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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
při svých cestách po České republice celkem snadno zjistíte, že naše město je pořád 
vnímáno především jako město skla. pochopitelně řada lidí neví nebo netuší, jak to dopadlo 
s bývalým podnikem železnobrodské sklo. popravdě, kromě broďáků, několika zasvěcených 
z různých oborů a lidí od skla tento stav pramálo koho v našem státě zajímá. přesto bychom 
neměli naříkat, ale měli bychom se snažit využít všech možností, které se ve spojení město 
– sklo nabízejí.
bezesporu je asi nutné začít skleněným městečkem. akce se stává skutečně velmi 
populární a je moc dobře, že řada obyvatel našeho města ji bere již za svou. zvyšuje se 
její prestiž, jako důkaz může sloužit to, že státní agentura pro podporu cestovního ruchu 
Czechtourism ji nejen zařadila mezi svých několik podporovaných akcí, ale po domluvě  
s vedením města zajistila její propagaci na celostátně velmi sledovaných stránkách idnes.
cz. Festival si letos nenechali ujít ani dva senátoři. Máme kladné ohlasy od živnostníků 
a firem ohledně úspěšného prodeje. zahraniční návštěvníci festivalu nám vzkazují, že si 
máme uchovat úzkou specializaci na sklo a bižuterii a skleněné městečko si chránit před 
případnými nežádoucími vlivy.
letošní ročník skleněného městečka byl navíc rozšířen o zahájení sympozia středních 
uměleckoprůmyslových škol libereckého kraje. byl to výsledek společné nabídky starosty 
města a ředitele „sklandy“. kraj tuto nabídku přijal a se zajištěním ze strany města i školy 
byl velmi spokojen. pochvalně se vyjádřil hejtman, radní a rovněž vedoucí odboru školství. 
ale nadšeni byli především účastníci sympozia jak ze strany studentů, tak i jejich doprovodu. 
ocenili možnost pobýt si na skleněném městečku a nasát jeho atmosféru. nelze zapomenout 
ani na studenty střední školy řemesel a služeb, kteří celý den připravovali občerstvení pro 
účastníky sympozia i pro pozvané hosty festivalu. bylo by dobré, aby rodiče vycházejících 
žáků využili možnosti, že liberecký kraj finančně podporuje ve formě osobních stipendií 
některé obory na sUpŠs i střední škole řemesel a služeb. Vychází ze stále se zvyšující 
poptávky zaměstnavatelů, kterým chybí absolventi těchto oborů.  
dobrou zprávou je, že se letošního ročníku skleněného městečka zúčastnil větší počet 
občanů naší kmotrovské obce Chvalíkovice. ohlas festivalu dorazil i tam, takže kromě 
oficiální delegace přijel rovněž malý autobus s občany Chvalíkovic, někteří pak dorazili 
takříkajíc i po své ose. Vedení města pak zprostředkovalo jednání místostarosty Chvalíkovic 
s ředitelem sklářské školy o možnostech studia dětí z opavska v železném brodě. doufejme 
tedy, že časem v našem městě přivítáme studenty také z tohoto koutu naší vlasti.
spolupráce vedení města se sUpŠs má další pěkný výsledek. náš návrh předsednictvu 
sdružení historických sídel Čech, Moravy a slezska, aby ceny pro soutěže vyrobili studenti 
uměleckoprůmyslových škol, se setkal s kladným ohlasem. V minulém roce zvítězila se svým 
návrhem Markéta Váchalová ze železného brodu. nedávno jsme obdrželi potěšující zprávu, 
že si vedení sdružení přeje, aby i v letošním roce byly ceny vyrobeny ve sklářské škole.
z tohoto malého výčtu je patrné, že spojení skla a našeho města je stále živé. tak ať všem 
výrobcům a prodejcům skla podobně pozitivní zprávy pomohou překonávat případné 
nesnáze a ostatní obyvatele utvrzují, že stále bydlí ve městě skla.

Mgr. ivan Mališ, místostarosta Mgr. František lufinka, starosta

úVODNí sLOVO
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rADNicE iNFOrMUJE

Usnesení zastupitelstva města Železný Brod 
ze 14. zasedání konaného dne 12. 9. 2016 
zastupitelstvo města Železný Brod po projednání 
schvaluje program 14. zasedání zastupitelstva města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva města žel. brod 
souhlasí s provedením rozpočtových opatření č. 4 za rok 2016 
schvaluje obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu 
schvaluje uzavření smlouvy s libereckým krajem ve věci zajištění dopravní obslužnosti 
libereckého kraje pro období od 1. ledna 2017 na delší časové období 3 let, tj. pro období 
let 2017–2019 
bere na vědomí předloženou studii na rekonstrukci a zatraktivnění Městského koupaliště  
v železném brodě a ukládá zpracování a předložení finančního rozpočtu k této akci 
schvaluje 1) uzavření dohody s paní XX, a to dohody o uhrazení dluhu na nájemném  
a zálohách na náklady spojené s užíváním bytu ve splátkách, která bude uzavřena formou 
notářského zápisu a bude obsahovat uznání dluhu a souhlas s vykonatelností, přičemž 
předmětem dohody bude dluh na nájemném a zálohách na náklady spojené s nájmem bytu 
č. 4 zapsané pro vlastníka Město železný brod na listu vlastnictví 10001 u katastrálního 
úřadu pro liberecký kraj, katastrálního pracoviště Jablonec nad nisou, konkrétně dluhu za 
období od měsíce května roku 2009, ve výši dluhu na jistině 122 974 kč a dále příslušenství, 
přičemž pravidelná měsíční splátka bude činit nejméně 2 000 kč; 2) uzavření dohody  
s paní XX, a to dohody o uhrazení dluhu na nájemném a zálohách … spojené s nájmem 
bytu č. 16 … za období od měsíce července roku 2013, ve výši dluhu na jistině 46 288 kč 
a dále příslušenství, přičemž pravidelná měsíční splátka bude činit nejméně 2 000 kč;  
3) uzavření dohody s paní XX, a to dohody o uhrazení dluhu na nájemném a zálohách … 
spojené s nájmem bytu č. 6 … konkrétně dluhu za období od měsíce února roku 2013, ve 
výši dluhu na jistině 125 697 kč a dále příslušenství, přičemž pravidelná měsíční splátka 
bude činit nejméně 4 000 kč; 4) uzavření dohody s paní XX, a to dohody o uhrazení dluhu 
na nájemném a zálohách ... spojené s nájmem bytu č. 1 … konkrétně dluhu za období od 
měsíce prosince roku 2007, ve výši dluhu na jistině 149 171 kč a dále příslušenství, přičemž 
pravidelná měsíční splátka bude činit nejméně 3 000 kč; 5) uzavření dohody s paní XX, 
a to dohody o uhrazení dluhu na nájemném a zálohách … spojené s nájmem bytu č. 2 … 
konkrétně dluhu za období od měsíce července roku 2012, ve výši dluhu na jistině 19 039 kč  
a dále příslušenství, přičemž pravidelná měsíční splátka bude činit nejméně 1 000 kč 
neschvaluje 1), 2), 3) uzavření dohody s panem XX a to dohody o uhrazení dluhu na 
nájemném a zálohách na náklady spojené s užíváním bytu ve splátkách 
schvaluje prodej pozemku parc. č. 2205, ost. pl., ost. komunikace o výměře 78 m2 v k. ú. 
železný brod firmě Vodní elektrárna železný brod, a. s., riegrovo náměstí 15, semily, 513 01,  
iČo: 64789641 za cenu 532 kč za 1 m2 (osvobozeno od dpH), tj. 41 496 kč 
schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 3239/8 o výměře 161 m2 a 3239/9 o výměře 
155 m2 vše v k. ú. železný brod od libereckého kraje, iČo: 70891508, U Jezu 642/2a, 461 
80 liberec 2, do majetku Města železný brod 
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schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 3238/4 o výměře 211 m2 a 3288/9 o výměře 
22 m2 vše v k. ú. železný brod od libereckého kraje, iČo: 70891508, U Jezu 642/2a,  
461 80 liberec 2, do majetku Města železný brod  
schvaluje směnu části pozemku parc. č. 1492/1 – ost. pl., manipulační pl. a část pozemku 
parc. č. 1494/1 – ost.  pl., manipulační pl. v celkové výměře 64 m2, vlastník Město železný 
brod za část pozemku parc. č. 1492/13 – ost. pl., zeleň o celkové výměře 26 m2 vše  
v k. ú. železný brod, vlastník manželé exner Jindřich a exnerová Věra, s finančním 
dorovnáním ceny pozemků dle znaleckého posudku
schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 1322/3, ost. pl., ost. komunikace, 
vlastníci manželé zlatuška Jiří a zlatušková lenka, za část pozemku parc. č. 1618/1, vše  
v k. ú. železný brod ve vlastnictví Města železný brod 
schvaluje bezúplatný převod podílu 1/6 k celku pozemku parc. č. 712/2 – ost. pl.,  
ost. komunikace, celková výměra 808 m2, podílu 1/6 k celku pozemku parc. č. 712/3  
– ost. pl., ost. komunikace, celková výměra 704 m2 a podílu 1/6 k celku pozemku parc. č. 713 
– ost. pl., ost. komunikace, celková výměra 259 m2, vše v k. ú. Chlístov u železného brodu do 
majetku Města železný brod a schvaluje darovací smlouvu mezi panem ivanem boháčem 
a Městem železný brod na převod spoluvlastnického podílu 1/6 k celku na pozemcích  
parc. č. 712/2, 712/3 a 713 vše v k. ú. Chlístov u železného brodu 
schvaluje prohlášení ve znění: „Město železný brod prohlašuje, že silniční vegetace  
v průjezdním úseku silnice i. třídy číslo 10 tak, jak je vyznačeno v příloze tohoto prohlášení, 
není a nikdy nebyla jejím vlastnictvím“ 
pověřuje zastupitele andrého Jakubičku k přijímání prohlášení o uzavření manželství 

