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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
nastávají sychravé a mlhavé dny s krátkým denním světlem, které člověku všeobecně na náladě
nepřidají. Přesto bychom se chtěli s Vámi podělit o radost, kterou nám v uplynulých týdnech
přinesly dvě akce a měly by nás všechny určitým způsobem načas nabít potřebnou energií.
Všichni zažíváme velkou úlevu v souvislosti se znovuotevřením mostu přes Jizeru. Současně si
všichni slibujeme a přejeme, aby se znovu obnovil čilý ruch nejen mezi obyvateli města na pravém
a levém břehu, ale aby také například bylo živěji u obchodníků na obou stranách. Odpadlo úmorné
používání objízdných tras, věčné čekání na semaforech, zvýšená hlučnost nejen v pracovních
dnech. Velmi oceňujeme, že drtivá většina obyvatel města snesla tuto akci bez jakéhokoli reptání
a přijala menší komfort života v našem městě. Patří tedy Vám, obyvatelům Železného Brodu, naše
díky za to, jak jste snášeli jisté nepohodlí. Děkujeme rovněž obchodníkům a podnikatelům, že
akceptovali změněná dopravní pravidla, přestože jim to působilo nemalé potíže. Naše díky patří
rovněž firmě Firesta jako zhotoviteli a Libereckému kraji jako majiteli mostu za dodržení termínů
opravy a vstřícnou vzájemnou součinnost mezi nimi a námi při řešení vzniklých problémů. Zatím
jenom kladné ohlasy, často s údivem, zaznamenáváme také od jiných pozorovatelů rekonstrukce
napříč celou republikou. Tak doufejme, že radost z tohoto díla nám všem vydrží nadlouho.
Ještě jedna věc k mostu. Při příležitosti ukončení rekonstrukce jsme se znovu zajímali, nakolik byla
nutná celková oprava. Bylo nám sděleno, že stav zhruba poloviny mostu byl odborníky označen
jako havarijní, druhá část by spadla do stavu havarijní asi tak do pěti let. Proto kraj přistoupil
k celkové rekonstrukci. Mrzí nás, že někteří jedinci, často bez jakéhokoliv stavebního vzdělání,
označují rekonstrukci mostu za předčasnou a zbytečnou. Buďme rádi, že byla provedena, zvláště
poté, kdy Ministerstvo dopravy v čerstvé zprávě konstatuje, že mostů v havarijním stavu v naší
republice jsou ne desítky, ani stovky, ale tisíce a získat na jejich opravu finance se tak logicky jeví
jako velký problém. Jiná města a obce mají v této věci před sebou jistě ne krátké čekání.
Velkou radost nám rovněž udělal IX. ročník Skleněného městečka. Troufáme si tvrdit, že to
byla akce po všech stránkách vydařená. Velmi střízlivé odhady hovoří o 6 000 návštěvnících,
jiné odhady se pohybují ještě na vyšších číslech. Bezesporu nám také pomohlo pěkné počasí
a současně probíhající sraz absolventů sklářské školy. Ovšem sklářské firmy a živnostníci měli
pestrou nabídku pro návštěvníky ať už ve stáncích nebo ve sklářské škole (a jejich následná
spokojenost z tržeb), lákavý byl i kulturní program. Vysokého ocenění se nám dostalo z úst
náměstka ministryně školství a z úst krajských radních. Město si pochvaluje úzkou spolupráci se
Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou i se Střední školou řemesel a služeb. Velké díky
tak patří všem firmám, řemeslníkům, vystavovatelům, hudebníkům, ale i návštěvníkům Skleněného
městečka za atmosféru, kterou se podařilo vytvořit. To vše by nebylo myslitelné bez řady lidí
v organizačním zabezpečení tohoto festivalu. Také jim díky. Navíc vedení města se podařilo získat
od sponzorů prakticky skoro stejnou částku, jakou na pořádání Skleněného městečka schválilo
zastupitelstvo města v rozpočtu na rok 2015. Přejme si tedy, aby jubilejní X. ročník Skleněného
městečka byl stejně úspěšný jako ten letošní.
A Vám přejeme další radosti, ať už osobní nebo s někým sdílené. Mějte se hezky.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

Slavnostní otevření mostu
Slavnostní otevření zrekonstruovaného mostu přes Jizeru se bude konat ve čtvrtek
12. listopadu 2015 v 10 hodin za účasti představitelů Libereckého kraje, Města Železný
Brod a firem, které se na opravě podílely.
Mgr. František Lufinka, starosta města

radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod z 15. schůze
konané dne 21. 9. 2015
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program dnešní schůze Rady města
schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy 14185464 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR z Operačního programu životního prostředí ČR. Předmětem Dodatku je posun
termínu předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce Dovybavení Sběrného
dvora v Železném Brodě
pověřuje starostu města podpisem Dodatku smlouvy
schvaluje přijetí dotace ve výši 695 452 Kč na akci RPS – Železný Brod, Jiráskovo nábřeží
– 3. etapa v podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora regenerace panelových
sídlišť pro rok 2015

Usnesení Rady města Železný Brod z 16. schůze
konané dne 5. 10. 2015
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program dnešní schůze Rady města
schvaluje poskytnutí odměny za úspěšné plnění pracovních úkolů ve II. a III. čtvrtletí 2015
ředitelce Městského muzea Mgr. Petře Hejralové
schvaluje poskytnutí odměny za úspěšné plnění pracovních úkolů ve II. a III. čtvrtletí 2015
řediteli Bytového podniku města Železného Brodu panu Miloši Havlíkovi
schvaluje poskytnutí odměny za úspěšné plnění pracovních úkolů ve II. a III. čtvrtletí 2015
jednateli Technických služeb města Železný Brod panu Ivo Havlíčkovi
schvaluje poskytnutí odměny za úspěšné plnění pracovních úkolů ve II. a III. čtvrtletí 2015
jednateli Tepla města Železný Brod, s. r. o. panu Jaroslavu Tichánkovi
bere na vědomí nabídku občanského sdružení Onkomaják na zapůjčení makety tlustého
střeva v rámci projektu „Střevo Tour“ za cenu 20 000 Kč bez DPH
schvaluje snížení částky nájemného v čp. 18 v Železném Brodě (3. nadzemní podlaží) pro
školní rok 2015/2016 nájemci Střední škole řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou na částku
50 000 Kč
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radnice informuje
schvaluje Dodatek č. 6 nájemní smlouvy mezi Městem Železný Brod, náměstí 3. května 1
a Střední školou řemesel a služeb Jablonec nad Nisou, Smetanova 66 o snížení nájmu na
částku 50 000 Kč od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 49 900 Kč Římskokatolické farnosti – děkanství Železný
Brod na restaurování kříže s reliéfem Krista a stylizovanou montovanou svatozáří do kostela
sv. Jakuba v Železném Brodě
schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 387/15rm se společností Technické
služby města Železného Brodu, s. r. o., Příkrá 140, 468 22 Železný Brod, IČ: 27260887,
kterým se prodlužuje termín dokončení stavby „Přírodní zahrada při MŠ Na Vápence
v Železném Brodě“ o 21 dní, tj. do 30. 10. 2015 z důvodu zvýšené pracnosti při odstranění
skalního podloží pro založení obrubníků a při úpravě svahu
schvaluje návrh Dohody vlastníků provozně související vodohospodářské infrastruktury se
Severočeskou vodárenskou společností a. s., IČ: 49099469, se sídlem Přítkovská 1689,
415 50 Teplice, kterou zastupují Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., IČ: 49099451,
se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zhotovení stavby se společností Evosa spol. s r. o.
zastoupené jednatelem Michalem Šmejdou, se sídlem Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad
Mohelkou, IČ: 18384501, zhotovitelem stavby „Dovybavení Sběrného dvora v Železném
Brodě“, kterým se mění a doplňuje Dodatek č. 2 smlouvy schválený usnesením č. 385/15
rm a kterým se schvaluje provedení víceprací v částce 206 486,25 Kč a neprovedení prací
v částce 196 974,45 Kč.
schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Úprava interiéru expozice
muzea v Železném Brodě“
schvaluje smlouvu o zhotovení stavby a dodávkách „Úprava interiéru expozice muzea
v Železném Brodě“ se zhotovitelem společností EVOSA spol. s r. o., Frýdštejn 72, 463 42
Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 18384501, za 240 000 Kč (bez DPH)
schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Vybavení expozice muzea
v Železném Brodě“
schvaluje smlouvu o dílo „Vybavení expozice muzea v Železném Brodě“ se zhotovitelem
panem Vítem Šimkem, ul. 5. května 1142/10, 140 00 Praha 4, IČ: 71672966, za 360 048 Kč
(včetně DPH)
souhlasí s bezplatným převodem nepotřebného sporáku z Mateřské školy Železný Brod,
Stavbařů 832, Mysliveckému sdružení Jirkovská Borovice, se sídlem Jirkov, 468 22 Železný
Brod, IČ: 43256724 k datu 1. 11. 2015
schvaluje čerpání rezervního fondu MŠ Stavbařů na nákup herních prvků na zahradu
mateřské školy ve výši 57 576 Kč
ukládá referentce finančního odboru na úseku školství prověřit atesty herních prvků
souhlasí s provedeným výběrovým řízením a uzavřením Smlouvy o dílo ev. č. objednatele
312015 na akci: „Oprava střechy objektu v ul. Stavbařů čp. 388/389 – Železný Brod“
s firmou Stanislav Záhon Pentagon 1, Karolíny Světlé 99/37, Liberec, IČ: 86736558 za cenu
1 178 387 Kč vč. DPH
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schvaluje Dodatek č. 12 k nájemní smlouvě mezi Městem Železný Brod a Česká republika
– Generální finanční ředitelství v Lazarské ul. 15/7, 117 22 Praha 1, PSČ: 117 22 s úpravou
nájemného
bere na vědomí zprávu Hospodářské komise ze dne 23. 9. 2015
schvaluje doplnění Směrnice města Železného Brodu pro přidělování a pronajímání bytů ve
vlastnictví města o tyto body:
a) při směně bytů mezi stávajícími nájemníky, kteří nemají žádné pohledávky vůči městu
Železný Brod, a nájemní smlouva trvá minimálně tři roky, bude vybrána jistota ve výši
jednoho měsíčního nájmu
b) při pronájmu městského bytu organizaci, kterou zřídilo město Železný Brod, bude vybrána
jistota ve výši jednoho měsíčního nájmu, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
po dobu trvání pronájmu
schvaluje pronájem prostoru k podnikání v čp. 75 – část obce Jirkov, obec Železný Brod pro
konání jednorázové akce „ Fouskův svět“ dne 24. 10. 2015 za cenu 500 Kč (včetně DPH)
schvaluje nájemní smlouvu pro pronájem prostoru k podnikání v čp. 75 – část obce Jirkov,
obec Železný Brod mezi Městem Železný Brod, IČ: 00262633 a Českým zahrádkářským
svazem, Základní organizace Jirkov, Jirkov 117, Železný Brod, IČ: 75078708
revokuje Usnesení č. 134/15 rm ze dne 26. 1. 2015: záměr pronájmu prostoru pro podnikání
o celkové výměře 272 m² v budově s čp. 500 – stavba občanské vybavenosti, ul. Masarykova,
Železný Brod, která je součástí pozemku pč. 785 v k. ú. Železný Brod. Účelem pronájmu je
provozování restaurace.
schvaluje záměr pronájmu prostoru pro podnikání s vnitřním vybavením o celkové výměře
272 m² v budově s čp. 500 – stavba občanské vybavenosti, ul. Masarykova, Železný Brod,
která je součástí pozemku pč. 785 v k. ú. Železný Brod. Účelem pronájmu je provozování
restaurace, min. výše nájmu je stanovena na 10 000 Kč/měs. + energie po dobu prvního
smluvního roku, a 16 000 Kč/měs. + energie počínaje dalším smluvním rokem
schvaluje zřízení věcného břemene na části ppč. 854 v k. ú. Železný Brod pro RWE GasNet,
s. r. o., Klíšská 94, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 ve smyslu:
a) práva zřídit a provozovat na budoucím služebném pozemku plynárenské zařízení
b) práva vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení
za cenu dle schváleného ceníku za jednorázovou úhradu pro zřízení věcného břemene
v pozemcích v majetku Města Železný Brod, platného k uzavření smlouvy tj. 300 Kč za bm
+ 21 % DPH, cena věcného břemene je stanovena ve výši 1 800 Kč + sazba 21 % DPH
tj. 2 178 Kč
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Železný Brod,
náměstí 3. května 1, Železný Brod, RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 94, Ústí nad Labem,
IČ: 27295567 a LIDL Česká republika v. o. s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČ: 26178541
na stavbu „Reko MS Železný Brod – Svahová“ na části pozemku pč. 854 v k. ú. Železný
Brod
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti (IP-12-4004581/VB/3
– Železný Brod, Horská Kamenice, 120/2-kNN) mezi Městem Železný Brod, IČ: 00262633
a firmou ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ:
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radnice informuje
405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená firmou EMJ s. r. o., se sídlem Frýdlant,
K. Světlé 1121, PSČ: 464 01, IČ: 27268632, DIČ: Z27268632, na zřízení věcného břemene
– služebnosti na pozemky pč. 1190 a 1191 v k. ú. Horská Kamenice za cenu 12 300 Kč
+ 21 % DPH
schvaluje pacht pozemků pč. 209/3 – travní p., výměra 1053 m², pč. 209/12 – travní p.,
výměra 1 483 m², pč. 209/13 – travní p., výměra 20 m², pč. 209/14 – travní p., výměra
460 m², pč. 209/15 – travní p., výměra 1 076 m², pč. 209/16 – travní p., výměra 138 m²,
pč. 209/17 – travní p., výměra 607 m², pč. 209/18 – travní p., výměra 2 523 m², pč. 209/19 –
travní p., výměra 332 m², pč. 209/20 – travní p., výměra 44 m², pč. 209/21 – travní p., výměra
117 m², pč. 209/22 – travní p., výměra 118 m², pč. 209/23 – ost. pl., výměra 160 m², část
pč. 1 161 – orná p., výměra 1 152 m², pč. 1 205/2 – travní p., výměra 285 m², vše
v k. ú. Horská Kamenice za účelem zemědělské výroby pro firmu Agrocentrum Jizeran a. s.,
Komenského nám. 116, Semily, PSČ: 513 01, IČ: 60914351, DIČ: CZ60914351 za cenu
699 Kč za rok (osvobozeno od DPH)
schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi Městem Železný Brod, IČ: 00262633 a firmou
Agrocentrum Jizeran a. s., Komenského nám. 116, Semily, PSČ: 513 01, IČ: 60914351,
DIČ: CZ60914351
bere na vědomí zprávu bytové komise ze dne 23. 9. 2015
schvaluje doplnění Směrnice města Železného Brodu pro přidělování a pronajímání bytů ve
vlastnictví města o tyto body:
• uchazeč musí být občanem ČR nebo jiných členských států EU, starší 18 let, plně svéprávný
• uchazeč musí mít pracovní poměr u zaměstnavatele se sídlem nebo pobočkou v Železném
Brodě trvající nejméně tři roky
• hlavním kritériem pro přidělení bytu je cena, ale přidělení bytu může být ovlivněno důvody
žadatele, které posuzuje bytová komise
ukládá Bytovému podniku doplnit do nájemní smlouvy ustanovení § 2272 odst. 2)
Občanského zákoníku:
• Pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy
domácnosti. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo další případy zvláštního zřetele
hodné. Pro souhlas pronajímatele s přijetím osoby jiné než blízké za člena nájemcovy
domácnosti se vyžaduje písemná forma.
schvaluje přidělení bytu č. 24 o velikosti 2+1, Vaněčkova 407, Železný Brod, panu O. K.,
trvale bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno na 75,60 Kč/m². Náhradníkem je pan
J. Z., Železný Brod s cenou 71,10 Kč/m².
schvaluje přidělení bytu č. 38 o velikosti 3+1, Vaněčkova 408 Železný Brod, panu J. K.,
trvale bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno na 55,60 Kč/m². Náhradníkem je paní
L. V., Železný Brod s cenou 55,20 Kč/m².
schvaluje přidělení bytu č. 64 o velikosti 1+1, Vaněčkova 407 Železný Brod, paní M. L.,
trvale bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno na 60 Kč/m².
schvaluje přidělení bytu č. 79 o velikosti 2+1, Na Vápence 752 Železný Brod, panu J. Š.,
trvale bytem Semily, nájemné je stanoveno na 70 Kč/m2. Náhradníkem je paní J. A., Železný
Brod s cenou 50 Kč/m².
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schvaluje přidělení bytu č. 17 o velikosti 1+1, nábřeží Obránců míru 571 Železný Brod, paní
N. S. trvale bytem Jílové u Držkova, nájemné je stanoveno na 55,80 Kč/m². Náhradníkem je
paní O. K., Železný Brod s cenou 52 Kč/m².
schvaluje přidělení bytu č. 8 o velikosti 0+1, nábřeží Obránců míru 580, Železný Brod, panu
P. S., trvale bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno na 62,60 Kč/m². Náhradníkem je
paní N. F., Železný Brod s cenou 60,20 Kč/m².
schvaluje přidělení bytu č. 7 v DPS Bzí manželům B. Š. a J. Š., oba trvale bytem Skuhrov
neschvaluje vyplacení 2/3 složené jistoty na byt č. 60, Vaněčkova 408, Železný Brod paní
J. R. z důvodu neuhrazeného poplatku za odpady na rok 2015
nesouhlasí s udělením výjimky paní P. P., trvale bytem Besedice ze Směrnice pronajímání
obecních bytů dle čl. 7, bod 4 písm. b)
schvaluje vyhlášení konkurzu na místo ředitele Mateřské školy Železný Brod, Na Vápence
766, příspěvková organizace
nominuje do konkurzní komise za zřizovatele Mgr. Ivana Mališe a Mgr. Tomáše Hartla
schvaluje jmenování členů konkurzní komise dle předložených nominací
schvaluje rozšíření pracovního úvazku pečovatelky M. M. ze zkráceného na celý úvazek,
a to od 1. 11. 2015
schvaluje změnu Ceníku pronájmu pro Sportovní centrum Železný Brod:
• cena za pronájem sportovišť pro tréninkové jednotky a turnaje mládeže pro sportovní kluby,
které vychovávají mládež, je stejná jako pro členy TJ Sokol Železný Brod
• cena pro sportovní kluby, které využívají Sportovní centrum pravidelně po celou sezónu
a pořádají turnaje je stejná jako pro osoby s trvalým bydlištěm v Železném Brodě
• ceník pro zimní provoz je platný od 1. 10. do 31. 5.

Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod ze 7. zasedání
konaného dne 21. 9. 2015
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program dnešního zasedání Zastupitelstva města v upraveném znění
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města
souhlasí s provedením rozpočtových opatření č. 5 za rok 2015
na návrh sportovní komise schvaluje poskytnutí dotace z Programu podpory sportu
a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2015 v těchto částkách:
• 56 000 Kč Tenisový klub Železný Brod, o. s. (se sídlem nábřeží Obránců míru 859, 468 22
Železný Brod, IČ: 44225245) na správce areálu tenisových dvorců
• 120 000 Kč Tenisový klub Železný Brod, o. s. (se sídlem nábřeží Obránců míru 859, 468 22
Železný Brod, IČ: 44225245) na spotřebu energií, vodného a stočného 2015
• 300 000 Kč Tělovýchovná jednota Fotbalový klub ŽBS Železný Brod (se sídlem nábřeží
Obránců míru 586, 468 22 Železný Brod, IČ: 60253606) na projekt Hrajeme za Železný Brod
• 250 000 Kč Tělovýchovná jednota Fotbalový klub ŽBS Železný Brod (se sídlem nábřeží
Obránců míru 586, 468 22 Železný Brod, IČ: 60253606) na projekt Provoz a údržba
fotbalového areálu
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radnice informuje
na návrh kulturně-společenské komise schvaluje poskytnutí dotace z Programu podpory
kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové
aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2015 ve výši 9 000 Kč SDH Jirkov (se sídlem
Jirkov 2, 468 22 Železný Brod, IČ: 64668011) na projekt Oslava výročí 130 let SDH Jirkov
schvaluje novou zřizovací listinu Základní umělecké školy Železný Brod, příspěvková
organizace – IČO: 75125412 – s účinností od 1. 1. 2016
schvaluje novou zřizovací listinu Střediska volného času Mozaika Železný Brod, příspěvková
organizace – IČO: 75125439 – s účinností od 1. 1. 2016
schvaluje vznik nové příspěvkové organizace Mateřská škola Železný Brod, Na Vápence
766, příspěvková organizace a její zřizovací listinu – s účinností od 1. 1. 2016
schvaluje smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Kompostéry pro biologicky rozložitelný
komunální odpad s obcemi Držkov, Jílové u Držkova, Loužnice, Radčice a Vlastiboř
a schvaluje smlouvu o výpůjčce zahradních kompostérů v rámci realizace projektu
Kompostéry pro biologicky rozložitelný komunální odpad
schvaluje návratnou finanční výpomoc Technickým službám města Železný Brod s. r. o., se
sídlem: Příkrá čp. 140, 468 22 Železný Brod, IČ: 27260887 ve výši nejvýše 3 253 690 Kč,
první splátka bude vrácena ve výši přiznané dotace zaslané na účet příjemce, druhá splátka
bude vrácena po vyrovnání DPH od FÚ a zbývající část bude splácena v pravidelných
splátkách ve výši min. 35 000 Kč počínaje 1. 11. 2015 se lhůtou max. do 30. 4. 2017
bere na vědomí informaci o stavu objektu „Exatherm”
odkládá žádost o odkoupení pozemků do doby legalizování stavebních činností na
pozemcích pč. 645/2, 645/3 v k. ú. Železný Brod
schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Městem Železný Brod a manželi Jaroslavem
Kokoškou a Blankou Kokoškovou na prodej pozemku pč. 257/2 v k. ú. Železný Brod
schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Městem Železný Brod a panem Petrem Halamou
na prodej pozemku pč. 333/2 v k. ú. Železný Brod
schvaluje rozpočtové opatření – návratná finanční výpomoc Technickým službám města
Železný Brod s. r. o. ve výši 3 253 690 Kč na straně výdajů bude kryta zapojením rezervy
z minulých let na straně příjmů ve stejné výši.
schvaluje odměnu Zastupitelstva města pro Ing. Daniela Macha ve výši 30 000 Kč

