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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
Vaše hlasy v říjnových komunálních volbách určily nové složení Zastupitelstva našeho města. Z následných jednání vzešlo oproti dosavadnímu stavu jiné obsazení postu starosty a místostarosty, stejně tak má nová jména Rada města Železný Brod. Všichni bychom vám touto cestou chtěli poděkovat
za projevenou důvěru.
Nové vedení města stojí před řadou náročných úkolů. Nechceme je zde jednotlivě vyjmenovávat, byl
by to dlouhý seznam, ostatně mnoho z nich vidíte sami kolem sebe. Naší prioritou je mít fungující
město, které budou občané považovat za své a kde se budou cítit spokojeně. To samozřejmě platí
nejen pro samotné město, ale i pro všechny místní části. Bez vaší podpory, které si budeme vždy
vážit, se však neobejdeme. Rovněž se chceme opřít o zaměstnance městského úřadu – odborníky
ve svém oboru.
Chtěli bychom vás rovněž ubezpečit, že ctíme výsledky práce všech našich předchůdců v celé dlouhé časové řadě. Dopřejte nám však, prosíme, na mnoho věcí také náš vlastní pohled.
Jelikož nás v druhé polovině prosince čekají Vánoce, dovolte nám, abychom vám popřáli k těmto
krásným svátkům klid, rodinnou pohodu, pár tradičních zvyků a celkově příjemnou atmosféru.
Ivan Mališ
místostarosta města
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František Lufinka
starosta města

radnice informuje
	Usnesení Rady města Železný Brod z 67. schůze
konané dne 22. 10. 2014
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program dnešní schůze
Rady města
schvaluje dodatek č. 1 Příkazní smlouvy
pro inženýrskou činnost ve výstavbě ze dne
30. 6. 2014 na technický dozor stavby Zateplení
sportovní haly a Oprava hydroizolace střech sokolovny se společností CEREBYD, spol. s r. o.,
Bukovina 66, 511 01 Turnov, IČ: 28769813,
kterým se upřesňují fakturační částky jednotlivých částí díla bez jejich navýšení
schvaluje smlouvu o nákupu zásahových obleků od společnosti DEVA F-M, s. r. o., Collo-louky 2140, 738 02 Frýdek-Místek, IČ:61945226,
zastoupená Ing. Zdeňkem Marešem, za cenu
68 924,02 Kč s DPH
schvaluje poskytnutí souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku, Studia
Hamlet Železný Brod na adresu: nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod. V souvislosti se
založením spolku schvaluje dále změnu ve
způsobu vyplacení již schválené finanční podpory z fondu kulturní komise z financování na
poskytnutí příspěvku
bere na vědomí zápis z jednání redakční rady
Železnobrodského zpravodaje dne 22. 9. 2014
schvaluje poskytnout divadelnímu spolku
Studio Hamlet z. s., částku 1 500 Kč z fondu
kulturní komise za každé odehrané představení v Městském divadle Železný Brod. Tato
částka bude použita na činnost a rozvoj spolku, nesmí být použita na občerstvení
schvaluje financování fotodokumentace výstavy
Tavená skleněná plastika II ve výši 10 000 Kč;
částka bude poskytnuta z fondu kulturní komise
schvaluje financování přednášky Radima Špačka Bollywood, která se uskuteční 12. 11. 2014
v KC Kino, ve výši 3 600 Kč; částka bude poskytnuta z fondu kulturní komise

schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2 000 Kč
Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, p. o., IČ: 71173854,
na realizaci projektu Zahrada u MŠ a ZŠ Sluníčko v přírodním duchu
schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 472/12 v k. ú. Železný
Brod uzavřené mezi Stavebním bytovým družstvem Bižuterie, Vítězslava Nezvala 4498/7a,
Jablonec nad Nisou (IČ: 00042170) a Městem
Železný Brod ze dne 20. 7. 2000 k 31. 10. 2014
I. revokuje usnesení ze dne 1. 10. 2014
č. 430/14rm, kterým schválila přidělení bytu
č. 204 o velikosti 2+1, Stavbařů 728, Železný
Brod, panu R. M., bytem Hrubá Horka, Železný Brod, nájemné je stanoveno na 66 Kč/m²
a usnesení č.428/14rm, kterým schválila přidělení bytu č. 9 o velikosti 2+1, Jiráskovo
nábřeží 715, Železný Brod, paní O. Ch., bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno na
61 Kč/m²
II. schvaluje přidělení bytu č. 9 o velikosti 2+1,
Jiráskovo nábřeží 715, Železný Brod, panu
R. M., nyní bytem Hrubá Horka, Železný Brod,
nájemné je stanoveno na 61,20 Kč/m²
schvaluje výměnu bytů mezi paní P. H., Na
Vápence 755, Železný Brod a panem P. F., Jiráskovo nábřeží 712, Železný Brod
souhlasí s udělením výjimky paní H. M., trvale bytem Vlašim ze Směrnice města Železného Brodu pro přidělování a pronajímání bytů
ve vlastnictví města dle § 7, bod 4 písm. b)
a souhlasí s jejím přihlášením do výběrového řízení o byt v Železném Brodě obálkovou
metodou
nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
byt s paní W. P., bytem Na Vápence 770, Železný Brod a odkládá žádost o odpuštění penále, dokud nebude uhrazeno dlužné nájemné
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a nedoplatek na místním poplatku za odpady
schvaluje dodatek č. 5 nájemní smlouvy mezi
Městem Železný Brod, náměstí 3. května 1
a Střední školou řemesel a služeb Jablonec
nad Nisou, Smetanova 66, IČ: 00140147,
o snížení nájmu na částku 50 000 Kč od
1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
schvaluje finanční dar ve výši 3 000 Kč pro
nprap. Kateřinu Lochmanovou (ČOZ 282740),
policistku z řad Policie ČR, jako poděkování za
příkladnou službu
schvaluje jednorázové vyplacení odměny při
skončení funkčního období starosty dle § 75
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
schvaluje vyplacení odměny při skončení
funkčního období místostarosty dle § 75 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, formou
měsíčních splátek dle aktuální výše měsíční
odměny
schvaluje na žádost dle § 79 odst. 5 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, proplacení náhrady za nevyčerpanou dovolenou za rok 2013
v rozsahu 11 dnů dovolené starosty a 3 dnů
dovolené místostarosty
schvaluje přijetí dotace na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Na Vápence v Železném Brodě“ prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí a souhlasí s uzavřením
Smlouvy č. 14196813 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu životního prostředí ČR
ve výši 170 876 Kč
schvaluje uzavření dodatku č. 2 Smlouvy

o zhotovení stavby č. 275/14rm se společností LIVOR spol. s r. o., Varhulíkové 1578/14,
170 00 Praha 7, IČ: 25143450, kterým se mění
celková cena z důvodu započtení méněprací
a víceprací při realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Na Vápence
v Železném Brodě“ na 3 670 121,54 Kč bez
DPH (4 440 847,06 Kč včetně DPH)
schvaluje zadání provedení dodatečně objednaných prací nesouvisejících se zateplením
objektu MŠ Na Vápence společnosti LIVOR
spol. s r. o., Varhulíkové 1578/14, 170 00
Praha 7, IČ: 25143450, a schvaluje smlouvu
o zhotovení stavby o dodatečně objednaných
pracích na objektu Mateřské školy Na Vápence se společností LIVOR spol. s r.o., Varhulíkové 1578/14, 170 00 Praha 7, IČ: 25143450,
za cenu 396 502,53 Kč bez DPH (479 768,06
Kč včetně DPH)
schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
se společností RUBA MOST, spol. s r. o.
se sídlem Železničářů 2009, 434 01 Most,
IČ: 48293393, dodavatelem akce „Sokolovna
Železný Brod – Oprava hydroizolace střech“
se snížením nákladů o 43 805,63 Kč (bez
DPH) oproti schválenému dodatku č. 1 smlouvy na základě provedených realizačních změn
zadávacího projektu
schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo
se společností Trigema Building a. s. se sídlem Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5,
IČ: 27653579, dodavatelem akce Snížení
energetické náročnosti objektů ZŠ Pelechovská s odečtením rozpočtové rezervy ve výši
1 193 802,56 Kč (bez DPH), která nebyla během stavby čerpána

	Usnesení Rady města Železný Brod z 1. schůze nového
volebního období konané dne 10. 11. 2014
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program dnešní schůze Rady
města
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schvaluje opravu chyby v usnesení č. 455/14rm
ze dne 22. 10. 2014 a mění částku odečtení
rozpočtové rezervy stavby Snížení energetic-

ké náročnosti objektů ZŠ Pelechovská z chybně uvedené částky 1 193 802,56 Kč (bez
DPH) na částku 1 193 902,56 Kč
schvaluje dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu
soudržnosti Severovýchod, Pražská 320/8,
500 04 Hradec Králové (IČ: 75082721), kterým se upravuje snížení odvodů v případě
porušení povinností dle smlouvy o poskytnutí
dotace, které nemá přímý vliv na způsobilost
výdaje
schvaluje pověření zastupitelů paní Evy Dvořákové, PaedDr. Milady Motlíkové, Mgr. Václava Horáčka a Ing. Miloslava Loumy k přijímání
prohlášení o uzavření manželství
schvaluje oddávací den na pátek od 10 do
14 hodin a úředně určenou místnost k uzavření sňatku obřadní síň v budově radnice
souhlasí s čerpáním finančních prostředků
z rezervního fondu Mateřské školy Železný
Brod, Stavbařů 832, p. o., ve výši 48 506 Kč
souhlasí s uzavřením provozu Mateřské školy Železný Brod, Stavbařů 832, Mateřské ško-

ly Železný Brod, Slunečná 327, včetně odloučených pracovišť MŠ Na Vápence 766 a Školní
700, v době vánočních svátků od 22. 12. 2014
do 2. 1. 2015 včetně
souhlasí s přijetím finančního sponzorského daru od firmy Ladislav Bukvic – řeznictví
a uzenářství, s. r. o., ve výši 3x 5 000 Kč pro
jednotlivá vzdělávací místa mateřských škol
v Železném Brodě
schvaluje, aby pro další tříleté volební období
byli za zřizovatele do školské rady jmenováni:
Mgr. Václav Horáček – člen školské rady Základní školy Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace,
PaedDr. Milada Motlíková – členka školské
rady Základní školy Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace
schvaluje Jednací řád Rady města Železný
Brod
schvaluje bytovou komisi ve složení Mgr. Ivan
Mališ, Miloš Havlík, Věra Brunclíková, Kateřina
Veličková

