledna 2016
• vystavující mohou přihlásit jedno své dílo; soubor nebo cyklus (který spolu tematicky 
souvisí) je považovaný za jedno dílo
• v případě vysokého počtu přihlášených musí autoři respektovat, že nemusí být vystavena 
všechna díla
• vystavení příliš rozměrných děl (nad 1 m² půdorysu), bude s autorem konzultováno 
• výstavní síň disponuje pěti vitrínami pro umístění drobných děl; dojde-li k vyčerpání 
kapacity těchto pěti vitrín, mohou být díla vystavena volně na soklech
• přihlášená díla musí být předem připravena k zavěšení (obraz, grafika, fotografie) nebo 
připravena pro běžnou adjustaci plastického díla (galerie disponuje sokly, vitrínami)
• na výstavu nebudou umístěna díla, která by svým obsahem porušovala zákony Čr
• vystavující berou na vědomí, že instalace výstavy je výhradně v pravomoci pořadatelů
• vystavující vyplněním přihlášky dávají souhlas k fotodokumentaci svých děl 
• vystavená díla nejsou pojištěná
• po skončení výstavy si autoři musí díla vyzvednout zpět (od 7. do 20. 3. 2016)
• vyplněním registračního formuláře a jeho podpisem vystavující souhlasí s výše uvedenými podmínkami

výstava salon iii
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Kc Kino Železný brod

vybíráme z programu Kc Kino Železný brod 
V prosinci se na plátně železnobrodského kina objeví sedmé pokračování snad nejslavnější 
sci-fi ságy filmové historie vůbec. přestože na bližší informace o ději jsou tvůrci filmu 
snad ještě skoupější, než tvůrci nové bondovky, každému fanouškovi je jasné, že v kině 
nemůže chybět. Film star Wars: síla se probouzí uvádíme na druhý svátek vánoční, a to 
hned dvakrát. odpoledne hrajeme verzi filmu v českém znění, večer pak v původním znění  
s titulky!
Věřím, že stejně jako star Wars potěší řadu fanoušků i první celovečerní animovaná adaptace 
slavného literárního díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí Malý princ. Ústřední postavou 
filmového zpracování této knihy je malá holčička, kterou se její maminka snaží připravit 
na skutečný svět dospělých. Její plán naruší trochu excentrický, leč dobrosrdečný soused, 
letec, který holčičce představí neobyčejný svět, jenž mu před dávnou dobou představil Malý 
princ. Ve světě, kde vše je možné, začne pro malou holčičku kouzelná cesta uvnitř vlastní 
představivosti, na které znovuobjeví své dětství a zjistí, že skutečně můžeme vidět jen 
srdcem. Těším se, že se na tuto cestu vydáme i my všichni, kdo jsme ještě nezapomněli, 
jaké to je být dítětem...
podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.

david pešek, vedoucí

městsKá galerie vl. radY

• registrační formulář je k volnému stažení na webových stránkách města, v sekci 
obcan>kultura-sport-spolky>galerie anebo si ho mohou zájemci vyzvednout osobně na iks 
železný brod
během výstavy bude probíhat hlasování veřejnosti o nejlepší vystavené dílo. autor  
s nejvyšším počtem hlasů získá možnost realizovat v městské galerii samostatnou 
výstavu. 

MgA. Martin Hlubuček
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městsKé muzeum v Železném brodě

Kc Kino Železný brod

Pecha Kucha night Železný brod / vol. 15
pátek 11. prosince od 19 hodin

Kc Kino Železný brod
Patnácté pokračování společenského večera Pecha Kucha night – tentokrát  
s podtitulem „architektura a místa pro život“. diváci získají zajímavé informace  
o architektonických projektech, které vznikají v České republice, seznámí se s originálními 
návrhy určenými pro náročné klienty, uvidí alternativní řešení pro bydlení nebo to, jak 
úspěšná může být stavební obnova zdevastované památky. dozví se také, co to je „symfonie 
opuštěných míst“, jak vypadá materiálová pravdivost v současné architektuře, seznámí 
se s právě vznikajícími projekty jednoho světově uznávaného architektonického studia. 
pořadatelé do brodu pozvali nejenom architekty, ale také zástupce občanských aktivit, 
kterým není jedno, jak vypadá naše okolí. Večer završí krátký animovaný film a následovat 
bude Afterparty ve Šroubárně (industriální prostor firmy lhotský, Štefánikova ulice), kde 
bude dostatek příležitostí pro výměnu dalších informací, zkušeností a setkání.

od 1. prosince jsou vstupenky v předprodeji za 100 Kč (tic Železný brod).
vstupenky na místě 120 Kč. vstupenka s rezervací místa k sezení  

v předprodeji za 130 Kč (v omezeném počtu).
Pořádá občanská beseda Železný brod a tým PKn

ladislav PŘenosil – výstava
1. 9. – 31. 12. 2015

prosinec: sobota–neděle 9–12 a 13–16 hodin
městské muzeum – sklářská expozice

V září letošního roku jsme si připomněli padesát let od úmrtí sochaře a rytce ladislava 
přenosila. V železném brodě působil přes třicet let na sklářské škole, z toho téměř dvacet 
let vedl oddělení rytého skla. za dobu svého působení vychoval více než šedesát rytců  
a někteří z nich dosáhli vynikající úrovně. Výstavou exponátů z našeho muzejního depozitáře 
si představíme přenosilovy autorské rytiny i práce žáků, které vznikly pod jeho výtvarným 
vedením.

vstupné v rámci vstupného do muzea
Pořádá městské muzeum v Železném brodě

otevírací doba muzea v prosinci 

sklářská expozice: 12.–13. 12. a 19.–20. 12.
běliště: 2. – 6., 12., 13., 19., 20., 25. – 27. 12.

