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úvodní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
je před námi poslední měsíc roku, první zimní měsíc podle kalendáře. Prosinec je ovšem
také obdobím, kdy se už tradičně v naší zemi mění jízdní řády. Nejinak tomu bude i letos.
Liberecký kraj společně se svou organizací KORID LK zajišťující osobní přepravu
připravil pro oblast Železnobrodska několik novinek. V autobusové dopravě se
jedná zejména o mezikrajské linky. Linka z Prahy do Harrachova a zpět bude jezdit
ve všední dny 2× za den, o víkendech a svátcích se ale můžeme těšit na pět spojů
v pravidelných dvouhodinových intervalech. Na lince Semily–Praha a zpět nás
čeká ve všední dny neuvěřitelných osm spojů bez přestupu a jeden s přestupem
a o víkendu a svátcích tři přímé spoje a opět jeden s přestupem. To je opravdu luxusní
spojení s hlavním městem, uvědomíme-li si, že třeba taková Lomnice nad Popelkou
ztratila spojení s Prahou bez přestupu. Co se týče místních linek, tam jsou jen malé
změny, snad nejpodstatnější je ta, že se budou moci Broďáci dostat z Jablonce po
desáté večer nejen ve všední dny, ale i o víkendu a státem uznané svátky.
V železniční dopravě je řada minutových změn, proto je se třeba podívat na
jednotlivé vlakové spoje. Některé osobní vlaky jedoucí směr Hradec Králové budou
prodlouženy až do Jaroměře. Rychlíky v úseku Liberec–Pardubice a zpět zůstávají
beze změny. V úseku Tanvald–Praha a zpět budou vybrané rychlíky zastavovat na
Spálově. Jsou připravovány sezónní spoje v úseku Sychrov–Turnov–Spálov, snad
i v pravidelných časových intervalech.
Pozitivní zprávou je, že Liberecký kraj přes všechny covidové trable a s nimi
spojené mnohamilionové ztráty zatím nezvýšil obcím částku na jednoho občana
za dopravní obslužnost a snaží se rovněž zachovat četnost spojů. Není to tak všude
v České republice, jsou kraje, kde do obcí zajíždí například autobus jen jednou,
dvakrát denně a o víkendech vůbec.
Neznamená to ale, že jsme se vším v osobní dopravě spokojeni. Snad se nám už
podařilo vyřešit častou poruchovost informačního systému na autobusovém nádraží,
způsobenou mimo jiné i obtížnou domluvou s firmou zajišťující servis zařízení. Nelíbí
se nám ani poškozování laviček v oblasti vlakového nádraží. Registrujeme rovněž
stesky občanů na komfort cestování v rychlících Liberec–Pardubice po loňské
změně dopravce. Tady je potřeba říci, že objednatelem dopravy není Liberecký kraj,
ale ministerstvo dopravy, které vysoutěžilo dopravce na delší časové období.
Víme, že ve městě narostl počet projíždějících kamionů stejně jako se opakuje
obtížná dopravní situace v odpoledních hodinách v centru města. Očekáváme,
že se situace zklidní s otevřením křižovatky Rádelský mlýn a kamiony a další
automobily tak přestanou používat objízdnou trasu přes naše město.
Značnou část prosince zabírají přípravy na vánoční svátky, kterých si budeme
užívat na konci měsíce. Pokud epidemiologická situace dovolí, jistě se řada
z nás přesune o Vánocích na nějakou tu návštěvu k příbuzným a známým. A třeba
veřejnou dopravou. Ať tak či onak, přejeme všem obyvatelům i návštěvníkům
našeho města příjemné, a hlavně klidné vánoční svátky, pokud možno v kruhu
rodinném, kde jistě načerpáte síly do dalších dní a měsíců.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
Mgr. František Lufinka, starosta
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radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod ze 49. zasedání
konaného dne 18. 10. 2021
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 49. schůze RM v předloženém znění a bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení ze 48. schůze RM
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 6/2021/RM
schvaluje dotace z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě
a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě
na rok 2021 v rámci 2. výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření
veřejnoprávních smluv na tyto dotace: 1) T. J. Sokol Bzí – 4 800 Kč na Tradiční
bzovské vánoční trhy a 14 000 Kč na Vinný košt Bzí 2021, 2) Junák – český skaut,
středisko Údolí Železný Brod – 18 960 Kč na Obnovu vybavení – Týpí pr. 5,5 m vč.
liningu, 3) MS JIZERA Železný Brod – 14 400 Kč na Krmení pro spárkatou zvěř,
4) Ludmila Neugebauerová – 2 353 Kč na Dovybavení včelaře speciální výstrojí
a speciálním odborným nářadím, 5) Petr Donát – 6 712 Kč na Pomůcky pro včelaře
na tavení vosku, 6) SDH Jirkov – 29 314 Kč na Kulturní akce, 7) My Gospel – 9 461 Kč
na projekt My Gospel je vidět a slyšet
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 37 500 Kč Ochranovskému sboru při ČCE
v Železném Brodě, IČO 70229601 na Výměnu plynového kotle v Kapli Jednoty
bratrské, ul. Komenského 603
schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
schvaluje peněžitý dar pro členy SDH Těpeře a SDH Jirkov – 100 Kč za každý
výjezd dle jmenného seznamu, ve výši uvedené v příloze
schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej vozidla Škoda Felicia registrační
značky JNI 0880, rok výroby 1997, za cenu 4 000 Kč a schvaluje uzavření kupní
smlouvy na prodej vozidla Fiat Doblo registrační značky 2L3 6161, rok výroby 2005,
za cenu 10 000 Kč
schvaluje smlouvu o zpracování tiskových podkladů k publikaci Železný Brod –
fotografie, pohlednice, tiskoviny a jiné sběratelské zajímavosti s nakladatelstvím
OLYMPIA, s. r. o. za cenu 35 000 Kč bez DPH a schvaluje smlouvu o tisku nového
vydání této publikace daným nakladatelstvím za cenu 88 540 Kč bez DPH za 500 ks
souhlasí s čerpáním fondu investic ZŠ Pelechovská, ve výši 41 677,59 Kč na nákup
ohřívacího vozíku pro výdej jídel ve školní jídelně
souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
MŠ Koníček ve výši 25 000 Kč na nákup el. sporáku
souhlasí s přijetím věcného sponzorského daru ve formě sedm ks tabletů
v hodnotě 25 000 Kč od firmy MYWEBGRID, s. r. o., IČO 02965101, pro MŠ
Na Vápence, věcný dar bude využit k rozvoji předškolního vzdělávání
souhlasí s udělením výjimky dle článku IX. směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy
pro zadávání zakázek a veřejných zakázek v případě zakázky: Sanace skalního
masivu na p. č. 2516 v k. ú. Žel. Brod a souhlasí s uzavřením sml. na tuto činnost
s fi VERTICO, s. r. o., IČO 27296148, za cenu 326 714,52 Kč vč. DPH
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souhlasí s uzavřením sml. o dílo s fi TS města Železný Brod, s. r. o., na opravu
komunikaci v Trávníkách – spojnice ul. Zahradnické a Školní za cenu 670 000 Kč
bez DPH
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Hasičská zbrojnice
Bzí 135 – projektová příprava“ a schvaluje uzavření sml. s Digitronic CZ, s. r. o.,
IČO 48168017, za nabídkovou cenu 419 000 Kč bez DPH
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Výběr zpracovatele
územního plánu Železný Brod“ a schvaluje uzavření sml. s SAUL, s. r. o.,
IČO 43224229, za nabídkovou cenu 1 300 000 Kč bez DPH
schvaluje uzavření sml. o vázaném účtu pro převod pozemku pč. 48/2 v k. ú.
Chlístov za kupní cenu 2 351 991 Kč vč. DPH mezi Fio bankou, a. s., IČO 61858374
a Městem Železný Brod
neschvaluje snížení výše nájemného za část pozemku pč. 776 v k. ú. Železný
Brod, za účelem postavení samoobslužného stánku fi Zásilkovna, s. r. o.,
IČO 28408306
souhlasí se změnou sídla KKM na adresu užívaného klubu v objektu Horská
Kamenice 74
souhlasí s prodloužením termínu výstavby akce „Zateplení č. p. 570 a 571
v Železném Brodě“ o 30 dnů do 21. 10. 2021
schvaluje zřízení služebnosti spočívající v povinnosti strpění uložení
a provozování inženýrské sítě vodovodní řad a s tím související umožnění vstupu
a vjezdu na pozemek parc. č. 712/1 v k. ú. Chlístov, za účelem údržby, oprav
a odstranění havárií na inženýrské síti a zdržení se stavební činnosti a výsadby
stromů v prostoru vyznačeném geometrickým plánem č. 409-31/2021 a schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Železný Brod
a SVS, a. s., IČO 49099469, na výše uvedený pozemek
schvaluje záměr pronájmu části pozemku pč. 664/3 v k. ú. Chlístov o výměře
160 m2
schvaluje záměr pronájmu Hrubá Horka 81 na st. pč. 220 za účelem pronájmu –
prodejna se smíšeným zboží
neschvaluje udělení výjimky ze Směrnice města Železného Brodu pro přidělování
a pronajímání bytů ve vlastnictví města dle čl. 7, bod 4 písm. b)
schvaluje přímé přidělení bytu o vel. 2+1, cena dle průměrné nájemní ceny
všech městských bytů 54 Kč/m2
revokuje usnesení č. 257/48R/2021 ze dne 29. 9. 2021, kterým schválila přidělení
bytu č. 9 a schvaluje přidělení tohoto bytu o vel. 3+1, Bzí 148, nájemné 75 Kč/m2

Kancelář tajemníka
Milostivé léto
Zákonem 286/2021 Sb., čl. IV bod 25, kterým se mění mj. Exekuční řád, byl tento
změněn ve snaze snížit zadluženost občanů a umožnit smazat nezvladatelné
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dluhy z minulosti. Toto osvobození můžou využít jen fyzické osoby a týká se pouze
pohledávek, které jsou u exekutora, nikoli pohledávek v exekuci daňové nebo
správní.
Ustanovení se týká vztahu mezi exekutorem a povinným, nikoliv mezi povinným
a městem. Když poté povinný uhradí celou jistinu a k tomu 908 Kč za každý
exekuční titul (750 Kč + DPH), úřad automaticky vydá rozhodnutí o zastavení
exekuce pro zbytek dluhu a osvobození od zbytku dluhu. Toto rozhodnutí poté
odešleme oprávněnému i povinnému a exekuční řízení se zastaví. Peníze musí
být uhrazeny na účet exekutora, nestačí, když je jistina uhrazena městu. Pokud
povinný pošle peníze, měl by informovat soudního exekutora, že využívá možnosti
tzv. milostivého léta (čl. 25 novely), aby měl jistotu, že platbu exekutor obdržel
a přiřadil na správnou jistinu.
Zákon je účinný od 28. 10. 2021 a „milostivé léto“ platí 3 měsíce, tedy do 28. ledna
2022. Kdo v této době zaplatí zbývající jistinu (původní dluh) a k tomu přidá 908 Kč
jako náklady (+ 750 Kč DPH), ten exekuci ukončí. Zbytek dluhu – příslušenství (např.
náklady řízení, úroky a poplatky z prodlení, náklady exekutora a oprávněného,
soudní poplatky atd.) bude od placení osvobozen. Týká se to dluhů, které mají lidé
vůči veřejné správě a to včetně institucí s jakýmkoli státním podílem nebo třeba
podniků s účastí města větší než 50 %. Konkrétně jde třeba o dluhy vůči dopravním
podnikům, zdravotním pojišťovnám nebo energetické společnosti.
Mgr. Josef Haas, tajemník

Odbor finanční
Místní poplatek za odpady v roce 2022
Zastupitelstvo města Železný Brod na svém zasedání dne 1. 11. 2021 usnesením
č.75/23Z/2021 schválilo poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2022 ve
výši 640 Kč na poplatníka za kalendářní rok.
Iveta Jehličková, FO referent

Odbor sociálních věcí
Vánoční posezení dříve narozených
Město Železný Brod společně s naším odborem sociálních věcí si vás dovoluje
pozvat na předvánoční posezení spojené s drobným pohoštěním a programem.
Akce se uskuteční ve středu 22. prosince 2021 od 15 hodin v restauraci Sport (ul.
Masarykova – sokolovna) v Železném Brodě.
Přijďte si posedět, popovídat, zavzpomínat, zatančit, dobře se pobavit,
a především načerpat vánoční atmosféru.
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Domov s pečovatelskou službou Železný Brod
Hrátky s pamětí
Sociálně-aktivizační služba pro seniory aneb trénink paměti s lektorem Zdeňkem
Chourou, pracovníkem v sociálních službách a členem České alzheimerovské
společnosti se v DPS Železný Brod (ul. Obránců míru) uskuteční 14. 12. od 10 hodin.
Dobrou náladu a tužku s sebou.

