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ÚVODní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
tak nás zase všechny jednou příroda prověřila. Máme na mysli onu větrnou a deštivou
neděli na konci října. Silný vítr jsme všichni čekali, byli jsme na něj dopředu upozorňováni.
Nečekal se však takový vzestup hladiny Jizery, vždyť prakticky 12 hodin byl ve městě režim
2. povodňového stupně a jednu chvíli nás jen 10 cm dělilo od vyhlášení stupně třetího.
Celou neděli tak nepřetržitě zasedal krizový štáb. Oproti klasickému cvičení byla práce štábu
komplikována tím, že v důsledku silného větru nešla elektřina. Štáb si tak v praxi mohl
vyzkoušet náhradní nouzová řešení. Chtěli bychom poděkovat všem členům štábu za jejich
vytrvalost, odbornost, schopnost přijímat okamžitá řešení a celkově vysokou profesionalitu.
Zvláštní poděkování zaslouží naši hasiči. Od časného rána byli takříkajíc „v jednom kole“,
především kvůli mnoha popadaným stromům. Ve finále je pak čekalo celonoční hašení
a dozorování požáru. Jednoznačně náročný den jako už dlouho ne, tedy absolutorium pro
hasiče.
Poděkování ovšem zasloužíte také vy, občané Železného Brodu. Byli jste ukáznění,
nepřekáželi jste při náročných pracích hasičů, energetiků nebo technických služeb, trpělivě
jste snášeli dlouhodobý výpadek elektrického proudu. To vše upřímně oceňujeme.
Abychom ale neviděli vše jen v pozitivech – ukázala se také negativa. Máme tím na mysli
nefunkční místní rozhlas v některých místech či určité problémy se zásobováním záchranářů.
Mrzí nás také, že jsme vám nemohli častěji podat aktuálnější informace, neboť prostě nebyly
k mání, ani na speciální lince ČEZu pro starosty měst. Prostě pořád je co zlepšovat.
Čeká nás čas adventní. Doufáme, že tento čas bude poklidný a příroda nás nechá na pokoji
tak, abychom si všichni mohli užívat třeba tu spoustu akcí, které jsou pro vás připraveny a na
které jste srdečně zváni. Úroveň vystupujících je vysoká, neváhejte a přijďte.
Dovolte také naše přání pro vás – samotné vánoční svátky prožijte především v klidu, radosti
a celkové pohodě v kruhu vašich nejbližších. A dárek od přírody? Přece sněhovou nadílku.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Věra Kopalová:
Sluneční pohlazení v zimním oparu

Mgr. František Lufinka, starosta

Věra Kopalová: I zima nám sluší

(soutěžní fotografie Brody v Brodě)
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Usnesení Rady města Železný Brod z 50. zasedání
konaného dne 16. 10. 2017
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 50. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 49. schůze Rady města Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtových změn za rok 2017 č. 7/RM
schvaluje dotace z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Žel. Brodě a podpory
organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Žel. Brodě na rok 2017 v rámci
2. termínu pro podání žádostí na následující projekty těmto subjektům a uzavření
veřejnoprávních smluv (vzor veřejnoprávní smlouvy je přílohou tohoto usnesení) na tyto
dotace: 1) 26 000 Kč ZO ČZS Žel. Brod, IČO 60253681 na projekt Oprava opěrné zdi;
2) 30 400 Kč T. J. Sokol Bzí, IČO 70902178 na projekt Nůžkový stan; 3) 4 480 Kč T. J. Sokol
Bzí na projekt II. Bzovský divadelní podzim; 4) 26 000 Kč T. J. Sokol Bzí na projekt Rockové
dušičky; 5) 3 100 Kč DS Tyl Železný Brod, IČO 22858661 na projekt Propagační materiály
k divadelním hrám; 6) 6 000 Kč RNDr. L. Infeldová na projekt 44. koncert na Poušti; 7) 6 400 Kč
RNDr. L. Infeldová na projekt Koledování na Poušti; 8) 6 178 Kč T. J. Sokol Těpeře,
IČO 01827716 na projekt Nákup venkovních stanů; 9) 7 448 Kč T. J. Sokol Těpeře na projekt
Mikulášská besídka 2017; 10) 10 000 Kč T. J. Sokol Těpeře na projekt Provozní náklady na
činnost spolku na 2. pol. 2017; 11) 8 000 Kč BZOS, IČO 27022048 na projekt XII. adventní
koncert ve Bzí; 12) 20 000 Kč SH ČMS – SDH Žel. Brod, IČO 43257739 na projekt Hard and
Havy Open Air Fest; 13) 35 000 Kč Myslivecký spolek JIZERA Žel. Brod, IČO 60252693 na
projekt Zakoupení pojízdné kazatelny, příspěvek na činnost spolku v 2. pol. 2017 – zajištění
krmiva pro spárkatou zvěř v honitbě Žel. Brod a neschvaluje z tohoto programu projekty
těmto subjektům 1) 10 627 Kč T. J. Sokol Těpeře na projekt Pohádkový výlet nejen pro
malé „sokolíky“ na zámek Loučeň; 2) 8 000 Kč BZOS na projekt Fotografická dokumentace
Bzí; 3) 12 000 Kč Paměť Českého ráje a Podještědí, IČO 70155054 na projekt Vydání
vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám
schvaluje dotace z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě
na rok 2017 v rámci 2. termínu pro podání žádostí na následující projekty těmto subjektům
a uzavření veřejnoprávních smluv (vzor veřejnoprávní smlouvy je přílohou tohoto usnesení)
na tyto dotace: 1) 6 790 Kč T. Burkoňová na projekt Mistrovství světa – bench press – Praha
a Trutnov; 2) 5 403 Kč SH ČMS – SDH Těpeře, IČO 64668291 na projekt Sportovní činnost
mladých hasičů; 3) 5 460 Kč SH ČMS – SDH Bzí, IČO 60254874 na projekt Dresy pro
požární sport Mladých hasičů SDH Bzí; 4) 16 800 Kč Kč Klub kanoistiky Železný Brod, z. s.,
IČO 64669114 na projekt Rekonstrukce slalomové trati a údržba areálu; 5) 16 100 Kč
T. J. Sokol Těpeře na projekt Okresní přebor LHL – Lomnice n. Popelkou sezóna 2017/2018;
6) 16 500 Kč TJ Sokol Hrubá Horka, IČO 16388933 na projekt Pořízení přístřešku na sportovní
náčiní
schvaluje pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené Městem
Železný Brod
schvaluje převod částky 92 921 Kč z rezervního fondu do fondu investic SVČ Mozaika
a následné použití fondu investic na financování stavby altánu
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schvaluje nabídnout speciální automobil – požární žebřík ZIL Typ AL – 30/131 jako výstavní
exponát do některého muzea historických vozidel na základě Smlouvy o výpůjčce
souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výstavbu venkovní učebny v areálu SVČ Mozaika na
Jiráskově nábřeží v rámci výzvy MAS Achát a pověřuje ředitelku SVČ Mozaika zajištěním
realizace projektu a podáním žádosti o dotaci
bere na vědomí oznámení o zrušení zadávacího řízení na akci „Projektová dokumentace –
elektroinstalace pavilonu U v objektu ZŠ Pelechovská, Železný Brod“
schvaluje výsledky veřejné zakázky v nadlimitním režimu na akci „Sanace areálu Exatherm
Železný Brod“ a schvaluje uzavření smlouvy s AQUATESTEM a. s., IČO 447 94 843 za
cenu 4 435 210,04 Kč bez DPH
bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo na provedení předmýtní a mýtní úmyslné těžby
v porostech 2A5, 2A10 a domýcení 2A13 vč. úklidu klestu mezi Městem Železný Brod,
IČO 00262633 a spol. V. Hejral, IČO 48190241 za cenu 640 Kč/m3 bez DPH – celková cena
140 000 Kč bez DPH
bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo na provedení zednických prací v objektu hasičské
zbrojnice v Železném Brodě mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a spol. I. Yurich,
IČO 66648785 za konečnou cenu 182 140 Kč
bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo na provedení zednických a obkladačských prací
v objektu hasičské zbrojnice ve Bzí mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a spol.
M. Koudelka, IČO 66797853 za konečnou cenu 185 223 Kč
bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo na provedení opravy elektroinstalace v objektu
hasičské zbrojnice ve Bzí mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a spol. J. Cvrček,
IČO 15142973 za cenu 98 640,31 Kč bez DPH
ruší veřejnou zakázku Sociální byty čp. 315, 316, 329 Železný Brod a ukládá odboru OÚP
a RR vyhlášení nové veřejné zakázky
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání s vnitřním vybavením o celkové výměře
163 m2 v budově s č. p. 357, ul. Masarykova, Železný Brod, za účelem provozování pizzerie
paní H. Třicátníkové, Praha; výše nájmu je stanovena na 8 000 Kč / měsíc za 1. rok,
10 000 Kč / měsíc za 2. rok a 12 000 Kč měsíc / za 3. a každý další rok trvání nájmu
a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na provozovnu Pizzerie v Masarykově ul. 357
v Železném Brodě s nájemcem H. Třicátníkovou dle návrhu nájemného a ve znění předložené
smlouvy
schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – Obnova povrchů komunikací části obce
Těpeře mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a TS města Železný Brod, IČO 27260887
na provedení víceprací v rozsahu 110 m2 vyasfaltování a provedení dalšího penetračního
postřiku oproti původní smlouvě

Usnesení Rady města Železný Brod z 51. zasedání
konaného dne 6. 11. 2017
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 51. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 50. schůze Rady města Železný Brod
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revokuje usnesení č. 267/50R/2017 ze dne 16. 10. 2017 v bodě 8 a schvaluje dotace
z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory organizací
nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2017 v rámci 2. termínu
pro podání žádostí na následující projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních
smluv (vzor veřejnoprávní smlouvy je přílohou tohoto usnesení) na tyto dotace: 1) 6 718 Kč
T. J. Sokol Těpeře, IČO 01827716 na projekt Nákup venkovních stanů
schvaluje s účinností od 1. 11. 2017 příplatky za vedení vedoucích organizačních složek
SC Železný Brod a Městská knihovna Železný Brod a příspěvkové organizace Městské
muzeum v Železném Brodě
odkládá jmenování členů do školských rad za zřizovatele pro další tříleté období
bere na vědomí uzavření provozu MŠ Železný Brod (Stavbařů, Na Vápence a Slunečná)
v době vánočních svátků od 27. 12. 2017 do 1. 1. 2018 včetně
schvaluje přijetí finančního daru ve výši 28 000 Kč od firmy Matura Beads s. r. o., do
rozpočtu MŠ Na Vápence; finance budou použity k úhradě nákladů na doplňkové vzdělávací
aktivity pro předškolní děti
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci Supervize projektu:
„Sanace areálu Exatherm, Železný Brod“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem
Ing. J. Šťastným, IČO 70348189 za konečnou cenu 144 000 Kč
souhlasí s udělením výjimky z Vnitřní směrnice č. 1/2015 dle bodu IX, odst. 3 na akci „Stavba
kontejnerových stání u čp. 812 na sídlišti Na Vápence v Železném Brodě“ a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na tuto stavbu mezi Městem Železný Brod a TS města Železný Brod
s. r. o., za cenu 292 215 Kč vč. DPH
ukládá Bytovému podniku města Železný Brod vyčíslit výši finančních nákladů, které by
vznikly odpuštěním 1 měsíčního nájmu nájemcům v čp. 407
bere na vědomí zápis Hospodářské komise ze dne 4. 10. 2017
schvaluje záměr pronájmu prostoru k podnikání v budově s čp. 500, ul. Masarykova, která
je součástí pozemku pč. 785 v k. ú. Žel. Brod, za účelem pořádání prodejních akcí pro
veřejnost v roce 2018
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4014850/
VB1, JN, Žel. Brod, Jiráskovo nábřeží pč. 807/1 – kNN mezi Městem Železný Brod a ČEZ
Distribuce, a. s.
schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Železný Brod
a GasNet, s. r. o., IČO 27295567 na pozemky pč. 810/1, 810/3, 828, 829, 831, 832, 833,
834, 835, 836, 837, 839, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 849/3, 849/4, 849/5, 849/7, 850,
855, 856, 869 vše v k. ú. Žel. Brod
schvaluje přidělení bytu č. 3 v DPS Bzí
bere na vědomí podpis smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LB kraje,
oblast podpory 8, Životní prostředí a zemědělství, program 8.2 – Podpora ochrany přírody
a krajiny, číslo smlouvy OLP/3785/2017, na výši podpory 122 620 Kč; smlouva uzavřena
s Libereckým krajem, IČO 70891508
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Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 23. zasedání
konaného dne 23. 10. 2017
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 23. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod v upraveném znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtových změn za rok 2017 č. 6/ZM
schvaluje rozdělení výtěžku z loterií v roce 2017 takto: 1) 450 000 Kč na příspěvky pro
sportovní organizace; 2) 100 000 Kč na ostatní záležitosti kultury ve městě; 3) 696 000 Kč
rezerva a schvaluje rozpočtovou změnu v rámci rozpočtu (z § 6409 bude převedena částka
450 000 Kč na § 3419, částka 100 000 Kč na § 3319) a schvaluje navýšení celkového
objemu finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města v „Programu podpory sportu
a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2017“ o 450 000 Kč (tj. celkem na částku
1 689 000 Kč)
schvaluje na návrh sportovní komise dotace z Programu podpory sportu a tělovýchovné
činnosti v Železném Brodě na rok 2017 v rámci 2. výzvy na následující projekty těmto
subjektům a uzavření veřejnoprávních smluv (vzor veřejnoprávní smlouvy je přílohou
tohoto usnesení) na tyto dotace: 1) 400 000 Kč TJ FK ŽBS Železný Brod, IČO 6025306
na projekt Sportovní činnost fotbalového klubu; 2) 79 806 Kč Tenisový klub Železný Brod,
IČO 44225245 na projekt Sportovní vybavení pro mládež a zajištění chodu kurtů
volí do funkce přísedící Okresního soudu v Jablonci n. Nisou pro čtyřleté funkční období
paní J. Skovalčinskou
bere na vědomí informaci o výstavbě a opravách chodníků ve městě Železný Brod
neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 727 v k. ú. Chlístov u Žel. Brodu o výměře 12 m2
odkládá bezúplatný převod do majetku Města Železný Brod pozemku parc. č. 372/3
v k. ú. Chlístov u Žel. Brodu
Veřejná zasedání Zastupitelstva města Železný Brod se v roce 2018 uskuteční v těchto
termínech: 5. 2., 19. 3., 23. 4. a 4. 6. 2018. Zasedání se koná v zasedací místnosti MěÚ
„B“ (3. patro) od 16.30 hodin.

