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ÚVODní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
jedním z pomyslných symbolů
Železného Brodu je řeka
Jizera. Její vnímání je mezi
obyvateli různé – jinak se
na ni dívají ti, co bydlí v její
bezprostřední blízkosti, jinak
ti, co bydlí na výše položených
místech, svůj pohled mají
milovníci vodních sportů.
Řeka samotná podstatně
ovlivňuje život města a musí
se s ní počítat při tvorbě
městského rozpočtu.
Jizera koneckonců určitým
způsobem ovlivnila také název našeho města. Dnes se však nikdo nebrodí z jednoho
břehu na druhý, ani neexistuje převoznictví. Po úspěšné rekonstrukci hlavního silničního
mostu v roce 2015 nás čeká nutná výstavba nové lávky od SVČ Mozaika k tenisovým
kurtům. Ta stávající je ve špatném technickém stavu prakticky bez možnosti rekonstrukce.
Je zpracována studie tří variant řešení lávky. Všechny varianty již posoudila Komise pro
vzhled města a také budou předloženy obyvatelům Brodu v anketě. Rozhodující slovo pak
bude mít zastupitelstvo města. V letošním rozpočtu je tak připravena částka na projektovou
dokumentaci schválené varianty.
Jedním z přítoků Jizery je Žernovník. V rozpočtu pro rok 2017 se počítá s financemi na
opravu lávky na frekventované pěší trase přes tento vodní tok v Husově ulici.
Zátopová oblast kolem Jizery nám působí problémy při získávání některých dotací.
Zamýšlená rekonstrukce bývalého internátu ŽBS na startovací, komunitní byty a byty pro
seniory naráží v dotačních pravidlech na zátopovou oblast. Provést tuto rekonstrukci úplně
bez dotací je v současné době nemožné. Omezení zátopovou oblastí se však nevztahuje na
sociální byty. Proto jsme v prosinci 2016 podali žádost o dotaci na 12 sociálních bytů. Bude-li
úspěšná, projde rekonstrukcí další z domů v bývalé dělnické kolonii na Poříčí. A i zde bude
nutná finanční spoluúčast města.
Někdy je vedení města vyčítáno, že při postupné rekonstrukci Malého náměstí nedodržuje
přesně vítězný návrh architektonické soutěže. Nutno podotknout, že tento návrh obsahuje
některé prvky, které by mohly v případě velké povodně působit negativně, s čímž měli
možnost se seznámit pracovníci městského úřadu na semináři věnovaném povodním. Naší
snahou je, aby prostor Malého náměstí sloužil především k tradičním akcím a setkávání
většího množství lidí. I v letošním rozpočtu je vyčleněna částka pro další díl rekonstrukce
Malého náměstí.
Přejme si tedy, aby nám Jizera dopřála samé klidné dny. A těšíme se na viděnou s vámi
všemi na tradičním únorovém masopustním odpoledni na Malém náměstí.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje

Mladí fotografují památky
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jehož členem je také Železný Brod,
vyhlašuje tradiční soutěž „Mladí fotografují památky“, kterou garantuje Rada Evropy. Soutěž
je určena pro mladé lidi do 21 let. Podrobnosti o soutěži včetně technických podmínek lze
získat na webových stránkách www.historickasidla.cz. Uzávěrka soutěže je 19. 3. 2017.
Vítězové národního kola soutěže budou vyhlášeni v dubnu 2017 na Pražském hradě
u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel a současně postupují do mezinárodní
soutěže.
Mgr. Ivan Mališ

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Město očima dětí
Město Železný Brod tímto vyhlašuje soutěž, které se mohou účastnit žáci základních
škol ZŠ Školní a ZŠ Pelechovská.
Město Železný Brod v tomto roce zažádalo o dotaci na ekologickou likvidaci staveb bývalého
závodu Exatherm, přičemž doposud se podařilo postoupit do dalšího kola schvalovacího
procesu. V roce 2017 je naplánována demolice staveb, jelikož se pro tyto budovy nepodařilo
najít potencionálního vlastníka a vzhledem k jejich kontaminaci nebezpečnými látkami je
navíc nutno je odstranit. Protože Město
Železný Brod vlastní i sousední pozemky,
vznikne po demolici velký otevřený prostor.
Tento prostor bude prozatím ponechán
nezastavěný, jako rezerva pro využití dalším
generacím. V dalších letech by měl sloužit
jako oddychové zázemí pro občany města.
Ucelené pozemky jsou dopravně napojeny
nejen na Jiráskovo nábřeží, ale i ulici
Masarykova. Námětů k využití se jistě najde
mnoho, v tomto případě se však vedení
města rozhodlo oslovit mladou generaci
a to přednostně žáky obou základních škol.
Bude jim dána možnost navrhnout, jaké
volnočasové aktivity by si v tomto prostoru
přáli a co doposud ve městě postrádají.
O výsledku těchto návrhů bude vedení
města informovat.
Po odstranění staveb bývalé továrny
Exatherm ve středu města vznikne velký
otevřený prostor, který by měl sloužit pro
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radnice informuje
volnočasové aktivity všech občanům Železného Brodu. Úkolem je najít využití nově vzniklého
prostoru, je možné navrhnout jednotlivé prvky či způsob využití celého prostranství.
Termín pro odevzdání návrhů je do 15. května 2017.
Fyzická podoba návrhů: Kresby, modely a počítačové animace – doplněné komentářem.
Kategorie: 1) žáci 1. až 4. třídy; 2) žáci 5. až 9. třídy
Do soutěže se mohou zapojit jednotlivci, skupiny nebo celá třída.
Odměna: Příspěvek na školní třídní výlet. Odměněny budou vždy tři návrhy v každé
kategorii: 1. místo – 3 000 Kč, 2. místo – 2 000 Kč, 3. místo – 1 000 Kč.
Mimo soutěž se se svými nápady mohou zapojit i ostatní obyvatelé Železného Brodu.
Své náměty směřujte k rukám Odboru územního plánování a regionálního rozvoje – Iveta
Polejová, e-mail: i.polejova@zelbrod.cz, tel.: 483 333 944.
Iveta Polejová, OÚP a RR

Fond na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný Brod
Program je zaměřen na opravy, úpravy a rekonstrukce staveb na území města Železný Brod
tak, aby se zlepšoval vzhled a technický stav bytových a rodinných domů. Zájemci mohou
využít půjčky na dobu 2 až 7 let. Žádosti k účasti ve výběrovém řízení je možno podávat kdykoliv
v průběhu roku. Formulář žádosti a další podrobné informace na www.zeleznybrod.cz,
sekce „Občan“.
Iveta Polejová, OÚP a RR

Odbor životního prostředí
Podpora obnovy kulturních památek
Město Železný Brod tímto oznamuje vyhlášení 1. výzvy k předkládání žádostí o dotaci
z programu ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP.
Bližší info na www.mkcr.cz a www.zeleznybrod.cz
Dana Picková, odbor životního prostředí

Turistické informační centrum Žb
Otevírací doba
pondělí–pátek: 8–12 a 12.30–16 hodin, sobota: 9–13 hodin

Aktuální předprodej vstupenek v TIC Železný Brod
a na www.evstupenka.cz
• 10. 2. od 19 hodin Z muzikálu do muzikálu II (SPS Lomnice nad Popelkou)
• 13. 3. od 19 hodin Stvoření světa – bez cenzury (Divadlo různých jmen Praha)
• 16.–18. 2. Brodská pavučina (pořádá Studio Hamlet Žel. Brod)
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Turistické informační centrum Žb
Met opera
přímé přenosy Metropolitní opery New York začínají (v částce 350 Kč je zahrnuta doprava
zpět do Železného Brodu po skončení přenosu)
• 25. 2. od 18.45 hodin A. Dvořák: Rusalka
• 5. 3. od 15.00 hodin A. Dvořák: Rusalka – repríza
• 11. 3. od 18.45 hodin G. Verdi: La Traviata
Akce se koná ve spolupráci s kinem Kino Jitřenka Semily.