Mgr. petra Hejralová, ředitelka
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dalŠÍ PozvánKY ze Žb a oKolÍ

městsKé muzeum v Železném brodě

vánoČnÍ trhY na běliŠti 
2.–6. prosince od 9 do 17 hodin

městské muzeum – běliště
od středy do neděle proběhne další ročník tradičních vánočních trhů. v prostorách 
národopisné expozice městského muzea na bělišti bude připravena bohatá nabídka 
vánočního a dárkového zboží. zakoupením výrobků budete moci podpořit také sdružení 
zdravotně postižených. dům dětí a mládeže Mozaika připraví pro mladší návštěvníky 
tvůrčí výtvarnou dílnu. V sobotu v 10.30 hodin vystoupí žáci základní umělecké školy pod 
vedením rudy Müllera, kteří zahrají vánoční melodie ve swingové úpravě. předvádění 
řemesel a rukodělných technik obstará letos pan zdeněk Horna s vyřezáváním dřevěných 
betlémových figurek (středa, pátek–neděle), sekundovat mu budou paní Alena Matějková  
s výrobou dekorací z pedigu a z papíru techniku quillingu (čtvrtek, pátek, neděle) a tradičně 
také paní Věra poláková s paličkovanou krajkou (sobota) a paní zdena Štrohalmová  
s výrobou skleněných figurek (čtvrtek, pátek). během trhů budete moci také zhlédnout 
výstavu věnovanou historickým svítidlům. A chybět nebude ani občerstvení s oblíbeným 
tradičním bělišťákem, který si budete moci vychutnat za doprovodu našeho flašinetu. 

vstupné v rámci vstupného do muzea
Pořádá městské muzeum v Železném brodě

dětsKé miKuláŠsKé odPoledne hrubá horKa
sobota 5. prosince od 14 hodin

sokolovna hrubá horka
sportovní a dovednostní hry a hlavně tanec. pořadatelé zvou všechny (bez ohledu na věk) 
k prožití odpoledne s perfektní disko hudbou a radosti z pohybu dětí. Mikuláš s čertem  
a andělem určitě přijde. balíčky pro děti na mikulášskou nadílku objednávejte telefonicky 
725 998 310 nebo osobně v koloniálu na Hrubé Horce u paní Hochmanové. občerstvení pro 
malé i odrostlejší je samozřejmě zajištěno.

vstupné pro dospělé 30 Kč, děti zdarma
Pořádá tj sokol hrubá horka

Kovové sochY | david szalaY a jan niKendeY
29. října – 20. prosince (po tel. domluvě 731 655 351)

„Kotelna“ – Průmyslová ulice, Železný brod
Výstava kovových plastik dvou sochařů v industriálním prostoru bývalého areálu závodu 
Hybler/kolora na poříči, která byla původně instalována pouze na akci železnobrodské 
kovosochání. pořadatelé termín konání výstavy pro její úspěch prodloužili.

Pořádá město Železný brod, akcent bohemia, a. s. a che atelier david szalay
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dalŠÍ PozvánKY ze Žb a oKolÍ

hrátKY s PamětÍ
úterý 8. prosince od 10 hodin

dům s pečovatelskou službou Železný brod
sociálně-aktivizační služby pro seniory, trénink paměti s lektorem zdeňkem chourou.

Pořádá odbor sociálních věcí městského úřadu Železný brod

miKuláŠsKá zábava hrubá horKa
sobota 5. prosince od 20 hodin

sokolovna hrubá horka
k tanci a poslechu hrají kapelníci. pořadatelé zvou na příjemné posezení při dobré hudbě  
a u dobrých horeckých specialit.

vstupné 70 Kč
Pořádá ČČK hrubá horka

goodFellas in the house ePisode 4   
sobota 12. prosince od 19.30 hodin (do 02.00 hodin)

music club Železný brod
Čtvrtý ročník GoodFellAs in THe HoUse je po MireX28pArTY, no coUnTrY For 
old Men a sTYle WArs další z řady metalových taškařic. zahrají cze-Hun (alternative) 
bozkov, bikkiny shop (rock-crossover) beroun, Johny stalk (hardcore-punk) Heřmanův 
Městec a samozřejmě F.A.king (crossover-crossover) železný brod

vstupné 70 Kč, Pořádá Faking bookings a F.a.King

vánoČnÍ Kamion coca-cola v Železném brodě
neděle 13. 12. 2015 od 16 hodin (do cca 18 hodin)

náměstí 3. května, Železný brod 
vánoční kamion je plný soutěží, her, písniček a zábavy – prostě všeho, co k vánoční 
atmosféře patří. už samotný příjezd mohutného, osvětleného, vánočně ozdobeného 
kamionu je nezapomenutelný zážitek (a to nejen pro nejmenší). 
Vánoční kamion neboli X-mas Truck je tradiční akce, kterou připravuje společnost coca-
cola již šestnáctým rokem pro obyvatele České republiky a již osmým rokem pro obyvatele 
slovenska. Vánoční kamion projíždí vybranými městy a utržené peníze z prodeje věnuje na 
dobročinné účely do těchto měst. kdo bude obdarován v železném brodě, se dozvíte na 
místě. 

Pořádá up brand activation, s. r. o. brno ve spolupráci s iKs Železný brod

vánoČnÍ PosezenÍ „dŘÍve narozených“   
pátek 18. prosince od 14.30 hodin

restaurace sport (v sokolovně Železný brod)
Město železný brod, odbor sociálních věcí si vás dovoluje pozvat na předvánoční posezení 
spojené s drobným pohoštěním a doprovodným programem. přijďte posedět, zatančit, 
popovídat si a načerpat vánoční atmosféru. Těšíme se na vás.

Pořádá odbor sociálních věcí městského úřadu Železný brod
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dalŠÍ PozvánKY ze Žb a oKolÍ

3. adventnÍ Koncert – rodina lédlova
neděle 13. prosince od 16 hodin
kostel sv. jakuba většího Železný brod

další adventní zastavení, zamyšlení a zklidnění v předvánočním shonu.

pestrý hudební program 
pro vás připravili:

veronika lédlová – pozoun, zpěv
Kateřina lédlová – zpěv

eva lédlová – zpěv
bohuslav lédl – varhany.