Uzavření Městského úřadu Železný Brod
Oznamujeme, že v době vánočních svátků bude Městský úřad Železný Brod pro veřejnost
uzavřen ve dnech 22., 28. a 29. prosince. Ve středu 27. 12. bude otevřeno dle běžné otevírací
doby. Turistické informační centrum bude uzavřeno v termínu 23. 12. 2017–1. 1. 2018
s ohledem na vánoční svátky a probíhající inventuru. Děkujeme za pochopení.
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	Odbor vnitřních věcí
Pořízení ochranných prostředků pro dobrovolné hasiče města Železný Brod
V letošním roce se mohou těšit z nového vybavení dobrovolné jednotky požární ochrany
z Železného Brodu, Těpeř a Jirkova. Na ochranné prostředky přispěl Liberecký kraj
z dotačního fondu částkou 129 935 Kč. Město Železný Brod se podílelo při nákupu částkou
131 367,71 Kč. Jednotkám byly pořízeny např.: zásahové obleky, rukavice a boty, zásahové
přilby včetně svítilen a reflexní vesty. Pořízením nových ochranných prostředků se podstatně
zvýšila úroveň bezpečnosti práce dobrovolných hasičů na místě zásahu.

Poděkování dobrovolným hasičům
Ve dnech 29.–30. 10. 2017 zasahovali dobrovolné jednotky hasičů ze Železného Brodu
a Těpeř u likvidace následků vichřice Herwart. Hasiči odstraňovali stromy popadané
na komunikace, vozidla, ale i dráty elektrického vedení. Dobrovolní hasiči ze Železného
Brodu a Jirkova v neděli neodstraňovali jen následky vichřice, ale pomáhali likvidovat také
požár sklářské dílny v obci Jirkov. Při náročném zásahu na místě zasahovali společně
s profesionálními jednotkami do časných ranních hodin.
Zasahujícím členům dobrovolných jednotek tak patří velké poděkování za jejich zásahovou
činnost. Členům dobrovolných jednotek přejeme hodně síly, a hlavně, aby těch náročných
zásahů bylo co nejméně a vždy se všichni vrátili ve zdraví ke svým rodinám.

Pozvánka
Město Železný Brod si vás dovoluje pozvat na slavnostní předání nového zásahového
vozidla pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Jirkov, které se uskuteční v sobotu
2. 12. 2017 od 13 hodin před hasičskou zbrojnicí v Jirkově.
Mrkvičková Kateřina OVV – krizové řízení

Volba prezidenta ČR
Dle rozhodnutí předsedy Senátu parlamentu ČR č. 275/2017 Sb., o vyhlášení volby
prezidenta republiky ze dne 28. 8. 2017, se volba prezidenta republiky skuteční v pátek
12. 1. 2018 v čase 14–22 hodin a v sobotu 13. 1. 2018 v čase 8–14 hodin. Případné
II. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek 26. 1. 2018 a v sobotu 27. 1. 2018
ve stejných časech.
Informace pro voliče
Aktivní volební právo (právo volit) prezidenta ČR má státní občan ČR, který alespoň druhý
den volby prezidenta (tj. sobota 13. 1. 2018) dosáhne věku nejméně 18 let; v případě konání
II. kola volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání II. kola volby
prezidenta (tj. sobota 27. 1. 2018) dosáhne věku nejméně 18 let.
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Překážkou ve výkonu volebního práva při volbě prezidenta ČR (tedy nemožnost volit) je
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení
svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Každý volič má právo si v úředních hodinách na MěÚ v Železném Brodě, kancelář evidence
obyvatel (přízemí budovy B), ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, může požadovat
doplnění údajů nebo provedení oprav. Městský úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět
nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
Pro volbu prezidenta ČR se vydávají voličské průkazy. Voliči zapsanému ve stálém
seznamu voličů (vedeném MěÚ Železný Brod), který nebude moci volit ve „svém“ volebním
okrsku, vydá MěÚ Železný Brod na jeho žádost voličský průkaz (dále jen VP). Tento volič
s VP své volební právo může ve dnech volby prezidenta ČR uplatnit v jakémkoliv volebním
okrsku na území ČR, popř. ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Volič může požádat
o vydání VP ode dne vyhlášení volby prezidenta ČR (tj. od 28. 8. 2017), a to buď osobně
na MěÚ Železný Brod až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (tj. do 16 hodin
dne 10. 1. 2018), o čemž se sepíše úřední záznam a totožnost voliče se ověří podle jím
předloženého průkazu totožnosti, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů před dnem
volby prezidenta ČR (tj. do 16 hodin dne 5. 1. 2018), kdy toto podání musí být v listinné
podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (tento úkon je osvobozen od poplatku),
nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče – žadatele
(ID naší datové schránky zbgbryd). MěÚ Železný Brod VP vydá nejdříve 15 dnů před dnem
volby prezidenta ČR (tj. od 28. 12. 2017) a to osobním předáním voliči nebo předáním
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání VP,
anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu v žádosti o vydání VP. Upozorňujeme, že
v případě ztráty VP nelze vyhovět žádosti voliče o vydání nového VP a voliči tak nemůže být
volba umožněna. S žádostí o vydání voličského průkazu se osobně nebo písemným
podáním obracejte na kancelář č. 202 MěÚ Železný Brod, náměstí 3. května 1,
K. Veličková (1. patro budovy radnice „A“, č. kanceláře 202, tel.: 483 333 953,
e-mail: k.velickova@zelbrod.cz).
Vzor písemné žádosti o vydání voličského průkazu zasílanou prostřednictvím České pošty
anebo datové schránky a plné moci k převzetí VP naleznete na www.zeleznybrod.cz/Občan/
Volby/Písemná žádost o vydání VP, Plná moc k převzetí VP.
Kateřina Veličková, OVV – úsek přestupků a voleb

	Odbor životního prostředí
Omezení provozní doby ve sběrném dvoře pro zimní období
Pro zimní období (listopad 2017 – únor 2018) je ve sběrném dvoře omezen provoz, a to
následovně: pondělí, středa, pátek 9–16 hodin (v letním období do 18 hodin). V ostatní
dny je provoz nezměněn: úterý, čtvrtek: 9–14 hodin, sobota: 9–12 hodin. Provoz je omezen
z důvodu chybějícího osvětlení v prostoru sběrného dvora a malého využívání ze strany
občanů v tomto období.
Miloš Pala, vedoucí OŽP
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Informace o nezávadnosti pitné vody v obci Horská Kamenice
Informujeme, zejména obyvatele Horské Kamenice, o povolení užívání vody, která
nesplňovala hodnotu ukazatele vody pitné. Jelikož voda z veřejného vodovodu obsahuje
dle rozborů, provedených provozovatelem, překročení mezní hodnoty ukazatele železa.
Železo se do pitné vody dostává pravděpodobně ze starého litinového potrubí na odbočce
z přivaděče do Železného Brodu k vodojemu v Horské Kamenici. Hodnoty železa
nepředstavují riziko zdravotně nepříznivých účinků pro uživatele a voda je dle provozovatele
vodovodu i nadále pitná. Provozovatel, kterým jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.,
požádal Krajskou hygienickou stanici o povolení zvýšení mezního limitu pro železo po
dočasnou dobu. Této žádosti bylo vyhověno s tím, že limit se stanovuje ve výši 0,4 mg/l
s dobou odstranění závady do 30. 9. 2020. Provozovatel již jedná s vlastníkem infrastruktury
(Severočeskou vodárenskou společností) o nápravě.

	Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Vážení spoluobčané,
rok 2017 je u konce a je čas trochu bilancovat, co se v letošním roce podařilo zrealizovat,
o co se vylepšilo naše město. Jsou akce, které běžně vidět nejsou a pak jsou akce, které vidí
řada občanů. Každá akce má svou důležitost a odbor územního plánování a regionálního
rozvoje se snaží, aby plánované a realizované akce byly ve prospěch většiny z nás. Víme,
že se nelze vždy zavděčit všem. Je však (nejen) naší snahou vylepšovat a zpříjemňovat
pobyt ve městě, ale i vylepšovat a spravovat městský majetek. Začneme-li od počátku
roku, možná si vzpomenete, že jsme vás informovali o dokončení dešťové kanalizace
u Sportovního centra, někteří z vás jistě v létě využili posezení na lavičkách u Jizery. Na
sídlišti Vápenka bylo vybudováno parkoviště pod domem čp. 810 – 812, na které navazuje
ještě vybudování kontejnerových stání pro směsný i tříděný odpad. Součástí realizace byla
i výsadba květin do zelených ostrůvků. Kontejnerové stání vzniklo i ve Vaněčkově ulici za
obchodním centrem (NORMOU). V okamžiku přípravy tohoto zpravodaje jsou zahajovány
přípravné práce na vybudování kontejnerového stání u panelového domu v Průmyslové
ulici. V souvislosti s chystanou demolicí Exathermu bylo připraveno kontejnerové stání
u domu čp. 715 na Jiráskově nábřeží. Pod původní betonovou deskou, na které se nacházela
část kontejnerů, byla umístěna plynová přípojka pro areál Exathermu. Když byly v tomto
místě konány zemní práce, bylo
operativně řešeno i toto stání pro
nádoby a odpady. Do budoucna
dostane ještě dřevěnou zástěnu,
ale až po hlavní stavební
sezóně. Exatherm, je jedna
z hlavních akcí na rok 2018.
V současné době je vybrán
zhotovitel, čekáme na souhlas
poskytovatele dotace a ihned
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poté budeme moci zahájit
demoliční práce. Abychom
připravili prostor, který bude
sloužit jako mezideponie, bylo
nutno zbourat objekt bývalé
Labory.
Byl opraven chodník vedoucí
od lávky ke Školní ulici. Bylo
zde také umístěno nové veřejné
osvětlení a zábradlí. Důležitým
prvkem jsou zábrany proti
vjezdu pro osobní automobily. Prosíme, respektujte je. Opravdu nechceme, aby po této
komunikaci jezdily automobily a současně chodili chodci a děti.
Opravami prošly i další komunikace. V Těpeřích to byla většina městských cest, asfaltu
se dočkala cestička tzv. Matičkou, nový povrch má část chodníku ve Štefánikově ulici
a dokončují se chodníky v ulici Smetanovo zátiší. S chodníky je často spojena i výměna
veřejného osvětlení. To letos bylo vyměněno podél komunikace Na poušť, ve zmíněné pěšině
od lávky ke Školní ulici a ve Smetanově zátiší. Připraveno je osvětlení v Chvalíkovické ulici.
Je připravován projekt i pro oblast Trávníků. První ukázkou je stožár na Malém náměstí,
na kterém je umístěna kamera nově pořízeného kamerového systému. Tento systém byl
pořízen z dotací od Ministerstva vnitra v rámci programu prevence kriminality.
Malé náměstí se dočkalo další části úprav. Do Skleněného městečka bylo vydlážděno
pódium, po sejmutí asfaltu před masnými krámy se objevil historický štětový povrch, který
byl součástí historické cesty ke zvonici na kostelním vršku. Tento povrch byl obnoven v celé
délce a přinesl do této lokality historický ráz. Před kavárnou vzniklo vymezení komunikace
a místa pro přecházení. Na něj navazuje plocha, po které lze pokračovat až do ulice
Františka Balatky. Opět by mělo dojít k jednoznačnému oddělení chodců a vozidel. Další
části oprav Malého náměstí budou pokračovat až po rekonstrukci vodovodní a kanalizační
sítě, která proběhne v příštím roce.
Hasiči se v letošním roce dočkali nové opěrné zídky, plotu a brány u hasičské zbrojnice
v Železném Brodě. Uvnitř tohoto objektu je nové zázemí pro jednotku, která je svou aktivitou
a množstvím výjezdů výjimečná v rámci okresu a možná i kraje. Z toho důvodu si členové
jednotky zaslouží odpovídající zázemí. Opravu klubovny a sociálního zázemí si budou užívat
i hasiči ve Bzí. Pro jirkovskou jednotku se podařilo sehnat zásahový dopravní automobil
s přispěním dotace Ministerstva vnitra a Libereckého kraje. Společně se Sborem
dobrovolných hasičů v Horské Kamenici a Klubem kamenické mládeže bylo vybudováno
dětské hřiště u bývalé školy. Na tuto akci ještě v příštím roce naváže oprava oplocení.
V mateřských školách Na Vápence a Slunečná došlo k rekonstrukci sociálního zázemí
a kuchyně. KC Kino prošlo první etapou oprav elektroinstalace. Repasí prošly např. lampy
ve foyer či nápis nad vchodem. Snad si tak i díky této opravě najde cestu do kina více
návštěvníků.
Z drobných akcí se podařilo vyměnit okna v tzv. mysliveckém domečku na Teprovsku.
Oprava se trochu protáhla, jelikož některá okna nebyla souměrná ani v jedné ze tří os
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a zhotovitel tak musel čekat až na opakovanou montáž parapetů a teprve následně okna
oměřovat a pasovat do otvorů. Během této opravy byl zjištěn i stav roubení pod okny
a v brzké době bude nutno vyprojektovat výměnu roubené části. Výměnu oken podpořilo
Ministerstvo kultury. Liberecký kraj podpořil zpracování stavebně-historického průzkumu
pro objekt Teprovska. Z něj vyplývají zajímavé informace. Asi nejzajímavější jsou údaje
o dřevěných konstrukcích. Některé trámy jsou z let 1675 – 1680.
Abychom mohli i v dalších letech zlepšovat město, přesuňme se k projektovým dokumentacím.
Zpracována je dokumentace zejména na chodníky v části Štefánikovy ulice, v Těpeřské
ulici a v Příčné ulici. Rozbíhají se projednání dokumentace na chodník v Horecké ulici ke
škole a vybudování chodníku na nábřeží Obránců míru od Rafandy ke koupališti. Bohužel
se nepodařilo najít vhodné řešení parkování na Rafandě, od tohoto projektu jsme museli
ustoupit, protože nepřinesl navýšení parkovacích míst. Rozjíždí se projekty na zateplení
sokolovny, následovat by mělo i energetické posouzení budovy radnice.
Podařilo se vytvořit alej podél cesty Hranicemi. Výsadbu zajistily v rámci náhradní výsadby
soukromé subjekty, město připravilo prostor pro výsadbu. V rámci zkrášlování drobných
ploch byly u mostu vysazeny růže, osazen svah, vysazeny stromy na parkovišti u mostu,
vylepšen kout na náměstí 3. května u vjezdu do Smetanova zátiší nebo prostor za Normou.
Ošetření se dočkaly i některé stromy ve městě. Podařilo se zajistit pasportizaci zeleně
v části města, o čemž se můžete přesvědčit na internetové adrese www.stromypodkontrolou.cz.
V červenci letošního roku byla vydána územní studie pro lokalitu Z5 Územního plánu Železný
Brod, neboli plán výstavby pro lokalitu Těpeřské stráně.
Byla podána řada žádostí o dotace. Již podpořené akce jsou například zmíněná sanace
Exathermu, kterou podpoří Operační program Životní prostředí, ze stejného programu
bude podpořena úprava zeleně v Panské zahradě a vybudování varovného systému
včetně vytvoření digitálního povodňového plánu. Integrovaný regionální operační program
podpoří vybudování sociálních bytů v ulici Stavbařů. Prostřednictvím Státního intervenčního
zemědělského fondu budou opraveny hasičárny ve Bzí a Jirkově, opravy střechy budou
provedeny na hasičském skladišti na Chlístově. U řady akcí ještě čekáme vyjádření,
v očekávání jsou úpravy učeben a bezbariérové řešení na ZŠ Pelechovská, nová palubovka
sportovní haly, čerstvě byla podána žádost o spolufinancování venkovního zázemí pro
polytechnickou výuku (žádost podalo SVČ Mozaika).
Na závěr je nutno poděkovat všem, kteří se na zajištění těchto akcí podíleli, počínaje
myšlenkou, připomínkou, zajištěním administrativy nebo samotnou realizací projektu. Je
naší snahou řadu akcí zajistit prostřednictvím Technických služeb města Železný Brod nebo
místních dodavatelů, aby vynaložené finance zůstaly v našem městě. Technickým službám,
stejně jako všem ostatním dodavatelům a partnerům děkujeme za výdrž a pochopení při
řešení často dost náročného zadání.
Přejeme Vám klidné a pohodové prožití Vánoc, veselý a radostný silvestrovský večer
a úspěšný vstup do roku 2018, ve kterém nás bude čekat opět řada úkolů a investičních
akcí. Nechť se nám tedy rok 2018 společně vydaří.

Martin Řehák a odbor územního plánování a regionálního rozvoje
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	Bytový podnik města Železného Brodu
Úřední hodiny
S účinností od 1. listopadu 2017 jsou za účelem zkvalitnění služeb upraveny úřední
hodiny pro veřejnost v pokladně a účtárně Bytového podniku Města Železného Brodu a to
následovně: pondělí a středa, 8–17 hodin.
M. Havlík

Městská Policie Železný Brod
Informujeme
Vzhledem k blížící se zimě upozorňujeme 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 Jiráskovo nábřeží. Zaměříme se i na 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
v předvánočním čase nemalé finanční prostředky.
Kontakty na MP:
nepřetržitě: mob.: 602 646 188, mestska.policie@zelbrod.cz,
P. Hriník, velitel (p.hrinik@zelbrod.cz)
sstr. Hriník Pavel, velitel MP

Turistické informační centrum Žb
Zimní otevírací doba: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin a so: 9–12 hodin.
Upozorňujeme, že v termínu 23. 12. 2017–1. 1. 2018 je s ohledem na vánoční svátky
a inventuru zavřeno.

Aktuální předprodej vstupenek do městského divadla
• čtvrtek 7. 12. od 19 hodin Táta / One man show R. Pomejbo, 234 Kč
• sobota 9. 12. od 10 hodin Tři princezny na krku / DS Tyl Železný Brod, 50 Kč
• středa 13. 12. od 19 hodin Recitál Vlasty Redla, 290 Kč; na místě 340 Kč
• neděle 17. 12. od 19 hodin Musica Dolce Vita – vánoční adventní koncert, 100 Kč

Stručný přehled adventních koncertů
3. 12. J. J. Ryba Česká mše půlnoční: Pěvecký sbor A. Dvořák a Turnovské orchestrální
sdružení… str. 31
9. 12. XII. adventní koncert Gloria i Gaudium: soubor Fragium 16… str. 22
10. 12. Ch. Gounod: Mše na počest sv. Cecilie: pěvecký sbor Janáček, Jablonec N. Nisou…
str. 22
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Turistické informační centrum Žb
17. 12. Adventní koncert: Řetízek a Hvězdičky… str. 31
17. 12. Vánoční galakoncert: soubor Musica Dolce Vita… str. 15
Od 2. prosince budou v prodeji nové Jízdní řády Libereckého kraje.
V pátek 8. 12. pořádá Autodoprava Novotný zájezd na vánoční trhy do Görlitz (Zhořelce)
se zastávkou na nákupy v Žitavě. Odjezd v 8.30 hodin ze Železného Brodu (autobusové
nádraží). Předpokládaný návrat cca ve 21 hodin. Cena: 180 Kč / osoba (platba předem).
Hlásit se můžete v TIC Železný Brod, v autoškole Novotný nebo na mob.: 603 213 025.

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO Žb
Městský sklářský ples
V letošní plesové sezoně město obnoví tradici Sklářských plesů. Městský sklářský ples se
bude konat v sobotu 13. ledna od 20 hodin. Pro letošní sezonu jsme spolu se skláři pojali celý
ples jako oslavu sklářského řemesla. Skláři věnovali do tomboly velmi lákavé a hodnotné
ceny. Kladný ohlas nás velmi mile překvapil, a tak se letos můžeme těšit na opravdu bohatou
sklářskou tombolu.
K poslechu a především k tanci bude celý večer hrát kapela Rytma z Jablonce nad Nisou.
Program svým vystoupením zpestří děti a dospělí ze SVČ Mozaika Železný Brod, Hana
Vígnerová s módní přehlídkou současné módy a Taneční a pohybová škola Ilma Mgr. Ilony
Šulcové z Turnova s ukázkou latinskoamerických a standardních tanců. Celým večerem vás
provede moderátor rádia RCL Liberec David Jelínek. V průběhu celého večera se budete
moci nechat vyfotografovat v mobilním fotoateliéru ze Smržovky. Vstupenky za 95 Kč / pár
a 65 Kč / osoba jsou v prodeji na TIC Železný Brod. Neváhejte a pojďte si užít příjemný
večer.
Ateliér Smržovka nabízí: průkazové foto (99 Kč / 8 ks), zhotovení fotografií na místě od
formátu 9 × 13 po A3+ a svatební, produktové, reportážní, ateliérové a realitní fotografie;
www.atelier-smrzovka.cz.
Taneční a pohybová škola Ilma Mgr. Ilony Šulcové Turnov nabízí taneční kurzy pro všechny
věkové skupiny. Více na www.ilma.cz.

Velká výtvarná soutěž pro děti…
aneb vytvořte si vlastní obálku Železnobrodského zpravodaje
Velice děkujeme všem dětem, které se v průběhu roku zapojily do výtvarné soutěže.
Z obrázků, které nebyly otištěny na obálce zpravodaje, bude vytvořena velká výstava při akci
Otevřená radnice (květen 2018).
Pro rok 2018 nám kresby na obálku zpravodaje na téma Architektura Železného Brodu
a okolí vytvoří malířka Jarmila Smetanová.

13

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO Žb
PC kurz pro seniory
Počítačový kurz pro začátečníky z řad seniorů bude zahájen v pondělí 8. ledna 2018
v 12.30 hodin v SUPŠ sklářské (počítačová učebna). Kurz bude probíhat pravidelně každé
pondělí v čase 12.30–14 hodin až do 26. března. Vyučujícím je pan B. Herout. Výuka bude
zahrnovat základy práce na PC a vč. základní výuky v programech Word a Excel, naučíte se
pracovat s e-mailovými schránkami, prozkoumávat internet, facebook a jiné… Cena kurzu
činí 550 Kč / 10 lekcí – první lekce 8. ledna je zdarma.