Usnesení rady města Železný Brod 
z 32. zasedání konaného dne 26. 9. 2016 

rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 32. schůze rady města železný brod 
jmenuje k 1. 10. 2016 vedoucí organizační složky iks železný brod alenu Matějkovou, 
trvale bytem železný brod a stanoví plat vedoucí organizační složky iks železný brod dle 
předloženého platového výměru 
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na „pojištění majetku, odpovědnosti 
za škodu a vozidel města železný brod“ a schvaluje uzavření rámcové pojistné smlouvy 
na pojištění souboru motorových vozidel s uchazečem UniQa pojišťovna, a. s., evropská 
810/136, 160 00 praha 6, iČo: 49240480, nabídková cena 75 654 kč (roční pojistné)  
a schvaluje uzavření pojistné smlouvy (majetek a odpovědnost) s uchazečem UniQa 
pojišťovna, a. s., evropská 810/136, 160 00 praha 6, iČo: 49240480, nabídková cena  
399 236 kč (roční pojistné) 
schvaluje uzavření smlouvy mezi městem železný brod a firmou Milichovský s. r. o., Údolní 
970/13, 460 01 liberec, iČo: 02988976, diČ: Cz02988976 zastoupená ing. alexandr 
Milichovský o upgrade stávajícího informačního systému městské policie dle předložené 
smlouvy 
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schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „přestavba objektu výměníku 
čp. 737, železný brod – administrátor projektu“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem 
eFact, s. r. o., pomněnková 4, 466 05 Jablonec nad nisou, iČo: 27309304 za cenu 83 490 kč  
(vč. dpH) na akci „přestavba objektu výměníku čp. 737, železný brod – administrátor 
projektu“ 
schvaluje uzavření smlouvy s panem Jaroslavem Halešem, nábřeží obránců míru 570, 
468 22 železný brod, iČo: 60261137, za cenu 50 000 kč – cena je konečná, zhotovitel není 
plátce dpH, na akci „nátěr šindele na střeše teprovsko“ 
bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy dle článku Vii. směrnice č. 1/2015 na 
zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení ve stupni dsp na akci „železný brod 
– veřejné osvětlení trávníky“ mezi Městem železný brod a společností electrosun, s. r. o.,  
U zvoničky 3, 289 31 bobnice, iČo: 25688553 za cenu 166 400 kč bez dpH (201 344 kč 
vč. dpH) 
souhlasí s pokácením 20 stromů podél cesty „Hranicemi“ s podmínkou realizace náhradní 
výsadby 
schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 28. 7. 2016 mezi Městem železný 
brod a p. Vladimírem Hejralem, poniklá 209, 512 40, iČo: 48190241, kterým se prodlužuje 
termín provedení těžby v porostech 5d10 a 5d11b do 27. 10. 2016 vč. provedení úklidu 
schvaluje snížení částky za nájemné v čp. 18 (3. nadzemní podlaží) pro školní rok 
2016/2017, nájemce střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad nisou na částku 50 000 kč  
a schvaluje dodatek č. 7 nájemní smlouvy mezi Městem železný brod a sŠŘas Jablonec 
nad nisou o snížení nájmu na částku 50 000 kč od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 
souhlasí s přijetím věcného daru v podobě stavebnice od firmy skleněná bižuterie, alšovice 
156 do vlastnictví MŠ železný brod, stavbařů 832 
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 49 900 kč ochranovskému sboru při Českobratrské 
církvi evangelické v železném brodě na obnovení střešního pláště kaple Jednoty bratrské 
v železném brodě a schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace 
schvaluje provozní řád sportovišť ve sportovním centru železný brod s navrženými 
úpravami v čl. i. bod 7 a čl. ii. bod 9 
schvaluje ubytovací řád Ubytovny sportovního centra železný brod, Masarykova 500,  
468 22 železný brod s navrženými úpravami v bodě 9 a 10. 
schvaluje nové znění článku 7.9 původní smlouvy s t-Mobile č. 104766-000-00 
schvaluje snížené nájemné pro provozovnu pizzerie, Masarykova 357 v železném brodě 
na prvních 12 měsíců trvání nájemní smlouvy, to je do 31. 3. 2017 za podmínky včasného 
placení nájmu vždy ke dni splatnosti 
nesouhlasí s uzavřením podnájmu nebytových prostor provozovny pizzerie, Masarykova 
357 v železném brodě 
schvaluje plán inventur na rok 2016 a schvaluje jmenování komisí pro zajištění inventarizace 
pro rok 2016 a schvaluje jmenování likvidační komise pro rok 2016 
bere na vědomí zápisy z redakční rady ze dne 13. 6., 15. 8. a 12. 9. 2016 
schvaluje výměny bytů vše v železném brodě ul. stavbařů byt 390/4 za ul. příčná byt 311/1, 
ul. stavbařů byt 390/2 za ul. příčná byt 311/3, ul. stavbařů byt 392/3 za ul. příčná byt 312/1, 
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ul. stavbařů byt 315/6 za ul. příčná byt 328/1, ul. stavbařů byt 315/4 za ul. příčná byt 328/3, 
ul. stavbařů byt 329/4 za ul. příčná byt 312/2, ul. stavbařů byt 329/3 za ul. příčná byt 328/2, 
ul. obr. míru 834/15 za ul. příčná byt 311/2, ul. stavbařů byt 728/604 za ul. příčná byt 328/3 
bere na vědomí zprávu z jednání bytové komise dne 7. 9. 2016 
schvaluje přidělení bytu č. 15 o velikosti 1+1, Jiráskovo nábřeží 714, železný brod, nájemné 
je stanoveno na 62 kč/m2, náhradník je s výší nájmu 58 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+2, nábřeží obránců míru 250, železný brod, 
nájemné je stanoveno na 58 kč/m2

schvaluje přidělení bytu č. 15 o velikosti 1+1, na Vápence 767, železný brod, nájemné je 
stanoveno na 61 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 13 o velikosti 1+1, na Vápence 769/13, železný brod, nájemné 
je stanoveno na 70 kč/m2

schvaluje přidělení bytu č. 74 o velikosti 1+2, na Vápence 755, železný brod, nájemné je 
stanoveno na 58 kč/m2

schvaluje přidělení bytu č. 32 o velikosti 1+1, Vaněčkova 408, železný brod, nájemné je 
stanoveno na 60 kč/m2, náhradník je s výší nájmu 58 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 54 o velikosti 1+2, Jiráskovo nábřeží 717, železný brod, nájemné 
je stanoveno na 73,10 kč/m2, náhradník je s výší nájmu 51,11 kč/m2

schvaluje přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+1, nádražní 494, železný brod, nájemné je 
stanoveno na 74,10 kč/m2

schvaluje přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+3, Husova 697, železný brod, nájemné je 
stanoveno na 51,10 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+3, Horská kamenice 84, železný brod, nájemné 
je stanoveno na 48 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 14 v dps železný brod
schvaluje dotace z programu podpory kultury, činnosti spolků v železném brodě a podpory 
organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v železném brodě na rok 2016  
v rámci 2. výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních smluv 
na tyto dotace (jejich vzor je přílohou tohoto usnesení): 1) 5 200 kč tomáš kesner (bydliště  
468 22 železný brod) na projekt divadelní představení (pohádka) Havrane z kamene;  
2) 8 000 kč zo Čzs železný brod (Štefánikova 83, 468 22 železný brod, iČo: 60253681) 
na projekt náhradní díly pro zařízení moštárny; 3) 3 600 kč ds tyl železný brod (náměstí  
3. května 1, 468 22 železný brod, iČo: 22858661) na projekt Významné životní jubileum;  
4) 7 168 kč sdH Jirkov (Jirkov 2, iČo: 64668011) na projekt kulturní akce sdH Jirkov,  
5) 8 000 kč bzos (bzí 1, iČo: 27022048) na projekt Xi. adventní koncert ve bzí;  
6) 14 112 kč t. J. sokol těpeře (těpeře 77, iČo: 01877216) na projekt provozní náklady 
na činnost spolku na 2. pololetí 2016; 7) 8 000 kč t. J. sokol těpeře na projekt Řešení pro 
ozvučení kulturních a společenských akcí pořádaných t. J. sokol těpeře; 8) 10 800 kč 
Marie Šírková (bydliště 468 22 železný brod) na projekt aktivity pořádané Ms ČČk – kulturní  
a společenské akce; 9) 6 000 kč ludmila infeldová (bydliště 468 22 železný brod) na projekt 
42. podzimní koncert a vernisáž výstavy na poušti; 10) 12 000 kč ludmila infeldová na projekt 
koledování na poušti; 11) 12 682 kč ludmila infeldová na projekt 20. obnovená svatojánská 
pouť na poušti; 12) 10 000 kč sH ČMs sdH Horská kamenice (Horská kamenice 74,  
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iČo: 71171428) na projekt loučení s létem; 13) 10 000 kč Miroslav Řídil (bydliště  
468 22 železný brod) na projekt železnobrodské kovosochání; 14) 10 000 kč lukáš Šefr, 
Faking bookings z. s. (se sídlem Vaněčkova 407, 468 22 železný brod, iČo: 02329786) 
na projekt Faking hard music fest 4; 15) 6 000 kč Milan Macek (bydliště 468 22 železný 
brod) na projekt natočení profilového Cd kapely krásná práce s podmínkou poskytnutí  
20 kusů Cd pro potřeby iks; 16) 5 000 kč t. J. sokol bzí (bzí 120, iČo: 70902178) na 
projekt bzovský divadelní podzim; 17) 10 000 kč t. J. sokol bzí (bzí 120, iČo: 70902178) na 
projekt koncert M.t.o. Universal praha ve bzí u železného brodu; 18) 3 650 kč kkM, z. s. 
(Horská kamenice 98, iČo: 1579053) na projekt oslava dětského dne 2016; 19) 10 000 kč 
tJ Chlístov, z. s. (Chlístov 51, iČo: 16389191) na projekt Výstavba altánu/přístřešku u hřiště 
tJ Chlístov, z. s.; 20) 6 480 kč t. J. sokol těpeře (těpeře 77, iČo: 01877216) na projekt 
Mikulášská besídka 2016; 21) 6 000 kč t. J. sokol těpeře na projekt kreativní workshopy 
pro děti a mládež; 22) 3 000 kč t. J. sokol těpeře na projekt odvodnění budovy sokolovny 
od dešťové vody; 23) 7 800 kč sH ČMs sdH železný brod (Štefánikova 83, 468 22 železný 
brod, iČo: 43257739) na projekt soutěž dětí mateřských škol Malý soptík a neschvaluje 
dotace z programu podpory kultury, činnosti spolků v železném brodě a podpory organizací 
nabízejících volnočasové aktivity mládeže v železném brodě na rok 2016 v rámci 2. výzvy 
na následující projekty těmto subjektům: 1) 17 000 kč ČČk, os Jablonec nad nisou,  
Ms železný brod (příčná 411, 468 22 železný brod, iČo: 00426083) na projekt Činnost 
místní skupiny ČČk železný brod – výlet, vybavení brašny první pomoci, uniformy 
schvaluje dotace z programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v železném brodě na 
rok 2016 v rámci 2. výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních 
smluv na tyto dotace (jejich vzor je přílohou tohoto usnesení): 1) 4 500 kč tJ sokol Hrubá 
Horka (Hrubá Horka 55, iČo: 16388933) na projekt provedení revize, případně výměny 
ručních hasicích přístrojů; 2) 10 000 kč ssC železný brod (na Vápence 767, 468 22 železný 
brod, iČo: 27036936) na projekt Memoriál Václava Vele – cyklistický závod; 3) 14 350 kč 
t. J. sokol těpeře (těpeře 77, iČo: 01877216) na projekt rekonstrukce vnitřního osvětlení 
– ii. etapa; 4) 12 348 kč t. J. sokol těpeře na projekt provozní náklady na činnost spolku 
na 2. pololetí 2016, 5) 16 100 kč t. J. sokol těpeře na projekt okresní přebor lHl lomnice 
nad popelkou, sezóna 2016/2017; 6) 14 271 kč sdH Jirkov (Jirkov 2, iČo: 64668011) na 
projekt sportovní činnost sdH Jirkov; 7) 4 360 kč sH ČMs – sdH těpeře (těpeře 68,  
iČo: 64668291) na projekt sportovní činnost družstev hasičů sdH těpeře; 8) 50 000 kč  
tJ Fk žbs železný brod (nábřeží obránců míru 586, 468 22 železný brod, iČo: 60253606) 
na projekt Vnitřní vybavení mládežnické kabiny; 9) 10 000 kč Fsa Jany boučkové z. s. 
(záškolí 195, 468 22 železný brod, iČo: 27049779) na projekt soutěž o skleněný pohár 
města železného brodu aneb cvičí celá rodina; 10) 9 660 kč tJ sokol železný brod 
(Masarykova 500, 468 22 železný brod, iČo: 70956031) na projekt orientační běh panskou 
zahradou; 11) 12 000 kč tJ sokol železný brod na projekt prostředky na tréninkovou činnost 
pro mládež lyžařského oddílu tJ sokol železný brod; 12) 16 800 kč tJ sokol železný 
brod na projekt prostředky na závodní činnost pro lyžařský oddíl tJ sokol železný brod;  
13) 7 000 kč tJ sokol Hrubá Horka (Hrubá Horka 55, iČo: 16388933) na projekt ořez stromů 
a neschvaluje dotace z programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v železném 
brodě na rok 2016 v rámci 2. výzvy na následující projekty těmto subjektům: 1) 14 000 kč  
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rADNicE iNFOrMUJE