X. adventnÍ Koncert ve bzÍ
sobota 12. prosince od 16 hodin

kostel nejsvětější trojice bzí
rodina lédlova zahraje duchovní a vánoční hudbu. 

po koncertě svařák a štrúdl zajištěn.
vstupné dobrovolné 

Pořádá bzovský okrašlovací spolek s finanční podporou města Železný brod

2. adventnÍ Koncert – janáČeK a ŘetÍzeK 
neděle 6. prosince od 16 hodin

kostel sv. jakuba většího Železný brod
druhou adventní neděli se představí pěvecký sbor janáček z jablonce nad nisou  
a dětský pěvecký sbor základní umělecké školy Řetízek.
sps Janáček, špičkové pěvecké těleso mezi amatérskými soubory, má dlouholetou tradici. 
byl založen v roce 1949. V současné době má šedesát členů všech věkových skupin, 
někteří z nich působí ve sboru již přes třicet let. Uměleckou vedoucí sboru je paní olga 
Fröhlichová, manažerem pan pavel kopáček, sólisty paní dana zahrádková (soprán) a pan 
Josef stašík (tenor). bohatý repertoár pěveckého souboru Janáček reprezentují skladby 
různých časových období. V podání souboru můžeme slyšet duchovní skladby, operní sbory 
či upravené lidové písně. sbor má nahrány gramofonové desky, audiokazety, cd a také 
nahrávky v Českém rozhlase. pěvecký sbor Janáček je velmi činný v zahraničí. Vystupoval 
s prestižními hudebními tělesy, projel řadu zemí evropy, koncertoval v UsA. z poslední doby 
je nutno zmínit úspěšné turné ve Finsku v roce 2012 a v letošním roce turné v Anglii a ve 
skotsku. soubor má za sebou mnoho vystoupení také na půdě naší republiky. Mezi nimi 
jmenujme účast sboru na pražském jaru v roce 1986. Těsně před vystoupením v našem 
městě zpíval sps Janáček v listopadu v katedrále sv. Víta a Vojtěcha na pražském hradě 
při příležitosti slavnostní mše na počest výročí narození a úmrtí J. J. ryby.

vstupné dobrovolné
Pořádá zuŠ Železný brod

Manželé lédlovi
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4. adventnÍ Koncert – ŘetÍzeK
neděle 20. prosince od 16 hodin

kostel sv. jakuba většího Železný brod
tradičně poslední adventní neděli pro 
vás bude zpívat místní dětský pěvecký 
sbor Řetízek. dětský pěvecký sbor 
Řetízek je sbor dvaceti dětí ve věku od 
9 do 17 let, který působí od roku 1976 
při základní umělecké škole v železném 
brodě. zakladatelem sboru je sbormistr 

a hudební pedagog Josef Hlubuček. Řetízek často doprovází komorní orchestr složený 
ze žáků a absolventů zUŠ v železném brodě, na klavír a varhany ho doprovází 
Miloslava Vacíková a romana blaschkeová. repertoár Řetízku je mimořádně obsáhlý 
– od gregoriánského chorálu a písní ze středověkých kancionálů, přes skladby většiny 
slohových období včetně děl současných hudebních skladatelů, až ke spirituálům  
a populární hudbě, obsahuje též mnoho českých, moravských a slovenských národních písní. 
Významné místo v repertoáru Řetízku zaujímá hudba současných hudebních skladatelů, 
např. Jiřího laburdy, petra ebena, Antonína Tučapského a dalších, jejichž skladby tento 
sbor s vděčností a s velkým uznáním a úspěchem interpretuje doma i v zahraničí.

vstupné dobrovolné | Pořádá zuŠ Železný brod

Manželé lédlovi tvoří hudební duo již od dob studií na konzervatoři v Teplicích, kde bohuslav 
vystudoval klavír u ireny nečáskové a Miloše Mikuly a eva zpěv u Jitky slavíčkové. poté 
bohuslav studoval na pedagogické fakultě J. e. purkyně v Ústí nad labem, kde později 
vyučoval předmět improvizaci a působil jako korepetitor. V 90. letech působil jako korepetitor 
dětského pěveckého sboru Jizerka ze semil. V roce 1996 založil jazzový soubor lédl 
Jazz Quintet. od roku 1997 vede pěvecký sbor Antonín dvořák v Turnově. V roce 2003 
se stal ředitelem základní umělecké školy Turnov. V současné době působí jako sólista  
a komorní hráč, je vynikající improvizátor a vyhledávaný korepetitor. eva po ukončení studií 
na konzervatoři pokračovala studiem sólového zpěvu na JAMU brno a na pedagogické 
fakultě J. e. purkyně v Ústí nad labem, kde také vyučovala hlasovou výchovu. pedagogicky 
působila na gymnáziu v semilech a Turnově a zde i na zUŠ. V současné době je ředitelkou 
zUŠ železný brod. působí jako sólová zpěvačka. Věnuje se především české a světové 
písňové tvorbě. na repertoáru má ale i operní, operetní a muzikálové árie. Často vystupuje 
jako sólistka oratorních děl. spolupracuje s místními orchestrálními seskupeními a sbory  
a především se svým manželem, klavíristou a varhaníkem bohuslavem.
dcery Veronika a kateřina se od dětství věnují hudbě a se svými rodiči již několik 
let příležitostně koncertují. Veronika studuje na konzervatoři v praze pozoun a violu  
a přírodovědeckou fakultu a kateřina studuje lékařskou fakultu rovněž v praze. obě mimo 
tyto své zájmy studovaly zpěv na zUŠ Turnov a v tomto oboru dosáhly vynikajících výsledků 
na celostátních soutěžích.