Fotosoutěž Brody v Brodě
Ve čtvrtek 9. listopadu proběhlo v Havlíčkově
Brodě slavnostní oficiální vyhlášení výsledků
fotografické soutěže Brody v Brodě.
Za Železný Brod získali ocenění v kategorii do
20 let: 1. místo Radek Votoček – fotografie
„Nad peřinou mraků“ a 3. místo Ondřej Mastník
– fotografie „Hřbitovní pavouci“; v kategorii Život
ve městě: 2. místo Václav Kroupa – fotografie
Martina Čermáková: Zimní zátiší
„Jarmark“ a v kategorii Cena města: Petr Pelech –
fotografie „Memento“. Všem výše uvedeným velice gratulujeme a děkujeme za reprezentaci
našeho města. Putovní výstava vítězných fotografií bude k vidění v Městské galerii Vl. Rady
Železný Brod v termínu 14. 1.–12. 2. 2018. Děkujeme také všem ostatním fotografům, kteří
do soutěže své fotografie poslali. Jejich snímky sice v soutěži nezvítězily, ale příjemně doplní
vzhled našeho zpravodaje. Upozorňujeme, že další kolo této soutěže bude vyhlášeno již
v březnu 2018. Takže pokud rádi fotíte, nezapomeňte se do soutěže také přihlásit.
Lucie Chvalinová

městské divadlo
TÁTA one man show

čtvrtek 7. prosince od 19 hodin

Světově úspěšná divadelní komedie o mužích a ženách, ve které se každý
najde... aneb „humorná zpověď novopečeného otce Romana Pomejbo“.
Připravte si kapesníky, protože budete plakat smíchy i dojetím.
Vstup dětí do našeho života všechno změní. Být dobrým tátou si vyžaduje
hodně odvahy, odhodlání a zručnosti. Pánové, nejste v tom sami, přijďte
se podívat, jak se to dá s humorem zvládnout – náš TÁTA má skvělé
nápady a tajné finty! Ženy se naopak na chvíli dostanou do hlavy mužům
a pochopí vše dosud nepochopené. A pokud ještě děti nemáte, anebo vám už odrostly?
Nevadí, určitě se v mnohých situacích najdete i vy.
Vstupné 234 Kč – předprodej od 1. 11. v TIC Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz.
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městské divadlo
VÁNOČNÍ GALAKONCERT

neděle 17. prosince od 19 hodin

Soubor Musica Dolce Vita (Daniela Demuthová, mezzosoprán;
Žofie Vokálková, flétna a Zbyňka Šolcová, harfa) slaví letos
10. jubilejní koncertní sezónu. Při této příležitosti vám
zprostředkuje hudbu z nejkrásnějších skladeb světových
a českých autorů na harfu a flétnu doplněné mezzosopránem.
V programu zazní mimo jiné tyto skladby: J. S. Bach: Altová
árie „Bereite dich, Zion“ z Vánočního oratoria, A. Vivaldi:
Čtvero ročních dob – Zima (largo), vánoční písně z barokních
kancionálů, A. V. Michna: Vánoční noc a směs českých koled
v úpravě J. Krčka.
Vstupné 100 Kč
předprodej probíhá v TIC Železný Brod
a na www.e-vstupenka.cz

	DS TYL Železný Brod
TŘI PRINCEZNY NA KRKU

sobota 9. prosince od 10 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Slovo autora: Pohádková komedie
pro malé, které chvilku i trochu
postraší, ale i pro ty větší a starší,
kterým snad udělá radost, když uslyší
o Louži, Horce, Dvírkách a Šibeňáku.
Král Tojefuk s královnou Bublaninou
a třemi princeznami na krku bydlí
v zámečku na Louži. Pro marnivost
těch tří princezen se královstvíčko
málem ocitlo na dně své slávy. Díky
chytré paní radní se vše v dobré
obrátí. Jak? To už vám neprozradím…
přijďte se podívat a uvidíte!
Hrají: vesnický král Tojefuk – Olda Hudský; stále na jedno očko spící královna Bublanina –
Helena Mališová; paní radní Radová, co vše ví a zařídí – Milena Procházková; princezny,
které mají nejvyšší čas na vdavky Amálka – Štěpánka Borovičková, Kamilka – Kačka Hartlová
a Vendulka – Alena Matějková; komorník Tojfl nebo-li čert – Libor Bryknar, písař Hejlkal
a lesní strašidlo – Jarda Hoření a zahradník nebo-li vodník Jáchym Kořenský a muzikant
– Luboš Hudský. Pomáhají: technika zvukové a světelná – Mirek Hanka, nápovědy – Dana
Seidlová a Naďa Janková, foto Tomáš Kesner.
Vstupné 50 Kč – předprodej probíhá v TIC Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz.
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městské divadlo
Ohlédnutí za rokem 2017
Krátké listopadové dny, ať již
sychravé nebo prozářené nízkým
podzimním
sluncem,
vybízejí
k bilancování. Jaký byl letošní rok,
který zase utekl jak voda? Zdá
se, že přes všechna úskalí, která
přináší dnešní doba, relativně
dobrý. Tedy stručně. V březnu jsme
v Brodě reprízovali pohádku
Havrane z kamene a na přelomu
března a dubna jsme zde
organizovali tradiční divadelní hry,
na kterých mohli diváci vidět pěkná představení ochotníků z Hrádku nad Nisou, Nové Paky
a Vrchlabí. Od začátku roku soubor usilovně cvičil novou autorskou pohádku Karla Svobody
Tři princezny na krku, jejíž premiéra proběhla ve zdejším divadle 27. května. V červnu spolek
tradičním průvodem zahajoval železnobrodský jarmark a 16. září jsme s naší sklářskou
jarmareční písní vystoupili na Skleněném městečku. V sobotu 14. října jsme zajeli se Třemi
princeznami do Bzí a 4. listopadu s Havranem do Chuchelny. Reprízy těchto představení se
pak v Brodě odehrály zpočátku listopadu a prosince.
Při zpětném pohledu se tedy zdá, že byl letošní rok plodný a spolek Tyl v něm opět obhájil své
místo na poli kulturního dění ve městě. Postesknout si je však třeba nad klesajícím zájmem
mladšího diváctva (což je jev obecný) i nad nečekaným uzavřením hostince Na mýtě, který
býval nejen naším tradičním jarmarečním zastavením, ale také důležitým zdrojem inspirace
pro řadu našich kolegů (pisatele nevyjímaje).
A co se chystá na příští rok? Přesný dramaturgický plán zatím nemáme, jisté však je, že
v termínu 26.–28. 1. proběhne v městském divadle další ročník divadelních her, na které
přislíbili účast kolegové z Vysokého nad Jizerou s divadelní hrou Sborovna (26. 1.), kolegové
z Bozkova s hrou Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách (27. 1.) a mládežníci
z Desné s komedií Ať žijí duchové (28. 1.).
Děkujeme Městu Železný Brod za finanční podporu v roce 2017.
za DS Tyl Tomáš Kesner

Ohlédnutí za Jiřím Hlubučkem
Nedostatek místa způsobil, že nemohla být v listopadovém zpravodaji
ke vzpomínce na pana Jiřího Hlubučka připojena fotografie ze
hry Zamilovaní přátelé z roku 1957. Tuto potíž tedy napravujeme
a fotografii Růženy Zemanové a Jiřího Hlubučka z premiéry dne
27. 4. 1957 přikládáme.
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
V měsíci prosinci je otevřeno: úterý–neděle: 13–16 hodin. Upozorňujeme, že v pondělí
25. 12. 2017 a 1. 1. 2018 bude zavřeno. V kterýkoliv jiný den a čas vám na požádání
otevřou pracovníci TIC Železný Brod. Vstupné: 20 Kč a 10 Kč.

BETLÉMY – VÝSTAVA SKLENĚNÝCH A JINÝCH
ŽELEZNOBRODSKÝCH BETLÉMŮ
2. prosince 2017 – 7. ledna 2018

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 1. prosince od 17 hodin.
Na výstavě budou k vidění nejen skleněné betlémy vytvořené různou
technikou (hutní, broušené, figurkové, korálkové…). Zastoupeny
budou i betlémy ze dřeva, papíru, keramiky, moduritu a jiných materiálů.
Věříme, že vás tato výstava potěší, jak v čase předvánočního shonu,
tak i vánočního klidu a mile vás uvede do roku nového.

Výstava SALON V
Zapsaný spolek Občanská beseda připravuje ve spolupráci s TIC Železný Brod další ročník
úspěšné výstavy SALON. Její páté pokračování se uskuteční v termínu od 2. do 25. února
2018. (Vernisáž ve čtvrtek 1. 2. 2018, od 17 hodin).
Tento typ výstavy záměrně stírá rozdíly mezi profesionály a laiky – výstava je určena všem
kreativcům, kteří tvoří z vlastního přesvědčení – a to bez ohledu na zvolenou výtvarnou
techniku. Zájemci mohou vystavit své obrazy, grafiky, kresby, fotografie, koláže, plastiky,
produktový design nebo jiné umělecké artefakty, podle podmínek uvedených na zadní
straně přihlášky. Během konání výstavy bude i tentokrát probíhat veřejné hlasování, přičemž
autor s nejvyšším počtem hlasů získá možnost realizovat v galerii samostatnou výstavu
v následujícím roce!
Zájemci o účast na výstavě SALON V musí nejpozději do 15. ledna 2018 vyplnit
přihlášku, na přihlášky po tomto datu nebude brán zřetel. Přihláška je na
www.zeleznybrod.cz/galerie nebo si ji lze osobně vyzvednout na TIC Železný Brod.
MgA. Martin Hlubuček

Přijmeme pracovníka pro galerii
Na „Dohodu o provedení práce“ přijmeme manuálně zručného pracovníka na stavění
skleněných vitrín. Zájemci hlaste se na TIC Železný Brod. Případné zaučení proběhne
během měsíce ledna.
Lucie Chvalinová
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Městské muzeum v Železném Brodě
Sklářská expozice, která představuje historii sklářské výroby na Železnobrodsku a galerii
světově proslulých výtvarníků Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského, se nachází
v budově spořitelny na náměstí 3. května. V prosinci bude otevřena v čase 9–12 a 13–16
pouze ve čtvrtek 7., 14., 21 a 28. 12. (Zimní sklářské čtvrtky) a o víkendech: 2.–3.,
16.–17. a 30.–31. 12. 2017.

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM LETNÍ SKLÁŘSKÁ DÍLNA 2017
Výstava výsledků 6. ročníku sklářského sympozia Letní sklářská dílna. Po pěti proběhlých
ročnících, které se odehrávaly v huti sklářské školy, byl pro změnu letošní ročník ve znamení
malovaného skla. A protože jsme upustili i od společného tématu, měli vyzvaní výtvarníci ve
své tvorbě naprosto volnou ruku. Pozvání na LSD 2017 přijali: studio Cave Canem – Petra
Kučerová a Jiří Kučera, Zdena Hušková a Eva Vlasáková.
Vstupné na výstavu je v rámci vstupného od muzea
Národopisná expozice zaměřená na město a blízké okolí se nachází v roubeném domě
zvaném Běliště. V prosinci bude otevřena o Vánočních trzích a dále v čase 9–12
a 13–16 pouze v úterý 26. 12. a o víkendech: 2.–3., 16.–17. a 30.–31. 12. 2017.

Vánoční trhy

6.–10. prosince od 9 do 17 hodin
Vánoční trhy na Bělišti proběhnou letos opět v prvním prosincovém týdnu. Návštěvníci budou
moci vybírat dárky ze širokého sortimentu zboží, ochutnat vyhlášený Bělišťák a čerstvé
pečivo a nákupem drobných výrobků a bylinek podpořit činnost Spolku zdravotně postižených
Železného Brodu. SVČ Mozaika připraví,
zvláště pro mladší návštěvníky, tvůrčí dílnu.
Trhy budou v přízemí domu provázeny
vánoční výstavou. Akce bude zpestřena
předváděním řemesel – bude možné
obdivovat výrobu textilních vánočních
ozdob, paličkované krajky, patchworku
a pletení z pedigu. Před Bělištěm vystoupí
v pátek od 16 hodin žáci ZUŠ Železný
Brod s dechovými nástorji pod vedením
Rudy Müllera. V sobotu od 14 hodin se
uskuteční akce s názvem Andílkování.
Hravé a smavé andělské odpoledne zajistí
RC Andílek. Těšit se mimo jiné můžete na
andělskou stezku, zpívání, kutění, výstavku
a od 15.30 hodin na divadélko. V neděli od
14 hodin sehrají děti z loutkařského
kroužku SVČ Mozaika krátkou pohádku.
Vstupné 5 Kč; 10 Kč
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muzeum a galerie detesk
Železný Brod, náměstí 3. května 20
otevřeno: denně 9–17 hodin
Muzeum společnosti Detesk představuje neustále doplňovanou sbírku především autorských
prací významných sklářských výtvarníků. Vystavena jsou převážně díla umělců působících
v našem regionu, pro názornost je ale doplňují i díla dalších významných uměleckých
osobností, např.: Josefa Drahoňovského nebo René Roubíčka. Na sklářské slávě Železného
Brodu se významně podílely skleněné figurky, kterým je také věnována část muzea.

