železnobrodský

zpravodaj
Přejeme vám
bílé Vánoce

prosinec 2016

inzerce

obsah
úvodní slovo....................................................................................................................2
RADNICE INFORMUJE.........................................................................................................3
Odbor sociálních věcí..........................................................................................................5
Odbor životního prostředí...................................................................................................6
Městská policie.....................................................................................................................6
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŽELEZNÝ BROD..................................................7
MĚSTSKÉ DIVADLO.............................................................................................................9
DS Tyl Železný Brod...........................................................................................................10
Studio Hamlet Železný Brod..............................................................................................11
Městská galerie VLASTIMILA RADY.........................................................................11
KC KINO ŽELEZNÝ BROD.................................................................................................12
Městské muzeum v Železném Brodě......................................................................13
Další pozvánky ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ...................................................14
MĚSTSKÁ KNIHOVNA........................................................................................................21
SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA.........................................22
SPORT.................................................................................................................................23
ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ................................................................................................24
Základní škola Pelechovská..............................................................................................24
Základní umělecká škola Železný Brod............................................................................26
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY................................................................................................27
RC ANDÍLEK Železný Brod................................................................................................27
Středisko volného času Mozaika......................................................................................28
OSTATNÍ..............................................................................................................................29
hádanka...........................................................................................................................30
INZERCE..............................................................................................................................31
Pověření řízením redakce: Alena Matějková
Facebook: IKS Železný Brod
Redakční rada:
Eva Vozková, PaedDr. Milada Motlíková, Mgr. Eva Divinová, MgA. Martin Hlubuček
Jazyková redakce: redakční rada
Fotografie: archiv IKS
Grafické zpracování: Hana Srbová
Kontaktní e-mail pro zasílání příspěvků: zpravodaj@zelbrod.cz
Uzávěrka lednového čísla: 10. 12. 2016 do 12 hodin
Vydává Město Železný Brod nákladem 2 800 ks
náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, www.zeleznybrod.cz
IČ: 00262633, registrace: MK ČR E 10450
Tisk a DTP: Květoslav Zaplatílek – polygrafická výroba, Vesec

3

ÚVODní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
prosinec je měsícem, kdy se všeobecně bilancuje, co se v právě končícím roce povedlo
a kdy se před vánočními svátky často apeluje, aby se během nich na nikoho nezapomnělo.
Dá se říci, že do těchto myšlenek zapadá také jeden z významných prosincových dnů
vyhlašovaných OSN – Mezinárodní den dobrovolníků, připadající na 5. prosinec. Všichni
vnímáme, že dobrovolnická práce je důležitá pro celou společnost. Přestože u řady
dobrovolníků se často jedná o každodenní činnost, tak nejčastěji se o dobrovolnících hovoří
v souvislosti s událostmi většího rozsahu, například při povodních, zemětřesení, významných
kulturních nebo společenských akcích.
Když dovolíte, ani my bychom neměli v našem městě zapomínat na dobrovolnickou činnost.
Nemáme teď na mysli žádnou přírodní katastrofu, ale domníváme se, že jako dobrovolníky
můžeme označit všechny, kteří se nezištně podílejí na práci ve spolcích, klubech nebo sportovních
oddílech, případně sami svou činností přispívají ku prospěchu železnobrodské společnosti.
Napsat zde všechny jejich akce, to by byl zajisté velmi dlouhý výčet a neradi bychom na někoho
či jeho akci zapomněli. Řada Broďáků se ostatně oněch akcí aktivně nebo pasivně účastní.
Bezesporu tak můžeme konstatovat, že také díky dobrovolníkům je život ve městě bohatý jak po
kulturní, tak po sportovní stránce. A za to jim bez diskuse patří velké poděkování.
Stejně tak je potřeba vyjádřit poděkování všem členům komisí, které pracují jako iniciativní
a poradní orgány Rady města. I zde se jedná o dobrovolnickou činnost. Všechny komise
vykonaly za uplynulý rok kus práce, zahrnuly Radu města řadou podnětů. Co nás mrzí, je
skutečnost, že někteří občané města by rádi viděli, aby komise měly moc rozhodující. To
skutečně nejde a bylo by to i proti samotnému zákonu o obcích.
Město se pak snaží podporovat dobrovolnickou činnost mimo jiné také prostřednictvím vlastních
dotačních programů. V městském rozpočtu nebo případnou rozpočtovou změnou bylo na tyto
účely vyčleněno dostatečné množství finančních prostředků. Kulturně-společenská i sportovní
komise posoudily velmi pečlivě předložené projekty i s ohledem na možný příliv financí
na městské dotace v následujících letech. V drtivé většině případů pak Rada města nebo
Zastupitelstvo města schválily návrhy komisí na přidělení patřičných finančních částek. Patří
dík oběma komisím, že se v této otázce chovaly velmi odpovědně, byť byla někdy debata nad
některými projekty uvnitř komisí vzrušenější. Je potřeba také znovu zdůraznit, že pravidla pro
přidělování městských dotací vycházejí ze zákona, tudíž nemohou být jakkoliv benevolentní.
Přesto si přejeme, aby se v příštím roce zvýšil počet předložených projektů a byla tak ve větší
šíři podpořena spolková a sportovní činnost ve městě.
Dovolte nám tedy ještě jednou poděkovat všem lidem v Železném Brodě, kteří se na životě
ve městě podílejí jakoukoliv formou dobrovolnické činnosti. Můžeme je ubezpečit, že si jejich
práce skutečně vážíme.
Všem obyvatelům našeho města děkujeme za společně prožitý letošní rok. Přejeme vám
klidné a spokojené vánoční svátky. Přejeme vám, abyste si během nich odpočinuli, každý po
svém, jak je zvyklý a co preferuje. Někdo návštěvu příbuzných a známých, někdo sportovní
aktivitu, někdo knihu a někdo jen tak televizi a k ní vánoční cukroví. Prostě, přejeme vám
vánoční pohodu.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod
z 15. zasedání konaného dne 24. 10. 2016
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 15. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Žel. Brod
souhlasí s provedením rozpočtových opatření č. 5 za rok 2016
schvaluje na návrh sportovní komise 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 (vzor veřejnoprávní smlouvy je přílohou tohoto
usnesení) na tyto dotace: 1) 400 000 Kč TJ Fotbalový klub ŽBS Železný Brod (nábřeží
Obránců míru 586, IČO 60253606) na projekt Provoz a údržba fotbalového hřiště 2016
a neschvaluje na návrh sportovní komise 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: 1) 69 440 Kč Stanislav Gajzler,
468 22 Železný Brod na projekt Gabriela Vrablíková a schvaluje na návrh člena zastupitelstva
RNDr. Martina Smoly dotaci z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném
Brodě na rok 2016 v rámci 2. výzvy na následující projekt tomuto subjektu a uzavření
veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci: 1) 10 000 Kč Stanislav Gajzler, 468 22 Železný Brod
na projekt Gabriela Vrablíková
schvaluje převod majetku příspěvkové organizaci ZŠ Pelechovská 800 zakoupeného pro
školní kuchyň dle f. č. 160101620 ke dni 27. 10. 2016
bere na vědomí studii na rekonstrukci a zatraktivnění areálu Městského koupaliště
v Železném Brodě zpracované Ing. Jaroslavem Mackem a odhad nákladů na jeho
rekonstrukci ve výši cca 20 mil. Kč
schvaluje uzavření kupní smlouvy na převod pozemku parc. č. 2205 v k. ú. Železný Brod
mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633, se sídlem náměstí 3. května 1, Železný Brod
a Vodní elektrárnou Železný Brod a. s., IČO 64789641, se sídlem Riegrovo náměstí 15,
Semily, kupní cena je 41 496 Kč
schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1003991612 na převod
pozemku parc. č. 2426/8 v k. ú. Železný Brod mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633,
náměstí 3. května 1, Železný Brod a ČR-Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a,
Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774
neschvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 256 – ostatní pl. jiná plocha, o výměře 101 m2
a parc. č. 257/1 – zahrada, o výměře 325 m2, vše v k. ú. Železný Brod.