vstupné dobrovolné
Pořádá zuŠ Železný brod s finanční podporou města Železný brod
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obrazY a KresbY jiŘÍho radY
18. prosince 2015 – 28. února 2016 denně od 9 do 17 hodin

muzeum a galerie detesk
výstava prací železnobrodského rodáka, malíře jiřího rady. Jeho otec byl řídící 
učitel, matka modistka. narodil se zde (1929), dlouho žil a později se vracel, ale nikdy 
nevystavoval, pokud nepřipíšeme na seznam výstavku rU4 (revoluční umění čtyř), kterou 
jemu, Jiřímu Malému, Josefu Jírovi a stanislavu kučerovi v roce 1945, ještě než byli přijati na 
pražskou Akademii, v modlitebně na brodci uspořádal evangelický farář pan petr. studoval 
u profesora Vladimíra pukla (1946–1950), který na Akademii vedl grafickou speciálku. 
přihlásil se k němu přesto, že chtěl malovat, aby nebyl spojován s profesorem Vlastimilem 
radou, který na Akademii vedl jeden malířský ateliér. Udržoval přátelství s malíři a sochaři 
kraje, byl spoluzakladatelem skupiny M57 (Makarská) a účastnil se všech jejích výstav. 
nechyběl ani na akcích, které po čtyřiceti letech vznik skupiny připomínaly. od vstupu na 
výtvarnou scénu patřil k nezaměnitelným krajinářům. názor na malbu a náměty neměnil. 
Málo vystavoval. přehlídky si pečlivě vybíral. netoužil po tzv. uměleckých komisích, ale 
nechyběl např. na výstavách Jaro 62 a Jarní výstava 1966 v pražském Mánesu, přehlídce 
současného umění v rychnově n. k., na výstavě výsledků krajinářského sympozia v České 
lípě a na výstavě k 40. výročí osvobození v praze. pravidelně se účastnil výstav Výtvarného 
léta Maloskalska. několikrát vystavoval s přítelem sochařem Mojmírem preclíkem. nebyl 
jen malířem, ale také restaurátorem časem narušených soch na liberecku. při výčtu 
jeho aktivit nesmíme zapomenout na hudbu. byl vynikajícím klavíristou. klavír měl doma  
i v ateliéru, kde jednou za týden muzicíroval s přítelem preclíkem (hrál na flétnu) a hercem 
Josefem kemrem (hrál na violoncello). někdy se k nim přidal houslista p. Messiereur. Jiří 
rada se představí pětadvaceti obrazy a kresbami-portréty, které budou mít, tři roky po jeho 
smrti (zemřel 30. září 2012), svou premiéru. na výstavu zve Antonín langhamer, kurátor 
výstavy.

Pořádá společnost detesk

obrazY a graFiKY jaroslava KláPŠtě 
23. října – 13. prosince 2015 denně od 9 do 17 hodin

muzeum a galerie detesk 
Výstava obrazů a suchých jehel Jaroslava klápště, jež ve zkratce připomíná umělcovu 
tvorbu od šedesátých do devadesátých let.

Pořádá společnost detesk
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Živý betlém
sobota 19. prosince od 17 hodin

náměstí 3. května, Železný brod
cesta do „betléma“ za zpěvu koled.

sraz je na náměstí v železném brodě před radnicí v 17 hodin. Hvězda, tři mudrci, zpívající 
andělé vás dovedou k ochranovskému sboru při Čce v komenského ulici (Jednota bratrská), 
kde můžete prožít  radost s pastýři a svatou rodinou. pojďte s námi za světlem... nahlédněte 
do fotogalerie na www.jbzb.cz. ochranovský sbor zve nejenom k „živému betlému“, ale 
i k vánočnímu bohosluženému shromáždění (25. prosince) i všem nedělním shromážděním 
(vždy od 9 hodin). Krásné a požehnané vánoce vám všem!

Pořádá ochranovský sbor při Čce (jednota bratrská) Železný brod

zPÍvánÍ Pod vánoČnÍm stromem
úterý 22. prosince od 16 hodin

náměstí 3. května, Železný brod
zpívání koled v podání dětských pěveckých 
sborů základní umělecké školy železný 
brod Hvězdičky a Řetízek, následují vánoční 
melodie v podání dechové hudby broďanka. 
během akce si můžete domů odnést  
i betlémské světlo, které zde budou rozdávat 
skauti.

Pořádá iKs a zuŠ Železný brod

vánoČnÍ bohusluŽbY 
čtvrtek 24. prosince od 22 hodin

Vánoční bohoslužba v kostele nejsvětější Trojice ve bzí
čtvrtek 24. prosince ve 24 hodin

půlnoční bohuslužba v kostele sv. Jakuba Většího 

Pravou vánoční atmosféru navodí „rybovka“ Česká vánoční mše hej mistŘe jana 
jakuba ryby v podání pěveckého sboru antonín dvořák z turnova se svými sólisty  

a orchestrálním doprovodem. srdečně zveme.
Pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Železný brod

pátek 25. prosince od 9 hodin 
Vánoční bohoslužebné shromáždění v modlitebně ochranovského sboru při Čce 

(Jednota bratrská) – komenského ul., železný brod
Pořádá ochranovský sbor při Čce (jednota bratrská) Železný brod
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ŠtědroveČernÍ zPÍvánÍ 
24. prosince od 22.30 hodin

malé náměstí, Železný brod
tradiční štědrovečerní zpívání v podání komorního pěveckého sboru eternal voices 
pro širokou veřejnost. příležitost poslechnout si krásné melodie a pozdravit sousedy  
a známé o Štědrém dni.

Pořádá eternal voices s finanční podporou města Železný brod

KoledovánÍ na PouŠti
sobota 26. prosince od 13.30 hodin
kaple sv. jana nepomuckého Železný brod

tradiční koledování v kostelíčku sv. jana nepomuckého o druhém svátku vánočním 
na svatého Štěpána. koledování zahájí „evropské koledy“, které nacvičí kostelíčkový 
filharmonický sbor. Jaké koledy to budou, je překvapení. poté se přidají všichni přítomní  
s koledami českými. která evropská země bude následovat v roce příštím rozhodnou 
přítomní koledníci hlasováním. Hlasovací lístky si vyrobí každý sám, stačí napsat na papírek 
zemi, jejíž koledy by hlasující rád slyšel. rozhodne prostá většina odevzdaných hlasů. 
pořadatelé zvou všechny zpěváky i nezpěváky z blízka i z dáli. přijďte se potěšit srdečnou 
„pouštěckou“ atmosférou. Hlasivky budou tradičně stimulovány horkým čajem, punčem 
nebo kávou. kdo bude chtít koledníky a spolukoledníky potěšit či odměnit, ať vezme nějaké 
vánoční dobroty nebo jiné rychle využitelné kalorie a dárky s sebou. Už teď patří každému 
dobrodinci srdečné poděkování.