	Usnesení z ustavujícího Zastupitelstva města Železný
Brod konaného dne 5. 11. 2014
Zastupitelstvo města Železný Brod
po projednání
schvaluje program dnešního zasedání Zastupitelstva města v upraveném znění
bere na vědomí složení slibu všech přítomných členů Zastupitelstva města podle § 69
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
schvaluje volební řád ustavujícího zasedání
Zastupitelstva města
stanoví v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
že Rada města Železný Brod bude mít pro volební období 2014–2018 pět členů
určuje v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
že členové zastupitelstva města budou dlouhodobě uvolněni pro výkon funkce starosty
a místostarosty
schvaluje členy volební komise paní Evu Dvořákovou, paní Jitku Havlíkovou a akad. mal.
Zdeňka Lhotského
schvaluje způsob volby starosty, místostarosty a dalších členů Rady města veřejným
hlasováním
zvolilo ve veřejném hlasování v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, starostu města Železný Brod Mgr. Františka Lufinku
zvolilo ve veřejném hlasování v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona
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č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, místostarostou
města Železný Brod Mgr. Ivana Mališe
zvolilo ve veřejném hlasování v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, členy Rady měs-

ta Mgr. Václava Horáčka, Mgr. Tomáše Hartla
a pana Vladimíra Kočího
zřizuje pro své funkční období v souladu
s § 117 odst. 2 zákona o obcích finanční výbor
a kontrolní výbor; finanční výbor bude mít tři
členy a kontrolní výbor bude mít tři členy

	Volná pracovní místa
Zástup správce sběrného dvora
Hledá se na dohodu o provedení práce pomocná síla na práci ve sběrném dvoře, která
by zastupovala v době nepřítomnosti správce
sběrného dvora (některé víkendy, při čerpání dovolené nebo v době nemoci). Předpo-

kladem je spolehlivost a uživatelská znalost
práce na PC. Podrobnosti sdělí a přihlášky
přijímá pan Miloš Pala, tel. 483 333 924,
e-mail m.pala@zelbrod.cz
Mgr. Josef Haas
tajemník MěÚ

	Podruhé jsme Městem pro byznys v Libereckém kraji
Železný Brod obhájil loňské prvenství ve srovnávacím výzkumu týdeníku Ekonom „Město pro byznys Libereckého kraje“. Stejně jako v roce 2013 se i letos hodnotily dvě hlavní
oblasti – podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V každé z těchto oblastí se
dále hodnotilo podle sedmnácti jednotlivých kritérií.
Naše město má v rámci Libereckého kraje
největší podíl podnikatelů, největší podíl kapitálových výdajů a evropských dotací na obyvatele. Prvních příček v hodnocení jsme rovněž
dosáhli u počtu lékařů nebo díky příznivým
cenám bytů a stavebních pozemků.

Železný Brod má i druhý nejnižší podíl nezaměstnaných osob v kraji a další kladné výsledky.
Podrobnější informace o výsledcích výzkumu
naleznete na: http://www.mestoprobyznys.
cz/aktuality/id/2225.
Ing. Jitka Kolová
sekretariát vedení města

	Zrestaurovaná vitráž ve Chvalíkovicích
V roce 1963 daroval Železný Brod obci Chvalíkovice vitráž, která po dlouhá léta zdobila
tamní mateřskou školu. Čas však neúprosně
plynul a vitráž stárla a stárla. Jednoho dne
se zrodila myšlenka umístit ji do vstupu zrekonstruované budovy obecního úřadu. Vedení obce však marně shánělo firmu, která by
dokázala vitráž zrestaurovat. Na pomoc přišel
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Železný Brod, který zprostředkoval služby
restaurátora Davida Roskovce z Hrubé Horky. Zároveň městské zastupitelstvo rozhodlo
poskytnout obci Chvalíkovice na tuto opravu
finanční dar ve výši 24 000 Kč.

(zdroj: Zpravodaj, Chvalíkovice, říjen 2014)

Z odboru územního plánování a regionálního rozvoje
	Informace odboru územního plánování
V listopadu bylo po odkladech zahájeno předávání stavby Terminálu Železný Brod, a to
nejprve objektu zastávky Sokolovna, a po dokončení také stavby autobusového nádraží
u železniční stanice. V době psaní tohoto příspěvku byl předpoklad, že stavbu zastávky
převezme město v polovině listopadu a stavbu nádraží začátkem prosince tak, aby mohl
být zahájen zkušební provoz ke dni 14. 12. 2014, tedy se zahájením platnosti nových
jízdních řádů.
Na zastávce Sokolovna budou zastavovat
všechny projíždějící autobusy tak, jak to bylo
zvykem v době, kdy zde bylo hlavní železnobrodské autobusové nádraží. Vybrané linky
pak budou zajíždět k železniční stanici. To se
týká především autobusů směrem na Jablonec nad Nisou, Turnov a Semily. V první fázi
předpokládáme, že k železniční stanici nebudou zajíždět dálkové autobusy ve směru
na Prahu a Harrachov.
Návrh autobusových jízdních řádů je zveřejněn
na webových stránkách koordinátora dopravy
no zateplení stěn a úprava a výměna oken.
http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.
Během těchto prací není možné využívat prohtml a budou zveřejněny v objektu zastávky
stor haly, provoz sokolovny zůstal zachován
terminálu.
s výjimkou období, kdy se provedla oprava
Stavba Terminálu Železný Brod je spolufinanizolace střechy. Stavba je spolufinancována
cována z fondů EU prostřednictvím Regionálz fondů EU prostřednictvím Operačního proního operačního programu NUTSII Severovýgramu Životní prostředí.
chod, stavbu realizuje společnost Syner s. r. o.
Z vlastních prostředků město zahájilo opravu
Liberec.
chodníků v Těpeřské ulici, práce realizují TechV listopadu probíhaly ještě práce na dalších
nické služby města Železný Brod s. r. o. Práce
dvou stavbách. Tou rozsáhlejší akcí je zatepbyly během listopadu dokončeny a chodníky
lení sportovní haly za sokolovnou, kterou propředány k užívání. Další stavba chodníku směvádí společnost Evosa s. r. o. z Hodkovic nad
rem k Poliklinice je bohužel v tuto chvíli pozaMohelkou. Tato stavba se při zahájení potýkastavena z důvodu řešení vlastnických vztahů.
la s velkými problémy, kdy bylo nutno dořešit
Cílem města je realizace chodníku až k Poliklinejasnosti v prováděcí dokumentaci, které
nice tak, aby byl na této pěší trase zabezpevznikly chybou zpracovatele při jednoznačném
čen bezpečný pohyb pěších.
stanovení, která část projektu se týká samotného zateplení haly, a která se týká plánované
Ing. Daniel Mach
rekonstrukce sokolovny.
vedoucí odboru územního plánování
Ke konci listopadu jsou odstraněny konstruka regionálního rozvoje
ce určené k demolici či výměně, bylo zaháje-
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Městská policie
	Městská policie Železný Brod informuje

V roce 2014 MP provedla 25 dopravních akcí
zaměřených na dodržování nejvyšší povolené
rychlosti. V blokových pokutách byla vybrána
částka v celkové výši téměř 200 000 Kč.
Na konci října provedla MP preventivní besedu s praktickou ukázkou na 2. ZŠ. Akce byla
určena pro žáky 1.–5. tříd. Ukázky byly zaměřené na to, jak se mají děti pohybovat v silničním provozu, a to jak pěšky tak na kole.
S dětmi byla probrána i povinná výbava kola.
Byly také vyzkoušeny ze znalosti dopravních
značek a základů první pomoci. Děti velice
příjemně překvapily. Většina z nich prokázala
velice dobré znalosti.
V listopadu MP spolu s PČR zasahovala na
Poříčí v bytě duševně nemocné ženy. Žena
znečišťovala společné prostory domu, v noci

rušila noční klid a sousedy ohrožovala dřevěnou tyčí. Přes sociální odbor MÚ ŽB bylo
zjištěno, že se nepodrobuje ambulantní léčbě.
Na místo byla přivolána RZS a lékař rozhodl
o převozu ženy do psychiatrické léčebny. Při
převozu asistovali strážníci.
V listopadu zasahovala MP u pěti případů rušení nočního klidu. Dále řešila deset případů
vzájemného napadání. Případy se odehrávaly
v pozdních hodinách a všichni aktéři byli pod
vlivem alkoholu. Další tři spoluobčané ho požili tolik, že bylo nutné přivolat RZS a převést
je do nemocnice.
Celkem bylo v listopadu přijato 280 oznámení, 15 z nich bylo vyřešeno v blokovém
řízení, 45 případů bylo řešeno ve spolupráci
s Policií ČR. Patnáct případů bylo předáno k dořešení správnímu orgánu. Zbytek případů byl
vyřešen domluvou, nebo se jednalo o žádosti
o pomoc, které nemají trestněprávní charakter.
Kontakty na MP:
Velitel MP: e-mail p.hrinik@zelbrod.cz
Operační MP: nepřetržitě mob. 602 646 188
e-mail mestska.policie@zelbrod.cz
Šťastné prožití vánočních svátků a hodně
úspěchů v novém roce 2015 vám za MP Železný Brod přeje velitel MP sstr. Hriník Pavel.