Valentýnská seznamka
Nechcete být na svátek sv. Valentýna sami? Podejte si inzerát. Běžné inzeráty vylepené
během celého roku na inzertní ploše v budově radnice „A“ jsou zpoplatněny dle platného
ceníku. Seznamkové inzeráty do 14. 2. vylepíme zdarma. Jste-li sami, neváhejte a využijte
této nabídky.

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO Žb
Velká celoroční výtvarná soutěž pro děti…
aneb vytvořte si vlastní obálku Železnobrodského zpravodaje
Na únorové téma masky a masopust nakreslilo obrázek celkem 25 dětí. Ilustraci na titulní
straně namalovala Veronika Špačková (13 let) a získala malou odměnu v podobě výtvarných
potřeb. Z ostatních obrázků bude vytvořena výstava v rámci akce Otevřená radnice (květen
2018).
Věříme, že i na další témata (březen: jaro v Železném Brodě, duben: Velikonoce, květen:
rozkvetlý Železný Brod, červen: Železnobrodský jarmark, červenec–srpen: hurá na
prázdniny, září: Skleněné městečko, říjen: moje škola, listopad: podzim v Železném Brodě,
prosinec: adventní čas) se najde hodně těch, kteří rádi malují.
Obrázky můžete nosit na TIC Železný Brod vždy nejpozději k 10. dni daného měsíce.
Podoba obrázku: formát vždy ve velikosti 210×210 mm, nesmí být dodán přehnutý či jakkoliv
pomačkaný, libovolná technika (vodovky, temperové barvy, pastely, tuš…).

PC kurz pro seniory
Počítačový kurz pro začátečníky z řad seniorů začíná v úterý 7. února 2017 od 14 hodin ve
sklářské škole v Železném Brodě. Probíhat bude pravidelně každé úterý až do 11. 4. 2017.
V ceně 550 Kč je 10 lekcí.
Máte-li zájem o výuky základů na PC, chcete-li si vyzkoušet základní výuku v programech
Word a Excel, naučit se pracovat s e-mailovými schránkami, prozkoumat facebook a jiné…
přijďte, i když nejste přihlášeni.
Alena Matějková
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městské divadlo
Z MUZIKÁLU DO MUZIKÁLU II
pátek 10. února od 10 a 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Další příběhy, nové osudy, nesmrtelné písně – tak by se dalo stručně charakterizovat dlouho
očekávané pokračování hudebně dramatického pořadu Z muzikálu do muzikálu II, které
opět připravil pro své publikum pěvecký sbor SDS z Lomnice nad Popelkou.
Po úspěšné první řadě muzikálů, kde zazněly skladby z muzikálů Miss Saigon, Evita,
Jesus Christ Superstar a Pomáda, přichází sbor s novými písněmi a ukázkami z dalších
slavných světových muzikálů. Tentokrát to budou Les Miserables (Bídníci), zachycující
události francouzské revoluce, americký muzikál Hair (Vlasy), který je sugestivní výzvou
skupiny mladých hippies k míru a lásce (známá je především filmová verze režiséra Miloše
Formana), a do třetice autorský muzikál Dancing Queen, ve kterém zazní nejznámější písně
skupiny ABBA. Hluboký zážitek z představení je umocněn projekcí, světelnými efekty firmy
Bukovinský, výpravnou scénou a velkým množstvím kostýmů.
Pořádají: Pěvecké sbory ZŠ TGM, ZŠ TGM, ZLOM, z. s., KIS Lomnice nad Popelkou
a IKS Železný Brod
Vstupné: 50 Kč. Předprodej probíhá v TIC Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz

STVOŘENÍ SVĚTA – BEZ CENZURY
pondělí 13. března od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Komedie v podání divadla Divadlo Různých jmen o tom, jak to tenkrát bylo doopravdy.
První divadelní hra filmového režiséra a scénáristy Karla Janáka.
Ještě stále věříte báchorce o jablku? Myslíte si, že Eva skutečně vznikla z Adamova žebra?
Nezdá se vám, že už je čas dozvědět se konečně pravdu?! Nyní vám můžeme prozradit
tisíce let staré tajemství – všechno bylo úplně jinak! Hrají: Bůh, Anděl, Ďábel, Adam, Eva.
V případě únavy Boha či jiných mohou zastoupit: Bůh: Jan Rosák / Vladimír Kratina,
Anděl: Rudolf Hrušínský ml., Ďábel: Valérie Zawadská, Adam: Milan Enčev a Eva: Romana
Goščíková. Více na: www.drj.cz.
Vstupné: 300 Kč a 250 Kč
Předprodej vstupenek bude zahájen 1. 2. 2017 v TIC Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz
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DS Tyl Železný Brod
Všem příznivcům ochotnického divadla dáváme
v předstihu na vědomost, že 11. března
odehrajeme v našem městském divadle reprízu
hry Tomáše Pěkného Havrane z kamene. Srdečně
zveme všechny, kterým se to v předvánočním čase
nehodilo i ty, kteří si tento poetický příběh o ceně
skutečného přátelství rádi zopakují. Podrobné
informace vám ohlásíme v březnovém zpravodaji.

Tomáš Kesner, za divadelní ochotníky ze spolku TYL Železný Brod

Studio Hamlet Železný Brod
Brodská pavučina 2017

čtvrtek–sobota, 16.–18. února

Městské divadlo Železný Brod
Minipřehlídka regionálního ochotnického divadla s podtitulem KRÁLOVNY SPOLU, 4. ročník.
Ve čtvrtek se představí domácí soubor Studio Hamlet s reprízou divadelního představení
Spolu, které mělo premiéru teprve 30. prosince 2016. V pátek diváky pobaví komedie
Královny, v sobotu se pak mohou diváci těšit na soutěž monologů, dialogů a jednoaktovek.

Spolu

čtvrtek 16. února od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Autorská hra oceňovaného dramatika Tomáše
Vůjtka o dvou hvězdách předválečného filmu, Lídě
Baarové a Adině Mandlové, v podání Studia Hamlet
Železný Brod.
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.
Skvěle vystavěný emotivní příběh o dvou milovaných
i zatracovaných ženách, které většina jejich
vážených spoluobčanek a spoluobčanů dokázala
rychle odsoudit.
Hrají: Iva Chaloupková a Zdislava Bohuslavová,
inspice a nápověda: Miroslava Gernatová, režie:
Spolu (premiéra)
Zdeněk Lindner, hudební poradce: Daniel Balatka
a světla a zvuk: Bohumír Hanka.
Pořádá Studio Hamlet Železný Brod, vstupné 60 Kč
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městské divadlo
Královny

pátek 17. února od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Tragikomedie M. Doležalové plná
upřímného humoru, ze kterého občas
mrazí v zádech, v podání DS Jirásek
Olešnice u Turnova.
Lázeňský pokoj možná nevypadá jako
vhodné místo pro komedii, ale opak
je pravdou. Tři ženy, které se na něm
sejdou, byly v nedávné době vystaveny
zlomovým životním okamžikům a teď
stojí před nelehkým úkolem – naučit
se žít své nové životy. Kromě tohoto
Královny
faktu však nemají společného vůbec
nic. Každá má svůj příběh a každá se musí vyrovnat s odlišnou životní situací. A je to právě
humor, který drží člověka nad vodou v těch nejtěžších chvílích a pomáhá mu zdolávat i ty
nejhorší překážky.
Pořádá Studio Hamlet Železný Brod, vstupné 60 Kč
Předprodej na obě představení minipřehlídky je od 1. 2.
v TIC Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz.

