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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
je před námi tradiční bilancování uplynulého roku z osobního i společenského hlediska. každý 
ví sám nejlépe, jestli v jeho životě převažovaly v roce 2017 plusy nebo mínusy. To rozhodně 
hodnotit nechceme a ani nám to nepřísluší. Co však chceme, je ono společenské hledisko. 
zde bychom vám rádi upřímně poděkovali za vše, co jste pro naše město v právě proběhlém 
roce vykonali. Je jedno, jestli se jedná o práci, podporu, návštěvy akcí nebo názory – pozitivní 
i ty negativní. Je to důkaz, že železný brod žije a vám všem tedy patří naše díky.
rádi bychom také poděkovali všem úředníkům Městského úřadu. Věřte nebo ne, ale bez jejich 
práce by město zdaleka na tom nebylo tak dobře. byť si někdo z vás může myslet opak.
Máme před sebou rok 2018. Už teď se zdá, že bude možná trochu hektičtější než bychom 
si přáli. Mezinárodní situaci lze označit všelijak, jen ne jako klidnou. kdyby šlo třeba jen  
o lokální konflikty někde daleko, ale i na našem kontinentu se jednotlivé evropské státy stále 
více hádají, migrační krize také není vyřešena. Přejme si navzájem, aby v nadcházejícím 
roce obnovily všechny země světa vzájemný respekt, ochotu k dialogu, k mírovému  
a především reálnému řešení situací.
Ani na domácí scéně to není bůhvíjaká selanka. společnost je dosti polarizována, nehledá 
se spolupráce, tím méně schůdná východiska z problémů, napadají se protivníci, zaznívají 
populistické názory. Ať tedy rok 2018 přinese více tolerance mezi lidmi, snahu tvrdě pracovat 
a pomáhat ve prospěch nejen České republiky, ale také krajů a obcí našeho státu, železný 
brod nevyjímaje. 
To vše bychom měli mít na paměti v souvislosti s úctou k našim předkům, neboť nás čeká 
rok tzv. „osmičkový“, bohatý na různá výročí našich dějin. když dovolíte, za nejvýznamnější 
z nich jednoznačně považujeme 100. výročí vzniku Československa. bez ustanovení naší 
samostatnosti v roce 1918 by nebylo ani dějinných událostí v letech 1938, 1948 nebo 1968. 
Přejme si, aby po celý rok 2018 probíhaly připomínky všech výročí důstojně, bez zbytečného 
velkého patosu, ale s případnou co nejširší účastí nás všech.
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vám oba popřáli pro rok 
2018 především pevné zdraví. Těm, kteří nějaké zdravotní problémy mají, ale koneckonců 
též nám všem, přejeme, aby vědci (nejlépe čeští) objevili právě v nadcházejícím roce nějaký 
další lék na lidské neduhy. Protože s lepším zdravím je přece jen život snazší a veselejší –  
i v železném brodě.

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

úVoDní sloVo
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Usnesení Rady města Železný Brod z 52. zasedání 
konaného dne 27. 11. 2017  
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 52. schůze rady města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 51. schůze rady města železný brod 
souhlasí s provedením rozpočtových změn č. 8/rM 
souhlasí s použitím rezervního fondu zŠ Školní na výplatu mimořádných mzdových nákladů 
odkládá udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem železný 
brod 
schvaluje jmenování členů do školských rad za zřizovatele pro další tříleté období:  
1) Mgr. Václav Horáček – člen školské rady zŠ Školní; 2) Paeddr. Milada Motlíková – členka 
školské rady zŠ Pelechovská 
bere na vědomí poskytnutí dotace na akce, podané v rámci dotačního programu Ministerstva 
zemědělství Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků; jedná se o projekty: opravy 
hasičských zbrojnic 2017 a Vyhlídka pod Chlístovem – místo pasivního odpočinku 
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „železný brod – počítačové 
vybavení“
schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem FlAMe systém s. r. o., IČo 268 46 888 za cenu 
198 705 kč vč. dPH 
souhlasí s dodatkem č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace parkoviště 
na rafandě se společností ProFes ProJekT spol. s. r. o., IČo 46506942, kterým se 
ukončuje plnění smlouvy a hradí skutečně vynaložené náklady ve výši 22 000 kč bez dPH 
schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 197/47r/2017 mezi Městem železný 
brod, IČo 00262633 a Technickými službami, s. r. o., IČo 27260887, kterým se mění 
celková cena díla po započtení méněprací a víceprací na 868 987 kč bez dPH 
bere na vědomí žádost o pokácení stromů p. Hudského a nesouhlas s kácením p. exnera 
a odkládá rozhodnutí o souhlasu s pokácením stromů mezi garážemi na sídlišti Vápenka  
a rd v ulici brodecká a ukládá odboru ÚP a rr provést podrobné místní šetření a navrhnout 
optimální řešení 
ukládá Technickým službám, s. r. o. opravit cestu za domem čp. 458–460 tak, aby byla 
použitelná 
bere na vědomí petici obyvatel místní části Poříčí
bere na vědomí zápis Hospodářské komise ze dne 8. 11. 2017 
bere na vědomí zápis komise pro vzhled města ze dne 8. 11. 2017 
bere na vědomí zápisy z redakční rady z 11. 9., 10. 10. a 13. 11. 2017 
schvaluje uzavřít smlouvu o výpůjčce na pozemky pč. 419 o výměře 671 m2 a pč. 421 
o výměře 1 350 m2, vše v k. ú. železný brod mezi půjčitelem: Římskokatolickou farností 
železný brod, IČo 43256848 a vypůjčitelem: Městem železný brod, IČo 00262633
schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemků pč. 868/5 a 868/6 v k. ú. Jirkov 
u železného brodu mezi Městem železný brod a p. koňákem dohodou k 31. 12. 2017 
schvaluje pronájem prostoru k podnikání v budově čp. 500 – ul. Masarykova, která 
je součástí pozemku pč. 785 v k. ú. železný brod za účelem pořádání prodejních akcí 
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pro veřejnost firmě s-textil s. r. o., IČo 27645657; výše nájemného je stanovena na  
500 kč/hodina (osvobozeno od dPH) a schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu prostoru 
sloužícího k podnikání mezi Městem železný brod a firmou s-textil s. r. o.  
souhlasí s přihlášením p. XX, k trvalému pobytu na adresu na Vápence 755, železný brod 
bere na vědomí zprávu z jednání bytové komise dne 13. 11. 2017 
schvaluje doplnění směrnice města železného brodu pro přidělování a pronajímání bytů 
ve vlastnictví města pro uchazeče o byty přidělované obálkovou metodou o podmínku, 
že u žadatele není nařízená srážka ze mzdy nebo z výplaty důchodu na základě výkonu 
rozhodnutí o exekuci, s účinností od 1. 12. 2017 
schvaluje osobám XY přidělení: bytu č. 24 o velikosti 2+1, Vaněčkova 407; bytu č. 40  
o velikosti 2+1, Vaněčkova 431; bytu č. 55 o velikosti 2+1, Jiráskovo nábřeží 714; bytu č. 302 
o velikosti 1+1, stavbařů 728; bytu č. 2 o velikosti 2+1, nábřeží obránců míru 250 
souhlasí s vyplacením zůstatku vkladů na pořízení nástavbových bytů na Vápence  
č. 752–757 s finanční spoluúčastí jednotlivým nájemníkům (věřitelům) s tím, že pokud má 
některý z nájemníků dluh na nájemném, bude tento umořen přednostně 
schvaluje navýšení ceny za prezentaci a poskytování služeb televize rTM Plus na 12 000 kč  
+ dPH měsíčně 

Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod 
z 24. zasedání konaného dne 4. 12. 2017 
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 24. zasedání zastupitelstva města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 23. zasedání zastupitelstva města železný brod 
souhlasí s provedením rozpočtových změn č. 7 za rok 2017 
schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2018, které upravuje dočasný systém hospodaření 
s rozpočtovými prostředky v případech, kdy do začátku rozpočtového roku není schválen 
rozpočet města 
schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018–2020 
bere na vědomí rozúčtování nákladů za odpady za rok 2016 a schvaluje místní poplatek 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2018 ve výši 560 kč na poplatníka 
schvaluje obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování hazardních her (za úpravy 
provozní doby ve dnech neděle až čtvrtek v době od 17 do 24 hodin, ve dnech pátek  
a sobota v době od 17 do 02 hodin následujícího dne) 
bere na vědomí informace o akcích v oblasti zeleně ve městě 
schvaluje věcné břemeno ve prospěch vlastníka pozemku pč. 3335/1 v k. ú. železný 
brod ve smyslu: 1) strpět umístění inženýrských sítí; 2) strpět vstupování na pozemek za 
účelem provozování, oprav a revizí inženýrské sítě; 3) nebudovat na pozemku nic, co by 
znemožňovalo nebo omezovalo vstup na služebný pozemek a schvaluje uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Povodím labe, s. p., IČo 70890005  
a Městem železný brod, IČo 00262633 
odkládá žádost o prodej kotelen a technologií do doby poslední dekády ledna 2018, kdy 
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budou sbd bižuterie předloženy harmonogram rekonstrukce kotelen, způsob finančního 
krytí a možnosti čerpání úvěru 
souhlasí s prodejem bytové jednotky v Příčné ulici č. p. 458/9 v železném brodě panu  
J. komárkovi, a to za cenu 495 000 kč dle odhadu č. 4111/16/2017 
odkládá prodej bytu v Příčné ulici v č. p. 458/8 do doby přestěhování stávajícího nájemce 

Veřejná zasedání Zastupitelstva města Železný Brod se v roce 2018 uskuteční v těchto 
termínech: 5. 2., 19. 3., 23. 4. a 4. 6. 2018. Zasedání se koná v zasedací místnosti Měú 
„B“ (3. patro) od 16.30 hodin. 

Pomozte nám najít významné lípy
lípa srdčitá (také malolistá) je naším národním stromem. Je nenáročná na půdu, dřevo 
se hojně využívalo a využívá jak v minulosti, tak v současnosti. lipové ratolesti najdeme 
na prezidentské standartě. lípa se tak stala symbolem a byla vysazována při příležitosti 
významných dnů dějin našeho státu. V roce 2018 bychom chtěli přispět k oslavám vzniku 
samostatného československého státu mimo jiné také následujícím způsobem.
Chtěli bychom zmapovat lípy vysazované při významných výročích na území našeho města, 
případně i v jeho okolí. Prosíme proto ty, kteří vědí, kde rostou lípy vysazené v letech 1918, 
1938 nebo 1968, aby nám napsali nebo zatelefonovali, kde se uvedené stromy nacházejí, 
případně poskytli další informace. Prosíme také ty, kteří vědí něco o osudu lip, které byly 
vysázeny v uvedených letech, ale později byly pokáceny nebo podlehly nedostatečné péči 
či silnému povětří, aby i oni se podělili s námi o své vzpomínky.  
Jedná se o celostátní akci a všem, kteří nám své poznatky sdělí, děkujeme. Veškeré informace, 
prosím, směřujte na adresu: místostarosta@zelbrod.cz nebo na tel. č. 483 333 920.

