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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,

dosavadní poměrně velký počet dnů, kdy teploty vzduchu nebyly označeny znaménkem 
mínus, určitě potěšily ty, kteří sledují, kolik mohou protopit nebo ty, kteří mají na starosti 
zimní údržbu silnic. naopak ti, kteří by se v oněch dnech při normální sněhové nadílce 
proháněli na lyžích, jsou zklamaní. o vodohospodářích ani nemluvě.  zimní měsíce jsou ale 
také od toho, abychom se zamysleli a plánovali mimo jiné také práce v městských lesích 
nebo údržbu veřejné zeleně.
největší plochy městských lesů jsou podél silnice I. třídy č. 10 směrem na Harrachov a mezi 
touto silnicí a silnicí na Těpeře. Velkou část těchto ploch tvoří porosty starší 100 let, tedy 
porosty vhodné pro těžbu. V loňském roce jsme již s těžbou začali v souladu se schváleným 
lesním hospodářským plánem. Těžbu dřeva v těchto místech však komplikují sklony svahů, 
nutná povolení a omezení provozu na silnici I. třídy, existence náhonu k elektrárně a případná 
kalamitní těžba, která musela být provedena po větrné kalamitě například v prostoru firmy 
AtolMat nebo nad betlémskou ulicí. z toho důvodu je navrženo vybudování nové lesní cesty, 
která by usnadnila přístup k pozemkům a snadnější hospodaření v této oblasti. Pro finanční 
spoluúčast na její vybudování se nyní hledá vhodný dotační titul. další těžba vzhledem ke 
stáří porostu bude probíhat v okolí střevelné. Finanční prostředky z těžby dřeva se z větší 
části budou muset investovat do výsadby a údržby nových porostů, případně do vybudování 
zmíněné lesní cesty. Chceme se souhlasem odborníků částečně změnit věkovou a druhovou 
skladbu městských lesů tak, aby je mohly využívat i budoucí generace.
V oblasti revitalizace veřejné zeleně přímo ve městě jsme zahájili práce spojené s obnovou 
Panské zahrady. Jsme přesvědčeni, že tato plocha, sloužící občanům města již pěknou řádku 
let, si zasluhuje úpravy. V současnosti se zpracovává dokumentace patřičnými odborníky  
a probíhají konzultace. I zde však platí, že další postup bude záviset na možnostech získat 
peníze z případných dotací. nehledě na finance je však možné, že pravděpodobně ještě 
letos budou některé stromy muset být po dendrologickém posouzení prořezány nebo 
dokonce pokáceny. Prosíme všechny, aby tuto skutečnost respektovali. Také strom má svůj 
věk a zdravotní stav, pro nás je však prioritní bezpečnost lidí i zvířat pohybujících se v parku.
nenechává nás lhostejnými ani situace s veřejnou zelení na místních hřbitovech. Je 
však někdy těžké sladit představy příslušných odborů městského úřadu, které mají tuto 
problematiku na starosti, s představami majitelů jednotlivých hrobů, třeba i vzhledem  
k možnostem Technických služeb, které vykonávají většinu prací. Určitě však chceme  
v tomto roce provést další etapu revitalizace zeleně na hřbitově v železném brodě. 
Pochopitelně se budeme věnovat dalším zeleným plochám ve městě a přilehlých obcích. 
Víme, že některé pozemky jsou více zarostlé, že je potřeba odstranit některé jednotlivé stromy, 
že některé záhony květin vyžadují v určitých obdobích více péče. Chceme také ve spolupráci 
s Technickými službami zpracovat nový plán sekání travnatých ploch. Těší nás při tom všem, 
že je stále ještě nemálo občanů, kteří se sami starají o údržbu a vzhled zelených ploch nejen 
svých, ale i veřejných, často bez nároku na jakoukoliv odměnu. Patří jim tedy dík nás všech.

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta Mgr. František lufinka, starosta
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radnice inFormuje

Usnesení Rady města Železný Brod z 20. mimořádné schůze 
konané dne 14. 12. 2015

Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 9. zasedaní 
konané dne 14. 12. 2015

Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje umístění sídla spolku sdružení hasičů Čech, Moravy a slezska – sbor 
dobrovolných hasičů bzí, IČ: 60254874, na adresu: bzí 135, 468 22 železný brod
schvaluje umístění sídla spolku sdružení hasičů Čech, Moravy a slezska – sbor 
dobrovolných hasičů Horská kamenice, IČ: 71171428, na adresu: Horská kamenice 74, 
468 22 železný brod
schvaluje umístění sídla spolku sdružení hasičů Čech, Moravy a slezska – sbor 
dobrovolných hasičů Hrubá Horka, IČ: 60254955, na adresu: Hrubá Horka 68, 468 22 
železný brod
schvaluje umístění sídla spolku sdružení hasičů Čech, Moravy a slezska – sbor 
dobrovolných hasičů Jirkov, IČ: 64668011, na adresu: Jirkov 2, 468 22 železný brod
schvaluje umístění sídla spolku sdružení hasičů Čech, Moravy a slezska – sbor 
dobrovolných hasičů Těpeře, IČ: 64668291, na adresu: Těpeře 68, 468 22 železný brod
schvaluje umístění sídla spolku sdružení hasičů Čech, Moravy a slezska – sbor 
dobrovolných hasičů železný brod, IČ: 43257739, na adresu: Štefánikova 83, 468 22 
železný brod
schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu nn na 
rok 2016 se společností Amper Market, a. s., se sídlem Antala staška 1076/33a, 140 00 
Praha 4 

Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva města v předloženém znění
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města
souhlasí s provedením rozpočtových opatření č. 7 za rok 2015
schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016, které upravuje dočasný systém hospodaření 
s rozpočtovými prostředky v případech, kdy do začátku rozpočtového roku není schválen 
rozpočet města
schvaluje poskytnutí dotace z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v železném 
brodě na rok 2015 a uzavření veřejnoprávní smlouvy s následujícími subjekty v těchto 
částkách: 
72 915 kč Tenisový klub železný brod, o.s. (se sídlem nábřeží obránců míru 859, 468 22 
železný brod, IČ: 44225245) na projekt Výměna stropního osvětlení v přetlakové hale
schvaluje poskytnutí dotace z Programu podpory kultury, činnosti spolků v železném brodě 
a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v železném brodě na rok 
2015 a uzavření veřejnoprávní smlouvy s následujícími subjekty v těchto částkách:
● 32 779 kč sdH Jirkov (se sídlem Jirkov 2, 468 22 železný brod, IČ: 64668011) na projekt 
oslava výročí 130 let sdH Jirkov.
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radnice inFormuje

neschvaluje poskytnutí dotace z Programu podpory kultury, činnosti spolků v železném 
brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v železném brodě 
na rok 2015: 30 000 kč ddM Mozaika železný brod, p. o. (se sídlem Jiráskovo nábřeží 366,  
468 22 železný brod, IČ: 75125439) na projekt Udržujeme automodelářskou tradici 
a ukládá řešit požadovanou částku rozpočtovým opatřením:
● 30 000 kč ddM Mozaika železný brod, p. o. (se sídlem Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 
železný brod, IČ: 75125439) na projekt Udržujeme automodelářskou tradici
nesouhlasí se záměrem vyhlášení Chráněného ložiskového území koberovy
bere na vědomí informaci o stavu projektu přestavby bývalého výměníku na Jiráskově 
nábřeží na novou knihovnu
bere na vědomí žádost o zahájení řešení situace v oblasti přechodů a chodníků v železném 
brodě
bere na vědomí zprávu o hospodaření v městských lesích za rok 2015
bere na vědomí informaci o připravovaných akcích v železném brodě pro rok 2016 
a souhlasí se spolufinancováním akce „odstranění odpadů z nelegálního skladu Pěnčín 
– sanace ekologické zátěže“ za podmínek, že na vlastních nákladech projektu se budou 
podílet další subjekty v poměru: obec Pěnčín – 40 %, liberecký kraj – 40 %, soukromý 
subjekt – 10 %, Město železný brod – max. 10 %
neschvaluje prodej pozemku parc. č. 731/2 – trvalý travní porost o výměře 455 m2, k. ú. bzí 
u železného brodu
odkládá záměr prodeje pozemku parc. č. 2597 – trvalý travní porost o výměře 698 m2, k. ú. 
železný brod
schvaluje směnu části pozemků parc. č. 1882 – trvalý travní porost a 1870 – orná půda za 
část pozemku parc. č. 1871 – trvalý travní porost, vše v k. ú. železný brod

 Z odboru životního prostředí

Kompostováním přispějeme k ochraně životního prostředí
V rámci projektu zefektivnění nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem ve 
Městě železný brod, podpořeného z operačního programu životní prostředí, bylo pro Město 
železný brod v závěru roku 2014 pořízeno celkem 300 ks kompostérů. kvůli vysokému 
zájmu o kompostéry byla v první polovině roku 2015 podána další žádost, tentokrát společně 
s obcemi držkov, Jílové u držkova, loužnice, radčice a Vlastiboř a bylo pořízeno dalších 
300 kompostérů pro občany všech zúčastněných obcí. Problematika bioodpadů je v obcích 
řešena různým způsobem. V případě svědomitého kompostování můžeme snížit produkci 
Co2, který se podílí na vzniku skleníkového efektu až o 16 116,68 kg/rok (zdroj: Institut 
Cirkulární ekonomiky, z. ú.). Pokud totiž bioodpad kvalitně zkompostujeme, tak velká část 
uhlíku zůstává vázána v kompostu a následně v půdě, čímž je výrazně snižována produkce 
skleníkových plynů. Všem občanům, kteří kompostéry aktivně využívají, tímto velmi 
děkujeme!

