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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
před námi je vstup do nového roku 2016. Každý z nás hledí do příštího roku s nějakým
přáním a s větší či menší zvědavostí, co další rok jeho života přinese. Kéž by si všichni mohli
za dvanáct měsíců říci, že to byl rok dobrý!
Určitě rok 2016 nebude snadný. Ať chceme nebo nechceme, naše země leží v Evropě
a starý kontinent má nyní starostí takříkajíc nad hlavu. Všichni cítíme, že v současné Evropě
panuje značná nervozita. Přejme si tedy, aby Evropa v příštím roce našla svou bývalou
rovnováhu, aby zvládla své dnešní problémy, příliš se nerozhádala a aby se opět stala tou
hrdou starou dámou mezi ostatními světadíly poskytující všemožnou ochranu všem svým
obyvatelům.
V těchto rozbouřených časech je o to více důležitější pro občany jejich vnímání obce, ve které
žijí. Bylo by dobré, aby se v příštím roce obyvatelstvo Železného Brodu stalo semknutějším.
Aby se utužila vzájemná pospolitost. Aby se nadále, tak jako doposud, našli lidé, kteří sami
nebo v různých spolcích přispívají ke zlepšení úrovně života v našem městě. A aby jich
přibývalo.
Bezesporu nás všechny v roce 2016 čeká dost práce. Plánuje se řada akcí, které mají
za cíl vylepšit město jako takové, odstranit některé skutečnosti, které nás pálí. Namátkou
bychom jmenovali zahájení přestavby bývalého výměníku na knihovnu na Jiráskově nábřeží,
další etapu regenerace sídliště Na Vápence, další úpravy rozvodů vody na koupališti,
nátěr zvonice, úpravu kuchyně v ZŠ Pelechovská. Přejme si rovněž, aby v roce 2016
pokročila k úspěšnému závěru jednání s Libereckým krajem ohledně přemístění Základní
umělecké školy do internátu sklářské školy, popřípadě aby tam již začaly stavební úpravy.
Po rekonstrukci hlavního mostu přes Jizeru si rovněž zaslouží pozornost oprava lávky pro
pěší mezi Střediskem volného času Mozaika a tenisovými kurty. Nesmíme zapomenout na
údržbu divadla a sokolovny – obě instituce si vyžadují velké investice. Pokud zastupitelstvo
Libereckého kraje přijme příslušné usnesení, čeká nás spoluúčast na sanaci skládky na
Pěnčíně, která ohrožuje životní prostředí v našem městě. Čeká nás rovněž další postupná
revitalizace zelených ploch ve městě stejně jako rekonstrukce plynového vedení v některých
částech města. Dále se bude pokračovat v opravách některých cest a chodníků.
Pochopitelně nás bude limitovat dostatek financí. Je škoda, že zatím nejsou k dispozici
avizované dotace. Je nebezpečí, že v okamžiku jejich uvolnění bude opět silný tlak na
rychlé vytváření projektů, jejich posuzování a následné čerpání financí. V současné době
tak získáváme finance pouze z národních dotací, ale doufáme, že se situace zlepší.
Dovolte nám tedy, abychom vám ještě jednou poděkovali za vše, co jste v roce 2015 pro
Železný Brod vykonali a abychom vám popřáli především zdraví a jen to nejlepší v roce
2016. A aby se vám v roce příštím v našem městě zase o kousek lépe žilo.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod z 18. mimořádné schůze
konané dne 2. 11. 2015
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje přijetí dotace na akci Přírodní zahrada při MŠ Na Vápence v Železném Brodě
v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 1 176 136 Kč