tJ sokol Hrubá Horka (Hrubá Horka 55, iČo: 16388933) na projekt Úprava šotolinového 
hřiště; 2) 5 495 kč t. J. sokol těpeře (těpeře 77, iČo: 01877216) na projekt odvodnění 
budovy sokolovny od dešťové vody; 3) 11 200 kč tereza burkoňová (bydliště 468 22 železný 
brod) na projekt Ms srbsko – bench press 
schvaluje dotace z programu podpory sociálních služeb v železném brodě na rok 2016  
v rámci 2. výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních smluv 
na tyto dotace (jejich vzor je přílohou tohoto usnesení): 1) 5 000 kč spokojený domov, o. p. s.  
(na návsi 44, 259 01 Mnichovo Hradiště – Veselá, iČo: 29043913) na projekt osobní 
asistence v domácím prostředí; 2) 10 000 kč Compitum, z. s. (Vysoká 4231/35,  
466 02 Jablonec nad nisou, iČo: 26571129) na projekt terénní sas pro rodiny s dětmi 
Compitum; 3) 20 000 kč Most k naději, z. s. (petra Jilemnického 1929, 434 01 Most,  
iČo: 63125137) na projekt terénní program pro lidi ohrožené drogou; 4) 10 000 kč naděje 
(k brance 11/19 e, 150 00 praha 5 – stodůlky, iČo: 570931) na projekt sociální prevence 
– terénní program pro osoby v nepříznivé životní situaci; 5) 5 000 kč Centrum lira, z. ú. 
(Matoušova 406/20, 460 07 liberec, iČo: 28731191) na projekt poskytování preventivní 
sociální služby raná péče ve městě železný brod 

Usnesení rady města Železný Brod 
z 33. zasedání konaného dne 10. 10. 2016 

rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 33. schůze rady města železný brod 
schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem VeMeX energie a. s., na zátorce 289/3,  
160 00 praha 6, iČo: 28903765 za cenu 3 900 003 kč vč. dpH na „nákup zemního plynu 
pro město železný brod“ a schvaluje
výsledky veřejné zakázky na zjednodušené podlimitní řízení s názvem „nákup zemního 
plynu pro město železný brod“ 
schvaluje výsledky veřejné zakázky na zjednodušené podlimitní řízení s názvem „dodávka 
elektrické energie pro město železný brod“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem 
amper Market, a. s., antala staška 1076/33a, 140 00 praha 4, iČo: 24128376 za cenu  
928 596 kč vč. dpH na „dodávku elektrické energie pro město železný brod“ 
schvaluje navýšení kapacity školní družiny v základní škole Školní, Školní 700, železný 
brod z 82 žáků na 90 žáků od 1. 1. 2017 
schvaluje návrh příkazní smlouvy č. 182016 na „administraci akce – přestavba objektu  
čp. 315, 316, 329 v ul. stavbařů, železný brod“ za částku celkem 65 945 kč s dpH s firmou 
eFact, s. r. o., poměnková 4698/4, Jablonec nad nisou, iČo: 27309304 
schvaluje plán prevence kriminality města železný brod na období 2017–2020 
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti (č. ip-12-4005805/
Vb/1 – Jn, železný brod, splzov pč. 1044 – knn) na části pozemků pč. 1038 a 1039  
v k. ú. bzí u železného brodu mezi Městem železný brod, iČo: 0262633 a firmou Čez 
distribuce, a. s., se sídlem děčín, děčín iV-podmokly, teplická 874/8, iČo: 24729035,  
diČ: Cz24729035, která je zastoupena firmou eMJ s. r. o., se sídlem Frýdlant, k. světlé 1121,  
iČo: 27268632, diČ: Cz27268632 
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schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby olp/4741/2016 mezi libereckým 
krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, liberec 2, iČo: 70891508 a Městem železný brod, 
iČo:00262633, se sídlem náměstí 3. května 1, železný brod za účelem stavby autobusové 
zastávky v ul. pelechovská 
souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu na Vápence 754, železný brod 
bere na vědomí přehled volných bytů k 1. 9. 2016 
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. j. olp/4790/2016 
mezi Městem železný brod jako budoucím oprávněným, iČo: 00262633, náměstí 3. května 1,  
468 22 železný brod a libereckým krajem jako budoucím povinným, iČo: 70891508,  
U Jezu 642/2a, 461 80 liberec 2 pro zřízení služebnosti na pozemek ppč. 3235/1,  
k. ú. železný brod, který je ve výlučném vlastnictví libereckého kraje 
bere na vědomí zápis Hospodářské komise ze dne 5. 10. 2016 

Nátěr střechy na Teprovsku

Výstavba autobusové zastávky

te p r o v s k o  ( z n á m é  t a k é  j a k o 
mysl ivecký domeček) patří  mezi 
nejhezčí roubenky v železném brodě. 
Město se začalo aktivně zajímat o stav 
tohoto objektu a je snahou docílit jeho 
zlepšení. první kroky již byly učiněny 
– proběhl nátěr střechy, který zajistila 
místní firma Hako spol. za cenu  
50 000 kč v souladu s požadavky 
orgánů památkové péče. prioritou  
v této oblasti bude sehnat na rok 2017 
dotaci na nátěr vnějších stěn objektu. 

U základní školy pelechovská byly zahájeny práce na výstavbě nové zastávky. snahou 
Města je zvýšení bezpečnosti cestujících (v tomto případě zejména dětí) u frekventované 

silnice ii/292. dokumentace 
byla zpracována na základě 
připomínek zastupitelů a občanů 
města železného brodu, jejich 
poznatků se zimní údržbou  
a obslužností v době nepohody. 
práce probíhaly do konce října 
2016. 

Mgr. František lufinka, starosta
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Otevírací doba

Aktuální předprodej vstupenek v Tic Železný Brod 
a na www.evstupenka.cz (od 1. 11. 2016)

říjen–duben: po–pá 9–12 a 12.30–16 hodin, so 9–13 hodin 
Ve čtvrtek 17. listopadu zavřeno. Den boje za svobodu a demokracii je státní svátek 
České republiky. k tomuto datu se váží hned dvě události. první z roku 1939, kdy byly 
české vysoké školy uzavřené nacisty. stalo se tak po pohřbu Jana opletala, jehož čin byl 
projev odporu proti německé okupaci. Hitler následně nařídil, aby všechny demonstrace 
byly potlačeny silou. následně byly uzavřeny vysoké školy a devět vedoucích představitelů 
vysokoškoláků bylo popraveno. druhá událost se váže k roku 1989, ke studentským 
protestům na národní třídě, které byly rukou Veřejné bezpečnosti násilně potlačeny a tím 
spustily sametovou revoluci. tyto listopadové události vedly k pádu komunistického režimu. 
označení sametová revoluce vymysleli novináři, a jedná se o označení naší revoluce, která 
byla provedena v podstatě bez násilí a na základě vzájemného dialogu. nejvýraznější 
osobností celé revoluce se stal budoucí prezident Václav Havel. 

•  4. 11. od 20 hodin  koncert arakain a dymytry (sokolovna bozkov)
•  11. 11. od 18 hodin  divadlo andělé v mém srdci (léčivé divadlo Gabriely Filippi)
• 19. 11. od 18.10 hodin  divadlo žena v trysku století (l. s. d. lučany n. nisou)
• 19. 11. od 20 hodin  divadlo brodské erosenky (studio Hamlet železný brod)
• 11. 12. od 19 hodin  divadlo Víš přece, že neslyším (agentura Harlekýn praha)
• 2. 12. od 18 hodin  koncert swingový večer

Poplatek ze psů

rADNicE iNFOrMUJE

 Finanční odbor 

TUrisTicKÉ iNFOrMAČNí cENTrUM ŽB

připomínáme platbu místního poplatku ze psů pro rok 2016 všem majitelům psů, kteří 
úhradu dosud nezaplatili. poplatek lze zaplatit v hotovosti na pokladně Městského úřadu 
nebo bezhotovostně na číslo účtu 19-0963249319/0800. konkrétní sazby poplatků a další 
náležitosti související s úhradou poplatku, přihlášením nebo odhlášením psa zjistíte na tel.: 
483 333 947 nebo e-mailu: s.bouckova@zelbrod.cz. 

ing. Šárka boučková, finanční odbor
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MĚsTsKÉ DiVADLO

TUrisTicKÉ iNFOrMAČNí cENTrUM ŽB

V prodeji 

Městský ples

Fotosoutěž Brody v Brodě

•  Železný Brod, skleněné městečko – omalovánky, nakl. oblak blanka kučerová 
•  cykloturistický průvodce severovýchodní Čechy, schocart
•  mapa Železný Brod, popisná a evidenční čísla (měřítko 1:5 000)
•  různé druhy kalendářů 2017 
• kniha Veronika Bursová: Hospodářské a sociální postavení sklářských dělníků  
   na Jablonecku v období první Československé republiky (1918–1938), nakl. bor

informujeme, že Městský ples se uskuteční v sobotu 21. ledna 2017 od 20 hodin v sokolovně 
železný brod. k poslechu a především k tanci zahraje rose melody Štěpána růžičky.  
V programu vystoupí tanečníci z taneční školy altadance liberec s ukázkou standardních  
a latinsko-amerických tanců. připraveno je půlnoční překvapení a tombola. prodej vstupenek 
bude zahájen 1. 12. 2016 v tiC železný brod.

Ve středu dne 2. 11. proběhlo v Havlíčkově brodě zasedání odborné poroty, při kterém se 
hodnotily zaslané fotografie (celkem cca 600 fotografií) a vybírali se vítězové. i za naše město 
zasedl v porotě jeden zástupce. oficiální vyhlášení výsledků fotografické soutěže brody  
v brodě proběhne v pátek 25. 11. 2016. Jména našich vítězných fotografů budou zveřejněna  
v dalším čísle zpravodaje.