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽELEZNÝ BROD
	Marketingová skupina Sdružení Český ráj
V listopadu se v Železném Brodě uskutečnilo jednání Marketingové skupiny Český ráj,
pracovní setkání zástupců všech informačních
center Českého ráje. Byl představen webový
portál www.turistika.cz či možnost prezentace v novinách Český ráj v akci. Hlavním té-
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matem byl materiál Český ráj – nové trendy
v cestovním ruchu. Závěrem všechna infocentra hodnotila letní sezónu. Marketingové
skupiny jsou velmi důležité pro destinační
management turistické oblasti Český ráj. TIC
Železný Brod se jich pravidelně účastní.

	Presstrip pro pracovníky IC a novináře
Sdružení Český ráj pořádá poznávací cesty pro
pracovníky informačních center a presstripy
pro novináře. V úterý 2. 12. 2014 je připravena
cesta na téma: Zlatá stezka Českého ráje
– zimní nabídka regionu Český ráj. V Želez-

ném Brodě si účastníci presstripu prohlédnou
nové muzeum a galerii společnosti Detesk,
a to za laskavé přítomnosti generálního ředitele Ivana Kalouska a výstavu skleněných betlémů, kterou je provede Alena Kortanová.

	Konference o skleněných betlémech
IKS Železný Brod připravilo ve spolupráci s Českým sdružením přátel betlémů a dalšími
partnery celorepublikovou konferenci o skleněných betlémech.
Skleněné betlémy jsou jedním z top témat
pro propagaci Železného Brodu. Souvisí s nejsilnější devizou Železného Brodu, kterým je
sklářství. O přitažlivosti betlémů není pochyb.
Je důležité využít tohoto fenoménu Železné-

ho Brodu v nadregionálním měřítku. Na konferenci je připraven cyklus přednášek a doplňkové akce. Podrobný program bude zveřejněn
v lednovém Zpravodaji.
Iva Chaloupková, vedoucí IKS

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
	Aktuální předprodej vstupenek v TIC Železný Brod
a na www.evstupenka.cz
7. 12. 2014 od 15 hodin – Ženich pro čertici
(představení pro děti) – 40 Kč
9. 1. 2015 od 19 hodin – Němý Bobeš, Divadlo J. Cimrmana Praha (tradiční cimrmanovské představení) – od 390 Kč

Met opera Kino Jitřenka Semily: 13. 12. 2014
R. Wagner: Mistři pěvci norimberští – vstupenky lze koupit v TIC Železný Brod, v ceně
350 Kč je garantován i odvoz ze Semil do Železného Brodu po skončení přenosu

	Svozový autobus do OC Forum, Liberec
Autobus zdarma jede v termínu 6. 12., 13. 12., 20. 12. 2014. Odjezd z ulice Smetanovo zátiší
v Železném Brodě v 10.15 hodin. Návrat v 17.05 hodin.

	Naše tipy na vánoční dárky
• skleničky (dva druhy sklenic) od firmy DT
Glass s šesti motivy Železného Brodu
• kalendář 2015 Železný Brod ve fotografiích
Petry Balatkové
• publikace, které by neměly chybět v žádné
brodské domácnosti

Alena Kortanová: Skleněné betlémy
Alena Kortanová:
Železný Brod a jeho historická zákoutí
Antonín Langhamer, Martin Hlubuček: Jaroslav Brychta, spoluzakladatel a tvůrce železnobrodského skla
Alena Matějková
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MĚSTSKÉ DIVADLO
ŽENICH PRO ČERTICI
neděle 7. prosince od 15 h.
Městské divadlo Železný Brod
Divadelní spolek Tyl zve všechny malé i velké diváky na pohádku Ženich pro čertici.
V rozverném představení vystoupí Maruška Hudská jako Nanynka Pápěrová, Martin
Jégr jako Vendelín Pápěra, Iva Kesnerová
jako čertice Filoména, Milena Procházková jako sousedka Vědělková, Libor Bryknar
jako čert Anciáš, Olda Hudský jako král Tonemám První, Jirka Zeman jako rádce Kejval a Luboš Hudský jako královský biřic.
Vstupné jednotné: 40 Kč (předprodej probíhá
v TIC Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz)
Děti z 1. tř. ZŠ mohou na toto představení
uplatnit volné vstupenky.
Pořádá DS Tyl Železný Brod

VÁNOČNÍ KONCERT
ZUŠ ŽELEZNÝ BROD
úterý 16. prosince od 17 h.
Městské divadlo Železný Brod
Na vánočním koncertě se vám představí
žáci všech oborů. Uslyšíte sólisty, komorní
seskupení a sbory. Představí se vám žáci
LDO. Prohlédnete si výzdobu z výtvarného
ateliéru. Těšíme se na vás.

J. CIMRMAN /
L. SMOLJAK / Z. SVĚRÁK
NĚMÝ BOBEŠ
pátek 9. ledna od 19 hodin
Městské divadlo Železný Brod
Seminář s ukázkami dramatu Járy Cimrmana
zničeného v roce 1911 Josefem Padevětem
a obnoveného po šedesáti letech Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem.
Název hry je parodií na slavnou knihu pro
děti od J. V. Plevy Malý Bobeš.
Na rozdíl od většiny ostatních her není tato
členěna na dvě samostatné části – odborné referáty a následnou souvislou ukázku
z Cimrmanova zrekonstruovaného díla.
Vlastní děj hry Němý Bobeš byl zrekonstruován takto:
Vesnický farář a vesnický lékař pojímají podezření, že se něco stalo se ženou Martou
hajného Mikovce – kdykoliv za ní někdo za
posledních sedmnáct let přišel do Mikovcovy hájovny, vždycky byla na malinách.
A co se z toho vyvinulo dále, už většina
z nás moc dobře ví a stále se baví.
Vstupné: 390, 420 a 450 Kč (předprodej vstupenek bude zahájen 8. 12. 2014 v TIC Železný Brod
a na www.e-vstupenka.cz)
Pořádá IKS Železný Brod

Pořádá ZUŠ Železný Brod
Vstupné dobrovolné

Zdroj: http://www.zdjc.cz/
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Studio Hamlet
	Ohlédnutí za Nocí divadel
Městské divadlo Železný Brod se stalo součástí 2. ročníku Noci divadel v České republice
v rámci projektu European Theater Night.
Divadlo je podivuhodná věc. Režisér nechápe, co chce autor, herci nerozumějí, co po nich
chce režisér, a diváci nevědí, co se děje na jevišti. (August Strindberg)
Co napsat? Nechceme chronologicky popisovat průběh večera. Každé divadlo by mělo být
o zážitku, o osobním prožitku. Tudíž hodnocení je na vás, kteří jste přišli. Mile nás překvapila vysoká účast, kdy v jeden okamžik sedělo
v hledišti asi 250 účastníků včetně vzácných
hostů. Na dobrovolném vstupném se vybrala
krásná částka 4 044 Kč. Publikum bylo úžasné, a jeho dlouhý potlesk nás dobil energií
opravdu hodně na dlouho.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli a pomáhají. Chceme vám to vrátit úspěchem a zatím
to vypadá více než dobře! A pokud jste nemohli přijít, nebo chcete přijít ještě jednou☺,

zveme vás na únorový soutěžní Pohárek
SČDO, jehož se s naším představením Všechna sláva polní tráva účastníme. Držte nám
palce. Příští rok toho máme v plánu opravdu
hodně. A pokud vás divadlo baví, přijďte mezi
nás. Jsme opravdu rozmanitá společnost,
a jediným kritériem je láska k divadlu, jiná síta
nemáme…
Šťastné prožití svátků vánočních, co nejvíce splněných přání a snů, hromadu dobrých
lidí kolem sebe přejí vám všem Hamleti
Iva Chaloupková za Studio Hamlet

Naše děkovačka
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MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY
S nápadem uspořádat výstavu skleněných
betlémů přišla před šesti lety paní Alena
Kortanová.
Rok od roku je těžší shánět nové exponáty, ale
i díky její iniciativě a obětavosti se to (zatím)
daří. Bez spolupráce sklářských firem, sklářských umělců, řemeslníků a majitelů skleněných betlémů, kteří jsou ochotni podělit se
o magickou a křehkou krásu svých betlémů,
by tato výstava nikdy nespatřila světlo světa.
Děkujeme všem.
Iva Chaloupková
„Můj zájem o skleněné betlémy má kořeny už
v mém dětství, protože žiji ve sklářském kraji
a oba mí rodiče se sklářstvím celý život živili.
Moje maminka, paní Božena Kopalová, pracovala léta jako figurkářka ve světoznámém
podniku Železnobrodské sklo. A tak k našim
rodinným vánočním svátkům patřil její skleněný betlém tak samozřejmě, jako kapr, ozdobený stromeček a dárky.“

SKLENĚNÉ BETLÉMY
29. listopadu – 9. ledna
út–ne 13–16 hodin
včetně všech svátků
Městská galerie Vlastimila Rady
6. ročník dnes již tradiční železnobrodské
výstavy v období zimy a Adventu. Skleněné betlémy budou doplněny vánočními
ozdobami ze sklářských firem nejen ze
Železnobrodska, těšit se můžete například
na perličkové ozdoby firmy Rautis Poniklá,
z místních výrobců se budou prezentovat
Hela Glass Železný Brod, vánoční ozdoby
z firmy Karel Sobotka – foukané figurky
a další. Výstava je prodejní, přijďte si tedy
vybrat a vánoční interiér ozdobit betlémy,
betlémky, jesličkami, andílky či vánočními
ozdobami od našich výrobců.
Pořádá IKS Železný Brod

Alena Kortanová

	Výstava SALON II.
Občanské sdružení Občanská Beseda o. s. ve spolupráci s IKS Železný Brod pořádá
v Městské galerii Vlastimila Rady souhrnnou výstavu s názvem Salon II., na které se budou moci prezentovat místní a regionální laičtí i profesionální umělci. Tento typ výstavy
vychází již z ověřeného výstavního modelu, který v loňském roce vzbudil obrovský zájem
vystavujících i návštěvníků.
• zájemci o účast na této výstavě mohou přihlásit své dílo v termínu do 9. ledna 2015
• výstava bude probíhat v době od 17. ledna
do 15. února 2015
• díla musejí být do galerie doručena osobně
spolu s vyplněným registračním formulářem
v termínu do 9. ledna 2015
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• svůj zájem vystavovat adresujte na e-mail:
obcanskabeseda@seznam.cz, bude vám zaslán registrační formulář; stejný formulář si
můžete vyzvednout v tištěné podobě na IKS
Železný Brod
MgA. Martin Hlubuček

MĚSTSKÉ MUZEUM
	Otevírací doba muzea v prosinci 9–12 a 13–16 hodin
• sklářská expozice otevřena ve dnech 13.,
14., 20., 21., 27., 28. prosince
• národopisná expozice na Bělišti 3.–7., 13.,
14., 20., 21., 25.–27., 28. 12. 2014
1. ledna budou obě expozice uzavřeny.