Zuzana Kadlecová – „ZPĚT DO SYSTÉMU“

Pouze do 10. prosince si můžete prohlédnout výstavu obrazů a kreseb akademické malířky
Zuzany Kadlecové.
Vedle figurální tvorby vystavuje autorka i díla z oblasti abstraktního umění. Zajímavé je
i nahlédnutí do její tvorby ilustrační.

Jaroslav Hudský – OBRAZY
15. 12. 2017–18. 2. 2018

Pozapomenutou osobnost železnobrodského rodáka Jaroslava Hudského, někdejšího
ředitele Městské spořitelny a neúnavného hybatele spolkového a společenského života,
si připomeneme prostřednictvím jeho malířského odkazu. Jaroslav Hudský se narodil
v roce 1887 do rodiny zámečníka Františka Hudského. Dobré rodinné zázemí mu umožnilo
vystudovat Obchodní akademii v Hradci Králové a tím byla určena celá jeho další profesní
dráha. V osobním životě byly ale jeho zájmy mnohem pestřejší a barvitější. K výtvarnému
projevu tíhl už od mládí a intenzivně ho rozvíjel po celý svůj život. Byl malířem samoukem,
který čerpal inspiraci od tehdejších mistrů krajinářů. Později jeho tvorba dostala silný
impuls a byla značně ovlivněna jeho přátelstvím s malířem Vlastimilem Radou. Hudského
krajiny i malebná zákoutí jsme na výstavu vybrali ze soukromých sbírek a sbírkového fondu
Městského muzea. Výstava je připravena ve spolupráci s Městským muzeem v Železném
Brodě.

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vybíráme z programu KC Kino Železný Brod
Prosincový program má několik jednoznačných taháků. Pro děti to bude určitě pokračování
velmi úspěšného a povedeného snímku Paddington o medvídkovi z pralesa, který se
vydal do Londýna. V tomto pokračování se Paddington už šťastně usadil s rodinou
Brownových a je oblíbeným členem místní komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek
ke 100. narozeninám své tety Lucy, začne pracovat... Druhým dětským, nebo lépe řečeno
rodinným snímkem bude v předvánočním čase nový český film Přání k mání. Nadčasovým
příběhem chtějí filmaři navázat na tradici českých hraných filmů pro celou rodinu, ve kterých
je současné prostředí prošpikováno fantazií a ve kterých se může stát cokoliv. „Nejsou tu
hrady, draci, princezny ani princové,“ upozorňuje ale režisér Vít Karas na to, že film není
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
klasická pohádka. „Přání k mání je prostě
vánoční příběh s trochou kouzel. Pro mě
je to návrat k filmům, jakými byl třeba Pan
Tau nebo Lucie postrach ulice.“ Oba tyto
filmy uvedeme hned dvakrát.
Stejně tak se dvakrát představí asi největší
lákadlo konce roku, další pokračování
série Star Wars: Poslední z Jediů. O ději
film Star Wars
v tuto chvíli víme pouze to, že pokračuje
sága rodu Skywalkerů a že postavy předchozího filmu spolu s legendárními hrdiny galaxie
prožívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí prastará tajemství Síly a šokující
události z minulosti. Nicméně fanoušci série víc vědět ani nepotřebují... Film uvedeme
jednou v českém znění a podruhé v původním znění s titulky.
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.
David Pešek

další pozvánky ze žb a okolí
VÁNOČNÍ TRHY
S KULTURNÍM PROGRAMEM A ZAKONČENÉ ROZSVÍCENÍM STROMU
pátek 1. prosince od 10 do 17 hodin

Železný Brod, náměstí 3. května
Během celého dne si můžete nakoupit rozličné vánoční dekorace a naladit se tak na adventní
čas. Kulturní program bude probíhat od 10 hodin. Podrobný program uvedeme v den konání
akce na podiu. Do programu budou zapojeni žáci ze ZUŠ Železný Brod, SVČ Mozaika
a Glass Gospel. Program zpěvem vánočních koled a následným rozsvícením stromu zakončí
předškolní děti z MŠ (od 16.30 hodin).
Pořádá IKS Železný Brod
Vánoční strom, který v letošním roce zdobí naše náměstí, rostl u tělocvičny před ZŠ Školní
v Železném Brodě.

SPOLEČENSKÝ PLES

sobota 2. prosince od 17 hodin

Železný Brod, sokolovna
V programu je připraveno vystoupení členů FSA (Děti na startu, Hip Hop, sportovní aerobik,
fitness týmy, gymnastická přípravka, atd.), diskotéka, vystoupení pro děti. Od 21 hodin bude
probíhat After Party. K tanci hraje DJ Michal Brožek a večerem provází moderátor Jarda
Hoření.
Vstupné 50 Kč (prodej vstupenek ke stolům na mob.: 602 252 677),
100 Kč (na místě), vstupenky jsou slosovatelné
Pořádá Sportovní akademie FSA Jany Boučkové
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PARKOVACÍ DŮM, LÁVKA A KULTIVACE OKOLÍ SÍDLA LIBERECKÉHO KRAJE

další pozvánky ze žb a okolí
DVĚ MIKULÁŠSKÉ AKCE NA HRUBÉ HORCE
sobota 2. prosince

Hrubá Horka, sokolovna

DĚTSKÉ MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
od 14 hodin

Zveme vás (bez ohledu na věk) k prožití odpoledne s perfektní disko hudbou a radosti z pohybu
dětí. Mikuláš s čertem a andělem určitě přijde. Nenechte si ujít sportovní a dovednostní hry
i tanec. Balíčky pro děti na mikulášskou nadílku objednávejte u paní Cincibusové
(mob.: 607 803 427). Občerstvení jak pro malé, tak i pro odrostlejší je zajištěno.
Vstupné pro dospělé 30 Kč, děti zdarma
Pořádá TJ Sokol Hrubá Horka

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
od 20 hodin

Zveme vás na příjemné posezení při dobré hudbě a u dobrých horeckých specialit.
K poslechu a tanci hrají Kapelníci.
Vstupné 70 Kč
Pořádá ČČK Hrubá Horka

„DO RAKVIČKY CO NEJZDRAVĚJŠÍ“
středa 6. prosince od 18.15 hodin

Železný Brod, tělocvična sklářské školy
Srdečně zveme na přednášku a besedu s paní RNDr. Scarlett Vasilukovou-Rešlovou, CSc.
Protože paní doktorka u nás už mnohokrát přednášela nebo vedla semináře, nebudu ji nijak
představovat. Tentokrát chce nabídnout komplexní adventní poradu a aktivní setkání. Jak
sama upřesňuje, bází tohoto setkání bude tentokrát cvičení – jak se optimálně „povalovat“
ku prospěchu těla i ducha. Pro svěží, ale i pro životně pokročilé. Pomůcky: oděv, ve kterém
lze cvičit; podložka nebo prostěradlo natahovací na žíněnky; protože jsou v tělocvičně
k dispozici pouze čtyři žíněnky, vezměte s sebou i karimatku nebo jinou vhodnou podložku,
aby to povalování nevyznělo moc tvrdě; polonafouknutý míček o průměru asi 30 cm (pro
ty, co míč nevlastní, nebo si ho nemohou obstarat, několik kousků přiveze); psací potřeby
a promyšlené dotazy s sebou. Jsme rádi, že paní doktorka opět přijala naše pozvání a budu
moc rád, když zájemci zaplní tělocvičnu.
Na závěr připojuji ještě přání jménem celé místní skupiny ČKA – Český ráj
Přejeme všem našim příznivcům, podporovatelům a návštěvníkům
našich aktivit – i těm budoucím, usebraný čas adventní, krásné prožití
Vánoc, veselý závěr starého roku a požehnaný rok nový. Těšíme se
na další setkávání.
Ing. arch. Martin Tomešek

21

další pozvánky ze žb a okolí
HRÁTKY S PAMĚTÍ

úterý 12. prosince od 10 hodin

Železný Brod, Dům s pečovatelskou službou (ul. Obránců míru)
Sociálně-aktivizační služba pro seniory proběhne ve dvou termínech i během letních
prázdnin. Trénink paměti s lektorem Zdeňkem Chourou, pracovníkem v sociálních službách
a členem České alzheimerovské společnosti. Dobrou náladu a tužku s sebou.
Vstupné 15 Kč

XII. ADVENTNÍ KONCERT GLORIA I GAUDIUM
sobota 9. prosince od 16 hodin

Bzí, kostel Nejsvětější Trojice
Česká historická píseň (zvláště adventní) mezi „kostelem a hospodou“ … zahraje soubor
Fragium 16. Soubor historické hudby ve složení Darina Jašíková (barokní housle), Martina
Záhorová (flétna a zpěv), Jan Záhora (varhany), Jiří Bartoš Sturz (zpěv, tromba marina
(trumšajt) a úvodní slovo).
Koncert pořádá BZOS a koná se s finanční podporou Města Železný Brod
Více na www.bzos.cz

Ch. Gounod: MŠE NA POČEST SV. CECILIE
neděle 10. prosince od 18.30 hodin

Železný Brod, kostel. sv. Jakuba Většího
Druhou adventní neděli se představí pěvecký sbor Janáček z Jablonce nad Nisou,
špičkové pěvecké těleso mezi amatérskými soubory s dlouholetou tradicí. Sbor byl založen
v roce 1949 a v současné době má šedesát členů všech věkových skupin. Uměleckou
vedoucí sboru je paní Olga Fröhlichová, manažerem pan Pavel Kopáček, sólisty paní Dana
Zahrádková (soprán) a pan Josef Stašík (tenor). Bohatý repertoár pěveckého souboru
Janáček reprezentují skladby různých časových období. V podání souboru můžeme slyšet
duchovní skladby, operní sbory či upravené lidové písně. Sbor má nahrány gramofonové
desky, audiokazety, CD a nahrávky v Českém rozhlase. Pěvecký sbor Janáček je velmi
činný v zahraničí. Vystupoval s prestižními hudebními tělesy, projel řadu zemí Evropy,
koncertoval v USA. Soubor má za sebou mnoho vystoupení také na půdě naší republiky.
Mezi nimi jmenujme účast sboru na Pražském jaru v roce 1986.
Vstupné dobrovolné
Pořádá IKS Železný Brod
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RECITÁL VLASTY REDLA

středa 13. prosince od 19 hodin

KC Kino Železný Brod
Vlasta Redl – samorostlý všeuměl (skladatel, textař a zpěvák, spisovatel, studiový hráč,
aranžer, hudební režisér a producent, podílel se na téměř 60 albech, taktéž autor divadelní
a filmové hudby). Jeho hudební tvorba je žánrově nevyhraněná a proto těžko definovatelná,
snadno rozpoznatelný je ale jeho osobitý autorsko-aranžerský rukopis, který často kombinuje
tradiční melodické a harmonické linie moravského a slovenského folklóru s progresivními
prvky současných hudebních směrů (rock, r&b, jazz, funky, blues). Více na www.redl.cz.
Vstupné 290 Kč (předprodej v TIC Železný Brod), 340 Kč (na místě)
Pořádá IKS Železný Brod

ŽIVÝ BETLÉM

sobota 16. prosince od 17 hodin

Železný Brod, náměstí 3. května
Ochranovský sbor při ČCE – Jednota bratrská (na Brodci)
Nevídané hvězdy svit
vedl krále v chudý byt
tam, kde u nebeských bran
čekal na ně nebes Pán.
Kéž i nás té hvězdy zář
vede, Pane, před tvou tvář.
Vyhlížíte vánoční hvězdu, která
oznamovala narození Krista Pána?
Přijde vás zlákat k cestě do Betléma.
Objeví se v sobotu 16. prosince
v 17 hodin na náměstí před radnicí
v Železném Brodě. Prvně se tak
stalo v roce 2011.
Na cestě do Betléma – do Ochranovského sboru (na Brodec) – vás doprovodí i andělé
a můžete si s nimi cestou zazpívat koledy. Cestou potkáte krále Heroda a před cílem na
farním palouku také pastýře. Svatá rodina vás přivítá ve velkém sále. Tak vyzrajeme na
případné nevlídné počasí. Po klanění králů vás svatá rodina pozve k občerstvení a zahřátí
v malé modlitebně. Pro koho není snadná cesta z náměstí, může přijet přímo do cíle
a počkat na průvod v teple. Těšíme se na vás!
Dále vás zveme v neděli 17. 12. od 16 hodin na koncert souboru Řetízek ze ZUŠ Železný
Brod (kaple ČCE, velký sál) a na bohoslužebná shromáždění 24. 12. a 25. 12. s večeří Páně
(vždy od 9 hodin).
Vánoční svátky nám opakovaně připomínají, že nás Bůh miluje a přeje nám pokoj. To jsou
krásné dary nejen pro Vánoce. Tak nebeské zástupy odpověděly na zvěst anděla, že se
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narodil Kristus Pán: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má
zalíbení.“ Bůh v nás má zalíbení, miluje nás takové, jací jsme. Se svou láskou nečeká, až
se snad staneme dokonalými. Miluje hříšníky, když jim dává Spasitele! To proto, aby mohli
přemýšlet o svém životě a nasměrovat ho k pokoji. Na nebeských výsostech Bůh svou slávu
má a nikdo mu ji nevezme. Ale k našemu pokoji na zemi patří i to, že budeme Boha poznávat
jako nebeského Otce, který nám přeje. Že nebudeme odmítat jeho lásku, která nás uschopní
pokoj nejen přijímat, ale i působit mezi sebou navzájem. Že budeme do svého rozjitřeného
světa přinášet dobré myšlenky i skutky, dobré vztahy a úsměvy.
Ať se vám to daří!
Jiří Polma
Požehnané a radostné Vánoce vám přeje Ochranovský sbor při ČCE v Železném Brodě –
Jednota bratrská. A přejeme vám pokojný rok 2018!

