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vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
„čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy… “ zpívá v jedné ze svých písní mnohonásobný 
zlatý slavík karel Gott. nelze než s Mistrem souhlasit. opět je tu čas, kdy bilancujeme uplynulý 
rok, pro ten nový si dáváme nová předsevzetí, ale hlavně k oněm dvanácti nadcházejícím 
měsícům vzhlížíme s určitou nadějí. každý z nás má svůj důvod, proč chce, aby rok 2017 
byl alespoň o kousíček lepší než rok minulý. A tak nám oběma dovolte, abychom vám všem 
obyvatelům železného brodu pro celý, právě začínající nový rok, popřáli hodně zdraví, 
osobních i pracovních úspěchů a především tolik potřebný klid.
V lednu 2016 jsme se na tomto místě zamýšleli, jak se bude vyvíjet situace v evropě. 
Popravdě, nikdo z ní nejsme moudří ani teď. náš kontinent stále neumí vyřešit palčivou 
otázku migrace z jiných kontinentů, potýká se s brexitem a nečekanými vítězi voleb na 
různých úrovních ve svých státech. Pomalu se objevují hlasy, že se obce musí připravit na 
to, že budou z důvodu vyšších výdajů na bezpečnost evropy kráceny dotace pro současné 
dotační období. Pokud by se tyto úvahy ukázaly být reálnými, musely by obce včetně našeho 
města přehodnotit své projektové záměry. nabízí se tedy otázka: „bude rok 2017 v evropě 
rokem změny priorit?“
Právě uplynulý rok nám obyvatelům libereckého kraje jaksi mimoděk poskytl jednu jistotu. 
Po krajských volbách zůstalo v čele kraje hnutí starostové pro liberecký kraj. Volební 
výsledek tohoto hnutí vyvolal údiv nejen v jiných částech republiky, ale i u obyvatel kraje  
a koneckonců i u samotného hejtmana. Trošičku se změnili koaliční partneři, ale doufejme 
a přejme si, aby dosavadní dobrá spolupráce našeho města s krajskou vládou pokračovala 
i nadále.
když jsou takříkajíc „rozbouřené vody“, je vždy dobré, pokud se máme možnost na někoho 
spolehnout, řešit s ním třeba podobné problémy. Mezinárodní situace je všelijaká, ani  
v republice to není bůhvíjaká selanka, takže o to větší radost nám dělá spolupráce s ostatními 
brody. Uplynulý rok byl kromě tradičních setkávání  obohacen o novou akci brody sportují, 
byl navázán styk s obcí brod nad dyjí, vznikají další náměty spolupráce včetně možného 
společného využití dotace. Chtěli bychom, aby také spolky, společenské i sportovní, rozvíjely 
svou činnost se svými protějšky z ostatních brodů. nadto je každý broďák obzvláště vítán  
v jiném brodě, vždy ho na turistickém infocentru rádi uvidí. Jen připomínáme, přijďte  
13. ledna na vernisáž už tradiční fotografické výstavy brody v brodě.
nesmíme zapomenout ani na dalšího našeho partnera, obec Chvalíkovice. V roce 2016 se 
prohloubily vzájemné přátelské vztahy, ať už oslavou našeho sedmdesátiletého kmotrovství 
nebo návštěvou skleněného městečka větším počtem chvalíkovických občanů. Jsme 
přesvědčeni, že ani rok 2017 nezůstane chudý na vzájemné akce a rovněž zde se nabízí 
větší zapojení spolků.
na závěr nám dovolte ještě jedno poděkování a přání: „děkujeme všem zaměstnancům 
Městského úřadu za vykonanou práci ve prospěch našeho města v roce 2016 s přáním, aby 
se jim ještě lépe dařilo v roce 2017“. Jistě to všichni oceníme.

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

úvodní slovo
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radnice inFormuJe

usnesení rady města Železný Brod 
z 35. zasedání konaného dne 21. 11. 2016 
rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 35. schůze rady města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 34. schůze rady města železný brod
schvaluje odměny ředitelům škol a školského zařízení zřizovaných městem železný brod 
bere na vědomí uzavření provozu Mateřských škol železný brod, na Vápence 766, 
slunečná 327 a stavbařů 832 v době vánočních svátků od 23. 12. 2016 do 1. 1. 2017 včetně 
schvaluje uzavření Pojistné smlouvy č. 0007632074 na havarijní pojištění hasičských vozidel 
na období let 2017–2020 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., se sídlem Římská 45, 
120 00 Praha 2, IČo 46973451, výše pojistného činí 36 833 kč ročně a schvaluje uzavření 
Pojistné smlouvy č. 0514343018 na strojní a živelní pojištění hasičských vozidel na období 
let 2017–2020 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., výše pojistného 10 844 kč ročně 
bere na vědomí změnu pořadí zakázky „nákup zemního plynu pro město železný brod“, 
dochází ke změně pořadí uchazečů z 5. místa na 1. místo v celkovém pořadí a revokuje 
usnesení č. 260/33r/2016 ze dne 10. 10. 2016, kterým schválila uzavření smlouvy  
s uchazečem VeMeX energie a. s., na zátorce 289/3, 160 00 Praha 6, IČo 28903765 za 
cenu 3 900 003 kč vč. dPH na „nákup zemního plynu pro město železný brod“ a schvaluje
uzavření smlouvy s uchazečem sYnerGY solUTIon s. r. o., IČo 28622740, slovenská 
2868/33a, Hranice, 733 01 karviná za cenu 4 546 696 kč na „nákup zemního plynu pro 
město železný brod“ 
schvaluje odprodej vyřazované telefonní ústředny na náhradní díly, za zůstatkovou 
cenu 2 200 kč firmě T5 spol. s. r. o., zámecká 1453, 543 01 Vrchlabí, IČo 43463304,  
dIČ Cz43463304 
schvaluje převod majetku – nevyužívané multifunkční zařízení do organizace: sVČ Mozaika 
železný brod, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 železný brod, IČo 75125439 
schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem Alicom s. r. o., komenského 15a/2466,  
466 01 Jablonec nad nisou, IČo 25044419 za cenu 165 532 kč vč. dPH (v kč) na „železný 
brod – počítačové vybavení“ a schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci 
„železný brod – počítačové vybavení“ 
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 24 773 kč Římskokatolické farnosti bzí na restaurování 
bočního oltáře Panny Marie kostela nejsvětější Trojice ve bzí a schvaluje uzavření 
předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 9 935 kč Římskokatolické farnosti děkanství železný 
brod na opravu střechy kostela sv. Jakuba v železném brodě a schvaluje uzavření 
předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 34 322 kč Římskokatolické farnosti děkanství 
železný brod na výměnu kotle na faře v železném brodě a schvaluje uzavření předložené 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy na činnosti v rámci projektu sanace bývalé 
továrny exatherm, železný brod s firmou Cz bIJo a. s., Tiskařská 10, 108 00 Praha 8,  
IČo 26178401 za částku 98 000 kč bez dPH 
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souhlasí s podáním žádosti v rámci programu MŠMT státní podpora sportu pro rok 2017, 
podprogram 133510 Podpora materiálně technické základny sportu na akci rekonstrukce 
sportovní haly v železném brodě – I. etapa – palubovka 
bere na vědomí informace dle článku VII. vnitřní směrnice č. 1/2005 – uzavřené smlouvy 
do 200 000 kč – Výměna potrubí přepadu vody z hasičské nádrže v Horské kamenici se 
společností roman daníček, IČo 16390822, Jirkov 113, 468 22 železný brod 
schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2016 příspěvkové organizaci zŠ Pelechovská, 
železný brod 800 
schvaluje výsledek výběrového řízení na „opravu střechy Průmyslová 313/314 – železný 
brod“ a ekonomicky nejvýhodnější nabídku č. 4 – firmy stanislav záhon-Pentagon 1, karolíny 
světlé 99/37, 460 00 liberec, IČo 86736558 za cenu celkem 1 315 020,38 kč vč. dPH 
bere na vědomí zápis z Hospodářské komise ze dne 9. 11. 2016 
schvaluje záměr pronájmu prostoru k podnikání v budově s čp. 500 – ul. Masarykova, která 
je součástí pozemku pč. 785 v k. ú. železný brod, za účelem pořádání prodejních akcí pro 
veřejnost v roce 2017 
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v budově s čp. 75 – část obce Jirkov, obec 
železný brod, která je součástí st. pč. 226 v k. ú. Jirkov u železného brodu, pro konání 
akce kamenický ples dne 25. 2. 2017 za cenu 1 000 kč + sazba dPH, kamenickému klubu 
mládeže z. s., IČo 01579053, se sídlem Horská kamenice 98, železný brod a schvaluje 
nájemní smlouvu pro pronájem prostoru pro podnikání v budově s čp. 75 – část obce Jirkov, 
obec železný brod, která je součástí st. pč. 226 v k. ú. Jirkov u železného brodu, mezi 
Městem železný brod kamenickým klubem mládeže z. s., který je zastoupen bc. Jarmilou 
koňákovou 
neschvaluje pronájem části pozemku pč. 1019/3 v k. ú. železný brod za účelem umístění 
stavby pro reklamu 
schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 494 v nádražní ul. v železném 
brodě 
schvaluje výměnu bytů nábřeží obránců míru 250 a stavbařů 728, vše železný brod 
odkládá přidělení bytu č. 19 v dPs železný brod 
souhlasí s podáním projektu sociální bydlení čp. 315, 316, 329 železný brod v rámci  
34. výzvy IroP „sociální bydlení “ Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1 a jeho 
realizací na území obce 
schvaluje přijetí finančního daru ve výši 10 000 kč od firmy ladislav bukvic – řeznictví  
a uzenářství, s. r. o., Husova 43, železný brod, IČo 27274292, dIČ Cz27274292 do rozpočtu 
základní školy železný brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace, IČo 70694982, 
finanční prostředky budou použity na výlety a akce školní družiny 

usnesení zastupitelstva města Železný Brod 
z 16. zasedání konaného dne 5. 12. 2016 