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta 

 odbor finanční

Místní poplatek za odpady 
zastupitelstvo města železný brod na svém zasedání dne 4. 12. 2017 usnesením  
č. 77/24z/2017 schválilo poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018 ve výši 560 kč za 
poplatníka a kalendářní rok.
Poplatek platí: a) fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt, které byl podle zákona 
upravujícího pobyt cizinců na území Čr povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na 
dobu delší než 90 dnů, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území Čr pobývá 
na území Čr přechodně po dobu delší tří měsíců, které byla udělena mezinárodní ochrana 
podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou 
ochranu cizinců; b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to 
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 odbor vnitřních věcí

Jednotka sDH Jirkov má novou techniku 
V sobotu 2. prosince 2017 bylo před požární 
zbrojnicí v Jirkově slavnostně předáno 
nové požární vozidlo jednotce sdH 
Jirkov. Požární vozidlo je značky IVeCo 
daily 50C15V s označením dA10-l1Ms, 
klíče od vozidla předal jednotce starosta 
města Mgr. František lufinka, který popřál 
jednotce mnoho úspěchů při výjezdech  
k mimořádným událostem a také hasičským 
soutěžím. nakonec jednotce hasičů  

ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek 
společně a nerozdílně.
splatnost poplatku: Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 
31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku. Poplatek lze uhradit jednorázově 
nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po 
datu splatnosti uvedeném v odst. 1 nebo odst. 2, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však 
do konce příslušného kalendářního roku.
správcem poplatku je Městský úřad Železný Brod. Variabilní symbol pro platbu za osoby 
s trvalým pobytem je 13371. Variabilní symbol pro platbu za vlastníky staveb určených 
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba je 13372. specifický symbol sdělí správce poplatku na tel. č. 483 333 955 
nebo 483 333 956 nebo e-mail poplatek.odpady@zelbrod.cz. Tento specifický symbol je 
u poplatníka stabilní a lze jej použít i při platbách v dalších letech. Pro správné zařazení 
platby je uvedení specifického symbolu nezbytné!
Poplatek lze uhradit: a) bezhotovostním převodem na číslo účtu 2225-0963249319/0800, 
pod specifickým symbolem přiděleným správcem poplatku; b) hotově nebo běžnou platební 
kartou v pokladně MěÚ železný brod (přízemí budova A, č. dveří 105).
osvobození a úlevy jsou podrobně uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 3/2016,  
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů. objednání nové nebo výměnu poškozené 
popelnice vyřizuje na odboru životního prostředí, p. Miloš Pala, tel. č. 483 333 924,  
e-mail m.pala@zelbrod.cz. V případě nevyvezení popelnice, nebo i jiného problému, 
žádáme občany o co nejrychlejší informování. Těžko se zařizuje náprava za něco, co je 
časově vzdáleno. svozová firma má však právo nevyvézt popelnici, pokud v ní jsou odpady, 
které tam nepatří.

V. sochorová, vedoucí Fo 

6



Volba prezidenta ČR
dle rozhodnutí předsedy senátu parlamentu Čr č. 275/2017 sb., o vyhlášení volby 
prezidenta republiky ze dne 28. 8.2017, se volba prezidenta republiky uskuteční v pátek 
12. 1. 2018 v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. 1. 2018 v době od 8 do 14 hodin. 
Případné druhé kolo volby prezidenta republiky proběhne v pátek 26. 1. 2018 v době od  
14 do 22 hodin a v sobotu 27. 1. 2018 v době od 8 do 14 hodin.  
Informace pro voliče 
Aktivní volební právo (právo volit) prezidenta Čr má státní občan Čr, který alespoň druhý 
den volby prezidenta (tj. sobota 13. 1. 2018) dosáhne věku nejméně 18 let; v případě konání 
II. kola volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání II. kola volby 
prezidenta (tj. sobota 27. 1. 2018) dosáhne věku nejméně 18 let.
Překážkou ve výkonu volebního práva při volbě prezidenta Čr (tedy nemožnost volit) je 
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení 
svéprávnosti k výkonu volebního práva.
každý volič má právo si v úředních hodinách na MěÚ železný brod, kancelář evidence 
obyvatel (přízemí budovy b), ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, může požadovat 
doplnění údajů nebo provedení oprav. MěÚ je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo 
mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
Měú Železný Brod má pro volbu prezidenta republiky zřízeno 9 volebních okrsků,  
a to následovně:
volební okrsek č. 1 – radnice (budova A) MěÚ železný brod, náměstí 3. května 1, železný 
brod pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Malé náměstí; náměstí  
3. května; ul. betlémská; družstevní; Františka balatky a č. e. 27; Hluboká; Horecká; Husova; 
Jirchářská; křížová; na stráni a č. e. 92; nábřeží obr. míru a č. e. 10 a č. p. 229, 826, 827; 
Školní; V Trávníkách a č. p. 177; zahradnická; železná a č. p. 82; běliště – č. p. 57, 185; 
na Mýtě – č. p. 290; nad skalkou – č. p. 36, 573, 828, 891; U Valchy – č. p. 31 32, 67, 178; 
záskalí – č. e. 95, 115 a č. p. 152, 224, 304, 305, 397; V Šachtách – č. p. 822
volební okrsek č. 2 – zasedací místnost bytového podniku, Příčná 350, železný brod pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ul. Chvalíkovická; Jarní; Průmyslová 
a č. p. 841, 890, 898, 905; Příčná; slunečná a č. p. 188; smetanovo zátiší; stavbařů  
a č. p. 331; Štefánikova; Těpeřská a č. p. 721; U stavidel; Vaněčkova; Vlastimila rady; 
dvírka – č. e. 1, 17, 18, 19, 34, 35, 36, 46, 70, 122 a čp. 39, 102, 228, 238, 266, 291, 499, 
553, 556; spořilov – č. p. 572 a 574; Vrší – č. e. 87, 108 a č. p. 58, 233, 239, 241, 277, 281, 