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Rok 2021 se blíží k závěru, a tak mi dovolte, abychom si společně připomněli, do
čeho letos Město investovalo své prostředky.
Letošní rok se nesl ve znamení několika větších akcí, které spotřebovaly řadu
prostředků. Největší z nich je rekonstrukce povrchů komunikací v Trávníkách, kde
po akcích správců inženýrských sítí bylo konečně možné se pustit do komunikací
na většině území. Práce byly zahájeny v březnu a protáhnou se i do začátku roku
2022. To už ale budou jenom dokončovací práce,
úpravy a dodělávky detailů. Současně se síťaři
a komunikacemi byly rekonstruovány rozvody
a celá infrastruktura veřejného osvětlení.
Věříme, že se Trávníky stanou místem, za které
se nebudeme muset stydět, jelikož celkový
vzhled se změnil k nepoznání a ani turisté se již
nebudou muset bát o své končetiny při pohybu
po historické části.
Další velkou akcí je zateplení radnice, probíhající od konce roku 2020. V letošním
roce se podařilo vyměnit okna, opravit čelní fasádu a zateplit zdi na straně do
vnitrobloku. Radnice má nový vzhled oproti
tomu, na co jsme byli zvyklí. Ještě nějakou
dobu bude trvat, než si na nové barvy radnice
zvykneme, ale věříme, že se vám budou líbit,
neboť jejich výběr byl dlouhý a složitý a pan
architekt měl snad nakonec šťastnou ruku.
Tato akce byla podpořena dotací z Operačního
programu Životní prostředí.
Ze stejného programu bylo podpořeno i zateplení administrativní budovy
technických služeb. Celý objekt získal nový vzhled. Chtěli bychom v opravách
tohoto objektu pokračovat a vytvořit důstojné zázemí pro zaměstnance technických
služeb, kteří se starají o naše město. Díky nim výše uvedené komunikace
v Trávníkách vypadají tak, jak vypadají a za to jim patří obrovský dík.
Další významnou akcí je modernizace sportovního areálu, zahrnující
rekonstrukci suterénu na šatny a vybudování nového hřiště za sokolovnou, které
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bude umožňovat provoz kluziště i v obdobích, kdy budou mírné zimy. Předpokládá
se možnost provozu od listopadu do března. První akce byla zahájena v letních
měsících, venkovní hřiště před koncem roku. Vše bude muset být dokončeno do
poloviny léta 2022. Na tuto akci se podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj. Příští rok bude mít sportovní hala důstojné zázemí pro sportovce. Základní
opravy sokolovny tím budou dokončeny a v budoucnu se budou pouze „ladit
detaily“.
Zhruba ve stejném termínu bude dokončena regenerace sídliště na Jiráskově
nábřeží, která byla zahájena v závěru letošního roku. Největší část se však odehraje
v příštím roce, kdy kompletní rekonstrukcí projdou parkovací místa, chodníky,
kontejnerová stání a veřejné osvětlení.
Veřejný prostor se podařilo vylepšit v areálu bývalého Exathermu, kde byly
vysazeny stromy a osazeny lavičky pro posezení i odpočinek. Další akce dle
projektu pana architekta Vavřína budou pokračovat i v roce 2022.
Dotační podpory se dočkalo i veřejné osvětlení. Vyměněna budou svítidla
v Jirkově, Střevelné, na Pelechově a ve Vaněčkově ulici. Tato akce byla plánována
na letošní rok, bohužel však i zde došlo k problému s dodávkou materiálu (čipy ve
svítidlech) a proto se realizace protáhne až do dalšího roku.
Jsme velmi rádi, že se podařilo dostat projekt Greenway Jizera do stadia, kdy
je vydáno územní rozhodnutí a zpracována dokumentace pro stavební povolení.
Je snahou, aby v příštím roce byla podána žádost o dotaci.
Mimo tyto větší akce bylo provedeno ještě několik drobnějších, ať již u obou
základních škol nebo v hasičské zbrojnici v Těpeřích. Mnoho akcí zde není uvedeno
i z důvodu, že jsme si chtěli připomenout ty nejvýznamnější.
Brouk kůrovec se před několika lety zakousl i do městských lesů. Většina
menších ložisek se dařila těžit průběžně, kůrovcové oko na Černické skále nám ale
dělalo vrásky delší dobu, jelikož nebylo možné sehnat těžaře, který by disponoval
technikou a odvahou k vytěžení této složité lokality. V letošním roce se však
podařilo vše zajistit a napadené dřevo pokácet a odvézt.
V příštím roce nás čeká mnoho dalších úprav, oprav a přestaveb, o kterých si
řekneme v některém z dalších zpravodajů.
Dovolte nám popřát vám klidné vánoční svátky a zdárný vstup do nového roku,
který snad bude klidnější a pohodovější než uplynulé období. Příští rok prožijte
ve zdraví, v pohodě a se spoustou úspěchů. Přejeme vám i nadhled při realizaci
investičních akcí.
Martin Řehák, vedoucí OÚP a RR

Odbor životního prostředí
Otevírací doba sběrného dvoru v prosinci: pondělí, středa, pátek: 9–16 hodin; úterý,
čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin. Otevírací doba o vánočních svátcích bude
upřesněna na www.zeleznybrod.cz.
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radnice informuje

Nové místo na zpětný odběr pneumatik
Od 1. 12. 2021 mohou fyzické osoby odevzdat pneumatiky ZDARMA ve sběrném
dvoře Města Železný Brod. Tuto možnost mohou využít koneční uživatelé obce
s rozšířenou působností Železný Brod (Železný Brod, Koberovy, Líšný, Skuhrov,
Pěnčín, Zásada, Loužnice, Radčice, Držkov, Jílové u Držkova, Vlastiboř).
Pneumatiky je možné odevzdat i s diskem.
Provozní doba zpětného odběru je shodná se sběrným dvorem. Tímto bychom
chtěli požádat občany, aby k odkládání pneumatik využívali právě toto místo
zpětného odběru.
Druhy pneumatik:
sk. 1 pneu pro motocykly, tříkolky a čtyřkolky
sk. 2 osobní pneu, pneu pro terénní vozidla a lehká užitková vozidla, nákladní
s vnitřním průměrem menším než 17,5 palců, pneu pro autobusy, přípojná vozidla
a speciální vozidla s vnitřním a průměrem menším než 17,5 palců
sk. 3 nákladní pneu s vnitřním průměrem 17,5 palců a větším, pneu pro autobusy,
přípojná vozidla a speciální vozidla s vnitřním průměrem 17,5 palců a větším
sk. 4 pneu pro zemědělské a lesnické traktory a stroje
sk. 5 průmyslové pneu pro nakládací stroje, manipulační techniku a zemní stroje, pneu pro jiné pracovní stroje a vojenskou techniku pneu pro jiné dopravní
prostředky nebo jiná zařízení než vozidla
Eva Pavlatová, OŽP MěÚ Železný Brod

Kotlíkové dotace
Podle novely zákona o ovzduší od 1. 9. 2022 bude zakázáno používat kotle na tuhá
paliva 1. a 2. emisí třídy o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, které
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Emisní třídu
kotle najdete na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci. V případě,
že žádný výrobní štítek kotel nemá, je pravděpodobné, že povolené emise splňovat
nebude. Cílem novely zákona je zlepšení kvality ovzduší.
Možnosti dotací
Od ledna 2022 bude možné na výměnu starého kotle využit kotlíkovou dotaci. Ta
je zaměřena na domácnosti s nižšími příjmy, které mohou získat dotaci až 95 % ze
způsobilých výdajů na výměnu neekologického kotle. Kdo může být žadatelem?
Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, který současně v nemovitosti trvale
bydlí. Co musí splňovat? Průměrný roční čistý příjem člena domácnosti v roce
2020 nepřesahoval částku 170 900 Kč. Domácnosti složené výhradně z důchodců
pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset příjmy
prokazovat. V případě zájmu o kotlíkovou dotaci využijte, následují kontakty:
tel: +420 485 226 579 nebo e-mail: kotliky@kraj-lbc.cz.
V případě, že na kotlíkovou dotaci nedosáhnete, již nyní můžete žádat o dotaci
od Státního fondu životního prostředí z programu Nová zelená úsporám. Dotace
je na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy. Dále na lokální topidla (např. kamna)
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využívaná jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, kamnabio či plynový kondenzační kotel. Kontakty: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz,
www.novazelenausporam.cz.
Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. 9. 2022, ale alespoň do tohoto
termínu zažádá o dotaci, nebude v případě kontroly z úřadu finančně pokutován.
Ing. Martina Říhová, referent OŽP

Náhradní výsadba dřevin
V našem městě na nábřeží Obránců míru u dětského hřiště proběhla dne 26. října
náhradní výsadba. Náhradní výsadba je kompenzací za pokácené dřeviny, které
byly odstraněny z důvodu rekonstrukce městské čističky odpadních vod Železný
Brod. Konktrétně došlo ke kácení 12 ks smrku omorika (Picea omorika). Za
způsobenou ekologickou újmu se uložila náhradní výsadba 15 ks dubu zimního
(Quercus petraea). Stromy byly zajištěny proti vývratu dřevěnou ohrádkou
a ošetřeny proti korní spále.
Bc. Veronika Hlavová, referentka ochrany přírody a krajiny OŽP

Spolek pro občanské záležitosti města železný Brod
Ráda bych vás touto cestou informovala o změnách, které nastanou od 1. 1. 2022.
Po dlouholeté práci ve SPOZu předává paní Mgr. Marcela Minářová funkci vedoucí
paní Daně Seidlové právě od 1. ledna.
Tímto bych paní Minářové ráda poděkovala za celou dobu spolupráce a popřála
jí hodně zdraví do dalších let v našem týmu, ve kterém i nadále zůstane již jako
řadový člen.
Ráda bych vás požádala, pokud nebudete chtít balíček s přáním k narozeninám,
které se předávají k 70, 75, 80 a 85 let věku a dále každý rok, abyste zavolali paní
Ivaně Ouhrabkové na tel. č. 483 333 960 a zrušili jeho předání. Děkuji.
Ivana Ouhrabková

Městská policie v železném brodě
V Železném Brodě funguje již 27 let a za období jejího fungování v našem městě se
v jejich řadách vystřídalo 49 strážníků. V současné době jich zde působí a můžete
se osobně setkat s devíti. V každém letošním vydání zpravodaje jste měli možnost
„osobně“ poznat jednoho z nich. Pro připomenutí jejich tváře zveřejnujeme i na
vnitřní straně obálky tohoto vydání.
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Turistické informační centrum (náměstí 3. května 1, 468 22 Železný
Brod, tel. č.: 483 333 999, 778 527 000)
V prosinci je otevřeno po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin, so 9–16 hodin. Ve
dnech 27. a 31. 12.–2. 1. je zavřeno. Otevřeno dle běžné otevírací doby
je mezi svátky 28.–30. 12. 2021.

Výlepová služba
Vylepujeme pouze v pondělí, a to 7 ks plakátů na plochy – Penny market,
Norma, Na Vápence (sídliště a samoobsluha), kostel, lávka u tenisových kurtů
a DPS. Jelikož pouze tři plakátovací plochy jsou velké – vylepujeme max. 4 ks plk.
vel. A2 a větších za 6 Kč/ks/den a max. 7 ks vel. A3 a menších za cenu 3 Kč/ks/den.
Smuteční oznámí se vylepuje zdarma v den, kdy je na TIC doručeno. Schránky
na smuteční oznámení jsou čtyři – Penny, kostel, Na Vápence (sídliště) a u DPS. Na
jiné plochy smuteční oznámení nevylepujeme. Děkujeme za pochopení.

Jízdní řády
Tištěné jízdní řády společnosti Korid Liberec platné od 12. 12. 2021 budou v prodeji
za 30 Kč až od cca 7. prosince. Místní výpisy z jízdních řádů netiskneme již přes
osm let. Jednotlivé spoje vám, ale bezplatně rádi vyhledáme.

Další kulturní akce
MET OPERA A BALET – přímé přenosy
Zajišťujeme prodej vstupenek na MET operu a Balet do kina Jitřenka v Semilech.
Opera vždy od 18.45 hodin: 4. 12. M. Aucoin: Eurydika, 1. 1. J. Masenet: Popelka,
29. 1. G. Verdi: Rigoletto, 12. 3. R. Strauss: Ariadna na Naxu. Cena 350 Kč vč.
dopravy zpět po skončení opery.
Balet vždy od 16 hodin: 19. 12. Bolshoi: Louskáček (Rusko 2019 – rozkošné
vánoční představení o holčičce Mášence a jejím kouzelném dárku – louskáčku
na ořechy, který se v její fantazii promění v krásného prince), 23. 1. Drahokamy,
6. 3. Labutí jezero, 1. 5. Faraonova dcera. Cena 300 Kč vč. dopravy zpět po skončení
baletu.