zastupitelstvo města Železný Brod po projednání 
schvaluje program 16. zasedání zastupitelstva města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města železný brod 
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souhlasí s provedením rozpočtových opatření č. 6 za rok 2016 
pověřuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, radu města k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu 
v případech, kdy hrozí časové prodlení: 
1) do výše 500 000 kč vč. dPH za rozpočtovou změnu jednoho závazného ukazatele  
v případě: 
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů  
– navýšení objemu rozpočtu; b) nutné změny mezi skupinami, případně mezi oddíly v rámci 
odvětvového členění schváleného rozpočtu, které nevyvolávají další nároky na finanční 
prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města). 
2) rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada města samostatně provádět jen  
v případech: 
a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo 
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále kdy včasné povedení úhrady je vázáno 
penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit rizika z neoprávněné úhrady;  
b) do výše 1 000 000 kč úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů 
a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální 
charakter, protože výdaj musí být realizován; ukládá starostovi města povinnost informovat 
o rozpočtových opatřeních provedených v kompetenci rady města na nejbližším zasedání 
zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření radou města a jejího stručného 
odůvodnění, které lze na zasedání podat i ústně
schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2017, které upravuje dočasný systém hospodaření 
s rozpočtovými prostředky v případech, kdy do začátku rozpočtového roku není schválen 
rozpočet města 
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
s účinností od 1. 1. 2017 a stanovuje místní poplatek za odpady ve výši 560 kč 
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016, kterou se stanoví školské obvody 
mateřských škol zřízených Městem železný brod 
volí do funkce přísedícího okresního soudu v Jablonci nad nisou pro čtyřleté funkční období 
Mgr. Jiřího Horušického a volí do funkce přísedícího okresního soudu v Jablonci nad nisou 
pro čtyřleté funkční období bc. zdeňka Vincoura 
schvaluje převod majetku zakoupeného dle faktury č. 10 příspěvkové organizaci Městské 
muzeum v železném brodě ke dni 9. 12. 2016 
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 130 970 kč Římskokatolické farnosti děkanství železný 
brod (se sídlem Fr. balatky 132, 468 22 železný brod, IČo 43256848) na nákup šindele na 
výměnu krytiny na kostnici v železném brodě a schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace 
souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci programu 133510 Podpora materiálně technické 
základny sportu pro rok 2017 na akci M – železný brod – rekonstrukce palubovky sportovní 
haly v železném brodě 
souhlasí s projektem rs železný brod, na Vápence – 3. etapa v rámci podprogramu 
regenerace sídlišť 2017 a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci regenerace sídliště 
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železný brod, na Vápence – 3. etapa v rámci podprogramu regenerace sídlišť 2017 
schvaluje pravidla pro vytvoření a použití Fondu na zlepšení úrovně bydlení na území 
města železný brod a schvaluje 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 během celého roku 
bere na vědomí informaci o zpracování studií na lávku přes Jizeru u sVČ Mozaika 
bere na vědomí informaci o novém válečném hrobu na hřbitově v Horské kamenici 
schvaluje vstup města železný brod do sdružení JIzerskÉ HorY – turistický region 
liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko a zaplacení členského příspěvku do  
31. 3. 2017 ve výši 5 kč na 1 obyvatele města 
schvaluje uzavření dohody s panem XX, a to dohody o uhrazení dluhu na nájemném  
a zálohách na náklady spojené s užíváním prostoru určeného podnikání ve splátkách, 
která bude obsahovat uznání dluhu, přičemž předmětem dohody bude dluh na nájemném  
a zálohách na náklady spojené s nájmem prostoru sloužícího podnikání, prostoru Pizzerie, 
čp. 357 – rodinný dům, která je součástí p. č. 769/1, umístěné v k. ú. železný brod, zapsané 
pro vlastníka město železný brod na listu vlastnictví 10001 u katastrálního úřadu pro 
liberecký kraj, katastrálního pracoviště Jablonec nad nisou, konkrétně dluhu za období 
od měsíce října roku 2012 do měsíce ledna roku 2014, ve výši dluhu na jistině 231 610 kč  
a dále příslušenství, přičemž pravidelná měsíční splátka bude činit nejméně 5 000 kč 
schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi Městem železný brod, IČo 00262633  
a manželi Jindřichem a Věrou exnerovými, na směnu pozemků pč. 1492/72 a 1492/71, vše  
v k. ú. železný brod. 

usnesení rady města Železný Brod 
z 36. zasedání konaného dne 12. 12. 2016 

rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 36. schůze rady města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 35. schůze rady města železný brod
schvaluje výši osobních příplatků ředitelů škol a školských zařízení 
schvaluje uzavření smlouvy o zpracování mzdové agendy mezi Městem železný brod,  
IČo 00262633 a sUPŠs železný brod, smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace,  
IČo 60252766 
schvaluje přijetí finančního daru do rozpočtu MŠ na Vápence ve výši 20 000 kč od firmy 
Matura beads s. r. o., bratříkov 47, 468 21 Pěnčín, IČo 28700660, finanční prostředky 
budou použity na aktivity rozšiřující vzdělávací nabídku dětem předškolního věku a jejich 
přípravu na školní docházku 
bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace 
demolice a související inženýrskou činnost v rámci projektu sanace bývalé továrny exatherm, 
železný brod s firmou FAbIonn, s. r. o., Jirsíkova 2/19, 186 00 Praha 8, IČo 26148293 za 
částku 160 000 kč bez dPH 
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schvaluje navrhované partnerství bez finančního příspěvku Města železný brod 
v zamýšleném projektu „střednědobé plánování sociálních služeb na Turnovsku, 
železnobrodsku a rokytnicku“, jehož nositelem bude FokUs Turnov, z. s. 
schvaluje podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 284/34r/2016 uzavřené mezi Městem 
železný brod, IČo 00262633 a Technickými službami města železný brod s. r. o., Příkrá 
140, 468 22 železný brod, IČo 27260887 na akci „odkanalizování sokolovny – dešťová 
kanalizace“ 
souhlasí s pořádáním pravidelných prodejních trhů v železném brodě v roce 2017  
1× měsíčně firmou obchodní a pořadatelská činnost – Václav Chaloupka, donín 224,  
463 34 Hrádek nad nisou, IČo 46512314 
souhlasí s umístěním sídla spolku FAkInG bookInGs z. s., IČo 02329786 v domě 
s čp. 408 – ulice Vaněčkova, obec železný brod a souhlasí se zápisem sídla spolku do 
spolkového rejstříku 
schvaluje změnový list č. 1 a dodatek smlouvy č. 1 s dodavatelem stavby Miras stavitelství 
a sanace, V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň litice IČo 263 85759 v celkové výši 1 058 677,16 kč  
vč. 15% dPH a požaduje ke dni 15. 12. 2016 předložení upraveného závazného 
harmonogramu prací vč. víceprací v rámci uzavřené smlouvy o dílo ze dne 17. 8. 2016, 
nesplnění je důvodem pro zahájení jednání k odstoupení od smlouvy
bere na vědomí informaci dle článku VII. vnitřní směrnice č. 1/2015 – uzavřené smlouvy 
do 200 000 kč –Výměna oken a dveří v objektu hasičské zbrojnice v železném brodě se 
zhotovitelem davidem burianem, Chvalíkovická 820, 468 22 železný brod, IČo 76324397 
za cenu 198 428 kč bez dPH 
souhlasí s umožněním přístupu investora – severočeské vodárenské společnosti, a. s., 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČo 49099469 – při provádění stavby „Jn 037 044 železný 
brod, Trávníky, Malé náměstí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – zMĚnA 10/2016“ 
na pozemky p. č. 3252, 3250, 3247, 3244/1, 3248, 3245, 3257, 1395, 3259/1, 202, 3253, 
2640, k. ú. železný brod, v obci železný brod, které jsou ve vlastnictví Města železný 
brod a schvaluje uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících 
s rekonstrukcí vodního díla se společností severočeská vodárenská společnost, a. s., 
kterou se severočeské vodárenské společnosti, a. s., umožňuje vstup a vjezd na příjezdné 
průjezdné a vodovodem nebo kanalizací přímo dotčené pozemky parc. č. 3252, 3250, 3247, 
3244/1, 3248, 3245, 3257, 1395, 3259/1, 202, 3253, 2640, k. ú. železný brod, ve vlastnictví 
Města železný brod za účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy vodovodu nebo 
kanalizace 
souhlasí s udělením výjimky z vnitřní směrnice č. 1/2015 na akci Veřejné osvětlení 
Poušť a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení na Poušti“ mezi 
Městem železný brod a společností Technické služby města železný brod, Příkrá 140,  
468 22 železný brod, IČo 27260887 za cenu 363 400 kč bez dPH 
bere na vědomí informaci dle článku VII. vnitřní směrnice č. 1/2015 – uzavřené smlouvy 
do 200 000 kč – Hasičská zbrojnice bzí – rekonstrukce vytápění se zhotovitelem oskarem 
schovánkem, Jílové u držkova 109, 468 22, IČo 49887858 za cenu 159 819 kč bez dPH 
souhlasí s ukončením nájmu na zdravotní přístroje se společností AVe s. r. o. dle nájemní 
smlouvy ze dne 1. 9. 2006, a to k 31. 12. 2016 
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bere na vědomí zápis z komise pro vzhled města ze dne 21. 11. 2016 
bere na vědomí zápisy z redakční rady ze dne 12. 10. 2016 a 14. 11. 2016 
souhlasí s výpovědí z nájmu nebytových prostor prodejny čp. 81 na Hrubé Horce podanou 
paní boženou Hochmanovou jako nájemkyní, IČo 666 49 404 ke dni 28. 2. 2017 
schvaluje úpravu textu v § 7 písm. f), § 10 písm. m), § 23 písm. d) směrnice města železného 
brodu pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města takto: „uchazeč nebyl  
v posledních 5 letech uživatelem bytu, jehož nájem skončil výpovědi z důvodů nehrazení 
nájemného a služeb spojených s nájmem bytu řádně a včas, anebo pro jiné hrubé porušení 
povinností vyplývající z nájmu bytu“ 
schvaluje udělení výjimky ze směrnice města železného brodu pro přidělování  
a pronajímání bytů ve vlastnictví města dle čl. 7, bod 4 písm. b) a souhlasí s přihlášením do 
výběrového řízení přidělování bytů obálkovou metodou
bere na vědomí přidělení krizového bytu č. 62 o velikosti 1+1, Jiráskovo nábřeží 717, 
železný brod na dobu do 31. 5. 2017 bez prodloužení za minimální nájemné 48 kč/m2 

bytové plochy tzn. 3 870 kč/měsíc 
schvaluje přidělení služebního bytu o velikosti 3+1 v části obce bzí čp. 135 
bere na vědomí zprávu z jednání bytové komise dne 1. 12. 2016 
schvaluje přidělení bytu č. 9 o velikosti 1+1 na Vápence 769, železný brod, nájemné je 
stanoveno na 56 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti 1+1, na Vápence 775, železný brod, nájemné je 
stanoveno na 49,50 kč/m2, náhradník je s výší nájmu 48,60 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 62 o velikosti 1+1, Vaněčkova 407, železný brod, nájemné je 
stanoveno na 66 kč/m2, náhradník je s výší nájmu 51,20 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 57 o velikosti 1+1, Vaněčkova 431, železný brod, nájemné je 
stanoveno na 65 kč/m2, náhradník je s výší nájmu 62,20 kč/m2

schvaluje přidělení bytu č. 6 o velikosti 1+2, Vaněčkova 340, železný brod, nájemné je 
stanoveno na 51,20 kč/m2

schvaluje přidělení bytu č. 19 o velikosti 1+2, Jiráskovo nábřeží 715, železný brod, nájemné 
je stanoveno na 80 kč/m2, náhradník je s výší nájmu 76,50 kč/m2

schvaluje přidělení bytu č. 13 o velikosti 1+3, Jiráskovo nábřeží 712, železný brod, nájemné 
je stanoveno na 85 kč/m2, náhradník je s výší nájmu 76,10 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti 1+1, Příčná 311, železný brod, nájemné je stanoveno 
na 67 kč/m2, náhradník je s výší nájmu 50,20 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti 1+2, Příčná 312, železný brod, nájemné je stanoveno 
na 58,20 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+3, Příčná 350, železný brod, nájemné je stanoveno 
na 49,10 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 15, č. 18 a č. 19 v dPs železný brod 

Fotosoutěž Brody v Brodě 2016

letos se uskutečnil již 4. ročník fotosoutěže, která propojuje naše město s dalšími „brody“ 
v České republice. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem nadšeným fotografům, 
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Vážení spoluobčané, Město železný brod připravuje úpravy povrchů komunikací  
v historické části Trávníky. Jelikož nás zajímá i váš názor, obracíme se na vás se žádostí  
o vyplnění dotazníku k této problematice. Jsou připraveny dvě varianty dotazníků, elektronická  
a papírová. Papírová verze vám bude doručena v únorovém zpravodaji, elektronickou verzi 
najdete na stránkách http://www.zeleznybrod.cz/cz/rozvoj-mesta/travniky/, kde bude od  
2. ledna 2017 zveřejněn odkaz na formulář dotazníku. Informace a pokyny najdete na obou 
verzích dotazníků. děkujeme vám za vyplnění dotazníků. Věříme, že těch, kteří dotazníky 
vyplní, bude hodně. 