VÁNOČNÍ POSEZENÍ DŘÍVE NAROZENÝCH
čtvrtek 21. prosince od 15 hodin

Železný Brod, restaurace Sport (ul. Masarykova)
Předvánoční posezení spojené s drobným pohoštěním. V programu vystoupí děti z mateřské
školy. Dále se můžete těšit na písničkové putování s divadlem Andromeda. Kapelník
Velkopopovické kozlovky J. Dodo Slavík a Andrea Sousedíková vám zahrají staré i novější
hity Velkopopovické kozlovky a další světově známé hudební šlágry. Přijďte si posedět,
popovídat, zavzpomínat, zatančit si, dobře se pobavit a načerpat vánoční atmosféru.
Pořádá Odbor sociálních věcí MěÚ Železný Brod ve spolupráci s IKS Železný Brod

KOLEDOVÁNÍ NA POUŠTI

úterý 26. prosince od 13.30 hodin

Železný Brod, kostelík sv. Jana Nepomuckého Na Poušti
Srdečně zveme na tradiční koledování o druhém svátku
vánočním na svatého Štěpána. Na základě hlasování
koledníků v minulém roce zahájíme „Francouzskými
koledami“, které nacvičí kostelíčkový filharmonický sbor.
Poté se budou moci přidat všichni přítomní s koledami
českými. A protože je Evropa velké společenství národů,
je stále z čeho vybírat, i letos budou rozhodovat přítomní
koledníci hlasováním, která země bude následovat
v roce příštím. Hlasovací lístky si vyrobí každý sám, stačí
napsat na papírek zemi, jejíž koledy by hlasující za rok
rádi slyšeli. Rozhodne prostá většina odevzdaných hlasů
pro tu kterou evropskou zemi. Jenom připomínám, že
řecké a irské koledy už byly.
Zveme všechny zpěváky i nezpěváky z blízka i z dáli.
Alena Čermáková:
Zima na Poušti (soutěžní
Přijďte se potěšit srdečnou pouštěckou atmosférou.
foto Brody v Brodě)
Kdo bude chtít koledníky a spolukoledníky potěšit
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či odměnit, ať vezme nějaké vánoční dobroty nebo jiné rychle využitelné kalorie či dárky
s sebou. Už teď každému dobrodinci srdečně děkujeme. A něco teplého na zahřátí těla
i ducha připravíme.
Přejeme všem koledníkům i nekoledníkům krásné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí a
zdraví v novém roce. A těšíme se na tradičně bohatou účast! Nejen na koledování, ale i na
dalších akcích na kostelíčku. Na svatojánskou pouť si prosím už nyní rezervujte sobotu
19. 5. 2018. Jsme moc rádi, že nás podporujete nejen svou účastí.
za organizátory Martin Tomešek

KARA SEVDE (TEMNÁ LÁSKA)

do 15. prosince, vždy pouze po–pá: 8–18 hodin

Kotelna Železný Brod, architekty oceněný výstavní prostor
Výstava renomovaného umělce Heshama Malika, který svým osobitým způsobem na
plátně rozehrává témata týkající se různých podob lásky, včetně jejích stinných aspektů
jako je potřeba ovládání, moci a závislosti. Malik je původem z Indie, studoval na Waterloo
Univerzitě v kanadském Torontu, mnoho let cestoval po světě, kde se etnograficky věnoval
studiu různých nativních kultur. Dnes žije se svou rodinou v České republice.
Soubor Temná láska se představuje ve dvou formátech – na 20 plátnech a na 12 dřevěných
výtvarných realizacích, doplněných autorovými příběhy.

ZIMNÍ SKLÁŘSKÉ ČTVRTKY aneb PO STOPÁCH SKŘÍTKA STŘÍPKA
do 15. března 2018

Železný Brod
Jedinečná možnost navštívit vždy ve čtvrtek 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., MISAMO
– AAC, s. r. o., Glasstech s. r. o., Ateliér Pavlíny Čambalové a Lampglas s. r. o. a nově
také sklářka Jana Šavrdová a Sklářské studio Oliva. Při návštěvě a prohlídce můžete sbírat
razítka, za která obdržíte skleněnou postavičku skřítka Střípka.
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
V pracovních dnech mezi svátky (27.–29. 12.) a od úterý 2. ledna otevřena v běžném režimu
(9–17.30 hodin); zavřeno bude pouze o státních svátcích. Přejeme všem našim čtenářům
i ostatním občanům krásný a pohodový adventní a vánoční čas.

Z knižních novinek nabízíme
A. J. Finn: Žena v okně
Hrdinka originálního thrilleru trpí agorafobií, žije sama, uzavřená ve vlastním světě. Ze
svého domu nevychází, dny tráví popíjením vína, sledováním starých filmů a špehováním
sousedů. Jednoho dne zahlédne něco, co neměla. Její už tak nejistý svět se začne rozpadat
a na povrch vypluje šokující tajemství…
L. Moriarty: Šílené výčitky
Pedantská účetní Erika a bohémská violoncellistka Clementine toho mají společného jen
málo, ale přesto jsou prakticky odjakživa nejlepší kamarádky. A pak je jednoho krásného
dne pozve obě i s jejich manžely Eričin soused na grilování. Co se na obyčejné garden party
mohlo přihodit tak strašného, že teď všichni litují, že pozvání přijali?
Ch. Martin: Hora mezi námi
Přichází bouře a provoz na letišti je ochromen. Ashley se bojí, že nestihne vlastní svatbu, na
chirurga Bena čekají pacienti. Ačkoli se nikdy neviděli, objednají si spolu charterový let, aby
se dostali domů dřív. Jejich letadlo se ale zřítí a oni se ocitají uprostřed zasněžených hor
bez naděje na záchranu.
M. Formanová: Povídky na tělo
Soubor kratších povídek, které spojuje společné téma – partnerské a intimní vztahy
v nejrozmanitějších podobách. S pochopením a humorným nadhledem líčí mnohdy bizarní
situace a trapasy, v nichž se ocitáme v důsledku konfrontace našich snů, cílů a záměrů
s realitou.
A. Sedláčková: Každý něco tají
Známá filmová režisérka přichází s příběhem z prostředí filmových herců. Nabízí nejen
poutavé a napínavé čtení o souboji známé herečky s bulvárem, ale klade také otázky, v jaké
společnosti žijeme a jaké etické mantinely jsme schopni svému jednání klást.
M. Šichtařová a V. Pikora: Robot na konci tunelu
Dvojice známých ekonomů a popularizátorů světa peněz přichází s výbušnou zprávou
o stavu dnešního světa. Stojí lidstvo na prahu ráje, anebo naopak pomalu degeneruje a řítí
se vstříc svému konci?
Dana Hudíková a Irena Matoušová
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
4. 12.	Úřední den od 14 hodin
4. 12. V čase od 14 do 15 hodin se bude vybírat záloha 5 000 Kč na pobyt v Harkánech
2018. Nezapomeňte.
6.–10. 12.	Vánoční trhy na Bělišti
Navštivte naše prodejní místo, kde najdete naše tradiční vánoční výrobky (štěstí, čaje,
bylinky, háčkované ozdoby a háčkované hračky pro děti, svícínky, pletené ponožky
a bačkory, sušenou zeleninu, křížaly a jiné drobnosti). Přijďte si vybrat, těšíme se na vaši
návštěvu.
13. 12. Šlápoty – sejdeme se v 14.15 hodin na Malém náměstí, odkud půjdeme do
budovy autoškoly (u koupaliště), kde nám pan J. Novotný bude promítat fotografie z našich
zájezdů. Přijďte si odpočinout od vánočního shonu a zavzpomínat na výlety, které jsme
uskutečnili. Občerstvení lze zakoupit na místě. Srdečně zveme všechny zájemce.
18. 12.	Ruční práce od 14 hodin – vánoční úklid klubovny
20. 12.	Klub ONKO – DIA od 14 hodin
Děkujeme všem našim členům, kteří se zapojili do přípravy na vánoční trhy na Bělišti
a zároveň děkujeme Mgr. P. Hejralové za to, že nám dává možnost zúčastnit se těchto trhů.
Plán činnosti na rok 2018 dostane každý člen nejpozději do 15. 1. 2018.
Sledujte aktuální zprávy ve vývěsce na tržnici.
Všem členům našeho Spolku a všem přátelům přejeme příjemné prožití vánočních svátků,
zdraví, štěstí a pohodu po celý rok 2018.
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

sport
TJ Sokol Železný Brod, lyžařský oddíl
Dne 3. 11. proběhla ve Velkých Hamrech sokolská soutěž
všestrannosti dětí. Děti závodily v plavání, člunkovém běhu,
skoku do dálky sounož a šplhu. Za TJ Sokol Železný Brod
nás reprezentovalo pět dětí z oddílu lyžování.
Za vynikající výsledky gratulujeme Kateřině Vokounové
(2. místo), Matouši Skrbkovi (3. místo), Sebastiánovi Skrbkovi
(1. místo), Šimonu Larvovi (1. místo) a Matyáši Larvovi.
Jaroslava Skrbková, předsedkyně LO
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sport
T. J. Sokol Těpeře
V neděli 3. prosince od 14.30 hodin srdečně zveme všechny děti na Dětskou
Mikulášskou diskotéku. Hraje DJ Brožek a možná přijde i Mikuláš…
Tímto děkuje Městu Železný Brod za poskytnutí účelových dotací v roce 2017. Všechny
poskytnuté částky byly, nebo do konce roku 2017 budou, využity v souladu s účelem, na
který byly poskytnuty. Poděkování patří také členům Kulturně-společenské komise a Komise
pro sport, kteří doporučili naše žádosti Radě města ke schválení. Při realizaci projektů, ať
již sportovních, či kulturně-společenských, bylo vždy deklarováno, že byly uskutečněny
za finanční podpory Města Železný Brod. Každá, i ta sebemenší finanční podpora, je pro
naši jednotu velmi cenná, neboť nám pomáhá v naší dobrovolné neziskové činnosti. Naše
poděkování patří i pracovníkům IKS Železný Brod za propagaci akcí v Železnobrodském
zpravodaji, na webových stránkách Města Železný Brod a v městském rozhlase. Zároveň
vyslovujeme poděkování všem, kteří se našich akcí zúčastňují a dávají tak naší práci smysl.
Přejeme všem čtenářům Železnobrodského zpravodaje požehnané vánoční svátky, hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v nadcházejícím roce 2018.
za T. J. Sokol Těpeře Dagmar Sobotková, jednatelka
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Uzavření školských zařízení v době Vánoc
Informujeme rodiče, že mateřské školy v Železném Brodě (MŠ Slunečná, MŠ Na Vápence
a MŠ Stavbařů) budou v období Vánoc uzavřeny v termínu 23. 12. 2017–1. 1. 2018.
Na základních školách budou Vánoční prázdniny v termínu 23. 12. 2017–2. 1. 2018. Do
školy tak v novém roce půjdou děti až ve středu 3. ledna 2018.