a novému požárnímu vozidlu požehnal místní farář Mgr. Jan Pawel Jucha. Velké poděkování 
patří také členům sdH Jirkov a hlavně starostovi sdH Jirkov panu Františku Šilhánovi, 
který se velkou měrou podílel na realizaci pořízení požárního vozidla. Vozidlo bylo pořízeno 
z více zdrojů: z účelové dotace rozpočtu libereckého kraje, z dotací pro jednotky sdH obcí 
na pořízení dopravního automobilu Ministerstva vnitra – GŘ Hzs Čr a také nedílnou částí  
z rozpočtu města železný brod. Celková cena vozidla 1 753 053 kč.

k. Mrkvičková, oVV – krizové řízení
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RADnICE InFoRMUJE

330, 360, 479, 549, 745, 746, 781, 786, 788, 837, 848, 861, 863; záškolí – č. p. 195, 254, 255
volební okrsek č. 3 – sokolovna, Masarykova 500, železný brod pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ul. brodecká; Jiráskovo nábřeží; koberovská; 
komenského; Masarykova; Pelechovská; Poštovní; Příkrá; sokolská; svahová; brodec –  
č. e. 80 a č. p. 222, 506, 579, 639, 640, 642, 646, 692; dále č. e. 3, 8, 15, 21, 22, 37, 40, 
41, 68, 69, 81, 89, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 
113, 114, 116, 117, 118, 119, 120 a č. p. 107, 116, 165, 198, 212, 226, 227, 289, 295, 296, 
297, 301, 310, 318, 321, 322, 349, 371, 398, 483, 504, 592, 658, 659, 660, 661, 663, 665, 
666, 667, 674, 676, 819, 824, 882, 904, 909; tj. místní názvy Hona, Hamerčice, kopanina, 
Mundálov, Pod Hrobkou, Popluž, Propastný, Poušť, rovně, skalička, Štípek, závodí 
volební okrsek č. 4 – sVČ Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366, železný brod pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ul. na Vápence; nádražní; Pelechov a č. e. 2
volební okrsek č. 5 – sokolovna, Hrubá Horka 55, železný brod pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu Hrubá Horka; Malá Horka
volební okrsek č. 6 – budova bývalého občanského výboru, Horská kamenice 74, železný 
brod pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Horská kamenice
volební okrsek č. 7 – Hasičská zbrojnice, Jirkov 2, železný brod pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu Jirkov; střevelná
volební okrsek č. 8 – Hasičská zbrojnice, Těpeře 68, železný brod pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Chlístov; Těpeře 
volební okrsek č. 9 – dům s pečovatelskou službou, bzí 82, železný brod pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu bzí; splzov; Veselí

1. Voliči – státnímu občanu Čr bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství Čr platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem Čr anebo cestovním průkazem. Volič, který volí na platný voličský průkaz, 
předloží tento průkaz spolu s průkazem totožnosti a komisi jej odevzdá. neprokáže-li  
volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 
Upozorňujeme proto voliče, aby včas zkontrolovali platnost svých průkazů totožnosti. 
2. k zajištění pořádku a důstojného průběhu voleb ve volební místnosti je volič povinen 
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 
3. každý volič je povinen odebrat se před hlasováním do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
4. občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební 
místnosti a chtějí hlasovat, nechť se přihlásí na tel. č. 483 333 953 nebo e-mailu  
k.velickova@zelbrod.cz případně mají možnost nahlásit tuto skutečnost ve dnech 
voleb přímo ve svém volebním okrsku, a budou navštíveni členy okrskové volební 
komise s přenosnou volební schránkou. 
5. Hlasovací lístky budou občanům města doručeny nejdéle 3 dny před dnem voleb podle 
adresy trvalého pobytu, ve dnech voleb budou k dispozici ve volebních místnostech. Pro 
voliče, kteří mají veden trvalý pobyt na adrese Městského úřadu železný brod, náměstí 
3. května 1, budou hlasovací lístky připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 202 Městského 
úřadu železný brod (1. patro budovy radnice A), kateřina Veličková – přestupky, volby.  