Přehled schválených žádostí o finanční podporu z Programů města
V rámci 1. výzvy Programu podpory kultury činnosti spolků v Železném Brodě
a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě
na rok 2015 podle novely č. 24/2015 zákona č. 250 schválila Rada města na návrh
kulturně-společenské komise následující finanční dotace:
DS Tyl Železný Brod – na Železnobrodské divadelní hry – 9 829 Kč
TJ Sokol Hrubá Horka – na Dětské sportovní odpoledne a Vítání léta 2015 – 3 300 Kč
TJ Sokol Hrubá Horka – na Dětský maškarní karneval a Čepeček 2015 – 4 500 Kč
Český rybářský svaz Železný Brod – na rybářské závody – 10 000 Kč
DS Tyl Železný Brod – na představení Tajemný hrad v Karpatech – 9 000 Kč
Studio Hamlet Železný Brod – na představení Nejstarší řemeslo – 3 110 Kč
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Český zahrádkářský svaz, ZO Jirkov – na vystoupení Fouskův svět – 17 290 Kč
Helena Cibulková – na vystoupení Orient show 3 – 5 200 Kč
MgA. Rebeka Kloudová – na Maturitní ples SUPŠS – 20 000 Kč
ZO Českého zahrádkář. svazu Železný Brod – na hygienickou údržbu moštárny – 11 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Těpeře – na Rockfest Těpeře – 16 800 Kč
Bzovský okrašlovací spolek – na X. adventní koncert ve Bzí – 4 000 Kč
Myslivecký spolek Jizera Železný Brod – na opravu plotu a posezení u objektu č. 20 – 18 430 Kč
Občanská beseda Zdeněk Lhotský – na umělecký festival SEŠ-lost – 30 000 Kč
Kamenický klub mládeže – na oslavu Dětského dne – 3 800 Kč
Marie Šírková – na celoroční aktivity MO ČČK Hrubá Horka – 9 950 Kč
Kamenický klub mládeže – na celoroční provoz klubu v roce 2015 – 10 000 Kč
Faking Bookings o. s. – na vystoupení Radim Hladík + Seven v Rokli – 20 000 Kč
Faking Bookings o. s. – na Faking Hard Music Fest 3 – 10 000 Kč
o. s. FSA Jany Boučkové – na projekt Děti na startu a jeho doplňkové akce – 17 400 Kč
Tenisový klub Železný Brod – na Tenisový ples 2015 – 15 000 Kč
Studio Hamlet Železný Brod – na Noc divadel – 4 491 Kč
V rámci 1. výzvy Programu podpory kultury činnosti spolků v Železném Brodě
a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě
na rok 2015 podle novely č. 24/2015 zákona č. 250 schválilo Zastupitelstvo města na
návrh kulturně-společenské komise následující finanční dotaci:
SDH Jirkov – na oslavu výročí 130 let SDH Jirkov – 9 000 Kč
V rámci 1. výzvy Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě
na rok 2015 podle novely č. 24/2015 zákona č. 250 schválila Rada města na návrh
sportovní komise následující finanční dotace:
Svaz branně technických sportů ČR Základní organizace Železný Brod – na sportovní
činnost, provoz sportovního zařízení a sportovní činnost mládeže – 45 000 Kč
Občanské sdružení – SSC Železný Brod – na Memoriál Václava Vele 2015 – 15 000 Kč
Kamenický klub mládeže, z. s. – na sportovní vybavení hřiště v Horské Kamenici – 8 000 Kč
Tělovýchovná jednota Sokol Hrubá Horka – na snížení energetické náročnosti osvětlení –
40 000 Kč
Tělovýchovná jednota Sokol Hrubá Horka – na čistící zónu – 6 000 Kč
Sportovní klub Jirkov z. s. – na údržbu sportovního a dětského areálu Jirkov – 22 800 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Těpeře – na 5. ročník závodu horských kol – Maratón a půlmaratón
2015 – 8 863 Kč
o. s. FSA Jany Boučkové – na projekt Děti na startu – všeobecná sportovní průprava dětí –
16 000 Kč
TJ Sokol Železný Brod – na závodní činnost Masters – oddíl lyžování – 7 500 Kč
TJ Sokol Železný Brod – na dovybavení sportovišť pro všestrannost a volejbal – 49 684 Kč
TJ Sokol Železný Brod – na sportovní vybavení – sportovní soupravy pro volejbalový „A“
tým žen – 20 000 Kč
Tenisový klub Železný Brod, o. s. – na sportovní vybavení pro mládež – 31 700 Kč
V rámci 1. výzvy Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na
rok 2015 podle novely č. 24/2015 zákona č. 250 schválilo Zastupitelstvo města na návrh
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radnice informuje
sportovní komise následující finanční dotace:	Tenisový klub Železný Brod, o. s. – na správce
areálu tenisových dvorců – 56 000 Kč
Tenisový klub Železný Brod, o. s – na spotřebu energií, vodného a stočného 2015 –
120 000 Kč
Tělovýchovná jednota Fotbalový klub ŽBS Železný Brod – na projekt Hrajeme za Železný
Brod – 300 000 Kč
Tělovýchovná jednota Fotbalový klub ŽBS Železný Brod – na projekt Provoz a údržba
fotbalového areálu – 250 000 Kč
V rámci 1. výzvy Programu podpory sociálních služeb v Železném Brodě na rok
2015 podle novely č. 24/2015 zákona č. 250 schválila Rada města na návrh odboru
sociálních věcí následující finanční dotace:
Spokojený domov, o. p. s. – na osobní asistenci v domácím prostředí – 19 000 Kč
Compitum o. s. – na sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi ohrožené sociálním
vyloučením – 22 000 Kč
Most k naději, spolek – na terénní program pro osoby ohrožené drogou – 20 000 Kč
Fokus Semily, z. s. – na terapii ve Fokusu – 5 000 Kč
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta města

Výběrové řízení
Tajemník Městského úřadu Železný Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici
vedoucího odboru dopravy. Pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný 1/2016.
Bližší informace k náplni práce Vám poskytne vedoucí odboru dopravy pan Karel Císař
(tel. 483 333 975, k.cisar@zelbrod.cz).
Lhůta pro podání přihlášek: 6. 11. 2015 do 12 hodin. Bližší informace naleznete na
úřední vývěsce a webu www.zeleznybrod.cz.
Mgr. Josef Haas, tajemník

	Z odboru vnitřních věcí
Upozornění na omezení vydávání občanských průkazů
Z důvodu přechodu na nový technický systém nebude možné v období od 10. 12. 2015
do 31. 12. 2015 požádat o vydání cestovního pasu ani občanského průkazu a nebude
možné si jej ani vyzvednout.
Ideální čas pro požádání o nový občanský průkaz je v období mezi třiceti a šedesáti dny před
skončením platnosti průkazu.
Lhůta pro vyhotovení občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji tzv. e-OP je třicet dní, proto je nutné nenechávat vyřízení dokladů na
poslední chvíli. Správní poplatek se z důvodu skončení platnosti nevybírá.
Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
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s biometrickými údaji (e-OP) se podává u kteréhokoliv Obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, občanský průkaz bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými
údaji (OP„blesk“) se vydává u Obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož
správním obvodě je občan hlášen k trvalému pobytu.
K žádosti o vydání nového občanského průkazu je potřeba předložit dosavadní občanský
průkaz. Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat svoji
totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu (vydané např. v případě ztráty, odcizení,
poškození nebo zničení OP, či zadržení neplatného OP). Fotografii pořizuje pracovník při
podání žádosti.
Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně.
Věra Brunclíková, vedoucí

	Z odboru územního plánování a regionálního rozvoje
Integrovaný regionální operační program – nové možnosti
pro žadatele a příjemce
Své projektové záměry v programu IROP můžete již nyní konzultovat na jednotlivých
regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj České republiky! Přehled
kontaktů na všechna krajská pracoviště najdete na stránkách www.crr.cz.
Integrovaný regionální operační program nabízí široké možnosti pro financování regionální
infrastruktury po celé České republice. Výzvy pro podávání projektových žádostí jsou
vypisovány průběžně již od července, letos je plánováno celkem devatenáct výzev, v roce
2016 se počítá s dalšími téměř padesáti výzvami.
Kontaktní osobou pro Liberecký kraj je Ing. Romana Valentová, kterou lze kontaktovat
telefonicky na čísle 482 736 343 nebo 731 607 725, či e-mailem na valentova@crr.cz.

Nabídka k pronájmu sokolovny
Město Železný Brod nabízí k pronájmu prostor pro podnikání o celkové výměře
272 m² v budově čp. 500 – ul. Masarykova, Železný Brod (sokolovna), která je součástí
pozemku pč. 785 v k. ú. Železný Brod.
Účel pronájmu je provozování restaurace, nabízený prostor je včetně vnitřního vybavení.
Rada města na svém zasedání dne 5. 10. 2015 Usnesením č. 438/15 rm – schvaluje
záměr pronájmu prostotu pro podnikání a stanovuje min. výši nájmu na 10 000 Kč/měs.
+ energie po dobu prvního smluvního roku,
a 16 000 Kč/měs. + energie počínaje dalším smluvním
rokem.
Bližší informace: Městský úřad Železný Brod,
odbor územního plánování a regionálního rozvoje,
tel. 483 333 944, i.polejova@zelbrod.cz

11

radnice informuje
Technické služby mají novou techniku
Technické služby města Železný Brod
uspěly se žádostí o dotaci na pořízení
nového vozidla pro svoz bioodpadu.
Součástí projektu je pořízení svozového
vozidla a kontejnerů, ve kterých bude
bioodpad svážen. Cílem záměru bylo
zefektivnění
svozu
a
manipulace
s bioodpadem a zlepšení stavu
technického
vybavení
Technických
služeb. Po přidělení dotace byla vypsána
veřejná zakázka, jejímž vítězem se stala
firma Unikont group s. r. o., jež nabídla vozidlo typu Multicar 4×4, na kterém je namontovaný
tzv. natahovák kontejnerů. Celková cena za dodávku vozidla a sedm kontejnerů je
3 253 690 Kč vč. DPH.
Popřejme Technickým službám mnoho šťastných kilometrů s novým pomocníkem.
Martin Řehák, pověřený vedením odboru

	Z finančního odboru
Poplatek ze psů
Městský úřad Železný Brod jako správce místního poplatku ze psů (dle zákona
č. 565/1190 Sb.) upozorňuje všechny držitele psů na povinnost oznámit do patnácti
dnů vznik i zánik své poplatkové povinnosti,
tj. přijít psa přihlásit i odhlásit správci poplatku na Městském úřadě v Železném Brodě –
budova radnice, druhé patro, finanční odbor. Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na
území města Železný Brod.
Splatnost poplatku
a) nečiní-li více než 400 Kč ročně, nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku
b) činí-li více než 400 Kč, je splatný ve čtyřech stejných splátkách, nejpozději v termínech do
31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince příslušného kalendářního roku
c) poplatek lze zaplatit i jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku
Sáčky na psí exkrementy si držitelé psů mohou vyzvednout na pokladně Městského úřadu
v Železném Brodě (přízemí budovy radnice) nebo u správce poplatku (druhé patro budovy
radnice – finanční odbor).
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Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za prvního psa držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v části města Železný Brod,
a) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v části města
Železný Brod
za psa držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v rodinném domě v části města Železný Brod za
b) prvního psa,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
za psa držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v částech města Bzí, Horská Kamenice, Hrubá Horc) ka, Chlístov, Jirkov, Malá Horka, Pelechov, Splzov, Střevelná, Těpeře, Veselí za prvního psa,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
podle písm. a)

d)

1 000 Kč
750 Kč
120 Kč
750 Kč
50 Kč
100 Kč

200 Kč

podle písm. b)

120 Kč

podle písm. c)

50 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. tohoto ustanovení
podle písm. a)

300 Kč

podle písm. b)

200 Kč

podle písm. c)

100 Kč

Iva Ševčíková, finanční odbor

	Ze sociálního odboru
Výměna průkazů osob se zdravotním postižením (průkazy
mimořádných výhod TP, ZTP a ZTP/P) do konce roku 2015
Už jen dva měsíce mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP)
a průkazů mimořádných výhod na to, aby si zajistili jejich výměnu za nový průkaz OZP.
V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a výhody,
které jim z vlastnictví průkazu vyplývají, a to i přesto, že je na nich uvedena neomezená
platnost.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky jako např. občanský nebo řidičský průkaz. Je
odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny původně vydané
průkazy OZP, které jsou platné pouze do 31. 12. 2015.
O výměnu průkazu se žádá na pobočce Úřadu práce v Železném Brodě, v budově bývalého
internátu Na Poříči, ul. Příčná 350, ve 2. patře, kancelář č. 206 a č. 207 (v této budově sídlí
také Finanční úřad, Bytový podnik a další instituce). Je nutné mít sebou aktuální fotografii
(rozměr 35 × 45 mm – průkazová), občanský průkaz, stávající průkaz ZTP nebo ZTP/P
a pokud dohledáte, tak i původní rozhodnutí o přiznání průkazu mimořádných výhod.
Bezprostředně po vydání nového průkazu OZP bude nutné zajistit také výměnu parkovacího
průkazu O7 (modrá kartička určená do motorového vozidla, dříve tzv. vozíčkář). Tuto výměnu
lze provést bez poplatku a bez písemné žádosti na Městském úřadu Železný Brod, budova
„B“ (vedle Normy), 2. patro, kancelář č. 200. S sebou je nutné mít jednu aktuální fotku
o velikosti průkazové fotografie, občanský průkaz a nově vydaný průkaz OZP z Úřadu práce.
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radnice informuje
Hledáme náhradní rodiče
Všechny děti bohužel nemají to štěstí, aby mohly prožívat úplně obyčejné situace,
jako je třeba společné dovádění s mámou a tátou v parku. V jejich vzpomínkách na
dětství takové zážitky chybí. Pojďme to změnit. Hledáme náhradní rodiče. Mohli byste
jimi být i Vy?
Chcete se více dozvědět o náhradní rodinné péči? Co je pěstounská náhradní rodinná péče
na přechodnou dobu, a jak se liší od dlouhodobé pěstounské péče? Pro jaké děti hledáme
náhradní rodiče? Kdo by mohl vykonávat pěstounskou péči? Znáte Vy nebo Vaše děti ve
svém okolí pěstounskou rodinu?
Více informací: Sociálně-právní ochrana dětí Městský úřad Železný Brod, M. Halamová
728 017 126, M. Hlaváčová 777 718 903
Bc. Eva Sasková, vedoucí

	Z odboru životního prostředí
Odpady – upozornění pro občany
Ve Sběrném dvoře se od poplatníků do systému odpadového hospodářství města
odebírají objemné komunální odpady v množství maximálně 50 kg na poplatníka
a rok, přičemž hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné
slučovat. Vyšší hmotnost odpadů je zpoplatněna dle platného ceníku.
Dále se od poplatníků zdarma odebírají objemné komunální odpady, katalogové číslo
200307 dvakrát ročně v předem stanovených termínech bez ohledu na množství. Termíny
budou stanoveny na jaře a na podzim.
Podzimní termín je stanoven na pátek 6. 11. a sobotu 7. 11. 2015. V pátek je pracovní
doba 9 až 16 hodin, v sobotu 9 až 12 hodin. Jiné druhy odpadů budou i v tomto období
zpoplatněny dle platného ceníku.
Odebírat odpady zdarma lze jen od poplatníků (fyzických osob) zapojených do systému
odpadového hospodářství v Železném Brodě. Občané jiných obcí, právnické osoby
a fyzické osoby oprávněné k podnikání vše zaplatí dle platného ceníku.
Z důvodu zákonem nařízené provozní evidence bude veškerý odpad evidován nejen co
do množství, ale i s adresou osoby, která ho dovezla. Proto žádáme občany o trpělivost při
vyřizování administrativních záležitostí, pokud najednou se dostaví více lidí.