Pořádá místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj
přejeme všem, potenciálním koledníkům i nekoledníkům, krásné prožití svátků vánočních 
a mnoho štěstí a zdraví v novém roce. A těšíme se na tradičně bohatou účast! nejen na 
koledování, ale i na dalších akcích na kostelíčku. na svatojánskou pouť si prosím už nyní 
rezervujte sobotu 21. 5. 2016!  

za organizátory ing. arch. Martin Tomešek

dětsKý vánoČnÍ Karneval 
neděle 27. prosince od 14.30 hodin

sokolovna těpeře
Tradiční vánoční karneval pro nejenom těpeřské děti.

Pořádá t.j. sokol těpeře s finanční podporou města Železný brod

městsKý Ples
sobota 16. ledna 2016 od 20 hodin

sportovní centrum Železný brod (sokolovna)
Hudba, tanec, zábava… první z plesů železnobrodské plesové sezóny. pořadatelé zvou 
na příjemný večer s hudbou Tanz band svijanka ládi petříčka. na programu jsou ukázky 
společenských tanců. Vstupenky budou slosovatelné o ceny.

vstupné 80 Kč (předprodej od 7. 12. 2015 v tic Železný brod)
Pořádá iKs Železný brod
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novinky v knihovně
Paula hawkins: dívka ve vlaku
rachel dojíždí ranním vlakem do londýna a pokaždé, když vlak na chvíli zastaví  
u návěstidla, naskýtá se jí pravidelně letmý pohled do soukromí mladého páru… Jednoho 
dne však zahlédne něco, co ji šokuje. stačí pouhá minuta, než se dá vlak zase do pohybu, 
a náhle je všechno jinak… krátce nato se rachel dozví, že se „její“ Jess pohřešuje, a proto 
se rozhodne obrátit na policii. stále více se zaplétá do příběhu, který není její, ale nakonec 
obrátí naruby život úplně všem.
michal viewegh: biomanžel
Volné pokračováním Vieweghova bestselleru biomanželka. známému spisovateli Mojmírovi 
praskne v cíli pražského maratonu aorta a někdejší sebevědomý světák se tak na několik 
příštích let změní v komicky neurotického pacienta. Takovou proměnu unese jen málokterá 
žena, zvláště když se její choť ve slabé chvíli přizná k nevěře. Vypravěčkou tohoto 
autobiograficky laděného příběhu je podobně jako v biomanželce dula, jejíž sžíravost je sice 
nemilosrdná, ale zdá se, že také ozdravná…
henning mankel: o krok pozadu
kurt Wallander řeší šokující případ vraždy jednoho z kolegů. Jako vedoucí vyšetřování 
je nucen pátrat v nejniternějších tajemstvích respektovaného přítele. Mimo jiné nachází 
fotografii skupiny mladých lidí v historických kostýmech…
jo nesbo: syn
sonny je zvláštní mladík, který ve vězení slouží ostatním spoluvězňům jako zpovědník. byl 
odsouzen za dvě vraždy, které nespáchal, ale zdá se, že je mu to jedno. Avšak v okamžiku, 
kdy jedna ze zpovědí odhalí tajemství jeho otce – policisty, jenž se přiznal ke korupci  
a spáchal sebevraždu, se sonny rozhodne uprchnout z vězení a vydat se na cestu hledání 
pravdy a spravedlnosti.
anthony doerr: jsou světla, která nevidíme
příběh osudového setkání slepé francouzské dívky a německého chlapce, který svůj 
technický talent uplatnil při odhalování odbojových vysílaček, se odehrává v posledních 
dnech druhé světové války v přímořském městě saint-Malo. kniha získala kromě dalších 
ocenění i pulitzerovu cenu za rok 2015.
Pavel Kosatík: baronka v opeře
Jarmila novotná (1907–1994), jedna z nejzářivějších operních hvězd světových scén. 
Historik a spisovatel pavel kosatík vypráví její nádherný i složitý příběh se zachováním 
všech četných kulturních a historických kontextů doby.

Přejeme našim čtenářům i všem ostatním krásné a pohodové vánoce a šťastné 
vykročení do nového roku.

Knihovna bude v době vánočních svátků otevřena do 23. 12. a v úterý a ve středu  
29. a 30. 12. od 9 do 17.30 hodin.

Mgr. dana Hudíková, vedoucí

městsKá Knihovna
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sdruŽenÍ zdravotně PostiŽených ŽeleznobrodsKa 

2. 12. st schůze výboru od 14 hodin – příprava plánu činnosti na rok 2016
3.–6.12.  st–ne vánoční trhy na bělišti. prezentace a prodej našich výrobků. přijďte si  
   vybrat drobné dárky pro své blízké. najdete nás na obvyklém místě  
   v muzeu na bělišti. Těšíme se na vaši návštěvu.
7. 12.  po Úřední den od 14 hodin – zaplacení pobytu v Harkánech.
9. 12. st vánoční šlápoty. sejdeme se ve 14 hodin na Malém náměstí  
   a navštívíme výstavu betlémů.
14. 12. po ruční práce od 14 hodin. Úklid klubovny a posezení všech, kteří se  
   podíleli na přípravě vánočních trhů na bělišti.
16. 12. st Klub onKo-dia.
   Velké poděkování patří všem členkám našeho sdružení, které se každé  
   pondělí scházely v klubovně na poříči a připravovaly výrobky na vánoční  
   trhy. Velké poděkování patří i těm, které doma háčkovaly, pletly, šily  
   a sušily byliny. Všechny věnovaly svůj volný čas a energii pro radost  
   ostatních. nesmírně si této práce vážíme.
kdo má zájem o ozdravný pobyt v Mariánských lázních, stále se hlaste u paní petružálkové. 
Jedná se o sedmidenní pobyt v hotelu polonia s plnou penzí, s ubytováním ve dvoulůžkových 
pokojích. Termín, cena a bližší informace u paní petružálkové a ve vývěsce na tržnici. 