Usnesení Rady města Železný Brod z 19. schůze
konané dne 23. 11. 2015
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program dnešní schůze Rady města
jmenuje k 1. 1. 2016 vedoucím odboru dopravy Městského úřadu v Železném Brodě
Mgr. Jiřího Horušického
schvaluje na návrh sportovní komise následující dotace z Programu podpory sportu
a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2015 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
s příslušnými žadateli:
1.
5 341 Kč Sboru dobrovolných hasičů Těpeře (se sídlem Těpeře 68, 468 22 Železný
Brod, IČ: 64668291) na projekt Bzovsko-Těpeřský pohár
2.
20 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Těpeře (se sídlem Těpeře 68, 468 22 Železný
Brod, IČ: 64668291) na projekt Nářadí a překážky pro požární sport
3.
12 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Těpeře (se sídlem Těpeře 68, 468 22 Železný
Brod, IČ: 64668291) na projekt Rekonstrukce sportovní požární stříkačky pro soutěžní
družstva dětí, dorostu a dospělých Sboru dobrovolných hasičů v Těpeřích
4.
9 000 Kč TJ Sokol Železný Brod (se sídlem Masarykova 500, 468 22 Železný Brod,
IČ: 70956031) na projekt Podpora dětí při rozšíření pohybových a lyžařských dovedností
5.
5 988 Kč TJ Sokol Železný Brod (se sídlem Masarykova 500, 468 22 Železný Brod,
IČ: 70956031) na projekt Úspora energie na chatě Horní Domky-výcvikové středisko TJ Sokol
6.
16 000 Kč HC Železný Brod (se sídlem Štefánikova 223, 468 22 Železný Brod,
IČ: 22753516) na projekt Úhrada provozních nákladů na sportovní činnost 1.
7.
10 000 Kč HC Železný Brod (se sídlem Štefánikova 223, 468 22 Železný Brod,
IČ: 22753516) na projekt Úhrada provozních nákladů na sportovní činnost 2.
8.
9 600 Kč Kč HC Železný Brod (se sídlem Štefánikova 223, 468 22 Železný Brod,
IČ: 22753516) na projekt Sportovní dopoledne s dětmi.
9.
28 879 Kč Klubu kanoistiky Železný Brod (se sídlem Loděnice Paraplíčko, 468 22
Železný Brod, IČ: 64669114) na projekt Český pohár žáků ve sjezdu a vodním slalomu
10. 28 000 Kč Klubu kanoistiky Železný Brod (se sídlem Loděnice Paraplíčko, 468 22
Železný Brod, IČ: 64669114) na projekt Udržovací práce vodohospodářských úprav na
výcvikové trati Paraplíčko
11. 10 000 Kč Bohumilu Huškovi (se sídlem Jirkov 29, 468 22 Železný Brod, IČ: 44210531)
na projekt Petr Hušek – materiální podpora pro Šestidenní motocyklovou soutěž
12. 35 000 Kč SDH Jirkov (se sídlem Jirkov 2, 468 22 Železný Brod, IČ: 64668011) na
projekt Sportovní činnost SDH Jirkov.
13. 30 000 Kč Tělovýchovné jednotě Fotbalový klub ŽBS Železný Brod (se sídlem Nábřeží
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radnice informuje
Obránců míru 586, 468 22 Železný Brod) na projekt Fotbalové turnaje 2015
14. 7 280 Kč Stanislavu Gajzlerovi (s bydlištěm Na Vápence 767, 468 22 Železný Brod,
datum narození 1. 2. 1960) na projekt Podpora členky železnobrodského horolezeckého
oddílu, reprezentantky ČR v soutěžním lezení Gabriely Vrablíkové
15. 20 000 Kč TJ Sokol Železný Brod – oddíl házené (se sídlem Masarykova 500, 468 22
Železný Brod, IČ: 70956031) na projekt Příspěvek na náklady na sezonu pro „A“ tým mužů
16. 11 200 Kč TJ Sokol Železný Brod – oddíl házené (se sídlem Masarykova 500, 468 22
Železný Brod, IČ: 70956031) na projekt Sportovní vybavení – sportovní obuv a vybavení pro
„A“ tým mužů
17. 15 000 Kč SSC Železný Brod – Občanské sdružení (se sídlem Na Vápence 767, 468 22
Železný Brod, IČ: 27036936) na projekt Finanční podpora na činnost cyklistického oddílu
18. 37 500 Kč Fit Studiu Aerobiku z. s. (se sídlem Záškolí 195, 468 22 Železný Brod,
IČ: 27049779) na projekt Klubové oblečení
19. 20 000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Hrubá Horka (se sídlem Hrubá Horka 55, 468 22
Železný Brod, IČ: 16388933) na projekt Mobilní oplocení hřiště
neschvaluje na návrh sportovní komise poskytnutí dotace ve výši 44 000 Kč z Programu
podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2015 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem Klub kanoistiky Železný Brod (se sídlem Loděnice
Paraplíčko, 468 22 Železný Brod, IČ: 64669114) na projekt Údržbové práce kempu
Paraplíčko – zemní práce rovnání ploch areálu
schvaluje na návrh kulturně-společenské komise následující dotace z Programu podpory
kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové
aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2015 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
s příslušnými žadateli:
1.
3 840 Kč Českému zahrádkářskému svazu, základní organizace Jirkov (se sídlem
Jirkov 117, 468 22 Železný Brod, IČ: 75078708) na projekt Údržba veřejných prostor, parčík
a okolí v centru vesnice Jirkov
2.
4 000 Kč Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Železný Brod (se sídlem
Štefánikova 83, 468 22 Železný Brod, IČ: 60253681) na projekt Rekonstrukce manipulačního
stolu v moštárně
3.
10 456 Kč TJ Chlístov (se sídlem Chlístov 51, 468 22 Železný Brod, IČ: 16389191) na
projekt Renovace společenské místnosti
4.
3 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Železný Brod (se sídlem Štefánikova 83, 468 22
Železný Brod, IČ: 43257739) na projekt Železnobrodský pohár
5.
4 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Železný Brod (se sídlem Štefánikova 83, 468 22
Železný Brod, IČ: 43257739) na projekt Soutěž dětí mateřských škol „Malý soptík“
6.
7 920 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Těpeře (se sídlem Těpeře 77, 468 22 Železný Brod,
IČ: 1877216) na projekt Mikulášská besídka
7.
7 920 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Těpeře (se sídlem Těpeře 77, 468 22 Železný Brod,
IČ: 1877216) na projekt Dětský vánoční karneval
8.
10 000 Kč SH ČMS SDH Horská Kamenice (se sídlem Horská Kamenice 74,
IČ: 71171428) na projekt Loučení s létem
9.
24 500 Kč Junáku – českému skautu, středisko Údolí Železný Brod, z. s. (se sídlem
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Betlémská 733, 468 22 Železný Brod) na projekt Pořízení vybavení na dětské tábory, akce
a celoroční činnost s dětmi
neschvaluje na návrh kulturně-společenské komise poskytnutí dotace ve výši 15 200 Kč
z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory organizací
nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2015 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s žadatelem Občanské sdružení Střevelná vzhledem k nedodržení
podmínek stanovených příslušným Programem
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč z Programu podpory sociálních služeb
a uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem Centrum pro zdravotně postižené Libereckého
kraje, o. p. s. (se sídlem Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI – Růžodol I, IČ: 26593980)
na projekt Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi
v Libereckém kraji
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 9 000 Kč z Programu podpory sociálních služeb
a uzavření veřejnoprávní smlouvy se žadatelem Středisko pro ranou péči Liberec, o. p. s.
(se sídlem Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, IČ: 28731191) na poskytování preventivní
sociální služby raná péče v roce 2016
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 49 900 Kč Římskokatolické farnosti – děkanství Železný
Brod na restaurování věčného světla hlavního oltáře kostela sv. Jakuba v Železném Brodě
schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 49 950 Kč Ochranovskému sboru při Českobratrské
církvi evangelické v Železném Brodě na obnovení střešního pláště kaple Jednoty bratrské
v Železném Brodě
schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
schvaluje uzavření smlouvy O výpůjčce vozidla pro DPS Železný Brod v rámci projektu
Sociální automobil mezi Městem Železný Brod jako výpůjčitelem a společností KOMPAKT
spol. s r. o. se sídlem Opletalova 683,290 01 Poděbrady, IČ: 49551027 jako půjčitelem
odkládá vydání závazného stanoviska k odkupu vozidla Škoda Rapid Spaceback po skončení
smlouvy o operativním leasingu a ukládá odboru sociálních věcí dodání bližších informací
souhlasí s bezúplatným převodem 2 ks nevyužitelného DDHM majetku Města Železného
Brodu: televizoru a dřevěného pultu příspěvkové organizaci Mateřská škola Železný Brod,
Slunečná 327 k 1. 12. 2015
souhlasí s převodem sbírky korespondence a sbírky dětských kreseb Vlastimila Rady
z majetku Města Železného Brodu do správy příspěvkové organizace Městského muzea
Železný Brod k 1. 1. 2016, za předpokladu souhlasu rodiny Radových. Materiály budou
zařazeny do sbírkového fondu Městského muzea.
souhlasí s prodejem nepotřebného ultrazvukového přístroje Cheetah včetně příslušenství
MVDr. Tomáši Drdovi za 1 000 Kč na náhradní díly. Odvoz a likvidaci nepotřebných částí
přístroje zajistí kupující na vlastní náklady.
schvaluje přijetí věcného daru od s. r. o. Pontech v podobě Wi-Fi zařízení instalované
v budově školy v hodnotě 87 366 Kč do vlastnictví Základní školy Školní 700, příspěvková
organizace, Železný Brod
schvaluje přijetí věcného daru od s. r. o. Pontech v podobě Wi-Fi zařízení instalované
v budově školy v hodnotě 72 549 Kč do vlastnictví Základní školy Pelechovská 800,
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příspěvková organizace, Železný Brod
souhlasí s podpisem smlouvy s panem Karlem Pitrem, Mašov 23, 511 01 Turnov,
IČ: 86689169, na provedení veřejnoprávních kontrol ve školách a školských zařízeních
jmenuje paní Jitku Jírovou na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace
Mateřská škola Železný Brod, Na Vápence 766, s účinností od 1. 1. 2016 a schvaluje výši
jejího platu od 1. 1. 2016
schvaluje od 1. 11. 2015 platy ředitelů škol a školského zařízení zřizovaných Městem
Železný Brod a upravuje výši osobního příplatku u Mgr. Aleše Hnídka
schvaluje odměny ředitelům škol a školského zařízení zřizovaných Městem Železný Brod
souhlasí s uzavřením provozu Mateřské školy Železný Brod, Stavbařů 832, Mateřské školy
Železný Brod, Slunečná 327 včetně odloučeného pracoviště MŠ Na Vápence 766, v době
vánočních svátků od 23. 12. 2015 do 31. 12. 2015 včetně
schvaluje Plán prevence kriminality města Železný Brod na roky 2015–2018
schvaluje posílení investičního fondu Základní umělecké školy Železný Brod převodem
20 000 Kč z rezervního fondu a schvaluje nákup kopírovacího stroje v hodnotě do 60 000 Kč
bere na vědomí žádost o dořešení situace s omezením rychlé jízdy kolem autobusové
zastávky u školy v Horecké ulici a ukládá odboru dopravy navrhnout řešení
souhlasí s pokácením sedmi stromů na včelnici DDM Mozaika u Sběrného dvora v Železném Brodě
bere na vědomí zprávu Hospodářské komise ze dne 4. 11. 2015
revokuje usnesení č. 408/15rm ze dne 26. 8. 2015: záměr pronájmu prostoru sloužícího
k podnikání v objektu čp. 357 v ul. Masarykova, Železný Brod
schvaluje záměr pronájmu prostoru pro podnikání s vnitřním vybavením o celkové výměře
163 m² v budově s čp. 357 – stavba občanské vybavenosti, ul. Masarykova, Železný Brod,
která je součástí pozemku pč. 769/1 v k. ú. Železný Brod. Účelem pronájmu je provozování
restaurace, min. výše nájmu je stanovena na 10 000 Kč/měs. + energie po dobu prvních
6 měsíců a 16 300 Kč/měs. + energie počínaje dalším smluvním měsícem
bere na vědomí zprávu z redakční rady ze dne 14. 10. 2015
schvaluje záměr pronájmu prostoru k podnikání v budově s čp. 500 – ul. Masarykova, která
je součástí pozemku pč. 785 v k. ú. Železný Brod, za účelem pořádání prodejních akcí pro
veřejnost v 1. pololetí roku 2016
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky, služebnosti průhonu a služebnosti
cesty mezi Městem železný Brod, IČ: 00262633, se sídlem náměstí 3. května 1, Železný
Brod a paní Z. H., P. M. a L. P. na části pozemku pč. 1658 v k. ú. Železný Brod
neschvaluje, aby Město Železný Brod, IČ: 00262633, udělilo ČS a.s. IČO: 45244782
výslovný a neodvolatelný souhlas k tomu, že v prostorách sloužících podnikání nacházejících
se v budově čp. 37 – náměstí 3. května Železný Brod:
1)
ČS a. s. zřídila k prostorům nebo jakékoliv jejich části pronajatých ČS na základě
nájemní smlouvy užívací právo dceřiné společnosti České spořitelny a. s. ČS do domu, a. s.
se sídlem Praha 4, Poláčkova 1976/2, PSČ 14021, IČ: 28909011 zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15320 (dále jen „Podnájemce“)
2)
podnájemce užíval prostory pronajaté na základě Nájemní smlouvy či kteroukoliv jejich
část jako své obchodní prostory, ve kterých bude vykonávat svoji podnikatelskou činnost
3)
podnájemce provozoval v pronajatých prostorách na základě Nájemní smlouvy či
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v kterékoliv jejich části činnosti v rámci svého předmětu podnikání zapsaného v obchodním
rejstříku a/nebo živnostenského rejstříku, a to konkrétně: poskytování poradenských
a prodejních služeb v oblasti energie (el. energie, plyn) a telekomunikační služby
4)
podnájemce označil prostory pronajaté na základě nájemní smlouvy či jakoukoliv jejich
část jako svou provozovnu
schvaluje záměr pronájmu části ppč. 1389/5 v k. ú. Železný Brod za účelem postavení
plechové garáže
bere na vědomí „Důvodovou zprávu a návrh na odpis dluhů nájemců Bytového podniku dle
předložených materiálů“
ukládá Bytovému podniku doplnění pohledávek, které se vymáhají
souhlasí s přihlášením slečny M. H, nyní bytem Jablonec nad Nisou, k trvalému pobytu na
adresu v Železném Brodě
bere na vědomí žádost paní M. F. o vrácení kauce na byt
ukládá Bytovému podniku vyplatit 2/3 složené jistoty na byt č. 44, Vaněčkova 431, Železný
Brod v souladu s dodatkem č. 1 ke Směrnici města Železného Brodu pro přidělování
a pronajímání bytů ve vlastnictví města
schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na byt v Železném Brodě, Vaněčkova 408, číslo bytu 63
nesouhlasí s udělením výjimky panu O. M. ze Směrnice města Železného Brodu pro
přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města dle § 7, bod 4 písm. b)
bere na vědomí zprávu bytové komise ze dne 11. 11. 2015
schvaluje přidělení bytu č. 29 o velikosti 2+1, Vaněčkova 408, Železný Brod. Nájemné je
stanoveno na 56,80 Kč/m².
schvaluje přidělení bytu č. 23 o velikosti 3+1, Vaněčkova 431, Železný Brod. Nájemné je
stanoveno na 56 Kč/m².
schvaluje přidělení bytu č. 75 o velikosti 2+1, Na Vápence 753, Železný Brod. Nájemné je
stanoveno na 55 Kč/m².
schvaluje přidělení bytu č. 9 o velikosti 2+1, Na Vápence 767, Železný Brod. Nájemné je
stanoveno na 65 Kč/m².
schvaluje přidělení bytu č. 45 o velikosti 2+1, Jiráskovo nábřeží 712, Železný Brod. Nájemné
je stanoveno na 58,10 Kč/m².
schvaluje přidělení bytu č. 30 v DPS Železný Brod
schvaluje přidělení bytu č. 3 v DPS Železný Brod
souhlasí s umístěním sídla spolku Český svaz včelařů z. s., Základní organizace Železný
Brod, IČ: 602 53 487 na adrese čp. 29 – ulice Štefánikova, obec Železný Brod a souhlasí,
aby tento dům byl zapsán do spolkového rejstříku jako sídlo spolku
schvaluje výjimku Obecně závazné vyhlášky města Železného Brodu č. 1/2013 o úpravě
doby nočního klidu a souhlasí s nočním klidem v noci z 11. 12. do 12. 12. od 1.00 hodin
12. 12. 2015 pro Pecha Kucha Night a Afterparty
bere na vědomí termíny zasedání Zastupitelstva města a schůzí Rady města pro první
pololetí roku 2016
schvaluje pronájem prostoru k podnikání v čp. 75 – část obce Jirkov, obec Železný Brod
SDH Jirkov pro konání jednorázové akce florbalový turnaj dne 28. 11. 2015 za cenu 500 Kč
(včetně DPH)
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radnice informuje
	Ze sociálního odboru
Hledáme náhradní rodiče
Mohli byste jimi být i Vy?
● Zvládli byste se dlouhodobě starat o cizí dítě a citově ho přijmout i se všemi jeho obtížemi,
zvláštnostmi a potřebami?
● Chcete především pomoci dítěti a ne pouze uspokojovat vlastní potřebu?
● Chcete předat své zkušenosti a podílet se na rozvoji cizího dítěte?
● Chcete spojit smysluplnou profesi a životní poslání?
● Dokázali byste mít dítě rádi, aniž byste měli touhu jej vlastnit?
● Respektovali byste vztah dítěte k jeho původní rodině?
● Jste ochotní spolupracovat s dalšími odborníky?
Měli byste ještě „volné místo u stolu i ve svém srdci“?
Pěstouni jsou lidé, kteří chtějí nejen nabídnout pomocnou ruku, ale také ji přiložit k dílu.
Chtějí doprovodit dítě na jeho cestě do dospělosti, pomoci mladým lidem postavit se na
vlastní nohy či jen někomu dalšímu předat své zkušenosti a nabídnout místo u stolu i ve
svém srdci. Nadace J&T.
Více informací o náhradní rodinné péči: Sociálně-právní ochrana dětí Městský úřad Železný
Brod, M. Halamová 728 017 126, M. Hlaváčová 777 718 903