Výstava novoročenek
ze sbírky
Jaroslava Šulce
3. prosince – 8. února
Městské muzeum – Běliště
Konec roku přináší tradiční bilancování a ohlédnutí se zpět, ale také radostné očekávání, co nového a hezkého přinese rok nadcházející. Dlouhou
tradicí spojenou s tímto symbolickým předělem
je posílání novoročních přání přátelům, kolegům
a známým. Novoroční přání mívají nejrůznější
podobu a staly se i sběratelským artiklem. Letošní vánoční a novoroční výstavou jsme tento
fenomén chtěli připomenout. Z rozsáhlé sbírky
železnobrodského sběratele Jaroslava Šulce
jsme vybrali novoroční přání od výtvarníků, kteří
jsou, nebo byli spjati s Železnobrodskem.
Vstupné v rámci vstupného do muzea
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě
483 389 081, 483 391 149, muzeum@zelbrod.cz

Jindřich Tockstein
29. července – 31. prosince
listopad: sobota–neděle
9–12 a 13–16 hodin

Vánoční trhy
na Bělišti
3.–7. prosince 9–17 h.
Městské muzeum – Běliště
Od středy do neděle proběhne další ročník
tradičních Vánočních trhů. V prostorách národopisné expozice na Bělišti bude připravena bohatá nabídka vánočního a dárkového zboží, těšit se můžete také na výrobky
Sdružení zdravotně postižených či studentů
sklářské školy. Dům dětí a mládeže Mozaika
připraví pro mladší návštěvníky tvůrčí dílnu.
V sobotu od 11 hodin vystoupí žáci Základní
umělecké školy pod vedením Rudy Müllera, kteří zahrají vánoční písně ve swingové
úpravě.
Předvádění řemesel a rukodělných technik
obstará letos opět pan Zdeněk Horna s vyřezáváním dřevěných betlémových figurek
(středa, pátek–neděle), sekundovat mu budou paní Zdena Štrohalmová s výrobou skleněných figurek (středa–pátek), paní Alena
Matějková s výrobou látkového patchworku (středa, čtvrtek, neděle) a tradičně paní
Věra Poláková s paličkovanou krajkou (pátek
a sobota). Chybět nebude ani občerstvení
s oblíbeným Bělišťákem.
Vstupné 5 a 10 Kč
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě
483 389 081, 483 391 149, muzeum@zelbrod.cz

Městské muzeum – sklářská
expozice na náměstí 3. května 37
Sté výročí narození železnobrodského bohéma Jindřicha Tocksteina si připomínáme malou výstavkou jeho prací ze sbírek muzea.
Vstupné v rámci vstupného do muzea
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě
483 389 081, muzeum@zelbrod.cz
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DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ
ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
pondělí 1. 12. od 16.30 hod.
nám. 3. května

Tradiční adventní akce, při které vánoční
písně a koledy zazpívají předškolní děti
z mateřských škol. O hudební doprovod
se postará Základní umělecká škola Železný
Brod pod vedením Rudolfa Müllera.
U vánočního stromu nebude chybět betlém
od Standy Pelikána.
Občerstvení zajištěno.
Přijďte si s námi zazpívat
a naladit se na vánoční čas.

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
sobota 6. prosince od 14 h.
sokolovna Hrubá Horka

Sportovní a dovednostní hry a hlavně
tanec. Perfektní disko hudba, Mikuláš
s čertem a andělem určitě přijde.

Pořádá IKS Železný Brod

Občerstvení jak pro malé tak i odrostlejší je
připraveno.
Vstupné 30 Kč (dospělí), 10 Kč (děti),
masky zdarma
Pořádá TJ Sokol Hrubá Horka

HRÁTKY S PAMĚTÍ
úterý 9. prosince od 10 hod.
Dům s pečovatelskou službou
Železný Brod
Lektor Zdeněk Choura, pracovník v sociálních službách, člen České alzheimerovské
společnosti
Sociálně aktivizační služba pro seniory,
1x cyklus trénink paměti
Dobrou náladu a tužku s sebou!
Vstupné 15 Kč
Pořádá Odbor sociálních věcí MěÚ Železný Brod
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MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
S PŘEKVAPENÍM
sobota 6. prosince od 20 h.
sokolovna Hrubá Horka

K tanci a poslechu hrají Kapelníci.

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

Česko zpívá koledy
s regionálním deníkem
středa 10. prosince od 18 h.

ŽELEZNOBRODSKÉ
KOLEDY
středa 10. prosince od 18.30 h.

náměstí 3. května

Městské divadlo Železný Brod

Známé české koledy v podání dětského
pěveckého sboru Řetízek při ZUŠ Železný Brod pod vedením Josefa Hlubučka.
Stánkový prodej občerstvení.
Návštěvníkům bude zdarma rozdávána
příloha Jabloneckého deníku se známými
českými koledami. Přijďte si všichni společně zazpívat na náměstí v Železném Brodě.
Poté navazuje slavnostní uvedení pravých
železnobrodských koled v Městském divadle Železný Brod a možná nás čeká malé
ohňové představení před radnicí.
Pořádá IKS Železný Brod

Účinkuje Kostelíčkový
vokálně-instrumentální soubor
V rámci koncertu Železnobrodské koledy
aneb Kolednické písně vánoční na Železnobrodsku zpívané proběhne slavnostní
křest CD Železnobrodské koledy. Jedná se
o velkou kulturní událost v Železném Brodě.
Vlastními koledami se může pochlubit jen
málokteré město či obec. Nenechte si tuto
událost proto ujít.
Pořádá ZUŠ Železný Brod

Můj otec, František Sochor, slýchával koledy již od malička. Na Vánoce je zpívala nejen jeho
maminka, ale hlavně babička. Později se stal učitelem a vrátil se do rodného města. V Železném
Brodě se začal věnovat historii svého města a zajímal se a sbíral různé krajové pověsti „poudačky“ a také lidové písně a tance. Tak objevil železnobrodské koledy…
(Začátek textu od paní Evy Vozkové – Sochorové na CD Železnobrodské koledy říjen 2014)
Zveme širokou brodskou veřejnost na výjimečný koncert s jedinečným programem. Budete mít
možnost poslechnout si výběr z železnobrodských
koled, které v průběhu minulého století sbíral a zaznamenal pan učitel František Sochor a tím Brodu
zanechal obrovské kulturní dědictví. V rámci koncertu proběhne také slavnostní křest CD Železnobrodské koledy.
Koledy pocházejí nejen ze samotného Železného
Brodu, ale také blízkého okolí. Na této nahrávce
jsou upravené pro ženský pěvecký sbor s instrumentálním doprovodem. V této úpravě byly postupně prováděny o svátku sv. Štěpána při tradičním
koledování v kapli sv. Jana Nepomuckého na Poušti
v Železném Brodě v letech 2011–2014.
Mgr. Eva Lédlová
ředitelka ZUŠ Železný Brod
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Úvod:
Ach, noviny převeselý poslyšte, křesťané
milí, co Vám budu zpívati, musíte se zasmáti.
Jak k Betlému nosej dary, mladí, taktéž
i ti staří, i každá stará bába, až jí praskají
záda.
Nechcete-li uvěřiti, tak se račte přesvědčiti,
v Brodě se to jen hemží, všecko k nádraží
běží.
1) A tak prosím, drazí páni, přidáme se k nim.
Vlak stojí už přichystaný, odjedeme s ním.
Starý Véle vymazuje ten široký vůz, není to
žádná legrace, k Betlému je kus.
2) Tu pospíchá pan Zemánek, nese koš housek, za ním Machytka, pernikář, perníku kousek. Pan Šefr zase posílá kornout s cukrovím
a co nesou ti ostatní, hnedle Vám povím.
3) Večerník shání kopejtko jen to nejmenší,
chce mu udělat bačkorky v ten čas nejhorší.
Hudský řinčí, jen to břinčí, dělá dva panty,
chce je také Ježíškovi k jesličkám dáti
4) Šefrová mu také chystá jablek košíček, paní
Najmanová chce dát mléka hrníček. Pan Mazenec hrnec sýra hodně hořkýho, Řídil, krejčí,
ten zas shání něco starýho.
5) Pan Daníček na Trávníkách pilně pracuje
a teď právě jelítka z hrnce vytahuje. Křičí:
„Ženo, honem obleč sukni nějakou, vemeš
tam ňáký jelítko, to si pošmáknou!“
6) Bredler, ten tam ještě mlátí, dělá kolíbku,
Večerník již s bačkorkami stojí u ponku: „Kdybyste trochu pospíšil, moh jste s námi jít, na
Zámostí včecko čeká, tam se máme sjít!“
7) Tu běží Brožek – Mydlinka, celý se třese,
ten truhličku s břitvičkami pod paží nese. Když
doběhl támhle dolů proti „Koníčku“, klopýtnul
tam přes hromádku, rozbil truhličku.
8) Žídek leží na posteli jako zabitej a přec chtěl
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mít pro Ježíška štrůzok ušitej. Žena ho s vařečkou dolů s postele shání: „Člověče, tobě
nedá Bůh své požehnání!“
9) Stavitel Ježek zas praví – to při večeři:
„Ženo, nevím, co bych měl dát, to mě to
mrzí!“ Žena praví: “Nesmíš také na něco
kouknout, vždyť to můžeš na zedníkách v létě
utrhnout!“
10) Pan Kalfus si béře kabát, chce tam také
jít. Má v komoře flašku punče, chce mu ji tam
vzít. Kalfuska mu zase strká ňáký koláče: „Tu
máš, dej to Ježíškovi, ať tam nepláče!“
11) U Knopů tovaryš tahá z pece koláče a dává
je do košíka radostí skáče. Honza Knopů na
něj bublá: „To je loudání! Vždyť to tam chtěj
ráno míti teplý k snídani!“
12) Pan Herbe na Brodci chystá flaši s punčmázou, Udatný už na něj čeká v předsíni s basou:
„Pospíšej si přece trochu, vždyť tu přemrznu,
přece bych tam rád též doběh, ať tam zavrznu!“
13) Už je již moc pozdě na noc, všecko v Brodě spí, pan Urbánek dosud ještě za stavem
sedí. Člunek lítá jen to břinká, dělá kanafas,
najednou mu člunek vylít, uďál velký kaz.
14) Třikrát jest již odzvoněno, vlak mocně
dýchá, tu však z Brodu ještě jeden pán moc
pospíchá. Musíme tu na něj počkat, nesmíme
ho zmást. Je to „malý“ bratr Tůma – číslo jedenáct.
15) Tak s Bohem Železný Brode, na ten dlouhý
čas, za jeden, za dva měsíce vrátíme se zas.
Teď budeme pospíchati všichni k Betlému,
tam se budem všichni klanět králi věčnému.
Slova: Božena Malinová a Kamil Hlava
Nápěv: Zdeňka Pirochová a Josef Hudský