8



TURIsTICKÉ InFoRMAČní CEnTRUM ŽB

stálá služba a vydávání oP ve dnech konání volby 
Ve dnech konání volby prezidenta, tj. v pátek 12. 1. 2018 v době od 14 do 22 hodin  
a v sobotu 13. 1. 2018 v době od 8 do 14 hodin (v případě II. kola volby ve dnech  
26. a 27. ledna 2018), bude na MěÚ v železném brodě zřízena stálá služba na  
tel. č. 483 333 953, v případě jakýchkoliv dotazů ohledně volby či zařízení přenosné volební 
schránky se na toto číslo neváhejte obracet. 
zároveň bude zajištěno vydávání tzv. občanských průkazů typu blesk bez strojově 
čitelných údajů pro případ zjištění neplatnosti průkazu totožnosti, kterým se volič musí 
před hlasováním prokázat. Vydávání občanských průkazů typu blesk bude zajišťovat 
paní Ivana ouhrabková, tel. č. 483 333 960, k vydání je třeba dvou aktuálních fotografií 
a předložení neplatného občanského průkazu, vydání nepodléhá poplatku a takto vydaný 
občanský průkaz má platnost 1 měsíc. 

kateřina Veličková, oVV – úsek přestupků a voleb

V souvislosti s doručováním hlasovacích lístků upozorňujeme občany, že pokud nemají 
řádně označeny příjmením poštovní schránky, doručovatelé pak nejsou schopni hlasovací 
lístky vhodit do příslušné poštovní schránky, a mají pokyn v takových případech zanechat 
je na jiném vhodném místě, toto se týká hlavně panelových a bytových domů ve městě. 
Hlasovací lístky pro případné II. kolo volby prezidenta se občanům nedoručují, budou  
k dispozici jen ve volebních místnostech.

Aktuální předprodej vstupenek:
• 13. 1. Městský sklářský ples (sokolovna)
• 26.–28. 1. železnobrodské divadelní hry – tři představení (divadlo)
• 27. 1. G. Puccini: Tosca, přímý přenos MeT opery (kino semily)

stále jsou v prodeji Jízdní řády 2017/2018 libereckého kraje pro oblast Jablonecko–
semilsko. Cena 20 Kč.

zimní otevírací doba: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin a so: 9–12 hodin.
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InFoRMAČní A KUlTURní sTŘEDIsKo ŽB

PC kurz pro seniory

Mapa Železný Brod – centrum a Trávníky památková rezervace

obálky Železnobrodského zpravodaje

Velikonoce

Počítačový kurz pro začátečníky z řad seniorů bude zahájen v pondělí 8. ledna 2018 v 12.30 
hodin v sUPŠ sklářské (počítačová učebna). kurz bude probíhat pravidelně každé pondělí  
v čase 12.30–14 hodin až do 26. března. Vyučujícím je pan b. Herout. Výuka bude zahrnovat 
základy práce na PC a vč. základní výuky v programech Word a excel, naučíte se pracovat  
s e-mailovými schránkami, prozkoumávat internet, facebook a jiné… Cena kurzu činí  
550 kč/10 lekcí – první lekce 8. ledna je zdarma.

Ve spolupráci s Minimuzeem skleněných 
betlémů a laskavým svolením paní Aleny 
kortanové byla vydána mapa zobrazující 
centrum našeho města a památkové 
rezervace Trávníky. Trhací mapa, tak účelně 
doplnila okruh Trávníky, který byl během 
loňského léta osazen novými informačními 
panely. Panely, které zpracoval Tomáš 
kesner, jsou doplněny dobovými fotografiemi. 
Vydejte se o víkendu na procházku po našem 
městě a zavítejte na Trávníky, po přečtení 
panelů zjistíte, že své město znáte zase  
o něco víc. Mapa je zdarma k vyzvednutí 
na TIC železný brod, v Městském muzeu  
i minimuzeu.

Po celý rok budou obálky železnobrodského zpravodaje zobrazovat převážně architekturu 
z našeho města. Ilustrace pro zpravodaj poskytla malířka Jarmila smetanová z Jesenného. 
Těšit se tak můžete na 11 ilustrací na téma architektura železného brodu a okolí.  

Pomalu ještě neskončil čas adventu a v obchodech se již objevují velikonoční dekorace… 
nejinak tomu je i v našem lednovém zpravodaji. Tato informace se totiž skutečně týká 
těchto svátků jara. Protože bychom rádi náměstí v železném brodě vyzdobili velikonočními 
kraslicemi, obracíme se na vás s výzvou. každý strom na náměstí ozdobíme kraslicemi. 
Věříme, že se do akce zapojí nejen žáci ze škol, školek a sVČ Mozaiky, kterým bude 
vždy přidělen k okrášlení jeden určitý strom, ale i široká veřejnost. Takže již nyní vyfukujte 
vajíčka... instalace kraslic bude probíhat od 19. března. 

Alena Matějková, Iks železný brod
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MĚsTsKÉ DIVADlo

 Ds TYl Železný Brod

ŽElEZnoBRoDsKÉ DIVADElní HRY   
slavnostní zahájení nesoutěžní přehlídky ochotnických divadel 

se uskuteční v pátek 26. ledna od 18 hodin 
v Městské galerii Vlastimila Rady v Železném Brodě.

následně budou v městském divadle odehrána tato tři představení:
sborovna 

v podání ds krakonoš Vysoké nad Jizerou
pátek 26. ledna od 19 hodin

Komedie Jaromíra Břehového  
z učitelského prostředí, která řeší 
problematiku učňovské mládeže 
prostřednictvím učitelského 
sboru. nemilosrdná mozaika celé 
naší společnosti, která nejen pobaví, 
ale přinutí nás zamyslet se, v čem to 
vlastně žijeme.
Učitelé ve sborovně se snaží zvládnout 
naprosto nezvladatelné žáky, neboť 
padly všechny morální a etické hodnoty. 
současná učňovská mládež je sice plná 
vulgarismů, ale ani učitelský sbor není ideální. Ředitel je zkorumpovaný flegmatik, sborovnou 
vládne cynismus… žák Pivoňka a jeho finančně silní rodiče ovšem školu téměř rozvrátí. na 
scéně se objevuje nová zástupkyně ředitele, kterou rodiče podplatí, a ta dosáhne toho, že 
dosavadní zástupkyni ředitel propustí. dojde k malé směšné stávce učitelského sboru, ale 
pomůžou jim žáci, kteří si na mobil natočí sexuální hrátky ředitele a jeho nové zástupkyně. 
žák Pivoňka ovšem zůstává a život ve škole běží. Autor ovšem varuje: Pozor! Pivoňků bude 
čím dál víc.
Režie: Jan Hejral a Ivan Hanuš