Ohlédnutí za Hrátkami s pamětí v roce 2015
Kalendářní rok 2015 se již blíží ke svému závěru a jako každý měsíc po celý rok, taktéž
i v prosinci, proběhlo trénování paměti – Hrátky s pamětí. Mám velkou radost, kolik lidí opět
přišlo a jaké úžasné výkony tito účastníci podávali. To má pak lektor opravdu dobrý pocit, že
se práce daří a má smysl. Je nutné dodat, že nám pečovatelská služba v DPS Železný Brod
vytvořila vhodné podmínky pro pořádání Hrátek s pamětí a celkově krásné zázemí. Oceňuji
všechna setkání, která již proběhla a zodpovědný přístup a nasazení všech účastníků. Na
Hrátkách se nám v Brodě utvořila stálá skupina bezvadných lidí a já jsem měl radost, že
vždy dorazili také lidé, kteří nežijí trvale v Domě s pečovatelskou službou, ale žijí na území
města. Všichni vždy s obrovským nasazením pracovali se svou pamětí a udržují si ji tak
v dobré kondici. Naopak mě bolí a osobně se mě dotýká, když „odejde“ z našeho okolí
člověk, který dlouho mezi nás docházel a Hrátek se aktivně zúčastnil. Vzpomínky na dobrou
společnost mi však nikdo již nikdy nevezme. Mám potřebu vyjádřit obdiv i poděkování všem,
kdo celý rok pravidelně naše setkání navštívili. Všechna setkání v uplynulém roce se setkala
s dobrou návštěvností, protože vždy se účastnilo mezi 15 až 20 lidmi. Celkem byla za rok
2015 účast 170 lidí.
Navíc mě potěšilo, že jsem zde v Brodě měl možnost také cíleně pracovat při osobních
návštěvách s klienty, kteří mají handicap, který jim bránil v docházení mezi ostatní účastníky.
Je to radost takto cíleně pracovat a vidět výsledky své práce v úsměvu mých klientů.
Totéž platí o osobních návštěvách, v pečujících rodinách, kterým jsem nabídl poradenství
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v oblasti poskytování péče. Budu se těšit, že v roce 2016 se budeme opět potkávat v dobré
náladě a hojném počtu na Hrátkách s pamětí v DPS Železný Brod.
Závěrem mi dovolte poděkovat také Městu Železný Brod, především jeho vedení, odboru
sociálních věcí a ještě jednou pečovatelské službě Železný Brod. Děkuji za jejich celoroční
podporu projektu a vážím si vzájemné spolupráce, která od počátku projektu usnadňuje moji
činnost v Železném Brodě. Mým velkým přáním je, aby takováto spolupráce fungovala i ve
všech ostatních městech České republiky.
S úctou a pozdravem Zdeněk Choura

Turistické informační centrum Žb
Otevírací doba v lednu
do 3. 1. 2016 zavřeno (svátky a inventura zboží) | od 4. 1. 2016 otevřeno
pondělí–pátek
9–12 a 12.30–16 hodin
sobota		
9–13 hodin

Aktuální předprodej vstupenek v TIC a na www.evstupenka.cz
• Il Congelatore (Zmrazovač) – úspěšné představení kočovného divadla Ad Hoc
(9. 1. 2016 od 19 hodin)
• Tajemný hrad v Karpatech – repríza představení souboru DS Tyl Železný Brod
(23. 1. 2016)
• Chlapec, který viděl pravdu – léčivé divadlo Gabriely Filippi (30. 1. 2016 od 18 hodin)
• Ženy přežijí – divadelní představení Studia DVA Praha (7. 3. 2016 od 19 hodin)
• Městský ples (16. 1. 2016 od 20 hodin)
• Tenisový ples (30. 1. 2016 od 20 hodin)

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)
16. 1. od 18.45 hodin – G. Bizet: Lovci perel – nová inscenace
30. 1. od 18.45 hodin – G. Puccini: Turandot

Oznámení z České pošty
S účinností od 1. 2. 2016 dochází ke změně hodin pro veřejnost pošty Železný Brod. Tato
pobočka bude pro veřejnost otevřena v rozsahu po–pá 8–18 hodin.
Alena Matějková, referentka
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městské divadlo
IL CONGELATORE (ZMRAZOVAČ)
sobota 9. ledna 2016 od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Opera mafia o třech dějstvích v podání kočovného divadla AD Hoc.
Hra vás vtáhne do USA za podivných časů prohibice a povypráví o osudech dobře
etablovaného mafiánského klanu. Komediální operní drama plné napětí a morálních dilemat
je prošpikováno hudebním géniem G. Verdiho, G. Pucciniho, G. Bizeta, L. Janáčka a dalších
mistrů. Romance a akce, živý orchestr, mrtvé mrtvoly. Přežijte v časech kmotrů a možná
přijde i happy end. V sále je přísně zakázána konzumace zmrzliny!
Představení získalo mnoho cen na různých divadelních přehlídkách a Českou republiku
reprezentovalo na mezinárodním festivalu Spots op West v Belgii. Zaujalo rovněž
profesionální operní kritiku a po předvedení na festivalu Opera 2015 získalo v recenzi
hodnocení 95 %.
Scénář a texty písní: Jan Duchek
Dirigent a hudební nastudování: Lukáš Habanec
Vstupné 120 a 90 Kč (předprodej v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz)
Pořádá Informační a kulturní středisko Železný Brod
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CHLAPEC, KTERÝ VIDĚL PRAVDU – LÉČIVÉ DIVADLO
sobota 30. ledna 2016 od 18 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Léčivé divadlo je autorským projektem Gabriely Filippi. Nabízí netradiční divadelní hry
(činoherní představení – monodramata), jejichž obsah se dotýká mystiky a hloubky lidského
života. S láskou a humorem se zaobírá otázkou, proč jsme tady a inspiruje nás při hledání
našeho místa ve stvoření.
Skutečný příběh o tom, jaké to je vidět auru, duchy i skryté myšlenky druhých a žít
s tím uprostřed těch, kteří nevidí. Vtipné monodrama, které čerpá z deníku malého
chlapce.
Hraje, tančí a zpívá: Gabriela Filippi
Hudební doprovod na klavír: Zdeněk Zahradník, hudební skladatel, hudební režisér,
dramaturg a pedagog
Hosté večera:
Písničkářka Kaya má texty naplněné barvami, vůněmi, divokou mystikou, intimitou
a křehkostí vztahů mezi mužem a ženou. Doprovází se kytarou a v současné době
i looperem. Ten jí dává nový prostor pro vokální improvizace dokreslující náladu písní.
Duchovní učitel Ing. Ada Inemann se narodil 5. 4. 1964 v Chomutově. Vystudoval jako
technik chemickou průmyslovou školu a universitu, od dětství je fascinován vesmírem
a esotérikou. Napsal 24-dílný seriál do časopisu Dotek s názvem Breviář vodnářského věku.
Pravidelně přednáší v Galerii cesty ke světlu u Zdeňka Hajného a popularizuje duchovní
odkaz starých civilizací jako je Čína, Indie, Japonsko, Egypt a Mayové. Význam českých
dějin chápe jako počátek věku slovanstva s odkazem Jana Ámose Komenského a Mistra
Jana Husa. Bylinkář Mgr. Michal Říha homeopat, léčitel, terapeut, bylinkář z jižních Čech.
Více na www.lecivedivadlo.cz
Vstupné 220 Kč, držitelé ZTP karet a důchodci 200 Kč
(předprodej v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz)
Pořádá KPT, z. s. osobní a duchovní rozvoj lidství