Martin Řehák, vedoucí oÚP a rr

kteří zaslali do soutěže své snímky. letos 
se jich ze všech brodů sešlo více než  
600 a výběr těch nejlepších nebyl pro porotu 
snadným úkolem. železný brod bodoval  
s fotografií radka Votočka „na schodech“, 
která obdržela v kategorii „soutěžící do  
20 let“ první místo a s fotografií Petra 
Šourka „Hladomorna“, která ve stejné 
kategorii obsadila druhé místo. Mimo 
všechny kategorie porota určovala nejlepší 
snímky z jednotlivých měst. za železný brod byla jako nejlepší vyhodnocena fotografie 
Jana Maška „Malý rynek“. oceněným fotografům gratulujeme, přejeme mnoho dalších 
„fotoúspěchů“ a těšíme se, že svými příspěvky obohatí i jubilejní 5. ročník soutěže v příštím 
roce. 
Všechny vítězné snímky budou veřejnosti představeny v rámci putovní výstavy, která během 
roku 2017 navštíví všechny brody. V našem městě proběhne v termínu 14. ledna – 12. února 
2017. Vernisáž, na kterou vás co nejsrdečněji zveme, proběhne 13. ledna 2017 od 16 hodin. 
Všechny fotografie si lze prohlédnout na www.fotobrody.cz. reportáž ze slavnostního 
vyhlášení výsledků soutěže, které se uskutečnilo 25. 11. 2016 v Havlíčkově brodě je ke 
zhlédnutí v aktualitách na našem webu www.zeleznybrod.cz.

Ing. Jitka kolová, sekretariát starosty

 odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Vážení spoluobčané, rok 2016 skončil a my bychom vám chtěli nabídnout stručný přehled 
toho, co se v roce 2016 v našem městě událo v oblasti staveb a oprav na městském majetku.
na počátku roku došlo k úpravě povrchu na Malém náměstí, kdy byla vydlážděna plocha 
podél zdi a zlepšil se tak prostor pro pořádání akcí a parkování na náměstí, vylepšily se 
podmínky pro pohyb po tomto prostoru, kdy zmizely kaluže a nerovnosti. V budoucnu bychom 
chtěli pokračovat, budeme ale čekat na koordinaci s plánovanou rekonstrukcí vodovodů  
a kanalizací v této oblasti.
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další významnou letošní akcí byla 
úprava ubytovny v sokolovně, 
kdy byly vylepšeny první tři 
pokoje, bylo tak výrazně zlepšeno 
p r o s t ř e d í  p r o  u b y t o v a n é . 
Celkovou rekonstrukcí prošlo 
přilehlé sociální zázemí sloužící 
nejen ubytovaným ale i cvičencům 
na tzv. malém sále. sokolovna 
v Jirkově se na počátku roku 

dočkala nového sociálního zařízení, které bylo zmodernizováno, čímž došlo ke zlepšení 
stavu o stovky procent.
Před jarmarkem byl obnoven nátěr zvonice, aby tak vhodně doplnila nový vzhled kostela. Po 
jarmarku byla zahájena výměna povrchu na chodníku ve Štefánikově ulici. zámková dlažba 
byla položena v úseku od Hotelu 
Veselý směrem k benzinové 
čerpací stanici.
Páni, kteří navštívili koupaliště, 
si jistě všimli proměny, kterou 
oproti roku 2015 prošly toalety. 
nové vybavení ,  sani tární 
technika, obklady atd. byly 
reakcí na dlouholeté připomínky 
hygienických kontrol.
Ve  d r u h é  p o l o v i n ě  r o k u 
byly realizovány další akce, 
které přispěly ke zlepšení žití ve městě. byla např. opravena cesta záskalím, která byla 
vyasfaltována téměř v celé délce od „kamenické“ silnice až pod sádky. opravou prošla  
i komunikace „Hranicemi“, která byla poškozena po těžbě dřeva a účinností letošních dešťů.
společně s firmou TFnet s. r. o. byl vyměněn povrch chodníku na části nábřeží obránců míru 
od mostu k Malému náměstí. Původní rozlámaný asfalt nahradily dlažební kostky.

V blízkosti Malého náměstí se 
uskutečnila ještě jedna akce, 
úprava zpevněné plochy pod 
kostelem, pod zvonicí u nábřeží 
obránců míru. Hliněná plocha 
byla vydlážděna a současně byla 
opravena zídka pod svahem.
na Pelechovské ulici u podchodu 
ke škole byla (zejména) pro 
žáky postavena zastávka, aby 
byla zlepšena kvalita cestování 
a nastupování a byla zvýšena 

radnice inFormuJe

sokolovna – kanalizace

zvonice nátěr pláště

záskalí silnice
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bezpečnost žáků při cestě do a ze školy. 
Je zde potřeba ještě dořešit několik 
zbývajících detailů, ale už nyní lze tvrdit, 
že se zlepšila pohoda nastupování  
a vystupování cestujících.
V této škole se podařilo upravit kuchyň 
a pořídit sem nový konvektomat. žáci 
a učitelé si tak mohou pochutnávat na 
zdravých a chutných obědech.
Vzhledem k tomu, že jsme neuspěli se 
žádostí o dotaci na regeneraci sídliště 
na Vápence, kde jsme chtěli opravit 
parkoviště a vybudovat parkovací stání 
pod panelovým domem čp. 810–812, 
rozhodli jsme se vyhovět požadavkům 
obyvatel sídliště a vybudovali zde 
alespoň schodiště, spojující sídliště  
s Terminálem. Jsme-li u Terminálu, 
podařilo se dokončit drobné úpravy a celou tuto akci, podpořenou regionálním operačním 
programem nUTs II severovýchod, zkolaudovat. Ve vztahu k podmínkám dotace bylo nutno 
do konce července provést několik drobných úprav a požádat úřady o závěrečnou kolaudaci 
stavby. díky tomuto úkonu nebylo nutno vracet poskytnutou dotaci, resp. se částka odvodu 
zmenšila na „zanedbatelných“ 5 000 kč. V letošním roce nás bude ještě čekat vyřešení 
vody, kapající za krk cestujícím při nástupu do autobusů na zastávce U sokolovny. další 
úspěšnou „akcí“ bylo získání kolaudačního souhlasu na regeneraci sídliště Vaněčkova, 
kdy byla dořešena problematická kanalizace. na Vaněčkově ulici se podařilo opravit  
a zmodernizovat pískoviště, ke kterému by se měly vybudovat ještě přístupové chodníky.

Velkou akcí (v poměrech roku 2016) je vybudování 
dešťové kanalizace, odvádějící dešťové vody ze 
střech sportovní haly a sokolovny. Vyřeší se tím 
stávající neustálé svádění vod ze střech k základům 
objektu. další „kanalizací“ upravenou v loňském roce 
bylo odvodnění hasičské nádrže v Horské kamenici, 
kde byl odtok z této nádrže zcela rozpadlý, a proto 
bylo vyměněno potrubí.
To je výčet nejvýznamnějších akcí, které se v roce 
2016 v našem městě uskutečnily. nejedná se o úplný 
výčet, je ještě spousta drobností, které se podařily. 
Toto je spíš výčet, aby bylo možné si jednou v kronice 
přečíst: „… léta páně 2016 se ve městě podařilo…“. 
na rok 2017 připravujeme další akce, které vylepší 
město, zlepší naše společné žití a prostředí. Vše 
se bude ještě odvíjet od schválení rozpočtu města. sokolovna – ubytovna

ul. vaněčkova – pískoviště
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vyhlášení programu 
„Fond na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný Brod“

zastupitelstvo Města železný brod schválilo na svém zasedání 5. prosince 2016 vyhlášení 
programu „Fond na zlepšení úrovně bydlení na území města železný brod“. Program je 
zaměřen na opravy, úpravy a rekonstrukce staveb na území města železný brod tak, aby se 
zlepšoval vzhled a technický stav bytových a rodinných domů. zájemci mohou využít půjčky 
na dobu 2 až 7 let. 

z fondu je možné poskytnout půjčku na:
1) obnova fasády domu starší 15 let 7 let max. 200 000 kč na 1 dům
2) opravy a obnovy střech 
 vč. konstrukce krovů a klempířských prvků 5 let max. 150 000 kč na 1 dům
3) Výměny oken v domech starších 20 let 5 let max. 50 000 kč na 1 byt
4) Výměna rozvodů ústředního topení, 
 vč. topných těles v domě a kotle ÚT 5 let max. 50 000 kč na 1 byt
5) Výměna bytového jádra v panelovém domě 5 let max. 50 000 kč na 1 byt
6) Vybudování malé čistírny odpadních vod
 ke stávajícímu domu 5 let max. 50 000 kč na 1 dům
7) Vybudování, oprava vodovodní přípojky, 
 přípojky plynu a nn ke stávajícímu domu 5 let max. 50 000 kč na 1 dům
8) Instalace solárních panelů na stávajících konstrukcích 
 domu, z důvodu ohřevu teplé vody v domě 5 let max. 50 000 kč na 1 dům
9) rekonstrukce koupelny 5 let max. 50 000 kč na 1 byt
10) Výměna elektroinstalace v domě starším 15 let 3 let max. 30 000 kč na 1 byt
11) stavební úpravy komínového tělesa 2 let max. 20 000 kč na 1 dům
12) dodatečné izolace domu proti vlhkosti 5 let max. 50 000 kč na 1 dům

Pro rok 2017 je program vyhlášen od 1. ledna 2017. žádosti k účasti ve výběrovém řízení 
je možno podávat kdykoliv v průběhu roku. Formulář žádosti a další podrobné informace lze 
stáhnout z webových stránek města www.zeleznybrod.cz, sekce „občan“.

Iveta Polejová, oÚP a rr

Určitě bychom se společně s vámi chtěli dobrat několika zásadních rozhodnutí, týkajících 
se městského majetku. 
dovolte nám, popřát vám úspěšný vstup do nového roku a celý rok 2017, mnoho zdraví, 
štěstí, pohody a trpělivosti při řešení stavebních a jim podobných akcí. Ať se nám všem 
podaří, co si přejeme.