Mgr. František lufinka, starosta
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Vážení spoluobčané,

Proč třídit?

jistě již všichni víte, že v ulicích a místních částech města železný brod jsou instalovány 
kontejnery (zvony) na třídění papíru (37 ks), skleněných obalů, většinou zvlášť čiré (28 ks)  
a barevné (36 ks), PeT lahví (31 ks). rovněž jsou instalovány kontejnery 1 100 l na PeT 
lahve (20 ks), někde ještě dožívají žoky na PeT lahve (4 ks) a nádoby 240 l na sběr 
směsných plastů a nápojových kartonů (23 ks). rovněž se ví, že do pytlů, které jsou  
k dispozici v Turistickém informačním centru v budově radnice, se také třídí nápojové 
kartony (červené pytle), směsný plast z domácností (žluté pytle), kovové obaly (šedé pytle). 
existují ještě žluté pytle na PeT lahve, mají však jiný potisk než pytle na směsné plasty. Jsou 
však určeny pro sběr PeT lahví v oblastech, kde z různých důvodů nelze instalovat pevnou 
nádobu. 

důvodů je mnoho. na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů  
a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Třídění ukládá i zákon o odpadech 
a mnozí z nás si neuvědomují, že poplatek za odpad se stanovuje podle nákladů na 
netříděný odpad. Tedy čím více odpadu se vytřídí, o to více by mohlo město a následně 
obyvatelé ušetřit na poplatku za odpad, pochopitelně při ročním snížení množství 
směsného komunálního odpadu. Město má uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou 
společností eko-koM, a. s., která na náklady spojené s tříděním odpadů finančně přispívá. 
Čím více odpadů vy občané vytřídíte, tím více peněz město obdrží.
svoz v železném brodě probíhá v případě skla na objednání severočeskými komunálními 
službami, v případě PeT lahví ve zvonech a papíru dle potřeby Technickými službami železný 
brod nákladním autem s hydraulickou rukou. svoz PeT lahví z jiných nádob, směsných 
plastů a nápojových kartonů v nádobách 240 l a pytlů s různými komoditami se koná každý 
čtvrtek. opět je zajištěn Technickými službami železný brod. 

Papír se odváží do sběrného dvora, kde se ručně přetřídí a předává firmě Wega recycling s. r. o.  
k dalšímu zpracování. Přetřídí se na kartony, které se lisují a ostatní, převážně tiskoviny, 
které se vzhledem k svému charakteru nelisují. 
Sklo se odváží do střediska firmy sks s. r. o. Jablonec n. n. v Jablonci – Horní Proseči, kde 
se skladuje a následně odváží do skláren v Čr. 
PET láhve se odvážejí do sběrného dvora, kde se pro velké množství nečistot ručně dotřídí, 
slisují do balíků a pak následně předávají firmě Wega recycling s. r. o.
Směsné plasty, nápojové kartony a kovové obaly, tedy tříděné odpady, které jsou  
v pytlích, se odvážejí do sběrného dvora a následně je objednán odvoz u sks s. r. o., které 
je odvezou do jejich střediska v Jablonci – Horní Proseči. zde se dále zpracují a odvezou ke 
konečnému zpracovateli dle jednotlivých druhů. sem patří i vytříděný odpad z nádob 240 l, 
neboť uvnitř je pytel potřebné velikosti. 
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radnice inFormuje

Jak kontejnery správně používat?

Třídění odpadu do barevných pytlů

Do kontejneru MODRÉ barvy na papír patří noviny, časopisy, obaly, lepenka, karton, 
katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír. do kontejneru ModrÉ barvy rozhodně nePATŘÍ 
papír znečištěný potravinami, použité pleny, obvazy, vložky, voskovaný papír, kopíráky, 
dehtový papír, nápojové kartony. V kontejnerech by však měl skončit pouze papír čistý, nikdy 
ne mokrý, mastný, nebo od bláta.
Do kontejneru BÍLÉ barvy na sklo lze odkládat veškeré obalové sklo a tabulové sklo. 
nikdy ne drátosklo, zrcadla, ale ani keramiku, nebo porcelán. Ideální je, pokud se lahve 
zbaví kovových uzávěrů. kde je to možné, je třeba třídit sklo na čiré a barevné.
Do kontejneru ŽLUTÉ barvy na PET láhve patří pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů. 
nePATŘÍ sem nádoby od kosmetiky, nádoby od domácí chemie, nádoby od olejů, fólie  
a jiné plasty.
Prosíme, dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Pokud budeme neukáznění 
a budeme do nádob na tříděný odpad vhazovat to, co do nich nepatří, přidáváme 
mnohdy velice nepříjemnou ruční práci pracovníkům, kteří to dotřiďují. Že se to 
prodraží, je každému jistě jasné.

Plasty z domácnosti – žluté pytle
Patří sem veškeré kelímky od jogurtů, másel, salátů apod., láhve a kanystry od drogerie, 
plastové hračky, kbelíky, apod., prostě vše, co je vyrobeno z plastů včetně igelitových 
(polyethylenových) a mikrotenových obalů. na velké většině obalů, které se třídí, je 
zobrazena některá z uvedených značek. k vytřídění tedy jsou i pytlíky od kávy nebo obaly 
od různých sušenek. rovněž sem patří obalový polystyren, nikoliv izolační stavební. 
Nepatří sem znečištěné plasty, plastové obaly se zbytky barev, olejů, léčiv a potravin.
Recyklace výroba kanalizačních trubek, spojovacích systémů pro zpevnění travnatých 
ploch, parkovišť, vozovek, pytle na odpad a jiné.

Nápojový karton (Tetra Pack) – červené pytle 
Patří sem krabice od džusů, mléka, vína atd., nápojové krabice bez hliníkové vrstvy.
Nepatří sem ostatní papírové krabice.
Recyklace výroba papíru a izolačních desek.

Kovové obaly – šedé pytle
Patří sem konzervy od potravin všech druhů, konzervy od krmiv pro psy a kočky, nápojové 
plechovky, kovové obaly od různého drogistického zboží a jiné.
Nepatří sem obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami.
Recyklace v hutích dle druhu kovů.

Žluté, červené i šedé pytle se vydávají zdarma na MěÚ Železný Brod v Turistickém 
informačním centru. Plné a svázané šňůrkou, se odkládají k stálým nádobám na tříděný 

6



Místní poplatek za odpady 
Zastupitelstvo města Železný Brod na svém zasedání dne 2. 11. 2015 usnesením 
76/15zm schválilo poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok ve výši 570 Kč za 
poplatníka a kalendářní rok.

Poplatek platí:
a) fyzická osoba, 
• která má ve městě trvalý pobyt, 

odpad (jedno jestli sklo, papír, PeT) vždy den před svozem PeT lahví, tj. ve středu. Pytle 
se neodkládají k popelnicím ani k odpadkovým košům. Tam je pracovníci provádějící svoz 
nehledají a tudíž ani neodvezou.
každý z nás ročně vyprodukuje průměrně  150–200 kg odpadů. z toho je asi 30 kg papíru, 
25 kg plastů a 15 kg skla. Tyto materiály lze z velké části využít. k získání takto využitelných 
materiálů je ale potřeba zapojit domácnosti do třídění. 
dle zákona č. 185/2001 sb. o odpadech, § 11 je každý povinen při své činnosti odpady 
nejdříve vytřídit. Toto se vztahuje jak na občany, tak na právnické osoby a fyzické osoby 
oprávněné k podnikání. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání si toto 
zajišťují sami, v případě využití systému obce musí to být na základě smlouvy s obcí. Vedou 
o tom evidenci.

Miloš Pala, odpadové hospodářství města železný brod

 Z finančního odboru

Finanční podpora volnočasových aktivit žáků 3. ročníků základních škol
Pro zvýšení motivace zájmu dětí o volnočasové aktivity a z důvodu usnadnění cesty  
k těmto aktivitám i dětem ze sociálně slabších rodin, radnice poskytne příspěvek všem dětem  
3. ročníku základní školy s bydlištěm v železném brodě, které se budou věnovat libovolné 
volnočasové aktivitě a předloží doklad o zaplacení účastnického poplatku včetně potvrzení, 
že jejich absence bezdůvodně nepřesáhla 20 %. Peníze, ve skutečné výši účastnického 
poplatku, maximálně však do výše 500 kč za jedno pololetí školního roku, budou vyplaceny 
v městské pokladně v přízemí budovy radnice v železném brodě, a to na základě předložené 
vyplněné žádosti. 
Tento příspěvek bude možné v průběhu školní docházky čerpat pouze v jednom školním 
roce. Využijte této nabídky a umožněte svým dětem trávit svůj volný čas smysluplně  
a pod vedením zkušených pedagogů a vedoucích kroužků místních zájmových organizací. 
Formulář žádosti k vyplnění naleznete na webových stránkách města nebo si je můžete 
vyzvednout v Turistickém informačním centru. 
http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/kultura-sport-spolky/volnocasove-aktivity-pro-mladez/

božena Měchurová, Fo – školství 
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radnice inFormuje