Výzva pro pořadatele kulturních akcí
pořádáte-li sportovní či kulturní akce a již nyní znáte termíny akcí na rok 2017, neváhejte 
a zašlete nám je na info@zelbrod.cz. akce budou zařazeny do kulturního kalendáře akcí, 
který je na webových stránkách Města železný brod, a v tištěné podobě budou uvedeny  
v turistických materiálech.

alena Matějková

správce divadla

Oznámení o zrušení koncertu

od nového roku 2017 potřebujeme pro Městské divadlo železný brod přijmout správce 
divadelních prostor. Jste-li aktivní důchodce se zájmem o kulturní dění, přijďte se informovat 
na tiC železný brod.

adventní koncert plánovaný na neděli 27. listopadu tria Musica dolce Vita se neuskutečnění. 
o náhradním termínu (jaro 2017) budeme informovat. děkujeme za pochopení.
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JAK sE sTAL rUMcAJs LOUPEŽNíKEM  
středa 2. listopadu od 10 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Veselá pohádka o tom, jak se ze ševce rumcajse stal loupežník 

v podání divadla Divadlo Nymburk s. r. o.
rumcajs a Manka žijí v lese Řáholci, a čeká je tu spousta dobrodružství a starostí. Jičínské 
panstvo chce loupežníka a jeho rodinu z lesa vystrnadit. knížepán by chtěl mít pro sebe 
jelení studánku, jičínský rychtář navrátek chce dostat rumcajse do vězení a jičínský 
starosta dokonce poštve na rumcajse obra rabijáka. rumcajs má ale poctivé srdce, a když 
je nejhůř, přiskočí mu na pomoc Manka.
Hrají: Jaroslav Šturma, amálie Votrubová, katka Šonská, Jiří Vetešník, Miky Mejstřík, Josef 
Veselý, Matěj Havelka a Jaroslav Jeník. režie: Jaroslav kříž.
představení pro děti z 1.–3. třídy zŠ, MŠ a maminky s dětmi na Md. 
Více info na www.divadlonymburk.cz

Vstupné 50 Kč

VíT PEŘiNA: KOMÁŘi sE ŽENiLi ANEB zE ŽiVOTA OBTíŽNÉHO HMYzU 
úterý 8. listopadu od 10 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Patřičně bláznivá (a přitom pohádkově laděná) komedie o komárovi zdendovi, 

který se vydává do světa zachránit unesenou nevěstu a pomáhají mu při tom hmyzí 
přátelé z řad krvesajného hmyzu v podání Naivního divadla Liberec.

zavřete oči... slyšíte, jak bzučí?
komár zdenda je připraven vstoupit do světa dospělých komárů. Jak ale velí tradice rodu, 
před svým prvním „náletem“ na odhalené lýtko houbařovo musí splnit jeden důležitý úkol. 
najít sobě nevěstu. s tím mu pomáhá dvojice přátel, klíště Štěpa a ovád olda. a jelikož jeho 
tajně milovanou světlušku jako na potvoru právě unesl zlotřilý pavouk, je rozhodně záhodno 
spojit síly. neobvyklá trojice hrdinů však může svým vzhledem i schopnostmi připomenout 
výkonné pohádkové trio dlouhý, Široký a bystrozraký, takže je nasnadě, že se se všemi 
nástrahami zdárně vypořádají a velké hmyzí dobrodružství bude zakončeno velkolepou 
svatbou.
režie: tomáš dvořák. 
představení pro děti z 4.–9. třídy zŠ a širokou veřejnost. Více info na www.naivnidivadlo.cz

Vstupné 50 Kč

MĚsTsKÉ DiVADLO
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ANDĚLÉ V MÉM srDci 
pátek 11. listopadu od 18 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Léčivé divadlo Gabriely Filippi s hudebním doprovodem zdeňka zahradníka. 

skutečné příběhy žen, které od dětství komunikují s anděly a duchy.
netradiční divadelní hra, jejímž obsahem 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. skrze jejich dar můžeme nahlédnout do světa, který nás obklopuje, ale 
většině očí je neviditelný. přesto máme každý své andělské pomocníky a ochránce, kteří 
čekají na naše zavolání, na naši prosbu o radu či pomoc. stačí je jen požádat. Jedná se  
o prostý, křehký a milý příběh, který se dotkne vašich srdcí. toto monodrama je více než jen 
představením. prostřednictvím emocionální cesty otevírá lidská srdce a vede k transformaci 
vědomí. a anděly se to při představení jen hemží – i když jsou většině lidem zatím neviditelní.  
Více informací: www.lecivedivadlo.cz. 

Není akce iKs Železný Brod
Pořádá: KPT, z. s., www.spolutvoreni.com – osobní a duchovní rozvoj lidství

Vstupné: 250 Kč, lze uplatnit slevu zTP, zTP/P a senioři 200 Kč

HLUBOKÉ ŽEsTĚ ČEsKÉ FiLHArMONiE
úterý 15. listopadu od 19 hodin 

Městské divadlo Železný Brod
srdečně zveme na druhý slavnostní koncert k 60. výročí založení zUŠ železný brod. 
V rámci tohoto koncertu se vám představí náš úspěšný absolvent břetislav kotrba, který 
v letech 1975–1982 studoval hru na pozoun ve třídě pana učitele Jaroslava Groffa. po 
absolvování konzervatoře a aMU v praze se stal prvním pozounistou České filharmonie  
a nyní je i členem uskupení sdružení hluboké žestě České filharmonie.
sdružení hlubokých žesťů (the Czech philharmonic low brass) je sestaveno z prvotřídních 
hráčů pozounové a tubové sekce České filharmonie. Jde o nejdružnější skupinu tělesa, 
která se spontánně schází i mimo zaměstnání. právě tato skutečnost vnukla jejím členům 
na jednom ze zájezdů do Japonska v roce 2004 myšlenku, společně si „zamuzicírovat“  
i nad rámec pracovních povinností a kultivovat 
své interpretační umění v takových sestavách, 
jejichž interpretační nároky se blíží komorní hře.
Ve světě nejsou podobné soubory neobvyklé. 
lahodný, sametový souzvuk a hlavně vyhraněně 
speci f ický výraz společné hry  někol ika 
pozounů a tuby už ocenili nejen posluchači, 
ale i hudební skladatelé, kteří pro taková 
seskupení vytvořili řadu originálních skladeb.  
a protože existuje i řada kvalitních úprav, objevujících známé skladby minulosti v zajímavém, 
dosud nepoznaném světle, může být repertoár sdružení hlubokých žesťů pozoruhodně 
široký. 
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VíŠ PŘEcE, ŽE NEsLYŠíM, KDYŽ TEČE VODA 
neděle 11. prosince od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Tři humorné příběhy s Václavem Vydrou, Petrem Nárožným, Naďou Konvalinkovu 

a dalšími ve vděčném věčném diváckém evergreenu zastupuje 
Agentura Harlekýn Praha.

příběh Poznání šokem pojednává o tom, jak ředitel divadla řeší s avantgardním autorem 
v době vzniku hry (1967) choulostivý záměr uvést na scénu nahatého chlapa. Ředitel chce 
dokázat, že nenajdou herce, který by si takovou roli chtěl zahrát, ale připlete se do toho ke 
všemu odhodlaný šmírák a aby dostal šanci je ochoten udělat cokoli...
V příběhu stopy holubic řeší unavený manželský pár s prodavačem nábytku problém 
odděleného lože, dokud se k tomu nenachomýtne mladá samička, která zatím touží po loži 
společném.
V posledním příběhu Já jsem Herbert bude vděčným zážitkem dialog věkem již popleteného 
páru, zapomínajícího nejenom co řekli před okamžikem, ale přimíchávajícího do rozhovoru 
jména a milenecké historky, které prožili s někým jiným.
divadelní představení nahrazuje adventní koncert.

Vstupné: 300 Kč, 250 Kč
Předprodej od 1. 11. v Tic Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz

MĚsTsKÉ DiVADLO

za deset let existence absolvoval soubor řadu úspěšných vystoupení, zvláště celovečerní 
trombonový koncert ve dvořákově síni pražského rudolfina v rámci komorního cyklu 
České filharmonie, dále opakované účinkování na festivalech lipa Musica v České lípě 
a svatováclavském hudebním festivalu v ostravě nebo vystoupení v živém tV přenosu 
během udílení cen České filmové akademie Český lev 2014. Ve stejném roce vydal soubor 
své první profilové Cd s podtitulem Jubileum.

Pořádá: základní umělecká škola Železný Brod
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sWiNGOVÝ VEČEr 
pátek 2. prosince od 18 hodin

Městské divadlo Železný Brod
tradiční swingový pořad pod taktovkou rudy Müllera. zahraje 
swingová prťata zUŠ železný brod, big band železný brod a big 
band Marka ottla. Hostem večera bude Jan kříž. 
Jan Kříž (*1985) liberec 
Český divadelní herec, zpěvák, režisér a scénograf. Je dvojnásob-
ným držitelem ceny thálie, a to za ztvárnění dannyho v pomádě  
a za roli staršího Michala v muzikálu děti ráje. 

Vstupné 60 Kč. Předprodej od 1. 11. v Tic Železný Brod 
a na www.e-vstupenka.cz
Pořádá iKs Železný Brod

NOc DiVADEL 2016
sobota 19. listopadu od 18 hodin

Městské divadlo Železný Brod
noc divadel je součástí evropského projektu european theatre night, které prezentuje 
divadlo tvořivým způsobem již od roku 2008, a to vždy třetí listopadovou sobotu. V České 
republice proběhl první ročník noci divadel v roce 2013. Městské divadlo železný brod se 
zapojilo do projektu v roce 2014 díky iniciativě tehdejšího iks a studia Hamlet železný brod.
V letošním roce na vás čeká „odlehčená“ divadelní noc. Chceme, aby se diváci především 
smáli. připravili jsme proto dvě komedie, které se točí kolem nesmrtelného tématu, vztahu 
mezi ženami a muži. smíchu není nikdy dost, proto věříme, že obě komedie přispějí k vaší 
dobré náladě.
akce probíhá s finanční podporou Města železný brod.
Program Noci divadel: 
18.00 hodin zahájení
18.10 hodin lučanský spolek divadelní, l. s. d. lučany nad nisou: Žena v trysku století
Činoherní komediální představení zdeňka podskalského je jakýmsi duchaplným dějepisným 
průvodcem po dějinách ženské cesty k nadvládě nad mužským pokolením. důkladné výklady 
o přínosu žen k pokroku lidstva, jak je v sedmi obrazech publiku prezentuje uklízečka, jsou 
ilustrovány názornými ukázkami. V nich se dvojice žen v jednotlivých historických etapách 
vyrovnává se zdánlivou mužskou dominancí. Vstupné 50 kč
20.00 hodin studio Hamlet železný brod: Brodské erosenky
Hra tary toužimské navazuje na předlohu hry pauly Vogel nejstarší řemeslo. pětice 
stárnoucích dam „nejstaršího řemesla“ je nucena pracovat až „do roztrhání těla“, dělají to 

Připravujeme 

• 16. 12. od 18 hodin Havrane z kamene (ds tyl železný brod) – premiéra 

 sTUDiO HAMLET Železný Brod
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MĚsTsKÉ DiVADLO

Výstava fotografií Petra Červy

skupinová nostalgie

Ve středu 5. října 2016 proběhla 
ve Cvikově vernisáž výstavy 
portrétů od našeho hereckého 
kolegy petra Červy (pro upřesnění: 
ve studiu Hamlet nepůsobí coby 
herec, ale fotograf). z původně 
naplánovaného měsíce, bude 
výstava prodloužena dokonce 
na měsíce dva, tedy až do konce 
listopadu. budete-li mít tedy cestu, 
nenechte si ujít příležitost navštívit 
kulturní centrum sever, Cvikov 
(otevřeno po–so: 10–15 hod., případně po dohodě na mob.: 606 652 870 nebo e-mailu: 
kultura@cvikov.cz).

V pátek 7. října 2016 jsme se vydali 
do prahy do divadla bez hranic 
na představení divadelního spolku 
daVinCi skupinová nostalgie. 
po vynikajícím představení jsme 
se setkali s některými herci  
a především s brodskou rodačkou 
lucií Wůdy (roz. pšenčíkovou). 
Milé setkání se stalo příslibem další 
spolupráce. 

zdislava bohuslavová

ovšem s láskou a maximálním nasazením,  
i když doba je nutí přijmout nová marketingová 
rozhodnutí. rozesmát se vás budou snažit 
herečky ze studia Hamlet železný brod. 
Vstupné 50 kč
21.30 hodin závěr
představení her z nového repertoáru studia 
Hamlet železný brod. povídání a rozloučení s diváky.