Usnesení Rady města Železný Brod
z 34. zasedání konaného dne 31. 10. 2016
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 34. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 33. schůze Rady města Železný Brod
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radnice informuje
jmenuje s účinností od 1. 11. 2016 vedoucím odboru územního plánování a regionálního
rozvoje Městského úřadu Železný Brod Mgr. Martina Řeháka
schvaluje poskytnutí odměny za úspěšné plnění pracovních úkolů ve II. a III. čtvrtletí 2016:
1) ředitelce Městského muzea Mgr. Petře Hejralové; 2) jednateli Technických služeb města
Železný Brod panu Ivo Havlíčkovi; 3) řediteli Bytového podniku města Železného Brodu panu
Miloši Havlíkovi; 4) jednateli Tepla města Železný Brod, s. r. o. panu Jaroslavu Tichánkovi
schvaluje použití fondu investic SVČ Mozaika Železný Brod na pořízení včelína a na stavbu
loděnice s altánem
schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2016 SVČ Mozaika Železný Brod
schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytování informací z databáze jízdních řádů“ mezi
Městem Železný Brod a společností CHAPS spol. s. r. o., Bráfova 1617/21, 616 00 Brno,
IČO 47547022 za cenu 6 500 Kč/rok bez DPH za jednu zastávku a ukládá vedení města
pokračovat dál v jednání o doplnění jízdních řádů vlaků na autobusové zastávce „Železný
Brod, sokolovna“
bere na vědomí podpis smlouvy s firmou Profes projekt spol. s. r. o., Vejrichova 272, 511 01
Turnov, IČO 46506942 na zpracování projektové dokumentace Chodník Těpeřská ulice za
cenu 70 500 Kč bez DPH (projekční práce) a 450 Kč bez DPH/hodinu autorského dozoru
pověřuje starostu města podpisem smlouvy č. OLP/4907/2016 s Libereckým krajem,
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO 70891508, na poskytnutí dotačního příspěvku na akci
Zajištění akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko – Ukliďme Železný Brod a schvaluje přijetí
dotace na akci Zajištění akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko – Ukliďme Železný Brod ve výši
12 195 Kč od Libereckého kraje
souhlasí s podpisem Smlouvy o právu stavby s paní Renatou Havlíkovou, jejímž
předmětem je založení práva provést stavbu chodníku ve Školní ulici, na pozemku ppč. 397
v k. ú. Železný Brod
bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy mezi Městem Železný Brod a Janem
Kolmanem, IČO 76342638, Dolní Štěpanice 33, 514 01 Benecko na likvidaci kůrovcové
hmoty a následné domýcení porostu 3B11 v objemu cca 200 m3 za cenu 760 Kč/m3
bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy mezi Městem Železný Brod a společností
Technické služby města Železného Brodu, IČO 27260887, Příkrá 140, 468 22 Železný Brod
na opravu veřejného osvětlení v ulici nábřeží Obránců míru v lokalitě přírodní divadlo za
cenu 110 000 Kč bez DPH
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zpracování technické
projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci z OPŽP – prioritní osa 1 pro město
Železný Brod“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem Ing. Vladimírem Pavlíkem,
Najdrova 2183, 252 63 Roztoky, IČO 76389570 za cenu 170 390 Kč bez DPH na „Zpracování
technické projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci z OPŽP – prioritní osa 1 pro
město Železný Brod“
bere na vědomí uzavření příkazní smlouvy „Úpravy učeben a bezbariérové řešení
ZŠ Pelechovská, Železný Brod – administrátor projektu“ uzavřené mezi Městem Železný
Brod a společností eFact, s. r. o., Pomněnková 4, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO 27309304
za cenu 59 100 Kč bez DPH
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schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Sokolovna odkanalizování – dešťová kanalizace“
v Železném Brodě uzavřené mezi Městem Železný Brod a Technickými službami města
Železný Brod s. r. o., Příkrá 140, 468 22 Železný Brod, IČO 27260887 za cenu 2 409 100 Kč
včetně DPH a souhlasí s udělením výjimky z Vnitřní směrnice č. 1/2015 na akci
„Odkanalizování sokolovny – dešťová kanalizace“
odkládá rozhodnutí o výsledku výběrové řízení na stavební zakázku malého rozsahu „Oprava
střechy Průmyslová čp. 313, 314 v Železném Brodě“ a požaduje doložit prokazatelným
způsobem seznam oslovených firem
souhlasí s pokácením části porostu 2A5 na LHC Město Železný Brod na ppč. 2518/1,
k. ú. Železný Brod, s podmínkou uhrazení ceny za předčasné smýcení lesního porostu
stanovené znalcem ve výši 15 810 Kč společností ATOL - Mat, s. r. o., Štefánikova 895,
468 22 Železný Brod, IČO 25419889
souhlasí s pokácením 14 stromů v lokalitě Záskalí u chatové osady s podmínkou, že těžbu
provede specializovaná firma z oboru
schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Železný Brod a Zdeňkou
Polákovou, předmětem smlouvy je právo provést opravu povrchu komunikace pro pěší na
části pozemku pč. 12/1 v k. ú. Železný Brod
schvaluje přidělení bytu č. 32 v DPS Železný Brod
bere na vědomí změnu pořadí zakázky „Dodávka elektrické energie pro město Železný
Brod“, dochází ke změně pořadí uchazečů na 2. a 3. místě v celkovém pořadí

	Odbor sociálních věcí
Hledáme náhradní rodiče pro opuštěné děti
Opuštěné děti nepoznaly život ve fungující rodině. Odborníky jsou tyto děti označovány
jako děti ohrožené, neboť pro svůj další vývoj vyžadují zvýšenou péči a pozornost. Často
byly vážně zanedbávány, někdy i týrány a zneužívány, chybí jim pocit bezpečí blízkého,
rodinného prostředí. V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí
své rodiny. Nemůže-li dítě vyrůstat ve vlastní rodině, je na místě hledat optimální formu
náhradní výchovy, což může být pěstounská péče.

Mohli byste být náhradními rodiči – pěstouny?
V regionu Železnobrodska spolupracujeme s 20 rodinami, které pečují o děti, o které se
nemohou starat z různých důvodů jejich vlastní rodiče. Jsou to pěstounské rodiny a v nich je
pečováno celkem o 29 dětí. Další opuštěné děti čekají v dětských domovech a jejich přáním
je najít „svou“ náhradní rodinu, kde by byly šťastny.
Měli byste ještě volné místo u stolu i ve svém srdci? Dokázali byste nabídnout dětem
srdečný vztah, stabilní zázemí a domov? Více informací: Mgr. Halamová, mob.: 728 17 126,
Bc. Jarešová, mob.: 777 718 903.
Bc. Eva Sasková, vedoucí sociálního odboru
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	Odbor životního prostředí
Omezení provozní doby ve sběrném dvoře pro zimní období
Pro zimní období (listopad 2016 – únor 2017) je ve sběrném dvoře omezen provoz, a to
následovně: pondělí, středa, pátek 9–16 hodin.
V ostatní dny je provoz nezměněn: úterý, čtvrtek: 9–14 hodin, sobota: 9–12 hodin. Provoz je
omezen z důvodu chybějícího osvětlení v prostoru sběrného dvora a malého využívání ze
strany občanů v tomto období.
Miloš Pala, odpadové hospodářství města

	Městská policie
Informujeme
V posledních dvou měsících prováděla městská policie odchyt toulavých koček v lokalitě
sídliště Na Vápence a v okolních ulicích. Byly odchyceny desítky koček, které byly převezeny
na veterinu k vyšetření, kde byly vykastrovány, označeny čipem a následně opět vypuštěny
do místa odchytu. U žádné z odchycených koček nebyly zjištěny choroby nebo onemocnění,
které by mohly ohrozit zdraví obyvatel.
Na podzim proběhlo pět dopravních akcí zaměřených na dodržování nejvyšší povolené
rychlosti. Bylo zjištěno několik desítek porušení zákona. Většina případů byla vyřešena
v blokovém řízení.
Celkem bylo v období od 1. 9. 2016 do 10. 11. 2016 přijato 580 oznámení, 75 z nich bylo
vyřešeno v blokovém řízení, 45 případů bylo řešeno ve spolupráci s policií ČR. Dalších
15 případů bylo předáno k dořešení správnímu orgánu. Zbytek případů byl vyřešen
domluvou, nebo se jednalo o žádosti o pomoc, které nemají trestněprávní charakter.
Upozorňujeme
Vzhledem k blížící se zimě MP Železný Brod upozorňuje občany, že dojde ke zvýšené
kontrole parkování a to zejména v místech, kde by vozidla bránila bezpečnému průjezdu
nebo údržbě komunikace. Vozidla stojící v místech, kde budou tvořit překážku, budou
odtažena. Dohled bude nejvíce zaměřen na sídliště Na Vápence a na Jiráskovo nábřeží
dále ulice Těpeřská, Štefánikova, Poštovní a Sokolská. Žádáme občany, aby využívali
k parkování místa k tomu určená. Pomohou tím ke zvýšení bezpečnosti v dopravě a sobě
ušetří v předvánočním čase nemalé finanční prostředky.
Kontakty
e-mail: mestska.policie@zelbrod.cz, mob.: 602 646 188, velitel MP: p.hrinik@zelbrod.cz
Šťastné prožití vánočních svátku a hodně úspěchu v novém roce 2017 vám za městskou
policii Železný Brod přeje
velitel MP sstr. Hriník Pavel
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Turistické informační centrum Žb
Otevírací doba
pondělí–pátek: 9–12 a 12.30–16 hodin, sobota: 9–13 hodin
V prosinci bude zavřeno ve dnech 24. 12. 2016 – 1. 1. 2017 (svátky a inventura zboží).
Od 2. 1. 2017 rozšiřujeme otevírací dobu. Ve všední dny bude otevřeno vždy již
od 8 hodin.