Pohárek a Kandrdásek SČDO JO
sobota 18. února od 10 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Oblastní kolo soutěže monologů, dialogů a jednoaktovek Svazu českých divadelních
ochotníků Jizerské oblasti (SČDO JO).

Pět dolarů za lásku

sobota 18. února od 13 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Jednoaktovka z manželského prostředí
v podání divadelního spolku Dipona
v rámci Pohárku SČDO JO.
Příběh o zbytečně vydaných penězích
za to, aby dva lidé z divoké přírody
zjistili, že se i přes mnohé hádky mají
ještě rádi.
Vstup volný. Pořádá Studio
Hamlet Železný Brod s podporou
Libereckého kraje.
Pět dolarů za lásku

Zdislava Bohuslavová
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
otevírací doba v únoru: sobota–neděle: 13–16 hodin

BRODY V BRODĚ
do 12. února

Městská galerie Vl. Rady
Putovní fotografická výstava vítězných fotografií
4. ročníku fotosoutěže, která propojuje naše město
s dalšími „Brody“ v České republice. Nejen touto výstavou
bychom chtěli poděkovat všem nadšeným fotografům,
kteří zaslali do soutěže své snímky. Ze všech Brodů se
sešlo více jak 600 snímků a výběr těch nejlepších nebyl
pro porotu snadným úkolem. Železný Brod bodoval
s fotografií Radka Votočka „Na schodech“, která obdržela
v kategorii „Soutěžící do 20 let“ první místo a s fotografií Petra Šourka „Hladomorna“, která ve
stejné kategorii obsadila druhé místo. Mimo všechny kategorie porota určovala nejlepší snímky
z jednotlivých měst. Za Železný Brod byla jako nejlepší
vyhodnocena fotografie Jana Maška „Malý rynek“. Všechny
vítězné snímky ze 4. ročníku a mimo to i všechny vítězné
fotografie našeho města ze všech předešlých ročníků si
můžete v galerii prohlédnout.
Lucie Chvalinová

VÝSTAVA SALON IV

18. února – 19. března

Městská galerie Vl. Rady
Srdečně zveme občany na vernisáž výstavy SALON 4, která proběhne v pátek 17. února
2017 od 17 hodin. Tento výstavní projekt se koná již po čtvrté a zatím se pokaždé dočkal
velmi pozitivní odezvy. Výstava nedělá rozdíly mezi amatéry a profesionálními umělci,
protože chce prezentovat ryzí tvůrčí úsilí všech, kteří jsou kreativní a mají odvahu „jít s kůží
na trh“.
Návštěvníci si od 18. února mohou prohlédnout vystavené exponáty, které nepodléhaly
žádnému komisionálnímu výběru. Pestré je zastoupení výtvarných technik, témat
i uměleckých kategorií (kresby, malby, objekty, šperky, fotografie, bižuterie, atd.). Návštěvníci
mohou hlasovat o nejzajímavější dílo –
tvůrce s nejvyšším počtem odevzdaných
hlasů získá termín pro samostatnou výstavu.
(V loňském roce získala nejvíce hlasů Ing. Jana
Dědková za svůj soubor fotografií). Výstavu
SALON 4 organizuje Občanská beseda, z. s.
ve spolupráci s IKS Železný Brod. Prohlídka
výstavy je možná po předchozí telefonické
domluvě kdykoliv.
Instalace výstavy Salon 2014
MgA. Martin Hlubuček
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vybíráme z programu KC Kino Železný Brod
V únoru vstupuje do kina pravděpodobně nejočekávanější film roku 2017 – Padesát
odstínů temnoty. A přestože distributor nastavil cenu vstupného na historické maximum,
nepochybujeme, že si ho nenechá ujít nikdo z příznivců (a zejména příznivkyň) literární
předlohy. Ostatně když před dvěma lety vstupoval do kin film Padesát odstínů šedi, 255
tisíc nedočkavých fanynek vytvořilo dosud nepřekonaný rekord v počtu diváků za premiérový
víkend. Jeho neotřesitelnou pozicí teď může otřást pokračování. Pod vedením režiséra
Jamese Foleyho a bedlivým dohledem autorky předlohy E. L. James se vrací Jamie Dornan
a Dakota Johnson, aby napsali další kapitolu pikantní romance o vztahu dominantního
milionáře Christiana Greye a submisivní studentky Anastasie Steeleové.
Pro příslušníky zejména mé generace bude jistě velkou událostí pokračování bez nadsázky
stěžejního filmového počinu devadesátých let, filmu Trainspotting. Jeho volné pokračování,
které pod názvem T2 Trainspotting uvedeme také hned o premiérovém víkendu, přivede
hlavního hrdinu Marka Rentona po dvaceti letech na stará známá místa. Čekají tu na
něj vedle Spuda, Sick Boye a Begbieho také smutek, radost, pomsta, nenávist, heroin,
sebedestrukce a řada dalších starých známých... Režie se stejně jako v případě prvního
snímku ujal Danny Boyle.
Únorový program nabídne v rámci Dobrého kina též vítězný snímek loňského MFF v Cannes.
Film Já, Daniel Blake je sociálně apelativní a v současnosti až nepříjemně aktuální snímek
vyprávějící příběh padesátníka Daniela Blakea z Newcastlu, který se poté, co utrpí infarkt,
ocitne ve vyčerpávajícím kolotoči žádostí o podpůrné státní dávky. Distributor film uvádí s až
provokativním dotazem: „Kolik nezájmu unese lidské srdce?“
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.
David Pešek

Padesát odstínu temnoty

10

Městské muzeum v Železném Brodě
V měsíci únoru jsou expozice muzea otevřeny: sobota–neděle, 9–12 a 13–16 hodin. Pouze
sklářská expozice bude ve stejném čase v rámci akce Zimní sklářské pátky otevřena
i v pátek.

Městské muzeum v Železném Brodě, sklářská expozice
VŠECHNO NEJLEPŠÍ!
do 26. února 2017

Městské muzeum v Železném Brodě
Výběr z tvorby šperkařky Libuše Hlubučkové při příležitosti jejího loňského životního jubilea.
Ve středu 15. února od 17 hodin se uskuteční společné setkání s výtvarnicí Libuší
Hlubučkovou u příležitosti její výstavy. Na povídání o její šperkařské tvorbě srdečně zveme.
Vstupné na akci zdarma.

Zapůjčeno z muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM LETNÍ SKLÁŘSKÁ DÍLNA 2016
do 26. února 2017

Městské muzeum v Železném Brodě
Práce účastníků letošního ročníku sklářského
sympozia 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.
Více informací na: www.muzeumzb.cz,
483 391 149, muzeum@zelbrod.cz.
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další pozvánky ze žb a okolí
ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES

sobota 4. února od 20 hodin

Železný Brod, restaurace Sport (sokolovna)
K poslechu a tanci zahraje kapela Gemini. Bohatá tombola. Vstupné 100 Kč, předprodej
v TIC Železný Brod.
Pořádá Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Železném Brodě

ROCKOVÝ PLES

sobota 4. února od 20 hodin

Bzí, sokolovna
K poslechu a tanci zahraje plesová rocková kapela Poseidon, kterou znáte z akce
Skleněné městečko.
Vstupné 100 Kč, pořádá T. J. Sokol Bzí
V sobotu 11. března se můžete těšit také na tradiční Bzovský bál s kapelou Gemini.