Ceník odebíraných odpadů ve Sběrném dvoře
V ceně jsou zahrnuty náklady na skládkové (v případě, že odpad nejde na skládku tak
cena u odběratele), náklady na dopravu a částečně na režii sběrného dvora. Veškeré ceny
odpadů jsou bez DPH. Ceník byl schválen Radou města na schůzi konané dne 26. 8. 2015
a je platný od 1. 10. 2015.
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kód odpadu

druh odpadu

cena

20 03 01

směsný komunální odpad

2,65 Kč/kg

20 03 07

objemný komunální odpad

2,65 Kč/kg

10 11 12

sklo ze zpracování skla
(pokud je s příměsemi, bráno jako objemný komunální odpad)

1,49 Kč/kg

17 01 07

stavební suť bez příměsí jiných látek

0,87 Kč/kg

17 06 05* stavební materiály obsahující azbest

3,47 Kč/kg

17 09 04

stavební suť netříděná bez nebezpečných látek

1,36 Kč/kg

17 03 02

asfaltové směsi bez nebezpečných látek (též asfaltová lepenka)

2,23 Kč/kg

17 02 02

sklo tabulové z výplní oken a výloh

0,78 Kč/kg

15 01 02

plastové obaly mimo PET

0,78 Kč/kg

15 01 05

kompozitní obaly

0,78 Kč/kg

15 01 07

skleněné obaly (neplatí pro fyzické osoby)

0,78 Kč/kg

16 01 03

pneumatiky osobní
(na pneumatiky se ale vztahuje zákon o zpětném odběru)

29 Kč/kus

Miloš Pala, vedoucí

Městská policie
Městská policie Železný Brod informuje
V říjnu proběhlo několik dopravně-bezpečnostních akcí zaměřených na dodržování nejvyšší
dovolené rychlosti. Při těchto akcích bylo zjištěno 44 případů porušení zákona. V říjnu přijala
Městská policie oznámení o rušení nočního klidu v panelovém domě na Jiráskově nábřeží.
Při příjezdu hlídka zjistila, že na rodinné oslavě došlo ke vzájemné potyčce hostů. Případ je
dále v šetření. V říjnu bylo Městskou policií odchyceno čtrnáct toulavých psů. V říjnu Městská
policie asistovala u čtyř dopravních nehod. Celkem bylo v říjnu přijato 180 oznámení,
56 z nich bylo vyřešeno v blokovém řízení, 15 případů bylo řešeno ve spolupráci s Policií
České republiky. Deset případů bylo předáno k dořešení správnímu orgánu. Zbytek případů
byl vyřešen domluvou, nebo se jednalo o žádosti o pomoc, které nemají trestněprávní
charakter. Vzhledem k blížící se zimě Městská policie Železný Brod upozorňuje občany,
že dojde k zvýšené kontrole parkování, a to zejména v místech, kde by vozidla bránila
bezpečnému průjezdu nebo údržbě komunikace. Dohled bude nejvíce zaměřen na sídliště
Vápenka a Jiráskovo nábřeží, dále ulice Těpeřská, Štefánikova, Poštovní, Sokolská. Žádáme
občany, aby využívali k parkování místa k tomu určená. Pomohou tím k zvýšení bezpečnosti
a sobě ušetří v předvánočním čase nemalé finanční prostředky.
Pavel Hriník, velitel MP sstr.
Velitel MP: e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz | Operační MP: nepřetržitě mob. 602 646 188
e-mail: mestska.policie@zelbrod.cz
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO Žb
Plesová sezóna před námi
V Železném Brodě se můžete v roce 2016 těšit na celkem čtyři plesy:
Městský ples 16. ledna, Tenisový ples 30. ledna, Zahrádkářský ples
6. února a Maturitní ples sklářské školy 27. února. Maškarní bál pro děti
proběhne 16. ledna 2016. Všechny uvedené plesy proběhou ve Sportovním
centru Železný Brod (sokolovně).

Advent v Železném Brodě
Konec roku s sebou nese řadu adventních akcí. Nejinak tomu je i u nás v Železném
Brodě. A máme tu hned několik novinek. Rozsvícení vánočního stromu 27. 11. 2015 budou
doprovázet Vánoční trhy – věříme, že si Rozsvícení tak užijeme déle a najdete si čas na
sousedské popovídání. Těšit se můžete rovněž na cyklus adventních koncertů, kdy každou
adventní neděli proběhne Adventní koncert, začínáme 29. 11. 2015 v Městském divadle,
další koncerty pak proběhnou v kostele sv. Jakuba Většího. Abyste si s předstihem mohli
naplánovat svůj čas, zde je stručný přehled adventních akcí:
27. 11. 2015	Rozsvícení vánočního stromu v Železném Brodě – Vánoční trhy
29. 11. 2015
1. Adventní koncert Ave Maria
		
v podání Edity Adlerové a Marcely Šestákové
6. 12. 2015
2. Adventní koncert v podání sborů Janáček Jablonec nad Nisou
		
a Řetízek Železný Brod
13. 12. 2015
3. Adventní koncert v podání rodiny Lédlovy
22. 12. 2015	Zpívání pod vánočním stromem s Řetízkem a Broďankou
Pozvánka do Bzí
I v okolních obcích samozřejmě nezůstane Advent bez povšimnutí. Za všechny nám dovolte
pozvat Vás do Bzí na X. Adventní koncert, který proběhne dne 12. 12. 2015 v kostele
Nejsvětější Trojice od 16 hodin.Vánoční a duchovní hudbu zahraje a zazpívá rodina Lédlova.
Po skončení tradiční štrúdl a svařák! Pořádá BZOS s podporou Města Železný Brod.

Vstupenky do divadla jako dárek
Vánoce klepou na dveře. Pro mnohé nejkrásnější svátky v roce, kdy obdarováváme své
blízké a přátele. Vánoce by neměly být o dárcích, ale přiznejme si, že si to jen málokdo
dokáže bez dárků pod vánočním stromem představit. Každý, kdo někoho obdaruje, by
měl být šťastnějším než sám obdarovaný. Dárky pro děti se pořizují vcelku lehce, ale co
dospělým? Je to i pro Vás každoroční problém? Nevíte-li si rady, vyberte si dárkové poukazy
z IKS! K výběru máte poukaz buď na určitou kulturní akci nebo poukaz v určité peněžní
hodnotě. Těšíme se na Vás v IKS…
Iva Chaloupková, vedoucí IKS
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Turistické informační centrum Žb
Otevírací doba říjen – duben
pondělí–pátek: 9–12 a 12.30–16 hodin, sobota: 9–13 hodin
V úterý 17. 11. (Státní svátek, Den boje za svobodu a demokracii) je zavřeno.
Aktuální předprodej vstupenek
• 29. 11. od 19 hodin Adventní koncert „Ave Maria“ – účinkují Edita Adlerová (mezzosoprán)
a Marcela Šestáková (klavír)
Met opera Kino Jitřenka Semily – přímé přenosy Metropolitní opery New York (v částce
350 Kč je zahrnuta doprava zpět do Železného Brodu po skončení přenosu)
21. 11. od 18.15 hodin A. Berg: Lulu – nová inscenace.
Balet Kino Jitřenka Semily – přímé přenosy z Anglie
(v částce 250 Kč je zahrnuta doprava zpět do Železného Brodu po skončení přenosu)
12. 11. od 20.15 hodin – komponovaný program čtyř brilantních krátkých baletních děl –
L. Scarlett: Viscera, J. Robbins: Faunovo odpoledne, G. Balanchine: Čajkovského pas de
deux, C. Acosta: Carmen.
V prodeji
• stolní kalendář Jiří Škopek – Český ráj 2016
• nástěnný kalendář Železný Brod a okolí – fotografie Petra Balatková
• pohlednice Železného Brodu a okolí – fotografie Radek Smokoň (6 druhů)
• poukázky na kulturní akce pořádané IKS Železný Brod – tip na vánoční dárek!
• P. Möller, P. Šturm: Železná dráha v údolí řeky Kamenice – kniha
Kniha byla vydána k výročí 140 let železniční tratě Železný Brod – Tanvald. Obsahuje na 216
stranách až 370 dobových pohlednic, nákresů a jízdních řádů. Kniha přibližuje hospodářské
poměry regionu, plány na výstavbu trati, popisuje jednotlivé stanice a vozový park
a v neposlední řadě i nehody na trati.

Letní sezóna je za námi
V období květen až září máme v TIC tzv. letní sezónu. Během tohoto období navštívilo
naše „íčko“ celkem 3 847 návštěvníků, z čehož 261 jich bylo z cizích zemí. Návštěvník
z nejvzdálenější země k nám zavítal z Japonska. I přestože je oproti loňskému roku číslo o něco
nižší, hodnotíme letošní sezónu kladně. Cestu si do našeho města našlo méně návštěvníků
i s ohledem na rekonstrukci mostu a množství silničních objížděk v okolí a také faktu
abnormálně teplého léta, které většina lidí nejraději trávila u vody.
Jako nejprodávanější suvenýr (1 130 ks) zůstává turistická vizitka, která se již po dobu čtyř
let drží na první příčce. Kladně hodnotíme i turistickou nabídku Prázdninový čtvrtek, která
nabídla návštěvníkům ve čtvrtek speciální program. Po Trávnících s průvodcem se vydalo
99 lidí, do zvonice poslechnout si poutavé vyprávění o pohnuté historii této památky zavítalo
358 lidí a krásu skleněných betlémů obdivovalo 477 lidí. Na Běliště přišlo právě ve čtvrtek
328 lidí, 101 dětí si zahrálo hru „Život na Bělišti“. Věříme, že i příští rok se nám podaří vytvořit
atraktivní prázdninovou nabídku, která návštěvníky zaujme.
Alena Matějková, referentka
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městské divadlo
DAR Z NEBES – LÉČIVÉ DIVADLO
středa 4. listopadu od 18 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Příběh radosti, který začal slzami je motivován skutečnou událostí.
Třetí představení Léčivého divadla na motivy knižního bestselleru, zaznamenává
pozoruhodné vyprávění o životě po smrti. Diváci se seznámí se skutečnostmi, které vrhají
světlo na tajemství posmrtného života. Ve druhé části představení: Hovory s Gabrielou
o onom světě s praxí. Hraje, tančí a zpívá: Gabriela Filippi | Hudební doprovod: Patrik Kee
Více na www.kpepos.cz.
Vstupné 290 Kč, důchodci a držitelé průkazů ZTP 200 Kč
(předprodej od 1. 10. 2015 v TIC Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz)
Pořádá KPT, z. s. osobní a duchovní rozvoj lidství