Aktuální předprodej vstupenek v TIC Železný Brod
a na www.evstupenka.cz
• 2. 12. od 18 hodin Swingový večer
• 3. 12. Barborkovsko-Andílkovské nadílení
• 11. 12. od 19 hodin Víš přece, že neslyším, když teče voda (Agentura Harlekýn Praha)
• 16. 12. od 19 hodin Havrane z kamene – premiéra (DS Tyl Železný Brod)
• 17. 12. od 19 hodin Pecha Kucha Night / vol. 19
• 30. 12. od 19 hodin Spolu – premiéra (Studio Hamlet Železný Brod)
• 21. 1. od 20 hodin Městský ples

V prodeji
• od 9. 12. 2016 Jízdní řády Libereckého kraje (autobusové a vlakové spoje)
• 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), nakladatelství Bor

Met opera
přímé přenosy Metropolitní opery New York začínají (v částce 350 Kč je zahrnuta doprava
zpět do Železného Brodu po skončení přenosu)
• 10. 12. od 18.45 hodin	K. Saariaho: Láska zdaleka
• 7. 1. od 18.45 hodin G. Verdi: Nabuco
• 15. 1. od 15.30 hodin G. Verdi: Nabuco – repríza
• 21. 1. od 18.45 hodin	Ch. Gounod: Romeo a Julie
Akce se koná ve spolupráci s kinem Kino Jitřenka Semily.

Vánoční zájezd
Pojeďte v pátek 2. prosince 2016 načerpat vánoční atmosféru na trhy do Bautzenu (Budyšína)
se zastávkou na nákupy v Žitavě.
Program: odjezd 8.30 hodin ze Železného Brodu (autobusové nádraží), 9 hodin DPS
Radvánovice, zastávka v Žitavě s pauzou na nákupy
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Turistické informační centrum Žb
přejezd do Budyšína – prohlídka vánočně vyzdobeného historického centra města
předpokládaný návrat cca ve 21 hodin
Cena: 180 Kč/osoba (platba předem)
Hlásit se můžete v TIC Železný Brod, v autoškole Novotný nebo na mob.: 603 213 025.

Městský ples
Uskuteční se 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 nejen půlnoční překvapení. Prodej vstupenek 59 Kč/osoba, 99 Kč/pár.

Grafika propagačních materiálů / Železnobrodský jarmark
a Skleněné městečko
Vyhlašujeme tímto soutěž na grafické řešení propagačních materiálů ke dvěma významným
městským akcím.
Jedná se o:
1) tradiční městskou slavnost Železnobrodský jarmark se spoustou atrakcí a lidovými
hospůdkami, která se uskuteční v termínu 9.–11. 6. 2017
2) festival sklářského řemesla Skleněné městečko, který proběhne 16.–17. 9. 2017.
Pro propagaci těchto dvou významných kulturních akcí města potřebujeme kvalitní
a nápadité propagační materiály (plakáty, pozvánky, inzeráty), podrobněji viz níže.
Podoba soutěžního návrhu
Zájemce odevzdává grafický návrh plakátu k jedné z výše uvedených akcí, který však musí
být předložen alespoň ve dvou různých variantách. Je možné odevzdat návrh k oběma výše
uvedeným akcím.
Technické parametry návrhu: formát plakátů A3, barevný tisk
Návrhy se doručují v zalepené obálce a označené jménem autora na zadní straně tisku.
Termín odevzdání: do 30. 1. 2017 osobně v kanceláři IKS nebo poštou na adresu:
TIC Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod
Hodnotícími kritérii bude: kreativní grafické řešení, vystižení charakteru akce, pro kterou
je plakát určený a dobrá sdělitelnost grafiky
Vítězný návrh bude odměněn částkou 1 000 Kč. Vítěz dále získá zakázku na výrobu
všech potřebných propagačních materiálů k oběma akcím a to s níže uvedenou finanční
odměnou:
Železnobrodský jarmark – 4 000 Kč (plakát, inzerce, leták s programem, aj.)
Skleněné městečko – 10 000 Kč (plakát, pozvánka, plakát s podrobným programem,
16-ti stránková brožura ve formátu A6, inzerce).
Potřebné podklady na plakát naleznete na http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/kulturasport-spolky/informacni-kulturni-stredisko/mestske-akce/.
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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

městské divadlo
Přijmeme správce divadla
Nabízíme zajímavou a pestrou práci s možností seznámit se s osobnostmi z hereckého
prostředí a vidět nespočet krásných divadelních představení. Nástup možný ihned. Jste-li
aktivní se zájmem o kulturní dění, přijďte se informovat na TIC Železný Brod.

SWINGOVÝ VEČER

pátek 2. prosince od 18 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Tradiční swingový pořad pod taktovkou Rudy Műllera.
Program: Swingová prťata ZUŠ Železný Brod, Big Band Železný
Brod a Big´O´Band Marka Ottla, Jan Kříž (host večera)
Jan Kříž (*1985) Liberec
Český divadelní herec, zpěvák, režisér a scénograf. Je
dvojnásobným držitelem ceny Thálie, a to za ztvárnění Dannyho
v Pomádě a za roli staršího Michala v muzikálu Děti ráje.
Vstupné 60 Kč. Předprodej probíhá v TIC Železný Brod
a na www.e-vstupenka.cz
Pořádá IKS Železný Brod

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...
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městské divadlo
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 probíhá v TIC Železný Brod
a na www.e-vstupenka.cz.

Připravujeme
• 18. 1. od 19 hodin Vyšetřování ztráty třídní knihy
(hra Járy Cimrmana v podání divadla Dívadlo za 125 kop grošů)
• 10. 2. od 19 hodin Z muzikálu do muzikálu II (SDS Lomnice n. Popelkou)

DS Tyl Železný Brod
Tomáš Pěkný: Havran z kamene – premiéra
pátek 16. prosince od 18 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Čarodějnici, které říkají Mladá je právě sto let a chystá se složit zkoušku z čarování. Do děje
však neočekávaně vstoupí dívka Juliána a celý příběh začne nabírat zcela jiný směr.
V poetickém příběhu o ceně skutečného přátelství, určeném pro velké i trochu menší
diváky vystoupí Milena Procházková,
Iva Kesnerová, Štěpánka Borovičková,
Kateřina Hartlová, Helena Mališová,
Luboš Hudský, Jáchym Kořenský
a Karel Svoboda. Na společném díle
dále spolupracují Dana Seidlová, Jonáš
Kobr, Mirek Hanka a Tomáš Kesner.
Vhodné pro děti od 10 let
Vstupné: 50 Kč
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	Studio Hamlet Železný Brod
SPOLU – naše premiéra

pátek 30. prosince od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Premiéra autorské hry oceňovaného dramatika Tomáše
Vůjtka, držitele mnoha cen české divadelní kritiky. Hra
o dvou hvězdách předválečného filmu, kterým po válce
jejich „spořádaní“ spoluobčané „nadali do německých
kurev“. Hra nejen o tom, že Baarová má oči mandlové
a Mandlová má oči barové, ale i o těch, kdo je milovali
a nenáviděli. Hra o Češích. Hra o nás.
Text skvěle kombinuje až encyklopedické, podrobné
dokumentární informace o dvou slavných českých
herečkách. Skvěle vystavěný emotivní příběh nejen
o dvou zatracených ženách, ale také o našem národu.

Ludmila Babková – tohle jméno zřejmě málokomu
bude známé. A co umělecké jméno této dámy – Lída
Baarová? Ano, tohle jméno se letos skloňovalo již
mnohokrát. Nedávno uvedený film o jejím životě
vzbudil spíše rozpačité ohlasy – tedy ten hraný. Má
k tomuto tématu co říci ještě divadlo? Samozřejmě! Přidejme však ještě jedno jméno – Adina
Mandlová. A máme dvě hvězdy SPOLU v jednom představení.
Hrají: Iva Chaloupková a Zdislava Bohuslavová, inspice a nápověda: Miroslava Gernatová,
režie: Zdeněk Lindner, hudební poradce: Daniel Balatka a světla a zvuk: Bohumír Hanka.
Vstupné 60 Kč

SPOLU – naše přání
Vážení příznivci Studia Hamlet, milí diváci, přejeme vám krásné vánoční svátky, příjemný
závěr roku letošního a vše dobré do roku příštího. Těšíme se na setkávání se SPOLU s vámi
a to nejenom v divadle.
Zdislava Bohuslavová

MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
Otevírací doba
úterý–neděle: 13–16 hodin, včetně všech vánočních svátků
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
BETLÉMY – VÝSTAVA SKLENĚNÝCH I JINÝCH
ŽELEZNOBRODSKÝCH BETLÉMŮ

3. prosince 2016 – 8. ledna 2017
vernisáž výstavy se uskuteční
v pátek 2. prosince od 17 hodin

Městská galerie Vl. Rady
Tentokrát vernisáž začne netradičně před budovou radnice
na náměstí 3. května, kde bude odhalena další figura
z velkého betlému, jehož autorem je železnobrodský
laický výtvarník Standa Pelikán. Vernisáž bude pokračovat
v Městské galerii Vlastimila Rady a představí nám betlémy jak
skleněné, tak i papírové a dřevěné.