AKCE T. J. SOKOL TĚPEŘE
sobota 4. února

Těpěře, sokolovna
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL od 14.30 hodin
Rej masek, diskotéka s DJ Brožkem, občerstvení. Vstupné dobrovolné.
SPORTOVNÍ PLES – 11. ROČNÍK od 20 hodin
K poslechu a tanci zahraje plesová kapela Rytma.
Vstupné: 80 Kč

SICÍLIE A LIPARSKÉ OSTROVY
pondělí 6. února 2017 od 18 hodin

KC Kino Železný Brod
Nová multimediální přednáška Pavly Bičíkové
o nespoutaných ostrovech uprostřed Středozemního
moře. Prostřednictvím velkoplošných fotografií
procestujeme celou Sicílii a s batohem na zádech
budeme putovat po ostrovech Lipari, Vulcano,
Stromboli, Salina
a Filicudi. Uvidíme lávu
chrlící sopky, divoká
pobřeží a navštívíme dech beroucí památky. Zažijeme
atmosféru záhadných „velikonočních mysterií“, setkáme se
s místními obyvateli, které dodnes sužuje mafie. Odhalíme
blahodárné účinky sírou páchnoucího bahna a podíváme se
i pod pokličku sicilské kuchyně. Více na fcb/Pavla-Bičíkovácestovatelské-besedy.
Vstupné dobrovolné.
Pořádá IKS Železný Brod
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Jen malé upřesnění na závěr - řešíme jenom komunikace v majetku Města Železný
Brod, ulice Železná a Horecká zůstanou nedotčeny výměnou povrchů, jedná se
o komunikace ve vlastnictví Libereckého kraje.

Vážení spoluobčané,
možná jste se doslechli o snaze vylepšit komunikace v Trávníkách. Důvodem je
stav komunikací, který je po několika předchozích zásazích poměrně neutěšený,
mnohé komunikace jsou „přeplátované“, nerovné a nedůstojné pro historickou část
města.
Důležitým bodem pro rozhodování o komunikacích jsou v současnosti i stanoviska
správců inženýrských sítí. V oblasti Trávníků je velkým problémem rozvod nízkého
napětí, které je stále vedeno tzv. vrchním vedením. Po jednáních se společností
ČEZ Distribuce se podařilo získat příslib možného přeložení drátů ze sloupů pod
zem. Na základě tohoto příslibu byla zahájena jednání a přípravy výměny povrchů
v komunikacích na území památkové rezervace a zóny. Bylo vytvořeno několik
návrhů, které byly projednány např. i v komisi pro vzhled města. Jednotlivé návrhy
byly porovnány, byly vyznačeny ulice, kde je všeobecná shoda (ty budou řešeny
v souladu s návrhy) a ulice, kde došlo k rozdílům, u těch chceme oslovit i Vás,
občany našeho města, kteří v Železném Brodě žijete. Ulice, u kterých nemáme
shodu, jsou zejména v centrální části Trávníků.
Žádáme Vás tedy o vyplnění ankety, která nám pomůže rozhodnout o vzhledu
historické části města. Váš názor je pro nás důležitý a budeme se jím zabývat.
Následně až bude rozhodnuto o vzhledu komunikací, bude zpracována projektová
dokumentace, která rozpracuje detaily řešení výměny povrchů a bude projednána
s dotčenými orgány.
U jednotlivých ulic (úseků) budete vybírat ze 3 základních variant. Z nich zvolte
jednu z variant. Pokud Vám žádná navržená varianta nevyhovuje, napište svůj
návrh (stručně).
Nabízené varianty:
1. dlažební kostky v celé ploše = komunikace by byla vydlážděna od kraje do kraje
komunikace
2. kombinace dlažebních kostek a asfaltu = centrální pruh v hladkém asfaltu šíře
2 – 2,5 m, zbývající části do krajů budou vydlážděny dlažbou
3. asfalt v celé šíři = asfaltový povrch od kraje do kraje komunikace
4. jiná možnost = stručně vyjádřete svou představu

Jiné

X

asfalt v celé šíři

kombinace dlažebních kostek
a asfaltu

dlažební kostky v celé ploše

Ulice Školní (od fary k bytovkám)

Vzor vyplnění:
Chci, aby v ulici Školní od křižovatky u fary k bytovkám byl asfalt, vyplním tedy
anketu následovně:

Vyplněný anketní lístek zanechte či zašlete na IKS Železný Brod
(Informační centrum v budově radnice) do 31. března 2017

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
Mgr. František Lufinka, starosta

Děkujeme Vám za čas strávený vyplněním ankety a za zájem o vzhled historické
části našeho města

Pro zachování co největší objektivnosti je podmínkou pro vyplnění papírové verze
ankety uvedení jména a telefonu. Tyto údaje nebudou nikde šířeny, nebudou
použity k zasílání jakýchkoliv nabídek, informací apod. Telefon může být použit
pouze pro ověření, zda majitel uvedeného telefonního kontaktu ví o hlasování
v anketě.
Další informace a podklady najdete na stránkách města na http://www.zeleznybrod.
cz/cz/rozvoj-mesta/travniky/.

Jiné

kombinace dlažebních kostek
a asfaltu
asfalt v celé šíři

kombinace dlažebních kostek
a asfaltu

asfalt v celé šíři

Jiné

dlažební kostky v celé ploše

dlažební kostky v celé ploše

Ulice Hluboká (od parčíku k Zahradnické ulici)

asfalt v celé šíři

asfalt v celé šíři

Jiné

kombinace dlažebních kostek
a asfaltu

kombinace dlažebních kostek
a asfaltu

Ulice Zahradnická (od Hřbitova, okolo „lípy“ k ulici Železné)

Jiné

dlažební kostky v celé ploše

dlažební kostky v celé ploše

Ulice Hluboká (od Malého náměstí k parčíku)

Ulice Františka Balatky (od Školní ulice ke hřbitovu)

asfalt v celé šíři

asfalt v celé šíři

Jiné

kombinace dlažebních kostek
a asfaltu

Jiné

dlažební kostky v celé ploše

kombinace dlažebních kostek
a asfaltu

Ulice Zahradnická (od „lípy“ k „trávnické radnici“)

dlažební kostky v celé ploše

Ulice Františka Balatky (od Malého náměstí podél fary)

Anketa:

Jiné

kombinace dlažebních kostek
a asfaltu
asfalt v celé šíři

kombinace dlažebních kostek
a asfaltu

asfalt v celé šíři

Jiné

dlažební kostky v celé ploše

dlažební kostky v celé ploše

Ulice Jirchářská

asfalt v celé šíři

asfalt v celé šíři

Jiné

kombinace dlažebních kostek
a asfaltu

kombinace dlažebních kostek
a asfaltu

Propojení Fr. Balatky a Školní ulice

Jiné

dlažební kostky v celé ploše

dlažební kostky v celé ploše

Ulice Školní (od fary k bytovkám)