ADVENTNÍ KONCERTY V ŽELEZNÉM BRODĚ
kostel sv. Jakuba Většího
28. 11. od 17 hodin – Jazzové inspirace
5. 12. od 18 hodin – Učitelé ZUŠ a jejich hosté
12. 12. od 16 hodin – Varhany, zpěv a pozoun
19. 12. od 16 hodin – Železnobrodské děti
Více o koncertech na str.: 27 u ZUŠ Železný Brod.
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ADVENT NA KITTELOVSKU
Pěnčín – Krásná, Kittelův dům
27. 11. od 15 hodin – Advent začíná aneb adventní okénka se skleněnými betlémy
a hudba, občerstvení, svařák. Výstava v oknech do 2. 2. 2022.
7.–10. 12. od 15 hodin – Příležitostná dobročinná kavárna, od 16.30 hodin živá
hudba nebo zajímavé povídání, rukodělná kreativní dílna pro malé i velké s Květou.
Přijďte nasát vánoční atmosféru u šálku dobré kávy, svařáku nebo horkého jablka
se skořicí a zakousnout domácí koláč či buchtu.
11. 12. od 10 hodin – Adventní slavnost – řemesla, hudba, povídání a dobrého
jídla a pití, program pro děti, ukázka výroby skleněných figurek, pletení a tkaní.
od 15 hodin – T. Vůjtek: Vánoční hra aneb O tom slavném narození (hrají: ´B12´
Ochotní dobrovolníci z Malé Skály a okolí, Železného Brodu, Semil… a turnovský
underground)
od 16 hodin – Varhaní koncert a rorátní pobožnost (kostel sv. Josefa) – P. Tomeš
a Sbor dobrovolných muzikantů se smíšeným pěveckým sborem pod vedením
Anežky Šebové z Desné
od 18 hodin – Karel Vepřek – kytarovo-harmonikářský koncert vlastních písní
a interpretace zhudebněných textů mnoha básníků.
24. 12. Půlnoční mše svatá v kostele sv. Josefa
Těšíme se na vás. Přijďte pobejt! Kittelovo muzeum je i přes zimu otevřeno každý
den, mimo pondělí od 10 do 16 hodin.

MĚSTSKÝ SKLÁŘSKÝ PLES
V sobotu 15. ledna zveme do sokolovny v Železném Brodě všechny, kteří si rádi
zatančí a pobaví se. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Sky Way z Jablonce
nad Nisou, která si získala přízeň tanečníků již v předchozích letech. Opět je
připraven doprovodný taneční program a také tradičně bohatá tombola. Můžete si
tak z tohoto večera odnést nejen příjemné zážitky, ale i mnoho krásných cen, které
do tomboly věnovali podnikatelé a živnostníci železnobrodska. Vstupenky 85 Kč /
osoba a 135 Kč / pár, budou v prodeji v den konání akce přímo na plese, rezervace
stolů probíhají v TIC Železný Brod.

EXPEDIČNÍ JACHTING
Oceán, plachetnice zmítající se ve vlnách a zenový rytmus dne
i noci. Osm členů posádky a jedno mimino na cestě na Kapverdy.
Lidé, kteří byli poprvé v životě na moři a poznali, jaké to je ušetřit
spoustu zásob nebo několik dní nesundat z nohou holínky.
Co je vlastně expediční jachting? Musíme kvůli tomu do Afriky?
Opravdu jde plout i s malými dětmi? Na tyto a mnohé další otázky
vám odpoví jachtařský instruktor a dobrodruh Tomáš Kůdela, se
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kterým se mimo jiné v pondělí 6. prosince od 18 hodin v KC Kino Železný Brod
podíváte na výbuch sopky nebo si z bezprostřední blízkosti prohlédnete velrybu.

MĚSTSKÉ DIVADLO ŽELEZNÝ BROD
S ohledem na situaci COVID-19 vstupenky v TIC Železný Brod pouze rezervujeme.
Týden před akcí posíláme SMS s aktuální informací o konání či zrušení představení.
Vstupenky se následně kupují v den konání akce na pokladně divadla od
18.30 hodin. Prosíme, mějte připravenou hotovost odpovídající výši vstupenek!
Upozorňujeme návštěvníky představení, že na požádání a vlastní odpovědnost
musí předložit doklad o své bezinfekčnosti, a to na základě aktuálních nařízení
vlády týkající se onemocnění COVID-19. Děkujeme za pochopení.

V prosinci se můžete těšit na
3. 12. od 18 hodin Vánoční koncert Broďanky a Tanečního orchestru ZUŠ
Železný Brod – zazní vánoční písně a melodie v podání dechové hudby Broďanka
a Tanečního orchestru ZUŠ Železný Brod. Obě hudební tělesa vystoupí se svými
hosty. Vstupné: 50 Kč.
5. 12. od 15 hodin Ženich pro čertici (DS Tyl Železný Brod). Vstupné: 50 Kč, více
na str.: 30
13. 12. od 17 hodin Vánoční vystoupení tanečního a literárně dramatického
oboru ZUŠ Železný Brod, více na str.: 27
15. 12. od 19 hodin Láska a párečky (VIP Art Company, z. s.) – Komedie s titulem
„Hra Francie roku 2004“, kde excelují Jan Révai, Karel Zima, Jarmil Škrvna, Ernesto
Čekan a Kateřina Janečková. Margot nemající příliš dobré zkušenosti se svými
bývalými vztahy, si pozve na grilování své tři ex-partnery, kteří o sobě vzájemně
nikdy nevěděli a neznají se. Vstupné: 350 Kč.
18. 12. od 19 hodin Přítelkyně – premiéra Hra americké autorky Jen Silvermanové
pro dvě zralé herečky, jejíž prostřednictvím vstoupíme do života dvou ženských
bytostí a staneme se svědky jejich životního setkání. Hra má spád, je úsměvná, je
k zamyšlení, je o přátelství a lásce o bilancování vlastních životů. Zkrátka o všem,
co musíte vidět a zcela jistě nebudete zklamáni. Těšíme se na vás. Vaše přítelkyně.
Hrají: Helena Mališová a Eva Malá. Režie: Otmar Brancuzský jh. Repríza hry se
uskuteční 29. 12. od 19 hodin. Vstupné: 150 Kč
21. 12. od 18 hodin Tradiční vánoční koncert ZUŠ Železný Brod, více na str.: 27
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MĚSTSKÁ GALERIE VLAsTIMILA RADY ŽELEZNÝ BROD
Stálou expozici i krátkodobou výstavu můžete v prosinci navštívit od pondělí
do soboty vždy v čase 9–16 hodin. Otevírací doba je shodná s otevírací dobou
TIC Železný Brod, a to i mezi vánočními svátky.

ANDĚLSKÁ VÁNOČNÍ VÝSTAVA
termín: 4. 12. 2021–9. 1. 2022, bez vernisáže

Obrazy andělů od malířky Simony Karlovcové doplněné skleněnými betlémy
a anděly z různých materiálů. Na výstavě na vás dýchne ta pravá vánoční atmosféra.
Workshopy v rámci výstavy vždy v čase 10 až 16 hodin:
7. 12. a 16. 12. Malování skleněných vánočních ozdob s lektorkou Barborou
Brunovou
9. 12. Výroba Macrame andílků s Helenou Simmovou z RC Andílek Železný Brod
14. 12. Pletení vánočních ozdob z pedigu s Alenou Matějkovou st.
21. 12. Tvoření rokailových vánočních přání s IKS Železný Brod
Vstupné na workshopy je v rámci vstupného do galerie vč. materiálu, tedy 20 Kč /
dospělí a 10 Kč dítě. Přijďte tvořit!

VÝSTAVA SALON VIII
termín: 15. 1.–27. 2. 2022, vernisáž 14. 1. od 17 hodin

Pokračování úspěšného výstavního formátu SALON se blíží. V termínu 15. 1.–27. 2.
nás čeká jeho již osmé pokračování! K výstavě jsou zváni všichni kreativní jedinci,
kteří si věří a jsou ochotni vystavit obraz, grafiku, kresbu, fotografii, plastiku či jiný
umělecký artefakt.
Zájemci o účast si mohou registrační formulář s podmínkami pro účast volně
stáhnout na www.zeleznybrod.cz v sekci galerie nebo si ho vyzvednout osobně na
TIC Železný Brod. Přihlášky jsou přijímány do 13. 12. 2021 na TIC Železný Brod
nebo e-mailem na galerie@zelbrod.cz, díla pro potřeby výstavy budou přijímána
na TIC Železný Brod v termínu: 3.–8. 1. 2022.
Upozorňujeme, že díla, která jsou určená pro zavěšení, musí být opatřena na
zadní straně háčkem nebo okem. Bez této úpravy nebo po výše stanoveném
termínu nebudou díla do výstavy přijímána.
MgA. Martin Hlubuček

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vážené čtenářky a čtenáři,
zdravím vás v čase adventním a doufám, že ho i přes veškerý předvánoční shon
stihnete naplnit pohodou a uděláte si nejen čas na pečení cukroví, ale i na nějaký
ten filmový zážitek. Ke konci kalendářního roku nás čekají premiéry různých
žánrů, díky kterým si přijde na své každý. Jestliže nám filmoví tvůrci a studia
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nebudou na poslední chvíli měnit data premiér z důvodů, které netřeba popisovat,
dočkáme se například nového zpracování muzikálu West Side Story pod taktovkou
Stevena Spielberga či pokračování kultovního Matrixu.
Čas vánoční je ovšem časem pohádek, můžeme se tak těšit na druhé pokračování
Tajemství staré bambitky. Za sebe bych ovšem rád srdečně do kina pozval všechny,
kteří nedají dopustit na českou pohádkovou klasiku, byť ji znají nazpaměť a budou
ji moci přes svátky vidět nejednou v televizi jako každý rok. Na plátně po necelých
čtyřech dekádách bude k vidění zrestaurovaný klenot Hynka Bočana z roku 1984
S čerty nejsou žerty, a tak přijďte s celou rodinou!
V případě jakéhokoli zájmu piště vaše žádosti o rezervace sedadel, křesel nebo
gaučů na info@kinobrod.cz. Za sebe i za celý personál kina vám přeji pevné zdraví,
krásné prožití vánočních svátků a co nejoptimističtější vstup do roku 2022.
Jan Jelínek, vedoucí KC Kina ŽB
V prosinci přijďte do kina na:

RESIDENT EVIL: RACCOON CITY

·

·

·

USA 2021 pátek 3. 12., 19.30 hodin akční/horor/sci-fi premiérové kino
130 Kč 107 min. nepřístupný do 15 let v původním znění s českými titulky
Nové zpracování videoherního fenoménu nás zavede do města Raccoon City, kde
všechno ve druhé 2. pol. 90. let začalo. Fanoušci původní herní série si přijdou na
své, protože děj se bude točit okolo hlavních postav – Chris Redfield, Jill Valentin,
Claire Redfield a Leon Scott Kennedy.
hrají: Hannah John-Kamen, Tom Hopper, Kaya Scodelario ad., režie: Johannes
Roberts

·

·

·

O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY

·

·

·

ČR 2021
sobota 4. 12., 15 hodin
pohádka/animovaný
dětské kino
100 Kč 63 min.
Součástí pásma je pohádka natočená na námět stejnojmenné knihy výtvarníka
Pavla Čecha. Santa Klaus je sice milý strejda a leccos dovede, ale do české zimy
patří Mikuláš, Ježíšek, koledy, čerti a kominíci!
režie: Miroslav Zachariáš, Martin Otevřel ad.

·

·

KLAN GUCCI

·

·

·

USA, UK 2021 sobota 4. 12., 19.30 hodin thriller premiérové kino 130 Kč
164 min. nepřístupný do 15 let v původním znění s českými titulky
Inspirováno skutečným příběhem impéria italského módního domu. Tři desetiletí
rodinné historie, v níž nechybí láska, zrada, pomsta ani vražda, skládají mozaiku
toho, co všechno s sebou nese slavná značka Gucci.
hrají: Lady Gaga, Jared Leto, Al Pacino, Salma Hayek ad., režie: Ridley Scott

·
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·

TOMÁŠ KŮDELA – EXPEDIČNÍ JACHTING

·

·

pondělí 6. 12. 18 hodin cestovatelská přednáška 50 Kč
Oceán, plachetnice zmítající se ve vlnách a zenový rytmus dne i noci. Osm členů
posádky a jedno mimino na cestě na Kapverdy. Lidé, kteří byli poprvé v životě na
moři a poznali, jaké to je ušetřit spoustu zásob nebo několik dní nesundat z nohou
holínky.