malé ohlédnutí za letošním rokem.
připravili jsme pět celodenních zájezdů – byli jsme v senátu Čr a na Vyšehradě, v Jizerských 
horách, v lomnici nad popelkou, v bývalém vojenském prostoru ralsko a na velmi atraktivní 
exkurzi na letišti V. Havla v praze. sešli jsme se na masopustním a předadventním 
posezení, besedovali jsme o zelí. setkali jsme se s rodiči postižených dětí, zorganizovali 
jsme zajímavé Šlápoty, měli jsme úspěšný květinkový den. byli jsme na ozdravném pobytu 
v chorvatsku. za suchým výčtem našich akcí se skrývají hodiny a hodiny organizační práce. 
odměnou je spokojenost zúčastněných a poděkování těm, kteří vše připravili. Máme z toho 
dobrý pocit. Všechno nebylo dokonalé, ale pracovali jsme s radostí. doufáme, že i příští rok 
bude úspěšný a zajímavý.

Pozor! naše nová e-mailová adresa: neslysicizb@post.cz

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a pohody po celý rok 2016 
všem členům i našim přátelům přeje za výbor marcela minářová

Kontakty: neslysicizb@seznam.cz, szdpzb@seznam.cz, j. brynda: 720 382 233,  
m. Paldusová: 724 462 219, v. Petružálková: 721 026 030, m. minářová: 480 018 774, 
724 531 270, m. Flajšmanová: 721 861 515

Plán na prosinec
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cesta lesem pohádek 
jako každý rok, tak i letos se 1. října žáci 
z deváté třídy pod vedením paní učitelky 
roztočilové proměnili v pohádkové bytosti. 
díky nim mohla začít cesta lesem pohádek 
nejen pro žáky 1.–4. tříd, ale i pro nejmenší děti  
z MŠ ze železného brodu a okolí. letošní akce 
se zúčastnilo celkem 130 dětí. počasí nám 
přálo, děti s nadšením plnily dané úkoly a tak 
všechny v cíli čekala sladká odměna. sladkosti nám zajistila olinka pecková z bonanzy  
a dort pro vítěznou třídu upekla paní koucká. děkujeme a za rok zase ahoj!

víčka pro barunku 
stále sbíráme víčka pro barunku, jejichž prodejem se částečně hradí rehabilitační 
cvičení a léčba, kterou nutně potřebuje. Jak léčba probíhá, se můžete podívat pod níže 
uvedeným odkazem. 
https://www.facebook.com/406682066143088/videos/738055629672395/?pnref=story
V loňském roce jsme se mohli s barunkou, jejími sestrami a maminkou setkat u nás ve škole. 
barunka je prima holka a jsme rádi, že jí můžeme pomáhat. pokud ještě víčka nesbíráte, 
přidejte se k nám. Víčka z pet lahví, od léků, pracích prostředků apod. můžete nosit k nám 
do školy. děkujeme.

lada palová, Šd

Projekty na zŠ Pelechovská 
Školní rok je v plném proudu a my se můžeme pochlubit dvěma úspěšně získanými 
dotacemi z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. první částku 
peněz, necelých 205 tis. kč, jsme získali na obnovu dílen a jejich dovybavení. Tímto 
projektem chceme zvýšit technickou dovednost žáků a docílit větší zájem o řemesla.  
z finančních prostředků jsme pořídili čtyři kusy dvojhoblic, elektrické nářadí (vrtačky, okružní 
pilu, frézku, brusku, soustruh na dřevo aj.), dále ruční nářadí (převodové nůžky, šperkařské 
pilky, speciální dlátka, modelářské nože a mnoho dalšího drobného ručního nářadí). Výuka 
v dílnách probíhá pod odborným dohledem zkušeného a pro věc velmi zapáleného učitele 
Vítka coufala, jenž podporuje v žácích kreativní tvoření a vede je k dosažení pracovní 
zručnosti při činnostech s různými druhy materiálů.
další díl peněz, necelých 341 tis. kč, se nám podařilo získat na rozvoj jazykových dovedností 
žáků i paní učitelky. Ta absolvovala čtrnáctidenní jazykový pobyt v dublinu v irsku. dvacet 
jedna žáků ze 7.–9. třídy strávilo týdenní výukově – poznávací pobyt v hlavním městě Velké 
británie. V londýně navštívili velké množství památek a zajímavých míst, byli vyučováni  
v anglickém jazyce rodilým mluvčím a zažili tamější atmosféru v rodinách, u kterých nocovali. 
i přes značnou administrativu spojenou s uvedenými projekty jsme velmi rádi, že jsme mohli 

 základní škola Pelechovská
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takto vysokému počtu žáků zprostředkovat nezapomenutelný zážitek. pro naše současné 
žáky, ale i ty budoucí máme kvalitně vybavené dílny nadstandardním nářadím. 
dále bychom vás rádi pozvali na tradiční předvánoční setkávání s dílničkami, které 
se uskuteční ve středu 16. prosince 2015 od 15 hodin a na den otevřených dveří, 
tentokráte trochu jinak. ten se bude konat v sobotu 16. ledna 2016 od 9 hodin.

Tomáš Hartl, zástupce ředitele

beseda s janem opatřilem 

Žáci a žákyně třetích 
ročníků ze základní školy 
Školní se 23. října setkali 
s janem opatřilem. Tento 
mladý spisovatel přijal 
pozvání paní Hudíkové  
a  v  n a š í  M ě s t s k é 
k n i h o v n ě  p ř i p r a v i l 
pro děti besedu. pro 
dětské čtenáře napsal 
Jan opatřil příběhy z vodní říše, které vyšly ve volném pokračování pod názvem kapřík 
Metlík. Autor si mladé posluchače podmanil nejenom četbou z nově vydané knihy, ale  
i krásnými obrázky v ní a osobitým vyprávěním. na závěr besedy si děti mohly zakoupit 
drobné předměty s logem kapříka Metlíka a samozřejmě knižní novinku s věnováním autora. 
Velmi děkujeme za příjemné a přínosné dopoledne.