Mateřská škola Na Vápence
Den se skřítkem Bramboráčkem
Podzim přímo vybízí k aktivitám, které prohlubují u dětí zájem o přírodu, její poznávání
a ochranu. Všímáme si změn, kterými podzimní příroda prochází a toho, jak dalece tyto
změny ovlivňují člověka, který je její součástí, co mu přináší a jak je pro něj příroda důležitá.
Zároveň se snažíme vést děti k vytváření základních sociálních dovedností a postojů.
Vytváříme tak předpoklady jejich dobrého soužití v dětském kolektivu, pozitivních postojů
a vztahů k ostatním dětem.
Děti se nejlépe učí zkoumáním, pozorováním a vlastními prožitkovými činnostmi. Vedeme
je proto tímto způsobem i k pozitivnímu vztahu a respektu k přírodě a druhým lidem.
A protože si zároveň uvědomujeme důležitost spolupráce a jednotného působení s rodinou,
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pozvali jsme ve středu 18. října na
školní zahradu i rodiče. Nejdříve
jsme jim a podzimnímu skřítkovi
zazpívali a zatančili. Pak už se děti
rozeběhly po zahradě a společně
s
rodiči
různým
způsobem
„Bramboráčkovi“ pomáhaly. Na
všech stanovištích byla v hlavní roli
obyčejná brambora. Vyráběli jsme
další skřítky, aby Bramboráček
nebyl nikdy sám, hříbky z brambory
mu zajistily potravu na zimu. Pomocí bramborových tiskátek jsme plnili papírové pytle, jinde
jsme skutečné brambory kouleli Bramboráčkovi do sklepa a tam je rovnali podle velikosti. Na
dalším stanovišti děti skřítka krmily tak, že mu házely bramboru přímo do pusy, a aby hezký
podzim vydržel co nejdéle, vyráběly z plátku brambory sluníčka.
Za pomoc skřítkovi a dobře vykonanou práci mohli pak všichni zúčastnění ochutnat bramboru
pečenou v ohýnku, tak jak to dělali lidé dříve. Paní kuchařka napekla skvělé bábovky a pro
zahřátí uvařila pravý „skřítkovský čaj“ z plodů naší zahrádky. Tou nejdůležitější odměnou
všem bylo ale vědomí, že jsme někomu pomohli a udělali radost, protože přece člověk nikdy
neví, kdy bude sám pomoc druhých potřebovat.
Pro nás učitelky a celý personál mateřské školy, kterému tímto děkuji za pomoc, byly ale
největší odměnou rozzářené oči a šťastné úsměvy našich dětí a kladné ohlasy jejich rodičů.
Prvního listopadu jsme společně s prvňáčky ze ZŠ Školní oslavili „Halloween po česku“ a už
se těšíme na další „školkovská“ dobrodružství.
Jitka Jírová, ředitelka školy

Základní škola Pelechovská
Pozvánka na předvánoční tvořivé dílničky
Kolektiv učitelů a žáků vás srdečně zve v úterý 19. prosince od 15 hodin na „Předvánoční
tvořivé odpoledne“. Připraveny pro vás budou dílničky (zdobení perníčků, výroba vánočních
dekorací, skleněné lepení,…), posezení v kavárně a zaručeně skvělá nálada všech
přítomných. Zahájení programu proběhne v 15 hodin ve společenském sále. Přijďte a užijte
si s námi vánoční atmosféru.
za vedení ZŠ Pelechovská Tomáš Hartl, zástupce ředitele
Při tvořivém dopoledni se můžete těšit i na dílničky Ateliéru Pouzarová a navštívit jejich nový
ateliér v budově školy naproti učebně výtvarné výchovy. Při vánoční dílničce si budete moci
vyrobit tradiční vánoční ozdoby ze skleněných perliček. Během prosince budou probíhat
vánoční dílny i mimo tento termín (19. 12.) – program dílen a workshopů sledujte na fb/
AtelierPouzarova.
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Okresní finále ve futsalu v Jablonci nad Nisou
Čtvrteční
zachmuřené
dopoledne
se vůbec nepodobalo nostalgické
dušičkové náladě, ba právě naopak se
optimistická nálada šířila mezi našimi
sportovci jako prvního července. Důvod
byl zřejmý, dokázali jsme zvítězit
v okresním finále futsalového turnaje.
Úspěch je o to výraznější, neboť se nám
podařilo porazit fotbalisty FK Jablonec
nad Nisou ze ZŠ Mozartova, navíc
i soupeře ze ZŠ Pasířská, Jablonec nad
Nisou.
Turnaj jsme zahájili proti jasnému
favoritovi turnaje ZŠ Mozartova.
Zpočátku na hřišti jednoznačně dominoval soupeř, předváděl kombinačně rychlou hru.
Naši borci se v první části utkání spíše seznamovali s futsalovým míčem, který je menší
a má jiné vlastnosti než klasický fotbalový, a přechod přes soupeře byl víceméně ojedinělý.
Po patnáctiminutovém poločase, ve kterém jsme obdrželi dvě branky, jsme udělali několik
hráčských přesunů, což se na začátku druhého poločasu ihned projevilo a dokázali jsme
v krátkém časovém sledu vstřelit soupeři tři branky. Zaskočení protihráči se pustili do
„dobývání naší světnice“, z čehož jsme vytěžili breakovou situaci a vsítili čtvrtou branku. Tlak
soupeře sílil a po neuhlídaném náběhu na středu hřiště soupeř naši gólovou převahu snížil
na jednobrankový rozdíl. Naši chlapci se však nerozklepali a vzápětí si po dalším breaku
pojistili vítězství pohledným gólem na 5:3.
V druhém utkání žáci ZŠ Mozartova jasně rozstříleli ZŠ Pasířskou 16:0. Naším úkolem bylo
proti žákům ze ZŠ Pasířské neprohrát, což jsme dokázali, a utkání jsme ovládli jak herně, tak
výsledkově. Šest gólů v soupeřově síti nám zajistilo první postupovou příčku.
	Děkuji klukům za předvedený výkon a krásný sportovní zážitek.
Tomáš Hartl

Dílnička pro maminky
Ve čtvrtek 12. října ožila školní družina 1. kreativní dílničkou. Pod rukama šikovných
a laskavých maminek a jednoho tatínka a za aktivní pomoci dětí tu vznikaly výrobky pro
charitativní „krámeček“ na podporu spolku Andělé bez křídel a útulků Azyl pes Krásný
Les a Srdcem pro kočky. Až nás v předvánočním čase navštívíte, budete moci zakoupit
krásné dekorace z keramiky, vonné léčivé oleje i octy, pečené čaje i čalamády, vlastnoručně
vyrobené kuchařky, dekorativní plůtky na zeď i senzační podložky pod šálky či květináče.
Ruku k dílu přiložilo 19 rodičů a tři paní učitelky. Budeme se těšit, že na příští akci přijde
minimálně stejné množství nadšenců se srdcem na pravém místě... s radostí přivítáme i vás.
Diana Hujerová, asistent pedagoga
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Z deníku čarodějnice Agáty…
V pátek 3. 11. v podvečerních hodinách se před školou
zjevovaly malé či velké čarodějnice, duchové a strašidla.
Pod dohledem čarodějnice Agáty a jejích pomocníků
byly nadpřirozené bytosti rozděleny do skupin a za
dohledu dospělých se vydaly na strašidelnou cestu
s názvem – Kdopak by se duchů bál? Za svitu měsíce se
setkaly s kostlivcem, který jim ukázal cestu do říše duchů,
bezhlavých rytířů, bílých paní, upírů, lesních strašidel
a zakletých princezen. Po vyčerpávající cestě, kdy se
všichni ve zdraví vrátili do školy, na ně čekaly strašidelné
špagety s omáčkou, které uvařila sama Agáta, a proto se to
na stole hemžilo hady, červy a jinou havětí. Zkrátka ňamka.
Po večerní hygieně všichni zalezli do svých spacáků
a usínali s úsměvem na tváři. O čem se jim asi zdálo?
Děkuji všem učitelům, rodičům a žákům, kteří se na této
akci podíleli.
Lada Palová, školní družina

Základní umělecká škola
V měsíci prosinci vás srdečně zveme na:
1) neděle 3. 12. od 18 hodin v kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodě
Jakub Jan Ryba: Česká mše půlnoční
účinkuje: Pěvecký sbor Antonín Dvořáka a Turnovské orchestrální sdružení
2) úterý 5. 12. od 17 hodin v komorním prostředí obřadní síně MěÚ Železný Brod
Žákovské matiné – malý školní koncert
účinkují: začínající i pokročilí žáci ZUŠ
3) úterý 12. 12. od 18 hodin v Městském divadle Železný Brod
Tradiční vánoční koncert ZUŠ
účinkují: žáci všech oborů, svými výkony potěší sólisté i různá komorní a souborová
seskupení
4) neděle 17. 12. od 16 hodin v Ochranovském sboru při ČCE – Jednota bratrská (na Brodci)
Adventní koncert
účinkují: dětské pěvecké sobory Hvězdičky a Řetízek
V prosinci máte možnost naše žáky vidět a slyšet ještě na těchto akcích: 1. 12.
zahrají děti z dechového a smyčcového oddělení při rozsvěcení vánočního stromu, žesťový
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kvintet zahraje 9. 12. na Vánočních trzích na Bělišti a 14. 12. na Vánočních slavnostech
v Jablonci nad Nisou.
Ve čtvrtek 22. 12. od 17 hodin pěvecký sbor Řetízek spolu s Broďankou tradičně
zazpívá pod vánočním stromem na náměstí 3. května v Železném Brodě. Při této
příležitosti budou železnobrodští skauti rozdávat Betlémské světlo (16.30–18 hodin).
Sbor Řetízek pod taktovkou Josefa Hlubučka můžete také slyšet na Adventních koncertech
v okolí: 8. 12. Hamrska, 9. 12. Držkov, 16. 12. Semily, 28. 12. od 16 hodin Horní Maxov
(kostel Božského srdce Páně) a 29. 12. Hrubá Skála.
Těšíme se na vaši návštěvu některého koncertu.
ZUŠ vám všem přeje pokojné prožití Vánoc a v roce 2018 hojnost radosti, pokoje,
zdraví a dobré muziky.
Aktuální informace na: www.zus-zelbrod.cz a na tel. č.: 483 389 327, 608 782 712.
Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ Železný Brod

volnočasové aktivity
	Kamenický klub mládeže
Touto cesto děkujeme všem účastníkům našich akcí (Kamenický
ples, Úklid okolí Horské Kamenice, výroba čarodějnice na akci
Pálení čarodějnic, velikonoční dílničky, Oslava dětského dne, Speed
badmintonový turnaj, výlet na Karlštejn, návštěva Sedmihorek
a bowling klubu, vánoční dílničky, příprava a rozsvěcení vánočního
stromu v Horské Kamenici, oslava Silvestra a organizace Novoročního ohňostroje). Tyto
akce bychom nemohli realizovat bez akčnosti našich členů, bez pomoci občanů Horské
Kamenice s organizací a bez podpory Městského úřadu Železný Brod.
Děkujeme a přejeme všem spokojené prožití vánočních svátků, v novém roce hodně štěstí,
zdraví, osobních a pracovních úspěchů.
za KKM Bc. Jarmila Koňáková

	Skautské středisko Údolí železný brod
Betlémské světlo
Jako každý rok budeme i letos na náměstí 3. května v Železném Brodě rozdávat Betlémské
světlo. Poprvé v sobotu 16. 12. v čase 15.30–18 hodin a podruhé v pátek 22. 12. v čase
16.30–18 hodin. Tímto děkujeme všem, kteří nám projevili pomoc a podporu v uplynulém
roce a přejeme klidné prožití Vánoc a vše nejlepší do roku 2018.
Luboš Hušek – Balů
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Podzimní prázdniny (26.–28. 10. 2017)
Letos jsme pro děti uspořádali krásnou akci v naší klubovně spojenou s barvitým výletem.
Přespávalo se v Bedřichově na Prezidentské chatě, kde nám to i se snídaní dohodnul jeden
z jejich kuchařů a našich vedoucích Roman Fotr alias Říman. Ačkoliv jsme to nečekali, tak
den před zápasem se ozvali hokejoví hráči z Libereckého týmu Bílí tygři, že souhlasí se
sponzorským darem v podobě lístků na zápas pro skauty. Bylo to velmi milé překvapení
nejen pro nás, ale především pro děti. V hokejové aréně způsobily takové fanouškovské
šílenství, že se objevily i na velkoplošné obrazovce nad ledem a svou srdečností málem
umačkaly jejich maskota. Radost a nadšení byly bezedné. Tímto děkujeme Bílým tygrům
za milou pozornost. Mladší děti se pro nepřízeň počasí vracely do klubovny, starší skauti
se ještě vydali na prohlídku Horské služby. Po návratu do klubovny děti odpověděly na pár
otázek týkajících se provozu Horské služby (byli jsme zvědaví, zda tato exkurze měla nějaký
smysl a zda si z toho nějaké informace děti odnesly). Děti nezklamaly, takže v blízké době
budeme zvažovat návštěvu nebo akce podobného zaměření. V klubovně se pokračovalo
v programu v podobě her na zahřátí a večer proběhl slavnostní křest nováčků. Za organizaci
a účast všem aktivním členům srdečně děkuji. Více foto a informací o našich dalších akcích
(i pro veřejnost) naleznete ve vývěsce u tržnice.
Lenka Vetlá, vedoucí skautského střediska