Martin Řehák a zaměstnanci odboru ÚP a rr
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poplatek za odpady pro rok 2017
zastupitelstvo města železný brod schválilo na svém prosincovém 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 2015 byl poplatek pro rok 2017 snížen na 
560 kč. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
poplatníci, kteří jsou fyzickou osobou,
1) která má ve městě trvalý pobyt,
2) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen 
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3) která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území 
České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4) které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná 
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, mohou platit také ve dvou 
stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního 
roku.
osvobození a úlevy najdete podrobně rozepsané v obecně závazné vyhlášce č. 3/2016,  
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, Fo

 odbor finanční

upozorňujeme
Vzhledem k probíhajícímu zimnímu období MP železný brod upozorňuje občany, že dojde 
ke zvýšené kontrole parkování a to zejména v místech, kde by vozidla bránila bezpečnému 
průjezdu nebo údržbě komunikace. Vozidla stojící v místech, kde budou tvořit překážku, 
budou odtažena. dohled bude nejvíce zaměřen na sídliště na Vápence a na Jiráskovo 
nábřeží dále ulice Těpeřská, Štefánikova, Poštovní a sokolská. žádáme občany, aby 
využívali k parkování místa k tomu určená. Pomohou tím ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 
a sobě ušetří nemalé finanční prostředky. 

kontakty
e-mail: mestska.policie@zelbrod.cz, mob.: 602 646 188, velitel MP: p.hrinik@zelbrod.cz
Hodně úspěchu v novém roce 2017 vám za městskou policii Železný Brod přeje 

velitel MP sstr. Hriník Pavel

 městská policie
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otevírací doba

aktuální předprodej vstupenek v Tic Železný Brod 
a na www.evstupenka.cz 

v prodeji

met opera 

pondělí–pátek: 8–12 a 12.30–16 hodin, sobota: 9–13 hodin

• 18. 1. od 19 hodin Vyšetřování ztráty třídní knihy (dívadlo za 125 kop grošů)
• 10. 2. od 19 hodin z muzikálu do muzikálu II (sPs lomnice nad Popelkou)
• 21. 1. od 20 hodin Městský ples (hraje Melody rose Štěpána růžičky)

• Jízdní řády Jablonecko–semilsko (autobusové a vlakové spoje platné od 11. 12. 2016) 

přímé přenosy Metropolitní opery new York začínají (v částce 350 kč je zahrnuta doprava 
zpět do železného brodu po skončení přenosu) 
•   7. 1. od 18.45 hodin G. Verdi: nabuco
• 15. 1. od 15.30 hodin G. Verdi: nabuco – repríza
• 21. 1. od 18.45 hodin Ch. Gounod: romeo a Julie
• 25. 2. od 18.45 hodin A. dvořák: rusalka
•   5. 3. od 15 hodin  A. dvořák rusalka – repríza
Akce se koná ve spolupráci s kinem kino Jitřenka semily.

TurisTické inFormaČní cenTrum ŽB

výlep plakátů
V želeném brodě je výlep plakátů zpoplatněn dle platného ceníku. Výlep na šesti 
plochách v centru města – ul. Masarykova, na Vápence, slunečná (u Penny Marketu), 
Fr. balatky, obránců míru (lávka, dPs) zajišťuje TIC železný brod. Výlep plakátů 
probíhá ve dnech úterý, čtvrtek a neděle. Výlepová plocha před budovou radnice je 
primárně určena pouze pro výlep akcí města železný brod a spádových obcí. od 
ledna 2017 na této ploše nebudou vylepovány žádné akce konané v jiných městech  
a komerční akce. zdarma zajišťujeme výlep smutečních oznámení.

pc kurz pro seniory
Máte-li zájem o výuky základů na PC, chcete-li si vyzkoušet základní výuku v programech 
Word a excel, naučit se pracovat s emailovými schránkami, prozkoumat facebook a jiné… 
Přihlaste se do 30. ledna 2017 v TIC železný brod.
Počítačový kurz pro začátečníky z řad seniorů bude zahájen 7. února 2017 ve 14 hodin na 
sklářské škole v železném brodě. Probíhat bude pravidelně každé úterý až do 11. 3. 2017. 
V ceně 550 kč je 10 lekcí.

Alena Matějková
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inFormaČní a kulTurní sTředisko ŽB

Betlém v Železném Brodě se rozrostl

velká celoroční výtvarná soutěž pro děti… 
aneb vytvořte si vlastní obálku Železnobrodského zpravodaje

V roce 2012 vyhlásila železnobrodská radnice soutěž pro všechny výtvarníky. zadáním 
soutěže bylo vytvořit návrh pro betlém, který by v době adventu zdobil náměstí 3. května 
v železném brodě. Vítězný návrh vytvořil místní nadšenec standa Pelikán. V prosinci roku 
2012, tak poprvé v železném brodě pod vánočním stromem stála svatá rodina. svatý Josef, 
Panna Marie, Ježíšek, oslík a ovce byly namalovány v životní velikosti na sádrokartonovou 
desku.
Po čtyřech letech se radnice rozhodla, že betlém doplní o nové figury. standa Pelikán se 
tady opět chopil štětce. V pátek 2. prosince 2016, při vernisáži výstavy betlémy – skleněné 
i jiné železnobrodské, byli odhaleni tři králové. kašpar, Melichar a baltazar jsou vytvořeny 
stejnou technikou jako předešlé postavy.
záměrem radnice je i v dalších letech postavy do betléma přidávat. standa Pelikán 
je ochotný a schopný výtvarně ztvárnit prakticky cokoliv. vyzýváme tedy nejen všechny 
Broďáky, ale i občany z okolních obcí, aby do 30. ledna 2017 své tipy na další 
„betlémovou“ postavu hlásili v Tic Železný Brod. postava, o kterou bude největší 
zájem, bude slavnostně odhalena v prosinci roku 2017.

Milé děti, pokud rády kreslíte a malujete, zapojte se a vytvořte svůj obrázek pro obálku 
železnobrodského zpravodaje. Po celý rok 2017 budeme na obálce železnobrodského 
zpravodaje otiskovat právě vaše kresby. Tyto kresby můžete nosit na Tic Železný Brod 
vždy nejpozději k 10. dni daného měsíce. na redakční radě vybereme vítězný obrázek, 
který bude na obálce otištěn. z ostatních obrázků uděláme výstavu v rámci akce otevřená 
radnice (květen 2018). 
podoba obrázku: formát vždy ve velikosti 210×210 mm, nesmí být dodán přehnutý či 
jakkoliv pomačkaný, libovolná technika (vodovky, temperové barvy, pastely, tuš…)
Téma obrázku dle měsíců:
únor: masky a masopust
březen: jaro v železném brodě
duben: Velikonoce 
květen: rozkvetlý železný brod
červen: železnobrodský jarmark 
červenec–srpen: hurá na prázdniny
září: skleněné městečko
říjen: moje škola
listopad: podzim v železném brodě
prosinec: adventní čas
Autor otištěného obrázku vždy dostane drobnou odměnu.
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Grafika propagačních materiálů 
Železnobrodský jarmark a skleněné městečko

Vyhlašujeme tímto soutěž na grafické řešení propagačních materiálů ke dvěma významným 
městským akcím.
Jedná se o:
1) tradiční městskou slavnost železnobrodský jarmark se spoustou atrakcí a lidovými 
hospůdkami, která se uskuteční v termínu 9.–11. 6. 2017
2)  festival sklářského řemesla skleněné městečko, který proběhne 16.–17. 9. 2017.
Pro propagaci těchto dvou významných kulturních akcí města potřebujeme kvalitní  
a nápadité propagační materiály (plakáty, pozvánky, inzeráty), podrobněji viz níže.

podoba soutěžního návrhu
zájemce odevzdává grafický návrh plakátu k jedné z výše uvedených akcí, který však musí 
být předložen alespoň ve dvou různých variantách. Je možné odevzdat návrh k oběma výše 
uvedeným akcím.
Technické parametry návrhu: formát plakátů A3, barevný tisk
návrhy se doručují v zalepené obálce a označené jménem autora na zadní straně tisku.
Termín odevzdání: do 30. 1. 2017 osobně v kanceláři Iks nebo poštou na adresu: 
TIC železný brod, náměstí 3. května 1, 468 22 železný brod
Hodnotícími kritérii bude: kreativní grafické řešení, vystižení charakteru akce, pro kterou 
je plakát určený a dobrá sdělitelnost grafiky
vítězný návrh bude odměněn částkou 1 000 kč. Vítěz dále získá zakázku na výrobu 
všech potřebných propagačních materiálů k oběma akcím a to v s níže uvedenou finanční 
odměnou:
Železnobrodský jarmark – 4 000 kč (plakát, inzerce, leták s programem, aj.)
skleněné městečko – 10 000 kč (plakát, pozvánka, plakát s podrobným programem,  
16-ti stránková brožura ve formátu A6, inzerce).
Potřebné podklady na plakát naleznete na http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/kultura-
sport-spolky/informacni-kulturni-stredisko/mestske-akce/.

I přestože jsme teprve na začátku roku, program městské slavnosti železnobrodský jarmark 
je již částečně sestaven. Těšit se tedy můžete na hudební kapely Prorock (rock Turnov), 
Voliéra (rock železný brod) a swing Grass revival (swing Jablonec nad nisou). bezesporu 
největším „tahákem“ bude vystoupení hudebního skladatele a zpěváka Jaroslava Uhlíře. 
Mládež si jistě přijde na své při vystoupení zpěváka Pavla Calty a diskotéce s dJ baly  
a Peťákem. Chybět nebude ani tradiční kapela revival 60´s (rock železný brod) a broďanka 
(dechová hudba železný brod). současně s jarmarkem bude opět probíhat i festival 
hardcore/metal muziky Faking Hard Music Fest 5.
na sklářské slavnosti skleněné městečko jsme v jednání s kapelou The Tap Tap, která u nás 
již byla v roce 2013, a se zpěvačkou olgou lounovou.