PRoČ MUŽI nEPosloUCHAJí A ŽEnY nEUMí ČísT V MAPáCH 
v podání ds bozkov 

sobota 27. ledna od 19 hodin
Hudební komedie manželů Peasových, která vám poradí, jak předcházet partnerským 
krizím.
knihy manželů Peasových, které zkoumají rozdíly mezi myšlením žen a mužů, se staly 
světovým bestsellerem. Autoři kvůli nim procestovali celý svět a shromáždili nejnovější 
poznatky z oboru výzkumu mozku, z evoluční biologie, psychologie a sociologie. Čtenářům 
pak předkládají lehce kontroverzní výsledek, který možná překvapivým, avšak humorným  
a čtivým způsobem vysvětluje důvod existence napětí a rozepří mezi příslušníky obou 
pohlaví a pokouší se najít způsoby, jak se s nimi vypořádat.
Režie: Jiří doubek
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MĚsTsKÉ DIVADlo

Zatím nejúspěšnější představení v krátké historii Hamleta
Autorská hra Tomáše Vůjtka „spolu“ o Adině Mandlové a lídě baarové získala několik 
ocenění a odehráli jsme ji patnáctkrát! k nejzajímavějším štacím v roce 2017 řadíme 
Poděbrady (celostátní přehlídka FeMAd), Malá skála (představení v undergroundovém 
prostoru hostince za přítomnosti autora a ostravské herečky zuzany Truplové alias lídy 
baarové) a karlovy Vary (přehlídka výjimečných amatérských počinů karlovarský Harlekýn 
v legendární Husovce).

Vážení čtenáři, milí diváci a návštěvníci kulturních akcí, divadelní studio Hamlet vykročilo 
do svého čtvrtého roku trvání. A existuje stále, protože stále má pro koho existovat. dovolte 
nám tedy poslat poděkování do hlediště. Ať je vás tam deset nebo sto, prostě tam jste, a to 
je pro nás důležité.

na fotografii Ivana Vondra 
skokanová, provozovatelka Hostince 
u boučků Malá skála; zuzana 
Truplová, herečka divadla Aréna 
ostrava; Iva Chaloupková, herečka 
studia Hamlet; Tomáš Vůjtek, autor 
hry spolu; zdislava bohuslavová, 
vedoucí a herečka studia Hamlet; 
zdeněk lindner, režisér. 

AŤ ŽIJí DUCHoVÉ  
v podání ds Vojan desná – Mladá Haluz 

neděle 28. ledna od 16 hodin
Veselá pohádková komedie se známými písničkami Zdeňka svěráka a Jaroslava 
Uhlíře.
Hlavní hrdinové příběhu jsou chlapci a děvčata, 
kteří vytáhnou do boje proti některým dospělým 
ze své obce, když chtějí proměnit starý hrad  
v zemědělský objekt. za vydatné pomoci duchů, 
rytíře brtníka z brtníku, jeho dcerky leontýny 
a mnoha trpaslíků, se jim podaří dosáhnout 
cíle. Hrad je opraven a předán do péče dětí. 
nechybí ani známé písničky zdeňka svěráka  
a Jaroslava Uhlíře.
Režie a úprava: Vlaďka koďousková

Vstupné na jednotlivá představení 50 Kč. 
Prodej probíhá v TIC Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz.

 sTUDIo HAMlET Železný Brod
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na fotografii Hamleťačky zdislava bohuslavová, 
bětka bezstarostová a Iva Chaloupková v karlových Varech

Pravidelné akce studia Hamlet

nové představení v roce 2017

Tři nové tituly v roce 2018

V loňském roce jsme uspořádali dvě velké akce, únorovou divadelní přehlídku brodská 
pavučina, jejíž součástí je postupová přehlídka monologů a dialogů Pohárek a kandrdásek 
svazu českých divadelních ochotníků Jizerské oblasti, a celorepublikovou noc divadel.  
A v obvyklých termínech (Pohárek třetí únorovou sobotu a noc divadel  třetí listopadovou 
sobotu) tomu bude i v letošním roce.

Premiéra hry oldřicha daňka zdaleka ne tak 
ošklivá, jak se původně zdálo proběhla v rámci 
noci divadel 18. 11. 2017. Uvedeny byly dva 
příběhy, příběh athénský a flanderský. na 
letošní brodské pavučině budeme představení 
reprízovat v pátek 16. února 2018, a to  
s přídavkem uherského příběhu. A hned  
1. března 2018  bude naše „ošklivka“ zahajovat 
krajskou přehlídku ochotnického divadla  
v lomnici nad Popelkou!

s novým rokem se s chutí pouštíme do nastudování dalších her. Těšit se můžete na tato 
premiérová představení: Tomáš Vůjtek: o nejslavnějším zmrtvýchvstání, Gustav skála: Milá 
máti, drahá dcero a Alex koeningsmark: strašidla.
Těšíme se na vás, naše diváky, i v novém roce 2018. Ať se divadlo stane součástí i vašeho 
života.