• které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území Čr povolen trvalý pobyt nebo 
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
• která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území Čr pobývá na území Čr přechodně 
po dobu delší 3 měsíců,
• které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná 
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

b) fyzická osoba, 
• která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve 
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému 
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září 
příslušného kalendářního roku. Poplatek lze uhradit jednorázově nejpozději do 31. března 
příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 nebo odst. 2, je 
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
správcem poplatku je Městský úřad železný brod. 
Variabilní symbol pro platbu za osoby s trvalým pobytem je 13371.
Variabilní symbol pro platbu za vlastníky staveb určených k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je 13372.
specifický symbol sdělí správce poplatku na telefonním čísle 483 333 955 nebo 483 333 956 
nebo e-mail v.ersilova@zelbrod.cz. Tento specifický symbol je u poplatníka stabilní a lze jej 
použít i při platbách v dalších letech. Pro správné zařazení platby je uvedení specifického 
symbolu nezbytné!
Poplatek lze uhradit
a) bezhotovostním převodem na číslo účtu 2225-0963249319/0800, pod specifickým 
symbolem přiděleným správcem poplatku
b) hotově nebo běžnou platební kartou v pokladně Městského úřadu železný brod (přízemí 
budova A, č. dveří 105).
osvobození a úlevy jsou podrobně uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 3/2015,  
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů.
objednání nové nebo výměnu poškozené popelnice vyřizuje na odboru životního prostředí
p. Miloš Pala, tel. 483 333 924, e-mail m.pala@zel.brod.cz.
Možnosti a povinnosti při nakládání s komunálními odpady jsou popsány v obecně závazné 
vyhlášce 4/2011. 
V případě nevyvezení popelnice, nebo i jiného problému, žádáme občany o co nejrychlejší 
informování. Těžko se zařizuje náprava za něco, co je časově vzdáleno. svozová firma má 
však právo nevyvézt popelnici, pokud v ní jsou odpady, které tam nepatří.

Vladimíra eršilová, finanční odbor
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 Ze sociálního odboru

Ohlédnutí za „Vánočním posezením dříve narozených“

sváteční atmosféra Vánoc již odezněla, 
ale připomeňme si předvánoční 
podvečer 18. 12. 2015 v restauraci 
sport. Již po třetí se sešlo více než 
100 našich „dříve narozených“ obyvatel 
města, kteří měli chuť se bavit, zazpívat 
si a zatančit si. Všechny přítomné 
úvodem přivítal starosta města  
Mgr. František lufinka a místostarosta 
Mgr. Ivan Mališ. Poté děti z MŠ 
sluníčko pod vedením paní ředitelky 
evy dvořákové a učitelky zuzany 

bakešové s velkým nasazením zazpívaly pásmo vánočních koled a písní. krátce na to nám 
zahrála na svůj saxofon žákyně Gymnázia 
Turnov slečna Adéla Janků a za svůj výkon 
sklidila velký potlesk. dalším zpestřením 
bylo úžasné taneční představení děvčat 
„Veselá parta“, které pod vedením paní evy 
rydvalové ve svých kostýmech předvedly 
opět skvělé taneční číslo country tance. 
Většina těchto děvčat jsou „dříve narozené“ 
a před jejich výkonem, ze kterého sálal elán 
a nadšení, lze pouze hluboce smeknout. 
na elektronické varhany po celou dobu 
posezení hrál pan Josef bartoš, který 
dokázal svým repertoárem vyvolat sváteční náladu. Mnozí z přítomných si také s chutí 
zatancovali a bavili se tak, že by jim mnohé mladší ročníky mohly jen tiše závidět. 

Všem výše jmenovaným účinkujícím, 
ale i všem přítomným touto cestou 
děkujeme a budeme se těšit na další 
společné setkání.
do dalšího roku Vám všem z celého 
srdce přejeme, aby Vám ta skvělá 
atmosféra a nálada z předvánočního 
posezení vydržela minimálně po celý 
rok a abychom se v předvánočním čase 
roku 2016 znovu ve zdraví sešli.

bc. eva sasková, vedoucí odboru 
sociálních věcí 
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Ohlédnutí za vánočním setkáním pěstounských rodin 2015
V předvánoční pátek 11. prosince 
2015 se proměnila zasedací 
místnost městského úřadu na 
tvořivou dílnu, kino a kavárnu. 
sešlo se tu osmnáct pěstounských 
rodin z našeho regionu včetně 37 
dětí. děti společně s pěstouny 
vyráběly vánoční ozdoby a krásné 
dárečky nejen pro sebe, ale i pro 
své blízké. Promítali jsme fotky 
ze společných akcí v uplynulém 
roce. zlatým hřebem večera bylo 
vystoupení dětí, které se nebály  
a měly odvahu se pochlubit svým talentem.  
děkujeme všem, kdo dorazili a podíleli se nejen na vánočním vyrábění, ale také na vánoční 
atmosféře. setkání bylo hřejivé a doufáme, že i příjemné pro všechny zúčastněné. Přejeme 
Vám také do roku 2016 dostatek trpělivosti, tolerance a především lásky ve Vašich srdcích. 

Marie Hlaváčová, odbor sociálních věcí

radnice inFormuje

HLEDáME NáHRADNÍ RODIČE – mohli byste jimi být i Vy?

Městská policie Železný Brod informuje

Měli byste ještě „volné místo u stolu i ve svém srdci“?

Více informací o pěstounské péči: sociálně-právní ochrana dětí Městský úřad železný brod, 
M. Halamová 728 017 126, M. Hlaváčová 777 718 903.

Příchod zimy se projevil i větším počtem dopravních nehod. V lednu zasahovala městská 
policie u 15 takových případů. 
V měsíci lednu bylo odchyceno 17 zaběhnutých psů, 13 psů našlo své majitele. zbytek musel 
být umístěn do útulků. Jelikož kapacita těchto zařízení je malá, stává se, že se strážníci musí 
několik dní o psa starat, než se pro něho najde místo. Proto prosíme majitele psů, aby dbali 
na to, aby psi nosili evidenční známku a případné zaběhnutí ihned oznámili městské policii. 
Usnadní nám tak velice práci a urychlí návrat svého miláčka domů.
V posledním měsíci přijala MP žádost rzs lk o spolupráci při zásahu na nám. 3. května. 
Hlídka MP přijela na místo jako první, kde zjistila, že se zde nachází muž, u kterého se 

 Městská policie
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŽB

Slavíme první rok na nové adrese

Aktuální předprodej vstupenek v TIC Železný Brod 
a na www.evstupenka.cz

Valentýnská seznamka – akce na inzertní ploše v budově radnice „A“

V letošním únoru je to přesně rok, kdy se TIC železný brod přestěhovalo do budovy radnice 
„A“ (přízemí). stále se ještě najdou tací, kteří nás hledají na staré adrese. Věříme ale, že 
většina z vás již ví, kde dostane potřebné informace jakéhokoliv rázu, oblíbené noviny 5+2 
dny, informaci o autobusových i vlakových spojích, kde si zakoupí vstupenky do divadla či 
skleněný suvenýr od místních sklářských firem, kde si zajistí výlep plakátů i smutečních 
oznámení apod. na nové adrese se nám pracovnicím velice líbí a věříme, že i vy hodnotíte 
přemístění kladně. 
navštívit nás můžete v pracovní době: po–pá 9–12 a 12.30–16 hodin, so 9–13 hodin
kontakty: tel. č.: 483 333 999, mob.: 778 527 000, e-mail: info@zelbrod.cz

• Petrolejové lampy – drama ochotnického divadla V roztocké Jilemnice (11. 2. od 19 hodin) 
• návštěva staré dámy – tragikomedie ochotnického divadla ds J. k. Tyl Josefův důl 
  (12. 2. od 19 hodin)
• ženy přežijí – divadelní představení studia dVA Praha (7. 3. od 19 hodin) 
• zahrádkářský ples (6. 2. od 20 hodin)

nechcete být na svátek sv. Valentýna sami. Podejte si inzerát. běžné inzeráty vylepované 
během celého roku jsou zpoplatněny dle schváleného ceníku. seznamkové inzeráty do  
14. 2. vylepíme zdarma. Jste-li sami, neváhejte a využijte této nabídky.

nepodařilo zjistit žádné životní funkce. Hlídka začala ihned s oživovacími pokusy. Po svém 
příjezdu pokračoval v oživování lékař. V tomto případě bohužel záchranné složky boj o život 
prohrály. 
Celkem bylo v  lednu přijato 220 oznámení, 15 z nich bylo vyřešeno v blokovém řízení,  
60 případů bylo řešeno ve spolupráci s policií Čr. dalších 13 případů bylo předáno  
k dořešení správnímu orgánu. zbytek případů byl vyřešen domluvou, nebo se jednalo  
o žádosti o pomoc, které nemají trestněprávní charakter. 

sstr. Hriník Pavel, velitel MP
Velitel MP: e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz

operační MP: nepřetržitě mob.: 602 646 188
e-mail: mestska.policie@zelbord.cz 
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Met opera Kino Jitřenka Semily 

Tradiční akce města – 3.–5. 6. Železnobrodský jarmark; 
17.–18. 9. Skleněné městečko 

Železnobrodský jarmark 3.–5. 6. 2016

Oznámení z České pošty

přímé přenosy Metropolitní opery New York
(v částce 350 Kč je zahrnuta doprava zpět do Železného Brodu po skončení přenosu)

14. 2. od 17.30 hodin – W. A. Mozart: kouzelná flétna – ze záznamu
5. 3. od 18.45 hodin – G. Puccini: Manon lescaut – nová inscenace
13. 3. od 15.00 hodin – G. Puccini: Manon lescaut – ze záznamu

na webových stránkách města v sekci kalendář je umístěn přehledný seznam obsahující 
všechny konané akce v našem městě a blízkém okolí. Vyzýváme všechny organizátory 
neziskových organizací pořádající jakoukoliv sportovní či kulturní akci, aby nás kontaktovali 
v případě, že mají zájem být v kalendáři zveřejněni. zveřejnění akce je zdarma. Všechny 
akce z kalendáře automaticky zveřejňujeme na facebooku Iks železný brod, kde nalezte 
další užitečné informace o dění v našem městě a jeho okolí. označte stránku Iks železný 
brod jako „To se mi líbí“ a žádná důležitá novinka vám neuteče.