Předprodej vstupenek na výše uvedená představení v Tic Železný Brod 
a na www.e-vstupenka.cz od 1. 11. 2016.

Autor Milan Bakeš

Autor Jana Novotná
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Kc KiNO ŽELEzNÝ BrOD

Vybíráme z programu Kc Kino Železný Brod 

V čase častého nečasu myslí filmoví distributoři na všechny cílové skupiny filmových fanoušků, 
a proto bude listopadový program kC kino železný brod stejně barevný jako podzimní listí. 

MĚsTsKÁ GALEriE VL. rADY

otevírací doba: sobota–neděle 13–16 hodin, pondělí–pátek: po dohodě na tiC železný brod

PUTOVÁNí sTŘEDNíM POJizEŘíM 
4.–27. listopadu

Městská galerie Vl. rady
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu od 17 hodin. Hudební produkce  
a občerstvení zajištěno.
obrazy a kresby manželů Jana a Jarmily smetanových nemusíme představovat. Jejich 
prezentace, coby vítězů výstavy salon ii, se zde uskutečnila v roce 2015.
na současně vystavených plátnech si budete moci prohlédnout, jak jejich štětce zachytily 
architekturu a krajinu středního pojizeří.
paní Jarmila smetanová ke své výstavě říká: „žijeme v tomto kraji už víc než půl století a tak 
i vnímáme jeho proměnu v čase. a ta je posledních pár let hodně zřejmá. zmizel zde skoro 
všechen průmysl sklářský i textilní a zůstala  jen vesměs torza starých fabrik. ale začínají 
vznikat i torza starých chalup a starých domů a vznikají nové objekty, které se do této krajiny 
moc nehodí. a tak procházíme touto krajinou a snažíme se zachytit hlavně to, co tu bylo už 
dlouho před námi a má to co říci i v dnešní době.“

Prosba

prosíme majitele skleněných a jiných železnobrodských betlémů, aby nám je zapůjčili 
na připravovanou výstavu. pokud máte doma betlém, který jste ochotni na výstavu 
zapůjčit, pište na e-mail: galerie@zelbrod.cz nebo volejte na tel. č.: 602 716 133,  
483 333 925. děkujeme.

lucie Chvalinová, referent
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MĚsTsKÉ MUzEUM V ŽELEzNÉM BrODĚ

Kc KiNO ŽELEzNÝ BrOD

VŠEcHNO NEJLEPŠí! 
12. listopadu 2016 – 26. února 2017 

Městské muzeum v Železném Brodě, sklářská expozice
Výběr z tvorby šperkařky libuše Hlubučkové jsme připravili u příležitosti jejího životního 
jubilea. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 11. listopadu od 17 hodin. Úvodní slovo 
pronese kateřina nora nováková, kurátorka severočeského muzea v liberci.

sKLÁŘsKÉ sYMPOziUM LETNí sKLÁŘsKÁ DíLNA 2016 
do 29. ledna 2017 

Městské muzeum v Železném Brodě, sklářská expozice
práce účastníků letošního ročníku sklářského symposia letní sklářská dílna můžete vidět 
ve sklářské expozici. pozvání na jubilejní pátý ročník lsd přijali anna polanská, lucie 
kořenská-Švitorková, karolína kopřivová a Jakub berdych st.

sklářská i národopisná expozice běliště jsou v měsíci listopad otevřeny: sobota–neděle 
9–12 a 13–16 hodin. Vstupné na výstavy je v rámci vstupného do muzea.

nejmenší se již určitě moc těší na film Trollové 
(5. 11.), příběh vždy veselých a šťastných 
skřítků, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec  
a zpěv a jejichž jedinou vážnější starost na světě 
jim dělají bergeni, kteří si myslí, že můžou být 
šťastní jedině tehdy, pokud budou mít trolla  
v žaludku...
Velikým lákadlem zejména pro mladé publikum bude tento měsíc marvelovské sci-fi 
Doctor strange (5. 11.) o světoznámém neurochirurgovi dr. stephenu strangovi, jehož 
život se změní po strašlivé dopravní nehodě, která mu znemožní používat ruce. když ho 
tradiční medicína zklame, je strange nucen hledat uzdravení a naději jinde... Jednoznačně 
největším hitem nejen měsíce listopadu, ale asi vůbec celého podzimu bude ovšem uvedení 
filmu Fantastická zvířata a kde je najít (19. 11.) z pera J. k. rowlingové, autorky Harryho 
pottera, která nás zve do nové epochy kouzelnického světa. doplním, že filmů o newtu 
scamanderovi a jeho záhadném kufříku vznikne dohromady pět!
samozřejmě i dospělí nebudou v nabídce ošizeni. ať už máte rádi sci-fi o mimozemských 
civilizacích Příchozí (19. 11.) nebo romantické filmy Pohádky pro Emu (11. 11.), v listopadu 
si rozhodně přijdete na své.
podrobné informace o celém programu včetně odkazů na filmové upoutávky hledejte na 
www.kinobrod.cz.

david pešek
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MĚsTsKÉ MUzEUM V ŽELEzNÉM BrODĚ

iVANA KANTŮrKOVÁ – iN MEMOriAM  
do 20. listopadu 

Městské muzeum v Železném Brodě – Běliště
Výstava kreseb ivany kantůrkové (1960–1984). Grafička a ilustrátorka studovala na 
Hollarově střední odborné škole výtvarné v praze a ve speciálce prof. Čepeláka na aVU 
v praze. z grafických technik si oblíbila lept a suchou jehlu. Její práce byly inspirovány 
indickou kulturou. V roce 1981 získala první místo v kategorii mladých výtvarníků v sint-
niklaas, roku 1984 medaili na výstavě exlibris v Malborku.

VÁNOČNí TrHY NA BĚLiŠTi
30. listopadu – 4. prosince, otevřeno: 9–17 hodin 

Městské muzeum v Železném Brodě – Běliště
podrobné informace k akci budou uvedeny na plakátech.

DALŠí POzVÁNKY zE ŽB A OKOLí

rOcKOVÉ DUŠiČKY 
sobota 5. listopadu od 20 hodin

Bzí, sokolovna
koncertní akce, při které zahrají kapely: sarah, John silver a krásná práce.

Vstupné 90 Kč
Pořádá T. J. sokol Bzí

KAMBODŽA s OČiMA DOKOŘÁN  
pátek 11. listopadu od 17 hodin

Železný Brod, budova radnice „B“ zasedací místnost (3. patro)
Cestopisná přednáška petry konečné. kambodža, země ležící v Jihovýchodní asii. nejen 
krásné památky, chrámy, hezké přírodní scenérie, příjemní a usměvaví lidé, ale i téměř 
všudypřítomná chudoba. kruté období války ve Vietnamu 
ovlivnilo většinu východních částí laosu a kambodže. 
V kambodži se v tomto období zároveň objevují rudí 
khmerové, kteří svým působením ovlivnili životy lidí a celou 
skladbu obyvatelstva až do dnešní doby. zavítáme např.: na 
řeku Mekong, jezero tonle sap, do hlavního města phnom 
penh. odtud se vydáme do jedné z nejvíce navštěvovaných 
památek na světě – angor Watu v siem reapu a jeho okolí. 
do kambodže petra nejela a nejezdí s prázdnou. znalá 
tamějších poměrů dala poprvé svým cestám nový rozměr. 
Jaký? nechte se překvapit, i vy se můžete stát jeho součástí.

Pořádá iKs Železný Brod
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DALŠí POzVÁNKY zE ŽB A OKOLí

sVĚTÁci 
sobota 12. listopadu od 19 hodin

Bzí, sokolovna
známá televizní hra zdeňka podskalského a Vratislava blažka doplněná hudbou a. Šrajera 
v podání kulturního a divadelního spolku Jizeran z rakous.
„než každý rok k Máchovu jezeru, to radši jednou za život do Monte Carla“.
komedie o partě tří fasádníků od Velhartic pracujících v praze, v tom zářivém, velikém 
hlavním městě plném lákadel, zábavy a bujarého nočního života. po dramatickém zážitku 
v grillbaru diplomat, kde způsobí požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského 
chování. doufají, že si napříště v takovém „lepším podniku“ zaslouží, jako opravdoví světáci, 
společnost dam na úrovni. odevzdají se do rukou zkušeného vychovatele, emeritního 
profesora tance a společenské výchovy. kdo mohl tušit, že nakonec natrefí na trojici podobně 
„dobře vyškolených“ lehkých dam?

Vstupné dobrovolné
Pořádá T. J. sokol Bzí

POJĎTE s NÁMi zA DEcHOVKOU  
sobota 19. listopadu od 14 hodin 

Jirkov, sokolovna
tradiční přehlídka dechové hudby v Jirkově. k tanci a poslechu zahraje broďanka s hosty 
Milanem Černohouzem a blankou tůmovou. Vystoupí big band železný brod. Hostem 
odpoledne bude semilská 11. 
občerstvení a doprava autobusem železný brod – Jirkov a zpět zajištěna. odjezdy ze 
železného brodu do Jirkova: autobusové nádraží 13.30 hod., dům s pečovatelskou službou 

cs rETrO + MiLLENiUM PArTY   
pátek 11. listopadu od 21 hodin

Železný Brod, Mc Korint
bezva disco akce s dJ alešem Mastníkem a Jardou Hořením. přijďte si zatančit na známé hity.

Pořádá Faking Bookings

MÁME sE BÁT rADiOAKTiViTY?  
pátek 11. listopadu od 18 hodin 

Ochranovský sbor při ČcE (Jednota bratrská) v Železném Brodě, 
ul. Komenského 603

Přednáší ing. Jiří Hůlka ze státního ústavu radiační ochrany v Praze. 

Už se nám zase blíží adventní čas přípravy na Vánoce. dovolujeme si Vás pozvat na rozsvícení 
adventní hvězdy v sobotu 26. listopadu 2016 v 18 hodin. zazpíváme si a pohovoříme při 
malém občerstvení. 1. adventní neděli 27. listopadu 2016 chceme oslavit i zpěvem Hosanna 
od Ch. Gregora. přijďte s námi oslavit vstup do předvánoční doby v 9 hodin.

Pořádá Ochranovský sbor při ČcE v Železném Brodě
Jiří polma, kazatel
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HrÁTKY s PAMĚTí   
úterý 22. listopadu od 10 hodin 

Dům s pečovatelskou službou Železný Brod (ul. Obránců míru) 
sociálně-aktivizační služba pro seniory. trénink paměti s lektorem zdeňkem Chourou, 
pracovníkem v sociálních službách a členem České alzheimerovské společnosti. dobrou 
náladu a tužku s sebou.
následující termín hrátek pro rok 2016 je: 13. 12. (Možná změna termínu vyhrazena.) 

Vstupné 15 Kč
Pořádá Odbor sociálních věcí Měú Železný Brod

13.38 hod. Malé náměstí 13.42 hod. Hrubá Horka 13.47 hod., střevelná. odjezd z Jirkova 
do železného brodu v 18.15 hodin. 