Propojení Zahradnické a Fr. Balatky

asfalt v celé šíři

asfalt v celé šíři

Jiné

kombinace dlažebních kostek
a asfaltu

Jiné

dlažební kostky v celé ploše

kombinace dlažebních kostek
a asfaltu

Ulice Školní (od parčíku ke křižovatce u fary)

dlažební kostky v celé ploše

Ulice V Trávníkách

Jiné

kombinace dlažebních kostek
a asfaltu
asfalt v celé šíři

asfalt v celé šíři

Kontaktní telefon / e-mail:

Jméno:

Jiné

dlažební kostky v celé ploše

kombinace dlažebních kostek
a asfaltu

Ulice U Valchy

dlažební kostky v celé ploše

Ulice Křížová

MATURITNÍ PLES SUPŠS

sobota 11. února od 19 hodin

Železný Brod, sokolovna
Téma letošního plesu je Velký Gatsby pod lupou. K poslechu a tanci hraje Big Band ZUŠ
Turnov, DJ Frankie a Vlastík Plamínek.
Vstupné 180 Kč / k sezení, 130 Kč / na stání.
Prodej vstupenek probíhá od 23. ledna ve školní prodejně (po–pá 10–12, 13–16 hod.).
Pořádá SUPŠS Železný Brod

PLES SDH JIRKOV

sobota 11. února od 20 hodin

Jirkov, sokolovna
K poslechu a tanci hraje kapela Donaha. V programu od 21.30 hodin uvidíte taneční
vystoupení. Občerstvení zajištěno.
Vstupné na místě 100 Kč.
Vstupenky jsou v předprodeji na mob.: 604 334 294 pouze 80 Kč.
Pořádá SDH Jirkov

NALÉZAT VÝCHODISKA

středa 15. února od 18.15 hodin

aula sklářské školy Železný Brod
ČKA-Český ráj srdečně zve na přednášku a besedu paní RNDr. Scarlett Vasilukové Rešlové,
CSc. na téma „Nalézat východiska“. Jak sama upřesňuje, má ještě povinnost, podělit se odborně
o jeden zásadní vhled do možnosti porozumění smyslu, který Hospodin vložil do svého stvoření.
A který může pomoci jak jedinci, tak celému stvoření ten smysl naplnit a obstát. Bude to taková
společná PRAKTICKÁ PORADA o cestách života na biologicko-biblických chůdách. I přestože
přednášející všichni znáte, dovolím si pár vět... Paní Scarlett působila jako profesorka na Michigan
State University (MSU) v USA. Pracovala v oborech molekulární biologie a psychoneuroimunologie,
a lékařské etiky, psychoterapie, neurověd a regulací. Vede komplexní individuální terapii v Praze.
Podílela se na konceptu Desetiletí duchovní obnovy národa. Celoživotně spolupracuje s Tomášem
Halíkem. Působila v undergroundu, veřejně přednáší. Má cestovatelské zkušenosti z pěti pěti
kontinentů. Byla vrcholovým sportovcem i účastníkem expedice do Antarktidy. Je matkou dvou dětí,
babičkou vnoučat a dcerou 95 leté maminky. Absolvovala mimo jiné Přírodovědeckou fakulta UK
(biologie 1968), Doktorské studium (molekulární biologie, biofyziky). Pro dlouhodobou práci, podporu
a vedení nádorových pacientů absolvovala psychoterapeutické vzdělání a specializace. Pracovala
jako odborná asistentka 1. lékařské fakulty UK v Praze. Působila jako vedoucí oboru na Institutu
doškolování lékařů a farmaceutů. Vedla oddělení komplexní terapie a péče o chronicky nemocné
pacienty na ÚOOZ v Praze. Předsedala etickým komisím a celostátním vědeckým projektům.
Podílí se na vedení duchovních exercicií. Byla členkou Polistopadové vlády s odpovědností za vědu
a rozvoj. Jako vědecká pracovnice se podílela v týmu na Michiganské Státní universitě na objevu
protinádorového léku na bázi platiny a od 1969 do 2002 tam dojížděla a pracovala na dlouhodobých
výzkumných projektech protinádorového výzkumu. Ing. arch. Martin Tomešek
Pořádá ČKA-Český ráj
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další pozvánky ze žb a okolí
CS RETRO + MILLENIUM PARTY 3
pátek 17. února od 21 hodin

Železný Brod, MC Korint
To nejlepší z Československé hudby k poslechu a tanci mixuje legendární duo DJ Aleš
Mastník a DJ Jarda Hoření.
Vstupné 50 Kč
Připravujeme: Další CS Retro + Millenium Party 4 s Alešem a Jardou si užijete až 30. června.
Předtím v měsíci březnu se můžete těšit na pátou oslavu narozenin železnobrodských
i přespolních chuligánů No Country For Old Men Pt. 5 nebo-li „Tahle země není pro starý 5“.
V pátek 21. dubna se budete moci s DJ Kifonice a DJ Peterajsem podívat do minulosti. Na
akci Back2The 90 ´s / 80 ´s se budou pouštět největší hity právě z těchto let.
Pořádá Faking Bookings

HRÁTKY S PAMĚTÍ

úterý 21. února 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 termíny hrátek jsou 21. 3., 18. 4., 16. 5., 20. 6., 18. 7., 22. 8., 19. 9., 17. 10.,
21. 11. a 12. 12. 2017. Možná změna termínu vyhrazena.
Vstupné 15 Kč
Poradenské dny pro pečující rodiny se uskuteční v termínu 18. 4. a 18. 10. 2017.
Pořádá Odbor sociálních věcí MěÚ Železný Brod

MASOPUST VE BZÍ

sobota 25. února od 11 hodin

Bzí
Srocení maškar u sokolovny ve Bzí v 11 hodin. Pohárky
na pití a hudební nástroj s sebou! Občerstvení zajištěno.
Po ukončení průvodu posezení v teple sokolovny.
Těšíme se na vás.
Pořádá BZOS
Napište si do svých kalendářů, že v sobotu 3. června se koná tradiční Staromilská
pouť do Bzí ke kostelu Nejsvětější Trojice.

KAMENICKÝ PLES

sobota 25. února od 20 hodin

Jirkov, sokolovna
K poslechu a tanci hraje Druhá míza. Hra o ceny a občerstvení zajištěno.
Vstupné: 100 Kč. Předprodej vstupenek od 13. 2. 2017 v kadeřnictví Hair Studio
Freedoom u sl. Dáši Sochorové (Železný Brod, ul. Husova).
Pořádá Kamenický klub mládeže Horská Kamenice
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MASOPUST

úterý 28. února od 14 hodin

Malé náměstí Železný Brod
Třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Vychází především
z římského náboženství, které s předjařím spojovalo vegetační a plodnostní božstva. Během
něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období,
zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny, tedy masopustní
neděle, pondělí a úterý jsou zvány ostatky, končiny, fašank či přímo masopust a při nich se
konají různé rituální úkony, např.: průvod masek a scénické výstupy. Zdroj wikipedie.
Tradiční rej masek se v letošním roce uskuteční bez průvodu. Všechny masky se
sejdou přímo v místě konání, kde k poslechu a především tanci zahraje kapela
SUBULCUS.
Na jaře léta Páně 2008, v období kdy se na obloze začaly objevovat tajemné úkazy nebeské,
se z ničeho nic vynořila poblíž Liberce, kde přes bezednou bažinu může poutník projít údolím
pouze po haťových Dlouhých Mostech, skupinka dávných a tajemných muzikantů. Sebranka
tato, rámus, hudbu, křik, zpěv a kejkle tomuto podobné provozujíc, na nástroje hudební,
dávno zapomenuté, putuje věky, aby se každým rokem zúčastnila velkolepé slavnosti
a jiných veselic po zemích českých a uměním svým těšiti se snaží vrchnost i chátru po
celém království českém. To vše za milý úsměv hradní paní, vlídné slovo, zbytky od včerejší
hostiny či jen drobnou almužnu uvidíte i u nás na masopustu. Více na www.subulcus.wz.cz.
Stánkový prodej chutných a rozličných pochutin zajištěn.
Pořádá Město Železný Brod

LUDMILA MATOUŠOVÁ / AKVARELY, SOCHY, KOLÁŽE
do 19. února, pondělí – neděle: 9–17 hodin

Muzeum a galerie Detesk
Až do neděle 19. února se ještě mohou návštěvníci potěšit s kyticemi, krajinami, kolážemi
a několika sochami-dřevořezbami turnovské malířky a grafičky Ludmily Matoušové. Od
prosince, kdy byla její výstava zahájena, zaujala velký počet zájemců jak svou upřímností,
tak tvůrčí přesvědčivostí a uměleckou virtuozitou. Nepochybně proto bude patřit k výstavám,
na jaké se nezapomíná.