Anketa o podobě jarmarku v roce 2016 probíhala (do 31. 1.) na web stránkách města  
a v tištěné podobě bylo možné vyzvednout si anketní lístek na TIC. V době uzávěrky 
únorového zpravodaje (10. 1.) nebyly výsledky ankety známy. Výsledky budou zveřejněny 
na webových stránkách města během měsíce února a v březnovém čísle zpravodaje.
Vyzýváme všechny zájemce (hudební uskupení a kapely) o vystoupení v kulturním programu, 
aby se u nás hlásili. Program akce se bude sestavovat během měsíce března.
Upozorňujeme všechny prodejce, aby vyčkali na výsledky ankety a na vyhlášení podmínek 
prodeje stánkových míst. děkujeme.

s účinností od 1. 2. 2016 dochází ke změně hodin pro veřejnost pošty železný brod. Tato 
pobočka bude pro veřejnost otevřena v rozsahu od pondělí do pátku 8–18 hodin.

Alena Matějková, referentka

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŽB
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MěSTSKÉ DIVADLO

KAšPáREK DVORNÍM LÉKAŘEM – ZáJEZD 
středa 10. února od 16 hodin

sokolovna Zásada 
Veselá loutková pohádka v podání divadla DS Zásada.

zájezd na pohádku pro zpříjemnění jarních prázdnin. Jedním z loutkovodičů je eva 
rydvalová ze sVČ Mozaika. Veselá pohádka o tom, jak kašpárek léčil krále z nicnedělání  
a přitom zažil spoustu dobrodružství.

Vstupné vč. dopravy: 50 Kč (děti), 70 Kč (dospělí) 
– zájemci se mohou hlásit v TIC Železný Brod nejpozději do 5. 2. 2016. 

Odjezd autobusu společnosti Autodoprava Novotný 
bude v 15.30 hodin od budovy radnice.

Pořádá Informační a kulturní středisko Železný Brod

ZAKLETá PRINCEZNA  
středa 24. února od 10 hodin

Městské divadlo Železný Brod  
Veselá loutkohraná pohádka v podání divadla Studna.

základní surovinou pohádky je Hrubínův Špalíček pohádek. Přidáme špetku žonglérského 
umu, krásnou princeznu, hrozného čaroděje s divnou vrbou, vynalézavého Matěje, trochu 
zpěvu a hrst fantazie... necháme 50 minut povařit a máme tu zakletou princeznu. Podáváme 
na masivní ručně vyřezávané dřevěné scéně. Chutná nejen nejmenším školáčkům, ale  
i těm, co již opustili školní lavice před dávným časem...
Vstupné: 40 Kč (děti do 3 let vstupné zdarma) – vhodné pro maminky s dětmi na MD

Pořádá Informační a kulturní středisko Železný Brod
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MěSTSKÉ DIVADLO

ŽENY PŘEŽIJÍ 
pondělí 7. března od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod  
Skvělá konverzační hra z pera významného britského dramatika Arnolda Weskera 

nabízí inteligentní humor a originální pohled do ženského světa.
Jsou tři a pojí je jedno přátelství. energická podnikatelka Minerva, kterou před lety opustil 
manžel, ale ona to zvládá víc než dobře. decentní intelektuálka Mischa, která nedávno 
opustila manžela a myslí si, že to zvládá. A přitažlivá Claire, kterou kvůli politické kariéře 
právě opustil milenec a je jasné, že to nezvládá. 
Hrají: Anna Šišková / zuzana Mauréry, Jana krausová, Jitka schneiderová / Gabriela 
Míčová, Vojtěch kotek. režie: darina Abrahámová

Vstupné: 290 Kč, 250 Kč, 210 Kč 
(předprodej v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz)

BRODSKá PAVUČINA   
Únorová minipřehlídka amatérského divadla, 

během které můžete vidět tři divadelní představení.  
Přehlídku ukončí sobotní postupová soutěž monologů, dialogů a jednoaktových her. Akce 
se koná s podporou Města železný brod, soutěž libereckého kraje, Města železný brod  
a svazu českých divadelních ochotníků Jizerské oblasti.

 Studio Hamlet Železný Brod
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NáVšTěVA STARÉ DáMY 
pátek 12. února od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod  
DS J. K. Tyl Josefův Důl se po náročné inscenaci komedie Williama Shakespeara 

Dobrý konec všechno spraví, vrátil v čase o několik století dopředu, přesněji řečeno 
do poloviny 20. století. 

V roce 1955 napsal dramatik Friedrich dürrenmatt – dle svých slov – tragickou komedii, 
grotesku o nelidském světě, kde skutečnou moc mají jedině peníze. děj hry se odehrává  
v prostředí malého města ve Švýcarsku. sám autor dal dílu podtitul: návštěva staré 
dámy, aneb kronika ohlášení smrti. Pokušení je příliš veliké a naše chudoba příliš trpká. 
Autor komentuje své dílo slovy: „zlá 
hra, která ale proto nesmí být hrána zle, 
nýbrž co nejhumánněji se smutkem nikoli  
s hněvem, ale také s humorem, protože 
této komedii, jež skončí tragicky, nic 
neškodí víc než smrtelná vážnost.“ režisér  
a dramaturg v jedné osobě, karel stuchlík st.,  
se snažil s herci pracovat podle návodu 
samotného autora. 

Vstupné 50 Kč

PETROLEJOVÉ LAMPY 
čtvrtek 11. února od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod  
Nejnovější inscenací Divadla V Roztocké Jilemnice je dramatizace slavného románu 

Petrolejové lampy významného představitele psychologické prózy 20. století 
Jaroslava Havlíčka, který se v Jilemnici narodil 3. února 1896. 

ke 120. výročí narození Jaroslava Havlíčka uvádí jilemničtí ochotníci jeho nejznámější dílo 
(proslavené zejména filmem Juraje Herze z roku 1971) na ona pověstná „prkna“. největší 
zážitek pro ně představuje samotný příběh na první pohled výstřední a hlučné, uvnitř však 
dobrosrdečné a po lásce volající Štěpky kiliánové. Tato „hvězda místních ochotníků a ostuda 
jilemnického korza“ se nakonec provdá za prvního, ale zároveň posledního nápadníka, 
který se vysloví. Podvedená nevěsta, které se nedostane lásky, natož tolik vytouženého 
dítěte, však přijme svůj osud se selskou 
statečností, dostojí svým závazkům a stává 
se z ní paní Vejrychovská – statku, který 
je možná prokletý, ale možná také nabízí 
Štěpce po všech nesnázích nové svítání, 
nový život se světlem petrolejové lampy 
uprostřed prostřeného stolu. V hlavních 
rolích se představí Magdalena Jarošová  
a Tomáš Václ. režie: lucie Václová.

Vstupné 50 Kč
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MěSTSKÉ DIVADLO

KLOZET 
sobota 13. února od 15 hodin

Městské divadlo Železný Brod  
Jednoaktová úsměvná hra maďarské spisovatelky Katalin Thuróczy v podání 

turnovského souboru Společnost Bloumající Veřejnosti. Kdo neviděl, nenechte si ujít.
V loňském roce jste mohli vidět klozet v železném brodě na brodské pavučině, letos 
jako soutěžní jednoaktové představení. s představením se turnovští ochotníci dostali až 
do Činoherního klubu v Praze! děj klozetu se odehrává na opuštěných toaletách. Již od 
počátku je jasné, že půjde o konflikt dvou mužů žijících na okraji společnosti. Jeden z nich 
vnikne uprostřed noci na toalety za účelem přespání nevěda, že se jedná o bydliště druhého, 
který se právě vrací. začíná boj o matraci a rozvíjí se hodinový duel, kde si oba „houmlesáci“ 
brání každý „to své“. rozvíjejí svůj vztah překvapivými zvraty a přes počáteční nevraživost 
nacházejí k sobě cestu. 

Vstup volný
Pořádá Studio Hamlet Železný Brod s podporou Libereckého kraje, 

Města Železný Brod a SČDO Jizerské oblasti  
zdislava bohuslavová

POHáREK, KANDRDáSEK A JEDNOAKTOVKY   
sobota 13. února od 9 hodin

Městské divadlo Železný Brod  
Divadelní soutěže vyhlašované Svazem českých divadelních 
ochotníků. oblastní kolo Jizerské oblasti proběhne v Městském 
divadle železný brod potřetí. rok od roku je soutěž rozsáhlejší,  
v loňském roce se podařilo otevřít kandrdásek a letos Jednoaktovky. 
Pořadatele těší, že se letos soutěže zúčastní i špičkoví 
neprofesionální herci. V sobotu se na soutěži představí zástupci 
těchto souborů: ds Vojan Hrádek nad nisou, lučanský spolek 
divadelní lučany nad nisou, společnost bloumající veřejnosti 
Turnov, studio Hamlet železný brod, Turnovské divadelní studio  
a docela malý divadelní soubor nové Město pod smrkem.