·

PŘES HRANICI

·

·

Francie 2020
úterý 7. 12., 19.30 hodin
animovaný/drama
dobré kino
110 Kč 80 min. český dabing
Unikátní film točený technikou ruční malby na sklo, na kterém se podíleli
i animátoři a producenti z ČR, sleduje dramatické cesty sourozenců Kyony
a Adriela, kteří utíkají před pronásledováním z východoevropské země. Příběh
vypovídá o naší věčné snaze, s níž jsme s to riskovat vlastní život a přitom hledat
nový domov, v němž bychom mohli lépe žít.
režie: Florence Miailhe

·

·
·

·

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

·

·

·

ČR 2021 pátek 10. 12., 19.30 hodin komedie premiérové kino 120 Kč
117 min. nevhodný do 12 let
V příběhu si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si
představovali. Rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním
odvážných úkolů a pokusí se najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu jako
zamlada.
hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák, Martin Hofmann ad., režie:
Patrik Hartl

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

·

·

·

·

·

ČR 2021 sobota 11. 12., 15 hodin pohádka dětské kino 140 Kč 100 min.
V království vládne Jakub a Anička s princeznou Johankou, která nejraději tráví čas
u dědečka Karaby, který se věnuje hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc
a Ferenc, kteří byli vyhnáni z království a vymýšlejí pomstu… využijí své pikle i na
nezkušené Johance?
hrají: Ondřej Vetchý, Veronika Khek Kubařová, Tomáš Klus ad., režie: Ivo
Macharáček

·

WEST SIDE STORY

·

·

USA 2021 sobota 11. 12., 19.30 hodin muzikál/romantický premiérové kino
130 Kč 156 min. v původním znění s českými titulky
Adaptace legendárního muzikálu o zakázané lásce a rivalitě mezi dvěma pouličními
gangy.
hrají: Ansel Elgort, Rachel Zegler ad., režie: Steven Spielberg

·

·
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD

ZÁTOPEK

·

·

·

ČR/SR 2021 úterý 14. 12., 10.30 hodin životopisný/drama seniorské kino
60 Kč 130 min.
Sportovní a životní příběh největšího světového atleta a čtyřnásobného
olympijského vítěze. Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba
především velké srdce.
hrají: Václav Neužil, Martha Issová ad., režie: David Ondříček

·

·
·

SNĚŽIT UŽ NIKDY NEBUDE

·

Polsko, Německo 2020 úterý 14. 12., 19.30 hodin drama/komedie/mysteriózní
dobré kino 110 Kč 113 min. nepřístupný do 15 let v původním znění
s českými titulky
Do života uzavřené, zámožné rodiny vstupuje mysteriózní masér z východu, jehož
ruce léčí, oči pronikají do duší osamělých žen a přízvuk zní jako píseň minulosti,
klidná melodie jejich dětství, kdy byl svět bezpečnějším místem.
hrají: Alec Utgoff, Maja Ostaszewska ad., režie: Małgorzata Szumowska, Michał
Englert

·

·

·

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

·

·

·

·

·

ČR 2021 pátek 17. 12., 19.30 hodin komedie repríza 120 Kč 109 min.
Rozkmotřená rodina se znovu a znovu snaží usmířit. Dostane ještě jednu šanci?
hrají: Richard Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva Holubová ad., režie: Marta Ferencová

S ČERTY NEJSOU ŽERTY

·

·

·

·

ČSR 1984 sobota 18. 12., 15 hodin pohádka/komedie 60 Kč 95 min.
Petr, kterého macecha vyhnala z domova, se snaží sehnat práci a střechu nad
hlavou, ale všichni jej posílají k čertu. S ním se setkává, když je na příkaz vládce
pekel Lucifera XIV. nedopatřením unesena Petrova babička.
hrají: Vladimír Dlouhý, Ondřej Vetchý, Jana Dítětová ad., režie: Hynek Bočan

·

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA

USA 2021 sobota 18. 12., 19.30 hodin
dobrodružný/akční
premiérové
kino 120 Kč 149 min. český
dabing
Poprvé ve filmové historii je odhalena
totožnost Spider-Mana a náš dobrý
soused již nedokáže oddělit svůj
běžný život od riskantního života
superhrdiny.
hrají: Tom Holland, Zendaya,
Marisa Tomei ad., režie: Jon Watts

·
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·

·

·

FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERTY, KANSAS EVENING SUN

·

·

USA, Německo 2021 úterý 21. 12., 19.30 hodin komedie/drama/romantický
premiérové kino 110 Kč 108 min. v původním znění s českými titulky
Milostný dopis novinářům odehrávající se v detašované redakci amerických novin
ve fiktivním francouzském městě 20. století oživuje sérii reportáží publikovaných
v časopise „Francouzská depeše“.
hrají: Bill Murray, Tilda Swinton, Benicio Del Toro ad., režie: Wes Anderson

·

·

·

·

KINGSMAN: PRVNÍ MISE

·

USA 2020
středa 22. 12., 19.30 hodin
akční/dobrodružný/komedie
premiérové kino 130 Kč 131 min. nevhodný do 15 let v původním znění
s českými titulky
Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje rozpoutat
válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je.
hrají: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans ad., režie: Matthew Vaughn

·

·

·

·

·

ZPÍVEJ 2

·

·

USA 2021
čtvrtek 23. 12., 17 hodin
animovaný/komedie
dětské kino
120 Kč 110 min.
Velké sny a ještě větší hudební hity. To je svět Bustera Moona, odvážného koaláka,
který se odhodlal uspořádat největší talentovou show.
režie: Garth Jennings

·

·
·

MATRIX RESURRECTIONS

·

·

·

USA 2021 čtvrtek 23. 12., 20 hodin akční/sci-fi premiérové kino 130 Kč
148 min. v původním znění s českými titulky
Téměř 20 let žije Neo poklidný život jako Thomas A. Anderson v San Franciscu díky
modrým pilulkám. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne červenou
pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu.
hrají: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss ad., režie: Lana Wachowski

·

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2

·

·

ČR 2021 čtvrtek 30. 12., 19.30 hodin komedie/romantický premiérové kino
130 Kč 93 min.
Příběh začíná žádostí o ruku a příběh se dále
točí kolem svatby u „československého“
moře v malebném Chorvatsku.
hrají: Emília Vášáryová, Táňa Pauhofová,
Zuzana Norisová ad., režie: Jakub Kroner

·
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽELEZNÝ BROD
Jiráskovo nábřeží 737 (kontakty: e-mail: knihovna@zelbrod.cz, tel. č.: 483 389 123)

Z knižních novinek pro dospělé čtenáře
Patrik Hartl: 15 roků lásky – Úspěšný třicátník Aleš se zamiluje do ženy, která na
něj naloží takovou porci lásky, že není jasné, jak to celé zvládne.
Alena Sabuchová: Šeptuchy – Příběhem dospívání hrobařovy dcery Doroty
v magickém kraji Slovenska blízko hranic s Polskem a Běloruskem provází čtenáře
její nejlepší kamarádka.
Lucinda Riley: Ztracená sestra – Sedmý díl ságy o adoptivních sestrách odhaluje,
ale úplně nevysvětluje tajemství sedmé ztracené sestry.
Paula Hawkins: Pomalu hořící oheň – Další napínavý a překvapivý thriller od
autorky Dívky ve vlaku.

Novinky z dětské literatury
Joanne K. Rowlingová: Vánoční prasátko – Napínavá a kouzelná vánoční pohádka
od autorky Harryho Pottera.
Eva Papoušková: Sára Kalamita – Sára není obyčejná holčička a má taky
neobyčejnou schopnost způsobovat jeden malér za druhým. Ne nadarmo ji paní
Parková z Úřadu pro přidělování dětí do náhradních rodin pojmenuje Kalamita.
V úterý 14. prosince od 17 hodin budou veřejnosti představeny první dva díly
pentalogie Dějiny sebevědomí – Diplomaté bez pasu. Životní příběhy čtyř set
Čechů a tří set Slováků, kteří svým životním dílem překročili hranice své země
a ovlivnili v oblastech kultury, sportu, vědy a objevů kulturně-ekonomickou tvář
Evropy a světa.
V rámci této prezentace, také proběhne pilotní vyhlášení akce věnované školám
„Vánoce s knihou nakladatelství Olympia“. Zástupci jednotlivých škol obdrží
zdarma soubor knih vydaných Nakladatelstvím Olympia.
Ve středu 8. prosince od 14 hodin v sále knihovny proběhne další lekce Hrátek
s pamětí s trenérkou Jiřinou Ziklovou.
V době vánočních svátků bude knihovna otevřena do 23. prosince vč. dle běžné
otevírací doby, tedy 9–17.30 hodin.
Mezi svátky 28.–30. 12. (úterý–čtvrtek) v čase 9–17.30 hodin. V pátek 31. 12. bude
zavřeno. Od 4. 1. 2022 bude opět normální provoz.
Všem čtenářům (i nečtenářům) přejeme příjemné a pohodové vánoční svátky a vše
dobré do nového roku!
Dana Hudíková a Barbora Vymazalová
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MĚSTSKÉ MUZEUM ŽELEZNÝ BROD
Návštěvní doba pro obě expozice v prosinci: sobota–neděle, 9–12 a 13–16 hodin.

Sklářská expozice
Zde jsou aktuálně k vidění výstavy Novinky ve sbírce skla a Letní sklářská dílna 2021.

Národopisná expozice
Zde je do 27. 2. 2022 k vidění výstava Železnobrodský Edward Kelly – Jiří Plachý.
Připomíná herce, režiséra, divadelního pedagoga a železnobrodského rodáka,
kterého můžete znát např.: jako představitele anglického alchymisty Edwarda
Kellyho v dvoudílné historické komedii režiséra Martina Friče „Císařův pekař –
Pekařův císař“. Jiří Plachý st. sehrál řadu rolí na prknech smíchovského Švandova
divadla, Divadla na Vinohradech i Národního divadla. Švandova divadla, Divadla
na Vinohradech i Národního divadla. Výstava potrvá do 27. února 2022.

Vánoční trhy na Bělišti
termín: 1.–5. prosince, od 9 do 17 hodin

První prosincový týden bude na Bělišti ve znamení adventní atmosféry. Po
roční přestávce muzeum naváže na tradici vánočních trhů. Návštěvníci budou
mít možnost vybírat z bohaté nabídky vánočního a dárkového zboží od českých
řemeslníků a nákupem rukodělných výrobků podpořit i Spolek zdravotně
postižených Železný Brod, Rodinné centrum Andílek a Středisko volného času
Mozaika.
Poslední dvě zmiňované organizace připraví pro rodiny s dětmi výtvarné
dílny. Ukázku své práce předvede několik šikovných rukou. Ve čtvrtek budete
moci sledovat zručnost Doubravky Fišerové, která ukáže výrobu keramiky na
hrnčířském kruhu. Paní Věra Poláková bude v pátek paličkovat krajkové ozdoby
a v sobotu se můžete přijít podívat na Ivu Dobiášovou, která vytváří šperky
z minerálů a skleněné vitráže.
Ve čtvrtek si přijďte poslechnout nejen vánoční písně v provedení hudebního
souboru My Gospel ze Železného Brodu. Sbor nadšenců se stejnou vášní pro hudbu
vedený sbormistryní Adélou Gážiovou vystoupí od 17. hodiny v půdních prostorech
domu. V sobotu od 11. hodiny předvede svůj talent swingový orchestr Rudy Müllera
složený z žáků místní ZUŠ. V neděli odpoledne mohou zamířit na Běliště rodiny
s dětmi, aby zhlédly pohádku loutkářského souboru Vozichet s názvem Hvězdné
války. Začíná ve 14 hodin a pobaví se u ní nejen malé a větší děti, ale i dospělí.
Samozřejmě bude připraveno občerstvení v podobě koláčů, vánoček, štol
a zahřát se můžete teplým moštem, medovinou či oblíbeným Bělišťákem.
Letošnímu ročníku udělil záštitu radní Libereckého kraje Jiří Ulvr a bude
finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje. Přijďte opět nasát adventní
atmosféru a udělat si radost. Těšíme se na vaši návštěvu!
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ZE ŠKOLSKÝCH
ZAŘÍZENÍ
MĚSTSKÉ
MUZEUM
ŽELEZNÝ BROD
V letošním roce vám v Železnobrodském zpravodaji představujeme významné
někdy i téměř zapomenuté osobnosti našeho města. Tentokrát se můžete seznámit
se životem Jiřího Plachého.