zdislava bohuslavová

A hned v prvním čtvrtletí nového roku odehrajeme spolu hned 
pětkrát:
13. 1. 2018  Malá skála – pro velký úspěch repríza v hostinci
15. 2. 2018 železný brod – přehlídka brodská pavučina
21. 2. 2018 Turnov – postupová přehlídka Modrý kocour
  8. 3. 2018 Jilemnice – Měsíc divadla
23. 3. 2018 Jablonec nad nisou 
 – přehlídka regionálního ochotnického divadla

Veronika langerová 
v roli athénské hétery
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MĚsTsKá GAlERIE Vl. RADY

V měsících leden a únor je otevřeno: sobota–neděle: 13–16 hodin. Upozorňujeme, 
že v pondělí 1. 1. 2018 bude zavřeno. otevřeno je také ve čtvrtek v rámci akce Putování 
po stopách skřítka střípka. V kterýkoliv jiný den a čas vám na požádání otevřou pracovníci  
TIC železný brod. Vstupné: 20 kč a 10 kč.

BETlÉMY – VÝsTAVA sKlEnĚnÝCH A JInÝCH 
ŽElEZnoBRoDsKÝCH BETlÉMŮ 

do 7. ledna 2018
Posledních pár dní si můžete prohlédnout nejen skleněné betlémy vytvořené různou 
technikou (hutní, broušené, figurkové, korálkové…), ale i betlémy ze dřeva, papíru, keramiky, 
moduritu a jiných materiálů. Přijďte se ještě na pár chvil vrátit do adventního času, který nám 
tak rychle utekl…  

BRoDY V BRoDĚ 
termín 13.–28. ledna 2018

Vernisáž putovní výstavy vítězných fotografií z pátého kola fotosoutěže bude slavnostně 
zahájena v pátek 12. ledna v 17 hodin.
za železný brod získali ocenění v kategorii do 20 let: 1. místo Radek Votoček – fotografie 
„nad peřinou mraků“ a 3. místo ondřej Mastník – fotografie „Hřbitovní pavouci“; v kategorii 

život ve městě: 2. místo Václav Kroupa 
– fotografie „Jarmark“ a v kategorii Cena 
města: Petr Pelech – fotografie „Memento“. 
Všem výše uvedeným velice gratulujeme  
a děkujeme za reprezentaci našeho města. 
Upozorňujeme, že šesté kolo soutěže bude 
vyhlášeno již v březnu 2018. Takže pokud 
rádi fotíte, nezapomeňte se také přihlásit.  
A především, přijďte se do galerie podívat  
a načerpat inspiraci pro vlastní fotografování.

lucie Chvalinová, Iks železný brod

Upozorňujeme, že zájemci o účast na výstavě sAlon V musí nejpozději do 15. ledna 
2018 vyplnit přihlášku! na přihlášky po tomto datu nebude brán zřetel.
zapsaný spolek občanská beseda připravuje ve spolupráci s TIC železný brod další ročník 
úspěšné výstavy sAlon. Její páté pokračování se uskuteční v termínu od 2. do 25. února 
2018. (Vernisáž ve čtvrtek 1. 2. 2018, od 17 hodin).
Tento typ výstavy záměrně stírá rozdíly mezi profesionály a laiky – výstava je určena všem 
kreativcům, kteří tvoří z vlastního přesvědčení – a to bez ohledu na zvolenou výtvarnou 
techniku. zájemci mohou vystavit své obrazy, grafiky, kresby, fotografie, koláže, plastiky, 
produktový design nebo jiné umělecké artefakty, podle podmínek uvedených na zadní 
straně přihlášky. během konání výstavy bude i tentokrát probíhat veřejné hlasování, přičemž 

Věra Kopalová: 
Můj čas nadešel, ale ještě sloužím

Výstava sAlon V
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MUZEUM A GAlERIE DETEsK

MĚsTsKÉ MUZEUM V ŽElEZnÉM BRoDĚ

sKláŘsKÉ sYMPoZIUM lETní sKláŘsKá DílnA 2017 
Výstava výsledků 6. ročníku sklářského sympozia letní sklářská dílna. Po pěti proběhlých 
ročnících, které se odehrávaly v huti sklářské školy, byl pro změnu loňský ročník ve znamení 
malovaného skla. A protože jsme upustili i od společného tématu, měli vyzvaní výtvarníci ve 
své tvorbě naprosto volnou ruku. Pozvání na lsd 2017 přijali: studio Cave Canem – Petra 
kučerová a Jiří kučera, zdena Hušková a eva Vlasáková. 

Vstupné na výstavu je v rámci vstupného do muzea

Pozapomenutou osobnost železnobrodského rodáka Jaroslava Hudského, někdejšího 
ředitele Městské spořitelny a neúnavného hybatele spolkového a společenského života, 
si připomeneme prostřednictvím jeho malířského odkazu. Jaroslav Hudský se narodil  
v roce 1887 do rodiny zámečníka Františka Hudského. dobré rodinné zázemí mu umožnilo 
vystudovat obchodní akademii v Hradci králové a tím byla určena celá jeho další profesní 
dráha. V osobním životě byly ale jeho zájmy mnohem pestřejší a barvitější. k výtvarnému 
projevu tíhl už od mládí a intenzivně ho rozvíjel po celý svůj život. byl malířem samoukem, 
který čerpal inspiraci od tehdejších mistrů krajinářů. Později jeho tvorba dostala silný 
impuls a byla značně ovlivněna jeho přátelstvím s malířem Vlastimilem radou. Hudského 
krajiny i malebná zákoutí jsme na výstavu vybrali ze soukromých sbírek a sbírkového fondu 
Městského muzea. Výstava je připravena ve spolupráci s Městským muzeem v železném 
brodě. 