Mgr. Šárka Šírová a Mgr. Michaela sáblová – učitelky třetích ročníků

 základní škola Školní

v pondělí 26. října se žáci  
a žákyně třetích ročníků vydali 
po stopách historie našeho 
městečka. průvodkyní se nám 
sta la  paní  A lena Matě jková  
z Městského úřadu železný 
brod.  př iměřenou formou 
dětem př ib l íž i la  ne js tarš í 
budovy ve městě.  naše cesta nemohla začít jinde, než na malebném Malém 
náměstí. když jsme spočítali schody ke kostelu sv. Jakuba a pokochali se nádherným 
výhledem na město, zavedla nás naše průvodkyně na Trávníky. děti se dozvěděly, 
jak se jednotlivým historickým domkům říká, jaké řemeslo se v některých staveních 

vycházka za historií našeho města
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hvězdičky a Řetízek v prosinci 
základní umělecká škola železný brod vás v prosinci srdečně zve na tradiční Vánoční 
koncert zUŠ 15. prosince 2015 do Městského divadla, dále na Adventní koncerty v kostele 
sv. Jakuba Většího (6., 13. a 20. prosince). V prosinci máte možnost naše žáky vidět  
a slyšet ještě na dalších akcích: 3. prosince si na vernisáži výstavy skleněné betlémy 
můžete poslechnout náš prostřední pěvecký sboreček hvězdičky, 22. prosince Řetízek 
spolu s broďankou tradičně zazpívá pod Vánočním stromem na náměstí. Řetízek také 
můžete slyšet na Adventních koncertech v okolí: 4. prosince Hamrska, 12. prosince držkov, 
29. prosince Maxov a 30. prosince Hrubá skála. Těšíme se na vaši návštěvu.

upozornění 
od druhého pololetí tohoto školního roku, tzn. od 1. února 2016, bychom vám rádi nabídli 
nový specializovaný vyučovací předmět – Keramika. dosud se v naší škole učil tento 
obor v rámci plošné a prostorové tvorby, což bude i nadále pokračovat, ale pro zájemce  
o specializaci pouze na keramiku, chceme nabídnout tuto novou možnost. pokud tedy máte 
zájem, informace dostanete v kanceláři naší školy nebo na tel. 483 389 327.

základní umělecká škola vám všem přeje pokojné prožití vánoc a v roce 2015 hojnost 
radosti, pokoje, zdraví a dobré muziky.

Mgr. eva lédlová, ředitelka

 základní umělecká škola Železný brod

změna názvu 
od 1. ledna 2016 mění naše zařízení svůj oficiální název na středisko volného času Mozaika 
železný brod, příspěvková organizace – zkratka sVČ Mozaika.

 středisko volného času mozaika

provozovalo, co je to tzv. kočičí procházka. Vycházku jsme zakončili na náměstí  
v budově radnice, kde si v přízemí děti prohlédly znak železného brodu. A protože nám přálo 
štěstí, tak jsme na samém závěru naší procházky potkali dlouholetou kronikářku našeho 
města paní Vozkovou. Možná naše příští putování bude směřovat ke kronice našeho města. 
děkujeme paní Matějkové za spolupráci a těšíme se někdy příště.

Mgr. Šárka Šírová a Mgr. Michaela sáblová – učitelky třetích ročníků
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zajÍmavosti a PŘÍsPěvKY ČtenáŘŮ

ze ŠKolsKých zaŘÍzenÍ

učitel, cizelér, mozaikář a šperkař oldřich Žák
profesor oldřich žák patřil k nejvšestrannějším osobnostem na sklářské škole. byl nejen 
dlouholetým učitelem, ale také sochařem, cizelérem, mozaikářem a šperkařem, malířem  
a grafikem. A nezapomeňme na jeho působení v divadelním spolku. režíroval přes sto her, 
a navrhoval i divadelní scény. 
narodil se před 115 lety, 13. listopadu 1900 v praze. nejdříve absolvoval odbornou školu pro 
zlatníky, rytce, pasíře a cizeléry (1914–1917), potom speciální školu pro umělecké zpracování 
kovů u prof. Jaroslava Horejce na Uměleckoprůmyslové škole (1917–1922). navrhoval 
předměty pro pražský Artěl, obesílal soutěže. zúčastnil se také soutěže pojizerského ústavu 
(1925) a ředitele arch. Meteláka zaujal natolik, že mu nabídnul místo vedoucího pasířského 
oddělení a začátkem roku 1926 svěřil vedení oddělení pro práci s perličkami. žákův příchod 
byl dobrý pro školu i město. Jeho kovová i skleněná bižuterie víc připomínala ateliérový 
šperk, než sériovou bižuterii. V odděleních užívané techniky doplnil o smalt, mozaiku  
i miniaturní mozaiku, o práci s kozákovskými polodrahokamy a další postupy. 
V roce 1926 pro školu zhotovil v kůži vázanou, reliéfem a skleněnými kameny ozdobenou 
pamětní knihu. pamětní knihy vytvořil také pro oddělení. pro školní expozici na výstavě  
k desátému výročí vzniku Československa v brně v roce 1928 vytvořil reliéfy, které můžeme 
obdivovat v Městském muzeu. pro Jubilejní výstavu čsl. skla a bižuterie a pojizerskou 
krajinskou výstavu v železném brodě vytvořil roku 1930 ražené medaile a na instalaci 
se podílel stěnou s pískovanými figurálními motivy. Ve 30. letech se zasloužil o zařazení 
skleněné mozaiky do školní výuky. V dívčím oddělení podle jeho návrhů vznikaly také spony, 
brože a náramky ze stříbra s miniaturními mozaikami. 
když se v polovině 30. let stavěla nová městská spořitelna, žák pro ni vytvořil mozaiku 
sklářství. obdivovat ji tam můžeme dodnes. Velkým úkolem pro školu byla výzdoba kostela 
svatého Jakuba Většího. žák realizoval nad hlavní oltář věčné světlo – tepanou kouli  

jubilea měsíce

akce na prosinec 

2.–6. 12. Vánoční dílničky na bělišti
11.–12. 12. spaní pod stromečkem
16. 12. Vánoční besídka 
 v Mozaice od 16 hodin
28. 12. zimní výlet: 
 Vláčkem na oybin

eva rydvalová, ředitelka

náš listopadový Helloween
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hádanKa

správná odpověď na listopadovou hádanku zní: 
skleněná mozaika oldřicha žáka s motivem skláře se nachází v budově České spořitelny.
výherci listopadové hádanky: Wanda Feigová, Jana leskauerová
Výherci obdrží vstupenku na divadelní představení il congelatore (zmrazovač) 
Prosincová hádanka: 
která železnobrodská firma vyrobila skleněný betlém pro papeže benedikta XVi.?
své odpovědi volejte do Tic železný brod, 483 333 999 nebo pište na e-mail info@zelbrod.cz.