Jiří Plachý
se narodil 29. července 1899 v Železném Brodě do úřednické rodiny, jako druhý
z pěti dětí. Otec Josef byl podúředníkem C. a K. okresních soudů. Maminka Marie
byla železnobrodská rodačka, z rodu řezníků Tůmů. Dost možná po ní zdědil Jiří
herecké nadání, protože bývala nadšenou a nadanou ochotnicí. Není náhodou, že
herectví se věnoval i jeho mladší bratr Vojtěch (1903–1968).
Jiří hrál a režíroval v ochotnických souborech již v době svých studií
v Pardubicích. V roce 1921 sice začal studovat na ČVUT, brzy ale ze školy odešel, aby
se mohl divadlu věnovat profesionálně. V roce 1922 začínal jako elév v činoherním
souboru Národního divadla. Premiéru si odbyl v inscenaci Ze života hmyzu bratří
Čapků. V červenci téhož roku podepsal poprvé smlouvu jako řádný člen hereckého
souboru smíchovského Švandova divadla, kde prošel řadou rolí. Byl Petrucciem
ze Shakespearovy Zkrocení zlé ženy, hradním Buškem ze Stroupežnického Našich
furiantů. Na jevišti Švandova divadla strávil pět sezón. Ze Švandova divadla odešel,
aby si založil divadelní soubor, Českou komorní scénu (ČKS).
V první sezóně jeho soubor úspěšně křižoval český severovýchod (Pardubice,
Hořice, Železný Brod, Náchod, Police nad Metují, Česká Skalice, Dobruška, Nový
Bydžov...), tedy kraj, který Jiří dobře znal. Plachý byl uměleckým vedoucím,
hlavním režisérem i hereckou hvězdou souboru. Do kulturního života konce 20. let
však bolestně zasáhla hospodářská krize a její důsledky se nevyhnuly ani putující
divadelní společnosti. Život ČKS se definitivně uzavřel koncem sezóny 1928–29.
V roce 1929 nastoupil do Vinohradského divadla, kde působil až do roku 1948. Na
jeho prknech ztvárnil mnoho rolí jako např. bratra Ivana v Bratrech Karamazových,
Fausta, nebo Vávru v Maryše... V letech 1943–45 vykonával funkci šéfa činohry.
Vedle toho hrál a režíroval v Městském komorním divadle, které bylo novou scénou
Vinohrahradského a sídlilo v divadelním sále hotelu Central v Hybernské ulici.
V roce 1948 dostal nabídku z Národního divadla a od sezóny 1948–49 se stal členem
první scény.
Na filmovém plátně se poprvé představil ještě v němé éře. Ztvárnil čtyřicet
filmových rolí. Opravdu mimořádný herecký koncert předvedl v historické komedii
Martina Friče Císařův pekař – Pekařův císař v roli záludného magistra Edwarda
Kelleyho, anglického alchymisty a šarlatána, působícího na dvoře císaře Rudolfa II.
K mistrovským výkonům patří role Žida Abrahamoviče v Radokově Daleké cestě
(1949) nebo Roškota v Krškově Měsíci nad řekou (1954), který Plachého filmovou
dráhu uzavřel.
Jiří působil od prosince 1935 jako vedlejší (o rok později jako řádný) učitel
dramatického oddělení Státní konzervatoře. Od října 1949 vyučoval externě herectví
na Divadelní fakultě AMU v Praze. Byl rozený kantor, jeden z nejvýznamnějších
v dějinách našeho divadelního školství. Mezi jeho studenty patřili Václav Voska,
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Dana Medřická, Irena Kačírková, Radovan Lukavský, Svatopluk Beneš a mnoho
dalších.
V roce 1952 byl vyšetřován Státní bezpečností kvůli údajné kolaboraci za
uměleckého vedení Městských divadel v době okupace. Není jasné, co Státní
bezpečnost po Jiřím Plachým chtěla, jestli vynucené přiznání viny nebo spolupráci,
ale vyhrožovali mu odebráním jeho tehdy pětiletého syna. Jiří Plachý starší zemřel
2. prosince 1952. Oficiálně spáchal sebevraždu skokem z okna svého vinohradského
bytu v Chrudimské ulici. Okolnosti Plachého smrti nebyly dodnes vyjasněny. Tento
případ také vyšetřoval Úřad dokumentace a vyšetřování komunismu (ÚDV), ale
vyšetřovací spis byl pravděpodobně skartován, takže pravdu se už nejspíš nikdy
nedozvíme.
David Řeřicha, pracovník muzea

MUZEUM A GALERIE DETESK ŽELEZNÝ BROD
otevřeno: denně 9–17 hodin

Vánoce s malířským dílem Dagmar Loumové
Během vánočního období je možné strávit
příjemné chvíle v klidném prostředí galerie
Detesk. Retrospektivní přehled malířské
tvorby výtvarnice Dagmar Loumové potrvá až
do 16. ledna 2022.

Skleněné betlémy v muzeu Detesk
Sbírky muzea Detesk se nezaměřují jenom na autorská díla předních sklářských
výtvarníků. Jejich důležitou součástí je také oddělení, které mapuje vývoj
železnobrodských skleněných figurek. Jedním z nejčastějších a nejvděčnějších
témat v této oblasti byly betlémy. Menší, modelované pomocí figurkářských
kahanů, ale i větší, vyráběné ve sklářské huti nikoliv jednotlivcem, ale kolektivem
zručných sklářů. Standardní výška hutních
figurek se pohybovala okolo dvaceti centimetrů.
Ve vitrínách muzea Detesk je k vidění
betlémů několik, ten hutní tvoří celkem
16 postav. Jeho součástí je i šest zasněžených
stromů a skleněné provedení roubeného
stavení. Tak se při procházce městem zajděte
podívat a načerpat tu pravou adventní
a sváteční atmosféru...
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Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli
2. ledna 2022. V roce 2021 se tedy půjde do školy naposledy ve středu 22. 12.
a do školních lavic děti opět usednou v podělí 3. ledna 2022. Přejeme všem dětem
bohatého Ježíška a šťastný vstup do nového roku.

Mateřská škola Slunečná
V pondělí 25. 10. se konala na zahradě naší mateřské školy akce s názvem
Podzimní slavnost. Děti předvedly vystoupení, které se vázalo k tématu podzimu
a Halloweenu. Po vystoupení se tvořilo a sportovalo. K občerstvení byl fantastický
štrůdl, který upekly děti, vynikající dýňový čaj naší paní kuchařky a káva.
Děkuji mým kolegyním za nacvičení krásného programu a za organizaci celého
odpoledne. Děkuji všem divákům za obrovskou podporu
dětí při jejich vystoupení.
Zároveň děkuji všem, kdo nám
pomohl s výzdobou, ve školce
se nám sešlo téměř padesát
překrásných dýní.
Daniela Lufinková,
ředitelka školky

Mateřská škola Na Vápence
Jak si užíváme podzim
Všichni potřebují příběhy. Nestačí jen ty, které děti mohou sledovat v televizi.
U nás děti příběhy prožívají. Pro ně jsou příběhy skutečná realita. Zapojují fantazii,
prožívají emoce a získávají povědomí o věcech kolem sebe. Prostě zaplňují svoji
vlastní „vnitřní knihovnu“, na které je ještě polovina regálů úplně prázdná. Což
bychom si měli my všichni okolo uvědomit. Jedním ze záměrů naší školky je
prohlubovat vztahy a spolupráci i s rodiči. Snažíme se, aby rodiče byli součástí dění,
a proto pořádáme společné akce. Současná doba těmto hromadným aktivitám sice
příliš nepřeje, ale využili jsme krásného podzimního dne a pozvali rodiče ven, na
naši cestu za Dráčkem Fráčkem, kterého nám ze školky odnesl černý Mrak a vítr
Škudibítr. Děti hledaly ztracené mašličky z dračího ocásku a potkávaly zvířátka
i podzimní skřítky, kteří jim za pomoc v nouzi prozradili, kterým směrem vítr
dál dráčka odnášel. Děti tak například sbíraly kaštany a housence z nich udělaly
kamarádky, u vosy poznávaly sladké podzimní ovoce, ježkovi vytrhaly jablíčka
z hedvábného papíru, aby si ozdobil bodlinky, motýlkovi uvázaly z přírodnin
poslední podzimní kytičku nebo skřítkovi postavily domeček na zimu. Nakonec
jsme dráčka našli. Vítr ho zamotal do keříku, a tak jsme ho vysvobodili a pro
radost mu zazpívali. Odměna nás neminula. Na kopci na nás totiž jako zázrakem
už čekala paní kuchařka Olinka se svojí družinou, roztopeným ohýnkem a polní
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kuchyní. Skvělý, možná letos poslední venku opečený buřtík a pocit, že jsme
někomu pomohli, za tu námahu stál.
Další zajímavý a zároveň smysluplný den děti prožily, když jsme se zapojili do
osvětové kampaně na podporu lidí s psoriázou (lupénka), kteří se i dnes často
setkávají s tím, že se k nim ostatní lidé nechovají hezky, protože nevědí, že lupénka
není infekční onemocnění a bojí se nákazy. Tak jsme vyhlásili Puntíkový den, ve
kterém jsme dětem přiměřenou formou vysvětlili jeho smysl, a přitom si i užili
spoustu puntíkové zábavy.
Snažíme se dětem do života vštípit i vlastnosti jako je soucit, touhu pomáhat
slabším, sounáležitost, trpělivost a ochotu naslouchat druhým, spolupracovat
a sdílet radost a nadšení. Jen tak je totiž lidský život skutečně naplněný štěstím.
Nyní už se těšíme, jak si v tomto duchu užijeme celý čas adventu. Čas kouzel
a zázraků, pohádkových příběhů a hlavně rozzářených dětských očí.
Za celou naši školku přeji všem krásné a pohodové Vánoce a do nového roku
hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a spokojenosti.
Jitka Jírová, ředitelka MŠ

Poděkování za sponzorský dar
Jménem zaměstnanců a všech dětí bych ráda poděkovala panu Hráčkovi
(Mywebgrid, s. r. o.) za věcný sponzorský dar v hodnotě 25 000 Kč. Čtyři
powerbanky a sedm tabletů, včetně instalace programu a ochranných obalů,
využijeme při diagnostice předškoláků a děti při výuce v zakoupeném vzdělávacím
programu SMART a dalších vzdělávacích činnostech. „Děkujeme mnohokrát za
Vaši velkorysost, které si nesmírně vážíme.“
Jitka Jírová, ředitelka MŠ

Základní škola Pelechovská
Informujeme
Dne 4. prosince jsme plánovali velmi oblíbené vánoční dílničky. S lítostí musíme
oznámit, že zhoršující se epidemiologická situace nám neumožňuje tuto oblíbenou
akci uspořádat. Ač se s vámi velmi rádi setkáváme i při neformálních příležitostech,
tak si plně uvědomujeme, že bychom realizací vsadili mnoho. Jsme rádi, že nám
chodí žáci do školy a setkání velkého množství osob by i po splnění všech vládních
nařízení zvýšilo riziko ukončení prezenční výuky. Věřme, že na jaře bude situace
o poznání lepší a při velikonočních dílničkách již budeme moct strávit nějaký
společný čas v dílničkách nebo jen u šálku kávy.
Informace pro rodiče malých nezbedů. Jako v loňském roce se nám ozval čert
s Mikulášem a samozřejmě s andělem. I letos by chtěli u nás ve škole využít prostor
uhelny, kde si opět posvítí na naše nejmenší. Pokud máte zájem přijít v neděli 5. prosince
do opravdového pekla, kontaktujte nás na e-mailu: hartl.tomas@zspelechovska.cz,
kde dohodneme čas návštěvy a pošleme vám bližší informace.
Mgr. Milan Hlubuček a Mgr. Tomáš Hartl, vedení ZŠ Pelechovské
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Adaptační výlet ŠD aneb putování za vílou Izerínou
Ve středu 13. října se 49 školáků ze školní družiny sešlo odpoledne na vlakovém
nádraží, aby se společně vydali vlakem za dobrodružstvím. Ani dva přestupy na
jiný vlakový spoj a nevlídné počasí nezkazily dětem dobrou náladu. Naším cílem
byl Josefův Důl a penzion Savoy, který se nacházel nedaleko vlakového nádraží.
V penzionu na nás již čekal usměvavý pan majitel, plápolající oheň v krbu,
útulné pokoje a naše zavazadla, která sem dovezla paní Žalská s panem Havrdou.
Děkujeme. Po prozkoumání pokojů, vybalování věcí a návštěvách na pokojích
jsme si pochutnali na výborné večeři a dohodli se na plánu na příští den. A pak
se ozvalo: ,,Mejdan na čísle 11“. To byl fofr, jak se do celkem velkého pokoje vešlo
během chvilky tolik dětí, barevná muzika a spousta legrace a smíchu. Stačily se
u toho také konzumovat dobroty, které nám upekla paní Dušičková. Děkujeme.
Když se po nějaké době akce ukončila a vyprávěla se pohádka „O 49 trpaslících na
cestách“, všichni poslouchali a pak bez řečí nakráčeli do svých pokojů, zavrtali se
do deky a usnuli s úsměvem na tváři.
Druhý den ráno bylo počasí, že by psa nevyhnal, ale protože nejsme z cukru,
oblékli jsme pláštěnky, vyfasovali obří řízek s chlebem a vydali se po stopách víly
Izeríny. Po celou dobu před námi měla velký náskok, ale to proto, že v Jizerských
horách žije. Nám to však na náladě neubralo a statečně jsme šli lesem po jejích
stopách, přelézali kameny a kořeny velkých stromů, obdivovali vodopády a plnili
úkoly, které nám nechávala víla na cestě. Na vrcholu naší cesty jsme se s chutí
pustili do řízků a sladké odměny, kterou nám Izerína nechala za naši statečnost. Po
návratu na ubikaci jsme si dali horkou čočkovou polévku a na pokojích hráli hry,
malovali si nebo jen tak si povídali. Večer dlouhá pohádka, balení a šup do postelí,
ráno nás čekalo další dobrodružství.
Třetí den po snídani krátký výlet, naložit věci do auta a hurá na vlak. V Železném
Brodě na nádraží už čekali rodiče, takže poslední rozloučení a hurá domů. Cíl
splněn, děti mezi sebou navázaly nová přátelství, něco nového se naučily, poznaly
kousek Jizerských hor, takže někdy příště zase Ahoj.
Lada Palová ŠD