Vstupné 60 Kč 
Pořádá r. Müller a Broďanka

ziMNí sKLÁŘsKÉ PÁTKY ANEB PO sTOPÁcH sKLENĚNÉHO sKŘíTKA
25. listopadu 2016 – 17. března 2017 

Železný Brod 
Jedinečná možnost navštívit sklářské firmy a užít si 
neopakovatelný zážitek. navštívit budete moci střední 
uměleckoprůmyslovou školu sklářskou železný brod, 
Minimuzeum skleněných betlémů, Městské muzeum  
v železném brodě, sklářskou expozici, Městskou galerii 
Vlastimila rady a sklářské firmy dt Glass s. r. o.,  
detesk, s. r. o., aaC, s. r. o., Glasstech s. r.o., ateliér 
pavlíny Čambalové. při návštěvě a prohlídce můžete 
sbírat razítka, za která obdržíte skleněnou postavičku 
skřítka. Více o akci na www.zeleznybrod.cz a na letáčku, 
který je k dostání v tiC železný brod.

Pořádá iKs Železný Brod

VÁNOČNí TrHY s KULTUrNíM PrOGrAMEM 
A zAKONČENÉ rOzsVícENíM sTrOMU  

pátek 25. listopadu od 10 do 17 hodin
Železný Brod, náměstí 3. května

Kulturní program:
14.00 hodin sVČ Mozaika – loutkové divadlo
14.30 hodin tance pod vedením Heleny simmové
15.00 hodin brass Quintet železný brod, světové vánoční melodie   
16.00 hodin zUŠ železný brod pod taktovkou rudy Müllera
16.30 hodin rozsvícení vánočního stromu, zpívají předškolní děti z MŠ

změna programu vyhrazena
Pořádá iKs Železný Brod
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DALŠí POzVÁNKY zE ŽELEzNÉHO BrODU A OKOLí

TrADiČNí BzOVsKÉ VÁNOČNí TrHY  
sobota 26. listopadu od 10 hodin

Bzí, sokolovna 
prodej rozličného vánočního zboží, zabijačková kuchyně. od 16 hodin zahraje kapela 
pohoda. 

Vstupné dobrovolné.
Pořádá T. J. sokol Bzí

bzovský okrašlovací spolek připravuje Xi. adventní koncert na sobotu 10. prosince. koncert 
se uskuteční v kostele nejsvětější trojice ve bzí od 16.30 hodin. zahraje žesťový orchestr ve 
složení: petr dastych a pavel Jeníček (trumpety), Julie Valentová (varhany), Jarmil kabeláč 
(trombon), lucie Havlíková (lesní roh) a Monika Mádlová (zpěv). Více na www.bzos.cz.

NA JAcHTĚ KOLEM sVĚTA  
pondělí 28. listopadu od 18 hodin 

Kc Kino Železný Brod
Cestopisná přednáška Jaroslava bernta z loužnice o plavbě kolem světa lodí saYonara, 
kterou si splnil svůj životní sen. na cestě, která trvala 3 roky a 45 dnů, uplul 36 478 mil  
a navštívil 28 států. Více na www.sasayonara.cz

Pořádá iKs Železný Brod

MiKULÁŠsKÁ BEsíDKA  
neděle 27. listopadu od 15 hodin (do 17 hodin) 

sportovní centrum Železný Brod (hala)
pohodové rodinné odpoledne pro děti s Mikulášem, čerty a andělem a samozřejmě nadílkou. 
Upozorňujeme rodiče i děti, že jsou do haly nutné přezůvky. děkujeme za pochopení.

Pořádá FsA Jany Boučkové

28



KArEL iV. A JEHO PrAHA 
středa 23. listopadu od 18.15 hodin 

aula sklářské školy Železný Brod
srdečně zveme na přednášku, autorské čtení, a besedu  
s Mgr. Alenou Ježkovou, PhD., které bude doplněno 
promítáním fotografií Jiřího Chalupy.
poslední přednášky Mgr. Gottfrieda se zúčastnila  
i paní spisovatelka Ježková. Moc se jí líbila a tak hned 
začerstva jsme se spolu domluvili na pokračování  
v „karlovské“ tématice, ale z jiného soudku – 
pohledem spisovatelky. součástí přednášky bude  
i autogramiáda knih, včetně nové publikace s názvem 
karel iV. a jeho praha, která právě přichází na 
předvánoční trh.
doufám, že paní spisovatelka přiveze dostatečné 
množství svých knih, aby pokryla zájem z publika.
nejslavnější pražský rodák karel iV. je oslavován 
jako císař a král. ale jak jej viděli jeho současníci, dvořané, řemeslníci, kupci a poutníci? 
Jakými schopnostmi vynikal, když v „temném“ středověku dokázal nastavit pravidla pro své 
poddané, aby pracovali podle jeho představ? Můžeme se od něj učit i dnes? a jaká byla 
praha v jeho době, to neobyčejné velkoměsto, které udávalo tón celé evropě? pojďme se 
projít místy, kde se karel iV. narodil, kde bydlel a kam chodíval odpočívat, provázeni zápisy 
ze starých kronik i naší vlastní představivostí. objevíme věci hmotné i skryté, které praze 
dávají neopakovatelný genius loci.

Mgr. Alena Ježková, PhD. (*1966) 
spisovatelka a publicistka, autorka dvou desítek 
úspěšných publikací pro děti a mládež i pro 
dospělé. zabývá se zejména popularizací české 
historie. k jejím nejznámějším titulům patří praha 
babka měst, staré pověsti české a moravské, 
příběhy českých knížat a králů, prahou kráčí lev, 
strážci pražských ulic a tichá srdce i. a ii., ...
Mnozí frekventanti našich přednášek ji už 
znají, tak přemlouvání k účasti myslím je úplně 
zbytečné.
srdečně zveme i ostatní, kteří ji ještě neznají, 
je to skvělá příležitost ji poznat a odnést si 
příjemné zážitky i nové vědomosti. těšíme se 
na společný večer s vámi.

ing. arch. Martin tomešek
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KrAJiNA ČEsKÉHO rÁJE ricHArDA NÁHLOVsKÉHO  
do 11. prosince, pondělí–neděle: 9–17 hodin

Muzeum a galerie Detesk
Výstava obrazů z Českého ráje  
a abstraktních kompozic richarda 
Náhlovského. zaměřuje se na 
současnou tvorbu malíře, který se 
22. května 1957 narodil v turnově, 
v letech 1973–1977 absolvoval 
sklářskou školu v železném brodě 
a v letech 1981–1987 aVU v praze 
u prof. Františka Jiroudka. V letech 
1991–2007 žil a tvořil v Mariánských 
lázních, přesto se každoročně 
na tři čtyři měsíce do Českého 
ráje a pojizeří vracel a s výsledky 
tvůrčích pobytů seznamoval 
na někol ikadenních výstavách 
v rovensku pod troskami.  
V roce 2007 se zabydlel na jižním svahu kozákova, nedaleko Votrubcova lomu, známého 
naleziště polodrahokamů, odkud má skvělý pohled do kraje. krajina Českého ráje proto 
dodnes zůstává hlavním zdrojem podnětů pro jeho malbu, ne však jediným, protože se 
nechává inspirovat moderním evropským uměním, ale také povrchovými strukturami 
pískovcových skal a drahokamů. nenapodobuje je, ani neskrývá, že mu svou barevností 
pomáhají fantaskní malby vytvářet. nové obrazy každý rok na podzim vystavuje v rovensku 
pod troskami, ale příležitostně i na jiných místech v Česku a v zahraničí. V čase příprav 
železnobrodské výstavy se pro několik motivů vrátil na Malou skálu, kde maloval již dříve, 
ale také do Frýdštejna. 

antonín langhamer
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MĚsTsKÁ KNiHOVNA

MiKULÁŠsKÉ AKcE NA HrUBÉ HOrcE   
sobota 3. prosince
sokolovna Hrubá Horka

DĚTsKÉ MiKULÁŠsKÉ ODPOLEDNE 
od 14 hodin

zveme Vás (bez ohledu na věk) k prožití odpoledne s perfektní disko hudbou a radosti  
z pohybu dětí.
Mikuláš s čertem a andělem určitě přijde. nenechte si ujít sportovní a dovednostní hry  
i tanec.
balíčky pro děti na mikulášskou nadílku objednávejte na mob.: 725 998 310 nebo osobně  
v koloniálu na Hrubé Horce u paní Hochmanové. občerstvení jak pro malé, tak i pro 
odrostlejší, je zajištěno.

Vstupné pro dospělé 30 Kč, děti zdarma.
Pořádá TJ sokol Hrubá Horka

MiKULÁŠsKÁ zÁBAVA
od 20 hodin

zveme Vás na příjemné posezení při dobré hudbě a u dobrých horeckých specialit.  
k poslechu a tanci hrají kapelníci. 

Vstupné 70 Kč
Pořádá ČČK Hrubá Horka

Frederik Forsyth: Vypravěč
Fascinující pohled na životní příběh úspěšného spisovatele a tajného agenta britské tajné 
služby, jehož kniha den pro Šakala definovala moderní špionážní thriller.
samuel Bjork: sova
V lese kousek od osla je v podivném hnízdě ze sovího peří nalezeno tělo sedmnáctileté dívky, 
jež se před tím ztratila z domova pro problémovou mládež...
radka Třeštíková: Bábovky
nová kniha radky třeštíkové čtenářky překvapí upřímnou zpovědí dvanácti žen, v jejichž 
vzájemně propletených příbězích nechybí ironie, humor, bolest i nenávist.
Milan Kundera: Život je jinde
román situovaný do roku 1948 napsal kundera česky v roce 1969, ale poprvé vyšel až ve 
Francii v roce 1973.

otevírací doba: úterý–pátek: 9–17.30 hodin 

z knižních novinek
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sPOLEK zDrAVOTNĚ POsTiŽENÝcH ŽELEzNOBrODsKA  

zdeněk svěrák a kol.: Půlstoletí s cimrmanem
Unikátní knížka, která vychází při příležitosti padesáti let divadla Járy Cimrmana, přibližuje 
obrazem i textem neznámou tvář nejslavnějšího českého divadelního souboru.
Evžen Boček: Aristokratka na koni
třetí díl humorných osudů mladé aristokratky na restituovaném zámku.
Joanne K. rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě
Harry potter se vrací po letech jako přepracovaný zaměstnanec Ministerstva kouzel a otec tří 
školáků. Jenom počítejte s tím, že kniha je psána jako divadelní scénář.

dana Hudíková a irena Matoušová

MĚsTsKÁ KNiHOVNA

  7. 11. úřední den od 14 hodin.

  9. 11. Šlápoty „odpoledne v bozkově“. 

  odjíždíme zvláštním autobusem ve 12 hodin od sklářské školy. navštívíme  
  bozkovské jeskyně, potom vystoupáme na ochoz věže kostela v bozkově,  
  prohlédneme si sousoší u kostela a napijeme se ze studánky s léčivou vodou  
  (vezměte si láhev). Šlápoty zakončíme posezením v dřevěnce. Cena za dopravu  
  40 kč, vstup do jeskyní 80 kč (nad 65 let), ostatní 100 kč. Je třeba se přihlásit  
  u p. petružálkové. V případě malého zájmu se výlet nekoná.

21. 11. ruční práce od 14 hodin. 

23. 11. Předadventní posezení v klubovně od 14 hodin. 
  Jako vždy vítáme přinesené občerstvení. pití zajištěno. 

není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na poříčí. sledujte aktuální 
informace ve vývěsce na tržnici.

za výbor přeje Marcela Minářová

Poděkování
děkujeme vedení  domu s pečovatelskou službou za zapůjčení invalidního vozíku na 
rekondiční pobyt.
děkuji touto cestou všem 45 účastníkům rekondičního pobytu v Mariánských lázních za  
dochvilnost, dobrou náladu, dárek a projevy přízně. bylo mi s Vámi opravdu hezky.