ŽENY PŘEŽIJÍ

pondělí 7. března 2016 od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Skvělá konverzační hra z pera významného britského dramatika Arnolda Weskera
nabízí inteligentní humor a originální pohled do ženského světa.
Jsou tři a pojí je jedno přátelství. Energická podnikatelka Minerva, kterou před lety opustil
manžel, ale ona to zvládá víc než dobře. Decentní intelektuálka Mischa, která nedávno
opustila manžela a myslí si, že to zvládá. A přitažlivá Claire, kterou kvůli politické kariéře
právě opustil milenec a je jasné, že to nezvládá.
Hrají: Anna Šišková / Z. Mauréry, Jana Krausová, Jitka Schneiderová / G. Míčová, Vojtěch Kotek
Režie: Darina Abrahámová
Vstupné 290 Kč, 250 Kč, 210 Kč
(předprodej v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz)
Pořádá Informační a kulturní středisko Železný Brod
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městské divadlo
	DS Tyl Železný Brod
TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH
sobota 23. ledna od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Repríza divadelního představení souboru DS Tyl Železný Brod.
Hrabě František Telek z Töleke vyráží se svým sluhou Rockem do karpatských hor, aby zde
v lůně přírody upokojil mysl rozjitřenou nenaplněným sňatkem s operní pěvkyní Sttilou.
Shodou nenadálých okolností však cesta obou poutníků zamíří do vsi Vyšné Vlkodlaky a odtud
k ruinám tajuplného karpatského hradu. Uvěznil baron Gorc Sttilu ve svém sídle? Nebo je
vše pouhým mámením techniky sestrojené šíleným vynálezcem Orfanikem?
Ve hře, kterou na motivy klasického románu Julia Verna upravil Vít Peřina, vystoupí: Jáchym
Kořenský jako hrabě František Telek, Iva Kesnerová jako jeho sluha Rocko, Zlatka
Adámková jako němá Miriota, Libor Bryknar jako lesník Ruprt Slavíček, Luboš Hudský
jako starosta, Štěpánka Borovičková a Alena Matějková jako siamská dvojčata, Olda
Hudský jako vynálezce Orfanik, Helena Mališová jako správcová Božena a Jarda Hoření
jako baron Gorc. Na společném díle dále spolupracují Kateřina Hartlová, Mirek Hanka,
Adam Šebesta, Jonáš Kobr (kulisy, plakát), Petr Sion (hudba, zvuky) a Radek Kesner
(rekvizity). Režírují Milena Procházková a Tomáš Kesner.
Vstupné 50 Kč
(předprodej v TIC Železný Brod a na www.evstupenka od pondělí 4. 1. 2016)
Pořádá DS Tyl ve spolupráci s IKS Železný Brod
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Studio Hamlet Železný Brod
Nebojte se jeviště
Do pátku 15. ledna 2016 se můžete přihlásit do soutěže monologů a dialogů a soutěže
jednoaktovek. Zúčastnit se může kdokoliv (vyjma profesionálů), nemusí se jednat
ani o herce organizované v ochotnickém spolku!
Každý z nás vede občas monolog a dialogů jsme ve svém životě vedly určitě bezpočet.
Zkuste to tedy i na jevišti! Soutěže vyhlašuje Svaz českých divadelních ochotníků. Prvním
stupněm soutěží jsou oblastní kola, druhým pak národní přehlídky. Oblastní kolo za Jizerskou
oblast proběhne již potřetí v Městském divadle Železný Brod.
1. Pohárek SČDO 2016 | Memoriál Zdeňka Kokty
Soutěž v mužském a ženském monologu s časovým limitem do 11 minut, dialog (maximálně
tři dramatické osoby) s limitem do 15 minut.
2. Kandrdásek SČDO 2016
Memoriál Bedřicha Čapka a Zdeňka Fürsta. Soutěž monologů a dialogů pro děti a mládež ve
čtyřech věkových kategoriích. Do soutěže se mohou zapojit nejmladší členové ochotnických
souborů, žáci základních škol či základních uměleckých škol (dramatický obor).
3. Jednoaktovky SČDO 2016
Memoriál Ladislava Lhoty. Soutěž jednoaktových her a jiných krátkých scénických útvarů,
které dávají možnosti, jak repertoárové rezervy s obvykle menším obsazením, tak uvádění
méně frekventovaných testů. Musí se jednat o inscenaci dramatického textu založené
na souhře nejméně dvou dramatických postav. Časový rozsah je minimálně 15 minut,
maximálně 50 minut.
Bližší informace na mobilu 721 692 370 a e-mailu iva.cha@zelbrod.cz, propozice a přihlášky
k soutěžím naleznete na www.scdo.cz.
Zdislava Bohuslavová

MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
SKLENĚNÉ BETLÉMY

4. prosince 2015 – 10. ledna 2016
úterý–neděle 13–16 hodin včetně všech svátků

Městská galerie Vlastimila Rady
7. ročník výstavy Skleněné betlémy. Podstatnou část letošního ročníku tvoří betlémy ze
soukromé sbírky Aleny Kortanové. Jenom u nás v Železném Brodě lze na jednom místě
vidět největší počet skleněných betlémů pohromadě! Nepromeškejte tedy její návštěvu.
Skupinám (od deseti osob) nabízíme komentované prohlídky výstavy, nutná je ovšem
rezervace na tel. 483 333 925.
Pořádá Informační a kulturní středisko Železný Brod
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
BRODY V BRODĚ

13. ledna – 31. ledna 2016
Vernisáž výstavy proběhne 13. ledna od 17 hodin.
sobota–neděle 13–16 hodin

Městská galerie Vlastimila Rady
Putovní fotografická výstava Brody v Brodě 2015. Výběr fotografií z loňského ročníku
fotografické soutěže měst, v jejichž názvu je Brod, se představí začátkem roku
v Železném Brodě. Fotografie s názvem Ochlazení na titulní stránce Zpravodaje je právě
z této soutěže. Její autorkou je Martina Čermáková.
Pořádá Informační a kulturní středisko Železný Brod

Výstava Salon III
Výstava se uskuteční v termínu od 5. února – 6. března 2016. Zájemci o účast na výstavě
mohou přihlásit své dílo od 1. prosince 2015. Do 11. ledna 2016 díla musí být do galerie
doručena osobně spolu s vyplněným registračním formulářem. Po tomto termínu nebo
v případě, že bude výstavní kapacita galerie naplněná, nebudou již další díla přijímána. Akci
zaštiťuje Občanská beseda a IKS Železný Brod.
Martin Hlubuček
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD

Vybíráme z programu kina
Lednový program KC Kino Železný Brod nabídne opět bohatou škálu filmů pro nejširší
publikum. Zpozornět by měli určitě fanoušci českých filmů, protože pro ně v lednu
chystáme hned dvě lahůdky.
15. ledna se bude promítat režijní debut slavného „snowboarďáka“ Vojty Kotka Padesátka.
Filmová komedie, která po letech opět svede před kameru Kotka s Jiřím Mádlem (navíc
na horách) vypráví o tom, že opravdovým kořením Krkonoš jsou místní horalé, kteří zde
žijí, ať už je sezóna jakákoliv. Jako třeba Pavka, nejstarší žijící člen tradiční běžkařské
rodiny Bulánů. Vždyť jeho otec zlomil během padesátky hůlku a stejně doběhl jedenáctý
a svého syna nechal Pavka porodit na Sněžce ve vysoké nadmořské výšce, aby se rychleji
okysličoval. Jenže právě syn Jura mu dělá starosti. Místo běžkování totiž nahání úplně jiné
padesátky. Je závislý na svádění zralých žen, jimž vyhání mráz z duší...
O týden později, v pátek 22. ledna, se v kině představí dlouho očekávané životopisné
drama režiséra Filipa Renče Lída Baarová. Film líčí život slavné české herečky zejména
v druhé polovině třicátých let, kdy byla jednou z největších evropských filmových hvězd
a u nohou jí ležel celý německý filmový průmysl. Obdiv k ní neskrýval ani sám Adolf Hitler.
Brzy do jejího života vstoupil ale jiný osudový muž – ministr propagandy Joseph Goebbels,
jehož kouzlu postupně zcela propadla. Zásadní otázku, zda je možné milovat zločince, si
však začala klást až za pár let a pak po celý zbytek života...
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.
David Pešek

Z filmu Lída Baarová

15

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
K EVERESTU PŘES TŘI PĚTITISÍCOVÁ SEDLA
středa 27. ledna od 18 hodin

KC Kino Železný Brod
Cestopisná přednáška Radky Tkáčikové o oblíbeném nepálském treku trochu jinak
a zajímavěji. Částečně se vyhneme frekventované turistické trase a vychutnáme výhledy
na osmitisícovky. Hlavní himálajský hřeben několik dní jako na dlani, v klínu nejvyšších hor
světa možná přehodnotíme život. Radka Tkáčiková přidá vyprávění o ničivém zemětřesení
o síle 7.8 a 7.3 stupňů Richtrovy stupnice, které Nepál postihlo 25. dubna a 12. května 2015.
V mnoha zemích na této planetě by se země jen otřásla, ale domy by zůstaly stát a nepadaly
by lidem na hlavu. V Nepálu bohužel měly na svědomí 8 700 lidských životů, především
proto, že domy jsou postaveny co nejlevněji, tedy neodolné. Ve čtrnácti nejvíce postižených
oblastech bylo zničeno 800 000 domů a 90 % škol. I přes intenzivní mezinárodní pomoc
ihned po zemětřesení Nepál potřebuje dále finanční prostředky na obnovu.
Vstupné dobrovolné
Pořádá IKS Železný Brod
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Městské muzeum v Železném Brodě
LADISLAV PŘENOSIL – VÝSTAVA

do 31. ledna 2016
leden: sobota–neděle 9–12 a 13–16 hodin

Městské muzeum – sklářská expozice
V září loňského 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

VÝSTAVA O HISTORII SVÍTIDEL A SVÍCENÍ
do 6. března 2016
leden: sobota–neděle
9–12 a 13–16 hodin

Městské muzeum
v Železném Brodě – Běliště
Výstava seznámí s historií
používání nejrůznějších typů
osvětlovadel a jejich historickým
a technickým vývojem.
Pořádá Městské muzeum
v Železném Brodě
Karbidová lampa

Olejový kahan

další pozvánky ze žb a okolí
GLOBALIZACE, EU A MY

středa 27. ledna 2016 od 18.15 hodin

Aula sklářké školy
Přednáška Prof. Jana Sokola, Ph.D., CSc a následná beseda s ním na velice aktuální téma.
Pořádá místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj
Pana profesora Sokola snad nemusím představovat, jednak už u nás přednášel a většině
čtenářů je určitě znám. Ale kdyby ne, přikládám životopis z jeho internetových stránek.
Věřím, že opět zaplníme aulu do posledního místečka a společně prožijeme obohacující
chvíle. Těšíme se na vaši účast.
Ing. arch. Martin Tomešek
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další pozvánky ze železného brodu a okolí
Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc
Narozen 18. 4. 1936 v Praze, vyučil se a pracoval jako zlatník, později mechanik. 1958
maturita v dálkovém studiu, od 1963 dálkové studium matematiky na MFF UK. V letech
1964 až 1990 pracoval jako programátor, později vedoucí výzkumný pracovník ve VÚMS
Praha na vývoji základního software. V tomto oboru publikoval několik knih a desítky
odborných článků. 1990–92 poslancem Federálního shromáždění za Občanské fórum
a místopředsedou Sněmovny národů, předsedou poslaneckého klubu OF a parlamentní
delegace v Evropském parlamentu. 1992 kandidoval do FS za OH, 1996 do Senátu za
KDU-ČSL. V letech 1997–2011 poradcem ministra školství, od ledna do července 1998
ministrem školství ČR, v roce 2003 koaličním kandidátem na presidenta republiky. Od roku
2013 členem Etické komise ČR, odvolacího orgánu pro ocenění Třetího odboje.
Od roku 1991 přednášel filosofii, antropologii a religionistiku na Pedagogické a Filosofické
fakultě UK a od roku 2000 na Fakultě humanitních studií UK. V květnu 1993 obhájil
diplomovou práci „Člověk a svět očima bible“, v březnu 1994 získal titul CSc. prací „Mistr
Eckhart a středověká mystika“, v dubnu 1995 titul doktora za práci „Malá filosofie člověka“.
V únoru 1997 jmenován docentem filosofie (téma: „Čas a rytmus“), v letech 2000–2007
děkan Fakulty humanitních studií UK. V listopadu 2000 jmenován profesorem, obor „Filosofie
výchovy“, roku 2008 vyznamenán Řádem čestné legie jako Commandeur. Ženatý, tři děti.
Spolupracoval na ekumenickém překladu Bible, přeložil řadu zejména filosofických knih
a publikoval v mnoha časopisech. V sedmdesátých letech vedl různé bytové semináře
(zejména seminář o Nietzscheovi, 1973–82), 1976 podepsal Chartu 77 a publikoval
v samizdatu. Zabývá se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií
institucí. V současné době přednáší úvod do filosofie, kurzy „Moc, peníze a právo“, „Člověk
jako osoba“ a „Člověk a náboženství“. Četné přednášky v cizině, zejména na evropská
a filosofická témata. V zimním semestru 2008/2009 přednášel na téma Etika a lidská práva
jako Senior Fellow na CSWR, Harvard University, Cambridge (MA).
Předsedou Akademického senátu PedF UK (1994–97), členem Akademického senátu UK
(1994–96, 1999–2001), členem vědecké rady několika fakult UK a Masarykovy univerzity
Brno. Místopředseda správní rady International Bureau of Education (UNESCO) v Ženevě
(1998–2002). V letech 2002–2008 člen předsednictva Grantové agentury ČR, člen Správní
rady Masarykovy univerzity Brno, Sněmu a Dozorčí rady Akademie věd ČR (1998–2002),
člen České pobočky Římského klubu a PEN Clubu. Od roku 2015 člen vědecké rady GAČR.

MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI

sobota 16. ledna 2016 od 14.30 hodin (do 16.30 hodin)

Sportovní centrum Železný Brod (sokolovna)
Pořadatelé zvou všechny děti (do 12 let) na maškarní bál do železnobrodské sokolovny.
Děti se mohou těšit na soutěže, diskotéku, tanečky s Lenkou, vyhlášení nejlepší masky
a skákací hrad. K poslechu a tanci bude hrát DJ Michal Brožek. Každý účastník obdrží
diplom a malý dárek.
Vstupné 30 Kč děti, 50 Kč doprovod
Pořádá Fit Studio Aerobiku Jany Boučkové ve spolupráci s TJ Sokol Železný Brod
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MĚSTSKÝ PLES

sobota 16. ledna 2016 od 20 hodin

Sportovní centrum Železný Brod (sokolovna)
Hudba, tanec, zábava… První z plesů železnobrodské plesové sezóny.
Pořadatelé zvou na příjemný večer s hudbou Tanz Band Svijanka Ládi Petříčka. Na programu
jsou ukázky společenských tanců. Vstupenky jsou slosovatelné o ceny.
Vstupné 80 Kč (předprodej od 7. 12. 2015 v TIC Železný Brod)
Pořádá Informační a kulturní středisko Železný Brod

KAMENICKÝ PLES

sobota 23. ledna 2016 od 20 hodin

Kulturní dům Jirkov (sokolovna)
K poslechu a tanci hraje Vichr z Hor, vystoupení Pole Dance, hra o ceny, občerstvení
samozřejmě zajištěno.
Vstupné 100 Kč (předprodej vstupenek od 11. 1. 2016 v kadeřnictví naproti
KC Kino Železný Brod, kontaktní osoba Dagmar Sochorová)
Pořádá Kamenický klub mládeže

SEVEN (CLOX! + KRÁSNÁ PRÁCE)
pátek 22. ledna 2016 od 20 hodin
(do 23. ledna 2016 do 2 hodin ráno)

Music Club Korint Železný Brod
Po téměř dvou letech pořadatelé zvou na klubový koncert mladoboleslavské skupiny Seven.
K této taškařici přispějí i funkoví Pražáci Clox! a domácí rockeři Krásná Práce.
Vstupné 120 Kč
Pořádá Faking Bookings

Seven

Petr Macek

TENISOVÝ PLES

sobota 30. ledna 2016 od 20 hodin

Sportovní centrum Železný Brod (sokolovna)
5. ročník tradičního plesu.
Hraje kapela Koneckonců.
Pořádá Tenisový klub Železný Brod
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další pozvánky ze žb a okolí
OBRAZY A KRESBY JIŘÍHO RADY

18. prosince 2015 – 28. února 2016 denně od 9 do 17 hodin

Muzeum a Galerie Detesk
Výstava prací železnobrodského rodáka, malíře Jiřího Rady. Jeho otec byl řídící
učitel, matka modistka. Narodil se zde (1929), dlouho žil a později se vracel, ale nikdy
nevystavoval, pokud nepřipíšeme na seznam výstavku RU4 (Revoluční umění čtyř), kterou
jemu, Jiřímu Malému, Josefu Jírovi a Stanislavu Kučerovi v roce 1945, ještě než byli přijati na
pražskou Akademii, v modlitebně na Brodci uspořádal evangelický farář pan Petr. Studoval
u profesora Vladimíra Pukla (1946–1950), který na Akademii vedl grafickou speciálku.
Přihlásil se k němu přesto, že chtěl malovat, aby nebyl spojován s profesorem Vlastimilem
Radou, který na Akademii vedl jeden malířský ateliér. Udržoval přátelství s malíři a sochaři
kraje, byl spoluzakladatelem skupiny M57 (Makarská) a účastnil se všech jejích výstav.
Nechyběl ani na akcích, které po čtyřiceti letech vznik skupiny připomínaly. Od vstupu na
výtvarnou scénu patřil k nezaměnitelným krajinářům. Názor na malbu a náměty neměnil.
Málo vystavoval. Přehlídky si pečlivě vybíral. Netoužil po tzv. uměleckých komisích, ale
nechyběl např. na výstavách Jaro 62 a Jarní výstava 1966 v pražském Mánesu, přehlídce
současného umění v Rychnově n. K., na výstavě výsledků krajinářského sympozia v České
Lípě a na výstavě k 40. výročí osvobození v Praze. Pravidelně se účastnil výstav Výtvarného
léta Maloskalska. Několikrát vystavoval s přítelem sochařem Mojmírem Preclíkem. Nebyl
jen malířem, ale také restaurátorem časem narušených soch na Liberecku. Při výčtu
jeho aktivit nesmíme zapomenout na hudbu. Byl vynikajícím klavíristou. Klavír měl doma
i v ateliéru, kde jednou za týden muzicíroval s přítelem Preclíkem (hrál na flétnu) a hercem
Josefem Kemrem (hrál na violoncello). Někdy se k nim přidal houslista P. Messiereur. Jiří
Rada se představí pětadvaceti obrazy a kresbami-portréty, které budou mít, tři roky po jeho
smrti (zemřel 30. září 2012), svou premiéru. Na výstavu zve Antonín Langhamer, kurátor
výstavy.
Pořádá společnost Detesk

TRAVESTI SHOW KOČKY

ÚTERÝ 23. ÚNORA 2016
OD 19 HODIN
V KC Golf Semily
Již 16 let v profesionální kabaretní kariéře!
Díky neutuchajícímu zájmu o nová představení
lze považovat travesti show Kočky Praha
za jednu z nejlepších v oboru.
Základní vstupné 180 Kč
Předprodej v Turistickém informačním centru
Železný Brod, info@zelbrod.cz, 483 333 999
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Novinky v Městské knihovně
Luca di Fulvio: Chlapec, který rozdával sny
Zaoceánským parníkem přijíždí v roce 1909 do New Yorku z Itálie mladá matka s malým
synkem, aby si v Americe splnili svůj sen o lepším životě. Jejich naděje však záhy utrpí
velkou trhlinu, neboť ve zbídačelém ghettu v newyorské přistěhovalecké čtvrti diktují
pravidla brutální gangsteři a jejich poskokové. Román, jenž nás zavádí do prostředí rodícího
se filmového průmyslu, Brodwaye, reklamy, mrakodrapů a luxusních automobilů, vypráví
o velké lásce a houževnatosti snu, který zvítězí nad tvrdou realitou.
John Grisham: Grayova hora
Strmě stoupající kariéru Samathy Koferové ve velké právnické firmě rázně utne recese
roku 2008. Samantha o vlásek unikne propuštění, avšak musí nastoupit nucenou roční
dovolenou a strávit ji dobrovolnickou prací ve středisku právní pomoci kdesi na venkově
v srdci Appalačských hor. Místní však její přítomnost nijak nevítají, tím spíš, že se jim začne
plést do jejich problémů…
Jussi Adler-Olsen: Nesmírný
Oddělení Q se pod velkým tlakem vrací k sedmnáct let starému a mimořádně tragickému
případu dopravní nehody, jejíž obětí byla mladá dívka. Střízlivě uvažující Carl tentokrát čelí
velice záhadnému případu a těžkému protivníkovi.
Haruki Murakami: Muži, kteří nemají ženy
Nejnovější kniha známého japonského autora vypráví o vztazích, poznamenaných
nedorozuměním, nevěrou, či proradností. Sedm povídek spojuje téma osamění mužů, kteří
za různých okolností ztratili ženu, nebo o ni nenávratně přicházejí.
Kateřina Dubská: Dcery
Román je volným pokračováním autorčiny úspěšné prvotiny Člověk Gabriel. Sleduje další
osudy Gabrielovy dcery Josefky a jejích dětí. Nositelkami síly celé rodiny jsou Josefčiny
dcery, ale čím více se rozpadávají jejich vlastní manželství i původně pevné rodinné vztahy,
tím osudověji o tuto sílu přicházejí. Hutná mozaika příběhů rodičů, dětí a vnuků nenechá
čtenáře vydechnout svou místy brutální energií, přesto dává naději, že i sebetěžší rodinnou
historii lze unést a nepředávat dalším generacím.
Jan Šebelka: Podivín, který okrášlil svět, aneb Vzpomínání na Gustava Ginzela
Gustav Ginzel se stal proslulým díky své úmyslně pěstované image podivína, prosťáčka
a tak trochu blázna. Jaký ale ve skutečnosti byl obyvatel světoznámého Hnojového domu na
Jizerce? Na to se snaží odpovědět kniha publicisty a spisovatele Jana Šebelky.
Tomáš Kesner: Železnobrodské sochy, pomníky a pamětní desky
Útlá knížka mapující železnobrodské sochy, pomníky a další drobné památky odhaluje
mnohé zajímavosti a detaily z minulosti našeho města.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Z literaturatury pro děti a mládež
Asa Larsson: Pax 3. Dívka ze záhrobí | Pax 4. Neviditelný zloděj
Další dva díly dětské fantasy ságy inspirované severskou mytologií odehrávající se ve
švédském městečku Mariefredu.
David Baddiel: Zkušebna rodičů
Devítiletý Barry má svých rodičů občas plné zuby. Vlastně má celý seznam věcí,
které mu na rodičích vadí. Jednoho dne po obzvlášť ošklivé hádce Barry ve vzteku
třikrát za sebou zopakuje, že by si přál lepší rodiče – a najednou se ocitá ve světě, kde
se mu jeho přání může splnit. Má to jeden háček: Barrymu bude za pět dní deset let
a musí si své nové rodiče vybrat do té doby. Naštěstí je tu Zkušebna rodičů, která mu
nabídne speciální balíček, v rámci něhož si za pět dní může vyzkoušet pět manželských
párů, a to by bylo, aby si mezi nimi nevybral ty pravé…
Petra Neomillnerová: Duhový cirkus
Malá Mia není jen tak ledajaká holčička, je z cirkusácké rodiny. Skáče salta, jezdí na poníkovi
a dokáže každého rozveselit. Má spoustu kamarádů a s Péťou odvážně zachrání pudlíka
Prince. Ráda zpívá veselé písničky, a kdo chce, může si je zpívat společně s ní, v knize jsou
hned tři, s texty a notami Štěpána Uhlíře.