Připravujeme
• Brody v Brodě (14. 1.–12. 2.) – výstava vítězných fotografií z fotosoutěže měst, která mají
v názvu slovo Brod
Lucie Chvalinová, referent

Výstava SALON IV
Pokračování úspěšného výstavního formátu SALON se blíží. V termínu 18. 2.–19. 3. 2017
nás čeká jeho již čtvrté pokračování! K výstavě jsou zvaní všichni kreativní jedinci, kteří si
věří a jsou ochotni vystavit obraz, grafiku, kresbu, fotografii, plastiku či jiný umělecký artefakt.
Během konání výstavy probíhá veřejné hlasování, přičemž autor s nejvyšším počtem hlasů
získává možnost realizovat v městské galerii samostatnou výstavu v následujícím roce!
Zájemci o účast si mohou registrační formulář s podmínkami pro účast volně stáhnout na
webových stránkách města, v sekci obcan>kultura-sport-spolky>galerie anebo si ho mohou
vyzvednout osobně na IKS Železný Brod. Díla pro potřeby výstavy vč. přihlášek budou
přijímány na TIC Železný Brod do 13. ledna 2017.
MgA. Martin Hlubuček

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Z vánočního programu KC Kino Železný Brod
V čase Adventu a blížícího se konce roku řada z nás bilancuje a ohlíží se zpátky. I program
železnobrodského KC Kino bude tak trochu retrospektivní. Kdy jindy se ohlédnout za
nedávnými hity než právě teď?
Zejména mladší diváci proto určitě ocení druhou šanci shlédnout divácký megahit Fantastická
zvířata a kde je najít (10. 12.) a až nečekaně úspěšný snímek Lichožrouti (17. 12.).
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Z lehce odhadnutelných pohnutek do prosincového
programu pak hned dvakrát zařazujeme volné
pokračování nejúspěšnější (nejen vánoční)
filmové pohádky posledních let Anděl Páně 2.
Nové dobrodružství popleteného anděla Petronela
a věčně pokoušejícího čerta Uriáše budete moci
shlédnout na začátku měsíce v tradičním čase
kina určeného dětem (3. 12.) a pak v předvečer
Štědrého dne (23. 12.).
Bezmála 150 diváků si loni touto dobou nenechalo v našem kině ujít očekávané nové
Hvězdné války. Letos přinášíme do kina snímek Rogue One: Star Wars Story, který dějově
předchází slavné sérii Star Wars. O diváckém zájmu netřeba pochybovat, snímek proto opět
zařazujeme dvakrát – na druhý svátek vánoční 26. 12. jej budete moci odpoledne shlédnout
v českém znění a večer pak v originálním znění s českými titulky.
Vážení naši diváci, za všechny z KC Kino vám přeji klidný adventní čas a krásné Vánoce
a děkuji vám za vaši přízeň.
Podrobné informace o celém programu včetně odkazů na filmové upoutávky hledejte na
www.kinobrod.cz.
David Pešek

Městské muzeum v Železném Brodě
Městské muzeum v Železném Brodě, sklářská expozice
Expozice bude v měsíci prosinec otevřena ve dnech: 9.–11. a 16.–18. 12. 2016.
(1. 1. 2017 zavřeno)

VŠECHNO NEJLEPŠÍ!
do 26. února 2017

Městské muzeum v Železném Brodě
Výběr z tvorby šperkařky Libuše Hlubučkové při příležitosti jejího letošního životního jubilea.
Zapůjčeno z muzea
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
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Městské muzeum v Železném Brodě
SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM LETNÍ SKLÁŘSKÁ DÍLNA 2016
do 29. ledna 2017

Městské muzeum v Železném Brodě
Práce účastníků letošního ročníku sklářského symposia Letní sklářská dílna můžete vidět
ve sklářské expozici. Pozvání na jubilejní pátý ročník LSD přijali a svá díla prezentují Anna
Polanská, Lucie Kořenská-Švitorková, Karolína Kopřivová a Jakub Berdych st.
Vstupné na výstavy je v rámci vstupného do muzea

Městské muzeum v Železném Brodě – Běliště
Expozice bude v měsíci prosinec otevřena ve dnech: 1.–4., 10., 11., 17., 18., 25.
a 31. 12. 2016. (1. 1. 2017 zavřeno)

VÁNOČNÍ TRHY NA BĚLIŠTI

30. listopadu – 4. prosince, otevřeno: 9–17 hodin

Městské muzeum v Železném Brodě – Běliště
Od středy do neděle proběhne další ročník tradičních Vánočních trhů. V prostorách
národopisné expozice Městského muzea na Bělišti bude připravena bohatá nabídka
vánočního a dárkového zboží. Zakoupením výrobků budete moci podpořit také Spolek
zdravotně postižených Železný Brod. SVČ Mozaika připraví pro mladší návštěvníky
tvůrčí výtvarnou dílnu. V sobotu v 11 hodin vystoupí žáci ZUŠ Železný Brod pod vedením
Rudy Műllera, kteří zahrají vánoční melodie ve swingové úpravě. Předvádění řemesel
a rukodělných technik obstará letos pan Zdeněk Horna s vyřezáváním dřevěných betlémových
figurek (středa, čtvrtek, pátek), společně s paní Alenou Matějkovou s výrobou vánočních
dekorací (středa, čtvrtek, neděle) a tradičně také paní Věra Poláková s paličkovanou krajkou
(pátek, sobota) a paní Zdena Štrohalmová s výrobou skleněných figurek (čtvrtek, pátek).
Chybět nebude ani občerstvení s oblíbeným tradičním Bělišťákem, který si budete moci
vychutnat za doprovodu našeho flašinetu.
Vstupné: 5 Kč a 10 Kč

další pozvánky ze žb a okolí
ZIMNÍ SKLÁŘSKÉ PÁTKY
aneb PO STOPÁCH SKLENĚNÉHO SKŘÍTKA
do 17. března 2017

Železný Brod
Jedinečná možnost navštívit vždy v pátek sklářské firmy
a užít si neopakovatelný zážitek.
Do akce jsou zapojeny: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod,
Minimuzeum skleněných betlémů, Městské muzeum v Železném Brodě, sklářská expozice,
Městská galerie Vlastimila Rady a sklářské firmy DT Glass s. r. o., Detesk, s. r. o.,
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další pozvánky ze žb a okolí
AAC, s. r. o., Glasstech s. r.o., Ateliér Pavlíny Čambalové a Lampglas
s. r. o.. 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

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, která je
zaměřena na současnou tvorbu malíře.

LUDMILA MATOUŠOVÁ / AKVARELY SOCHY KOLÁŽE
16. prosince 2016–19. února 2017

Muzeum a galerie Detesk
Výstava akvarelů, koláží a soch malířky a grafičky Ludmily Matoušové (*1924) z Turnova.
Při příchodu na výstavu nás osloví kytice převážně lučních květin, namalované s až
obdivuhodnou virtuozitou. Jsou nejen osobitým, ale také důležitým námětem její tvorby,
ale zdaleka ne jediným. Namalovala krajiny z okolí Turnova, Malé Skály a Pasek nad
Jizerou. Věnovala se také grafice, především linorytům, s náměty z rodinného prostředí
a mezilidských vztahů. Jejich prostřednictvím se v 60.–70. letech názorově nejvíce
přibližovala tendencím moderní malby. Na výstavě se s nimi ale nesetkáme právě tak, jako
s ilustracemi pro Státní pedagogické nakladatelství v Praze, Severočeské nakladatelství
v Liberci a zatím naposledy pro Nakladatelství Bor. Pro knihu Drobečků z pobejtek od
Františka K. Pacholíka vybrala ilustrace vzniklé již před lety, ale k radosti nás, kteří její
tvorbu sledujeme, jsme zjistili, že čas jim neubírá na zajímavosti a životnosti. V početném
výběru se na výstavě představuje tvorba z posledních let – koláže. Když se jim začala
věnovat, rozpomínala se na mladá léta, kdy pozorně sledovala české výtvarné umění
po překonání tíživé atmosféry kultu osobnosti a výtvarníky nenáviděného, ale politiky
vnucovaného socialistického realismu. Ubránila se mu, ale vědoma si odpovědnosti za
rodinu, k níž nepatřily jen tři děti – syn a dvě výtvarně nadané dcery Milada a Vlasta,
ale také tendence moderního umění nekompromisně hájící manžel Dalibor, vlastní
tvorbou raději neprovokovala. Představy o moderním umění naplno uskutečňuje až nyní,
a s každou koláží dělá radost všem, kteří se o její tvorbu zajímají.
Na výstavě si připomeneme také její sochařskou tvorbu. Málokdo ví, že se na pražské
uměleckoprůmyslové škole nejdříve hlásila k sochaři Janu Laudovi, ale ten zastával názor,
že sochařina je práce pro chlapy. Proto studovala u profesora Josefa Nováka. Její pobyt na
umprum přerušily události z konce 2. světové války. Po jejím skončení se přihlásila do ateliéru
profesora Karla Svolinského. Rozuměli si, protože z malířských technik měli nejraději akvarel
a z přírody květiny, oba se věnovali také grafice: Svolinský dřevorytu, Matoušová linorytu.
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Po absolvování školy se již s tvůrčími problémy na profesora neobracela. V manželovi
neměla jen vynikajícího malíře, ale také znamenitého teoretika umění.
Výstava v Muzeu a Galerii Detesku je příležitostí k poznání umělkyně, která v našem kraji
žije a tvoří od začátku 50. let, ale také možností společně se s ní radovat ze života výtvarně
přetlumočeného moderními výrazovými prostředky. V čase předvánočním a vánočním paní
Matoušová návštěvníky potěší také dvěma ze dřeva vyřezanými Betlémy.
Antonín Langhamer