V. petružálková

Plán na listopad
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Ohlédnutí za chorvatskem
spolek zdravotně postižených železnobrodska uskutečnil ve dnech 10.–17. 9. ozdravný 
pobyt v Chorvatsku v letovisku pakoštane, kterého se zúčastnilo 48 členů. pobyt zajistila 
opět Ck adria sun brno, která nám již tradičně vychází vstříc. Ubytováni jsme byli na 
kvalitní urovni ve vile drago. prostředí a  blízkost moře bylo hodnoceno kladně, protože 
vyhovovalo potřebám lidí s handicapem. na své si přišli i vegetariáni, stravování bylo pestré 
a kvalitní. lidé využívali pobytu k různým aktivitám, které jim jejich postižení dovolovalo. 
někteří své tělo utužovali třeba jízdou na kole nebo podnikali vycházky do okolí, věnovali 
se plavání v moři, zvlášť astmatici lokali plnými doušky slaný mořský vzduch. Mořská voda 
dělala dobře těm, kteří mají kožní problémy. Večery věnovali zábavě i poslechu kytary  
p. Šefra, vyměňovali si názory na své neduhy, ale hlavně na ně zapomínali a to byl také 
jeden z hlavních důvodů pobytu. Vyskytl se tam také nějaký mráček, ale jsme jenom lidi. 
Hlavně, že dobrá nálada nikoho neopustila a jsme tomu rádi. pobytu se zúčastnili kardiaci, 
diabetici, členové s postižením sluchu, s postižením nosného aparátu, astmatici a někteří 
s cévním onemocněním. ti všichni si dobili baterky na další rok. poděkování patří všem, 
kteří svým přispěním pomohli prožít týden u moře, ke kterému se možná někteří již nikdy 
nedostanou. Jsme proto rádi, že se pobyt uskutečnil. Celý pobyt byl hezký, úspěšný, všichni 
se ve zdraví vrátili a proto určitě splnil svůj účel.

Josef brynda, předseda
Upřesnění platby na jarní Harkány 2017
doprava (z prahy do Harkán), polopenze a ubytování: 7 000 kč.
permanentky – zatím platí 1 350 kč (pro starší 62 let), 1 750 kč (pro mladší 62 let) – pokud 
lázně permanentky zdraží, bude cena vyšší.
kdo si sjednal cestovní pojištění: 290 kč.
platbu budeme vybírat v pondělí 5. 12. 2016 od 14–15 hodin v klubovně na poříčí.
dopravu ze železného brodu do prahy a následně zpět zajistíme. poplatek budeme vybírat 
až na jaře podle smluvní ceny, proto sledujte vývěsku, kde bude uvedeno datum a částka.
termín: odjezd v pátek večer 21. 4. a návrat v neděli ráno 30. 4. 2017.
informace J. Müllerová (mob.: 733 242 475), l. Mastníková (mob.: 704 733 547).
přihlášení do 31. 10. 2016.

Kontakty: neslysici@post.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233,  
M. Paldusová: 724 462 219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 480 018 774, 
724 531 270, M. Flajšmanová: 721 861 515

V říjnových utkáních se našim dařilo méně než obvykle. domácímu Mnichovu Hradišti 
podlehly ženy 3:1 a 3:0. V dalším utkání přivítaly Varnsdorf, nad kterým naopak dvakrát 
zvítězily 3:0. Muži na domácí „palubovce“ se stráží n. nisou dvakrát 0:3 prohráli. 

TJ sokol Železný Brod – oddíl volejbalu
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ženy: utkání v sále sokolovny   
  5. 11. vs. tJ sokol tesla stráž na nisou „a“   
19. 11. vs. tJ lokomotiva liberec „b“

muži: utkání v hale
  5. 11. vs. Vrtule Frýdlant v Čechách „a“
19. 11. vs. tJ Vysoké na Jizerou „a“
začátky všech utkání jsou vždy od 10 hodin a cca od 12.30 hodin.
na všechna domácí utkání budete upozorněni na městských plakátovacích plochách.  
o výsledcích vás budeme informovat v následujícím vydání zpravodaje. 

dne 5. 10. se uskutečnil nábor mladých volejbalových talentů. nábor se pořádá pravidelně 
každou středu od 16.30 hodin v místní sokolovně (když není obsazena jinou akcí), jak jste již 
byli informováni v říjnovém vydání. prvního náboru se zúčastnilo 14 nováčků! tímto zveme 
další a další, kteří mají zájem se věnovat tomuto kolektivnímu druhu sportovního odvětví! 
sportu zdar a volejbalu zvláště.

Jarda paldus, za oddíl volejbalu 

železný brod, fotbalové hřiště
muži „B“ – okresní přebor
  5. 11. vs. nová Ves (14 hod.)

železný brod, sportovní centrum (hala)
regionální liga
12. 11. vs. turnov (18 hod.)
  6. 11. vs. Jičín (od 18 hod.) – hrají u soupeře

V měsíci dubnu 2016 se tereza burkoňová 
zúčastnila Mistrovství České republiky v silovém 
sportu – bench press, kde získala kov nejcennější 
a stala se mistryní České republiky. díky tomu ji  
v září 2016 federace silového trojboje nominovala 
na Mistrovství světa do srbska, kam také 
odcestovala. Celá příprava na Ms probíhala ve 
Fitness Classic železný brod. na mistrovství světa 
vybojovala krásné a nečekané 2. místo a stala se 
vicemistryní světa. tímto gratulujeme a přejeme 
hodně dalších úspěchů.

Martin burkoň

rozlosování domácích dvojutkání pro listopad 2016

rozpis fotbalových zápasů rozpis zápasů v házené 

Velký úspěch Terezy Burkoňové na Mistrovství světa v srbsku 2016
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zE ŠKOLsKÝcH zAŘízENí

bude pršet, nebude pršet? tak tuhle 
otázku jsme si kladli ve středu 21. září 
ráno, kdy nás po roce čekala dětmi 
oblíbená akce – Cesta lesem pohádek. 
po krátkém deštíku vysvitlo sluníčko 
a objevila se duha.  děti z 1.–4. třídy 
nedočkavě přešlapovaly před školou, 
už aby se mohly vydat na cestu plnou 
pohádkových bytostí, dobrodružství 
a úkolů. Mezi bytosti z říše pohádek 
(Jezerní královna, bob a bobek, čerti,...) 
se nám připletli i šílení vědci se svými 
elixíry a hasič soptík s ohnivými mužíky, kde se děti učily, co nejrychleji smotat hadice  
a přenášet vodu. této akce se zúčastnily i nejmenší dětičky z MŠ stavbařů, MŠ na Vápence 
a MŠ pipice. Všem dětem se tato akce líbila a v cíli je čekala sladká odměna. nejvíce 
bodů získala třída 4. a., která navíc získala dort z Cukrárny Mikula. poděkování patří žákům 
deváté třídy, děvčatům z osmé třídy a paní učitelce roztočilové, kteří se na této akci též 
podíleli. děkujeme Cukrárně Mikula za výborný dort, který jsme získali sponzorským darem. 
a za rok ahoj! 

lada palová

V pondělí 3. října 2016 navštívily děti ze školní družiny Městskou knihovnu v železném 
brodě. V dětském oddělení nás mile přivítala paní ředitelka Mgr. dana Hudíková. prvňáčci se 
tak poprve seznámili s prostory knihovny, prohlédli si jednotlivá oddělení, knížky a časopisy,  
a protože písmenka teprve poznávají, okouzlily je hlavně krásné ilustrace v dětských knížkách 
a leporelech. V rámci týdne knihoven připravila paní knihovnice pro děti i výtvarnou dílničku, 
zaměřenou na výrobu a kresbu vlastního leporela. po úvodních rozpacích a nejistotě dětí, 

zda zvládnou roli ilustrátora, se pustily do malování 
krásných obrázků, které se všem moc povedly. 
leporela si pak děti dokončily ve své družince. 
děkuji paní Hudíkové za hezké odpoledne, za vlídné 
a trpělivé odpovědi na zvídavé dotazy dětí. Už teď 
se těšíme na další setkání.

dana Maršinská, vedoucí vychovatelka 

 základní škola Pelechovská

 základní škola Školní

cesta lesem pohádek

Návštěva knihovny
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zE ŠKOLsKÝcH zAŘízENí

den otevřených dveří nejen pro žáky 8. a 9. ročníků v oboru sklÁŘ technického skla  
a vánočních ozdob se uskuteční ve čtvrtek 24. 11. 2016 od 9–16 hodin v budově „b“ 
Městského úřadu (2. patro).
specializace foukání technického skla a vánočních ozdob je jediný učební obor tohoto druhu 
v celé České republice. žáci jsou při studiu motivovaní stipendijním příspěvkem. přijďte se 
podívat a vyzkoušet si tradiční sklářské řemeslo. budete mít možnost vyrobit si svůj vlastní 
výrobek přímo u kahanu. 

ivana kočvarová, mistr oV

zájemcům o studium v oboru design skla nebo produktový design připomínáme, že termín 
pro podání přihlášek do těchto oborů je 30. listopadu 2016. přihlášky na předepsaném 
formuláři se odevzdávají osobně nebo poštou k rukám ředitele školy.

sklářská škola si připisuje další z vynikajících úspěchů! V prestižní designérské soutěži 
Cena ludwiga Mosera, kterou vypisuje a uděluje karlovarská sklářská firma Moser, zvítězil 
v kategorii středních škol Vojtěch Hepnar (3. ročník) z oddělení Hutně tvarovaného skla 
se svým návrhem variabilního skleněného svícnu ignition. dalším velkým úspěchem je 
návrh studentky z oboru produktový design terezy rusínové (3. ročník), která převezme  
tzv. zvláštní cenu poroty za komerčně atraktivní mísy seashell. 

sklářská škola realizovala skleněné trofeje, které byly předávány v rámci 49. ročníku 
mezinárodního filmového festivalu s cestovatelskou tématikou – tourFilm 2016, jehož 
posláním je ocenit dokumentární a propagační filmy a spoty, které svou uměleckou úrovní 

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

 střední škola řemesel a služeb, MOP Železný Brod

Přihlášky ke studiu výtvarných oborů

cena Ludwiga Mosera 2016

Trofeje pro TourFilm 2016
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tvůrčí dílny určené především žákům 7.–9. tříd zŠ jsou připravené i letos! sklářská škola 
nabízí tyto odpolední kurzy zdarma. žáci základních škol si mohou vyzkoušet kreativitu  
v těchto sklářských disciplínách:  tvorba skleněných figurek a perlí, tvorba skleněné bižuterie 
a technika rytí skla. Účastníci tvůrčích dílen projdou postupně všemi třemi kurzy. termíny 
připadají vždy na pondělí – 7. 11., 14. 11., 21. 11. a 28. 11., od 16 do 18 hodin. přihlašování 
zájemců je možné do 28. 10. 2016. kontakt: sekretariat@supss.cz nebo tel.: 483 346 162.

sklářská škola i v letošním školním roce nabízí učitelům chemie a jejich žákům možnost 
vyzkoušet si práci v chemické laboratoři pod dohledem odborných učitelů naší školy. na 
žáky čeká praktická chemie s množstvím zajímavých pokusů! témata i termíny laboratorní 
práce se mohou předem individuálně dohodnout. kontakt: sekretariat@supss.cz nebo tel.: 
483 346 162.