EVA VLASÁKOVÁ / OBRAZY, GRAFIKY, SKLO

24. února – 23. dubna, pondělí – neděle: 9–17 hodin

Muzeum a galerie Detesk
Výstava obrazů, grafických listů a tavených plastik všestranné
výtvarnice Evy Vlasákové, žijící na Malé Skále. Často se s ní
setkáváme na společenských a kulturních akcích v Železném Brodě,
ale větší výbor z její tvorby jsme ve městě ještě neviděli. Výstava,
která bude v galerii přístupná, k tomu bude vítanou příležitostí.
V březnovém čísle se k vystavující umělkyni ještě vrátíme.
Eva Vlasáková, Ruka s ještěrkou, tavená skleněná plastika
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další pozvánky ze žb a okolí
V lednovém Železnobrodském zpravodaji jsme ohlásili výstavu ilustrací, obrazů, plakátů
a keramických plastik Miloslava Jágra, ale z „technických důvodů“ její uspořádání přesunuli
až na letní měsíce, kdy uplyne devadesát let od jeho narození a dvacet let od jeho smrti.
Uskutečnění výběru z výsledků jeho všestranné a proto početné tvorby bude náročnější, než
jsme původně předpokládali.
Antonín Langhamer

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

sobota 4. března od 14 do 17 hodin

Jirkov, sokolovna
Zábava pro děti – soutěže, hry a diskotéka. Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.
Pořádá Sportovní klub Jirkov

TENISOVÝ PLES

sobota 4. března od 20 hodin

Železný Brod, sokolovna
6. ročník tradičního plesu. Hraje kapela EGO RETRO MUSIC.
Vstupné: 150 Kč, předprodej vstupenek v TIC Železný Brod od 16. ledna 2017.
Pořádá Tenisový klub Železný Brod

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., 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
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Činnost v roce 2016
Rok 2016 proběhl v městské knihovně bez velkých změn. Očekávání spojená s projektem
rekonstrukce výměníku na Jiráskově nábřeží na novou knihovnu se opět nenaplnila, takže
nám i čtenářům nezbývá, než se obrnit trpělivostí a uchovat si naději do budoucna. Do
zařízení stávající knihovny se také kromě nutných oprav nijak neinvestovalo, takže stále
platí, že veškeré vybavení knihovny včetně počítačového je velmi zastaralé a nevyhovující.
K pozitivním změnám patří otevření pobočky knihovny v Jirkově po loňských opravách.
Od března zde nová knihovnice paní Dana Maryšková půjčuje knihy každé pondělí od 17
do 19 hodin a daří se jí znovu získávat zájem čtenářů.
V roce 2016 bylo v městské knihovně registrováno 675 čtenářů, z toho 197 dětí do
15 let. Zaznamenali jsme 10 617 návštěvníků, z toho bylo 2 818 uživatelů internetu a 666
návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí knihovny. Uživatalé nás mohou navštěvovat
i virtuálně – 1 994 lidí navštívilo webové stránky knihovny, zaznamenali jsme 672 vstupů do
on-line katalogu knihovny a 191 vstupů do čtenářského konta.
Celkem bylo dosaženo počtu 33 656 výpůjček, z toho 2 605 výpůjček periodik. Zprostředkovali
jsme našim uživatelům 160 výpůjček z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní
výpůjční služby. Počet výpůjček i čtenářů je v podstatě stálý, s mírnými výkyvy (o 1 123
výpůjček více než v r. 2015, o 403 výpůjček méně než v r. 2014). Na jednoho obyvatele
připadá přibližně 5,5 výpůjčky, registrovaní čtenáři činí 11 % z počtu obyvatel. Je to méně
ve srovnání s ostatními městskými knihovnami našeho regionu, což souvisí s nevyhovujícím
umístěním a podmínkami naší knihovny.
Přírůstek knihovního fondu za rok 2016 činil 963 svazků, odepsáno bylo 817 opotřebovaných
svazků. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2016 činil 24 200 svazků, z toho 20 409 svazků tvoří
fond vlastní městské knihovny a 3 791 svazků fond pobočky v Jirkově.
V oblasti kulturně-výchovné činnosti se zaměřujeme především na výchovu ke čtenářství
a čtenářskou gramotnost dětí a mládeže. Už poosmé jsme zapojili tři třídy prvňáčků z obou
ZŠ do celostátního projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. V červnu byly děti při
slavnostním pasování na čtenáře odměněny knížkou Kláry Smolíkové: Knihožrouti a v září
se pak s autorkou knížky setkaly na besedě spojené s workshopem na téma Knihožroutů.
Čtvrtá třída ZŠ Pelechovské s paní učitelkou Gregarovou se účastnila celostátní soutěže
čtenářských tříd v rámci projektu Čtení pomáhá, kde děti za přečtené knihy a správně
zodpovězené otázky získávají finanční kredity, které mohou věnovat na charitativní projekty
podle vlastního výběru. Děkujeme všem zúčastněným dětem (i z jiných tříd) za tuto záslužnou
aktivitu. Čtvrťáci ze ZŠ Školní se úspěšně zapojili do literární soutěže k 700. výročí Karla IV.
a získali ocenění v krajské přehlídce projektu „Kde končí svět“.
Celkem jsme během roku 2016 připravili 27 knihovnicko-informatických lekcí a besed
o knížkách pro žáky MŠ, ZŠ i studenty SUPŠS. Pro prvňáčky jsme v adventní době pozvali
do knihovny Divadélko Dagmar Čemusové s představením Putování za betlémskou
hvězdou, pro veřejnost byl určen hudební pořad Kaleidoskop Jana Rejžka, který jsme v říjnu
pořádali ve spolupráci se SUPŠS. V březnu jsme tradičně spolupracovali se SVČ Mozaika
na programu Noci s Andersenem – tentokrát na téma pohádky Malá mořská víla.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Pokračovali jsme v osvědčených setkáních Klub deskových her – sešel se sedmkrát
v průběhu roku pod vedením lektora Jakuba Váni. Rozšířili jsme naši nabídku o další
zajímavé hry (Carcassonne, Scrabble, výukové hry Logico Piccolo a Logico Primo a mnoho
dalších), které si mohou zájemci hrát v knihovně i půjčovat domů.
V létě byla návštěvníkům koupaliště opět k dispozici knihobudka doplňovaná letní četbou.
V říjnovém Týdnu knihoven jsme se snažili získávat nové čtenáře a představovat naše služby
široké veřejnosti. Po celý rok se v knihovně četlo, malovalo, soutěžilo a hrálo, psaly se tu
úkoly, knihovna sloužila jako komunitní centrum pro poříčské děti. Přes obtížné podmínky se
snažíme fungovat, jak se dá, a nabízet naše služby, takové jaké jsou. Děkujeme všem našim
čtenářům, kteří nám přesto zachovávají přízeň.
Dana Hudíková a Irena Matoušová

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Plán na únor
6. 2.
8. 2.
		