Vstup volný

KRAJ1602_tisk_160115.indd   1 15. 1. 16   13.16
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MěSTSKá gALERIE VL. RADY

VÝSTAVA SALON III
6. 2. – 6. 3. 2016

Vernisáž výstavy proběhne 5. února od 17 hodin. 
Městská galerie Vl. Rady

V městské galerii Vlastimila rady je možné od 5. února do 6. března navštívit výstavu 
sAlon 3. Tento výstavní projekt se již dvakrát setkal s velmi pozitivní odezvou veřejnosti 
právě proto, že nedělá rozdíly mezi amatéry a profesionálními umělci. Výstava chce 
demokraticky prezentovat zejména ryzí tvůrčí úsilí všech, kteří si připadají kreativní. 
Vystavená díla nepodléhala žádnému komisionálnímu výběru, omezující byla pouze kapacita 
galerijního prostoru. návštěvníci si mohou prohlédnout díla seriózní i bizarní, konzervativní 
i avantgardní. Pestré je rovněž zastoupení výtvarných technik, témat i uměleckých kategorií 
(kresby, malby, objekty, šperky, fotografie, bižuterie, atd...). návštěvníci výstavy mohou 
hlasovat o nejzajímavější dílo – a tvůrce s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů získá 
termín pro samostatnou výstavu.

Martin Hlubuček
Otevřeno: so–ne 13–16 hodin, 

návštěva výstavy je možná po předchozí telefonické domluvě i v jiný čas.
Akci organizují Občanská beseda, z. s. a IKS

leden–březen, říjen–prosinec: so–ne 13–16 hodin
duben–červen, září: út–ne 13–16 hodin
červenec–srpen: út–ne 10–12, 13–16 hodin

Následující výstavy, na které se můžete těšit v letošním roce

Otevírací doba

Brody v Brodě – ohlédnutí za výstavou

10. 3. – 3. 4. Tomáš rýdl – autorská výstava
6. 4. – 1. 5. Česká čajová keramika pálená dřevem

Ve středu 13. ledna 2016 navštívili železný brod 
zástupci měst Havlíčkův a Český brod. Milé neformální 
setkání proběhlo v rámci vernisáže výstavy 3. ročníku 
fotosoutěže „brody v brodě“, která se uskutečnila  
v Městské galerii Vlastimila rady. Cílem celého 
projektu je nejen podnítit místní amatérské fotografy, 
aby fotili a zveřejnili svá díla, ale také prohloubení  
a utužování partnerství mezi městy, která mají ve svém 

názvu brod. do fotosoutěže „brody v brodě“ bylo v roce 2015 zasláno celkem 280 fotografií. 
z železného brodu se nejlépe umístili radek Votoček a lenka klimentová. Výstava byla 
doplněna dobovými pohlednicemi našeho města. I v letošním roce bude vyhlášeno další 
kolo této oblíbené soutěže. Takže již nyní fotografuje: krásy města a život ve městě.  

Jitka kolová, sekretariát starosty
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD

Vybíráme z programu KC Kino Železný Brod 
Výjimečně pestrý bude únorový 
program kC kino železný brod. 
objevuje se v něm hned několik 
titulů, které na první pohled 
neslibují „nic výjimečného“, 
ale hned na ten druhý vzbudí 
oprávněnou pozornost. 
stále populárnější jsou filmové 
příběhy natočené na základě 
skutečných událostí. ostatně, 
co zajímavějšího na světě je, než sám život... V únoru tak na plátně železnobrodského 
kina budete na vlastní oči moci vidět rekonstrukci útoku islámských milicí na americkou 
ambasádu v libyjském benghází, k němuž došlo 11. září roku 2012, a to ve filmu s názvem 
13 hodin: Tajní vojáci z benghází. Hlavními hrdiny tohoto akčního thrilleru jsou členové 
speciální ochranky ambasády, kteří se snaží islamisty odrazit. dalším jistě strhujícím 
vyprávěním bude film dánská dívka. Ten líčí příběh muže, který se ve snaze najít sebe sama 
vydal tam, kam před ním ještě nikdo nikdy nevkročil. A příběh ženy, jež ho při jeho hledání 
podporovala, i když věděla, že ho v případě úspěchu navždy ztratí. Jinými slovy budete 
svědky neuvěřitelného životního osudu slavného dánského malíře einara Wegenera, který 
jako první člověk na světě podstoupil operativní změnu pohlaví a jeho ženy, jež mu v tomto 
procesu byla zásadní oporou. 
zimní období v našem kině již tradičně patří také severské filmové zimě. I letos se tedy 
můžeme poslední únorový víkend těšit na čtyři zajímavé severské tituly. na své si přijdou 
milovníci severské krajiny, severských lidských osudů i štiplavého severského humoru. 
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.

david Pešek

CYKLOPOUŤ DO ŘÍMA  
pondělí 22. února od 18 hodin

KC Kino Železný Brod
Cestopisná přednáška Michala Krupky 

„Ahoj, kam jedeš“? ptávají se kolemjdoucí... „na Vídeň, benátky a Řím“, „...proboha proč“? 
odpověď Vám přinese přednáška 
Michala krupky, která pojednává 
o jednadvacetidenní cyklo-pouti  
z podhůří Jizerských hor do srdce 
Itálie – Říma. nechte se inspirovat 
anebo si přijďte prostě jen zpříjemnit 
pondělní podvečer.

Vstupné dobrovolné
Pořádá IKS Železný Brod
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DALšÍ POZVáNKY ZE ŽB A OKOLÍ

Informuje
V měsíci únoru připravujeme instalaci nové sklářské expozice v budově muzea na náměstí 
3. května. 

Velikonoční jarmark na bělišti 18. – 20. března 2016

VÝSTAVA O HISTORII SVÍTIDEL A SVÍCENÍ 
do 6. března 

leden: sobota–neděle 9–12 a 13–16 hodin
Městské muzeum v Železném Brodě – Běliště

Výstava seznámí s historií používání nejrůznějších typů osvětlovadel a jejich historickým  
a technickým vývojem.

Pořádá Městské muzeum 
v Železném Brodě

MěSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODě

ZAHRáDKáŘSKÝ PLES  
sobota 6. února od 20 hodin

sokolovna Železný Brod
k tanci a poslechu hraje hudební skupina Gemini, bohatá tombola.

Vstupenky za 100 Kč v prodeji od 27. 1. 2016 v TIC Železný Brod.
Pořádá ZO Českého zahrádkářského svazu Železný Brod 

PLES  
sobota 13. února od 20 hodin

sokolovna Jirkov
k tanci a poslechu hraje hudební skupina donaha. občerstvení zajištěno.

Vstupenky za 80 Kč v předprodeji na mob.: 604 334 294, za 100 Kč na místě.
Pořádá SDH Jirkov

karbidová lampaolejový kahan
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masopust  
úterý 16. února od 15 hodin

SVČ Mozaika – Malé náměstí Železný Brod
Průvod masek vyjde od SVČ Mozaika v 15 hodin za doprovodu hudební skupiny 

Heřmánek z Heřmanic a Duro Nux z Jablonce nad Nisou.
Masopust je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. 
zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů (6. ledna), má pevné datum, tak 
jeho konec je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku 
března. Masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. 
během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Masopust končil v noci před 
Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. 
I přestože popeleční středa již byla, a nyní je čas postní doby, masopustní veselí si 
u nás užijeme. s ohledem na termín jarních prázdnin jsme termín masopustního veselí  
o týden posunuli. nechte se tedy zlákat a přijďte jíst, pít, hodovat a bavit se ... výjimečně  
v postní době. 

Pořádá IKS Železný Brod ve spolupráci SVČ Mozaika, SUPšS a ZUš Železný Brod.

„POVOLáNÍM ČLOVěK“ 
pátek 26. února od 18.15 hodin

aula SUPšS (ul. Smetanovo zátiší)
Přednáška a beseda P. Mgr. karla satoria

Pořádá místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj

srdečně zveme na přednášku „Povoláním člověk“. do železného brodu přijede na víkend 
vést duchovní obnovu farnosti, a tak chceme využít část jeho drahocenného času i pro širší 
publikum. P. Mgr. karel satoria nás seznámí nejen se svou poslední knihou na toto téma, 
ale budeme s ním moci následně besedovat. setkání se uskuteční v pátek 26. února 2016  
v aule sklářské školy v železném brodě v 18.15 hodin.
P. satoria u nás už před časem přednášel, a tak pro ty, kdo ho neznají, připojuji aspoň 
několik informaci, převzatých ze stránek Wikipedie.
Těšíme se na Vaši účast.

Ing. arch. Martin Tomešek

HRáTKY S PAMěTÍ 
čtvrtek 18. února od 10 hodin

Dům s pečovatelskou službou Železný Brod (ul. Obránců míru) 
sociálně-aktivizační služba pro seniory. Trénink paměti s lektorem zdeňkem Chourou, 
pracovníkem v sociálních službách a člen České alzheimerovské společnosti. dobrou 
náladu a tužku s sebou.
následující termíny hrátek pro rok 2016 jsou: 15. 3., 19. 4., 17. 5., 21. 6., 19. 7., 23. 8.,  
20. 9., 18. 10., 22. 11. a 13. 12. (Možná změna termínu vyhrazena.)