Vzpomínka na adventní čas v knihovně
S dětmi ze speciální třídy ZŠ Pelechovská jsme vyráběli Mikuláše, anděly a čerty a s druháky
ze ZŠ Školní přivolávali vánoční poezii vytvářením kaligramů.

Šťastný a úspěšný nový rok 2016 plný hezkých knih a zážitků přejí všem knihovnice.
Dana Hudíková a Irena Matoušová
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SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Plán na leden
4. 1.
po
Úřední den od 14 hodin
13. 1. st
ŠLÁPOTY – tradiční novoroční návštěva Kozí farmy v Pěnčíně, odjezd
autobusem od sokolovny, sraz v 12.45 hodin, zpět autobusem nebo pěšky (V. Petružálková)
18. 1. po
Ruční práce (I. Nováková)
20. 1. st	Kluby ONKO a DIA (V. Petružálková)
CHORVATSKO 2016
Připravujeme ozdravný pobyt v Chorvatsku v letovisku Pakošťane (30 km na jih od Zadaru),
ubytování ve vile Drago. Cena 7 000 Kč (doprava, ubytování, polopenze).
Termín: 10. 9. – 17. 9. 2016
Přihlášky se zálohou 3 500 Kč přijímá od 1. února 2016 J. Brynda.

Rekondiční pobyt Mariánské Lázně ve dnech 24. 9. – 30. 9. 2016
Máme ještě několik volných míst. Ubytování v hotelu Polonia na hlavní třídě, plná penze,
doprava, dvoulůžkové pokoje, solná jeskyně, bazén, přírodní rezervace, Bavorsko – hrad
Seeberg, Mariánská Týnice, vycházky, hrající fontána, nepovinné ranní cvičení, měření
glykémie a krevního tlaku. Pokoje 1. kategorie včetně dopravy – člen 5 800 Kč, ostatní
6 000 Kč. Pokoje 2. kategorie včetně dopravy – 4 900 Kč, ostatní 5 100 Kč. Přihlášky a bližší
informace V. Petružálková (721 026 030).
PODĚKOVÁNÍ manželům Bílkovým ze Železného Brodu za nezištnou pomoc zdravotně
postiženým osobám.
PŘIPRAVUJEME masopustní posezení.
Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříči. Sledujte aktuální
informace ve vývěsce.
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
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sport
Fotbal
Fondocup 2015
V sobotu 21. 11. 2015 se uskutečnil na umělé trávě v Železném Brodě jubilejní 10. ročník
fotbalového turnaje „FONDOCUP“. Přestože ještě dva dny před turnajem to vypadalo, že
turnaj bude mít 15 týmů, tak nakonec dorazilo pouze 11 týmů. A tak se propozice neustále
měnily. Nakonec byly týmy rozděleny do dvou skupin, ze kterých první tři týmy postoupily
do finálové skupiny a zbytek hrál ve skupině o 7.–11. místo. Do turnaje zasáhlo 117 hráčů.
Turnaj s přehledem odpískala trojice rozhodčích Diringer, Linhart a Fridrich. Skupinu A vyhrál
Mahle Team před Umělkou Team a Vysokým nad Jizerou. Skupinu B ovládl Jirkov před
týmem zvaným Jackdaws a třetí skončili Kanonýři. Vyrovnanou finálovou skupinu rozhodlo
poslední utkání turnaje, ve kterém Jirkov porazil Mahle Team 2:0 a tím si zajistil výhru
v jubilejním ročníku. Mahle Team skončil druhý a třetí skončil Jackdaws.
Celkové pořadí:
1. Jirkov, 2. Mahle Team, 3. Jackdaws, 4. Umělka Team, 5. Vysoké nad Jizerou, 6. Kanonýři,
7. Salaba Team, 8. BW Dewils, 9. Válcojedy, 10. Baletky, 11. Zatáčka Turnov.

Desátý ročník „Memoriál Bedřicha Chmelíka“
V sobotu 28. 11. 2015 proběhl na umělé trávě v Železném Brodě tradiční turnaj hráčů nad
35 let. Jubilejního ročníku se zúčastnilo deset týmů. Hrálo se ve dvou základních skupinách,
ze kterých postoupili první tři do finálové skupiny a zbytek soupeřil ve skupině o 7. až
10. místo. Domácí tým nastoupil ve složení Dvořák, Škaloud, Hnídek, Javůrek, Kužel, Batěk,
Kletečka, Burkoň, Vepřek, Grebeníček, Kopecký, Kuhn a Hlubuček. Brod, který obhajoval
loňské vítězství, v pohodě zvládl dva úvodní zápasy. Jenže to byly zároveň poslední výhry.
Následovaly čtyři remízy a jedna prohra, které domácím přinesly až 5. místo. Turnaj ovládla
garda Lázní Bělohrad. Medailové pozice pak obsadily týmy z Bakova.
Celkové pořadí:
1. Lázně Bělohrad,
2. Bejci Bakov,
3. SG Bakov,
4. SG Doubí,
5. Železný Brod,
6. Skalsko,
7. Rychnov,
8. IMP Kokonín,
9. Lučany nad Nisou,
10. Esselbau.
Stará garda
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Halové fotbalové turnaje mládeže v Železném Brodě
Fotbalový klub TJ FK ŽBS Železný Brod uspořádal v prosinci ve sportovní hale
v Železném Brodě pět halových turnajů různých věkových kategorii. Těchto turnajů se
zúčastnilo celkem 412 hráčů všech věkových kategorií.
Starší přípravky 2005 – turnaj se uskutečnil v sobotu 5. 12. 2015 dopoledne za účasti osmi
týmů. Železnobrodský tým skončil na pěkném třetím místě.
1. FK Jablonec, 2. SK Semily, 3. FK ŽBS Železný Brod, 4. Stráž nad Nisou,
5. Bakov nad Jizerou, 6. Jiskra Harrachov, 7. Sporting Mladá Boleslav, 8. Ruprechtice.
Starší žáci – turnaj se uskutečnil v sobotu 5. 12. 2015 odpoledne za účasti osmi týmů.
Železný Brod postavil dva týmy. A tým skončil na druhém místě, B tým na šestém místě.
1. MFK Podještědí, 2. FK ŽBS Železný Brod A, 3. SK Semily A, 4. SK Semily B, 5. Slovan
Vesec, 6. FK ŽBS Železný Brod B, 7. Sporting Mlädá Boleslav, 8. FK Jablonec dívky.
Mladší žáci – turnaj se uskutečnil v neděli 6. 12. 2015 za účasti osmi týmů. Železný Brod
postavil dva týmy. A tým skončil na pátém místě a B tým složený z mladších hráčů skončil
na osmém místě.
1. Slovan Vesec, 2. Rapid Liberec, 3. Doubrava, 4. Sporting Mladá Boleslav, 5. FK ŽBS
Železný Brod A, 6. Slovan Hrádek nad Nisou, 7. SK Semily, 8. FK ŽBS Železný Brod B.
Minižáci 2009 – turnaj se uskutečnil v sobotu 12. 12. 2015 za účasti osmi týmů.
Železnobrodský tým měl ve finálové skupině úplně stejnou bilanci jako MFK Trutnov a tak
o druhém místě rozhodly penalty, které Trutnov vyhrál těsně 3:2. Brod tak skončil na krásném
třetím místě.
1. FK Jablonec B, 2. MFK Trutnov, 3. FK ŽBS Železný Brod, 4. FK Jablonec dívky,
5. FK Jablonec A, 6. FK Velké Hamry, 7. Sokol Tesla Stráž nad Nisou, 8. TJ Desná.
Mladší přípravky 2007 – se uskutečnili v neděli 13. 12. 2015 za účasti 10 týmů. Brod hrál
výborně. Ve skvěle obsazeném turnaji prohrál až ve finále a to dokonce až na penalty
v poměru 3:4. Ale i tak jde o velký úspěch.
1. Rapid Liberec, 2. FK ŽBS Železný Brod, 3. Dolnobousovský SK, 4. FK Jablonec, 5. FK
Velké Hamry, 6. Sokol Rádlo, 7. TJ Desná, 8. Sokol Ruprechtice, 9. FK Javorka Lázně
Bělohrad, 10. SK Bakov.
Jaroslav Kletečka, předseda TJ FK ŽBS
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Zápis dětí do prvních tříd
Zápis dětí do 1. ročníku základních škol v Železném Brodě na školní rok 2016/2017 proběhne
v úterý 2. února 2016 a ve středu 3. února 2016 vždy od 14 do 17 hodin
● v Základní škole Železný Brod, Školní 700,
● v Základní škole Železný Brod, Pelechovská 800.
Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které
dovrší 31. 8. 2016 šestý rok věku, k zápisu do školy.
K zápisu se rovněž dostaví žáci, kterým byl povolen odklad školní docházky.
Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Zastupitelstvo města Železný Brod stanovilo obecně závaznou vyhláškou školské obvody
základních škol zřízených Městem Železný Brod takto:
a) školský obvod Základní školy Železný Brod, Školní 700: pravý břeh řeky Jizery,
ulice: Štefánikova, Vaněčkova, Školní, Horecká, Fr. Balatky, V Trávníkách, Husova, Na
Stráni, Zahradnická, Hluboká, Železná, Křížová, Jirchářská, Betlémská, Těpeřská Jarní,
Vlastimila Rady, Chvalíkovická, Smetanovo zátiší, Slunečná, Stavbařů, Průmyslová, Příčná,
nábřeží Obránců míru, náměstí 3. května, Malé náměstí, části města: Horská Kamenice,
Malá Horka, Hrubá Horka, Střevelná, Jirkov, Bzí, Těpeře, Chlístov, Veselí
b) školský obvod Základní školy Železný Brod, Pelechovská 800: levý břeh řeky Jizery,
ulice: Masarykova, Pelechovská, Sokolská, Poštovní, Koberovská, Nádražní, Na Vápence,
Brodecká, Svahová, J. A.Komenského, Příkrá, Jiráskovo nábřeží, části města: Pelechov,
Splzov
Božena Měchurová, FO – školství