Alena Matějková, Iks

inFormaČní a kulTurní sTředisko ŽB
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mĚsTské divadlo

z muzikálu do muzikálu ii 
pátek 10. února od 10 a 19 hodin

městské divadlo Železný Brod
další příběhy, nové osudy, nesmrtelné písně – tak by se dalo stručně charakterizovat dlouho 
očekávané pokračování hudebně dramatického pořadu z muzikálu do muzikálu II, které 
opět připravil pro své publikum pěvecký sbor sds z lomnice nad Popelkou. 
Po úspěšné první řadě muzikálů, kde zazněly skladby z muzikálů Miss saigon, evita, 
Jesus Christ superstar a Pomáda, přichází sbor s novými písněmi a ukázkami z dalších 
slavných světových muzikálů. Tentokrát to budou les Miserables (bídníci), zachycující 
události francouzské revoluce, americký muzikál Hair (Vlasy), který je sugestivní výzvou 
skupiny mladých hippies k míru a lásce (známá je především filmová verze režiséra Miloše 
Formana), a do třetice autorský muzikál dancing Queen, ve kterém zazní nejznámější písně 
skupiny AbbA. Hluboký zážitek z představení je umocněn projekcí, světelnými efekty firmy 
bukovinský, výpravnou scénou a velkým množstvím kostýmů.

pořádají: pěvecké sbory zš TGm, zš TGm, zlom, z.s., kis lomnice nad popelkou 
a iks Železný Brod

vstupné: 50 kč. předprodej probíhá v Tic Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz

vYšeTřování zTráTY Třídní kniHY 
středa 18. ledna od 19 hodin

městské divadlo Železný Brod
druhá nejstarší z her v repertoáru divadla Járy Cimrmana v podání divadla dívadlo za  
125 kop grošů.
Autorem hry je ladislav smoljak, jako spoluautor je uváděn rovněž fiktivní velký český 
vynálezce, filosof a dramatik Jára Cimrman. Hra měla premiéru 4. října 1967 v Malostranské 
besedě v Praze, později obnovenou premiéru 14. listopadu 1973 v pražském divadle reduta. 
stejně jako většina ostatních představení divadla Járy Cimrmana, sestává Vyšetřování 
ztráty třídní knihy ze dvou částí – série odborných referátů, týkajících se života a díla Járy 
Cimrmana a v druhé části pak ucelenějšího zpracování některého jeho díla – v tomto případě 
činohry Vyšetřování ztráty třídní knihy.
Tato hra je uvozena následujícími referáty: druhý liptákovský nález, osobní vzpomínka 
dr. svěráka, Cesta ho Haliče, Cimrmanova šesterka, Futurismus, separace průtokových 
poznatků, Pravý dědic komenského (vsuvka), Trestání učitele učitelem, názorné a úlekové 
fixace, Mimoverbální komunikace, oživlé dřevo, Hodina fyziky a Teorie poznání.
Vlastní divadelní hra pojednává o snaze donutit žáky oktávy gymnázia (publikum)  
k navrácení třídní knihy, k jejímuž pravděpodobnému zcizení došlo před sedmi lety. V této 
snaze se během hry postupně vystřídají všechny čtyři účinkující postavy: Učitel, Ředitel 
školy, Inspektor a zemský školní rada.

vstupné 50 kč. předprodej probíhá v Tic Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz
pořádá iks Železný Brod
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mĚsTské divadlo

sTvoření svĚTa – Bez cenzurY
pondělí 13. března od 19 hodin 

městské divadlo Železný Brod
komedie v podání divadla divadlo různých jmen o tom, jak to tenkrát bylo doopravdy. 
První divadelní hra filmového režiséra a scénáristy karla Janáka.
Ještě stále věříte báchorce o jablku? Myslíte si, že eva skutečně vznikla z Adamova žebra? 
nezdá se vám, že už je čas dozvědět se konečně pravdu?! nyní vám můžeme prozradit 
tisíce let staré tajemství – všechno bylo 
úplně jinak! Hrají: bůh, Anděl, Ďábel, 
Adam, eva. V případě únavy boha 
či jiných mohou zastoupit: bůh: Jan 
rosák / Vladimír kratina, Anděl: rudolf 
Hrušínský ml., Ďábel: Valérie zawadská, 
Adam: Milan enčev a eva: romana 
Goščíková. Více na: www.drj.cz. 
předprodej vstupenek bude zahájen 

1. 2. 2017  
v Tic Železný Brod 

a na www.e-vstupenka.cz

 ds Tyl Železný Brod

děkujeme všem divadelním příznivcům za to, že návštěvou našich divadelních her podporují 
činnost ds Tyl. V roce 2017 pro vás připravujeme již sedmé železnobrodské divadelní hry 
(31. 3.–2. 4.) a nové premiérové představení (červen 2017). děkujeme také Městu železný 
brod za finanční podporu a poskytnutí potřebného zázemí pro zkoušky.

Helena Mališová, předsedkyně ds Tyl železný brod
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mĚsTská Galerie vl. radY

BeTlémY – vÝsTava sklenĚnÝcH i JinÝcH 
ŽeleznoBrodskÝcH BeTlémŮ

do 8. ledna, úterý–neděle: 13–16 hodin
městská galerie vl. rady

Výstava představuje betlémy jak skleněné, tak hlavně papírové, ale i betlém vyřezaný  
s lipového dřeva, keramický, ze šustí, paličkovaný, háčkovaný i z perníku.

 studio Hamlet Železný Brod

Ještě do poloviny ledna
do 20. ledna 2017 se můžete přihlásit do soutěže pohárek  
a kandrdásek svazu českých divadelních ochotníků Jizerské 
oblasti – do soutěže monologů a dialogů. a to můžete i přímo 
„z ulice“.
svaz českých divadelních ochotníků (známý pod zkratkou sČdo) 
je dobrovolná zájmová organizace divadelních ochotníků. Je 
iniciátorem a vyhlašovatelem řady soutěží a přehlídek. sČdo 
Jizerské oblasti vyhlašuje a organizuje dvě postupové přehlídky: 
tradiční Josefodolské divadelní jaro a nově také postupový Pohárek 
monologů a dialogů v železném brodě. Pohárek sČdo Jizerské 
oblasti pořádá právě studio Hamlet s podporou libereckého kraje. 
Jeho čtvrtý ročník proběhne v sobotu 18. února 2017.
kandrdásek sČdo – soutěž monologů a dialogů pro děti a mládež od 8 do 18 let, memoriál 
bedřicha Čapka a zdenka Fűrsta, kteří stály u zrodu této úspěšné soutěžní a vzdělávací 
akce.
pohárek sČdo – soutěž monologů a dialogů pro mládež a dospělé, memoriál zdeňka 
kokty, čelního funkcionáře svazu. k založení této akce přispěl Mgr. Miloslav kučera, tehdejší 
ředitel Východočeského divadla v Pardubicích. národní přehlídka putovala po dvacet tři let 
z Pardubic, do Hlinska, Přerova, olomouce a v současné době zakotvila ve Velké bystřici 
u olomouce.
Jednoaktovky sČdo, memoriál ládi lhoty, nezapomenutelného barda českého jeviště, 
je vyhlašována ve spolupráci s Amatérskou divadelní asociací. V sudých letech sČdo 
s národní přehlídkou v Holicích a v lichých Amatérská divadelní asociace na kaškově 
zbraslavi.
o přihlášky a bližší informace si pište na e-mail: iva.cha@seznam.cz nebo volejte  
721  692 370.

zdislava bohuslavová
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kc kino ŽeleznÝ Brod

mĚsTská Galerie vl. radY

BrodY v BrodĚ 
14. ledna – 12. února, sobota–neděle: 13–16 hodin

vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 13. ledna od 16 hodin
městská galerie vl. rady

Putovní fotografická výstava vítězných fotografií ze soutěže měst, v jejichž názvu je slovo 
brod.

lucie Chvalinová, referent

vÝsTava salon iv
městská galerie vl. rady

Pokračování úspěšného výstavního formátu sAlon se blíží. V termínu 18. 2.–19. 3. 2017 
nás čeká jeho již čtvrté pokračování! k výstavě jsou zvaní všichni kreativní jedinci, kteří si 
věří a jsou ochotni vystavit obraz, grafiku, kresbu, fotografii, plastiku či jiný umělecký artefakt.
během konání výstavy probíhá veřejné hlasování, přičemž autor s nejvyšším počtem hlasů 
získává možnost realizovat v městské galerii samostatnou výstavu v následujícím roce!
zájemci o účast si mohou registrační formulář s podmínkami pro účast volně stáhnout na 
webových stránkách města, v sekci obcan>kultura-sport-spolky>galerie anebo si ho mohou 
vyzvednout osobně na Iks železný brod. díla pro potřeby výstavy vč. přihlášek budou 
přijímány na Tic Železný Brod do 13. ledna 2017.

MgA. Martin Hlubuček

vybíráme z programu kc kino Železný Brod 
lednový program kC kino 
železný brod nabídne opět 
bohatou škálu filmů pro 
nejširší publikum. stejně jako 
vloni by touto dobou měli 
určitě zpozornět fanoušci 
českých filmů, protože pro ně 
v lednu chystáme hned dvě 
novinky. 
Hned zkraje měsíce to bude 
manžel na hodinu – volné 
pokračování mimořádně 
úspěšné české komedie  
a diváckého hitu z roku 2014, 
který sleduje další osudy čtveřice hráčů vodního póla z nymburku, kteří začali pracovat jako 
hodinoví manželé. V polovině měsíce se pak představí film, o němž se mluví jako o „české 
bridget Jones“. snímek všechno nebo nic vypráví o lindě a Vandě, dvou nerozlučných 
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mĚsTské muzeum v Železném BrodĚ

V měsíci lednu budou obě expozice otevřeny: so–ne, 9–12 a 13–16 hodin. Pouze sklářská 
expozice bude ve stejném čase v rámci akce zimní sklářské pátky otevřena i v pátek.

kc kino ŽeleznÝ Brod

kamarádkách a spolumajitelkách malého knihkupectví v centru města. linda je rozvedená, 
vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí Vandě, 
svobodné, veselé, nezávislé krásce, která sice muže přitahuje jako magnet, ale její živelnosti 
žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. Aktivně.
zajímavé tituly naleznou v lednovém programu i fanoušci sci-fi. za všechny jmenujme snímek 
pasažéři. Jennifer lawrence a Chris Pratt zde představují dva pasažéry vesmírné lodi, která 
je má dopravit na jinou planetu, kde by měli začít nový život. když je jejich hibernační kóje za 
záhadných okolností probudí o 90 let dříve, než loď dosáhne svého cíle, mění se ale rutinní 
cesta v souboj o přežití.
domnívám se, že pro návštěvníky dobrého kina bude opravdovým zážitkem snímek agnus 
dei, poválečný příběh řeholnic z benediktinského kláštera v Polsku, které otěhotněly po 
znásilnění vojáky vítězné rudé armády. Přijmou odpovědnost mateřství nebo děti zrozené 
z hříchu opustí?
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.

david Pešek

 městské muzeum v Železném Brodě, sklářská expozice

všecHno neJlepší! 
do 26. února 2017 

městské muzeum v Železném Brodě
Výběr z tvorby šperkařky libuše Hlubučkové při příležitosti jejího letošního životního jubilea.

zapůjčeno z muzea 
skla a bižuterie v Jab-
lonci nad nisou
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další pozvánkY ze ŽB a okolí

mĚsTské muzeum v Železném BrodĚ

sklářské sYmpozium leTní sklářská dílna 2016 
do 29. ledna 2017 

městské muzeum v Železném Brodě
Práce účastníků letošního ročníku sklářského sympozia 
letní sklářská dílna můžete vidět ve sklářské expozici. 
Pozvání na jubilejní pátý ročník lsd přijali a svá díla 
prezentují Anna Polanská, lucie kořenská-Švitorková, 
karolína kopřivová a Jakub berdych st.

vstupné na výstavy je v rámci vstupného do muzea

ivana kanTŮrková – in memoriam 
do 29. ledna 2017 

výstava kreseb ivany kantůrkové (*1960, †1984).
Grafička a ilustrátorka studovala na Hollarově střední odborné škole výtvarné v Praze a ve 
speciálce prof. Čepeláka na AVU v Praze. z grafických technik si oblíbila lept a suchou jehlu. 
Její práce byly inspirovány indickou kulturou. V roce 1981 získala první místo v kategorii 
mladých výtvarníků v sint-niklaas, roku 1984 medaili na výstavě exlibris v Malborku

Židé a křesŤané 
středa 11. ledna od 18.15 hodin

aula sklářské školy Železný Brod
ČkA-Český ráj srdečně zve na přednášku a besedu s Terezií 
dubinovou, Ph.d. na téma „židé a křesťané“. Je to skvělá příležitost 
dozvědět se mnohé zajímavosti a odnést si spoustu nových 
vědomostí.