		
13. 2.
		
		
15. 2.
		
		

Úřední den od 14 hodin.
Tradiční masopustní posezení, které se koná v klubovně na Poříčí. Začátek ve
14 hodin, pití zajištěno, občerstvení od účastníků vítáno. Přijďte si popovídat,
zazpívat, setkat se s přáteli.
Ruční práce od 14 hodin. Připravujeme se na Velikonoční trhy na Bělišti
(7.–9. 4. 2017), proto se scházíme pravidelně každé pondělí. Potřebujeme šikovné
ruce a dobré nápady s velikonoční tématikou.
Klub ONKO – DIA od 14 hodin
V rámci klubu se uskuteční beseda o historii Železného Brodu s kronikářkou
p. Alenou Kortanovou.

Upozorňujeme zájemce o ozdravný pobyt v Černé Hoře, že od 1. 2. přijímá přihlášky
J. Brynda se zálohou 3 500 Kč. Adresa: Na Vápence 771 (1. vchod za bývalou samoobsluhou).
Od 1. 2. se mohou hlásit zájemci o celodenní výlet do Broumova u M. Minářové. Cena,
odjezd a program bude upřesněn ve vývěsce na tržnici a v březnovém zpravodaji. Výlet se
uskuteční 22. 3. 2017.
Připomínáme, že 8. 3. se bude konat výroční členská schůze. Bližší informace v březnovém
zpravodaji.
Pro zájemce i letos zprostředkujeme účast na ozdravném pobytu v Itálii (Bibione – Pineda)
od 26. 5. 2017. Přihlášky a informace V. Petružálková.
Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. Aktuální informace
sledujte v naší vývěsce na tržnici.
za výbor Marcela Minářová
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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sport
Poděkování FSA Jany Boučkové
Děkujeme Městu Železný Brod za podporu
a spolupráci na projektu Děti na startu, který probíhá také
v rámci docházky dětí z MŠ. Zároveň děkuje i paním
učitelkám ze školky MŠ Na Vápence a MŠ Slunečná.
Děkuje také učitelům Lence Skrbkové a Janu Lufinkovi,
ze ZŠ Školní, za spolupráci při zapojení se do
mezinárodního projektu ALCIS 2.

MŠ Slunečná, třída Sluníčko
FSA Jany Boučkové a AC Jumping
Kangaroos Mladá Boleslav
připravují Dětskou tanečnězávodní přípravku zaměřenou
na styly Funk, Hip-Hop a Street
dance. Kluci a holky projdou
taneční průpravou včetně systematické tvorby choreografie. Každý účastník absolvuje
minimálně dva závody za jedno pololetí. Přípravka bude probíhat ve Sportovním centru
Železný Brod každý čtvrtek v čase 17–18 hodin. Začínáme již 2. února 2017. Cena kurzu je
800 Kč (ukončení je 15. 6. 2017). Na viděnou se těší lektor Martin Ekrt z JKMB.
Pozor! Od ledna máme pro děti připravenou nadstavbu projektu Děti na startu s názvem
„SPORT-MANIE“. Děti se mohou těšit na nové deníčky a trička. Pravidelná hodina pro děti
ve věku 9–14 let se koná v SC Železný Brod vždy v úterý od 16.45 hodin. Těšíme se na vás.
Nebojte se přivést své kamarády.
Jana Boučková, FSA Železný Brod

TJ Sokol Železný Brod – oddíl volejbalu
Utkání v soutěži krajských přeborů I. třídy
Ženy odvetnou část sezóny začínají v domácím prostředí (sokolovna) dne 4. 2. 2017
v čase od 10 a 13 hodin s Mnichovým Hradištěm. Následně pokračují sérií zápasů na hřištích
soupeřek, a to 11. 2. ve Varnsdorfu, 18. 2. v Novém Boru a 25. 2. v Turnově.
Muži druhý díl soutěže začínají 11. 2. ve Stráži nad Nisou, poté 18. 2. na domácí půdě
přivítají Liberec a měsíc únor zakončí 25. 2. v Mnichově Hradišti.
Sportu zdar a volejbalu zvláště.
Jarda Paldus, za oddíl volejbalu
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Ve čtvrtek 2. února přinesou všichni školou povinní výsledky své pololetní práce, za kterou
budou odměněni jednodenními pololetními prázdninami v pátek 3. 2. 2017. Ve stejném
měsíci v termínu 20.–24. 2. si užijí prázdniny jarní.

	Základní škola Školní
Den otevřených dveří
Duhová škola srdečně zve nejen rodiče budoucích prvňáčků ve
středu 15. února od 10–17 hodin na prohlídku školy a 15 minutové
ukázky vyučování (začínají vždy v celou 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00 a 15.00 hodin). Rozvrh hodin ukázkových předmětů bude
upřesněn na www.zs-skolni.cz.
Zdeněk Kučera, zástupce ředitele

	Základní umělecká škola Železný Brod
Okresní kolo kytarové soutěže
V úterý 14. února se v naší škole uskuteční již podruhé okresní kolo soutěže Základních
uměleckých škol ve hře na kytaru. Přijedou kytaristé z jabloneckého okresu, aby nejen zahráli
před odbornou porotou, ale také se mezi sebou poznali a obohatili se svými zkušenostmi
a zážitky s hudbou. Soutěž začíná v 10 hodin dopoledne v učebně hudební nauky v naší
škole a je veřejnosti přístupná.
Tuto soutěž vyhlašuje ministerstvo školství, probíhá v celé republice a vítězové postoupí do
kol krajských a následně do kola ústředního.
Žákovské matiné se uskuteční v úterý 14. února 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. Následující termíny jsou: 28. 3., 25. 4.
a 16. 5. 2017.
Na 7. března připravujeme Slavnostní výroční koncert, při kterém bude pokřtěno naše
nové CD.
Mgr. Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Úspěch ve středoškolské soutěži Kybernetická bezpečnost
V úterý 10. ledna 2017 proběhla ve sklářské škole diskuze na téma kybernetická bezpečnost
v Libereckém kraji. Součástí této diskuze bylo předání ceny studentovi Albertu Ouhrabkovi,
který se umístil na 2. místě v krajském kole středoškolské soutěže zaměřené na znalosti
a dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, informačních a komunikačních systémů.
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Den otevřených dveří – technické obory v sklářské škole
V současné době je železnobrodská sklářská škola jedinou institucí v ČR, která nabízí
studijní obor Technologie skla podpořený finančním stipendiem. Zároveň škola nabízí
jako jediná v Libereckém kraji atraktivní obor Aplikovaná chemie se zaměřením – Analytická
chemie, Ochrana životního prostředí, Farmaceutické substance. Srdečně zveme veřejnost
a uchazeče na Den otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 16. 2. 2017 od 8 do
16 hodin. Uchazeči o studium se podrobně seznámí s koncepcí výuky, prohlédnou si
moderně vybavené laboratoře, získají detailní informace o přijímacím řízení a dalších
mimoškolních aktivitách žáků.