Základní škola Školní
Pomáháme deváťákům nalézt správnou (profesní) cestu
Dne 15. 10. jsme s žáky devátých tříd navštívili veletrh středních škol a firem EDUCA
EXPO. Veletrh představuje perfektní příležitost seznámit se s nabídkou středního
školství v našem kraji a možnost zeptat se zástupců jednotlivých škol na cokoliv,
co žáky zajímá. Kromě vlastní prezentace takřka 60 středních škol návštěvníky
zaujal i bohatý doprovodný program, např. módní přehlídky, možnost vyzkoušet si
VR set, na vlastní oči vidět (či si i vyzkoušet) práci jednotlivých učebních oborů
nebo setkat se s malými divy techniky v podobě vystavovaných robotů. Nerozhodní
žáci si mohli rozšířit své obzory.
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Několik dní předtím jsme však v rámci projektu NAKAP zavítali i do Střední školy
řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou (respektive do jejího pracoviště v Železném
Brodě). Žáci se zde rozdělili na dvě skupinky a po nezbytné instruktáži se zkoušeli
ponořit do tajů umění pasířství a výroby skleněných figurek. Za poměrně krátkou dobu
se většině žáků podvedlo vytvořit opravdu skvělé výrobky. Žáci přistupovali k práci
s nadšením, čehož si všimli i tamní pedagogové. Jsme vděčni za každou činnost, která
dětem pomůže se sebepoznáním a otestováním vlastních dovedností a schopností.
Mgr. Jindřich Bernt

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
Přijímací řízení s talentovou zkouškou
V rámci 1. kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou podávali uchazeči
přihlášky ke studiu do 30. listopadu 2021. Vlastní zkoušky proběhnou 4. a 5. ledna
2022, kdy uchazeči poměří své schopnosti a dovednosti při kresbě, modelování,
malbě či navrhování. Talentové zkoušky jsou vždy ve škole svátkem, který přináší
novou a čerstvou energii a motivaci jak uchazečům, tak pedagogům.

Přijímací řízení do technických oborů
Do čtyřletých maturitních oborů Aplikovaná chemie a Technologie silikátů lze
přihlášky podávat do 1. března 2022. V rámci oboru Aplikovaná chemie nabízíme
zaměření Analytická chemie, Farmaceutické substance, Ochrana životního
prostředí a nově zaměření Nanotechnologie a polymery. Pokud máte zájem
o prohlídku školy a bližší informace o nabízených oborech, můžete využít dne
otevřených dveří 9. února 2022 v čase od 8 do 16 hodin či individuální prohlídky
školy ve smluveném termínu.
Vaše případné dotazy ke studiu vám rádi zodpovíme na tel.: 483 346 162, 720 992 074
či e-mailu: sekretariat@supss.cz.

Logická olympiáda
V týdnu od 15. do 21. října proběhlo základní kolo Logické olympiády pro studenty
středních škol. Tuto soutěž, rozvíjející samostatné logické uvažování, pořádá Mensa
ČR a naši chemici se do ní pravidelně zapojují. V letošním ročníku se umístili mezi
8,5 % nejlepších v kraji a mezi 13 % nejlepších v celé České republice. Gratulujeme.
Mgr. Dana Kubáčková

Projekt NAKAP II
Od začátku školního roku 2021/2022 se plně rozjely aktivity v projektu NAKAP LK II
(Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje).
Kolektivy základních škol se účastní projektových dní v chemické laboratoři
a zároveň projektových dní Hraní se sklem. Pro žáky naší školy probíhá
Uměleckotechnický kroužek v chemické laboratoři, na jednotlivých dílnách
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a v školní huti. Všechny aktivity jsou plně obsazené ke spokojenosti zájemců i naší
školy a pedagogického sboru.
Ing. Vladimíra Bártlová

Exkurze do Jižních Čech a na Moravu – covidu navzdory
I přes nestálost podmínek cestování a návštěvy kulturních institucí se studenti
4. ročníku SUPŠS vydali na cestu za památkami po Čechách a Moravě. Okružní
cesta zahrnovala všechna období vývoje umění u nás, od nejstarších dochovaných
maleb v rotundě svaté Kateřiny ve Znojmě, přes raně gotický portál v Předklášteří
u Tišnova, až k sakrálním památkám novodobým – oltářní obraz Mikuláše Medka
v Jedovnici. Nejpočetněji byla zastoupena díla architekta specifické odnože
barokního slohu u nás tzv. barokní gotiky – Jana Blažeje Santiniho Aichela.
Navštívili jsme ale i méně známé nebo zapomenuté památky, jako je zřícenina
paulánského kláštera v Kuklově, místo s výjimečnou atmosférou, kterou zachytil
i František Vláčil ve svém černobílém snímku Údolí včel. Věříme, že bezprostřední
kontakt s uměleckými díly na studenty zapůsobil, přinesl jim cenné poznatky
i společné zážitky, které budou vkladem k nadcházející maturitní zkoušce i pro
celý zbytek jejich života.
Mgr. Lenka Patková

Projekt „Spojeno sklem!“ v SUPŠS
Výtvarný workshop pořádaný pro romské děti ve spolupráci Městského muzea
v Železném Brodě a naší školy v rámci projektu „Spojeno sklem!“ se konal 25. října.
Projektu „Spojeno sklem!“, v aktivitě „Podpora a prezentace romské kultury“, za
finanční podpory Města Železný Brod a fondů EHP se zúčastnil velký počet zájemců
z Tanvaldu, Železného Brodu a přilehlého okolí.
Tato akce byla první ze třech plánovaných výtvarných workshopů, které se mají
ve škole uskutečnit. Tématem prvního byla výroba skleněných vánočních ozdob.
Spolupráce v organizaci akce se ujal žák 2. ročníku školy Josef Havrila, který zároveň
pomohl zajistit účast romských dětí z Tanvaldu a zapojil se i jako dobrovolný
odborný asistent. I díky jeho aktivnímu přístupu se podařilo namotivovat možné
další budoucí uchazeče ke studiu na SUPŠS.
Workshopu se zúčastnily i děti z železnobrodské Poříče v doprovodu svých
rodičů, kteří se díky kreativní atmosféře rovněž nechali strhnout do výroby
skleněných ozdob. Obě lektorky, Bohumila Vacková, učitelka sklářské školy
a Kateřina Řezníková, odborná pracovnice muzea, se bravurně vypořádaly
s vysokým počtem účastníků a postaraly se o příjemný průběh workshopu, za což
děkujeme. Workshop měly precizně připravený.
Obě instituce si velmi váží oboustranné dlouhodobé spolupráce na projektech.
Děkujeme Městu Železný Brod, paní ředitelce Městského muzea Železný Brod
Mgr. Petře Hejralové a odborné pracovnici muzea Mgr. Lence Jůnové za finanční
a organizační podporu workshopu. Více informací na www.supss.cz.
Mgr. A. Jan Hásek
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Základní umělecká škola železný brod
V úterý 7. prosince vás srdečně zveme na Žákovské matiné, které se od 17 hodin
uskuteční v Městské knihovně v Železném Brodě. Malý školní koncert pro začínající
i pro pokročilé žáky pořádáme v krásném prostředí nové Městské knihovny na
Jiráskově nábřeží. Hudební odpoledne zprostředkuje rodičům, příbuzným,
známým, kamarádům ale i veřejnosti, co nového se malí umělci naučili a zvládli.
V pondělí 13. prosince se od 17 hodin se v Městském divadle Železný Brod
uskuteční Vánoční vystoupení tanečního a literárně dramatického oboru. Naše
tanečnice a divadelníci vám svým svěžím uměním zpříjemní předvánoční čas
a předvedou vám, co všechno se zvládli naučit v novém školním roce.
Tradiční vánoční koncert ZUŠ, při kterém své umění představí všichni žáci
z hudebního oboru se uskuteční také v prostorách divadla, a to v úterý 21. prosince
od 18 hodin.
Adventní koncerty se v letošním roce konají v kostele sv. Jakuba Většího v Železném
Brodě, vždy v neděli. Jazzové inspirace jste si mohly vychutnat 28. 11. a nyní se
můžete těšit na II. Adventní koncert, který si na 5. 12. od 18 hodin připravili Učitelé
ZUŠ se svými hosty. Kostel rozezní nástroje i hlasy, ale také zrekonstruované
varhany a večer si tak užijete poslechem sólových i společných skladeb z not
českých i světových autorů. V neděli 12. 12. od 16 hodin zazní majestátní zvuk
varhan, podmanivý soprán a sametový zvuk pozounu v nádherných klasických,
sakrálních a vánočních melodiích v rámci III. Adventní koncertu – Varhany, zpěv
a pozoun vás přeneseme do rozjímavé a klidné nálady v předvánočním shonu.
Na poslední adventní neděli jsme si položili otázku: „Co víc patří k Vánocům než
děti?“ A proto vám nabízíme zastavení se smyčcovým souborem VIVACE a našimi
třemi sbory CVRČCI, HVĚZDIČKY a ŘETÍZEK v rámci IV. Adventního koncertu –
Železnobrodské děti v neděli 19. 12. od 16 hodin.
Mgr. Eva Lédlová, ředitelka školy
Podrobné informace v kanceláři školy nebo mob.: 608 782 712.

SVČ Mozaika Železný Brod
Plán akcí na prosinec
1.–5. 12.
9. 12.
17. 12.
		
20.–21. 12.
		