Terezie dubinová, ph.d. (*1971)
Vystudovala kulturologii a hebraistiku. V letech 2008–2012 pracovala 
v synagoze Turnov jako správkyně. nyní pracuje jako lektorka, 
přednáší na téma židovství a ženské spirituality. Je autorkou knih 
„ženy v bibli, ženy dnes“, „Jak učit o holokaustu“ (e-kniha), „kořeny ženské spirituality“, 
„svoboda jít s bohem: rozhovory s Josefem kordíkem“ a spoluautorkou knihy „židé na 

vstupné na výstavy je v rámci vstupného do muzea. více informací na: 
www.muzeumzb.cz, 483 391 149, muzeum@zelbrod.cz.

 městské muzeum v Železném Brodě – Běliště
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Turnovsku“ (s Mgr. Pavlem Jakubcem). oficiální životopis na http://www.oheladom.cz/profil/ 
srdečně Vás zveme. Těšíme se na společný večer s Vámi.

všem frekventantům našich přednášek, čtenářům našich informací a všem lidem 
dobré vůle přejeme krásné vše dobré v novém roce.

Ing. arch. Martin Tomešek
pořádá Čka-Český ráj

další pozvánkY ze ŽB a okolí

HráTkY s pamĚTí
úterý 17. ledna 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 členem České alzheimerovské společnosti. dobrou 
náladu a tužku s sebou.
následující termín hrátek je 21. 2. 2017. (Možná změna termínu vyhrazena.)

vstupné 15 kč
pořádá odbor sociálních věcí měú Železný Brod

danGar siX 
pátek 20. ledna od 20 hodin

Železný Brod, mc korint
Páté pokračování naší taškařice rock Goes To… vám přináší jabloneckou rock bandu 
dangar six, která vás provede nejméně třemi dekádami toho nejlepšího z hard and heavy 
music. obzvláště jsou zváni fanoušci kapel AC/dC, Judas Priest, kiss, Iron Maiden a dalších. 

vstupné 80 kč
pořádá Faking Bookings

maškarní Bál pro dĚTi 
pátek 20. ledna od 16.30 hodin (do 18.30 hodin)

Železný Brod, sokolovna
soutěže a hry, diskotéka, ocenění nejlepší masky a malá pozornost pro všechny děti. 

vstupné: děti na startu zdarma, ostatní masky 20 kč, doprovod 50 kč
pořádá TJ sokol Železný Brod 

a Fsa Jany Boučkové za finanční podpory města Železný Brod.

mĚsTskÝ ples 
sobota 21. ledna od 20 hodin

Železný Brod, sokolovna
k poslechu a především k tanci zahraje rose Melody Štěpána růžičky. V programu vystoupí 
tanečníci z taneční školy Altadance liberec s ukázkou standardních a latinsko-amerických 
tanců. Připraveno je nejen půlnoční překvapení. 

vstupné 59 kč/osoba, 99 kč/pár
pořádá město Železný Brod
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rockovÝ ples 
sobota 4. února od 20 hodin

Bzí, sokolovna
k poslechu a tanci zahraje plesová rocková kapela Poseidon, kterou znáte z akce skleněné 
městečko. 

vstupné 100 kč
pořádá T. J. sokol Bzí

dĚTskÝ maškarní karneval 
sobota 4. února od 14.30 hodin

Těpeře, sokolovna
rej masek, diskotéka s dJ brožkem, občerstvení. 

vstupné dobrovolné
pořádá T. J. sokol Těpeře

další pozvánkY ze ŽB a okolí

ladakH a kamBodŽa 
pondělí 23. ledna 2017 od 18 hodin

kc kino Železný Brod
Cestopisná přednáška harrachovské rodačky radky Tkáčikové pro ty, kteří chtějí ladakh 
nejenom vidět, ale i prožít. ladakh, zanskar neboli malý Tibet, kulturně spjatý s Tibetem, 
největší koncentrace buddhistických klášterů, zelené vesničky ve vysokohorské poušti. 
stále usměvaví lidé žijící tradičním způsobem v horách. nová treková trasa mimo turisticky 
navštěvované oblasti a mimo silnici, krajina nomádů i mezi horami zastrčené vesničky, údolí 
říček a nádherné výhledy ze sedel. Festival v největším buddhistickém klášteře Hemis. Více 
na www.tkacikova.cz.  

vstupné dobrovolné.
pořádá iks Železný Brod

následující přednáška o cestování s názvem sicílie a liparské ostrovy se uskuteční 6. února. 
V nové multimediální přednášce Pavly bičíkové se společně vydáme kolem činných sopek, 
divokým pobřežím, přes hory a navštívíme dech beroucí památky. zažijeme atmosféru 
záhadných „velikonočních mysterií“ a setkáme se s místními obyvateli, které dodnes sužuje 
mafie.

sporTovní ples – 11. roČník 
sobota 4. února od 20 hodin

Těpeře, sokolovna
k poslechu a tanci zahraje plesová kapela rytma. 

pořádá T. J. sokol Těpeře
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ludmila maToušová / akvarelY socHY koláŽe 
do 19. února, pondělí – neděle: 9–17 hodin

muzeum a galerie detesk
Ještě v lednu si můžeme prohlédnout 
výstavu akvarelů, soch a koláží malířky  
a grafičky ludmily Matoušové z Turnova. Po 
příchodu na výstavu nás nejdříve osloví její 
kytice převážně lučních květin, akvarelem 
malované až s obdivuhodnou virtuozitou. 
naší pozornosti jistě neujdou ani krajiny 
z Turnovska a okolí Pasek nad Jizerou. 
největší překvapením jsou pravděpodobně 
její zatím v tak početném výběru dosud 
nevystavené, protože až v posledních letech 
vytvořené koláže. Prozrazují, že ji tvůrčí 
práce dosud baví a nechce se opakovat. 
koláže jsou v její tvorbě nové.
na únor a březen připravujeme výstavu 
Miloslava Jágra (1927–1997) malíře, 
sochaře a ilustrátora s velice vřelým vztahem 
k Podkrkonoší a k železnému brodu, kde 
vystudoval sklářskou školu, spolupracoval 
s firmou Pastrnek a hrál divadlo. I když 
absolvoval pražskou uměleckoprůmyslovou školu a působil na ni jako pedagog, do železného 
brodu se často vracel. Ve čtvrtek dne 23. února bude výstava zahájena. Připomene, že by 
se letos dožil devadesáti let.

Antonín langhamer 

zimní sklářské páTkY 
aneB po sTopácH sklenĚnéHo skříTka 

do 17. března 2017
Železný Brod

Jedinečná možnost navštívit vždy v pátek sklářské firmy a užít si neopakovatelný zážitek. 
do akce jsou zapojeny: střední uměleckoprůmyslová škola sklářská 
železný brod, Minimuzeum skleněných betlémů, Městské muzeum 
v železném brodě, sklářská expozice, Městská galerie Vlastimila 
rady a sklářské firmy dT Glass s. r. o., detesk, s. r. o., AAC, s. r. o.,  
Glasstech s. r. o., Ateliér Pavlíny Čambalové a lampglas s. r. o. 
Při návštěvě a prohlídce můžete sbírat razítka, za která obdržíte 
skleněnou postavičku skřítka. Více o akci na www.zeleznybrod.cz  
a na letáčku, který je k dostání v TIC železný brod.

pořádá iks Železný Brod
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mĚsTská kniHovna

Jojo moyesová: Život po tobě
V pokračování světového bestselleru „než jsem tě poznala“ se setkáváme znovu s louisou 
Clarkovou v nové životní situaci, kdy se musí vyrovnat se ztrátou milovaného člověka  
i s následky vlastního úrazu.
paulo coelho: vyzvědačka
V Coelhově románu ožívá skutečný příběh Maty Hari, slavné kurtizány obviněné ze špionáže, 
která byla před sto lety popravena pro velezradu.
lauren Groffová: osudy a běsy
Příběh jednoho navenek záviděníhodného manželství v průběhu dvaceti čtyř let nahlížený  
z obou stran ukazuje, že skutečnost bývá složitější, problémy hlubší a minulost temnější, 
než se na první pohled zdá.
petr Hora-Hořejš: Toulky českou minulostí 14 (válka 1914–1918, osobnost TGm,  
zrod Čsr)
nový díl Toulek líčí cestu mladého českého společenství až k ustavení samostatného státu 
Čechů a slováků, věnuje pozornost osobnosti a historické roli Tomáše G. Masaryka a jeho 
nejbližších spolupracovníků.

děkujeme všem našim čtenářům a uživatelům za dosavadní přízeň a zájem o naše služby  
a přejeme jim vše nejlepší do nového roku, hodně dobrých knížek a především alespoň 
naději na novou knihovnu.

dana Hudíková a Irena Matoušová

V lednu zveme širokou veřejnost na přednášky pana ladislava šourka „za tajemstvími 
kraje pod kozákovem aneb putování po stopách našich předků mezi Turnovem  
a Železným Brodem“. Protože pan Šourek má připravený rozsáhlý materiál, rozvrhli jsme 
program do dvou pátečních večerů – 20. a 27. ledna 2017. přednášky se budou konat  
v aule supšs od 18 hodin.

z knižních novinek nabízíme
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spolek zdravoTnĚ posTiŽenÝcH ŽeleznoBrodska  

  2. 1. úřední den od 14 hodin.
  9. 1. ruční práce od 14 hodin.
18. 1. šlápoty – zájezd do Harrachova. odjezd zvláštním autobusem 
  od sklářské školy v 10 hodin. Cena zájezdu: členové, 50 kč, ostatní 80 kč. 
  Program bude upřesněn i podle počasí. Přihlášky pí V. Petružálková.
25. 1. klub onko – dia (V. Petružálková).

oznamujeme!
1. ozdravný pobyt v Černé Hoře, letovisko UlCInJ, penziony AksA a ArIAnA,  
9.–16. 9. 2017. Cena za dopravu, ubytování, polopenzi – členové 7 000 kč, ostatní 7 500 kč. 
Přihlášky přijímá J. brynda od 1. 2. 2017 se zálohou 3 000 kč.

2. ozdravný pobyt v mariánských lázních od 1.–8. 10. 2017, cena stejná jako v roce 
2016. Přihlášky co nejdříve, přijímá pí V. Petružálková. Pobyt se uskuteční při dostatečném 
počtu zájemců.