"

Ach noviny převeselý! (Železnobrodská)

PECHAKUCHA NIGHT,
VOL. 11 / architektura
pátek 12. prosince od 19 h.
KC Kino Železný Brod

Již jedenácté pokračování společenského večera, kter ý umožňuje nevšední setkání se zajímavými osobnostmi,
tentokrát z oblasti architektur y. Divákům se představí český urbanista
a tvůrce přírodní architektur y Martin
Rajniš. Milovník moderních ruin DiverZant bude prezentovat atmosféru
zapomenutých míst, kouzlo samoty
a přitažlivost opuštěných budov. Soudobou architekturu vlídnou ke svým
uživatelům přiblíží architekt Zdeněk Jiran. Od dalších prezentujících se diváci dozví, jaké stavby označujeme jako
„punk v architektuře“ nebo jak se
rozvíjí projekt plánované rekonstrukce
Malého náměstí (Moloarchitekti), co
obnáší profese architekta, jak vznikají
originální návrhy a alternativní řešení
pro bydlení…
Cena: 100 Kč v předprodeji (od 1. 12. 2014),
120 Kč na místě
Novinkou je možnost zakoupení vstupenky
s jistotou rezervace místa k sezení (pouze
v omezeném počtu, v předprodeji za 130 Kč)
Pořádá tým PKN a Občanská beseda, o. s.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ
„DŘÍVE NAROZENÝCH“
pátek 19. prosince od 15 h.

VÁNOČNÍ KONCERT
ETERNAL VOICES
sobota 13. prosince od 18 h.
kostel sv. Jakuba Většího

Vánoční koncert v podání brodského komorního sboru Eternal Voices. Zpívají pro vás:
Boučková Šárka, Kmínková Lucie, Lufinková
Hana, Mušková Olivová Tereza, Skalová Štěpánka, Šikolová Lucie, Wachtl Vojtěch.
Těšíme se na vždy milé publikum.
Vstupné dobrovolné
Pořádá Eternal Voices s podporou Města ŽB

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM
STROMEM
středa 18. prosince od 16.30 h.
náměstí 3. května

Tradiční vánoční zpěvy „pod vánočním
stromem“. Účinkují spojené pěvecké sbory
Hvězdičky a Řetízek v doprovodu dechového orchestru Broďanka.
Pořádá ZUŠ a IKS Železný Brod

Restaurace SPORT (v sokolovně)
v Železném Brodě

Město Železný Brod a pracovníci Odboru sociálních věcí si Vás dovolují pozvat na předvánoční posezení spojené
s drobným pohoštěním a doprovodným
programem.
Pořádá Odbor sociálních věcí MěÚ Železný Brod

Z loňského zpívání

17

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
ZVONĚNÍ VE ZVONICI
24. a 25. prosince
zvonice u kostela
sv. Jakuba Většího

Vánoční bohuslužby:
středa 24. prosince
kostel Nejsvětější Trojice ve Bzí
ve 22 hodin
kostel sv. Jakuba Většího v Železném Brodě
ve 24 hodin / PŮLNOČNÍ

ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ
24. prosince od 22.30 h.
Malé náměstí

Tradiční a oblíbené štědrovečerní zpívání
v podání komorního pěveckého sboru
Eternal Voices pro širokou veřejnost.
Pojďme si společně po „sousedsku“ zazpívat krásné koledy a užít si výjimečného
dne.
Pořádá Eternal Voices s podporou Města ŽB

Přijďte si na Štědrý den ve 12 hodin zazvonit do zvonice!
čtvrtek 25. prosince
kostel sv. Jakuba Většího od 9 hodin
Pořádá Římskokatolická farnost – Děkanství
Železný Brod
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Štědrovečerní zpívání 2013
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Z novinek v městské knihovně
Haruki Murakami:
Kronika ptáčka na klíček
Tóru Okada žije s manželkou Kumiko na tokijském předměstí. Nedávno dal v docela dobrém zaměstnání výpověď - potřebuje si ujasnit, kudy se chce v životě vlastně ubírat. Jeho
život náhle naruší telefonát neznámé ženy...
Příběh na hranicích mezi realitou, sny a vzpomínkami. Román o lásce a osamělosti, plný
melancholie, ale i jemného humoru.
Táňa Keleová-Vasilková: Manželky
Hrdinky této knihy, čtyři kamarádky z gymnázia, jsou úplně obyčejné ženy, a přitom každá
z nich má v sobě něco jiného, osobitého, svébytného. Sledujeme jejich každodenní problémy, sny, touhy, zklamání, jejich proměnu pod
tlakem událostí, které je postihly zcela neočekávaně, ale musely je přijmout.
John Green: Papírová města
Po úspěchu románů Hvězdy nám nepřály
a Hledání Aljašky vychází nyní v českém překladu další dílo Johna Greena. Hrdinou je
Quentin Jacobsen, normální, tak trochu bojácný kluk, který má od dětství rád nespoutanou Margo. Ta mu jednoho dne nečekaně zaklepe na okno a vtáhne ho do podivuhodného

dobrodružství. Když dívka další dny ve škole
chybí, Quentin začne pátrat a brzy si uvědomí,
že pro něj zanechala určité stopy. Znal vlastně
Margo? A co jsou papírová města, s nimiž se
nyní stále setkává?
George R. R. Martin: Tufova dobrodružství
Cyklus sci-fi povídek Tufova dobrodružství
vznikal v průběhu 80. let a má své oddané příznivce stejně jako jiné Martinovy práce (např.
sága Píseň ledu a ohně). Krkolomné eskapády
dobráckého obra Havilanda Tufa jsou napsány
svižně a s humorem, a přitom napínavě.
Václav Cílek: Kameny a hvězdy
Nedeleko slavných kounovských řad odkryli
lovci menhirů několik kamenných uskupení
a vztyčili víc než dvacet menhirů o váze až
sedm tun. Nepředstavuje oblast Kounova pravěkou posvátnou krajinu, jedinou svého druhu u nás? Zájem o kameny však odráží ještě
něco zásadnějšího – potřebu naší společnosti
v tomto nejistém, přechodném období mezi
dvěma věky držet se něčeho pevného a neměnného, jako je kámen. Tuto knihu ale také
můžeme číst jako jeden ze způsobů, jak se
dívat na kosmický aspekt české krajiny, jak
slučovat nebe a zemi.

Městská knihovna informuje
• V pondělí 8. prosince od 18 hodin zveme
všechny na besedu s bozkovským kronikářem a autorem Bozkouských přitrefuňků
panem Karlem Čermákem nad jeho novou
knížkou Pověsti navarovského panství. Beseda se koná v KC Kino, vstupné dobrovolné.