Dílničky na Bělišti
Vánoční besídka v SVČ Mozaika pro účastníky jednotlivých kroužků
Vánoční spaní – pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet vánoční zvyky
a tradice
Vánoční dílničky – pro ty, kteří chtějí vyrobit dárečky pod stromeček
(mýdla, svíčky, vánočních přání...)
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Ohlédnutí za akcemi
Horolezecké spaní
V pátek 5. 11. se v Mozaice konalo Horolezecké spaní. Využili jsme tento večer
k menší přednášce o lezeckých technikách, ukázce i využití jistícího materiálu
a probrali s dětmi různé situace, se kterými se mohou na lezeckém kroužku i mimo
něj setkat. Na laně si děti vyzkoušely slaňování. K tomuto účelu nám postačilo
schodiště. V rámci soutěží mezi družstvy se stavěly a bouraly stany, proběhla
spacáková štafeta, soutěže na rychlost i bystrost. V závěru večera děti stavěly opičí
dráhy pro své soupeře, při kterých se výborně bavily. Pro lepší usínání po vydatné
večeři jsme předčítali z knihy Na kopce, hory, ba i velehory. Děkujeme všem
zúčastněným za milé setkání.
Jana Řezáčová a Ivan Procházka
Dračí spaní
V předvečer Drakyády bylo SVČ Mozaika provoněno perníkovým těstem. Děti,
které se přihlásily na Dračí spaní si dle vlastního návrhu vyřezaly tvar draka a toho
po upečení nazdobily barevnou cukrovou polevou. Hotoví draci čekali do rána na
uschnutí a poté k nim děti našily i perníkové ocasy. Nechyběly ani hry a soutěže na
podzimní téma, dobrá večeře a čtení z knihy na dobrou noc.
Drakyáda
Dne 16. října jsme uspořádali tuto již tradiční říjnovou akci. Tentokrát se konala
pod Kříby na Hrubé Horce. Pro děti byla připravena stezka s tajenkou na jejímž
konci je čekala sladká odměna. Své stanoviště zde měl i Myslivecký spolek Jizera,
kde si děti mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky. Dalším lákadlem byla jízda na
koních.
Vítr bohužel moc nefoukal, takže pár draků na obloze bylo vidět jen na začátku
akce. Ale pro všechny, kteří s drakem přišli jsme měli za odměnu připravené
dráčky perníkové. Celým odpolednem nás provázela hudební skupina Kapelníci.
Nechybělo ani dobré občerstvení jako halušky, dobroty z udírny, rohlíčky, buchty
apod. Zprvu jsme měli obavy z malé účasti, ale nakonec považujeme tuto akci za
velice vydařenou.
Na konec vám přejeme vše, co se špatně balí, to jest klid, pohodu a zdraví! Hezké
prožití večera splněných přání, svátků vánočních a vše nejlepší v novém roce přeje
za kolektiv SVČ Mozaika Jitka Šírková
Podrobné informace na:
www.mozaikazb.cz, mob: 778 494 827, e-mail: ddm.zb@seznam.cz.
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Římskokatolická farnost děkanství železný Brod
Pořad bohoslužeb ve vánočním období

·

pátek 24. 12. (Štědrý den): Krásná – vánoční příběh pro děti (14 hod.), Loučky
(16 hod.), Zásada (20 hod.), Bzí (22 hod.), Krásná a Železný Brod – kostel sv. Jakuba
Většího (24 hod.)
sobota 25. 12. (Slavnost Narození Páně): Železný Brod (9 hod.), Loučky (11 hod.),
Držkov – vánoční vyprávění a zpívání (15 hod.), Krásná (16 hod.)
neděle 26. 12. (Svátek Svaté rodiny): Železný Brod (8.30 hod.), Loučky (11 hod.),
Železný Brod – kostelík sv. Jana Nepomuckého Na poušti (Koledování 14 hod. – dle
aktuálních COVID-19 podmínek), Držkov a Krásná (16 hod.),
pondělí 27. 12. (sv. Jan Evangelista): Železný Brod (18 hod.)
úterý 28. 12. (Betlémské děti): Železný Brod (18 hod.)
středa 29. 12.: Železný Brod (18 hod.)
čtvrtek 30. 12. (sv. Silvestr): Železný Brod (8 hod.), Držkov (16 hod.)
pátek 31. 12.: Železný Brod – poděkování za uplynulý rok (16 hod.)
sobota 1. 1. 2022 (Matky Boží Panny Marie): Železný Brod (9 hod.)

·
·
·
·
·
·
·
·

Ochranovský sbor při čce (Jednota bratrská)
Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní! Judova 1,2
Na sobotu 18. prosince od 16 hodin vás zveme na předvánoční setkání u kaple
Jednoty bratrské na Brodci. Budeme se společně radovat a zpívat koledy. Možná,
že uvidíme i nějaké scénky z doby narození Ježíška. Snad tam bude i král Herodes,
pastýři, andělé, tři králové a snad uvidíme i svatou rodinu. Ohřejeme se u ohýnku,
zahřejeme se teplými nápoji a bude i malé občerstvení.
Zveme vás také na slavnostní shromážděni na první adventní neděli 28. 12., kdy
otevřeme křesťanský rok společným zpěvem chorálu HOSANA a zveme vás i na
všechna nedělní shromáždění v adventním čase. Vánoční shromáždění budou ve
dnech 25. 12. a 26. 12. v kapli na Brodci vždy od 9 hodin.
Přejeme vám všem požehnané a radostné Vánoce!
za Jednotu bratrskou v Železném Brodě staršovstvo
Více:
Komenského 603, 468 22 Železný Brod, www.jbzb.cz, číslo účtu: 27-0550190267/0100

Místní skupina česká křesťanská akademie – česká ráj
Dárek na poslední chvíli
Po covidové pauze chceme předvánoční dobu opět zpestřit nabídkou neobvyklých
dárků, výrobků a uměleckých dílek místních umělců a řemeslníků. V sobotu
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11. prosince od 10 do 12 hodiny ve foyer KC Kino Železný Brod budete mít možnost
v přátelské atmosféře prožít příjemné chvíle, navíc si i něco pořídit pro své blízké,
přátele a známe.
Vybavte se prosím vyžadovanými doplňky dle aktuálních předpisů
proticovidových opatření a přijďte.

Koledování na Poušti
Opatrně, o to však srdečněji zveme na tradiční koledování na kostelíčku sv. Jana
Nepomuckého na Poušti nad Železným Brodem, a to na sv. Štěpána 26. 12. od
14 hodin.
Pokud nám to Covid-19 a opatření proti němu dovolí, zahájíme „evropskými
koledami“, které nacvičí a přednese kostelíčkový filharmonický sbor. Poté se
přidají všichni přítomní s koledami českými.
Zveme všechny zpěváky i nezpěváky z blízka i z dáli. Vybavte se správnou
a předepsanou proticovidovou výstrojí a přijďte se potěšit srdečnou pouštěckou
atmosférou.
Přejeme všem koledníkům i nekoledníkům krásné prožití svátků vánočních
a mnoho štěstí a zdraví v novém roce. Těšíme se na Vás! A to nejen na koledování,
ale i na dalších akcích, které připravíme na kostelíčku.
Jsme moc rádi, že nás podporujete, a to nejen svou účastí.
Místní skupina ČKA přeje všem krásné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí
a zdraví v novém roce. Těšíme se na bohatou účast nejen tentokrát, ale i na dalších
akcích.
za organizátory Martin Tomešek
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Divadlení spolek tyl železný Brod
Srdečně zveme 5. 12. od 15 hodin na čertovskou pohádku Miroslava Bourka
(v úpravě Karla Svobody) pro malé i velké Ženich pro čertici. V hlavních rolích
vystoupí Maruška Hudská jako Nanynka Pápěrová, Honza Jelínek jako Vendelín
Pápěra, Iva Kesnerová jako čertice Filoména, Helena Mališová jako sousedka
Vědělková, Jakub Rám jako čert Anciáš, Olda Hudský jako král Tonemám První
a Luboš Hudský jako jeho rádce Kejval. Na společném díle
dále spolupracují Naďa Janková, Mirek Hanka a Tomáš
Kesner. Vstupné: 50 Kč – prodej v den konání akce na
pokladně divadla.
Na termín 28.–30. ledna 2022 připravujeme Železnobrodské
divadelní hry. Připravena budou tři ochotnická představení
od našich kolegů a kamarádů z okolních divadelních spolků.
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Trávnice, z. s.
Zpátky v čase 2021
Tento již 5. ročník byl na rozdíl od minulého ovlivněn nejenom opatřením vlády
k situaci související s Covid-19 a musel být přesunut na konec prázdnin, kdy
se v okolí konala nepřeberná paleta různých akcí, ale i příšerným počasím.
V průběhu akce začalo pršet naštěstí až odpoledne, ale celý pátek lilo jak z konve.
Na základě této skutečnosti se v sobotu objevili po značném přemlouvání pouze
ti nejoptimističtější trhovci. Přesto se opět tento den v Železném Brodě objevila
časová smyčka, která louku před muzeem na Bělišti vrátila zpět do 30. let minulého
století.
Vážené příchozí zdravili flašinetáři a harmonika. K ochutnání byly koláče, paní
a dívky mohly navštívit kartářku, zakoupit si košíky z vrbového proutí, originální
vázané kytice z lučního kvítí, háčkovanou bižuterii a krásné oblečení pro děti. Dítka
mohla vyzkoušet neskutečné dřevěné atrakce z Bozkova, zkusit hrát káču, kuličky,
chůzi na chůdách a honit obruč, podojit kozu, vyzkoušet odvahu při hmatové hře
„stánek hrůzy“, vylovit si „rybu“ a zatočit si kolem štěstí.
K poslechu i tanci zahrálo hudební sdružení Lehotai, Pražští Pepíci zatančili
dobové tance a Českou besedu, hrálo se pimprlové divadlo. Kdo chtěl, mohl se
vyfotit v dobovém oblečení před plátnem s fotografií Malého náměstí z roku 1905.
Doufáme, že se nám podařilo zobrazit atmosféru třicátých let. Snad se všichni
dobře pobavili a vaše dobrá nálada byla naší největší odměnou.
Trávnice děkují všem aktérům této akce, tedy spoustě lidí, kteří zapůjčili zahradní
stany, IKS Železný Brod, všem účinkujícím a dalším zúčastněným, bez nichž by to
prostě nebylo ono. Speciální poděkování patří sponzorům: Městu Železný Brod,
Nadaci VIA, České spořitelně a železnobrodským firmám Detesk a TFnet.
Jiřina Čermáková

My Gospel Železný Brod
Vánoční koncerty
Přejeme vám krásné prožití adventního času a vánočních svátků
a doufáme, že se s vámi setkáme na některém
Z našich připravovaných koncertů:
čtvrtek 2. 12. od 17 hodin na Vánočních trzích v Železném Brodě na Bělišti (na půdě)
pátek 3. 12. od 18 hodin v kapli sv. Václava v Příšovicích
sobota 11. 12. od 16 hodin v kostele Nejsvětější Trojice ve Bzí
čtvrtek 16. 12. od 18 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Držkově
neděle 9. 1. od 17 hodin v kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodě
Aktuální informace najdete na Fb/My-Gospel. Těšíme se na vás!
za sbor Adéla Gážiová, sbormistryně

·
·
·
·
·
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Spolek zdravotně postižených železnobrodska
Plán akcí na měsíc prosinec
30. 11.
Výbor od 14 hodin
1.–5. 12.
Vánoční trhy na Bělišti (9–17 hodin). Navštivte naše prodejní místo,
kde si vyberete tradiční výrobky – dárečky, čaje, bylinky, křížaly, ponožky, látkové
tašky, háčkovaná zvířátka, perníčky aj. Těšíme se na vaši návštěvu.
6., 13., 20. 12. Ruční práce od 14 hodin
7. 12. (úterý) Šlápoty – Sejdeme se ve 14 hodin před radnicí a navštívíme Městskou
galerii Vl. Rady, kde se koná Andělská vánoční výstava.
Informace
Rekondiční pobyt v Kadani bude od 6.–11. 6. 2022. Ubytování ve dvoulůžkových
pokojích s příslušenstvím v hotelu Split v Kadani, doprava, polopenze –
pravděpodobná cena 7 000 Kč. Přihlášky a vedoucí zájezdu V. Petružálková.
Harkány 2022 – Zálohu na zájezd do lázní Harkány ve výši 3 000 Kč budeme
vybírat 6. 12. 2021 v klubovně na Poříčí od 14 do 15 hodin. Nezapomeňte, děkujeme.
Vedoucí zájezdu J. Mullerová a L. Mastníková.
Dne 3. 11. na výborové schůzi byla předsedkyní spolku jednohlasně zvolena
paní Jitka Černá (mobil: 605 459 649). Další členové výboru: místopředsedkyně
a jednatelka paní Věra Valentová (mob: 737 744 873), hospodářka Miroslava
Paldusová a členové výboru: paní V. Petružálková a paní M. Minářová.
Plán na rok 2022 dostanou členové během měsíce ledna. Aktuální informace
budou i nadále ve vývěsce na tržnici.
Všem našim členkám, členům a přátelům přejeme krásné vánoční svátky, plné
pohody a radosti. Do nového roku 2022 přejeme všem hodně štěstí, spokojenosti,
a hlavně pevné zdraví.
za výbor Marcela Minářová
Poděkování
Ráda bych za náš spolek vyjádřila velké díky za vstřícnost a laskavost sociálním
pracovnicím z odboru sociálních věcí Městského úřadu Železný Brod p. Saskové
a p. Hlaváčkové, které nám pomohly s registrací u obchodního rejstříku.
Miroslava Paldusová
Kontakty: neslysicizb@post.cz, szdpzb@seznam.cz, M. Paldusová: 724 462 219,
V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 724 531 270, M. Flajšmanová: 721 861 515,
J. Černá: 605 459 649, V. Valentová: 737 744 873

Zo čzs jirkov
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Jirkov přeje všem
spoluobčanům šťastné a veselé Vánoce, plno jen příjemných překvapení, a hlavně
pevné zdraví v novém roce.
Zároveň tímto děkujeme za podporu činnosti Městu Železný Brod.
Vladimír Kočí, předseda ZoČZS Jirkov
32