Informace o lednovém přijímacím řízení
O oba výtvarné obory (Produktový design a Design skla) byl letos u talentových zkoušek ze
strany uchazečů poměrně velký zájem. Pokud všichni přijatí žáci odevzdají zápisové lístky,
nebude nutné, aby sklářská škola vypisovala další kola přijímacího řízení.

Informace pro přijaté uchazeče do prvního ročníku oboru Design skla
Pro uchazeče, kteří byli v lednu přijati do 1. ročníku oboru Design skla, bude v rámci Dne
otevřených dveří (16. února 2017, 13.50–16.20 hodin) připraveno seznámení s jednotlivými
dílnami a ateliéry za účelem usnadnění volby budoucího sklářského zaměření. Pro více
informací kontaktujte školu: 483 346 162.
Ing. V. Bártlová, RNDr. M. Smola
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volnočasové aktivity
Středisko volného času Mozaika
Akce v únoru
3. 2. Pololetní výlet – přihlásit do 1. 2.
3. 2. Pololetní lyžování v Zásadě – přihlásit do 1. 2.
10. 2. Valentýnské spaní
11. 2. Výlet zimní krajinou
20.–24. 2.	Lyžařský výcvik v Zásadě (přihlašování a platba do 10. 2.) – plná kapacita,
		 přihlašovat se mohou pouze náhradníci
20.–24. 2. Příměstský tábor (přihlašování a platba do 16. 2.)
		 Program: každý den jiný výlet (dle počasí) příchod dětí v čase 7.30–8 hodin,
		 odchod v čase 15–16 hodin
		 Cena: 700 Kč (celý týden) / 150 Kč (jednotlivé dny).
		 V ceně je zahrnuto jízdné, vstupné a pedagogický dozor.
28. 2. Masopust – prodejní stánek na Malém náměstí s keramikou,
		 textilními výrobky a dalšími drobnostmi.
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

JUBILEUM MĚSÍCE
Aleš Vašíček (*1947)
Dne 22. února oslaví významné životní jubileum sochař a sklářský výtvarník Aleš Vašíček,
který studoval na SUPŠ sklářské v Železném Brodě v letech 1962–1966 a pak ve svém
studiu pokračoval ve sklářském ateliéru prof. St. Libenského a doc. V. Plátka na VŠUP
v Praze (1966–1972). Společně se svými vrstevníky Oldřichem Plívou, Yanem Zoritchakem
a Marianem Karlem je považován za představitele nové broušené, tzv. prismatické plastiky.
Na přelomu 60. a 70. let patřil k mezinárodně uznávaným průkopníkům broušené skleněné
plastiky z optického skla. Koncem 80. let
Hlubina, 2012, tavené sklo ve formě,
se přiklonil k technice tavené plastiky,
broušené a leštěné
což mu přineslo v roce 1991 významné
ocenění Grand Prix v japonské Kanazawě.
Jeho objekty vycházejí ze základních
geometrických tvarů, které kombinuje
s různými povrchovými strukturami.
Diváci se s jeho tvorbou mohli v Železném
Brodě setkat v roce 2014, v rámci výstavy
Tavená skleněná plastika II.
MgA. Martin Hlubuček
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OSTATNÍ
Běžkařské stopy na klasiku v Železném Brodě
TJ Sokol Dlouhý vytvořil a udržuje cca 20 km souvislých tras směrem na Dlouhý, Kozákov
a Chuchelnu. Nástup na stopu na Pelechově a u kostelíčku Na Poušti. Aktuální info na fcb
/ TJ Sokol Dlouhý.

Zájezd za krásami jižních Čech
MUDr. Hana Gromová pořádá v termínu 15.–20. 5. 2017 zájezd za krásami jižních Čech. Ubytování
v hotelu Pod Stráží v obci Lhenice. Cena zájezdu je 4 200 Kč. Závazné přihlášky na mob.: 731 932 003.
Hana Gromová

Zájezd na Slovensko / Roháče
MS ČČK Hrubá Horka a TJ Sokol Hrubá Horka pořádají týdenní zájezd na Slovensko do
Roháčů v termínu 12.–19. 8. 2017. Ubytování a stravování v Zuberci. Předpokládaná cena
4 700 Kč. Přihlášky co nejdříve na mob.: 775 295 931. Srdečně vás všechny zveme.
Marie Šírková

HÁDANKA
Zcela nový formát hádanek, který je zaměřen na vaši pozornost a všímavost, se osvědčil.
Tři rozdíly z 18 hádajících nenašli pouze tři občané. Výherkyní dvou vstupenek na hru
Vyšetřování ztráty třídní knihy je paní Dohelská. Gratulujeme. Jak se ukázalo, byla předešlá
fotografie lehká, takže uvidíme, zda uvidíte vše i na této nové. Originální barevnou fotografii
si můžete prohlédnout na www.zeleznybrod.cz / v sekci Železnobrodský zpravodaj / Hádanka
– fotografie. Odpovědi zasílejte na e-mail: info@zelbrod.cz nebo telefonujte na tel.
483 333 999 (TIC Železný Brod) nejpozději do 10. 2. 2017. Vylosovaný výherce získá
vstupenku na komedii s Valerií Zawadskou a Janem Rosákem Stvoření světa – bez cenzury.
Rozdíly na lednové fotografii: siréna na střeše, okno ve druhém patře, nápis divadlo.

Originál

počítačově upraveno

Na fotografii je budova SUPŠS, kde se ve čtvrtek 16. 2. 2017 od 8 do 16 hodin uskuteční
Den otevřených dveří pro technické obory.

23

inzerce
Na cestách s Marcelou Augustovou s Českým rozhlasem Liberec
Hádanky a tipy na výlet v Libereckém kraji – to je toulavý mikrofon známé moderátorky Marcely Augustové
na ČESKÉM ROZHLASE LIBEREC každý všední den. Poslechněte si hádanku M. Augustové, která
vás naláká vždy do nějaké obce nebo městečka v Libereckém kraji. Nechte se pozvat do různých
koutů našeho kraje a hádejte místo, o kterém je řeč. Cestovat můžete i na webu www.rozhlas.cz/liberec
nebo na fcb / ČRo Liberec. Nalaďte i vy Český rozhlas Liberec, nové rádio pro Liberecký kraj a buďte
v obraze. Na Liberecku a Jablonecku na 102,3 FM, Na Frýdlantsku 97,4 FM, Na Českolipsku 94,3,
v Semilech 103,4 FM, Harrachovsko a Lomnicko 107,9 FM. Těšíme se s vámi na slyšenou. S Marcelou
Augustovou vždy v 10.10 a v 14.40 hodin.

Grémium blahopřeje staronovému kardinálovi ke zvolení. Ať žije Ch-liga!!!
Slušní lidé, nekuřáci hledají dlouhodobý pronájem bytu (2 × 1+kk nebo
1+1, případně 1 × 3+1 a více) v přízemí nebo s výtahem, se sprchou.
Děkujeme za nabídky.
Mob.: 702 656 394,
2108luca@seznam.cz
prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách
ze svého chovu!

Stáří 14–19 týdnů
Cena 149–180 Kč/ks

26. února

Prodej se uskuteční:
2017,
Železný Brod – u autobus. nádraží od 16.30 hodin.
při prodeji slepiček Výkup králičích kožek

cena dle poptávky

Informace: po–pá 9–16 hodin
telefon: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Realitní služby Haas
prodej, pronájem
odhad
právní i notářský
servis, inzerce
přepisy
depozit peněz a další

Volejte 702 473 848
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