• V době mezi svátky bude knihovna otevřena
v úterý 23. prosince a v úterý 30. prosince.
Od 2. ledna normální provoz.
Přejeme všem našim čtenářům (a nejen
jim) krásné a pohodové vánoční svátky
a šťastný vstup do nového roku.
Mgr. Dana Hudíková
vedoucí knihovny
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DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU BZÍ
	Blíží se konec roku, tak se patří bilancovat
V Pečovatelském domě ve Bzí žije v současné
době sedmnáct seniorů a seniorek a žijeme si
tu dobře běžným životem.
Tak jak to zdraví dovolí, někdo pracuje na zahrádce, někdo cestuje nebo chodí na houby,
někdo peče a vaří nebo se věnuje ručním
pracím, někdo luští křížovky nebo čte. Např.
naše nejstarší seniorka paní Volprechtová čte
tak hodně, že by se mohla hned zúčastnit i
čtenářské soutěže. Paní Havlištová zase peče
vynikající speciality. Manželé Kujanovi nám
často nakoupí a přivezou vlastním autem dobroty ke kávě. Paní Hančárová s paní Šimkovou
stále zkrášlují naši zahrádku. Pan Louda dohlíží
na pořádek v okolí našeho domu. Tak bychom
mohli psát o každém z nás.
Denně se setkáváme ,,na slovíčko“ ve spo-

lečenské místnosti, popovídáme si a pro nás
seniory je to velmi příjemné a přínosné z hlediska udržování kondice a pohody.
A společné akce, kterých nebylo v letošním
roce málo, si připravujeme všichni společně.
Při našich každodenních posezeních si často
pouštíme písničky z nové televize. Ve společenské místnosti také oslavujeme naše narozeniny, Vánoce, Velikonoce atd., při kterých si
někdy také společně zazpíváme. Samozřejmě nechybí káva a občerstvení nebo vánoční
bramborový salát, vánoční cukroví, velikonoční výzdoba či velikonoční pečivo, které si sami
pečeme.
Když je pěkné počasí, tak se setkáváme „na
slovíčko“ venku na lavičce. Posedíme, popovídáme, občas grilujeme, takový opečený špekáček s pivem je příjemným zpestřením našich všedních dnů. O hezké prostředí a údržbu
našeho Pečovatelského domu se staráme
všichni, každý podle svých sil a možností.
Jako každým rokem tak i letos jsme uskutečnili několik společných výletů do větších okolních měst.
Ke konci roku bychom chtěli poděkovat
všem, kteří zajišťují náš spokojený život
v Pečovatelském domě: naší pečovatelce
Růžence Bělochové za vše, co pro nás dělá
a za její kladný přístup k nám seniorům, hlavní
vedoucí Jitce Havlíkové, řidiči Lubošovi Serinovi a také vedení města, bytovému podniku
a všem obvodním lékařům, kteří se starají
o naše zdraví, MUDr. Neoralové, MUDr. Vavřichové, MUDr. Rákosové, MUDr. Lejskové,
a MUDr. Vlkovi.
senioři z DPS Bzí
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ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
	Život je sacra zajímavej
Karel Satoria
Chlap, který „padal“ na jednom z prvních
rogal u nás, disident, čestný a mravně nekompromisní člověk. Při tomto výčtu nejde
o různé osoby, to všechno skrývá osud Karla
Satorii, dnes řádového bratra Martina příslušejícího ke křesťanskému kontemplativnímu
řádu trapistů.
Jako jeho výstižná vizitka může sloužit článek
Jany Soukupové z iDNES ze dne 7. 11. 2009,
který naleznete na http//www.zeleznybrod.
cz/cz/aktualne/zeleznobrodsky-zpravodaj/co-se-neveslo/.

ŽIVOT JE
SACRA ZAJÍMAVEJ
středa 3. prosince od 18.15 h.
aula sklářské školy
v Železném Brodě

Přednáška a beseda
s P. Mgr. Karlem Satoriou
Společně s Markem Orko Váchou vydali
knihu stejného názvu a v besedě mohou
býti zodpovězeny otázky i na témata, která
v knize nebyla. Takhle jsme se osobně domluvili na jeho nedávné přednášce v Jičíně.
Myslím, že se můžeme dozvědět spoustu
zajímavého, záleží ale hodně na publiku samotném a jeho zvídavosti.
Pořádá místní skupina ČKA – Český ráj

	Svatoštěpánské koledování na Poušti
Srdečně zveme na tradiční koledování v kostelíčku sv. Jana Nepomuckého o druhém svátku vánočním na svatého Štěpána 26. 12. 2014 ve 13.30 hodin. Zahájíme poslední částí
Železnobrodských koled, které nacvičil Kostelíčkový filharmonický sbor pod vedením Bohuslava Lédla. Poté se přidají všichni přítomní za hudebního doprovodu Věry Hlubůčkové.
Zveme všechny zpěváky i nezpěváky
z blízka i z dáli. Přijďte se potěšit zimní,
srdečnou pouštěckou atmosférou.
Hlasivky budou stimulovány horkým čajem,
kávou a punčem. Kdo budete chtít koledníky
a spolukoledníky potěšit či odměnit, vezměte
nějaké dobroty či jinak rychle využitelné kalorie a dárky s sebou. Už teď každému dobrodinci srdečně děkujeme.

Přejeme všem krásné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí a zdraví v novém
roce.
Těšíme se na tradičně bohatou účast nejen na
koledování, ale i na dalších akcích na kostelíčku. Na svatojánskou pouť si prosím rezervujte
sobotu 16. 5. 2015. Pro velký ohlas bude opět
krojovaná. Začněte si pořizovat a shánět kroje,
aby byla ještě pestřejší, než ta letošní.
za organizátory
Ing. arch. Martin Tomešek
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OCHRANOVSKÝ SBOR PŘI ČCE (JEDNOTA BRATRSKÁ)
	Advent v Ochranovském sboru při ČCE (Jednota bratrská)
Svítící adventní ochranovská hvězda na věži našeho sborového domu podává zprávu: Vánoce 2014 jsou v dohledu! Advent je čas přípravy na vánoční svátky narození Spasitele
světa. Chceme vás pozvat k radostnému čekání. Nabízíme vám:
2. adventní neděle 7. 12. v 17 hodin
Koncert pěveckého sboru Jeronym
Pěvecký sbor Jeronym je od svého vzniku
v roce 1921 neodmyslitelnou součástí 1. žižkovského sboru Českobratrské církve evangelické. Nese jméno českého reformátora
a Husova souputníka Jeronyma Pražského.
Současná podoba sboru Jeronym čítá kolem
třiceti zpěváků a zpěvaček všech věkových
skupin a v jeho řadách nepůsobí výhradně věřící, nýbrž je otevřen všem, kteří mají zájem
a chuť si zazpívat renesanční hudbu a získat
nové přátele. V současnosti je činnost sboru
zaměřena výhradně na duchovní hudbu především období české reformace. Od října
2009 řídí sbor Jeronym Viktorie Dědečková.
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Očekáváme je s radostí a zveme všechny, aby
sdíleli jejich umění.
sobota 20. 12. v 17 hodin Živý Betlém
Již třikrát se v Železném Brodě objevili mudrci od východu a hledali cestu k betlémskému
dítěti, aby se mu poklonili a odevzdali mu své
dary: zlato, kadidlo a myrhu.Také letos mají sraz
u železnobrodské radnice v 17 hodin. Pak vás
pozvou za zpěvu andělů na cestu do Betléma... Komu bude cesta dlouhá, může čekat
vzácný průvod u Ochranovského sboru – Jednoty bratrské na Brodci. Andělé tu připraví
i pohoštění. Těšíme se na vás.
4. adventní neděle 21. 12. v 17 hodin
Koncert pěveckého sboru Řetízek
Nejen v Železném Brodě známý, ale neoposlouchaný dětský soubor pod vedením Josefa Hlubučka vám nadělí radost ze zpívajících
vašich dětí a vnoučat i novou radost z Vánoc
– už přiblížených skoro na dotek. Věříme, že
si nenecháte ujít krásný zážitek a že přijdete
zpěváčkům zatleskat.
čtvrtek 25. 12. v 9 hodin
slavnostní vánoční bohoslužba
Kdo si myslí, že je vánoční bohoslužba jen
pro členy Ochranovského sboru, nemyslí si
to dobře. Andělé oznámili narození Spasitele
jako velikou radost „všemu lidu“. Zveme tedy
každého, kdo chce s námi vyjádřit vděčnost
za Boží lásku. Všechna naše shromáždění jsou
veřejná a otevřená.
Jako mudrce předcházela do Betléma hvězda,
tak podobně nás také předchází Boží milost.
Protože nás předchází Bůh – který je láska.
My ve svém životě tu lásku „potkáváme“, dotýká se nás, uvědomujeme si ji a odpovídáme

na ni. Podobně jako děti zažívají lásku svých
rodičů a už od pár týdnů života na ni odpovídají nádherným úsměvem, tak se rodí i naše
víra, naše odpověď na Boží přítomnost. Boží
láska, kterou si uvědomujeme a radostně
prožíváme, nás pak „nutí“, abychom se učili
poznávat Boha samého, přijímáme jeho přikázání jako dobrá doporučení pro zhodnocení
vlastního života. A přijímáme jeho zaslíbení
jako jistotu pro svou současnost a naději pro
budoucnost.
Přejeme vám krásnou dobu adventní
a požehnané Vánoce.

Pokoj! V lidech zalíbení!
Ráj se opět otvírá,
k lidskému zas pokolení
Bůh své ruce prostírá.
Narodil se z čisté panny
v městě Davidově dnes
Smírce dávno zvěstovaný,
prorok Boží, Král a kněz.

Za Ochranovský sbor
Jiří Polma

Sdružení zdravotně postižených Železnobrodska
Plán na prosinec 2014
1. 12. po Úřední den od 14 hod.
3. 12. st Schůze výboru od 14 hod.
3. 12.–7. 12. Vánoční trhy na Bělišti. Nabízíme naše tradiční výrobky: křížaly, čaje, bylinkové pytlíky, prostírání, bačkory, ponožky, vánoční ozdoby, štěstíčka, drobné dárky. Těšíme
se na vaši návštěvu.
8. 12. po Platba za ozdravný pobyt v Harkánech, ve 14 hod. v klubovně na Poříči. Sledujte vývěsku na tržnici.
10. 12. st Šlápoty – Živý Betlém v Pěnčíně.
Odjezd autobusem ve 13 hod. Zpět autobusem nebo pěšky (V. Petružálková)
15. 12. po Ruční práce ve 14 hod. – úklid.
(I.Nováková)
17. 12. st Klub ONKO – DIA ve 14 hod.
(V. Peružálková)
Pozvánka: 14. 1. 2015 pořádáme zájezd do
Prahy, exkurze do Senátu ČR (v 10 hod.), dále

navštívíme Vyšehrad (románská rotunda sv.
Martina, kostel sv.Petra a Pavla, Vyšehradský
hřbitov a Slavín, procházka po celém areálu).
Odjezd z Malého náměstí v 7.30 hod. Cena
200 a 230 Kč. Přihlášky M. Minářová a V. Peružálková.
Informace o ozdravném pobytu v Chorvatsku
(září 2015) budou zveřejněny v lednu.
Plán činnosti na rok 2015 dostanou všichni
členové v lednu.
Sledujte aktuální informace ve vývěsce na
tržnici.
Příjemné prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti všem našim členům a jejich rodinám
přeje
Za výbor
Marcela Minářová