	Středisko volného času Mozaika
Akce na měsíc prosinec:
1. 12.	Rozsvícení vánočního stromu – loutková pohádka
6.–10. 12. Vánoční trhy na Bělišti – tvořivá dílna a v neděli od 14 hodin loutková pohádka
13. 12. Vánoční besídka v Mozaice
15. 12. Vánoční spaní
16. 12. Vánoční výlet
16. 12.	Kurz Malování na hedvábí pro dospělé (9–12 hodin)
27. 12. Vánoční šachový turnaj
28. 12. Výlet do Harrachova – muzeum lyží
29. 12.	Zimní hrátky – dílničky, výlet a …
Podrobné informace: SVČ Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod,
tel.: 483 389 396, web: www.mozaikazb.cz, e-mail: ddm.zb@seznam.cz.
Eva Rydvalová, ředitelka SVČ Mozaika

	Rodinné centrum Andílek
Informujeme vás, že od 1. 11. 2017 máme nové prostory nejen na všechny kurzy tanců, ale
i na dopolední herničku. Scházíme se ve „fitku“ v Železném Brodě (Fitness classic Železný
Brod, Jirchářská 21+54). Přijďte mezi nás.
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volnočasové aktivity
Rozpis:
středa
9–12 hodin	Dopolední hernička (joga pro děti, kolo kolo říkanky, zpívánky)
16–16.45 hodin	Orient (dospělí)
17–17.45 hodin	Orient (Seherezad)
čtvrtek
9.45–12 hodin	Dopolední hernička (kolo kolo říkanky, zpívánky)
10–12 hodin	Kutílkové / besedy – Městská knihovna Železný Brod – pouze na přihlášení
		
(od ledna 2018 pouze 1×/měsíc)
pátek
16–16.45 hodin	Orient (malé dívky)
17–17.45 hodin	Orient (větší dívky)
Program akcí na prosinec:
1. 12.	Koncert Glass Gospel – při příležitosti rozsvícení vánočního stromu (od 17 hod.)
3. 12.	Peklo na Bělišti (od 16 hod.)
6.–7. 12., 13.–14. 12., 20.–21. 12. hernička (9–12 hod.)
9. 12.
Andílkování na Bělišti (od 14 hod.)
14. 12.	Baby masáže (od 10 hod., fitko)
14. 12.	Besídka Glass Gospel
15. 12.
Vánoční besídka Orientálních tanečnic – přijít se může podívat i veřejnost
(od 16 hod., fitko)
20. 12.	Přednáška Lenky Pilekové
Dopolední hernička bude i v novém roce pokračovat pravidelně ve středu a ve čtvrtek vždy
v čase 9–12 hodin, začínáme 10.–11. 1. 2018.
Zkoušky sboru Glass Gospel budou pokračovat pravidelně i v novém roce vždy ve čtvrtek od
17 hodin na faře, začínáme 11. 1. 2018.
Kontakt: e-mail: h.simmova@centrum-andilek.cz, fb/Rodinné centrum Andílek,
mob.: 774 608 874.

PEKLO NA BĚLIŠTI

neděle 3. prosince od 16 hodin (do 19 hodin)

Železný Brod, Běliště, národopisná expozice
Máte doma malá zlobidla nebo naopak moc hodné děti, které chcete nechat pochválit od
Mikuláše a anděla? Neváhejte přijít k nám do pekla! Ve venkovních prostorech Běliště bude
připraveno peklo, kde se děti setkají s Luciferem, čerty, Mikulášem a hodnými anděly.
Na akci je nutné hlásit se předem na mob.: 774 608 874
nebo e-mailu: h.simmova@centrum-andilek.cz., nejpozději do 1. 12. do 20 hodin.
Cena s balíčkem: 250 Kč/dítě,
bez balíčku (přinesete si vlastní): 200 Kč/dítě
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RC Andílek chce popřát krásné prožití vánočních
svátků, ty nejkrásnější Vánoce s těmi, koho
máte nejraději a do nového roku 2018 spoustu
splněných přání, která se v tom starém nezdařila.
My v Andílkovi si přejeme do nového roku nejen
spoustu nových rodin s dětičkami, ale také nové
a skvěle naladěné lidičky, které k nám zavítají.
Především si přejeme, mít stálý prostor, kde se
s vámi budeme scházet. Děkujeme za vaši přízeň
a těšíme se na vás.
za tým Andílků Helena Simmová

OSTATNÍ
Předvánoční doba dřívějších generací v našem městě
Advent přinášel sebou zvýšené starosti. Chudoba a neúroda léta omezovala příjemnější
život obyvatel. Na svátky každý šetřil a chtěl si přilepšit. Stará lidová brodská koleda o tom
zpívala: „Před vánoci hned na čtyři neděle, každá bába skládá, ani nežere, pak si koupí černý
mouky, těsto se jí nechce hnouti a bába se nad tím celá kormoutí.“ Pekly se pruhovánky,
zkoušky pečiva z mouky a příprav. Pece perníkářů a pekařů se připravily, aby mohly lidem
odpéci vánoční pečivo.
I na panství vrchnostenský úředník připomínal robotné ženě: „Dá-li Pán Bůh, za tejden ať
ste zde s kozím sejrem“. Kozí sýr jako součástka vánoční kuchyně byl vítaný a nezbytný.
Nakupovalo se ve městě horlivě a koleda o tom praví: „Všecko jsme si nakoupili, jabka,
hrušky, suchý slívy…“. Nebylo přepychu, trochu domácího ovoce, suchých hrušek a slív, pár
ořechů, to byly dárky vánoční.
V bohatších rodinách pekly se za bohatších let vysoké skládané koláče, tzv. skládanice. Na
Horce pekla se kdysi devítipatrová, o tom vyprávělo se po horách léta. Takovou skládanici
uměl dobře propéci jen zkušený pekař. Vánoční večeře štědrovečerní spojená s pověrami
a písněmi byla slavena v každé domácnosti. Návštěva půlnoční mše byla v přeplněném
kostele obrovská.
O vánočních svátcích docházelo někdy i k různým neshodám a hádkám. I o tom žertovně
zpívá stará koleda: „Přišel jsem k vám na koledu, dejte koláčů – ještě jsem jich letos nejeď,
div, že nepláču; panímáma pořád kne (naříká), ach co tomu Bůh řekne, nepobyl jsem ještě
doma vod Štědrýho dne!“
Koledy se v lidu tvořily a Betlémy stavěly a malovaly do let devadesátých. Poslední brodská
koleda zpívala: „starý Vele maže velký vůz, dyť je do Betléma velkej cesty kus, starej Tepr
nese kornout s cukrovím, až budu ještě něco vědět, tak vám to povím!“
Dle časopisu Týden horských okresů ze dne 13. 12. 1940 zapsala a upravila Eva Vozková
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Vánoční cukroví… a otázka měsíce
Většina z vánočního cukroví se v Česku připravuje pečením ze směsi mouky, cukru, vajec
a másla. K tomuto základu se pak podle druhu cukroví přidává kakao, čokoláda, vlašské
a lískové ořechy, strouhaný kokos a kandované ovoce. Mezi typické patří cukroví z lineckého
těsta nebo vanilkové rohlíčky. Typickými vůněmi jsou vanilka, rum, skořice. K pečeným
cukrovím se v Česku dělají i nepečené druhy. Pečení cukroví patří k nejrozšířenějším
tradicím Vánoc v mnoha zemích. Zeptali jsme se… Kolik druhů cukroví na Vánoce pečete
a jaké máte nejraději?
B. Bernardová (Žel. Brod) ...peču 7 druhů a nejraději mám pudinkové banánky; D. Karschová
(Malá Skála) ...cukroví nepeču, ale ráda mám vanilkové rohlíčky a pracičky; V. Vebrová
(Jílové u Držkova) ...peču cca 10 druhů a nejraději máme vanilkové rohlíčky.

HÁDANKA
Za správně nalezené tři rozdíly na fotografii Běliště uvidí představení Táta paní Věra Baťková.
Gratulujeme. V tomto čísle hrajeme o vstupenku do Městského divadla Železný Brod na
Vánoční galakoncert souboru Musica Dolce Vita (17. 12. 2017). Odpovědi zasílejte na
e-mail: info@zelbrod.cz nebo telefonujte na tel. 483 333 999 (TIC Železný Brod) nejpozději
do 10. 12. 2017. Originální barevnou fotografii si můžete prohlédnout na www.zeleznybrod.
cz/v sekci Železnobrodský zpravodaj/Hádanka – fotografie. Rozdíly na listopadové fotografii:
okno v průčelí, komín, okno v přístavbě

Originál

Počítačově upraveno

Na fotografii je Teprovsko, dům ve Štefánikově ulici, který v současnosti využívá místní
myslivecké sdružení.
Pro Město Železný Brod byl v listopadu zpracován stavebně historický průzkum tohoto
objektu. Zpracovatel projektu, Mgr. Miroslav Nový, provedl celkové posouzení objektu ve
vztahu k historickým hodnotám. Provedl architektonický rozbor a ze dřevěných konstrukcí
bylo určeno jejich přibližné stáří. Stavebně historický průzkum bude sloužit jako podklad
k dalším projektům oprav a údržby tohoto objektu. Zajímavostí je např. zjištění, že dřevěné
roubení je zhotoveno ze dřeva jedle a smrku a některé trámy jsou datovány z let 1675 nebo
1680. Zpracování SHP bylo spolufinancováno z dotace z rozpočtu Libereckého kraje.
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Ježíškova vnoučata: Plňte s Českým rozhlasem
Liberec nejtajnější vánoční přání osamělým seniorům
Na Vánoce nemá být nikdo sám a mají se plnit i ta
nejtajnější přání. Řídíme se tím i v Českém rozhlasu,
a proto jsme spustili projekt Ježíškova vnoučata na
podporu osamělým lidem v domovech seniorů po
celém Česku. Celý tým lidí, který na projektu pracuje,
dostává úplnou smršť dotazů a reakcí od posluchačů,
„Teď jsme ve fázi, kdy se nám hlásí jednotlivé domovy
seniorů,“ říká šéf vánočního projektu Ježíškova
vnoučata Martin Ondráček.
Domovy začaly pomalu vkládat přání jednotlivých
klientů, kterých dnes ráno bylo na tisíc. A jak se mohou
lidé připojit? Stačí napsat mail na vnoučata@rozhlas.
cz, a to do 24. prosince
A jak zní některá z přání? Tak například paní Marta
z Jablonce by si přála šatní skříň, pan Miroslav z Prahy
by se rád na pár hodin stal závozníkem, paní Oldřicha
by si zase přála dárkový koš. „Jsem osamocený, chci
cokoliv,“ píše pan Leoš.
Český rozhlas Liberec natočil řadu reportáží
o seniorech, zajímavých projektech, přání osamělých
lidí. Sledujte i vy portál jeziskovavnoucata.cz nebo
liberec.rozhlas.cz
Na slyšenou: v Liberci a Jablonci na 102,3 FM,
ve Frýdlantu 97,4 FM, v Semilech 103,4 FM,
V Harrachově, Tanvaldě, Jilemnici nebo Lomnici na
107, 9FM a v České Lípě na 94,3 FM

Staňte se naší kolegyní, kolegou!
Hledáme všeobecné sestry pro nově zřizovaný provoz Domácí
zdravotní péče pro oblast Železného Brodu, Tanvaldu, Turnova
a okolí.
Nabízíme: zajímavou, samostatnou práci v přátelském kolektivu;
pracovní poměr dle individuální dohody (možnost plného
i částečného úvazku, vhodné i pro matky na RD); možnost
firemního automobilu; firemní benefity (regenerační program
pro zaměstnance, vzdělávání zaměstnanců, stravenky); úvodní
proškolení a zaučení je samozřejmostí
Požadujeme: odbornou a zdravotní způsobilost k výkonu povolání
všeobecné sestry; aktivní zájem o obor a péči o pacienty; ochotu se
dále vzdělávat; řidičský průkaz B (aktivní řidič)
Kontakt: aneta.ungermanova@malyra.cz; mob.: 734 412 580
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