	Základní škola Pelechovská
Den otevřených dveří na ZŠ Pelechovská
Rádi bychom pozvali všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak probíhá výuka na naší
škole, jak máme zmodernizované prostory. Přijďte se seznámit s učiteli nebo ochutnat
stravu z naší školní jídelny.
Již šestý ročník této akce se bude konat v sobotu 16. ledna 2015 od 9 hodin.
Program bude opravdu pestrý a zajímavý. V prvním vyučovacím bloku uvidíte výuku
českého jazyka v první třídě, od 9.20 hodin výuku matematiky ve druhé třídě, od 9.45 hodin
výuku anglického jazyka ve čtvrté třídě a od 10 hodin výuku anglického jazyka v šesté třídě.
Od 10.20 hodin můžete zhlédnout vyučování ve čtyřech odděleních speciální třídy. Druhý
přednáškový blok zahájíme ve společenské místnosti od 10.45 hodin prezentací činností
v naší škole. Dále vás seznámíme s genetickou výukou čtení a matematiky dle prof. Hejného.
Na závěr celého bloku vám žáci druhého stupně sehrají vlastní ztvárnění kramářské písně
a mladší žáci z 3. A a třídy S1 se předvedou při společném vystoupení.
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Po celý den si budete moci prohlédnout prostory učeben a tělocvičny, dále nahlédnout do
učebnic, pracovních sešitů a kronik naší školy, uvidíte i práci v nově vybavených dílnách,
výrobky a výkresy našich žáků, herbáře a spoustu dalšího. Samozřejmě vás čeká občerstvení
v kavárně a prohlídka fotografií rozmanitých aktivit z loňského roku ve videokavárně.
Vřele doporučujeme využít možnosti vrátit se do dětských let, přesvědčit se, že strava školní
jídelny je chutná a prostředí příjemné. Cena oběda je jednotná a činí 40 Kč/osoba. Oběd je
nutné objednat u sekretářky školy do 12. 1. 2015.
Těší se na vás celý kolektiv ZŠ Pelechovská 800

Na Pelechovské škole nás matematika baví!
„Matematika, která děti baví“ zněl titulek zářijové přílohy Mladé Fronty. Matematiku
prof. Hejného, kterou v současnosti používá pětina českých škol, učíme na naší škole
již čtyři roky a z vlastní zkušenosti můžeme tento výrok jen potvrdit.
Tradiční výuka matematiky, jak ji
všichni známe, je zaměřená na
nácvik sčítání, odčítání, násobení,
dělení a dalších početních operací.
Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.,
matematik, odborník na didaktiku
matematiky a profesor Pedagogické
fakulty Karlovy univerzity postavil
svou metodu výuky matematiky
na promyšleném systému úloh
vycházejících z dětských zkušeností.
Ty umožňují, aby dítě objevovalo
matematiku samo. Učitel tedy žáky
neučí postup, jak kterou úlohu řešit,
žáci sami na řešení přicházejí a vzájemně si vysvětlují, která řešení jsou správná a která ne
a proč. Tím se učí efektivně komunikovat a argumentovat. Základní podmínkou je pohodová
atmosféra bez stresu, kde chyba neznamená automaticky horší známku, ale je prostředkem
k dalšímu učení.
V našich hodinách rozhodně není ticho a děti nesedí klidně na svých místech s očima
upřenýma k hovořícímu učiteli. Naopak. Děti pracují ve skupinách a diskutují o svých
nápadech, používají množství pomůcek. Učitel je jejich průvodcem, který jim předkládá
vhodné úlohy k řešení a dle potřeby kultivuje jejich vzájemnou komunikaci.
V mé třídě se matematiku podle profesora Hejného učíme celé čtyři roky a baví děti, mě
i rodiče. V anonymním dotazníku z letošního podzimu děti nejčastěji uváděly, že mají
nejradši úlohy dědy Lesoně, pavučiny, indické počítání a zlomky. Rodiče na matematice
oceňují, že učí jejich děti přemýšlet a logicky uvažovat, a líbí se jim, že je zajímavá
a pestrá. Mám ji ráda proto, že umožňuje aktivní zapojení a rozvoj každému dítěti podle jeho
schopností. Užívám si upřímnou radost dětí z objevování, která je pro ně silnou motivací
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k další práci. Není u nás výjimkou, že se diskuze o správném řešení protáhne až do přestávky.
Pokud máte zájem o ochutnávku našeho matematického učení a chtěli byste se
o matematice prof. Hejného dozvědět více, zveme vás srdečně na Den otevřených dveří
16. ledna 2016 od 9 hodin.
Mgr. Hanka Gregarová, třídní učitelka 4. třídy

Noční hra
V pátek 16. 10. 2015 se za deštivého počasí sešlo šedesát dětí u lávky, aby se vydaly
na večerní pohádkovou cestu. Jejich úkolem bylo osvobodit zemi krále Jana od zlého
čaroděje Zababa.
Na trase u pohádkových postav plnily
úkoly, před školou je očekával král Jan
s královnou. Po teplé večeři zalehly do
spacáků. K snídani dostaly dobroty,
které nám upekly maminky. Po úklidu
a vyhlášení výsledků šly spokojeny domů.
Vyhráli všichni účastníci, neboť tentokrát
nám nepřálo počasí. Děkuji bývalým
žákům a paním učitelkám za pomoc při
organizaci, maminkám za upečení dobrot
k snídani.
Hana Týblová, vychovatelka ŠD

	Základní škola Školní
Den otevřených dveří
Základní škola Železný Brod, Školní 700 vás srdečně zve na Den otevřených dveří,
který se koná ve středu 13. ledna 2016 od 10 do 17 hodin.

Sport a TV na ZŠ Školní během podzimních měsíců
Naše škola se v posledních týdnech zúčastnila mnoha sportovních akcí. Devátého
listopadu proběhl florbalový turnaj pro první stupeň, kde jsme obsadili krásné druhé
místo za suverénní Smržovkou a těsně nám utekl postup ze skupiny pěti týmů.
Ve dnech 24. a 25. listopadu jsme vyrazili na žákovskou atletickou ligu do Jablonce
nad Nisou, kde si mladí sportovci mohli zazávodit v překrásné atletické hale. Výsledky
6.–7. třídy: chlapci 5. místo, dívky 9. místo. Výsledky 8. – 9. třídy: chlapci 2. místo, dívky
5. místo. Výborné výkony podali: Dmitry Chyzhmar (vítěz na 60 m a 3. místo v dálce), Petr
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Čech (2. místo na 300 m a 6. místo ve výšce) a Aneta Satoriová (4. místo na 1500 m
a 5. místo ve výšce). Kompletní výsledky naleznete na stránkách školy.
Dne 27. listopadu proběhly okresní plavecké závody v Jablonci nad Nisou, naše škola
sestavila jedno dívčí družstvo ze sedmých a osmých tříd. Děvčata získala druhé místo na
50 m prsa (Šarlota Zlatušková) a čtvrté místo na 50 m kraul (Emily Dehaan).
Prvního prosince jsme absolvovali základní kolo florbalu pro 8.–9. třídy. Bohužel se nám
nedařilo výsledkově. Herně podali chlapci velmi dobrý výkon, který doplnili bojovností.
Štěstěna nestála na naší straně a výsledkem bylo třetí místo.
Kromě soutěží a závodů, které pořádá většinou AŠSK nebo případně jednotlivé sportovní
svazy, mají naši žáci na ZŠ Školní možnost navštěvovat 2× týdně kroužek basketbalu
a florbalu. Zároveň probíhá pokusné ověřování MŠMT Hodina pohybu navíc, která je určena
dětem prvních až třetích tříd. Ještě nesmíme zapomenout na 9. prosinec, kdy žáci soutěžili
ve šplhu na tyči. Šplhavce pořádá každý rok školní parlament pro žáky prvního stupně.
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy!
Jan Lufinka, Lenka Skrbková

Ohlédnutí za vánočním časem v družince
Období čtyř adventních týdnů bylo pro naši družinku ve znamení kreativního tvoření
a netrpělivého očekávání Vánoc. Vánoce snad všichni považujeme za nejhezčí svátky
v roce, proto byl celý prosinec opravdu pěkný, pestrý a natěšený.
Děti si vyráběly závěsné adventní věnečky, malovaly a vyráběly čerty, Mikuláše a anděla,
navštívili jsme Vánoční trhy na Bělišti a zahráli si pekelnou hru NA ČERTOVSKÉ STEZCE.
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Snažili jsme se dětem adventní čas co nejlépe zpříjemnit, a tak se i další dny nesly v duchu
vyrábění dárečků pro naše nejbližší, povídali jsme si o tradicích a zvycích Vánoc nejen
u nás, psali dopis Ježíškovi, učili se a zpívali koledy u stromečku a navštívili jsme výstavu
skleněných betlémů, která děti moc zaujala. Nechybělo tradiční pečení a zdobení vánočních
perníčků, na které se děti moc těšitly. Perníčky voněly školou ještě následující den.
Nezapomněli jsme ani na lesní zvěř, která si jistě pochutnala na dobrotách, které jsme jim
přinesli do krmelce.
A co říci závěrem? Poslední den jsme se v družince rozloučili s přáním příjemně prožitých
vánočních svátků a přáním, aby radost a spokojenost vyzařovala z očí našich dětí po celý
rok 2016.
Dana Maršinská, vedoucí vychovatelka

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
Mezinárodní úspěch sklářské školy
Další z úspěchů, který míří do zdejší sklářské školy! Mezinárodní přehlídka talentů do 30 let,
která se každoročně koná v německém Mnichově, bude obohacena o čtyři práce čtyř žáků
sklářské školy. TALENTE 2016 je považovaná za prestižní akci, která prezentuje prototypy,
modely a produkty vybrané od několika set přihlášených tvůrců z celého světa. K výstavě
TALENTE 2016 bude vydán obsáhlý katalog. Vedení školy blahopřeje Adéle Bláhové, Petře
Kmošťákové, Jakubu Mendelovi a Pavlu Kopřivovi, ale také jejich pedagogickému vedení.