Kontakty: neslysicizb@seznam.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233, M. Paldusová: 724 462 219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 480 018 774, M. Flajšmanová: 721 861 515
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SPORT
Florbalový oddíl FBC Sokol Železný Brod
Konečně začala liga :)
Na první zápas jsme jeli do Nového Boru. Cestovali jsme do neznáma. S Novým Borem
jsme ještě nikdy nehráli. Nevěděli jsme, do čeho jdeme, ale hodlali jsme přivést tří bodová
vítězství.
Zpráva ze zápasu:
První třetina začala výborně. Na soupeře jsme
vlétli jako uragán a soupeři za první třetinu
nasázeli osm branek. Naše obrana soupeře
k ničemu nepustila a hlavně útok byl velice
produktivní. Krásný vstup do utkání. Všechny
nás to uklidnilo.
Ve druhé třetině se Bor rozehrál, ale měli jsme
hru pod kontrolou a přidávali další branky. Hra
se přiostřila. Evidentně hráči neunesli velký
příděl branek a chtěli vyprovokovat nějaké ty
šarvátky. To se jim i někdy povedlo. Všechno
jsme zvládli s přehledem a nepouštěli se do
velkých osobních soubojů. Bor se ve druhé
třetině nakonec dočkal první branky, když
došlo ke špatnému pokrytí hráčů při rychlém
protiútoku soupeře.
Třetí třetina byla i nadále v naší režii. Bor jsme
k ničemu nebezpečnému nepustili. Pokud hráči Nového Boru prošli naší obranou,
tak jejich akce ztroskotala u našich výborných
gólmanů.
Nový Bor nám dokázal vstřelit tři branky,
z toho jednu branku velice spornou. Verdikt
rozhodčích jsme všichni akceptovali.
V poslední dvacetiminutovce se ještě pořádně předvedli naši útočníci Rezler, Horák
a Michalík, kteří s přehledem kombinovali
a motali hlavu obráncům. Povětšinou zakončovali do prázdné branky. Nesmím zapomenout
„létajícího“ útočníka Pavla Čermáka a Tomáše Šefra, kteří svými brankami podpořili naše
vítězství. Dalším velkým plus je v obranných
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řadách návrat „magneta“ Michaela Vargy.
Konečný stav zápasu Nový Bor vs FBC Sokol
Železný Brod byl 3:15.
Termíny domácích zápasů:
První dva domácí zápasy musíme sehrát jinde
z důvodu rekonstrukce haly v Železném Brodě.
20. 12. 2014 FBC Sokol Žel. Brod vs Benátky
nad Jizerou – Sportovní hala na Smržovce
25. 12. 2014 FBC Sokol Žel. Brod vs Nový Bor
– Sportovní centrum v Semilech
4. 4. 2015 FBC Sokol Žel. Brod vs Mladá Boleslav – hala v Železném Brodě
25. 4. 2015 FBC Sokol Železný Brod vs Jablonec nad Nisou – hala v Železném Brodě (poslední zápas základní části)

Martin Bouček

Návštěva z německého Ense v TK Železný Brod
Ve dnech 10.–12. 9. 2014 se v našem tenisovém klubu uskutečnila úvodní návštěva zástupců seniorského týmu U60 z německého Ense pod vedením Hanse-Wernera Neumanna.
večer neúnavně připravoval Ruda Hýrek. Vafle
se staly sladkou tečkou.
za TK Železný Brod Jan Lufinka

Akci, která nejspíše odstartovala dlouhodobou spolupráci obou tenisových klubů v mnoha rovinách (např. v práci s mládeží), dojednala
naše členka Martina Hýrková. V pátek proběhl
za účasti dvou německých a tří našich párů
turnaj ve čtyřhře. Při slavnostním vyhlášení
předal Hans-Werner Neumann příspěvek na
zakoupení míčů pro mladé hráče trenérům
mládeže p. Lufinkovi a p. Brunclíkovi. Velké
poděkování si zaslouží členové našeho klubu
M. Hýrková a P. Müler za zajištění bohatého
občerstvení pro naše hosty a účastníky turnaje. Velmi pozitivní ohlas také vzbudily vynikající vafle s domácí bio-marmeládou, které celý

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Základní škola Školní
Pozvánka
Vážení rodiče a přátelé školy,
zveme vás tímto v úterý 16. prosince 2014
od 15 hodin do školní haly na kulturní pořad
Vánoční koledování. Těšíme se na vás!
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Anketní lístek
Město Železný Brod ve spolupráci s TJ Sokol Železný Brod vyhlašuje další ročník ankety
Sportovec Železnobrodska pro rok 2014.

Kolektiv mládež:

Odůvodnění | sportovní úspěchy v roce 2014:

Kolektiv dospělí:

Odůvodnění | sportovní úspěchy úspěchy v roce 2014:

Jednotlivci mládež:

Odůvodnění | sportovní úspěchy úspěchy v roce 2014:

Jednotlivci dospělí:

Odůvodnění | sportovní úspěchy úspěchy v roce 2014:

Trenér:

Odůvodnění | sportovní úspěchy úspěchy v roce 2014:

Celoživotní přínos sportu:
Odůvodnění:
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"

Navrhovatel:
Vyplněný anketní lístek můžete zaslat do konce roku na e-mail: sportovnikomise@zelbrod.cz nebo jej odevzdat na turistickém informačním centru. Anketní lístky jsou k vyzvednutí rovněž v Turistickém informačním centru Železný Brod.

Základní škola Pelechovská
	Výuka cizích jazyků – jedna z priorit na ZŠ Pelechovská
Rodiče se nás často ptají, kdy a jak je vhodné začít s výukou cizího jazyka. Zjednodušená
odpověď zní: čím dříve, tím lépe. Trendem je, že se mnoho rodičů s touto myšlenkou ztotožňuje, a proto přihlašují své děti do kroužků angličtiny již v předškolním věku.
Dle RVP (Rámcový vzdělávací plán závazný
pro naše školství) je angličtina povinná až od
třetí třídy ZŠ. Avšak zkušeně vedená výuka cizího jazyka v předškolním a mladším školním
věku je velice účinná. Až do sedmi let je totiž
lidský organizmus „nastaven“ na velice citlivé vnímání jazyků (viz přirozené osvojování
mateřštiny). Se zvyšujícím se věkem bohužel
tato přirozená schopnost upadá a musí nastoupit systém třeba v podobě „oblíbených“
gramatických pravidel a drilu.
Z tohoto důvodu nabízíme angličtinu již od
1. třídy v podobě volitelného kroužku 1x týdně. Tuto možnost většina rodičů ráda využívá.
Dalším důvodem je, že v dnešním světě je nezbytné ovládat alespoň jeden světový jazyk.
Děti se v kroužku seznamují s angličtinou formou her, písniček, pohybových říkanek nebo
sledováním velmi jednoduchých příběhů. Hodiny jsou vedeny co nejvíce v anglickém jazyce, čímž se výuka jako celek snaží přiblížit při-

rozenému osvojování jazyka, podobně jako je
tomu u mateřštiny. Do 2. třídy je výuka pojata
jako audio-orální, děti tedy nejsou zatěžovány
psaním ani čtením cizích slov. Ve 3. třídě začínají psát jen pozvolna.
Aby se nám dařilo přirozené osvojování angličtiny zefektivnit, v letošním roce vedení školy
podpořilo rozdělení 3. a 4. třídy na skupinky, ve
kterých je možné pracovat s dětmi individuálně a zároveň zapojit do aktivit opravdu všechny, a to každou hodinu. Následujeme tak praxi
osvědčenou na druhém stupni.
Další novinkou letošního roku je zavedení
dalšího druhého jazyka – francouzštiny. Žáci
si tedy mohou volit jazyk německý nebo francouzský, který je od letošního září nově vyučován. Přejeme si, aby děti jazyky bavily!

Za vyučující anglického jazyka
Kristýna Elišková a Kateřina Krejčová
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Dům dětí a mládeže Mozaika Železný Brod
	Akce DDM Mozaika – prosinec
1. 12. – Účast na Rozsvícení stromečku na náměstí
2. 12. – Vystoupení dobrovolníků v Krajské nemocnici Liberec
3.–7. 12 – Dílničky na Bělišti v rámci Vánočních trhů
7. 12. – Setkání mistrů – automodeláři
10. 12. – Další vystoupení dobrovolníků v Krajské nemocnici Liberec
10. 12. – Vánoční besídka DDM Mozaika od 17 hod
12. –13. 12. – Spaní pod stromečkem v Mozaice
15.–18. 12 – Vánoční dílničky v DDM Mozaika – výroba dárků a dekorací
29.12.2014 – Výlet za keškami do vánoční Žitavy
30.12.2014 – Výlet na tajné místo

Eva Rydvalová
ředitelka DDM Mozaika

Základní umělecká škola Železný Brod
Těšíme se s vámi na setkání při kulturních
akcích, které pořádá ZUŠ v prosinci 2014:
• Železnobrodské koledy aneb Kolednické
písně vánoční na Železnobrodsku zpívané ve
středu 10. prosince v Městském divadle od
18.30 hodin
• Vánoční koncert ZUŠ Železný Brod v úterý
16. prosince v Městském divadle od 17 hodin
• Zpívání pod vánočním stromem ve čtvrtek 18. prosince od 16.30 hodin

Zpívání pod vánočním stromem 2013
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• Adventní koncert dětského pěveckého
souboru Řetízek v modlitebně Jednoty bratrské 21. prosince od 17 hodin
ZUŠ vám všem přeje pokojné prožití Vánoc
a v roce 2015 hojnost radosti, pokoje, zdraví
a dobré muziky.
Mgr. Eva Lédlová
ředitelka ZUŠ

gratulujeme
Životní jubilea
V listopadu oslavili významná životní jubilea tito naši spoluobčané. Do dalších let jim
přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Pokud oslavíte narozeniny v měsíci prosinci
a nepřejete si být zveřejněni v dalším vydání Železnobrodského zpravodaje nebo si
nepřejete uveřejňovat svůj věk a chcete být
70 let
Karel Křeček
Josef Pelikán
Jiří Lamač
75 let
Marie Jakouběová
Jiří Stuchlík
Růžena Strnadová
Erika Šimůnková