Vstupné 15 Kč
Pořádá Odbor sociálních věcí MěÚ Železný Brod

DALšÍ POZVáNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ
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DěTSKÝ MAšKARNÍ KARNEVAL  
sobota 6. února od 15 hodin

sokolovna Těpeře
rej masek s dJ brožkem, občerstvení, vstupné dobrovolné.

Pořádá T. J. Sokol Těpeře 

SPORTOVNÍ PLES – 10. ROČNÍK  
sobota 6. února od 20 hodin

sokolovna Těpeře
k poslechu a tanci hraje skupina Rytma, občerstvení v podobě minutkové kuchyně. 

Vstupné 80 Kč (rezervace vstupenek na mob.: 775 389 661 p. Pulíček)
Pořádá T. J. Sokol Těpeře 

P. Mgr. Karel Satoria (* 1953) je český římskokatolický kněz, který v letech 1990–1992 
působil jako generální vikář brněnské diecéze. od roku 1992 je členem Řádu cisterciáků 
přísné observance. nyní působí v dobříši.
narodil se jako nejmladší ze čtyř dětí ve věřící rodině, která byla po roce 1948 postižena 
pronásledováním ze strany komunistického režimu. díky politickému uvolnění se mu však 
v roce 1968 podařilo dostat na gymnázium ve Velkém Meziříčí, po jehož absolvování roku 
1972 začal studovat Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v litoměřicích. V letech 
1975–1977 absolvoval základní vojenskou službu, během níž na sebe upozornil mimo jiné 
neúčastí ve volbách v roce 1976. V roce 1977 ho spolužák z fakulty Václav Malý seznámil  
s prohlášením Charty 77. Po skončení základní vojenské služby dokončil svá studia teologie 
a v roce 1978 byl vysvěcen na kněze.
V letech 1978–1982 působil jako farní vikář v letovicích a v letech 1982–1990 jako duchovní 
správce ve Vrbici u břeclavi. Jak se později dověděl, k 30. listopadu 1986 mu byl odebrán 
státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti, ale protože mu to nikdo neoznámil, byl jako 
kněz činný i nadále. Přitom šířil informace o Chartě 77 a účastnil se akcí brněnského disentu, 
za což byl režimem stíhán.
Po roce 1989 chtěl vstoupit do kláštera, avšak v květnu 1990 přijal funkci generálního vikáře 
brněnské diecéze, ve které setrval do roku 1992. Jako generální vikář se snažil zvrátit stav, 
kdy od doby normalizace působili v mnoha živých farnostech duchovní správcové loajální 
ke komunistickému režimu, zatímco dřívějšímu režimu nepohodlní kněží zůstávali v málo 
aktivních či v odlehlých farnostech, takže si přesuny kněží v rámci brněnské diecéze nadělal 
řadu nepřátel.
V roce 1992 vstoupil do Řádu cisterciáků přísné observance, přijal řeholní jméno Martin 
a následujících deset let strávil v klášteře sept Fons ve střední Francii. „nepovažuji život 
trapistů, tak jak jsem ho poznal, za bezcenný, jistě nabízí velmi kvalitně naplněné dny a je 
pro mnohé požehnáním, nemohu se ale zbavit dojmu obrovských rezerv,“ uvedl satoria.
Po návratu do České republiky v roce 2002 vedl výstavbu kláštera nový dvůr, po jehož 
dokončení se odstěhoval na bývalou faru z konce 18. st. v kostelní Myslové, kterou spolu  
s několika dalšími lidmi postupně opravoval. od 1. října 2011 se stal administrátorem  
v dobříši a administrátorem excurrendo ve farnosti svaté Pole…
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MěSTSKá KNIHOVNA

DALšÍ POZVáNKY ZE ŽB A OKOLÍ

MATURITNÍ PLES SKLáŘSKÉ šKOLY 
sobota 27. února od 20 hodin

Sportovní centrum Železný Brod (sokolovna)
Maturitní ples sklářské školy na téma Fantasy. 

k tanci i poslechu zahraje bIG bAnd zUŠ Turnov. 
Vstupenky k sezení s rezervací místa u stolu za 180 Kč a ke stání za 130 Kč. 

Předprodej vstupenek bude probíhat od pondělí 1. února 2016 v prodejně SUPšS 
u paní Evy Fabiánové. školní prodejna otevřena po–pá 10–12 a 13–16 hodin. 

Všechny vstupenky jsou slosovatelné.
Pořádá SDH Jirkov.

OBRAZY A KRESBY JIŘÍHO RADY   
do 28. února od 9 do 17 hodin (denně)

Muzeum a galerie Detesk v Železném Brodě na náměstí 
dílo malíře Jiřího rady (1929–2011), železnobrodského rodáka, absolventa pražské 
Akademie, spolužáka a přítele J. Jíry, J. Malého, V. komárka, l. karouška, sochaře  
M. Preclíka a dalších umělců z našeho kraje, se v železném brodě poprvé připomíná 
pětadvaceti obrazy a patnácti kresbami-portréty. 

Pořádá společnost Detesk

Muzeum a Galerie detesk v železném brodě na náměstí připravuje výstavu obrazů  
a grafických listů VÁClAV Pokorný (1914–2005) 
narodil se v Plzni, studovat na ČVUT v Praze, několik let žil a tvořil v Praze, roku 1946 se 
přestěhoval do Jablonce nad nisou, kde žil a tvořil až do smrti.
Přístupná bude od 4. března do 24. dubna 2016. Vystavena budou díla ze soukromých 
sbírek.

Činnost městské knihovny v roce 2015
V roce 2015 městská knihovna fungovala s dvěma kratšími přestávkami. V květnu 2015 
proběhla plánovaná revize knihovního fondu, která si vyžádala uzavření knihovny od  
11. do 20. května. na podzim jsme měli zavřeno od 12. do 16. října kvůli výměně oken  
a opravě vstupní verandy. Tyto dvě uzavírky se poněkud promítly do statistiky návštěvnosti  
a výpůjček za rok 2015, ale pro fungování knihovny byly nutné a přínosné. opravy probíhaly 
i v pobočce knihovny v Jirkově, která byla po celý rok 2015 uzavřena. Po vymalování  
a znovu nastěhování knih je připravena k dalšímu fungování, otevřena by měla být od 
března 2016.
Jinak se v provozu knihovny nic zásadního nezměnilo, internet je uživatelům k dispozici 
na pěti počítačích (přibyl jeden starší počítač převedený z městského úřadu), kromě toho 
je možno se v prostoru knihovny připojit i na vlastních zařízeních prostřednictvím wi-fi. 
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MěSTSKá KNIHOVNA

návštěvníci mohou využít i možnosti tisku z počítače a kopírování.
V knihovně bylo v roce 2015 zaregistrováno 687 čtenářů, z toho 184 dětí do 15 let. 
zaznamenali jsme 9973 návštěvníků, z toho 3057 uživatelů internetu. 1955 uživatelů nás 
navštívilo virtuálně prostřednictvím naší webové stránky, zaznamenali jsme 577 vstupů do 
našeho on-line katalogu a 145 vstupů do uživatelského konta.
Celkem bylo dosaženo počtu 32 533 výpůjček, z toho bylo 2467 výpůjček periodik. Je to asi 
o 1500 výpůjček méně než v předchozím roce, ale pokles byl způsoben výše uvedenými 
uzavírkami knihovny. zprostředkovali jsme 150 výpůjček našim čtenářům z jiných knihoven 
prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. nabídku knih jsme obohacovali také využitím 
výměnných souborů knih z Městské knihovny v Jablonci nad nisou.
Přírůstek knihovního fondu činil 957 svazků, odepsáno bylo 967 svazků z vlastní městské 
knihovny (z toho 279 svazků činí ztráty zjištěné při revizi knihovního fondu) a kromě toho 
ještě 327 svazků zastaralých knih z pobočky v Jirkově.
V oblasti kulturně-výchovné činnosti jsme se zaměřovali opět především na práci s mládeží 
od začínajících čtenářů po středoškoláky. Celkem proběhlo 24 besed a knihovnicko-
informačních lekcí pro školy. bohužel je to méně než v předchozích letech, školy jsou 
zahrnuty nabídkami různých kulturních a jiných aktivit a zájem o návštěvy knihovny klesá. 
Pro žáky třetích tříd jsme uspořádali setkání se spisovatelem Janem opatřilem, autorem 
knížek o kapříku Metlíkovi, které se setkalo u dětí s velkým ohlasem. úspěšně jsme se 
zapojili už posedmé do celostátního projektu výchovy začínajících čtenářů „Už jsem čtenář 
– knížka pro prvňáčka“ a tři třídy prvňáčků byly v červnu při slavnostním pasování na 
čtenáře odměněny knížkou básniček Jiřího žáčka. s ddM Mozaika jsme spolupracovali na 
noci s Andersenem, při které jsme si připomněli narozeniny pana Andersena, Jana drdy  
i Večerníčkovy padesátiny. 
 V březnu jsme tradičně oceňovali největší čtenáře, tentokrát byla pozornost zaměřena na 
tatínky-čtenáře, kteří vedou své děti k četbě a objevují s nimi svět knížek. V naší knihovně 
získal titul táta-čtenář pan Petr Melichar a s rodinou se zúčastnil i slavnostního setkání 
oceněných tatínků v krajské vědecké knihovně v liberci.
V roce 2015 pokračovala oblíbená odpoledne deskových her v knihovně s lektorem Jakubem 
Váňou, proběhlo celkem osm setkání nad deskovými hrami. knihovna stále rozšiřuje nabídku 
deskových her, které je možné si půjčit domů.
V říjnu proběhl tradiční Týden knihoven, v jehož rámci jsme nabízeli a propagovali služby 
knihovny, registrovali nové čtenáře zdarma a odpouštěli poplatky za upomínky. odehrával 
se ve znamení králů – soutěžilo se, malovalo se, vytvářely se postavičky králů z papíru. To 
všechno bylo součástí projektu „Jak je to s králem“, který vyhlásil klub dětských knihoven 
na počest blížícího se 700. výročí narození karla IV. a který bude pokračovat i v roce 2016.
Velké naděje pro budoucí rozvoj knihovny přineslo v roce 2015 obnovení a rozpracování 
projektu přestavby výměníku na Jiráskově nábřeží na novou knihovnu. Přejeme stávajícím 
i potencionálním budoucím uživatelům knihovny, aby se to tentokrát podařilo a knihovna 
získala důstojné prostory a prostředí, v němž se bude moci stát skutečným centrem pro 
všechny, kteří chtějí číst, vzdělávat se, získávat nové podněty a setkávat se v příjemném  
a kultivovaném prostředí.