MIKULÁŠSKÉ AKCE NA HRUBÉ HORCE
sobota 3. prosince

Hrubá Horka, sokolovna

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

ADVENTNÍ KONCERT – JANÁČEK
neděle 4. prosince od 16 hodin

kostel sv. Jakuba Většího Železný Brod
Druhou adventní neděli se představí pěvecký sbor Janáček z Jablonce nad Nisou, špičkové
pěvecké těleso mezi amatérskými soubory s dlouholetou tradicí. Sbor byl založen v roce
1949 a v současné době má šedesát členů všech věkových skupin. Uměleckou vedoucí
sboru je paní Olga Fröhlichová, manažerem pan Pavel Kopáček, sólisty paní Dana
Zahrádková (soprán) a pan Josef Stašík (tenor). Bohatý repertoár pěveckého souboru
Janáček reprezentují skladby různých časových období. V podání souboru můžeme slyšet
duchovní skladby, operní sbory či upravené lidové písně. Sbor má nahrány gramofonové
desky, audiokazety, CD a také nahrávky v Českém rozhlase. Pěvecký sbor Janáček je
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velmi činný v zahraničí. Vystupoval s prestižními hudebními tělesy, projel řadu zemí Evropy,
koncertoval v USA. Soubor má za sebou mnoho vystoupení také na půdě naší republiky.
Mezi nimi jmenujme účast sboru na Pražském jaru v roce 1986.
Vstupné dobrovolné.
Pořádá IKS Železný Brod

GOODFELLAS IN THE HOUSE … EPISODE 5
sobota 10. prosince od 19.30 hodin

Železný Brod, MC Korint
Pátý ročník akce je po Mirex28party, No Country For Old Men a Style Wars další z řady
taškařic, kterou pro vás připravujeme.
V programu zahrají F. A. King (crossover) Železný Brod, Radio Jerevan (power-country)
Potštejn, Natvrdo (electronica-punk) Semily, All Friends Dead (violence-electronica) Turnov
a Liars (hardcore-metal) Kamenický Šenov.
Vstupné 70 Kč
Pořádá Faking Bookings

XI. ADVENTNÍ KONCERT

sobota 10. prosince od 16.30 hodin

Bzí, kostel Nejsvětější Trojice
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.
Pořádá BZOS

HRÁTKY S PAMĚTÍ

úterý 13. prosince 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.
Termíny hrátek pro rok 2017 jsou: 17. 1. a 21. 2. (Možná změna termínu vyhrazena.)
Vstupné 15 Kč
Pořádá Odbor sociálních věcí MěÚ Železný Brod

II. VATIKÁNSKÝ KONCIL – PŘEDNÁŠKA
čtvrtek 15. prosince od 18.15 hodin

aula sklářské školy Železný Brod
Srdečně zveme na přednášku a besedu s Doc. PhDr. Tomášem Petráčkem, Ph.D., Th. D. na
téma II. Vatikánský koncil. I když se to na první pohled nezdá, je to tématika velice obšírná.
Doufám, že se nám dostane i za jeden večer množství cenných informací.
Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th. D. (*1972)
Teolog, kněz a církevní historik. Vyučuje na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Hradec Králové,
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kde zároveň působí jako vedoucí katedry Kulturních a náboženských studií. Jeho životopis
a dílo jsou velice obsáhlé. Hlavní oblasti jeho vědeckého zájmu jsou: Moderní církevní dějiny
české i světové, Teoretické problémy církevního dějepisectví, Otázky historické antropologie
a transkulturní komunikace.
Jsme velice rádi, že se nám ho podařilo získat na přednášku a besedu. Je to skvělá příležitost
odnést si spoustu nových vědomostí. Těšíme se na společný večer s Vámi.
Všem frekventantům našich přednášek, čtenářům našich informací a všem lidem dobré
vůle přejeme krásné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce.

Pořádá ČKA-Český ráj

Ing. arch. Martin Tomešek

BACK 2 TO THE 90´s / 80´s

pátek 16. prosince od 21 hodin

Železný Brod, MC Korint
Bezva disco akce s DJ Kifonice a Petrajs MC´S. Přijďte si zatančit na známé hity.
Vstupné 50 Kč
Pořádá Faking Bookings

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA?
sobota 17. prosince v 17 hodin

Železný Brod, náměstí 3. května (před budou radnice) – sraz
Hvězda, tři mudrci a zpívající andělé vás
dovedou do Ochranovskému sboru při ČCE
Ó křesťané, všichni v radostném plesání
v Komenského ulici (Jednota bratrská), kde
do Betléma nechať s písní pospíší!
můžete prožít radost se svatou rodinou. Bude
Hle, v jeslích leží
přichystáno i malé občerstvení. Půjdeme
andělský Král Kristus.
pěšky a malé děti mohou jet v kočárcích na
Ó pojďme, pokloňme se,
pohon maminky, tatínka, babičky, dědečka.
ó pojďme, pokloňme se Ježíši!
Na cestu vám půjčíme lucerničky. Cestou
budeme zpívat vánoční písně a koledy. Texty vám také půjčíme. Kdo pěší cestu nezvládne,
může přijít nebo přijet přímo do sboru v Komenského ulici a počkat v teple, až průvod dorazí.
Setkání se svatou rodinou bude ve velkém sále, aby nám setkání snad nenarušila nepřízeň
počasí. Vejdete se dovnitř i s dětskými kočárky. Těšíme se na vás! Pojďte s námi do Betléma!
Při této akci si můžete do svých domovů odnést Betlémské světlo, které budou místní
skauti rozdávat před budovou radnice v čase 15.30–18 hodin.
Bohoslužebné shromáždění se uskuteční v neděli 25. prosince od 9 hodin, stejně tak jako
každou neděli.
Anděl říká nejen pastýřům u Betléma: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která
bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto
vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ Prožíváme v naší
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společnosti mnohá neradostná pnutí, mnozí se proti mnohým
vymezují – slyšíme urážky, cítíme nedůvěru, ztrácí se slušnost
a s ní i radost. Nenechme se vtáhnout do rozjitřených nálad!
Udržujme si ve svém okolí slušné přátelství a lásku. Abychom žili
radostně. Důvodů k radosti je přece stále hodně! Anděl pobízel
pastýře k radosti nad narozeným dítětem. Byli jsme dětmi, máme
děti a vnoučata – můžeme se rozpomínat na radost ze života,
můžeme vidět životní radost na maličkých. Co se naučí, co dokáží,
jak se rozvíjejí, jak se dovedou usmívat a smát, jak se dovedou
přitulit! Dělejme to s nimi! To narozené dítě bylo Spasitel. Přišel
s námi žít naše problémy a trable, přišel nás povzbuzovat k radosti a přišel nás učit lásce.
Chce být naším průvodcem. Kouzelným proutkem neodstranil všechno tísnivé a zlé, ale
recept na ozdravění života má: Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem
jednejte s nimi... Jak je to prosté a jak účinné! Kolika konfliktům, nepřátelství, nepochopení
se touto moudrostí dá předejít. A kolik radosti a vděčnosti takový postoj přináší! I Bůh se
na takového člověka přejně dívá. A Ježíš dodal: „V tom je celý Zákon a Proroci.“ Tedy celé
praktické bohosloví, kterému může rozumět každý. Tomu nás Spasitel učí a k tomu nás
proměňuje. Radujme se z toho, nenechme si radost vzít. Ani o Vánocích ani nikdy jindy.
Jiří Polma
Krásné a požehnané Vánoce vám přeje Ochranovský sbor při ČCE (Jednota bratrská).

PECHA KUCHA NIGHT ŽELEZNÝ BROD / Vol. 19
sobota 17. prosince 2016 od 19 hodin

KC KINO Železný Brod
Již 19. pokračování večera Pecha Kucha Night se tentokrát uskuteční v sobotu!
PKN má i tentokrát téma, které spojuje všechny prezentující – „Architektura a místo pro
život“. Diváci získají zajímavé informace o pozoruhodných architektonických projektech,
které vznikají u nás, anebo úspěšně reprezentují Českou republiku v zahraničí. Seznámí
se s originálními a provokativními návrhy určenými pro náročné klienty, ale také s unikátní
a ekonomicky nenáročnou stavbou Zen-Houses v Liberci, která získala letošní hlavní cenu za
architekturu. Představen bude projekt záchrany industriální stavby v Lomnici nad Popelkou.
Své návrhy a realizace budou prezentovat architekti, kteří se již v oboru etablovali, ale i ti,
kteří teprve stojí na počátku své profesní kariéry. Návštěvníci během večera pochopí, proč
se za socialismu stal tzv. šumperák fenoménem českých vesnic a měst. Udělají si představu
o celém tvůrčím procesu, který musí architekti podstupovat – od hledání jednotícího konceptu,
přes různé varianty řešení, 3D vizualizace a fyzické modely až k realizaci vlastní stavby. Večer
završí krátký animovaný film a následovat bude Afterparty ve Šroubárně (industriální prostor
firmy Lhotský, Štefánikova ul.), kde bude dostatek neformálních příležitostí pro výměnu dalších
informací.
Vstupenky jsou v předprodeji od 1. 12. za 100 Kč (TIC Železný Brod). Vstupenka
s rezervací místa k sezení se prodává pouze v předprodeji za 130 Kč (42 míst)
Vstupenky zakoupené v KC Kino těsně před akcí jsou za 120 Kč
Pořádá Občanská beseda Železný Brod a PKN team
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VÁNOČNÍ POSEZENÍ DŘÍVE NAROZENÝCH
úterý 20. prosince od 15 hodin