80 let
Bohuslava Leskauerová
Jiří Vozka
Ludmila Chmelíková
Vlasta Frőhlichová
Božena Kameníková
81 let
Máňa Kopalová
František Šimek
Zdenka Panušová
Jiřina Pašková
Marie Hlavová

zveřejněni bez udání věku, můžete zavolat do
redakce na tel. číslo 483 333 948, mobil 722
793 091 nebo napsat na e-mail: zpravodaj@
zelbrod.cz, a to nejpozději do 10. 12. 2014.
82 let
Jaroslav Janků
Stanislav Novotný
Dagmar Matěchová
83 let
Radomír Jakoubě
Bohumil Vele
85 let
Libuše Kurfiřtová
Jaroslav Vošvrda
86 let
Emil Jakoubě

	Vánoční koleda z Brodu

87 let
Marie Bíglová
Marie Peštová
Olga Štrynclová
88 let
Věra Halamová
89 let
Jaroslav Kalfus
Ludmila Kopalová
90 let
Jarmila Vávrová
Anna Volprechtová
91 let
Ludmila Šefrová

Štěstí, zdraví, dlouhý léta vinšuju teď vám,
tak rád lidem dobrý vůle všechno dobrý dám,
nesu malou kozičku, taky pěknou ovčičku,
dobro, štěstí, jabka, hrušky, všeho trošičku.
Nejvíc přeju rozum zdravý, mysl pokornou,
všechny cnosti nerozdat, ať ňáký zůstanou,
v tichosti se pokořit, úctu z dobra lidí mít,
o Vánocích jeden s druhým v laskavosti žít!
v prosinci 2014 vinšuje
Karel Svoboda
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zajímavosti a příspěvky čtenářů
	Třináctá lekce angličtiny s panem Jaroslavem Kalfusem
Dear Friends;
This is our last English page in this magazine. It
has been a pleasure to compose for you a few
lines of English text that would inspire you to
more enjoyable and purposeful applications of
your English skills. The time has come to leave
you swimming on your own, in the unending
stream of foreign language communication. At
this time, I’d like to pass to you a few advisory
notes on how to continue. There is no way
to learn a foreign language without being
immersed in the environment. Even then, the
choice of the particular communication field
is important. You can judge this situation in
your native tongue usage, when you suddenly
stop understanding doctors, businessmen,
mathematicians and other specialists, not
to mention politicians. My advice is simple;
read, read, and read. You don’t have to be
a nuclear scientist to become aware of subtle
differences in meanings and applications of
words and phrases, such as hear-listen, talkspeak-say, walk-go-come, like-love-adore,
neck-pet, etc, etc.
There is a selection of many easy English
books in your local library and on the Internet.
It takes time to get use to it but every sentence
is worthwhile reading and understanding.
I have selected again a few sentences
compiled for entertaining native speakers as
well as students who compose sentences
without sufficient attention to the meaning
of words and their proper application in
phrases. Enjoy them and learn why they hit
the wrong sense and cause considerable
embarrassment.
Cocktail lounge in Norway:
Ladies are requested not to have children
in the bar.
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Dry cleaners in Bangkok:
Drop your pants here for best results.
At the Karachi airport:
Are you an adult that cannot read? If so,
we can help.
Tokyo’s hotel rules:
Guests are requested not to smoke, or do
other disgusting behaviors in bed.
In a Swiss restaurant:
Our wines leave you nothing to hope for.
Hotel in Japan:
You are invited to take advantage of the
chambermaid.
In Tokyo:
Special cocktails for the ladies with nuts.
Donkey rides in Bangkok:
Would you like to ride on your own ass?
A laundry in Rome:
Ladies, leave your clothes here and then
spend the afternoon having a good time.
In an Abu Dhabi shop window:
If the front is closed please enter through
my backside.
That should be enough for today. All I have
to add is a wish for the most beautiful
and enjoyable Christmas Season, and
eventually for the new year, full of joy, good
companionship, and mainly health.
It has been a pleasure to write these short
lessons for you. Let me wish you a lot of joy
and success in your continuing studies.
So long!

Jaroslav Kalfus

OSTATNÍ
	Dobří lidé mezi námi
Rozhlédněme se kolem sebe. Ač nám média
předkládají většinou obraz současné zlé zkažené společnosti, je mezi námi velké množství dobrých, laskavých lidí, kteří nezištně pomáhají a konají dobré skutky. Jedním z nich
je pan Petr Tomeš, který z vlastní iniciativy
opravil odpočinkové místo U Matičky.
redakce

	Poděkování kandidátům
Kandidáti volebního sdružení č. 1 „Za rozvoj města“ děkují všem občanům Železného Brodu
a jeho místních částí, kteří jim projevili důvěru v letošních komunálních volbách do zastupitelstva
našeho města.
Mgr.František Lufinka
lídr kandidátky

	Poděkování z MŠ
Jménem všech pracovníků mateřských škol v Železném Brodě a především samotných dětí
děkujeme panu Ladislavu Bukvicovi za finanční dar, který s radostí přijímáme a využijeme pro
naše nejmenší.
za MŠ Na Vápence, MŠ Slunečná a MŠ Stavbařů
Jitka Strnadová

	Poděkování do ZŠ Pěnčín
V rámci Noci divadel probíhala fotografická soutěž. V sobotu 15. 11. 2014 přijely na dopolední
generální zkoušku děti z fotografického kroužku ZŠ Pěnčín s paní ředitelkou, Miluší Halamovou a jednou z ochotných maminek, Ivanou
Houserovou. Byly vlastně nejen fotografy, ale
i naším prvním publikem. Přejeme jim úspěch,
přinejmenším tak velký jako ve fotosoutěži
Brody v Brodě, kdy Radek Votoček ze ZŠ Pěnčín suverénně vyhrál v kategorii Fotografický
talent do 20 let!
za Studio Hamlet
Iva Chaloupková

Radek Votoček se starostou
a tiskovou mluvčí Havlíčkova Brodu
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Hádanka
redakce nám dorazilo pouze pět správných
odpovědí. Výhercům bylo nabídnuto rodinné
vstupné na výstavu Skleněné betlémy.

Prosincová hádanka
Listopadová hádanka

Správné řešení listopadové hádanky:
Fotografie uveřejněná v listopadovém vydání
zachycuje stavební práce v ulici Těpeřské.
Výherci prázdninové hádanky: Miroslav
Lamač, František Matějka a Bohumil Šilhán. Jména výherců byla slosována na zasedání redakční rady ve středu 19. 11. 2014. Do

Prosincová hádanka:
Ve které ulici se nacházel dům na fotografii?
Jména výherců se dozvíte v lednovém vydání
zpravodaje. Losovat se bude o vstupenky na Němého Bobše v podání Divadla Járy Cimrmana!
Volejte na tel. 483 333 925, 484 353 333,
nebo pište na e-mail info@zelbrod.cz
redakce

inzerce
Podmínky inzerce – platnost od 24. 1. 2012
Inzerce řádková, pouze pro fyzické osoby 1,5 Kč / znak (včetně mezer).
Řádková inzerce se platí hotově v Turistickém informačním centru Železný Brod.
Jeden obrázek u řádkové inzerce 50 Kč.
V případě požadavku grafického zpracování u firemní inzerce účtujeme částku 100 Kč.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Sleva od prvního opakování inzerátu v kalendářním roce činí 5 %.
Kontakt: 483 333 948, 722 793 091, zpravodaj@zelbrod.cz

6,3 × 4,8 cm (1/8 strany)
6,3 × 9 cm (1/4 strany)
13,2 × 9 cm (1/2 strany)
13,2 × 18,9 cm (celá strana)
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černobílá
inzerce
400 Kč
700 Kč
1 200 Kč
2 000 Kč

barevná inzerce
obálka uvnitř
700 Kč
1 100 Kč
1 800 Kč
2 800 Kč

barevná inzerce
zadní strana obálky
1 000 Kč
1 500 Kč
2 400 Kč
3 600 Kč
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Sklostroj Turnov CZ, s. r. o.
Závody, linky, stroje, zařízení a formy pro výrobu obalového skla
Plants, lines, machines, equipment and moulds for the container glass production

hledáme spolupracovníky s pracovní specializací

Frézař, Pracovník kalírny
Požadujeme:
minimálně úplné odborné vzdělání v oboru strojírenství, při nevyučení minimálně
5 let praxe v oboru, samostatnost, flexibilitu, ochotu pracovat ve vícesměnném
provozu, zodpovědný přístup – dodržování kvalitativních požadavků,
u pracovníka kalírny znalost procesů tepelného zpracování kovů
Nabízíme:
pracovní uplatnění v prosperující společnosti, možnost odborného růstu (CNC stroje
poslední generace), perspektivu dlouhodobé spolupráce, po zapracování možnost
smlouvy na dobu neurčitou, týden dovolené navíc, dotované závodní stravování
(5 druhů jídel), možnost vstupu do Rodinné mobilní sítě
Sklostroj Turnov CZ, s. r. o.
Přepeře č. p. 210, 512 61 Přepeře, tel. 481 350 170, sklostroj@sklostroj.cz

DDM Mozaika Železný Brod pořádá

2.–6. února 2015

Jarní prázdniny
v Zásadě

Program: lyžování, hry, drobné
vyrábění, diskotéka, bowling,..
Ubytování: Ve Dvorku

Cena: 1.850 Kč
kompletní program
+ vleky
Program vhodný
pro lyžaře,
snowborďáky
i běžkaře (záleží
na počasí a sněhu).
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informační a kulturní středisko
železný brod