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

za výbor Marcela Minářová

odpoledne v Bozkově – ohlédnutí za akcí
Vážení přátelé, tak je předvánoční čas za námi. Čas brzkého stmívání a stresu. doma se 
nám stýská a tak je milé, když se nám podaří prožít něco výjimečného. A to se skutečně 
stalo ve středu 9. listopadu. Prožili jsme překrásný výlet do bozkova. ráno bylo pošmourné 
a tak jsme si mysleli nic moc, ale… V plánu byly bozkovské jeskyně, průvodce byl velmi 
milý, jeskyně úžasné, pohoda pro všechny skvělá. když jsme vyšli asi po hodině ven, počasí 
nám přálo, svítilo slunce a na obloze bylo jen pár mráčků. V bozkovském kostele nás přivítal 
pan p. Jan Jucha a seznámil nás s historií kostela i pověstmi, které se tohoto poutního 
místa týkají. V kostele jsme se mohli podívat i tam, kam jindy není možné vstoupit. A pak 
následoval výstup na kostelní věž a rozhled po okolí. krkonoše byly sice v mlze, ale jinak 
jsme se kochali úžasným rozhledem. na konec jsme si došli na večeři a pobesedování do 
místní hospůdky dřevěnka. A pak už návrat domů. Celý výlet uspořádala paní Petružalková 
a moc jí za to děkujeme. stejně tak děkujeme řidiči panu novotnému že nás bezpečně 
dovezl tam i zpět. A na příští shledání se těší účastnice zájezdu.

A. Plíhalová a A. Masničáková ze smrčí

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 leden
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ze školskÝcH zařízení

sporT

ženy:
V domácím prostředí přivítaly dosud neporaženou TJ lokomotivu liberec I. „b“, které byly 
posíleny i o ligové hráčky. První ze dvou zápasů byl z naší strany téměř odchozen a tak 
podlehly 0:3. druhý zápas nastal v nastoleném tempu hostujících hráček v poměru 16:25. 
druhý a třetí set již bylo utkání vyrovnanější, ale také ve prospěch holek z „lokády“ 0:3.
V závěrečném dvojzápase zajely do Jablonce n. nisou zahrát si proti místní „bižuterii“. 
opravdu si zahrály – 10 odehraných setů mluví za vše! První zápas byl jako na houpačce, 
ale s celkovým vítězstvím pro domácí 3:2. Ve druhém zápase domácí hráčky pokračovaly  
v krasojízdě, potom ovšem nastal obrat ve prospěch našich holek. následující tři sety 
vyzněly ve prospěch „železnobroďaček“ a tak si odvezly dva body za vítězství 2:3. 
muži:
Vedoucí tým soutěže TJ spartak smržovka nás přivítal na palubovce Městské haly v Jablonci 
nad nisou, kde momentálně hrají svá „domácí“ utkání. nás bylo akorát do hry, dvakrát jsme 
podlehli, první zápas nám vůbec nevyšel = 3:0. druhý zápas pokračoval v nastoleném tempu 
domácích hráčů, kteří nás složili 25:16, pak jsme se zvedli, ale to k vítězství nepomohlo, bylo 
to těsné s výsledkem 3:0.
závěrečné dvojutkání jsme zakončili domácími zápasy s TJ Vysoké nad Jizerou. První 
utkání nebylo zcela ideální a dopadlo to ve prospěch hostů 3:1, byl to boj se vším všudy. 
Poté jsme se zvedli a zvítězili 25:14, ale následující čtvrtý set vyzněl opět pro hosty 25:23. 
První set druhého utkání byl opět v režii hráčů z Vysokého nad J., ale poté nastal herní obrat 
a utkání jsme překlopili na naši vítěznou stranu 3:1.
následující soutěžní zápasy:
ženy: 4. 2. vs. TJ sokol Mnichovo Hradiště 
muži: 11. 2. vs TJ sokol Tesla stráž nad nisou (hřišti soupeře)
sportu zdar a volejbalu zvláště. 

Jarda Paldus, za oddíl volejbalu 

výsledky odehraných listopadových utkání

noHeJBalovÝ TurnaJ TroJic
sobota 7. ledna od 8 hodin

Turnaj se uskuteční v Městské hale železný brod. Maximální limit je 20 týmů. 
Přihlášky na mob.: 775 689 117.

pořádá: první koberovská sportovní – oddíl nohejbalu

 TJ sokol Železný Brod – oddíl volejbalu

Vyučování po vánočních prázdninách začne 3. 1. 2017 a jednodenní pololetní prázdniny 
budou 3. 2. 2017. 
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ze školskÝcH zařízení

 mateřská škola stavbařů

 základní škola školní

Touto cestou děkujeme Městu železný brod za zapůjčení prostor městského divadla  
a panu Hudskému a panu Hankovi za vždy milou a vstřícnou pomoc při našich školkových 
vystoupeních. odměnou jsou nám vždy spokojení rodiče a děti. 

Hana Poláková, ředitelka MŠ a kolektiv

Ve školní družině se stále něco děje. První týden v prosinci jsme si proměnili hernu  
v „peklíčko“, děti malovaly a vyráběly čertíky, andílky, naučily se píseň „Čert a káča“, plnily 
pekelně čertovské úkoly a hádanky. odměnu v čertovsko-andělském kornoutku nakonec 
našly všechny děti.

Mikulášská nadílka 1. 12. 2016 (autor fotografií Věra bartoňová)
více o mš stavbařů na: http://ms-stavbaru.webnode.cz/.

poděkování

Čertoviny v družince
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ze školskÝcH zařízení

 základní škola pelechovská

V prostorách národopisné expozice 
Městského muzea v železném brodě 
na bělišti probíhaly začátkem prosince 
tradiční Vánoční trhy. Vánoční atmosféru 
a prohlídku muzea s tvořivou dílničkou si 
nenechaly ujít ani děti ze školní družiny.

dana Maršinská 
a Štěpánka Winterová, vychovatelky Šd

V pondělí 5. 12. 2016 navštívily první třídy místní městskou knihovnu. Pro naše žáky bylo 
připraveno divadelní představení s vánoční tematikou. žáci zhlédli pohádku, zazpívali si  
a zahráli na hudební nástroje. nakonec si prohlédli knihovnu a mohli si zalistovat v knížkách, 
které si vybrali. Tímto děkujeme paní Hudíkové za krásně připravený program, který se 
dětem moc líbil. 

Iva Špundová a Michaela Švermová, učitelky prvních tříd

Podzim je období nabité sportem. My jsme sportovní maraton zahájili již v září turnajem 
o pohár starosty města, který naše škola uspořádala ve spolupráci s Městem železný 
brod. společně s brodskými školami se ho zúčastnili i sportovci základních škol z Pěnčína, 
koberov, Velkých Hamrů a Malé skály. V první kategorii žáků prvního stupně jsme měli 
zastoupena dvě mužstva. obsadila první a třetí místo. Velkou naději jsme vkládali do žáků 

vánoční trhy na Bělišti

návštěva knihovny

sportovní úspěchy žáků zš pelechovská
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druhého stupně, ti však obsadili čtvrtou příčku. Turnaj to byl velmi vyrovnaný a aktivně se 
zapojilo téměř sto žáků.
následoval turnaj Coca-Cola cup – velká kopaná. na ten jsme zavítali do sousedních semil. 
změřili jsme své síly se žáky zŠ Školní a zŠ riegrova. A zde započala série našich druhých 
míst. V boji o příčku nejvyšší jsme se utkali s družstvem semil. Tři minuty před závěrečným 
hvizdem nám vstřelili vyrovnávací branku. zápas skončil 1:1, ale semilští si zajistili postup 
do dalšího kola, neboť soupeřům ze zŠ Školní nastříleli větší počet branek než my. 
Poté jsme s žáky druhého stupně uspořádali dva turnaje ve futsalu a zapojili se do dvou 
soutěží ve florbalu. Pokaždé jsme obsadili již zmiňovanou druhou příčku. nejinak tomu bylo 
u chlapců prvního stupně, kteří ve florbalu v Městské hale v Jablonci nad nisou skončili 
ve své skupině na druhé, tzv. barážové pozici. V rozhodujícím utkání (baráži o postup) 
nám z nepochopitelných důvodů nepřál rozhodčí, který vysloveně nesportovně „dotlačil“  
zŠ Mozartovu do dalších klání. 
radost nám připravili sourozenci Šimon a Adéla Fichtnerovi, kteří na plaveckých závodech  
v Jablonci nad nisou předvedli, že voda je jejich živel. Celkově naše škola obsadila třetí 
místo v kategorii chlapců a osmé v kategorii dívek.
Velmi nás těší zájem dětí o sport a máme radost z dosažených výsledků. nezapomněli jsme 
proto napsat Ježíškovi o nové kreativní pomůcky do hodin TV. sportu zdar!

Tomáš Hartl, zástupce ředitele 

Učitelé, zaměstnanci a žáci zŠ Pelechovská přejí všem občanům železného brodu klidné  
a pohodové vánoční svátky, zdraví, sílu a elán do nového roku 2017. naše velké poděkování 
patří panu Janu bukvicovi z řeznictví v železném brodě, olince Peckové z bonanzy, firmě 
detesk, firmě TFnet a rodičům našich žáků, bez jejichž podpory a pomoci by se neobešla 
žádná akce naší školy. 

za zŠ Pelechovská  Milan Hlubuček, ředitel školy

novoroční přání
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ze školskÝcH zařízení

 základní umělecká škola Železný Brod

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

Žákovské matiné se uskuteční v úterý 17. ledna od 17 hodin v obřadní síni budovy radnice. 
Při malém školním koncertu představí žáci svým rodičům, příbuzným, známým, kamarádům, 
ale i veřejnosti co nového se naučili a zvládli.