Železný Brod, restaurace Sport (ul. Masarykova)
Předvánoční posezení spojené s drobným pohoštěním a doprovodným programem. Přijďte si
posedět, popovídat, zavzpomínat, zatančit, dobře se pobavit a načerpat vánoční atmosféru.
Pořádá Odbor sociálních věcí MěÚ Železný Brod

KOLEDOVÁNÍ NA POUŠTI

pondělí 26. prosince od 13.30 hodin

kostelíček sv. Jana Nepomuckého Na Poušti
Srdečně zveme o druhém svátku vánočním na sv. Štěpána na tradiční akci.
Na základě hlasování koledníků minulý rok zahájíme „irskými koledami“, které nacvičí
kostelíčkový filharmonický sbor. Poté se přidají všichni přítomní s koledami českými. Která
evropská země bude následovat v roce příštím rozhodnou přítomní koledníci hlasováním.
Hlasovací lístky si vyrobí každý sám, stačí napsat na papírek zemi, jejíž koledy by hlasující rádi
slyšeli. Rozhodne prostá většina odevzdaných hlasů, pro kterou evropskou zemi.
Zveme všechny zpěváky i nezpěváky z blízka i z dáli. Přijďte se potěšit srdečnou
pouštěckou atmosférou.
Kdo bude chtít koledníky a spolukoledníky
potěšit či odměnit, ať vezme nějaké vánoční
dobroty nebo jiné rychle využitelné kalorie
a dárky s sebou. Už teď každému dobrodinci
srdečně děkujeme.
Přejeme všem, potenciálním koledníkům
i nekoledníkům, krásné prožití svátků
vánočních a mnoho štěstí a zdraví v novém
roce. A těšíme se na tradičně bohatou účast!
Nejen na koledování, ale i na dalších akcích
na kostelíčku. Na svatojánskou pouť si
prosím již nyní rezervujte sobotu 20. 5. 2017.
Jsme moc rádi, že nás podporujete nejen
svou účastí.
Ing. arch. Martin Tomešek
Pořádá ČKA-Český ráj

SILVESTR PARTY

sobota 31. prosince od 21 hodin

Železný Brod, MC Korint
Přijďte se rozloučit se starým rokem a přivítat nový. K tanci, poslechu a dobré zábavě budou
hrát DJ Kifonice a Petrajs MC´S.
Vstupné 50 Kč
Pořádá Faking Bookings
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LADAKH A KAMBODŽA

pondělí 23. ledna 2017 od 18 hodin

KC Kino Železný Brod
Cestopisná přednáška harrachovské rodačky Radky Tkáčikové pro ty, kteří chtějí Ladakh
nejenom vidět, ale i prožít. Ladakh, Zanskar neboli malý Tibet, kulturně spjatý s Tibetem,
největší koncentrace buddhistických klášterů, zelené vesničky ve vysokohorské poušti.
Stále usměvaví lidé žijící tradičním způsobem v horách. Nová treková trasa mimo turisticky
navštěvované oblasti a mimo silnici, krajina nomádů i mezi horami zastrčené vesničky, údolí
říček a nádherné výhledy ze sedel. Festival v největším buddhistickém klášteře Hemis. Více
na www.tkacikova.cz.
Vstupné dobrovolné
Pořádá IKS Železný Brod

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V prosinci bude knihovna otevřena dle běžné otevírací doby (út–pá: 9–17.30 hodin)
a to až do pátku 23. 12. 2016 a v termínu 27.–30. 12. 2016. Knihy si tak budete moci přijít
vybrat či vyměnit i v týdnu mezi vánočními svátky. Věříme, že se vám kvalitní četba na dlouhé
zimní večery bude hodit.

Z knižních novinek
Patrik Hartl: Okamžiky štěstí
Nový dvojromán Patrika Hartla je možné začít číst z kterékoli strany. Příběh sourozenců
Veroniky a Jáchyma budete prožívat podle toho, který začátek zvolíte. Prožijete dva příběhy
v jednom. Jako on a jako ona. Nebo v opačném pořadí, což bude překvapivě jiné, než byste
očekávali.
Michal Viewegh: Melouch
Dva dlouholetí kamarádi a někdejší kolegové – učitelé se už pár let živí poněkud lukrativnějšími
profesemi: jeden jako gigolo a druhý jako nájemný vrah. Aby si od svých náročných povolání
na pár dní odpočali, vyrazí spolu na řeku Sázavu…
Tereza Boučková: Život je nádherný
Román s autobiografickými prvky svým způsobem završuje volný a předem neplánovaný
triptych jednoho příběhu: v Indiánském běhu se vše začíná, v Roku kohouta graduje a Život
je nádherný ho uzavírá.
Vlastimil Vondruška: Nitranská brána smrti
Při vojenském tažení do Horních Uher proti králi Štěpánovi obsadí vojska Přemysla II.
Otakara Nitru. Zatímco hlavní síly pokračují v tažení, město dočasně spravuje zástupce
českého krále Oldřich z Chlumu a má za úkol vypátrat ztracený relikviář.
Přejeme našim čtenářům i všem ostatním krásné a pohodové vánoční svátky a šťastné
vykročení do nového roku.
Dana Hudíková a Irena Matoušová
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Plán na prosinec
5. 12.		
Úřední den od 14 hodin.
30. 11.–4. 12.
Vánoční trhy na Bělišti. Navštivte naše prodejní místo,
			
kde budou připraveny naše tradiční vánoční výrobky a ještě něco navíc.
			
Těšíme se na Vás.
14. 12. 	Šlápoty – sejdeme se ve 14 hodin na Malém náměstí.
			Programem se nechte překvapit. (V. Petružálková)
21. 12.
Klub ONKO – DIA (V. Petružálková)
Oznamujeme, že plán na rok 2017 bude všem našim členům doručen během měsíce ledna.
Vážení přátelé! Rok 2016 je u konce. Snažili jsme se pro vás připravit pestrý a zajímavý
program činnosti. Věříme, že se nám to podařilo. O tom svědčí i váš zájem, zejména
o jednodenní zájezdy a ozdravné pobyty. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci
všech činností a děkujeme i vám za vaši účast.
Přejeme všem našim členům a přátelům radostné a spokojené Vánoce, hodně zdraví, štěstí
a pohody v roce 2017.
za výbor Marcela Minářová
Mariánské Lázně 24.–30. 9. 2016
V sobotu 24. 9. odjel autobus seniorů na rekondiční pobyt do Mariánských Lázní. Ještě
cestou jsme se zastavili v Muzeu a galerii v Mariánské Týnici, kde jsme shlédli národopisnou
expozici orientovanou na lidové zvyky severního Plzeňska. V Mariánských Lázních jsme se
ubytovali v blízkosti kolonády v hotelu Polonia, kde jsme pak prožili překrásný týden. Počasí
nám po celý pobyt přálo a tak jsme pod vedením Vlaďky Petružálkové absolvovali bohatý
program.
Každý den začínal rozcvičkou s Jiřinkou a měřením tlaku a hladiny cukru, po snídani pak
následovala procházka po Mariánských Lázních, odpoledne prohlídka zámku Kynžvart
a vesnického skanzenu Doubrava s hrázděnou architekturou chebského typu. Další dny
relaxace v solné jeskyni, plavání v bazénu, vířivka, sauna a mezitím návštěvy Zpívající
fontány, abychom stihli za svůj pobyt všechny skladby, které se zde hrají, od 21 hodin
i barevně. Úžasný a nezapomenutelný zážitek.
Kdo neviděl již dříve, určitě jsme mu doporučili navštívit park Boheminium s dokonalými
miniaturami hradů a zámků z celých Čech a Moravy. Prošli jsme se přírodní rezervací
Kladská, která je součástí CHKO Slavkovský les a vede zde naučná stezka rašeliništěm –
Tajgou. Zastavili jsme se u restaurace Luna Park, která je obklopena nádhernou botanickou
zahradou v japonském stylu. Velkým lákadlem pro návštěvníky jsou zde oblíbená taneční
odpoledne. Další den jsme navštívili bavorský Waldsassen s překrásným cisterciáckým
klášterem. Na svátek sv. Václava jsme odjeli na celodenní výlet do Karlových Varů, nejprve
jsme si prohlédli zdejší letiště, poté následovala individuální procházka po našich největších
lázních a po cestě zpět zastávka na zámku a hradu Bečov nad Teplou.
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A to už jsme byli ve druhé půli našeho pobytu. Nemohla chybět návštěva pivovaru Chodovar
a odpoledne poslední pobyt v solné jeskyni, konečná prohlídka Mariánek a čas na nákupy
lázeňských oplatek, suvenýrů a malých dárků domů. Večer už se balilo a v pátek ráno po
snídani byl odjezd. Cestou ještě jeden nezapomenutelný zážitek, zastávka na Svaté hoře
u Příbrami, což je nejznámější poutní místo v Čechách s nádherným klášterem. Oběd
v jezuitské jídelně, a pak už přes Prahu domů. Vrátili jsme se nadšeni z překrásného
prostředí Mariánských Lázní, nádherných parků, kolonád i půvabných pavilonů. Ochutnali
jsme několik ze zdejších léčivých pramenů a cítíme se nabití energií a plni krásných zážitků
i dojmů. Stihli jsme toho spoustu a tak děkujeme touto cestou paní Petružálkové za perfektní
přípravu a organizaci celého pobytu, za její neuvěřitelnou vstřícnost, se kterou zajistila
a postarala se i o méně mobilní účastníky celého zájezdu. Je třeba poděkovat i manželům
Novotným, kteří zajišťovali po celou dobu přepravu autobusem včetně občerstvení při
našich výletech. A také velký dík Spolku zdravotně postižených Železný Brod za to, že má
tak unikátní akci ve svém programu.
za účastníky zájezdu manželé Fidlerovi
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
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TJ Sokol Železný Brod – oddíl volejbalu
Výsledky odehraných utkání v období říjen–listopad.
ženy:
V domácím prostředí porazily poměrně s přehledem TJ Jiskru Nový Bor 2× 3:0. V dalším
utkání přivítaly TJ Turnov, s kterými prohrály po velkém boji 1:3, ale druhý zápas byl
obráceně ve prospěch našich holek 3:1. Děvčata z JABLONEXU Jablonec n. Nisou si
přijely do Brodu pro body, a také si je odvezly, po jednoznačné porážce až na závěrečný set
0:3. Druhý zápas byl jako na houpačce, ale opět ve prospěch hostujících 2:3. Poté hostily
TJ Teslu Stráž n. Nisou, kde v úvodu zaskočily hostující tým rychle vyhranými dvěma sety,
ale poté nastal nečekaný obrat 2:3. Odpoledne to bylo na jednu „bránu“ 3:0.
muži:
VK Liberec nás hostil na své palubovce, kde jsme v okleštěné sestavě dvakrát podlehli, a to
3:1 a 3:0. Poté jsme doma přivítali TJ Sokol Mnichovo Hradiště, které jsme z počátku prvního
utkání skvěle překvapili a zvítězili 3:0. Druhý zápas byl z naší strany poněkud rozpačitý
a podlehli jsme 1:3. Suverénní TJ Turnov nás přivítal v domácím působišti ve dvanácti
hráčích (my v sedmi i s Libercem). První zápas, než jsme se rozkoukali, byl rychle u konce
3:0. Ovšem po obědové pauze jsme chytli šanci za pačesy a udělili Turnovákům jedinou
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porážku v soutěži v poměru 1:3, kterou těžce nesli. Doma jsme pak měli Vrtule Frýdlant
v Čechách, kde jsme je od počátku překvapili agresivní hrou a zvítězili 3:0. Druhý zápas už
byl o něčem jiném, museli jsme dohánět po hodně vyrovnaných setech ztrátu 0:2, což se
nám lehce povedlo, ale tiebreak jsme si nechali v koncovce ulítnout 2:3.
V prosinci již soutěžní zápasy nehrajeme…, začínáme až začátkem února! V průběhu
posledního měsíce roku se zúčastníme několika turnajů víceméně smíšených družstev.
Sportu zdar a volejbalu zvláště.
Jarda Paldus, za oddíl volejbalu