1. ADVENTNÍ KONCERT AVE MARIA
neděle 29. listopadu od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Koncertem Edity Adlerové (mezzosoprán) v doprovodu Marcely Šestákové (klavír)
zahájíme cyklus adventních koncertů v Železném Brodě. Věříme, že bude pro všechny
milovníky klasické sakrální hudby opravdovým dárkem. Nádherné melodie vynikajících
světových skladatelů jako Ch. Gounod, J. S. Bach, G. F. Handel, G. Fauré, G. Caccini, R. Stolz,
C. Saint-Saens, A. Dvořák, F. Schubert, C. Franck, G. Verdi nebo V. Bellini vás určitě uvedou
do správné adventní nálady. Nenechte si ujít adventní koncert, neboť Vánoce jsou o kráse
ducha, nebo by takové měly být.
Vstupné 100 Kč a 90 Kč
(předprodej od 2. 11. v TIC ŽB
a na ww.evstupenka.cz)
Pořádá Informační a kulturní středisko
Železný Brod

O Editě Adlerové
Mezzosopranistka Edita Adlerová vystudovala
Konzervatoř v Pardubicích. V roce 1991
absolvovala s rolí Carmen v divadle J. K. Tyla
v Plzni a stala se tak nejmladší Carmen
v historii české opery. Je držitelkou ceny
Českého hudebního fondu. Spolupracuje
s Českým rozhlasem a Českou televizí.
Je sólistkou Le Grand Théâtre du Puy du
Fou ve Francii. Více informací o interpretce
naleznete na www.editaadlerova.com/.
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Edita Adlerová

POVĚSTI PRO ŠTĚSTÍ

čtvrtek 19. listopadu od 10 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Divadelní představení v novém zpracování Nezávislé divadelní scény – SemTamFór
Slavičín „Pověstí pro štěstí“ Luďka Horkého v úpravě Miroslava Ondry a Jana Julínka.
Stanete se obětí přenosu do historie.
I v dnešní přetechnizované době, kdy je nejčastějším společníkem počítač se mohou dít
věci neuvěřitelné a žádná počítačová hra nemůže nahradit zážitek „ze skutečného setkání“
s praotcem Čechem, vojvodou Krokem i třemi sestrami (Libuší, Kazi a Tetou), Bivojem
a kancem a dalšími.
Délka představení 55 minut | Režie: Jan Julínek | Hrají: Aneta Bačíková, Tomáš Smetana,
Jana Venosová, j. h., Michaela Vrbová, Tomáš Zbranek | Více informací na www.semtamfor.cz
Vstupné 40 Kč (prodej vstupenek před akcí na pokladně divadla)
Pořádá Informační a kulturní středisko Železný Brod

SWINGOVÝ VEČER

pátek 13. listopadu
od 18 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Tradiční podzimní swingový večer. Hraje
Taneční a swingový orchestr Základní
umělecké školy Železný Brod a Big Band
Rudy Müllera s milými a váženými hosty
Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
Vstupné 80 Kč
Pořádá IKS Železný Brod
Hosté Swingového večera

noc divadel
I v letošním roce se Městské divadlo Železný Brod zapojí díky iniciativě Studia Hamlet
Železný Brod do evropského projektu Noc divadel, který podobně jako Muzejní noc
či Noc kostelů, má svůj „obor“ představit
atypickým způsobem veřejnosti.
18.00 hod. Zubatá story – rozverná pohádková
show z ústní dutiny v podání DS Vojan Mladá
haluz Desná ve spolupráci s Lučanským spolkem
divadelním L.S.D.
Dozvíte se, jak to dopadne, když se o zoubky
nepečuje tak, jak by mělo. Vhodné pro děti od
tří let i pro dospělé, kteří s rádi baví.

„Zoubky na scéně“
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městské divadlo
19.00 hodin Půlhodinka divadelní improvizace s diváky
– improvizace jako důležitou součást divadla předvede divadelní soubor KUKI-KUKI
Základní umělecké školy Železný Brod. Dvouslovná témata (prostředí, předmět) určí sami
diváci a také si budou moci případně improvizaci sami vyzkoušet. Uvidíme, jak se budete
bavit, možná z toho bude více než improvizační půlhodina…
20.00 hodin Série divadelních scének pro zasmání
– z valné části repríza úspěšných divadelních scének
Cigára zpověď náruživého kuřáka v podání Jiřího Krasla z Lučan. spolku divadelního L.S.D.
Znásilněné v podání Studia Hamlet (Anička Musilová, Bětka Bezstarostová, Míra Lamač
a hostující Standa Chatrč Chaloupka)
Kohout, erotické služby s. r. o. v podání Studia Hamlet (Bohuslavová a Chaloupka)
Modelka XXL v podání Blanky Bartošové z DMDS Nové Město pod Smrkem
20.30 hodin Nejstarší řemeslo
– aranžovací zkouška – ukázky z připravovaného představení Studia Hamlet jako
pozvánka na premiéru 27. prosince 2015 (hrají Zdislava Bohuslavová, Monika Schneiderová
Hazdrová, Veronika Langerová, Iva Chaloupková, Blanka Drbohlavová, v menších rolích
Alžběta Bezstarostová, Anna Musilová, Jana Hudská, Miroslav Lamač, Karel Šefr)
21.00 hodin Já jsem Herbert
– čtená zkouška v podání členů Studia Hamlet (Zdislava Bohuslavová, Jaroslav Mlčoch
a nejmladší členové souboru) – dialog staršího, věkem již popleteného páru
21.30 hodin Pokus o taneční vstup v podání Karla Šefra a jeho partnerky ve spolupráci
s DDM Mozaika Železný Brod
Během Noci probíhá také fotografická soutěž, kdo se bude chtít zapojit, fotoaparáty
s sebou! Účinkující s tím počítají, jenom prosíme o ohleduplnost vůči ostatním divákům.
Bližší informace o celém projektu Noc divadel se dozvíte na www.nocdivadel.cz
Pořádá Studio Hamlet Železný Brod s finanční podporou Města Železný Brod
Vstup volný (od 20 hodin nepříliš vhodné pro děti)

Parta z Nejstaršího řemesla
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
DOLE HUČÍ KAMENICE

4. listopadu – 29. listopadu 2015
listopad: sobota–neděle 13–16 hodin, nebo na požádání v IKS
Vernisáž výstavy 4. listopadu od 17 hodin
Městská galerie Vlastimila Rady
Výstava obrazů a kreseb manželů Jarmily a Jana Smetanových
Vstupné 20 a 10 Kč
Pořádá IKS Železný Brod

Slovo autorů výstavy
Název výstavy je odvozen z knihy Stanislava
Urbana z roku 1962, popisující život dělníků
v továrnách v kraji kolem Tanvaldu.
Také my jsme pro tuto výstavu vybrali obrazy
a kresby zachycující pomíjivou krásu a trochu
Manželé Smetanovi
také nostalgické vzpomínání z regionu, který je
tolik závislý právě na řece Kamenici. Tato říčka pramení v Jizerských horách nad přehradou
Josefův důl, protéká přes Smržovku, Tanvald, Velké Hamry a Plavy a pokračuje úzkým
údolím pod hradem Navarov a kolem Jesenného ke Spálovu, kde se její vody spojují
s Jizerou. Někdy i přímo zde, v Železném Brodě, jsou vody obou řek znatelně rozděleny.
Na našich obrazech jsme chtěli zachytit krásu nejen této řeky, ale i celého regionu kolem
jejich přítoků. Hučící vody řeky Kamenice poháněly řadu textilních i jiných továren, které po
staletí dávaly živobytí celému tomuto regionu. Řeka byla překlenuta řadou mostů, silničních
i železničních, z nichž některé byly v nedávné době nahrazeny novými. Tak se stalo, že
mnohé obrazy zachycují již zaniklou krásu dědictví našich předků.
Jarmila a Jan Smetanovi

Výzva – 7. ročník výstavy Skleněné betlémy
Rádi bychom požádali výrobce a majitele skleněných betlémů, zda by je byli ochotni
zapůjčit na již 7. ročník výstavy Skleněné betlémy.
Volejte 483 333 925, pište na e-mail: galerie@zelbrod.cz nebo se za námi zastavte
v kanceláři Informačního a kulturního střediska Železný Brod v přízemí radnice. Předem
děkujeme za vstřícnost a spolupráci.

Výstava Salon III
Občanské sdružení Občanská Beseda ve spolupráci s IKS Železný Brod již potřetí přichází
s myšlenkou uspořádat v Městské galerii Vlastimila Rady výstavu s názvem Salon III, na
které se budou moci prezentovat místní a regionální laičtí i profesionální umělci. Výstava se
uskuteční v únoru 2016, podrobné informace s podmínkami účasti naleznete v prosincovém
vydání Zpravodaje.
Ing. Šárka Boučková, referentka IKS
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vybíráme z programu kina
Jednoznačně největším filmovým hitem měsíce listopadu bude v pořadí již 24. film
o legendárním agentovi 007 Jamesi Bondovi. Snímek Spectre přichází tři roky po předchozím
skvěle přijímaném filmu Skyfall a KC Kino Železný Brod jej všem nedočkavým divákům
nabídne výjimečně hned dvakrát, a to v sobotu 14. a v pátek 20. listopadu. Distributor
nám v tuto chvíli kromě trailerů nenabízí mnoho informací. Ze synopse se dozvíme jen
velmi málo: „James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu
známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil
děsivou pravdu o SPECTRE.“. Přesto má každý fanoušek agenta s povolením zabíjet jasno:
můžeme se těšit na skvělou podívanou plnou krásných scenérií, aut a žen, s promyšleným
a napínavým dějem a strhující akcí, která dokonale vyzní jedině v prostředí kina. James
Bond už je prostě takový...
V listopadu uvedeme mj. také český kriminální film: své druhé (a závěrečné) dějství představí
snímek Gangster Ka: Afričan (28. 11.), který volně navazuje na divácky úspěšný film ze
září letošního roku. Kdo první díl tohoto filmu inspirovaného příběhem Radovana Krejčíře
neviděl, bude mít možnost i v listopadu, a to v rámci Seniorského kina (10. 11.). Dovoluji si
připomenout, že představení Seniorského kina nejsou určena výhradně seniorům, ale rádi
přivítáme všechny, kdo mají chuť a čas v tento netradiční čas přijít do kina!
A když už jsme u těch filmů na pokračování, do třetice všeho nejlepšího: zejména mladší
publikum se již jistě těší na závěrečnou část filmové ságy o Katniss Everdeen. Film Hunger
Games: Síla vzdoru – 2. část je samozřejmě také součástí listopadové nabídky našeho kina.
Těšte se 27. listopadu.
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.
David Pešek, vedoucí
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SIBIŘ

pondělí 23. listopadu od 18 hodin

KC Kino Železný Brod
První z populárních cestopisných přednášek Tomáše Kubeše v Železném Brodě.

Sibiř – drsná výprava divočinou východní Sibiře. Cesta nabízí dvě tváře, panenskou
přírodu v kontrastu s velkoměsty a budhistickým Burjatskem. Na promítání uvidíte město
Jakutsk, velkolepé oslavy slunovratu Ysyakh, Jakuty, šamany, řeku Lenu a její Stolby, silnici
koster do Magadanu, spousty vodky, Krasnojarsk, Irkutsk, Bajkal, Burjatsko, Ulan Ude
a znovu oživený buddhismus. Jednoduše to nejlepší ze Sibiře během hodiny a půl.
O autorovi
Tomáš Kubeš (1972) fotograf, novinář a cestovatel. Fotografii se věnuje vášnivě již od
dětství stejně jako cestování a poznávání odlišných kultur. Několik let prožil putováním po
Africe poznáváním tohoto svého zamilovaného kontinentu. Procestoval také Asii stopem
například během půlroční cesty z Vladivostoku do Prahy, nebo při dalších výpravách do
Indie, Nepálu... V současnosti fotografuje reportáže pro mnoho časopisů, navštívil více jak
110 zemí světa.
Pořádá IKS Železný Brod
Vstupné dobrovolné

Městské muzeum v Železném Brodě
TOMÁŠ PLESL

10. října – 8. listopadu 2015
listopad: sobota–neděle 9–12 a 13–16 hodin
Městské muzeum – Běliště
Výstava obrazů malíře Tomáše Plesla
Vstupné v rámci vstupného do muzea
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě
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Městské muzeum v Železném Brodě
LADISLAV PŘENOSIL

1. září – 31. prosince 2015
listopad: sobota–neděle 9–12 a 13–16 hodin

Městské muzeum – sklářská expozice
V září letošního roku jsme si připomněli padesát let od úmrtí sochaře a rytce Ladislava
Přenosila. V Železném Brodě působil přes třicet let na sklářské škole, z toho téměř dvacet
let vedl oddělení rytého skla. Za dobu svého působení vychoval více než šedesát rytců
a někteří z nich dosáhli vynikající úrovně. Výstavou exponátů z našeho muzejního depozitáře
si představíme Přenosilovy autorské rytiny i práce žáků, které vznikly pod jeho výtvarným
vedením.
Vstupné v rámci vstupného do muzea
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě

Vánoční trhy
Na prosinec připravujeme tradiční a oblíbené Vánoční trhy na Bělišti. Letos se budou konat
v termínu 2.–6. prosince 2015.
Mgr. Petra Hejralová, ředitelka

další pozvánky ze žb a okolí
REVOLUČNÍ DNY V ŽELEZNÉM BRODĚ A OKOLÍ
2. listopadu – 27. listopadu 2015

Budova radnice – prostor před Městským divadlem
Výstavka fotografií z květnových revolučních dní 1945 v Železném Brodě ze sbírky Jaroslava
Maška. Poděkování za přípravu patří majiteli sbírky a paní Evě Vozkové za výběr fotografií.
Pořádá IKS Železný Brod

OBRAZY A GRAFIKY JAROSLAVA KLÁPŠTĚ

23. října – 13. prosince 2015 denně od 9 do 17 hodin

Muzeum a galerie společnosti Detesk
Výstava představujícího Jaroslava Klápště (1923–1999), dalšího umělce z našeho kraje.
Pořádá společnost Detesk
Jaroslav Klápště se narodil v Záhoří, první roky trávil na Slovensku, kde jeho otec, železniční
inženýr, stavěl tratě a mosty. Když se přiblížil šestý rok jeho života, byl rodinou vyslán
k matčiným rodičům do Čikvásek, malé vesničky s jednotřídkou na Semilsku. Rychle
se sžil s dětmi a dospělými. Zážitky si odnesl nezapomenutelné, takže se tam vracel
nejen ve vzpomínkách. Pobýval tam a tvořil. Čikvásky byly jeho osudovým domovem
přesto, že střídavě žil v Turnově a v Praze. Byl malířem-samotářem, nikdy se nepřipojil
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další pozvánky ze žb a okolí
k žádné názorové skupině, ale v izolaci nebyl. Nerad přijímal vnější vlivy, ale nebyl jen
nezúčastněným divákem. Od 40. do 80. let byl náš, nejen výtvarný život, násilně odtržen
od evropského umění a kultury. Jemu ale velice záleželo na tom, aby věděl, co se děje
nejen v tom nám odpíraném světě, jak tvoří a žijí tam i zde jeho současníci. Za války
odmaturoval na turnovském gymnáziu, potom byl totálně nasazen. Ale právě tam si
uvědomil, že chce být malířem. Stal se jím! Když válka skončila, přihlásil se na Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou k profesoru Františku Tichému. Nemohl si vybrat lépe! V roce
1948 přešel k dalšímu znamenitému umělci-pedagogovi Emilu Fillovi. U něj studia dokončil.
Nikdy se nepodbízel a zarputile zápasil o místo v uměleckém světě. Kompromisy odmítal.
Vyvíjel se, ale neprotiřečil si, takže, když se na dílo díváme s odstupem, obdivujeme jeho
odvahu, vytrvalost a názorovou zralost.
Mezníků v jeho životě bylo několik – jedním z důležitých návštěva k likvidaci odsouzeném
města Mostu v polovině 70. let. Žil tam a maloval několik měsíců. Nebyl jediný malíř, který
se rozhodl zkázu města zaznamenat, ale patrně jediný pronikl až k podstatě hrozného činu
a vyrovnal se s ním malířsky. Poznamenán Mostem nacházel podobné tragédie i jinde –
a maloval je.
Další osudovým mezníkem byl těžký úraz na turnovském nádraží. Přežil, ale poznamenán
byl až do smrti. Uchýlil se do Čikvásek. Již před tím tam v chalupě objevil prosté vesnické
motivy a namaloval si je, po návratu k nim našel ještě niternější vztah. Vznikaly také další
krajiny, kompozice, akty, portréty a suché jehly. A když začal tušit blížící se konec, připravil
si a vydal skromnou, ale skvělou obrazovou monografii. Chtěl alespoň naznačit těm, kteří
se budou jeho uměleckým odkazem zabývat, co je v něm, podle jeho názoru, nejdůležitější.
Výstava obrazů a suchých jehel Jaroslava Klápště v Muzeu a Galerii Detesk ve zkratce
připomíná jeho tvorbu od 60. do 90. let.
Antonín Langhamer

PŘESLESNÍ BĚH

sobota 7. listopadu od 10 hodin

Nultý ročník Přeslesního běhu. Prezentace od 9.45 hodin, start v 10 hodin z hasičského
cvičiště. Běh nebo chůze – jak kdo zvládne do časového limitu, trasa cca 5 km.
Startovné 40 Kč, děti do 15 let zdarma, rodina 50 Kč. Více informací na plakátech.
Pořádá Trávnice z. s ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Železný Brod

HRÁTKY S PAMĚTÍ

středa 18. listopadu od 10 hodin

Dům s pečovatelskou službou Železný Brod
Sociálně-aktivizační služby pro seniory, trénink paměti s lektorem Zdeňkem Chourou,
pracovníkem v sociálních službách, členem České alzheimerovské společnosti. Dobrou
náladu a tužku s sebou!
Vstupné 15 Kč
Pořádá Odbor sociálních věcí MěÚ Železný Brod
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další pozvánky ze žb a okolí
ČESKÁ UČITELKA V INDII A JEJÍ NÁVRATY

středa 18. listopadu od 18.15 hod.

Aula sklářské školy v Železném Brodě
Přednáška Lucie Juříkové
a následná beseda s ní.
Lucku není potřeba představovat. Měla
u nás již dvě přednášky, na poslední
vznikla spontánní sbírka na školní tabule
do „její školy“ pod Himálajemi, těsně před
jejím odletem tam. A za „pár“ dní jsme již
dostali zprávu o úspěšné realizaci sbírky
Lucie Juříková se svými žáky
a fotografie s dětmi před novými tabulemi.
I tentokrát to bude další volné pokračování vyprávění očima ženy o jejím (ne)obyčejném
životě v podhůří Himálají. O blízkých setkáních, o pedagogickém působení inspirované
myšlením R. Thákura a Dalajlámovým poselstvím.
Pořádá Místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj
Krátce o Lucii Juříkové
V roce 2006 Lucie Juříková (*1978) poprvé vycestovala na roční pracovní stáž do jižní
Indie (INEX-SDA), a od té doby se do Indie ráda vrací. Působila celkem přes tři roky na
vzdělávacích projektech v Indii, kde vyučovala v komunitě tibetských uprchlíků angličtinu
a organizovala vzdělávací programy pro děti z různého sociálního prostředí (SOS – Tibetská
dětská vesnička, Deer Park Institute). Vystudovala Evangelickou teologickou fakultu – obor
sociální práce na Karlově Univerzitě v Praze.
Věřím, že opět zaplníme aulu, budeme zvídaví a prožijeme společně obohacující chvíle
s příjemnou lektorkou. Z jejich zkušeností může mít profit každý. Těšíme se na Vaši účast.
Ing. arch. Martin Tomešek

PŘEHLÍDKA DECHOVEK V JIRKOVĚ
sobota 21. listopadu od 14 hodin

Kulturní dům Jirkov (sokolovna)
Pojďte s námi za dechovkou. Tradiční taneční odpoledne s Broďankou pro příznivce dechové
hudby. K tanci a poslechu zahraje Broďanka, Turnovanka a Big Band Železný Brod.
Doprava s několika zastávkami Železný Brod–Jirkov–Železný Brod zajištěna.
Železný Brod: 13.30 hod. – zastávka Sokolovna |
13.33 hod. – Dům s pečovatelskou službou | 13.38
hod. – Malé náměstí | 13.42 hod. – zastávka u ZŠ
Školní | 13.45 hod. – Hrubá Horka | 13.47 hod. –
Střevelná (zpět do Železného Brodu v 18.30 hodin)
Vstupné 60 Kč
Pořádá IKS Železný Brod
Broďanka
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NEBE NA ZEMI

sobota 21. listopadu od 18 hodin

Huntířov – sokolovna
Repríza divadelního představení – komedie v podání členů TJ Sokol Huntířov.
Pořádá TJ Sokol Huntířov

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V ŽB – VÁNOČNÍ TRHY
pátek 27. listopadu od 16 hodin (trhy od 9 hodin)

Železný Brod – náměstí 3. května
Tradiční rozsvícení vánočního stromu s koledami dětí z mateřských škol v doprovodu
Žesťového souboru ZUŠ Železný Brod a melodiemi v podání Tanečního a swingového
orchestru ZUŠ Železný Brod. Letos budou probíhat na náměstí i vánoční trhy (již od 9 hodin),
kde nebudou chybět dobrůtky pro děti či svařák pro dospělé. Srdečně zveme.
Pořádá Informační a kulturní středisko Železný Brod

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE

sobota 28. listopadu od 15 hodin (do 18 hodin)

Sportovní centrum Železný Brod (sokolovna)
Pohodové rodinné odpoledne pro děti s Mikulášem, čerty a andělem
a samozřejmě nadílkou.
Pořádá FSA Jany Boučkové

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V HORSKÉ KAMENICI
sobota 28. listopadu od 17 hodin

Horská Kamenice
Zpívání koled a rozsvícení vánočního stromu u horkého svařáku pro dospělé a pro děti
sladkou tečku. Sraz u hřiště v Horské Kamenici. Srdečně vás zveme – přijďte pobejt.
Pořádá Kamenický klub mládeže

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY VE BZÍ
sobota 28. listopadu od 10 hodin

Sokolovna Bzí
Vánoční trhy ve Bzí jsou opět tady. Těšit se můžete na vánoční zboží a zabíjačkovou
kuchyni (jitrnice, jelita, guláš…) a tradiční svařáček.
Pořádá TJ Sokol Bzí

REGENERACE

18. listopad 2015 – 17. leden 2016

Muzeum Českého ráje v Turnově
Vernisáž výstavy ReGenerace proběhne 18. listopadu od 16.30 hodin ve výstavním sále
muzea. Úvodní slovo: kurátoři výstavy Mgr. Jana Válková Střílková a PhDr. Miroslav Cogan.
Druhý ročník výstavy dokumentující vývoj současného šperku v Turnově a okolí.
Výstava s názvem ReGenerace má přispět k rozšíření pohledu na šperk nejen jako
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další pozvánky ze žb a okolí
na klenot z drahých materiálů, ale též
na šperk s ambicemi stát se uměleckým
artefaktem balancujícím na pomezí
drobné plastiky.
Letos
k
okruhu
místních
autorů,
přizveme šperkaře působící na Střední
uměleckoprůmyslové
škole
sklářské
v Železném Brodě Libuši Hlubučkovou,
Zdeňku Laštovičkovou, Jana Háska, Janu
Makalovou, Bohumilu Vackovou, Zuzanu
Kynčlovou. Návštěvník tak bude mít
Jan Hásek – Krychlový prsten
možnost vnímat různé směry dvou blízkých
uměleckých škol. Hlavním výstavním exponátem, který si jistě nenechte ujít, jsou insignie
Jana Háska, které vytvořil pro přírodovědeckou fakultu v Hradci Králové.
Pořádá Muzeum Českého ráje v Turnově

1. ADVENT S JEDNOTOU BRATRSKOU

sobota 28. listopadu od 18 hodin (rozsvícení adventní hvězdy)
a neděle 29. listopadu od 9 hodin (bohoslužebné shromáždění)