ostatnÍ

zajÍmavosti a PŘÍsPěvKY ČtenáŘŮ

s ověsky, kříž s hlavou krista a anděly. Vytvořil boží hrob, pro jehož realizaci použil mozaikové 
sklo, polodrahokamy a mramory, závěsný obraz-mozaiku krista a liturgické předměty.
od 20. do 50. let vytvářel ze skla a stříbra poháry a ceny pro vítěze soutěží, broušené  
a ryté vázy, ale také skleněné plakety. V roce 1937 vzniklo ve škole oddělení kovových raznic  
a profesor žák byl až do konce 40. let jeho výtvarným vedoucím. Ve škole působil do roku 
1961. Ani potom nepřestal „výtvarničit“. Mozaiky nevelkých rozměrů vytvořil například pro 
knihovnu v železném brodě. provedení některých návrhů svěřil bývalé žákyni, vedoucí 
mozaikářské dílny železnobrodského skla, Marii Vrabcové. 
profesor oldřich žák zemřel v železném brodě 21. prosince 1983. 

Antonín langhamer

zvonění ve zvonici 
nezapomeňte si přijít o Štědrém dni od 12 hodin zazvonit! srdečně zve Římskokatolická 
farnost – děkanství železný brod.

Poděkování 
dne 24. října 2015 navštívil kulturní dům v Jirkově umělec Josef Fousek. svým recitálem 
„Fouskův svět“ potěšil více jak 200 přítomných diváků, kteří ho po skončení představení 
nechtěli pustit z podia. Český zahrádkářský svaz, z. o. Jirkov děkuje za podporu této akce 
Městu železný brod a sponzorům: TFnet s. r. o., Josef Mach s. r. o., Řeznictví U drdů  
a Garant-k s. r. o. V setkáních se zajímavými hosty bychom v příštích letech rádi pokračovali 
a těšíme se na setkání s vámi, diváky. 

Vladimír kočí za Čzs, z. o. Jirkov

zájezd na vánoční trhy do drážďan 
pojeďte s námi užít si nádherné vánoční atmosféry v sobotu dne 12. 12.2015. odjezd  
v 9 hodin ze zastávky sokolovna v železném brodě (koberovy, radvánovice, Turnov). 
zvýhodněná cena zájezdu 300 kč/osoba za finačního přispění organizátora, Autodopravy 
novotný. Přihlášky na tel. 483 389 545, 603 213 026. 
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jaK bY měl Podle vás vYPadat 
ŽeleznobrodsKý jarmarK 2016?

zaškrtněte, prosím, jednu ze tří možností. děkujeme za váš hlas!
anketní lístek můžete odevzdat v turistickém informačním centru Železný brod.

1. koncepce 
jarmark stejný jako před rekonstrukcí mostu (tedy do roku 2014)

rozmístění:
atrakce – náměstí 3. května, nábřeží obránců míru (hasičské hřiště), Jiráskovo nábřeží
stánky komisní prodej – nábřeží obránců míru, Jiráskovo nábřeží
stánky dobové – Husova ulice
program – Malé náměstí (podium), Husova ulice (pozemek p. donáta) F. A. king

2. koncepce 
jarmark stejný jako v roce 2015 (tedy pouze na jednom břehu řeky jizery)

rozmístění:
atrakce – nábřeží obránců míru (hasičské hřiště, pozemek u tenisových kurtů)
stánky komisní prodej – nábřeží obránců míru
stánky dobové – Jirchářská ulice
program – Malé náměstí (podium), program pro děti na bělišti, Husova ulice (pozemek pana 
donáta) F. A. king

3. koncepce 
nová, ale opět pouze na jednom břehu řeky jizery

rozmístění:
atrakce – náměstí 3. května, nábřeží obránců míru (hasičské hřiště, pozemek u tenisových 
kurtů)
stánky komisní prodej – nábřeží obránců míru
stánky dobové – Husova a Jirchářská ulice (pouze po parkoviště p. bukvice)
program – Malé náměstí (podium – střídání programu pro děti i dospělé), Husova ulice 
(pozemek p. donáta) atrakce pro děti dobové (kolotoč ručně poháněný, střelnice – to co 
bylo před bělištěm)

anKeta
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inzerce

masáŽe na trávnÍKách

sPortovnÍ a relaXaČnÍ masáŽ
manuálnÍ a PŘÍstrojová lYmFodrenáŽ

havajsKá masáŽ
thajsKá masáŽ chodidel

baŇKovánÍ
lávové KamenY

dárKové 
PouKázKY 

od dvou osob 
mobilnÍ masér

Facebook
monika Preislerová

Železná ulice 578, 468 22 
Železný brod

objednávky 732 723 809

KamnáŘ 

730 603 954

výuKa angliČtinY 

606 268 044

němecKý jazYK 

pro začátečníky i pokročilé 

výhodně 723 988 961
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inzerce

výProdejna otevÍrá 
i v Železném brodě 

Prodáváme 
hraČKY, 
teXtil, 

sPotŘebnÍ zboŽÍ 
a mnoho dalŠÍho 

ze sKladŮ eu.

Kvalita za výProdejovou cenu 
PŘijďte nás navŠtÍvit a uvidÍte

najdete nás na adrese
naProti autobusovému nádraŽÍ

masarYKova 466, 468 22 Železný brod
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