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017, vyučování začne: 3. 1. 2017

Uzavření mateřských škol v době Vánoc
Informace pro rodiče o uzavření mateřských škol v období Vánoc.
Upozorňujeme rodiče, že mateřské školy v Železném Brodě:
• Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327
• Mateřská škola Železný Brod, Na Vápence 766
• Mateřská škola Železný Brod, Průmyslová 832
budou v období Vánoc uzavřeny v době od 23. prosince 2016 do 1. ledna 2017.

	Základní škola Pelechovská
V úterý 13. 12. od 15 hodin se uskuteční Vánoční setkání rodičů a přátel školy.

Dobýváme vesmír…
V pátek 14. října přistálo na školním
pozemku UFO a vystoupil z něho robot.
Zásluhou Šimona Fichtnera ze druhé
třídy, jsme se od robota dozvěděli,
že zde nouzově přistál a potřebuje
se dostat zpátky do souhvězdí Orion.
A tak se šedesát dětí rozdělených do
šesti skupin vydalo na noční pouť po
planetách, kde plnily zajímavé úkoly
a setkávaly se ze zajímavými bytostmi
z jiných planet. Skupinky dětí vedli žáci
z 8.–9. tříd, kteří byli velice zodpovědní
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a tak dospěláci, jako dohled si to mohli užívat také. Tato akce by se neuskutečnila bez
pomoci maminek, učitelů, kamarádů a dětí, kterým patří velké díky. Děkujeme též Olince
Peckové z Bonanzy za sladkosti. Děti se vrátily nadšené a plné zážitků a ještě si ve třídách
dlouho ve spacácích špitaly své dojmy. A robot? Ten se díky nám všem vrátil do své země
a určitě doma vyprávěl, že my tu držíme při sobě a pomáháme, když můžeme.

Dílnička pro maminky
na pomoc útulkům AZYLPES a SRDCEM PRO KOČKY
Ve středu 19. října se uskutečnila ve školní družině dílnička za účasti maminek, dětí, učitelů
a přátel školy na podporu útulkům. Hučelo tu jako v úle, když se všichni s chutí zapojili do
práce. Ze školní kuchyňky se linula vůně pečeného čaje, v keramice šikovné ručičky tvořily
kočičky z hlíny a v družině se malovaly nádherné kočky z lahví. Tato akce by se neuskutečnila
bez zájmu a podpory maminek: paní Kočvarové, Laurinové, Fichtnerové, Vrbové, Köhlerové,
Patkové, Paloušové, Orosové, Stránské, Holubové, slečny Bugnové a pana Kouckého.
Velký dík patří paní učitelce Petříčkové a Roztočilové, které vždy rády pomohou, dětem ŠD
i paní učitelce Klimtové a žákyním – Martě, Báře a Dádě z druhého stupně naší školy, které
pomáhají pravidelně. Za všechny kočičky a pejsky srdečně děkuji.
Lada Palová, ŠD

Stmelovací výlet 3. A
V pozdním říjnovém odpoledni se před koberovským hasičským domem scházejí třeťáci
ZŠ Pelechovská se spacáky a karimatkami. Po seznámení s pravidly chování při výletě
a uložení zavazadel se rychle přesunují na hřiště zalité sluníčkem, kde si hrají a kreslí křídami.
V 19 hodin pak vyrážejí na plánovanou návštěvu k Dominikovým prarodičům. Slapničkovi
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nám otvírají v úžasných maskách „báby“ a „dědka“ a mají pro děti přichystané úkoly
a soutěže. Děti odcházejí s krásnými zážitky, dobrotami a náramky v neonových barvách.
Po setmění se vydávají na stezku odvahy, kde je čeká hvězdná obloha, zajímavé úkoly
a ČERT. Trochu se bojí, ale vše zvládnou. Ve 22 hodin už leží ve svých teplých spacácích
a usínají při čtení pohádky. Ráno je však budí déšť. Po snídani, úklidu a pozdravu slunci
hurá na farmu k panu Hanzlovi. Je to strýc třeťáka Andreje. Je běžné vítat chlebem a solí, ale
přivítání paní Hanzlové je originální. Vítá nás řízkem a hrnečkem domácího teplého kakaa
z kravského mléka. Pan Hanzl nám ukazuje prasátka, krávy, kozy a holuby. Děkujeme
a víme už teď, že zde nejsme naposled. Po rozloučení se děti vydávají naučnou stezkou
na Malou Skálu. Obdivují Suché skály a nádherné výhledy. Pochodují statečně i přes
nepříznivé počasí. Odměnou je pak svíčková na Boučkově statku. Vlak je příjemně unavené
odváží do Železného Brodu, kde se všichni loučí. Bylo to moc fajn, tak zase příště. Moc
děkuji maminkám, které nám napekly dobroty k snídani a paní učitelce Palové za pomoc
a podporu.
Eva Vundererová, tř. uč.