Skautské středisko údolí železný brod
Jednotlivé oddíly přesunuly svoji činnost do klubovny, brzy je tma, a tak společně
především tvoříme, hrajeme si, něco málo se učíme a také zpíváme u krbového ohně.
Mravenci – nejmladší pěší, po skautském zvaní benjamínci, se svou vedoucí prošli
část závodní trati tradičního Memoriálu Tomáše Hübnera, aby viděli, co všechno
už umí starší skauti. Počasí přálo, cestou si vyprávěli o přírodě a nezapomněli na
svačinku na krásném mechovém plácku v lese. Schůzky v klubovně mají vždy
rozděleny na pohybové hry a tvořivou činnost pro zlepšení jemné motoriky dětí.
Společně vyráběli pískované obrázky, chobotničky, sovičky z korku, ježečky
z listí. Hry pohybové jsou zaměřené nejen na fyzičku, ale především na týmovou
spolupráci mezi dětmi. Nejen prckům, ale všem skautům, vedoucí vysvětlují, že je
důležité chtít a umět si pomáhat navzájem. V listopadu, pokud to aktuální situace
a proticovidová opatření dovolí, se chystají na výlet. V současné době je v oddílu
11 dětí a zbývá tak poslední volné místo pro případného zájemce. Oddíl Mravenců
je pro děti ve věku 5–7 let, které se schází každou středu v čase 16–17.30 hodin.
Lucie Arendášová
Pěší oddíl Vlčat a Světlušek (děti věkem 8–11 let) kromě pravidelných úterních
schůzek uspořádal první listopadový víkend výpravu, kdy v pátek večer vypukla
noční bojovka. Děti si na sobotní snídani také vlastníma rukama, jen s malou
pomocí vedoucích, upekly dvě výborné buchty, po kterých se jen zaprášilo.
V sobotu potom všichni jeli do jabloneckého bazénu, na který se moc těšili.
Pavlína Plívová
Pěší oddíl skautů a skautek (věk 12–15 let) kromě pravidelných středečních schůzek
uspořádal výpravu o podzimních prázdninách. V krojích se zúčastnili pietního
aktu 28. 10. u sochy TGM a ještě v krojích a s vlajkami se přesunuli na Kozákov,
aby se podívali na úžasný západ slunce. V klubovně potom za odborného dozoru
kuchařských mistrů z Prezidentské chaty vyráběli a ochutnávali sushi.
Věříme, že i letos budou moci pokračovat v tradici a dobrovolníci z řad skautů
a skautek budou rozdávat Betlémské světlo, aby si ho lidé mohli odnést a rozsvítit
s ním svůj domov. Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou,
symbol míru a přátelství. Skautští kurýři ho každoročně rozváží a roznáší po celém
Česku.
Další informace sdělíme včas především za pomoci TIC Železný Brod, webu
města, případně naší skautské nástěnky.
Tereza Polmová
Vodní oddíl Ledňáčků, kteří mají své pravidelné schůzky vždy ve čtvrtek, stihl
od září dvě výpravy s nocováním (na Jablochatě v Trávníku u Cvikova a chalupě
Horské služby Rokytnice nad Jizerou, která leží výše než Dvoračky), účast na
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memoriálu T. Hübnera a výpravu do bazénu v Jablonci nad Nisou. Dvě schůzky
v půlce listopadu a plánovanou výpravu ke spřáteleným vodním skautům do
Štičí vily v Hradci Králové z preventivních důvodů zrušili, neboť děti v tomto
oddíle navštěvují zhruba 12 různých školských zařízení a nárůst pozitivních testů
a karantén ve školách začal stoupat. Věříme, že toto opatření bude pouze krátkodobé
a že budou moci činnost brzy obnovit, neboť do konce roku plánují vánoční besídku
spojenou s tradičním předvánočním pouštěním lodiček a se slibem nováčků. Celý
oddíl také spoří a poptává případné dárce a sponzory, aby mohl uskutečnit týdenní
letní prázdninovou plavbu na lodi La Grace (replika pirátského korábu s českými
námořníky v čele s legendárním kapitánem Josefem Dvorským).
Hanka Kleinová
Ze srdce přejeme všem lidem především hodně zdraví. Aby každý mohl adventní
čas strávit se svými blízkými beze spěchu a v atmosféře porozumění a přátelství.
Do dalšího roku pokoru, optimismus a veselou mysl! Za celé středisko také
děkujeme všem našim dosavadním sponzorům a podporovatelům. Velký dík
samozřejmě patří rodičům, kteří nám důvěřují a svěřují nám své děti. Někteří
z nich se společně s námi zúčastňují výprav a dobrodružství anebo pomáhají vařit
na táboře či víkendovkách. Podpory od vás všech si velmi vážíme a děkujeme za ni.
společně skauti z Údolí

Rodinné centrum Andílek
sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora

Prosincový program
1.–5. 12. Vánoční trhy na Bělišti – tvořivé dílny
4. 12. od 14 hodin Mikulášská besídka s Andílkem – zábavné odpoledne nejen
pro děti, bohatý doprovodný program, tvoření zvířátek z balónků, hry a soutěže,
zpívání, pohádka a především Mikuláš, čert a anděl.
Vstupné: pro děti od 1 roku bez balíčku / 100 Kč, s balíčkem / 150 Kč, dospělí /
dobrovolný vstup, děti do 1 roku / zdarma bez nároku na balíček.
7. 12. od 16 hodin Tipy na hračky které mají smysl (Gronská zem) – Inspirace
k nákupu kreativních a naučných hraček s možností vyzkoušení a nákupu. Vstupné: 50 Kč.
9. 12. od 10 hodin Workshop Macrame andílků v Městské galerii Vl. Rady Železný
Brod při Vánoční Andělské výstavě, které jsme součástí
10. 12. od 16 hodin Zdobení perníčků – Vstupné: 60 Kč (v ceně materiál)
14. 12. od 16 hodin Workshop Macrame andílků – Vstupné: 80 Kč (v ceně materiál)
17. 12. od 15 hodin Jak kreativně zabalit dárky? – Netradiční balení dárků
s Honzou Diblíčkem (z pořadu Rady ptáka Loskutáka), Vstupné: 150 Kč (v ceně
balicí materiál na vámi donesené dárky)
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31. 12. od 16 hodin – Silvestr naruby – přijďte s námi a hlavně se svými dětmi
oslavit Silvestr a Nový rok 2022! Budeme soutěžit, zpívat, tvořit a v 17 hodin
přetočíme ručičky na hodinách na půlnoc a společně si přiťukneme dobrým
džusem, připraveny budou prskavky, konfety, čepičky, balónky... Kdo bude chtít
může přinést něco na společný stůl.
Od 20. 12. máme vánoční prázdniny a na vás se opět budeme těšit v pravidelných
herničkách od 3. 1. 2022.
Připomínáme, že:
v Předškoličce máme stále volná místa a své děti můžete přihlásit i v průběhu roku,
nově provozujeme tyto kroužky:
Cvičení s Janou pro rodiče s dětmi (1–3 roky) – po: 10–11 hodin, cena 80 Kč / hodina
Tanečky s Helčou (3–5 let) – st: 16–16.45 hodin, cena 80 Kč / hodina
Břišní tance s Helčou (5–10 let) – čt: 17–17.45 hodin, 90 Kč / hodina
První hodina zdarma!
Přejeme vám krásné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku 2022! Těšíme se, že
v novém roce společně prožijeme mnoho zábavy.
Dětem přejeme hodně dárečků pod stromečkem!
Helena Simmová
Pro více informací a přihlášení na jednotlivé workshopy, přednášky a kroužky
využijte mob.: 774 608 874, info@centrum-andilek.cz, h.simmova@centrumandilek.cz. Podrobnosti o jednotlivých akcích na www.centrum-andilek.cz.

sport
T. J. Sokol Těpeře
Srdečně zveme na Dětskou Mikulášskou diskotéku, která se uskuteční v sobotu
4. 12. od 14.30 hodin v těpeřské sokolovně. K poslechu a tanci s Mikulášem, anděly
a čerty zahraje DJ Brožek.
Konání akce je podmíněno vývojem restriktivních opatření v souvislosti
s Covid-19.
za T. J. Sokol Těpeře Tomáš Vosáhlo

T. J. Sokol Bzí
Tradiční bzovské vánoční trhy
V sobotu 4. 12. od 10 hodin proběhnou Tradiční bzovské vánoční trhy. Budete moci
ochutnat zabijačkovou kuchyni, štrúdly a alko i nealko nápoje. K zakoupení budou
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sport
různé drobné dárky, dekorace i dobroty. Atmosféru nám odpoledne zpříjemní
country muzika, která nám zahraje k tanci i poslechu.
Těšíme se na vás! Akce probíhá s podporou Města Železný Brod, děkujeme!
za T. J. Sokol Bzí Lucie Chvalinová

Fitstudio sportovních aktivit Jany Boučkové Železný Brod
Akademie
Dne 10. 12. od 18 hodin srdečně zveme do Sportovního centra v Železném Brodě ne
Akademii. V programu vystoupí naši členi a hosté, připraven bude raut a spousta
zábavy. Vstupné: 200 Kč – prodej při cvičebních hodinách od 1. 12.
za FSA Jana Boučková

inzerce

Prodej vánočních stromků, kaprů ze sádek Žabakor
a vína z Vinařství Bílovice a Lednice
na náměstí 3. května v Železářství Dubský (ve dvoře)
Termín: 18.–23. 12., vždy v čase 9–17 hodin
Kontakt: 603 464 750
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Když něco končí, něco nového začíná

Všechno má svůj začátek i svůj konec. Jinak tomu není ani v případě projektu
MAP Železnobrodsko II. Než se ale dostaneme k tomu, co vlastně končí
a samozřejmě také k tomu, co nového začíná, rádi bychom vám připomněli začátek
školního roku 2021/2022 pod taktovkou našeho týmu.
Od září 2021, kdy nám naštěstí děti usedly do lavic na klasickou prezenční
výuku, se toho totiž mnoho událo. Mezi nejzajímavější aktivity rozhodně patří již
pravidelná Matematická soutěž pořádaná ZŠ Pelechovskou. Tato soutěž proběhla
tradičně v Pelechovském lese na konci září a vítězem byla trojice právě z pořádající
školy – Martin Palouš, Jan Kůtek a Janek Hujer. Vítězům gratulujeme.
Další pravidelnou akcí je Den plný dobrodružství a her pro MŠ, který se konal na
začátku října na ZŠ Pelechovská. Děti se opět vyřádily a soutěžily o krásné ceny.
Na své si ale jako vždy přišli i pedagogové, pro které náš tým zorganizoval Výjezdní
vzdělávací seminář ve Svijanech. Vzdělávali se, cvičili, bavili se a nechyběla ani
prohlídka zámku a pivovaru Svijany.
Samozřejmě se konala spousta dalších aktivit, které jsou již dlouhodobě součástí
projektu MAP Železnobrodsko II a mají vždy pozitivní ohlas jak u dětí, tak
u pedagogů. Fotky ze všech těchto aktivit najdete na našem webu ve fotogalerii.
A jak jsme již zmínili na začátku zprávy, přichází konec našeho projektu
MAP Železnobrodsko II. Implementace MAP II v území ORP Železný Brod započala
v lednu 2019 a končí letošním prosincem 2021. Za tři roky trvání projektu se
podařila velká spousta zajímavých věcí.
Proto jsme se rozhodli u příležitosti rozloučení se s tímto projektem vydat
komiks, ve kterém shrnujeme všechny úspěchy projektu a celý jeho průběh vtipnou
a krásně ilustrovanou formou. Na komiks se můžete těšit na konci prosince
a najdete ho v online podobě na našem webu www.mas-achat.cz/map2 nebo
v tištěné formě zdarma na každé ZŠ a MŠ v ORP Železný Brod, na TIC v Železném
Brodě a na obecním úřadě Pěnčín, Zásada, Koberovy, Huntířov.
A my, my jedeme dál… V lednu totiž odstartujeme nový projekt – MAP
Železnobrodsko III. A vy, vy se máte na co těšit! Mnohokrát děkujeme všem, kteří
byli součástí projektu MAP Železnobrodsko II a těšíme se na další a nové formy
spolupráce v projektu MAP Železnobrodsko III.
Také vám přejeme pohodový konec roku 2021, krásné prožití vánočních svátků,
a hlavně mnoho zdraví.
Jitka Lakatošová, specialista na komunikaci
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Otevřeno: po–so 9–16 hodin
(mezi svátky pouze 28.–30. 12.)

7., 9., 14., 16. a 21. 12.
(10–16 hodin)

7. a 16. 12.
9. 12.
14. 12.
21. 12.

Malování skleněných vánočních ozdob (Barbora Brunová)
Adventní dekorace (RC Andílek Železný Brod)
Zvonky a vánoční zápichy z pedigu (Alena Matějková)
Rokailová přáníčka (IKS Železný Brod)

Pořádá Simona Karlovcová a IKS Železný Brod