Mga. Martin Hlubuček

sUpŠ sklářská již potřetí vyslala v jarních a letních měsících na zahraniční pobyt (3 nebo 
4 týdny) skupinu tentokrát 15 studentů 3. a 4. ročníků (absolventů), kteří si v rámci praxí 
ve firmách zvýšili své pracovní kompetence. získali doklad o praxi, tzv. europass Mobilita, 
který uznávají zaměstnavatelé a vybrané VŠ v eU. studenti působili v druhém největším 
anglickém městě birmighamu a v irském Corku. Výše grantu pokryla 100 % veškerých 
nákladů žáků na stáž a byla hrazena z prostředků evropské komise. Články studentů o jejich 
zahraničních zkušenostech si můžete přečíst na webových stránkách školy (www.supss.cz).

Mgr. kateřina Mannová

Tvůrčí dílny pro žáky základních škol

chemické laboratoře pro žáky zŠ

Odborná praxe v Evropě v rámci programu Erasmus+

přispívají k rozvoji domácího i zahraničního cestovního ruchu. autorem designu skleněných 
trofejí je student oddělení Hutně tvarovaného skla Vojtěch Hepnar.

 základní umělecká škola Železný Brod

Žákovské matiné se uskuteční v úterý 8. listopadu od 17 hodin v obřadní síni budovy 
radnice. při malém školním koncertu se představí začínající i pokročilí žáci zUŠ. 

srdečně zveme na druhý slavnostní koncert k 60. výročí založení školy s názvem 
Hluboké žestě České filharmonie, který se uskuteční v úterý 15. listopadu od 19 hodin 
v Městském divadle železný brod. podrobné informace o koncertu v sekci MĚstskÉ 
diVadlo na straně 13.

Mgr. eva lédlová, ředitelka zUŠ
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VOLNOČAsOVÉ AKTiViTY

rozsvícení vánoční stromu u svatého Václava v Horské kamenici se uskuteční v sobotu 
26. 11. 2016 od 16.30 hodin. zazpíváme si koledy, upečeme si trdelníky a letos si opečeme 
i vánoční špekáčky. těšíme se na vás.

Jarmila koňáková 

V sobotu 10. září jsme s dětmi podnikli výlet 
do okolí města Machnína. trasa vedla po 
pohraničním opevnění z 30. let. Cestou jsme 
si prohlédli několik bunkrů, tzv. řopíků, které 
jsme důkladně prozkoumali i zevnitř. Vysvětlili 
jsme dětem účel tohoto opevnění a důvod, 
proč se dochovalo doposud v takovém stavu, 
v jakém je. Cílem výletu bylo seznámení se 
situací, která pro naši republiku nastala ve  
2. polovině 30. let. dále nás cesta vedla  
k mostu přes lužickou nisu. zde se nachází 
unikátní ruční lanovka zvaná transbordér, pomocí které jsme se přepravili na druhou stranu 
a vystoupali na zříceninu hradu Hamrštejn. odsud už naše cesta vedla na vlakovou zastávku 
a my se vydali domů.

V sobotu 1. října jsme jako každým rokem  
v naší klubovně uspořádali závody pro skauty 
na počest výročí našeho zastřeleného bratra. 
letošní téma, které jsme si připravili, byla 
atlantida. na okruhu, který vedl od klubovny přes 
Malé náměstí, Šibeňák, Chřiby, Černickou skálu 
a zpět ke klubovně, měly pro děti připraveno 
celkem 12 stanovišť, na kterých plnily různé 
úkoly, kde prokazovaly svoje vědomosti, 
manuální zručnost a fyzickou zdatnost. této 

soutěže se zúčastnilo 11 hlídek z celého kraje. Hlídky brodských skautů se umístily na  
4. a 9. místě. své vítězství si z loňska opět zopakovali skauti z doks. rádi bychom poděkovali 
za pomoc při realizaci závodu. zvláštní poděkování patří rodině ságlových, jejichž syn je 
členem střediska a kteří pro nás vytvořili krásnou první cenu pomocí laserové technologie 
do skla. Všem zúčastněným gratulujeme a těšíme se na další ročník.

lenka Vetlá

Výlet do okolí Machnína 

Memoriál Tomáše Hübnera

 Kamenický klub mládeže

 skautské středisko Železný Brod
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V neděli 9. října se v kostele sv. Jakuba uskutečnil benefiční koncert sboru Generace 
Gospel Choir. V dobrovolném vstupném bylo vybráno 6 000 kč. Částka byla věnovaná na 
pomoc nemocnému Honzíkovi Hanušovi, který má vrozenou vývojovou vadu pravé ruky 
a těžkou formu epilepsie. touto cestou děkujeme panu faráři Juchovi za zapůjčení fary  

a kostela. Veliké díky patří také sboru Generace 
Gospel Choir. pokud jste koncert nestihli  
a přesto chcete Honzíkovi pomoci, můžete 
příspěvek poslat na transparentní účet číslo: 
115-2227490277/0100. pomoci můžete  
i sběrem víček, na jejichž případném předání se 
domluvíme telefonicky na mob.:  774 608 874. 
rádi bychom z této krásné akce udělali tradici,  
a v příštím roce akci zopakovali a pomohli tak 
zase někomu dalšímu.

Akce v listopadu:
Workshop vánočních přání: pátek 11. listopadu, 17–19 hodin
přijďte si vyrobit originální vánoční přání scrapbookovou technikou. na workshopu si stihnete 
vyrobit 6–10 přáníček. Materiál a zapůjčení pomůcek v ceně. Cena 200 kč. přihlášky 
zasílejte na e-mail: h.simmova@centrum-andilek.cz a info@alsinedesign.cz.

Vánoční minifocení: pondělí 14. listopadu, 9–15 hodin
nemáte ještě vymyšlené, co dát babičkám či dědečkům pod stromeček? nebo chcete 
překvapit svou drahou polovičku? nebo se prostě jen tak z radosti nechat vyfotit? Můžete 
nechat vyfotit své dítko, svou rodinu nebo jen sami sebe... připravujeme pro vás Vánoční 
minifocení. balíček sedmi upravených a pěti vyvolaných fotografií (vel. 10 x 15 cm) za cenu 
500 kč. termíny, objednání a více informací na www.centrum-andilek.cz. Fotografování 
zajišťuje fotografka lenka pileková. Jaké jsou fotografie z Vánočního focení si můžete 
prohlédnout zde: www.alsinedesign.cz.

akce se uskuteční v rodinném centru andílek na 
adrese: pelechovská 800, železný brod. 
Na této adrese naleznete i hernu pro děti. pokud 
nevíte, kam s malými dětmi, když je venku ošklivo. 
Řešíte, co s nimi podniknout v sychravých dnech  
a rádi se poznáváte s novými lidmi… těšíme se 
na vás v otevírací době: po, st, pá: 8–12 hodin 
a út, čt: 14–18 hodin. Více informací na o všech 
akcích na www.centrum-andilek.cz.

Helena simmová, rC andílek

Generace Gospel choir

 rc ANDíLEK Železný Brod 
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JUBiLEUM MĚsícE

VOLNOČAsOVÉ AKTiViTY

V listopadu oslaví své významné životní jubileum akad. soch. libuše Hlubučková, jejíž 
profesní život je spojen s autorským skleněným šperkem a významnou měrou také  
s pedagogickou činností. libuše Hlubučková absolvovala na zdejší sklářské škole obor rytí 
skla v roce 1956 a ve svém studiu pokračovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v praze 
v ateliéru kov a šperk u prof. st. libenského a J. nušla v letech 1961–1967. později byla 

návrhářkou a výtvarnicí železnobrodského 
skla a skleněné bižuterie, učila na lŠU  
a spŠ v Jablonci nad nisou. od roku 1986 
vyučovala ve střední uměleckoprůmyslové 
škole sklářské v železném brodě, kde 
výtvarně vedla obor rytého skla. libuše 
Hlubučková se ve své autorské tvorbě 
věnuje skleněnému šperku – vychází  
z možností, které jí nabízejí běžně dostupné 
skleněné polotovary, charakteristické pro 
tento region. pro některé šperky využívá 
rokajlu, foukaných prvků z čirého nebo 
zabarveného transparentního skla, které 
kombinuje s tvarovaným stříbrným drátem. 
za svou uměleckou tvorbu získala mnohá 
ocenění u nás i v zahraničí, její díla jsou 
zastoupena ve veřejných a soukromých 
sbírkách.

Akad. soch. Libuše Hlubučková

Akce v listopadu:
 4. 11. Haloweenské spaní
 5. 11. Výlet do kryštofova Údolí
 11.–13. 11. betlémské spaní v zásadě s loutkovým představením
 12. 11. Výlet do zásady
 25. 11. rozsvícení vánočního stromu
 26. 11. Malování na hedvábí – dílnička pro dospělé

Podrobné informace: sVČ Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 železný brod,
tel.: 483 389 396, web: www.ddmzb.cz, e-mail: ddm.zb@seznam.cz.

eva rydvalová, ředitelka sVČ Mozaika

 středisko volného času Mozaika 
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HÁDANKA

živnostníkem roku 2016 libereckého kraje se stala odbornice na bižuterii a sklářství paní 
Jana Havrdová.
podnikatelský nápad paní Havrdové se zrodil už při její práci v železnobrodském skle, kde 
pracovala jako vedoucí kvality. po odchodu do jiného oboru se rozhodla založit e-shop  
s prodejnou české bižuterie. po chvíli se začala věnovat nejen prodeji, ale také vlastní 
výrobě. sklu a bižuterii dává celé srdce a záleží jí i na dalších generacích tradičních výrobců. 
podpořte svými hlasy paní Janu Havrdovou, aby získala titul živnostník roku Čr stejně jako 
v roce 2013 pan karel sobotka z těpeř. Více na: www.zivnostnikroku.cz.

děkujeme touto cestou paní MUdr. Haně Gromové za krásný a pohodový zájezd do 
liptovského Jána. pro všechny zajistila zajímavý výklad o dané oblasti a všem předala  
i spoustu energie a optimismu na túrách. 

alena Matějková, za všechny účastníky zájezdu

V železném brodě se započalo se stavbou nového objektu (viz. fotografie). stavba byla 
dokončena v roce 1936. poznáte, o kterou rozestavěnou budovu se jedná?
Odpovědi zasílejte (info@zelbrod.cz) nebo telefonujte (tel. 483 333 999) na Tic Železný 
Brod nejpozději do 10. 11. 2016. Vylosovaný výherce získá vstupenku na divadelní 
představení: Víš přece, že neslyším, když teče voda.
správná odpověď říjnové hádanky: demolice roubeného domu tzv. paříkovska se 
uskutečnila v roce 1987.
správně odpovědělo pět občanů. Výhercem vstupenky na hru Už nikdy sám! se stal  
bohumil Šilhán. Gratulujeme. 

Živnostník roku 2016

Poděkování

OsTATNí
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iNzErcE

dne 2. listopadu v 11 hodin začne vysílat Český rozhlas liberec, nové rádio pro liberecký 
kraj. tímto dnem se „odpojujeme“ od Českého rozhlasu sever a vzniká autonomní liberecký 
rozhlas. dáváme vám na vědomí tuto změnu a věřím, že je to změna pozitivní a hodně lidí 
ji ocení. stáváme se tak plnohodnotnou regionální rozhlasovou stanicí libereckého kraje. 

phdr. tomáš beneš, vedoucí programu regionálního studia
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KOUPíM sKLENĚNÉ 
KOMPOziČNí TYČiNKY

POUzE sYTÉ, rŮzNÉ BArVY
TEL.: 603 370 232
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