	Základní umělecká škola Železný Brod
Žákovské matiné se uskuteční v úterý 6. prosince od 17 hodin v obřadní síni budovy
radnice. Při malém školním koncertu představí žáci svým rodičům, příbuzným, známým,
kamarádům, ale i veřejnosti co nového se naučili a zvládli.
Tradiční vánoční koncert ZUŠ se uskuteční v úterý 13. prosince od 17 hodin v městském
divadle. Představí se vám žáci všech oborů. Svými výkony vás potěší sólisté, různá komorní
a souborová seskupení a žáci LDO. Vstupné dobrovolné.
Adventní koncert dětského pěveckého sboru Řetízek se uskuteční v neděli 18. prosince
od 17 hodin v kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodě.
V prosinci máte možnost naše žáky vidět a slyšet také na dalších akcích.
Účinkovat budou:
• prostřední pěvecký sboreček Hvězdičky v pátek 2. prosince od 17 hodin na vernisáži
výstavy Betlémy – skleněné a jiné železnobrodské
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• pěvecký sbor Řetízek ve čtvrtek 22. prosince od 17 hodin na náměstí 3. května v Železném
Brodě pod vánočním stromem zazpívá za doprovodu dechové hudby Broďanka
Při této akci si můžete do svých domovů odnést Betlémské světlo, které budou místní
skauti rozdávat před budovou radnice od 17 hodin.
Řetízek zazpívá na adventních koncertech v okolí – 9. 12. Hamrska, 10. 12. Držkov, 26. 12.
Jablonec nad Nisou a 27. 12. Hrubá Skála.
Těšíme se na vaši návštěvu.
ZUŠ vám všem přeje pokojné prožití Vánoc a v roce 2017 hojnost radosti, pokoje, zdraví
a dobré muziky.
Mgr. Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ

volnočasové aktivity
T. J. Sokol Těpeře tímto děkuje Městu Železný Brod za poskytnutí účelových dotací v roce
2016. Všechny poskytnuté částky byly, či do konce roku 2016 budou využity v souladu
s účelem, na který byly poskytnuty. Poděkování patří také členům Kulturně-společenské
komise a Komise pro sport, kteří doporučili naše žádosti o dotace Radě města ke schválení.
Při realizaci projektů, ať již sportovních či kulturně-společenských, bylo vždy deklarováno,
že byly uskutečněny za finanční podpory Města Železný Brod. Dresy našich hokejistů
HC Sokol Těpeře, vítězů Okresního přeboru Lomnické hokejové ligy pro sezónu 2015/2016,
zdobí znak Města Železného Brodu. Naše poděkování patří i IKS Železný Brod za propagaci
akcí v Železnobrodském zpravodaji, na webových stránkách města a v městském rozhlase.
V sobotu 3. prosince od 14.30 hodin se v sokolovně v Těpeřích uskuteční Mikulášská
besídka s čertovskou nadílkou a DJ Brožkem.
Dagmar Sobotková, jednatelka T. J. Sokol Těpeře

	RC ANDÍLEK Železný Brod
Program na měsíc prosinec
Barborkovsko-Andílkovské nadílení: sobota 3. prosince v čase 14–16 a 16–18 hodin
Tradiční Mikulášská i s příchodem Barborky, bohatým programem a nadílkou. Vstupenky
v prodeji od 2. 12. v TIC Železný Brod.
Péče o pleť v zimě a kurz líčení: pondělí 5. prosince v čase 10–11 hodin
Přijďte se nechat odborně nalíčit paní Markétou Jůnovou a přitom se dozvíte, jak správně
pečovat o pleť v zimních měsících. Nutné přihlášení předem.
Zdobení vánočních perníčků s dětmi: úterý 6. prosince v čase 9–11 hodin
Přijďte se společně s dětmi naladit na vánoční atmosféru zdobením vánočních perníčků
s Helčou. Materiál pro dílničku bude zajištěn.
Péče o pleť v zimě a kurz líčení II: pondělí 12. prosince v čase 16–17 hodin
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Přijďte se nechat odborně nalíčit paní Markétou Jůnovou a přitom se dozvíte, jak správně
pečovat o pleť v zimních měsících. Nutné přihlášení předem.
Vyrábění tradičního vánočního Polasu: úterý 13. prosince v čase 9–11 hodin
Že nevíte, co je to Polas? Nevadí, u nás se to při dílničce s Helčou dozvíte. Jablíčko ozdobené
sušenými plody vám doma vykouzlí krásnou dekoraci. Přijďte si vyzkoušet vánoční tradice
našich babiček. Materiál pro dílničku bude zajištěn.

Ohlédnutí za akcí Jablkobraní
V sobotu 22. 10. 2016 jsme
pro vás uspořádali akci blízkou
podzimnímu sychravému období –
JABLKOBRANÍ.
Měli jsme i nádhernou příležitost
udělat celou akci na Bělišti – na
kouzelném místě stvořeném právě
pro návrat k tradicím a přírodě.
Akce se vydařila, vyzkoušeli jsme
si moštování jablíček a zároveň si
pochutnali na výborném čerstvém
moštu, ochutnali spoustu výborných
dobrůtek z jablek, děti si pohrály na
našich soutěžích nejen s jablíčky,
obdivovali jsme jablečnou výstavu s úžasnými 24 exempláři. Děkujeme nejen muzeu za
propůjčení prostoru na Bělišti, ale také spolku Trávnice za spolupráci při akci. Těšíme se na
setkání s vámi na příštím ročníku Jablkobraní 30. 9. 2017.
Helena Simmová, RC Andílek

	Středisko volného času Mozaika
Akce v prosinci
14. 12. od 16 hodin
Vánoční besídka SVČ Mozaika
16. 12. od 16 hodin	Spaní pod stromečkem
17. 12.				
Výlet do Poniklé – do rodinné firmy Rautis, a. s., která pokračuje
				
v tradiční ruční výrobě vánočních ozdob ze skleněných perlí
27. 12.				
Vánoční výlet do Žitavy – nutné přihlásit do 22. 12.
28. 12.				
Vánoční výlet za poznáním – nutné přihlásit do 22. 12.
29. 12.				
Vánoční výlet do skal – nutné přihlásit do 22. 12.
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
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Vánoční strom na náměstí
Děkujeme tímto společnosti SVS, a. s. za smrk,
který ozdobí v době adventu náměstí v Železném
Brodě. Smrk omorika (picea omorika) nebo-li také
smrk Pančičův je původně z Balkánu. Jedná se
o strom hojně využívaný v zahradní architektuře
jako pohledová solitéra. Je typický svojí štíhlou
pravidelnou korunou. Naše omorika pochází
z areálu ČOV Železný Brod. Při plánované
rekonstrukci ČOV Železný Brod v roce 2017 by byl
tento smrk pokácen, takže je moc dobře, že si jeho
krásu budeme moci při letošním adventu užít.

Bohoslužby o vánočních svátcích v Železném Brodě a okolí
24. prosince Štědrý den
12 hodin – Železný Brod, zvonice u kostela – přijďte si tradičně zazvonit
16 hodin – Loučky
20 hodin – Zásada
22 hodin – Bzí, kostel Nejsvětější Trojice
24 hodin – Krásná (bohoslužba slova)
24 hodin – Železný Brod, kostel sv. Jakuba Většího
25. prosince Slavnost Narození Páně
9 hodin – Železný Brod, kostel sv. Jakuba Většího
11 hodin – Loučky
16 hodin – Krásná
26. prosince svátek sv. Štěpán
9 hodin – Železný Brod, kostel sv. Jakuba Většího
16 hodin – Držkov
30. prosince svátek Sv. rodiny
18 hodin – Železný Brod, kostel sv. Jakuba Většího (mše na zakončení roku)
31. prosince svátek sv. Silvestra
16 hodin – Zásada
18 hodin – Bzí, kostel Nejsvětější Trojice
1. ledna 2017 svátek Matky Boží Panny Marie
9 hodin – Železný Brod, kostel sv. Jakuba Většího
11 hodin – Loučky
16 hodin – Krásná
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OSTATNÍ
Poděkování
Nesmírně tímto děkuji manželům Skálovým z Karlových Varů za věnování skleněného
betlému z pozůstalosti Aloise Meteláka, prvního ředitele sklářské školy (paní Skálová je
jeho vnučkou). Betlém je navrhnut „otcem železnobrodských figurek“ Jaroslavem Brychtou.
Betlém, který se stane perlou mého Minimuzea skleněných betlémů, je zároveň darem
celému Železnému Brodu, protože se tím zachovala další část zdejší historie.
Alena Kortanová

HÁDANKA
Ve které ulici v Železném Brodě se nacházel tento roubený dům?
Odpovědi zasílejte na e-mail: info@zelbrod.cz nebo telefonujte na tel. 483 333 999 (TIC
Železný Brod) nejpozději do 10. 12. 2016. Vylosovaný výherce získá Katalog sbírky
skla a bižuterie Městského muzea v Železném Brodě.
Správná odpověď listopadové hádanky: Rozestavěná stavba na fotografii, která byla
dokončena v roce 1936 je budova České spořitelny a Městského muzea v Železném Brodě.
Správně odpovědělo pět občanů. Výhercem vstupenky na hru Víš přece, že neslyším,
když… je paní Jitka Černá. Gratulujeme.
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inzerce

Vánoční Tykadlo rádia RCL přijede do Železného Brodu ve středu 7. 12. v cca 12.30 hodin.

Krejčovství dámské, pánské,
opravy všeho druhu, velký výběr látek.
Železný Brod, Příčná 350. Mob.: 723 210 985.
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inzerce
Zvu vás srdečně do svého Minimuzea
skleněných betlémů v Železné ulici 103.
Otevřeno 13–17 hodin v těchto dnech:
o všech adventních víkendech
a 25., 26., 27. a 28. prosince.
Mimo to celou zimu vždy v pátek
11–14 hodin.
Věřím, že vás potěší i instalace několika
betlémů v mé zahradě za večerního osvětlení.
Alena Kortanová, tel. 777 168 470,
www.minimuzeum.wix.com/betlemy,
fb: Minimuzeum skleněných betlémů
s prodejnou

Realitní služby Haas
prodej – pronájem – výkup
odhad
právní i notářský servis
inzerce
přepisy
depozit peněz a další
Volejte 702 473 848
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