Druhé kolo talentových zkoušek
I přes zvyšující se zájem o studium sklářských oborů vedení školy předpokládá, že po 1. kole
talentových zkoušek zbude několik volných míst pro studium. Termín 2. kola talentových
zkoušek se uskuteční v druhé polovině měsíce února. Svou účastí na talentové zkoušce
žáci nepřicházejí o možnost účastnit se dubnového přijímacího řízení na školách bez
uměleckého zaměření. Podrobná informace a kritéria talentových zkoušek jsou dispozici na
www stánkách školy v sekci „uchazeč“.
MgA. Martin Hlubuček, zástupce ředitele

	Základní umělecká škola Železný Brod
ŽÁKOVSKÉ MATINÉ

úterý 26. ledna 2016 od 17 hodin

Městský úřad – městská obřadní síň
Malý školní koncert pro začínající i pro pokročilé žáky v komorním prostředí Městské obřadní
síně zprostředkuje rodičům, příbuzným, známým, kamarádům, ale i veřejnosti co nového se
malí umělci naučili a zvládli.
Pořádá Základní umělecká škola Železný Brod
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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. čísle 483 389 327.
Mgr. Eva Lédlová, ředitelka

volnočasové aktivity
Středisko volného času Mozaika
Změna názvu
Od 1. ledna 2016 mění naše zařízení svůj oficiální název na Středisko volného času Mozaika
Železný Brod, příspěvková organizace (zkratka SVČ Mozaika).

Akce na leden
15. 1.
	Karnevalové spaní
16. 1.
Tajný výlet
29. 1.
Pololetní výlet
8.–12. 2.
Jarní prázdniny – Příměstský tábor v SVČ Mozaika
		
a Lyžařský výcvik v Zásadě
Eva Rydvalová, ředitelka
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volnočasové aktivity
Skautské středisko Železný Brod
Vánoční víkendovka 11.–13. prosince 2015
Uspořádali jsme pro děti tradiční
víkendovku
plnou
her,
soutěží
a rukodělných prací. V pátek jsme
vyráběli barevné hvězdice a řetězy,
ozdobili stromeček a hráli celovečerní,
u dětí velmi oblíbenou hru „Pipine,
pípni“. V sobotu jsme se věnovali
přípravě salátu a pak jsme se vydali do
města na výstavu Skleněné betlémy.
Poté si děti zahrály stopovanou
v lese nad Šibeňákem a po návratu
a vydatném obědě se pustily do
pečení vánoček. Nastal čas večeře, nazdobily se stoly a čekalo se na příchod Ježíška.
A stálo to za to, byl štědrý.
Každému členu totiž nadělil
například nový skautský zápisník.
V neděli ráno po náročné
rozcvičce jsme se věnovali výrobě
krásných mýdel a nastal čas
na úklid klubovny. Ve tři hodiny
odpoledne byla akce ukončena
a zavelen rozchod.
Lenka Vetlá,
zpravodaj pro skauty
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ZAJÍMAVOSTI A PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Jubilea měsíce
V minulém čísle Zpravodaje jste si v této kapitole mohli přečíst příspěvek kunsthistorika
Antonína Langhamera o Oldřichu Žákovi.

Přestože profesor Oldřich Žák patřil k nejvšestrannějším osobnostem na sklářské škole, byl
nejenom dlouholetým učitelem, ale také sochařem, cizelérem, mozaikářem a šperkařem,
malířem a grafikem, přesto nebylo lehké získat jeho podobiznu. Zde je fotografie, kterou
nám z rodinného archivu poskytla Mgr. Eva Divinová. Na fotografii z roku 1981 vidíte Marii
Žákovou a Oldřicha Žáka.
redakce

OSTATNÍ
Zhodnocení rybářské sezóny
Rybářská sezóna 2015 je za námi. Loňský rok na mimopstruhových vodách jsme zahájili
tradičními rybářskými závody, které se konaly na Staré vodě v Jesenném. Účastníků bylo na
devět desítek, z toho se zapojilo dvacet závodníků z řad mládeže. Právě pro ně jsme opatřili
překrásné ceny, na které finančně přispělo Město Železný Brod. Dalšími sponzory byly
Detesk, SkloPetr, Tropic Liberec, Elite Bohemia, Hošek a Syn, Řeznictví Bukvic Ladislav,
Cukrářství Šefr, Pekařství Vysoké nad Jizerou. Velice si vážíme podpory sponzorů, tímto jim
moc děkujeme.
Lov na pstruhových i mimopstruhových vodách je ukončen, ale práce na odchovných
zařízeních nekončí. Zde je nezbytná každodenní péče o jikry, plůdek a odchované rybky,
kterou zajišťuje největší měrou hospodář Petr Šefr. Díky jeho vytrvalému úsilí jsme
soběstační ve výsadbě pstruha obecného, pstruha duhového, sivena amerického a lipana
podhorního do řeky Jizery a Kamenice. Jedná se o ryby krásné a žádané, což dokazuje
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OSTATNÍ
každoroční návštěva nejen rybářů z celé České republiky, ale i Skotska a Nizozemska.
Tímto bychom rádi pozvali k nám do spolku vás, kteří máte rádi přírodu a chcete také zažívat
krásné chvíle v čisté přírodě.
Tomáš Hartl za Český rybářský svaz z. s., MO Železný Brod

Vyhodnocení výtvarné soutěže 2015
V rámci Společenského večera FSA Jany Boučkové z. s. byly vyhlášeny výsledky
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE. Akce proběhla s podporou města Železný Brod. Děti kreslily
obrázky na téma VOLNÝ ČAS.
Děkujeme všem zúčastněným a zejména učitelkám z MŠ Stavbařů, paní učitelce Mileně
Hlubůčkové – třídě 2. A, učitelce výtvarného oboru ZUŠ v Železném Brodě Haně Srbové
a rodičům, jejichž děti se do soutěže zapojily v domácí kresbě.
Vyhodnocení:
Mateřská škola 3–6 let
1. místo Pavel Kroutil (4 roky) MŠ Stavbařů
2. místo Zuzana Bartošová (4 roky) MŠ Stavbařů
3. místo Ela Hujerová (5 let) MŠ Stavbařů
ZUŠ 7–12 let
1. místo Veronika Špačková (12 let)
2. místo Lukáš Neugebauer (11 let)
3. místo Lucie Tůmová (10 let)
Základní škola 7–12 let
1. místo Tereza Voláková
2. místo Rozárka Procházková
3. místo Nikoletta Matiko
Jana Boučková

Aktuální informace k dění DNS na Železnobrodsku
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Nově se do projektu Děti na startu zapojila i Mateřská škola Slunečná v Železném Brodě. Na
fotografii je zdokumentována příprava zdravých svačinekv MŠ Slunečná.
Projekt je realizován za podpory města Železný Brod, Libereckého kraje a ČSAE. Všechny
děti obdržely tričko a svačinový box, který je vyroben přímo pro projekt Děti na startu.
Jana Boučková

Poděkování
Z osobních důvodů odcházím z pozice vedoucí Informačního a kulturního střediska Železný
Brod. Za dobu svého působení jsem zde poznala celou řadu skvělých lidí, získala jsem
nové přátele a známé. Upřímně děkuji všem, kteří mi byli ochotni pomáhat, jak z řad
spolupracovníků, tak i vás, občanů Železného Brodu.
Loučím se podobným způsobem jako při svém nástupu do funkce. Protože od té doby
uplynuly tři roky, vybrala jsem tři citáty „mého“ milovaného Jana Wericha. Snad vypoví mnohé
o tom, co si myslím. Moc a moc se těším na další setkání s těmi, se kterými se vídat chci
i nadále.
► „Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí
a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku
v ruce.“
…proto bych chtěla, aby na kulturu nebylo zapomínáno a nebyla degradována
► „Vždycky bylo, je, a já se domnívám, že i bude na světě lidí víc hloupých a nevzdělaných,
než chytrých a vzdělaných, i když chytrost a vzdělanost nejsou na sobě přímo závislé. Já
znám mnoho vzdělaných hlupáků.“
…proto bych chtěla potkávat vzdělaných hlupáků co nejméně, a to stejné přeji i vám
► „Fanatismus je určitý nedostatek statečnosti. On je to
strach přijímat svět v jeho složitosti. Fanatismus je cesta
k zjednodušení života. Je to útěk před odpovědností,
kterou člověk přijímá tím, že se pořád rozhoduje.“
…proto bych chtěla (poněkud idealisticky), aby
statečnost jedince vítězila před davem
Přeji v novém roce každému to, co ho učiní šťastným,
šťastní lidé nejsou zlí…
Iva Chaloupková
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GRATULUJEME

Vítání občánků
Dne 9. prosince 2015 proběhlo slavnostní vítání dětí do života a podepsání do pamětní
knihy zdejšího Městského úřadu. Srdečná gratulace všem zúčastněným. Dětem hodně
štěstí a zdraví do života, jejich rodičům pak co nejvíce radosti při jejich výchově.
Do obřadní síně se dostavili tito rodiče s dětmi:
p. Vaňátko a sl. Nosková			
se synem Štěpánem
p. Košťál a sl. Fischerová			
s dcerou Theou
manželé Urbanovi			
s dcerou Patricií
p. Mann a sl. Krejčová			
s dcerou Pavlou
p. Panocha a sl. Stašková			
se synem Danielem
sl. Vetlá					
s dcerou Elenou
p. Bari a sl. Hadová			
s dcerou Vanesou
manželé Barvínkovi			
se synem Štěpánem
manželé Horáčkovi			
s dcerou Isabelou
p. Šilhán a sl. Malafarinová		
se synem Matyášem
manželé Havrdovi			
se synem Matějem
p. Brixi a sl. Blažková			
s dcerami Karlou a Ellou
manželé Jechovi				
se synem Vojtěchem
p. Drmla a sl. Vávrová			
s dcerou Denisou
p. Čásár a sl. Cupáková			
se synem Rudolfem
manželé Vlachovských			
s dcerou Marií
p. Farbar a sl. Bachůrková			
s dcerou Natálií
manželé Vlčkovi				
se synem Františkem
p. Komárek a sl. Kovářová 		
se synem Michalem
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HÁDANKA
Správná odpověď na prosincovou hádanku zní:
Skleněný betlém pro papeže Benedikta XVI. vyrobila firma Halama Železný Brod.
Výherkyně prosincové hádanky:
Jana Leskauerová
Výherkyně obdrží vstupenku na představení Ženy přežijí.
Hádanky stejně jako křížovky se s vámi v této podobě v lednovém čísle loučí.
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křížovka

Nejedna brodská domácnost má doma papírový betlém od železnobrodského
rodáka Jana Šilhána. Protože krásných papírových betlémů namaloval pěknou řádku,
vysloužil si za svého života přezdívku, kterou se dozvíte po vyluštění křížovky.
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