dana Hudíková a Irena Matoušová
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SDRUŽENÍ ZDRAVOTNě POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA 

1. 2. po Úřední den od 14 hodin
Přihlášky na ozdravný pobyt v Chorvatsku přijímá osobně pan J. brynda se zálohou  
3.500 kč, adresa: na Vápence 771 (za bývalou samoobsluhou). Přesné informace byly 
uveřejněny v lednovém zpravodaji.

10. 2. st zveme Vás na tradiční masopustní posezení, které se koná v klubovně na Poříčí. 
začátek ve 14 hodin, pití zajištěno, občerstvení od účastníků vítáno. Přijďte si popovídat, 
zazpívat a setkat se s přáteli. Těšíme se na shledání.

15. 2. po Ruční práce od 14 hodin
od začátku měsíce února se konají ruční práce každé pondělí v klubovně na Poříčí. 
Připravujeme  velikonoční trhy na bělišti. Potřebujeme každé šikovné ruce a dobré nápady 
s velikonoční tématikou. Přijďte mezi nás.

17. 2. st Kluby ONKO a DIA od 14 hodin (V. Petružálková). Ještě je několik volných míst 
na ozdravný pobyt v Mariánských lázních.

inFormace
naši členové se opět mohou zúčastnit ozdravného pobytu v Itálii – bibione-Pineda.
Termíny: týdenní 27. 5.–4. 6., cena 3 880 kč a čtrnáctidenní 20. 5.– 4. 6., cena 5 980 kč.
další informace o pobytu a přihlášky p. Petružálková (co nejdříve).

Pro přihlášené do lázní Harkány
Platbu za dopravu železný brod–Praha roztyly a zpět, budeme vybírat v pondělí  
7. 3. 2016 v klubovně na Poříčí od 14 hod. Členové 154 kč, ostatní 404 kč. nezapomeňte!

DěKUJEME všem dárcům, kteří nám přinesli staré brýle. byly zaslány na Charitu Čr.
oznamujeme všem našim členům, že výroční členská schůze se bude konat ve středu  
9. 3. 2016 od 14 hodin opět v zasedací místnost Měú v budově b, ve třetím poschodí 
(výtah). Prezentace a výběr příspěvků na rok 2016 začíná ve 13.30 hodin. nezapomeňte na 
členské průkazy. účast na schůzi je velmi důležitá.

není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. sledujte aktuální 
informace ve vývěsce na tržnici.

za výbor Marcela Minářová

Kontakty: neslysici@post.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 únor
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sport

Volejbalové družstvo žen TJ sokol 
železný brod dosáhlo v podzimní části 
soutěže kP.I. překvapivě, ale zcela 
zaslouženě na první místo. Jarní část 
začíná 6. února, tak bychom rády 
navázaly na dobré výsledky první 
poloviny soutěže. děkujeme všem 
příznivcům a fanouškům za podporu  
a tímto je zveme na další volejbalová 
utkání. Touto cestou bychom také chtěly 
poděkovat Městu železný brod za 
sponzorský dar našemu družstvu, za 
který jsme si zakoupily krásné teplákové 
soupravy. 

Tým mužů si počínal v soutěži kP.I. střídavě, ale v závěru, když podzimní část soutěže 
končila, se naše hra podstatně zlepšila. doufáme, že se naše předešlá hra přesune i do jarní 
části soutěže, kde začínáme rovněž jako ženy 6. února. Po první části jsme skončili na šesté 
příčce, ovšem s ambicemi se posunout o něco výše. Tímto bychom chtěli poděkovat všem 
fanouškům a hlavně rodinám za jejich výdrž.

Maškarní bál pro děti FsA Jany boučkové a TJ sokol železný brod děkují 
všem dětem a rodičům za účast na Maškarním bálu pro děti, který se 
uskutečnil v sobotu 16. ledna 2016 ve sportovním centru železný brod.
Tance v maskách, soutěžení a skákací hrad si užilo 54 dětí ve věku  
1–9 let. Těšíme se na vás při další akci pro děti. 

Jana boučková

začátky vždy od 10.00 a cca od 12.00 hod.
  6. 2. žb vs. TJ bižuterie JbC n/n (ženy – sokolovna)
13. 2. žb vs. TJ Tesla stráž n/n (muži – hala)
20. 2. žb vs. TJ lokomotiva lbC I „b“ (ženy – sokolovna)
27. 2. žb vs. TJ Turnov „b“ (muži – hala)
Přijďte fandit na volejbal!

Mgr. Veronika Čurdová a Jaroslav Paldus
TJ sokol železný brod, oddíl volejbalu 

Družstvo žen

Družstvo mužů

Rozpis domácích utkání

 Volejbal
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ZE šKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Zápis dětí do prvních tříd
Zápis dětí do 1. ročníku základních škol v Železném Brodě na školní rok 2016/2017 
proběhne v úterý 2. února 2016 a ve středu 3. února 2016 vždy od 14 do 17 hodin

 • v základní škole železný brod, Školní 700
 • v základní škole železný brod, Pelechovská 800

zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zákona č. 561/2004 sb. přihlásit dítě, které 
dovrší 31. 8. 2016 šestý rok věku, k zápisu do školy.

k zápisu se rovněž dostaví žáci, kterým byl povolen odklad školní docházky.
Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
zastupitelstvo města železný brod stanovilo obecně závaznou vyhláškou školské obvody 
základních škol zřízených Městem železný brod takto:
a) školský obvod Základní školy Železný Brod, školní 700: pravý břeh řeky Jizery
ulice: Štefánikova, Vaněčkova, Školní, Horecká, Fr. balatky, V Trávníkách, Husova, na 
stráni, zahradnická, Hluboká, železná, křížová, Jirchářská, betlémská, Těpeřská, Jarní, 
Vlastimila rady, Chvalíkovická, smetanovo zátiší, slunečná, stavbařů, Průmyslová, Příčná, 
nábřeží obránců míru, náměstí 3. května, Malé náměstí
části města: Horská kamenice, Malá Horka, Hrubá Horka, střevelná, Jirkov, bzí, Těpeře, 
Chlístov, Veselí
b) školský obvod Základní školy Železný Brod, Pelechovská 800: levý břeh řeky Jizery
ulice: Masarykova, Pelechovská, sokolská, Poštovní, koberovská, nádražní, 
na Vápence, brodecká, svahová, J. A. komenského, Příkrá, Jiráskovo nábřeží
části města: Pelechov, splzov 

božena Měchurová, Fo – školství

Termíny školních prázdnin pro 1. polovinu roku 2016 jsou:
8.–14. 2. Jarní prázdniny (liberecký kraj)
24.–25. 3. Velikonoční prázdniny

Ve středu 24. února 2016 od 8 do 16 hodin se v naší škole uskuteční den otevřených dveří 
– tentokrát zaměřený na technické studijní obory Aplikovaná chemie a Technologie skla. 
na základě zvýšeného zájmu a potřeb sklářského průmyslu nabízíme, jako jediná škola  
v České republice, obor Technologie skla. studium tohoto oboru je finančně podporováno 

Prázdniny 

Den otevřených dveří

 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
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Ředitel sklářské školy vyhlašuje druhé kolo talentových zkoušek do oboru Design skla 
na termín 17. února 2016. zájemcům o studium tohoto oboru připomínáme, že termín pro 
podání přihlášek je již 8. února 2016. svou účastí na talentové zkoušce žáci nepřicházejí 
o možnost účastnit se dubnového přijímacího řízení na školách bez uměleckého zaměření. 
Přihlášky na předepsaném formuláři se odevzdávají osobně nebo poštou k rukám ředitele 
školy. ke studiu přijímáme rovněž starší uchazeče. Podrobná kritéria talentové zkoušky jsou 
dispozici na www stránkách školy v sekci Uchazeč: www.supss.cz/cs/uchazec. další info: 
sekretariat@supss.cz nebo tel.: 483 346 162.

Markéta Váchalová, studentka 4. ročníku zvítězila v designérské soutěži o novou podobu 
skleněné trofeje Památka roku, která se každoročně uděluje za nejlepší projekt a realizaci 
obnovy budovy, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty. 
Trofej se bude realizovat ve sklářské škole.
naši žáci uspěli ve výtvarné soutěži s názvem Světlo pro hospic. Jejich úkolem bylo 
navrhnout umělecký světelný objekt pro nově vznikající hospic v liberci. Třetí místo získala 
nikola erlebachová, Veronika Šaldová obdržela Cenu odborné poroty.
V rámci designérské soutěže Master of Crystal, kterou každoročně vyhlašuje sklářská 
společnost PreCIosA ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad nisou, 
získala studentka oddělení design šperku a bižuterie Pavlína Adášková ocenění za kolekci 
šperků nazvanou Aztec.