Už od září prodejci nabízejí vánoční sladkosti. Ale nenechte se mýlit, letošní čtyřtýdenní
doba předvánoční – Advent – začíná v neděli 29. listopadu 2015.
Předčasné vánoční sladkosti na krámě nejsou proto, že jsou Vánoce tak důležité se svou
zvěstí, ale pro větší peněžní obrat. S tím nic neuděláme. Ale udělat můžeme něco se svým
prožitkem Adventu. Ten nám připomíná, že za „dveřmi“ stojí Bůh se svou velkou láskou
a chce nás navštívit. Chce nás svou láskou provázet, když mu to dovolíme. Nevnucuje se.
Na omámení smyslů a citů nepoužívá reklamu. A ti, kdo o něm a jeho lásce mají vydávat
svědectví, jsou často nepřesvědčiví a nevěrohodní. Nejsou dokonalí, ale snaží se alespoň
naslouchat a sem tam něco dobrého pro své okolí udělat.
Také v našem Ochranovském sboru při ČCE (v Jednotě bratrské) se snažíme Pánu Bohu
naslouchat, otevírat svá srdce Ježíši Kristu a radovat se z jeho velké přízně. Adventem pro
nás začíná nový církevní rok.
Mnozí občané Železného Brodu už ví o naší adventní hvězdě, která v předvánoční čas svítí
na věži naší modlitebny. Letos ji rozsvítíme v sobotu 28. listopadu v 18 hodin. Chcete-li
být při tom, přijďte si s námi zazpívat.
Zveme vás i na bohoslužebné shromáždění v neděli 29. listopadu v 9 hodin. První
Advent chceme přivítat chorálem Hosanna od Christiana Gregora v podání dětského
souboru Řetízek. Srdečně zve Jiří Polma.
Pořádá a srdečně zve Ochranovský sbor při ČCE (Jednota bratrská)
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SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Plán na listopad 2015
2. 11.	Po
Úřední den od 14 hodin
4. 11.	St
Schůze výboru od 14 hodin
11. 11.	St
Martinské šlápoty. Odjezd ve 12.15 hod autobusem od sklářské školy.
Vezměte si baterku nebo čelovku (do zemljanky). Vedoucí – V. Petružálková.
16. 11.	Po
Ruční práce od 14 hodin
18. 11.	St
Tradiční předadventní posezení v klubovně na Poříči od 14 hodin.
Sladké i slané zákusky jsou vítány, pití zajištěno. Těšíme se na vaši účast. Přijďte si zazpívat
a pobavit se.
Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky starých brýlí. Odeslali jsme je na Charitu ČR. Brýle
sbíráme i nadále.
Nepřehlédněte. Zjišťujeme zájem o rekondiční pobyt v Mariánských Lázních v příštím roce.
Hlaste se u paní Petružálkové co nejdříve, aby mohla začít vyjednávat o podmínkách pobytu.
Vysvětlujeme. Co to jsou Šlápoty? Před mnoha lety jsme se přidali k celorepublikové
výzvě Chůzí proti diabetu (vždy 14. 11.). Od té doby každý měsíc – vždy druhou středu
– uskutečňujeme pěší pochody po okolí. Časem jsme přidali pro zpestření celodenní
autobusové výlety. Po každém výšlapu si sedneme do kavárny a doplníme kalorie. Přidat
se může každý.
Upozornění pro přihlášené na ozdravný pobyt v Harkánech. Dne 7. 12. od 14 hodin
v klubovně na Poříči se musí zaplatit celá částka za pobyt. Informace o pobytu byly
zveřejněny v zářijovém Zpravodaji.
Krásný barevný podzim 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,
724 531 270, M. Flajšmanová: 721 861 515

sport
	Stolní tenis
Turnaj neregistrovaných ve stolním tenise
TJ Sokol Železný Brod – oddíl stolního tenisu uspořádal obnovený tradiční turnaj pro
neregistrované hráče stolního tenisu. Turnaj se hrál 26. září 2015 v sokolovně na malém
sále. Účastníci hráli ve dvou kategoriích – mládež a dospělí. Výsledky – mládež: 1. Hasan,
2. Drexner, 3. Šilhán, 4. Udatný. Dospělí: 1. Vilímek (Valašské Meziříčí), 2. Bezstarosta
(Železný Brod), 3. Bidlas (Horská Kamenice), 4. Vít (Chlístov). Soutěž útěchy: 1. Špetlík
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sport
(Turnov), 2. Šikola (Huntířov),
3. Kužel (Železný Brod).
Vítězové získali poháry, diplomy
a věcné ceny, které věnoval
TJ Sokol a Řeznictví Kužel,
kterému tímto děkujeme za
poskytnuté sponzorské ceny!
Za oddíl stolního tenisu Jiří Vít
Předseda oddílu st. tenisu Antonín Hloušek s mládeží

Fotbal
FONDO CUP A VEPŘOVÉ HODY
sobota 21. listopadu od 9 hodin

Fotbalové hřiště Železný Brod
10. ročník turnaje pro registrované i neregistrované
Pořádá FK Železný Brod
I letos uspořádá fotbalový klub na závěr sezóny oblíbený turnaj pro všechny nadšence
fotbalu. Tohoto turnaje se mohou zúčastnit různě složená družstva. Hrací systém turnaje
a hrací čas se bude odvíjet od počtu přihlášených (maximálně 16 týmů). Hrát se bude na
šířku hřiště 45×45 m, na branky 5×2 m. Počet hráčů bude 6 + brankář. Současně se budou
hrát dva zápasy. Turnaj je spojen s vepřovými hody, a tak je i o dobré občerstvení postaráno.
K dispozici bude vyhřívaný stan, ve kterém bude zajištěno posezení pro cca 120 lidí.
Galerie vítězů: 2006 Glassbeads, 2007 Glassbeads, 2008 FK Jirkov, 2009 Glassbeads,
2010 Lojza team, 2011 Jackdaws, 2012 Jackdaws, 2013 Jackdaws, 2014 Glassbeads
Přihlášky: Kletečka Jaroslav na tel. 725 244 280. Těšíme se na Vaši účast!

MEMORIÁL BEDŘICHA CHMELÍKA + VEPŘOVÉ HODY
sobota 28. listopadu od 9 hodin

Jubilejní 10. ročník turnaje starých gard
Tohoto turnaje se mohou zúčastnit hráči nar. 1980 a starší. Turnaj se bude hrát na umělé
trávě. Hrací systém turnaje a hrací čas se bude odvíjet dle počtu přihlášených (max.
16 týmů). V posledních letech se počet účastníků pohyboval okolo 10 týmů. Hrát se bude na
šířku hřiště 45x45 m, na branky 5x2 m. Počet hráčů bude 6 + brankář. Současně se budou
hrát dva zápasy. Turnaj bude tradičně spojen s oblíbenými vepřovými hody, takže o dobré
občerstvení je postaráno. K dispozici bude opět i vyhřívaný stan pro cca 120 lidí.
Galerie vítězů: 2006 Baudyš Team, 2007 Fondoteam, 2008 IMP Kokonín, 2009 SK Bakov,
2010 FK Lázně Bělohrad – Pecka, 2011SK Skalsko, 2012 Bejci Bakov, 2013 FK Lázně
Bělohrad, 2014 FK ŽBS Železný Brod. Těšíme se na Vaši účast!
Jaroslav Kletečka, předseda
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	Základní škola Školní
Cesta do Velké Británie, města Bournemouth
V rámci Výzvy OP-VK č. 56 (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
jsme se mohli vydat společně s dalšími spolužáky do Velké Británie na jazykověvzdělávací pobyt. Ten se uskutečnil ve dnech 28. září – 4. října 2015.
O víkendu před samotným odjezdem jsme si sbalili saky paky a v pondělí 28. září jsme
vyrazili do světa za poznáním. Cestou jsme ještě vyzvedli další účastníky ze ZŠ Tehov
a ZŠ Klobuky. Po dlouhé cestě jsme konečně dojeli do přístavu Calais (Francie), kde jsme
vystoupili k pasové kontrole, a pak už jsme se zde pouze nalodili na obrovský trajekt. Po
hodině a půl jsme dopluli do přístavu Dover a autobusem dále pokračovali do cíle, města
Bournemouth.
Nejprve jsme obdivovali místní Oceanárium a pláž, kde jsme trávili první relaxační chvilky.
V podvečer prvního dne ve Velké Británii si nás vyzvedly naše hostitelské rodiny a odvezly
nás po menších skupinkách k sobě domů. Po všechny čtyři večery se o nás naše náhradní
maminky a tatínkové vzorně starali a k večeři nám vždy připravili výborné jídlo. Nechyběla
ani britská klasika Fish & Chips.
Vždy jsme v rodinách také společně posnídali a vydávali se do jazykové školy Southbourne,
School of English. Zde jsme absolvovali celkem devět lekcí anglického jazyka s rodilým
mluvčím. Výuka byla zábavná a velmi pestrá. Na konci jsme všichni získali Short Course
Certifikate of Attendance, CEF Level A2, s čímž jsme nadmíru spokojeni.
Samozřejmě jsme nezapomněli navštívit známé památky. Náš první odpolední
výlet po vyučování směřoval do sídla známého mořeplavce Waltera Raleigha,
Sherbourne Castle. Další den nás po škole také čekal výlet do nádherného přístavního
města Portsmouth a historických doků. Prohlídka HMS Victory, vítězné lodi z bitvy
u Trafalgaru, kterou vlastnil admirál Nelson, se nám moc líbila. V pátek jsme viděli magické
Stonehenge, které podle většiny lidí sloužilo k náboženským rituálům. Konečně v sobotu byl
náš vysněný výlet do hlavního města Londýn, který jsme si prošlapali hezky pěšky. Spatřili
jsme London Eye, Big Ben, Houses of Parliament, Tower Bridge, Tower of London (zde
korunovační klenoty), Millenium Bridge, st.
Paul´s Cathedral a další slavné památky.
Poslední, co jsme v Londýně a ve VB
viděli, byl nultý poledník. Na Greenwich
jsme pluli lodičkou po Temži.
Vše jsme si pořádně užili a doufáme, že se
sem ještě někdy vrátíme. Děkujeme škole
a učitelům za tuto příležitost a Student
Agency, která to pro nás zařídila.
za žáky třídy 8. A
Naomi Chládková a Markéta Pompová
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Podzimní tvoření v DDM
Na konci měsíce září jsme s dětmi
navštívili DDM Mozaika v Železném
Brodě, kde si pro nás lektoři
připravili podzimní tvořivé dílničky.
Děti pracovaly ve skupinkách a střídaly
se na různých stanovištích. Vyráběly
květiny z podzimních přírodnin, draka
z papíru, učily se škrábat brambory
a každá skupinka si pomocí tiskátek
z jablek vytvořila svůj strom. Na závěr jsme se všichni s chutí zakousli do bramborových
halušek a jablkové buchty. Všem moc chutnalo. Děkujeme za pozvání!
Dana Maršinská, Lenka Klimtová a Štěpánka Winterová, vychovatelky školní družiny

Ocenění
Letos o prázdninách se žák naší školy Michal Svárovský zúčastnil korespondenčního
semináře VÝFUK (výpočty fyzikálních úkolů) pořádaného Matematicko-fyzikální fakultou
Univerzity Karlovy v Praze. Mezi 88 žáky osmých tříd obsadil pěkné 23. místo.
Za kolektiv učitelů gratuluje a hodně zdaru při dalším bádání přeje
I. Bahníková, třídní učitelka

	Základní umělecká škola Železný Brod
ŽÁKOVSKÉ MATINÉ

úterý 24. listopadu od 17 hodin

Městská obřadní síň
Malý školní koncert pro začínající i pro pokročilé žáky v komorním prostředí obřadní síně.
Koncerty zprostředkují rodičům, příbuzným, známým, kamarádům, ale i veřejnosti,
co nového se malí umělci naučili a zvládli.
Pořádá ZUŠ Železný Brod

Upozornění
Od druhého pololetí tohoto školního roku, tzn. od 1. 2. 2016, bychom Vám rádi nabídli nový
specializovaný vyučovací předmět – keramika. Dosud se v naší škole učil tento obor v rámci
plošné a prostorové tvorby, což bude i nadále pokračovat, ale pro zájemce o specializaci
pouze na keramiku, chceme nabídnout tuto novou možnost. Pokud tedy máte zájem,
informace dostanete v kanceláři naší školy nebo na tel. 483 389 327.
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ZUŠ na listopadových kulturních akcích
V listopadu máte možnost naše žáky vidět a slyšet ještě na dalších akcích. Taneční
a swingový orchestr ZUŠ Železný Brod si budete moci poslechnout v pátek 27. listopadu
na Rozsvícení vánočního stromu a také
v pátek 13. listopadu na Swingovém
večeru v Městském divadle. Nejstarší
soubor LDO – KUKI-KUKI se
s improvizačním vystoupením zúčastní
Noci divadel 21. listopadu. Žesťový
soubor doprovodí děti z mateřských
škol při Rozsvícení vánočního stromu.
Těšíme se na Vaši účast.
Mgr. Eva Lédlová, ředitelka

Taneční a swingový orchestr ZUŠ

	Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Přihlášky ke studiu do výtvarných oborů
Zájemcům o studium v oboru Design skla nebo Produktový design připomínáme, že
termín pro podání přihlášek je 30. listopadu 2015. Přihlášky na předepsaném formuláři se
odevzdávají osobně nebo poštou k rukám ředitele školy.