Mgr. eva lédlová, ředitelka zUŠ

sklářská škola zaznamenala významný nárůst počtu uchazečů o studium výtvarných oborů. 
Počet přihlášek překročil hranici padesátky, což umožní výběr kvalitních studentů. Ve 
srovnání zájmu uchazečů o další nabízené uměleckoprůmyslové obory v rámci libereckého 
kraje se naše sklářská škola v současné době ocitla na prvním místě! skutečnost, že 
vynikající renomé školy sahá i za hranice regionu, dokládají přihlášky ze vzdálených míst 
naší republiky. Počet žáků školy od roku 2012 stabilně stoupá díky soustředěnému úsilí 
pedagogů a žáků o kvalitní prezentaci školy a rovněž díky úspěchům, kterých škola stabilně 
dosahuje.

od září do prosince probíhala výměna oken ve staré budově školy. bylo vyměněno 257 oken 
a čtvery dveře za téměř 14 milionů korun. nová okna jsou dřevěná s hliníkovým opláštěním 
na východní, jižní a západní straně, všude jsou použitá trojskla. očekává se tepelná 
úspora ve výši až 40 procent. Akci zastřešila firma Window holding, kdy okna vyrobila firma 
Vekra, montáže subdodavatelsky zajistila firma Milan Pavlíček a firma Truhlářství Čejchan. 
Akci financoval liberecký kraj. Škola děkuje všem zainteresovaným subjektům a žákům  
a zaměstnancům školy za zvládnutí této akce za téměř běžného provozu.

rndr. Martin smola

V průběhu jara tohoto roku řešili studenti sklářské školy návrh na novou podobu logotypu 
železnobrodské městské knihovny. Výtvarného řešení se ujali žáci 2. a 3. ročníků. soutěž 
byla dvoukolová a ve výsledku bylo prezentováno bezmála třicet návrhů. Jako nejlepší 
byl vyhodnocen návrh studentky elišky Macháčkové, která přišla s vizuálně silným 
konceptem, který splňuje kritéria dobré zapamatovatelnost i reprodukce. Podle hodnotící 
komise se autorce podařilo nalézt symbol, který je důstojný významu instituce a který 
nepodléhá trendům v typografii. Perspektivní vyjádření budovy knihovny vyjadřuje dynamiku  
a podprahovým způsobem sděluje, že město žije. Vítězka se nyní věnuje rozpracování 
logotypu pro další použití, čímž definuje správné budoucí používání logotypu. návrhy, které 
se umístily v soutěži na prvních třech pozicích, byly finančně odměněny z prostředků Města 
železný brod.

zájem o studium

výměna oken a dveří

logotyp městské knihovny

32



volnoČasové akTiviTY

Pavilon skla v klatovech ve spolupráci s naší školou připravil pro adventní, vánoční  
a povánoční dny výstavu „skleněné Vánoce“. od 5. prosince 2016 do konce ledna 2017 
budou v tomto prestižním výstavním prostoru vystaveny originální skleněné betlémy, které 
vznikaly v několika předchozích letech jako ročníkové práce. návštěvníci západních Čech 
tak mají skvělou příležitost seznámit se skleněnými železnobrodskými figurkami v originálním 
podání studentských prací od návrhu až po finální realizaci. 

MgA. Martin Hlubuček

  2. 1. Výlet s překvapením – nutné přihlásit do 21. 12.
13. 1. Výtvarná dílnička se spaním v sVČ Mozaika
14. 1. Výlet s geocachingem
14. 1. kurz Pletení z pedigu – začátek v 9 hod., nutné přihlášení do 12. 1. 
podrobné informace: sVČ Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 železný brod, 
tel.: 483 389 396, web: www.ddmzb.cz, e-mail: ddm.zb@seznam.cz.

na slavnostním večeru křesadlo 2016, které se 6. prosince uskutečnilo v kulturním centru 
střelnice v Jablonci nad nisou, bylo předáno ocenění šesti dobrovolníkům libereckého kraje 
a poděkováno všem dobrovolníkům, kteří v roce 2016 věnovali svůj čas a síly ve prospěch 

potřebných. křesadlo, symbol 
dobrovolnictví, tedy správně 
vykřesané jiskřičky lidství, 
získal i ruda Šrámek z našeho 
kolektivu sVČ Mozaika. 
oceněn byl za vedení kroužku 
auto-modelářů, kterému se  
s láskou a nadšením věnuje již 
přes 30 let. Gratulujeme.

eva rydvalová, 
ředitelka sVČ Mozaika

křehké vánoce

akce v lednu

křesadlo 2016 
„cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“

 středisko volného času mozaika 
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osTaTní

dne 12. prosince 2016 proběhlo slavnostní vítání dětí do života a podepsání do pamětní 
knihy zdejšího Městského úřadu. srdečná gratulace všem zúčastněným. dětem hodně 
štěstí a zdraví do života, jejich rodičům pak co nejvíce radosti při jejich výchově.

do obřadní síně se dostavili tito rodiče s dětmi:
manželé Poloprudští s dcerou eliškou
manželé Čechovi se synem Jakubem
manželé Halamovi se synem Františkem
pan Vyskočil a slečna salabová se synem Jáchymem
manželé Polánkovi s dcerou Veronikou
pan Horna a slečna boudová s dcerou lucií
pan kysela a slečna Hromádková se synem sebastianem
manželé koťátkovi se synem Jakubem
pan daníček a slečna Hušková se synem Janem
pan burian a paní bardynová s dcerou kamilou
pan brožek a slečna Cincibusová s dcerou Adélou
manželé kurfiřtovi se synem Janem
manželé Hornovi se synem Tomášem
pan Vetlý a paní Chečijeva se synem Vladimírem
manželé Fojtíkovi se synem Tadeášem
manželé Mastníkovi se synem Adamem
manželé Polánkovi s dcerou Alicí
manželé osmíkovi s dcerou Terezou
pan Pastorek a slečna Paulusová s dcerou lucií

dne 17. listopadu 2016 zemřel akademický sochař a malíř Miroslav Hracha, který mimo jiné 
působil jako učitel na zUŠ železný brod a pro Městské divadlo v železném brodě namaloval 
oponu. V obci smrčí u semil v budově obecního úřadu je stálá výstava jeho výtvarných děl.

vítání občánků

František Halama
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andílkovská herna od pondělí 2. ledna každý všední 
den: pondělí, středa a pátek od 8 do 12 hodin a úterý, 
čtvrtek v odpoledních hodinách od 14 do 18 hodin. 
Herna se nachází v prostorách základní školy železný brod, Pelechovská 800. Těšíme se 
na vás 

výtvarně – hudební kroužek pro rodiče s dětmi od 9. ledna každé pondělí od 10 do 
11 hodin. kroužek je pro předškolkové děti a jejich rodiče, kteří si chtějí spolu nejen něco 
krásného vytvořit, ale také si společně zazpívat. Cena: 50 kč / hodina

výtvarný kroužek od 9. ledna každé pondělí od 16 do 17 hodin. kroužek je určený pro 
tvořivé slečny či mladé kreativní pány ve věku 8–14 let. Cena:70 kč / hodina

novinka – od února každý čtvrtek v budově sokolovny (malý sál), cena 70 kč / lekce, 
permanentka 320 kč / 5 lekcí

9–10 hodin: cvičení rodičů s dětmi od 3 měsíců do 1 let (délka lekce: 35 minut)
za doprovodu písniček a básniček stráví maminky příjemný čas se svými miminky, kde se 
naučí manipulaci s kojenci, veselým hrám, cvikům a říkankám. získají inspiraci, jak strávit  
s dítětem volné chvilky. na každé hodině bude zařazeno cvičení na míčích a několik cviků 
na protažení maminky.

10–11 hodin: cvičení rodičů s dětmi od 1 do 4 let (délka lekce: 35 minut)
Cvičení je určeno rodičům s dětmi od 1 roku – chodícím. Cvičení za použití různého náčiní 
a pomůcek rozvíjí řeč a paměť, motorické schopnosti, soustředěnost. děti tak poznají nové 
kamarády a naučí se spolupráci. Pojďte si s námi hrát, běhat, válet sudy, prolézat opičí dráhu.

na lekci je nutné se předem telefonicky objednat na mob.: 724 102 929 z důvodu 
zajištění místa. 
s sebou: pohodlné oblečení, pro miminka papírovou podložku, bavlněnou plínku na 
překrývání pomůcek, oblíbenou hračku a u chodících dětí vhodné přezutí (bačkůrky, 
protiskluzové ponožky).

rozdělení do skupin je pouze orientační. Vždy záleží na zvládnutých motorických 
dovednostech kojence či batolete. V případě, že si nevíte rady, do které skupiny patříte, 
nebo Vám nevyhovuje čas kurzu, informujte se na mob.: 724 102 929 (Veronika reisnerová).

rodinné centrum andílek vám do nového roku 2017 přeje hodně štěstí, zdraví a lásky.  
a těší se v novém roce na nové malé ale i velké návštěvníky našeho centra.

Více info na: mob.: 774 608 874 nebo na e-mailu: h.simmova@centrum-andílek.cz 

 rc andílek Železný Brod 
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Hádanka

V novém roce jsme si pro vás připravili zcela nový formát hádanek. zaměřen bude na vaši 
pozornost a všímavost. Ve zpravodaji bude vždy uvedena fotografie známé budovy z našeho 
města, na které budou pomocí počítačové techniky vytvořeny tři rozdíly oproti skutečnosti. 
Vaším úkolem bude tyto rozdíly objevit. 
odpovědi zasílejte na e-mail: info@zelbrod.cz nebo telefonujte na tel. 483 333 999 (Tic 
Železný Brod) nejpozději do 10. 1. 2017. vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na 
divadelní hru J. cimrmana s názvem vyšetřování ztráty třídní knihy.
správná odpověď prosincové hádanky: roubený dům na fotografii se nacházel v Hluboké 
ulici. správně odpovědělo 14 občanů. Výherce katalogu katalog sbírky skla a bižuterie 
Městského muzea v železném brodě je Jaroslav žižka. Gratulujeme.

originál fotografie

počítačově upravená fotografie – zde najdi tři rozdíly
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inzerce

realiTní sluŽBY 

haas
prodeJ 

pronáJem
vÝkup
odhad

právní i noTářskÝ 
servis

inzerce
přepisY

depoziT penĚz 
a další

voleJTe 
702 473 848 

37



inzerce

38



39



inzerce

provozuje sociálně terapeutickou dílnu, která je určena osobám s duševním onemocněním, 
s mentálním postižením, s kombinovanými vadami. Maximální kapacita dílny je 15 klientů, 
věkové rozmezí od 16 do 65 let, provoz dílny je denně od 7.30 do 15 hodin. naším posláním 
je podpora klientů v získávání pracovních a sociálních dovedností, které jim umožňují 
plnější začlenění do běžné společnosti. z pracovních činností je to např. práce s papírem, 
s keramickou hlínou, různé textilní techniky (pletení, šití, háčkování), enkaustika, výroba 
svíček, práce na zahradě. Velice oblíbená je muzikoterapie a fotokroužek. klienti se učí 
nakupovat, vařit, péct, uklízet. nezapomínáme na relaxaci, na společné výlety, kulturu, 
sport, internet. FokUs je spolek, který má od září 2011 registrovanou sociální službu. 
nejsme tedy příspěvková organizace města nebo kraje. Proto je obtížnější získávat dostatek 
finančních prostředků na naši činnost. dotace z MPsV prostřednictvím libereckého kraje 
pokrývá náklady na mzdy a na část provozních nákladů. na zbývající provoz získáváme 
finance na základě žádostí, projektů a sponzorských darů. Financování sociálních služeb 
má být vícezdrojové, a proto se obracíme s žádostmi o finanční podporu i na města a obce, 
odkud nám klienti dojíždějí. ze Železného Brodu k nám dojíždí jeden klient a konkrétně 
v jeho případě jsou díky pobytu ve Fokusu patrné veliké pokroky v soběstačnosti, 
arteterapii, komunikaci. děkujeme tímto městu za příspěvek, který jsme použili na 

nákup materiálu k arteterapiím. 
Věříme v podporu i pro rok 2017. 
samozřejmě nabízíme případným 
zájemcům o naši službu, že nás 
mohou kdykoliv navštívit, prohlédnou 
si naše zařízení. 
více informací na: 
www.fokussemily.cz, 
fokussemily@seznam.cz, 
mob.: 774 083 085.

Jarmila kuželová

Fokus semily, z. s.

prodám pĚknÝ, zrekonsTruovanÝ BYT 3+1 v Železném BrodĚ, moB.: 773 654 170.

prodám neBo pronaJmu GaráŽ na vápence. cena doHodou. moB.: 731 980 461.
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