MgA. Martin Hlubuček, zástupce ředitele

Druhé kolo talentových zkoušek

Studenti sklářské školy sklízí další úspěchy

 Základní umělecká škola Železný Brod

formou stipendia, které poskytují firmy! Uchazeči o studium se mohou podrobně seznámit 
s koncepcí výuky, prohlédnout si moderně vybavené laboratoře, získají detailní informace  
o přijímacím řízení a dalších mimoškolních aktivitách žáků.

ŽáKOVSKÉ MATINÉ 
úterý 1. března od 17 hodin

Městský úřad – městská obřadní síň
Malý školní koncert pro začínající i pro pokročilé žáky v komorním prostředí městské obřadní 
síně zprostředkuje rodičům, příbuzným, známým, kamarádům, ale i veřejnosti co nového se 
malí umělci naučili a zvládli.

Pořádá Základní umělecká škola Železný Brod
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

ZE šKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

V úterý 16. 2. se naši žáci připojí k sVČ Mozaika a sUPŠs na masopustním maškarním 
reji v maskách, které si sami pro tuto příležitost připravili. Přijďte se také podívat na Malé 
náměstí v železném brodě od 15 hodin. 

Mgr. eva lédlová, ředitelka 

Ms ČČk Hrubá Horka tímto děkuje Městu železný brod za poskytnutí účelové dotace v roce 
2015. Částka ve výši 9 950 kč byla využita na „Celoroční aktivity při pořádání kulturních  
a společenských akcí“ na Hrubé Horce. Město železný brod bylo vždy uváděno jako sponzor. 
Poděkování patří také Iks železný brod za propagaci akcí v železnobrodském zpravodaji, 
na webových stránkách města a v rozhlase.

Marie Šírková
Ms ČČk Hrubá Horka

základní organizace Českého zahrádkářského svazu v železném brodě provozuje již od 
roku 1947 moštárnu ve Štefánikově ulici. Také v roce 2015 umožnili zahrádkáři svým členům 
i nečlenům zpracovat ovoce na mošt v přírodní kvalitě, bez jakýchkoli chemických doplňků.
V roce 2015 přišlo moštovat celkem 165 zájemců (v roce 2014 to bylo 110 zájemců) nejen 
z města, ale také z blízkého i širokého okolí. bylo vyrobeno 21 789 l moštu (16 014 l v roce 
2014). zpracováno tak bylo 393 q ovoce (289 q v roce 2014), což pro zajímavost představuje 
zhruba 2 vagóny určené pro přepravu potravinářského zboží. Moštování bylo provedeno  
v 11 směnách.
Přestože samotné moštování proběhlo v šesti týdnech, byla moštárna zahrádkáři 
připravována prakticky po celý rok. Její údržbě věnovali mnoho brigádnických hodin. 
současně byly provedeny dvě větší akce – „Hygienická údržba moštárny“ zahrnující 
malování, opravu vlhké zdi a části stropu a „rekonstrukce manipulačního stolu“ spočívající 
ve výměně dřevěných částí stolu. na tyto akce byla část financí získána z městského 
programu podporujícího činnost spolků v našem městě. 
Je tedy potřeba poděkovat nejen členům zo Čzs železný brod podílejícím se na brigádnické 
činnosti v moštárně, ale také Městu železný brod za poskytnutí podpory ve formě dotací  
a stejně tak firmám Technické služby železný brod a krAbb železný brod za provedené 
práce.

Ivan Mališ, předseda zo Čzs železný brod

Pozvánka

MS ČČK Hrubá Horka

Jak si vedla moštárna v roce 2015?

28



OSTATNÍ

od 1. ledna 2016 je oficiální název středisko volného času Mozaika železný brod, 
příspěvková organizace (zkratka  sVČ Mozaika).

2. 2.  Příprava masek na masopust s leonardem a samantou
8.–12. 2. Jarní prázdniny v zásadě – lyžování
8.–12. 2. Příměstský tábor o jarních prázdninách – výlety
16. 2. Masopust – průvod s leonardem a samantou
26. 2. spaní na vlněných obláčcích
27. 2.  Výlet za keškami

eva rydvalová, ředitelka

Oficiální název

Akce na únor

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

 Středisko volného času Mozaika

Český rozhlas Sever Liberec – s námi to víte první
Víme, kde se co děje. Vysíláme nejaktuálnější a nejnovější zprávy, reportáže z různých 
míst, tipy na výlety, pozvánky a praktické rady. 

každý všední den vás probouzí liberečtí moderátoři Tomáš beneš nebo Honza žíla. Mezi 
5. až 9. hodinou vám nabízíme vždy po 30ti minutách čerstvé zprávy a dopravní informace 
z libereckého kraje. kromě toho přinášíme reportáže ze severu Čech, různé magazíny  
a rubriky (Minuta o zdraví, Jak správně nakupovat, krimihistorky aj.). Po 8. hodině voláme 
známým osobnostem (herci, zpěváci, sportovci…) a ptáme se jich, jak se jim daří, co je  
u nich nového.
Po 9. hodině vysíláme dopolední expres s Milanem králem, kde vám přibližujeme příběhy 
různých lidí, zajímavé pozvánky, praktické rady a po 10. hodině přichází vždy zajímavý 
host (lékař, veterinář, právník, bylinkářka apod.). Mezi 12. až 13. hodinou probíhají oblíbené 
Písničky na přání s Mírou Tartárkem a po 13. hodině si poslechněte hodinový pořad Česko 
země neznámá, kde uslyšíte o různých místech v republice, která mají nejen turistům co 
nabídnout. Po 14. hodině začíná Pohodové odpoledne z liberce s Ivetou kalátovou, kde se 
dozvíte regionální informace a zprávy z liberecka a jeho širokého okolí, chystáme aktuální 
reportáže, pozvánky, kulturní tipy a anketní témata. Teď už jen naladit správnou frekvenci. 
liberecko a Jablonecko 102,3 FM. Frýdlantsko a novoměstsko 97,4 FM, semilsko a okolí 
na 103,4 FM, Harrachov, Tanvald, desná a smržovka 107,9 FM. Těšíme se na slyšenou na 
správně vlně.

Phdr. Tomáš beneš
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OSTATNÍ

Vzpomínka

Omluva čtenářům

Hádanky s fotografií 

Dne 16. 12. 2015 zemřel v semilské nemocnici JUDr. František Čepelka.

V 80. letech byl místopředsedou Městského národního výboru v železném brodě  
a dlouholetým pracovníkem podniku žbs a následně i jablonecké bižuterie. byl aktivním 
hráčem tenisového oddílu a členem jeho výboru. Při svém členství v ČsTV se spolupodílel 
na výstavbě sportovní haly a měl velký podíl na jednáních mezi ČsTV a sokolem v rámci 
majetkových vypořádání. sám aktivně působil v Českém svazu bojovníků za svobodu.

Mgr. František lufinka, starosta 

Ve Zpravodaji říjen 2015 v sekci Zajímavosti a příspěvky čtenářů byl otištěn článek  
s názvem Korouhve, prapory a vlajky užívané ve městě Železném Brodě.

Autor článku pan Viktor Plíhal se tímto omlouvá za chyby v textu vzniklé zřejmě při redakční 
úpravě textu. 
správné informace:
1. Pan profesor Pavel Ježek byl tehdy ředitelem sklářské školy.
2. Podklady o praporu sokola železný brod, který je v sokolovně dodala paní Jana boučková.
3. Poděkování za úpravu článku patří paní Ing. Aleně kortanové, kronikářce Města železný 
brod.

Viktor Plíhal

Nově budou ve zpravodaji probíhat Hádanky  
s fotografií. Správné odpovědi odevzdávejte v TIC 
Železný Brod nejpozději do 10. 2. 2016. Ze správných 
odpovědí vybereme na redakční radě tři výherce, 
kteří obdrží rodinnou vstupenku do Městské galerie 
Vlastimila Rady. 

Pískovcová socha skláře, která dodnes stojí v zahradě 
před budovou sklářské školy, byla odhalená v roce 1930 
ve slavnostní atmosféře zahájení Celostátní výstavy 
československého skla a u příležitosti 10. výročí založení 
školy. Podle mínění historiků skla je socha světový unikát, 
protože se jedná o první sochu s tímto tématem, která kdy 
vznikla pro veřejný prostor. Pro železný brod ji z pískovce 
realizovala státní odborná sochařská škola v Hořicích. 
znáte jméno autora této sochy? odpovědi zasílejte 
emailem nebo telefonujte do Iks.
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Pronájem družstevního bytu 1+1 

v Železném Brodě, Na Vápence. 

Mob.: 605 843 024

Stánek Tatobity přijme brigádnici 

dle dohody. Mob.: 739 032 224

PRODEJ SLEPIČEK Drůbež Červený Hrádek
opět prodává slepičky snáškových plemen 

Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách
stáří 14–19 týdnů, cena 149–180 kč/ks
Prodej se uskuteční 28. února 2016

Železný Brod u autobus. nádraží 
v 16.30 hodin

Při prodeji slepiček výkup králičích kožek,
cena dle poptávky

Informace po–pá 9–16 hodin 
telefon 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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