Tvůrčí dílny pro žáky základních škol již popáté
Tvůrčí dílny určené žákům 7.–9. tříd ZŠ jsou připravené i letos! Naše škola nabízí odpolední
kurzy, ve kterých si mohou žáci základních škol vyzkoušet kreativitu v těchto sklářských
disciplínách: tvorba skleněných figurek a perlí, tvorba skleněné bižuterie a v technice
rytého skla. Jedny tvůrčí dílny budou zaměřené na modelování a práci se sádrou. Účastníci
Tvůrčích dílen projdou postupně všemi čtyřmi kurzy. Termíny vždy pondělí – 2. 11., 9. 11.,
16. 11. a 30. 11, od 16 hodin. Přihlašování zájemců je možné do 27. 10. 2015.
Kontakt: sekretariat@supss.cz nebo tel. 483 346 162.

Hravé experimentování v chemické laboratoři
Chemický kroužek ve sklářské škole! Za odborného vedení učitelů oboru Aplikovaná
chemie žáci 8. a 9. tříd ZŠ poznají, že chemie je zajímavá. Demonstrační pokusy
s teoretickým zdůvodněním budou následovány vlastní prací žáků dle poskytnutého návodu.
Kroužek probíhá od října do dubna 2016, 1× za 2 týdny. Kapacita je maximálně 20 žáků.
Informace a objednávky na tel. 483 346 162, sekretariat@supss.cz nebo Ing. I. Vosáhlová:
vosahlova.supss@seznam.cz
MgA. Martin Hlubuček, zástupce školy
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	Dům dětí a mládeže Mozaika
Akce na měsíc listopad 2015
6. 11.	Strašidelná stezka
pro rodiče a děti
6. 11. „Halloweenské“ spaní
– strašidelný pochod
pro děti a dospělé
s lektorkou Samantou
14. 11.	Svatomartinský výlet
27. 11.	Adventní spaní
28. 11. Výlet do Betléma
Eva Rydvalová, ředitelka

Ohlédnutí
Ke konci září jsem ukončil svoji práci pro město a chtěl bych využít této příležitosti
k poděkování a rozloučení, alespoň pokud se týká mých pracovních povinností. Na
Městském úřadě jsem pracoval jen poměrně krátkou dobu čtyř let v pozici vedoucího odboru
rozvoje, ale nemyslím si, že by odbor po tuto dobu pracoval špatně. Naopak se domnívám,
že přínosem přes 70 mil. Kč státních a evropských dotací na investiční akce města jsme
dokázali něco, co se bude jen stěží opakovat.
Tato práce by se rozhodně nevedla takto úspěšně, pokud by nám pracovníci ostatních
odborů nevytvářeli potřebné zázemí. Poděkovat musím především kolegyním z finančního
odboru, které s námi měli někdy až „božskou“ trpělivost, protože během intenzivní práce
a papírování, které je s dotacemi nutně spojeno, se objevilo i nemálo chyb, které se ve
většině případů podařilo naštěstí včas zachytit.
Velké poděkování pak patří mým spolupracovníkům, jmenovitě pánům Řehákovi, Ondráčkovi,
Bukvicovi a paním Makovské a Neugebauerové. Také nemohu zapomenout na začátky
v úřadě a na poděkování tehdejším spolupracovníkům pánům Makalovi a Pastorkovi. Nikdy
jsem nebyl člověkem, který by přehnaně chválil, což je asi chyba. Proto věřím, že všichni
výše uvedení včetně všech dalších spolupracovníků budou brát toto poděkování jako
upřímné a od srdce, i když mělo přijít daleko dříve.
Do Železného Brodu se budu rád vracet a potkávat s těmi z vás, kteří o to budou stát.
Železný Brod mi po pracovní stránce umožnil velký růst a díky spolupráci s bývalým
starostou panem Jakubičkou a místostarostou panem Loumou jsem si ověřil možnosti,
čeho lze v pozici úředníka na malém městě dosáhnout. Jsem za tuto lekci vděčný, všechny
pozdní večery v kanceláři či probdělé noci doma, kdy se mi hlavou honily všechny možné
i nemožné průšvihy, byly dobrou školou.
Snad právě proto se tímto nechci loučit, ale spíše se těším na příští setkání. Byly to fajn čtyři
roky! Vám všem přeji hodně osobních i pracovních úspěchů.
Ing. Daniel Mach, bývalý vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
Vzpomínka
Dne 6. listopadu 2015 to bude 61 let, co nás opustil a odešel
z učitelských řad v předčasném věku kantor z dívčí a chlapecké školy
v Železném Brodě – odborný učitel pan Josef Kordík.
Vzpomínají: syn Josef a dcery Růžena a Jana.

OSTATNÍ
Sbírka šatstva
Český červený kříž – místní skupina Železný Brod pořádá Sbírku šatstva pro
humanitární účely
v pátek 6. listopadu 2015 od 15 do 17 hodin
v sobotu 7. listopadu 2015 od 9 do 11 hodin
v budově internátu na Poříči v 1. patře
V letošním roce vybíráme
• letní a zimní oblečení – dámské, pánské, dětské
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
(min. 1 m2)
• domácí potřeby – nádobí bílé, černé, skleničky
(vše nepoškozené a dobře zabalené)
• vatované i péřové přikrývky, polštáře, deky a spacáky
• obuv – spárovaná a nepoškozená
• hračky – nepoškozené a kompletní

Rozšíření provozu psychiatrické ambulance
Poliklinika Železný Brod s. r. o. , Jarní 53, 468 22 Železný Brod (www.pokliklinikazb.cz)
rozšířila od 1. 9. 2015 provoz psychiatrické ambulance.
MUDr. Jana Kubánková, atestovaná specialistka v oboru, ordinuje v nové ambulanci
zaručující soukromí ve dnech: pondělí, úterý, středa, pátek: 8–14 hodin. Péče hrazena
zdravotními pojišťovnami. K návštěvě není nutné doporučení lékaře. Výhodou jsou krátké
objednací lhůty. Možnost objednání na tel. 483 369 770, kl. 166.
Renáta Mánková
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OSTATNÍ
Výtvarná soutěž pro děti
Vyhlašovatel: Fit studio aerobiku Jany Boučkové z. s. vyhlašuje již 2. ročník výtvarné
soutěže pro všechny děti, které rády kreslí. Téma: „Volný čas“
Styl výtvarné práce a velikost není určena.
Termín vyhlášení soutěže: 22. 10. 2015
Výtvarné práce můžete předávat do 30. 11. 2015 v Turistickém informačním centru
Železný Brod (TIC Železný Brod) nebo v Semilech na recepci ve Sportovním centru.
Ukončení soutěže: 30. 11. 2015 ve 12 hodin
Slavnostní vyhodnocení soutěže: 11. 12. 2015 od 18.30 hodin ve Sportovním centru
Železný Brod (SC Železný Brod) – sídlo TJ Sokol Železný Brod, Masarykova 500
(na autobusovém nádraží v restauraci).
Pro koho je soutěž určena: pro děti ve věku 3–12 let, MŠ, ZŠ, školní družiny, výtvarné
kroužky, i pro ty děti, co rády kreslí doma.
Kategorie:
• jednotlivec (3–6 let a 7–12 let)
• třída – skupina (MŠ, ZŠ 3–6 let a 7–12 let)
Všechny obrázky budou vystaveny od 15. 1. 2016 v budově SC v Železném Brodě
a zpřístupněny pro veřejnost od 10 hodin.
Dále si obrázky můžete prohlédnout 16. 1. 2016 při Maškarním bále pro děti, který se koná
od 14.30 hodin.
Akce se koná s finanční podporou Města Železného Brodu.
Jana Boučková

Trénování paměti
Fit Studio Aerobiku Jany Boučkové
pořádá kurz Trénování paměti. Kurz
je sestaven z 5 lekcí po 90 minutách.
Otevíráme dopolední kurz, začínáme
v pondělí 2. listopadu 2015 od 9 do 10.30
hodin. Místo konání: salonek Sportovního
centra Železný Brod, Masarykova ul.
500 (budova sokolovny). Těší se na
Vás Růžena Buchtová – certifikovaná
trenérka paměti III. stupně. Cena 300 Kč.

Růžena Buchtová s posluchači
Kontakt:
Jana Boučková, mob. 602 252 677.
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Jubilejní 40. koncert na Poušti
V neděli 4. října 2015 se konal v kostelíčku sv. Jana Nepomuckého na Poušti jubilejní
40. koncert. Počasí opět přálo a byla krásná podzimní neděle. Kostelík byl otevřený
a prozářený sluncem. Tentokrát vystupovali známí umělci, které jsme zde mohli slyšet již
několikrát.
Ukázky ze své klavírní tvorby předvedl Bohuslav Lédl a Martin Hybler z Turnova. Všechny
skladby byly složeny pro klavír na čtyři ruce. Myslím, že všichni posluchači byli uneseni
nádherným přednesem a provedením všech děl.
Program doplnila paní Eva Lédlová, která zazpívala dvě písně z muzikálu. Stěny kostelíka
zdobily obrazy z díla Tomáše Plesla, které bude možno spatřit později v Národopisném
muzeu na Bělišti.
Všichni jsme odcházeli až dojati nádherou koncertu a děkujeme všem interpretům za krásný
zážitek. Těšíme se na další koncerty v příštím roce.
Eva Vozková

Poděkování
Děkuji tímto podpraporčíku Josefu Hujerovi a nadstrážmistru Antonínu Landigovi (státní
Policie České republiky) za profesionální pomoc v těžké životní situaci.
Věra Mikůšová

HÁDANKA
Správná odpověď na říjnovou hádanku zní:
Nejmenší zvon železnobrodské zvonice se jmenuje sv. Václav.
Výherci říjnové hádanky:
Wanda Feigová, Věra Kolomazníková, Radek Novotný
Výherci obdrželi vstupenky na 1. adventní koncert do Městského divadla
Listopadová hádanka:
Kde se v Železném Brodě nachází skleněná mozaika Oldřicha Žáka s motivem skláře?
Své odpovědi volejte do Turistického informačního centra Železný Brod 483 333 999 nebo
pište na mail info@zelbrod.cz
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křížovka
Advent začíná v neděli 29. listopadu. Vánoční strom na náměstí v Železném Brodě rozsvítíme
v pátek 27. listopadu a nebudou u něho chybět jesličky, jejichž autorem je místní výtvarník.
Jeho jméno si vyluštíte v křížovce.
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Výkup použitých
dětských kol

PRODEJ A SERVIS
POČÍTAČOVÉ TECHNIKY

Ing. Miloslav LOUMA
Brodecká 790, Železný Brod

sobota 14. 11. 2015
od 13 do 15 hodin

Před Penny Marketem
v Železném Brodě
Platba na místě
v hotovosti

prodej
opravy počítačů
odvirování
reinstalace
atd.
tel. 777 656 862

Štork, tel. 608 346 903

e-mail: louma@volny.cz

NABÍDKA KOSMETIKY
A PERMANENTNÍ PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS
Nabízíme:
• prodlužování řas metodou ŘASA NA ŘASU
• kosmetická péče s kosmetikou
a dermakosmetikou SynCare
• čištění pleti ULTRAZVUKOVOU ŠPACHTLÍ
• DIAMANTOVÁ MIKRODERMABRÁZE
• OZONIZÉR
• líčení
Pokud se chcete dopracovat ke krásné pleti,
měli byste dodržovat pár pravidel.
Zkuste ultrazvukovou špachtli.
MOŽNOST ZAKOUPENÍ
DÁRKOVÉHO POUKAZU
PŘI PRVNÍ NÁVŠTĚVĚ KOSMETIKY
OŠETŘENÍ RUKOU ZDARMA
Najdete nás v kadeřnickém salonu
Husova 590, Železný Brod
nebo přijedeme až k Vám.
Těší se na Vás:
Lenka Malá
kosmetika a prodlužování řas
tel. 603 115 790
Hana Barešová
prodlužování řas
tel. 777 941 115

e
zde j místo
pr
ov
aši
reklamu

Kontakt

Ceník inzerce
naleznete na
http://www.zeleznybrod.cz/
cz/aktualne/
zeleznobrodsky-zpravodaj/
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