Jaroslav Hudský – oBRAZY do 18. 2. 2018

autor s nejvyšším počtem hlasů získá možnost realizovat v galerii samostatnou výstavu 
v následujícím roce! Přihláška je na www.zeleznybrod.cz/galerie nebo si ji lze osobně 
vyzvednout na TIC železný brod.

MgA. Martin Hlubuček

sklářská expozice, která představuje historii sklářské výroby na železnobrodsku a galerii 
světově proslulých výtvarníků Jaroslavy brychtové a stanislava libenského, se nachází  
v budově spořitelny na náměstí 3. května. V lednu bude otevřena v sobotu, v neděli a ve 
čtvrtek v čase 9–12 a 13–16 hodin.  

národopisná expozice zaměřená na město a blízké okolí se nachází v roubeném domě 
zvaném běliště. V lednu bude otevřena v sobotu a v neděli v čase 9–12 a 13–16 hodin.

Železný Brod, náměstí 3. května 20
otevřeno: denně 9–17 hodin
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DAlší PoZVánKY ZE ŽB A oKolí

KC KIno ŽElEZnÝ BRoD

InDonEsIE: sUMATRA A BAlI  
pondělí 8. ledna od 18 hodin

KC Kino Železný Brod
nenechte si ujít poutavé vyprávění o putování po ostrovech Indonesie s cestovatelkou 
radkou Tkáčikovou, které bude neopakovatelným zážitkem. Procestujete šestý největší 
ostrov na světě, deštné pralesy, vodopády i jezera, vystoupáte na sopky a projdete se po 
sumaterské vrchovině. 

Tolik rozmanitosti v programu 
jediného měsíce jsme snad našim 
divákům ještě nikdy nenabídli!  
na jedné straně se můžete těšit na 
očekávané divácké hity, jako např.  
na novou komedii režiséra Filipa 
renče a scénáristky Haliny 
Pawlowské Zoufalé ženy dělají 
zoufalé věci (19. 1.), která 
vám prostřednictvím milostných 
dobrodružství hlavní hrdinky olgy 
nabídne pořádnou dávku zábavy, 

případně na novou pohádku zdeňka Trošky Čertoviny (13. 1.). A na straně druhé vřele 
doporučuji vaší pozornosti několik snímků, které by vás možná vůbec nezaujaly svým 
názvem, ale již po zhlédnutí traileru jejich návštěvu v kině začnete přinejmenším zvažovat. 
Právě takovým je snímek největší showman (6. 1.), originální muzikál inspirovaný 
životem P. T. barnuma, muže, díky jehož vizionářství a energii vznikl showbyznys, dále film 
Zmenšování (12. 1.), velmi originální komedie o muži, který začal doopravdy žít, až když 
se nechal zmenšit na velikost 10 cm, či velmi zvláštně pojmenovaný snímek Tři billboardy 
kousek za Eddingem (27. 1.), komediální drama plné černého humoru o ženě, které 
zavraždili dceru a ona se rozhodla jednat.
V programu se však skrývá ještě mnohem víc – nejen fanoušci tvorby Woody Allena dorazí 
na jeho nejnovější počin Kolo zázraků (26. 1.) a velmi originální podívanou slibuje film 
s láskou Vincent (30. 1.), celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi, který 
byl natočen kombinací hraného filmu a animace originálních olejomaleb. Přesněji řečeno  
66 960 originálních olejomaleb vytvořených 125 umělci z celého světa podle 94 původních 
van Goghových děl.
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.

david Pešek

Vybíráme z programu KC Kino Železný Brod 
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MĚsTsKÝ sKláŘsKÝ PlEs
sobota 13. ledna od 20 hodin 

sokolovna Železný Brod (ul. Masarykova)
V letošní plesové sezoně obnovujeme tradici sklářských plesů. společně se skláři jsme 
pojali celý ples jako oslavu sklářského řemesla. skláři věnovali do tomboly velmi lákavé  
a hodnotné ceny. k poslechu a především k tanci bude celý večer hrát kapela rytma  
z Jablonce nad nisou. Program svým vystoupením zpestří děti a dospělí ze sVČ Mozaika 
železný brod, Hana Vígnerová s módní přehlídkou současné módy výtvarnice a návrhářky 
kolekce Martiny Trnkové a Taneční a pohybová škola Ilma Mgr. Ilony Šulcové z Turnova  
s ukázkou latinskoamerických a standardních tanců. Celým večer vás provede moderátor rádia 
rCl liberec david Jelínek. V průběhu celého večera se budete moci nechat vyfotografovat  
v mobilním fotoateliéru ze smržovky. neváhejte a pojďte si užít příjemný večer. 

Vstupenky za 95 Kč/pár a 65 Kč/osoba jsou v prodeji na TIC Železný Brod

HRáTKY s PAMĚTí 
úterý 16. ledna od 10 hodin

Železný Brod, Dům s pečovatelskou službou (ul. obránců míru) 
sociálně-aktivizační služba pro seniory aneb trénink paměti s lektorem zdeňkem Chourou, 
pracovníkem v sociálních službách a členem České alzheimerovské společnosti. dobrou 
náladu a tužku s sebou. 

Vstupné 15 Kč
Termíny hrátek na celý rok jsou: 20. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5., 19. 6., 17. 7., 21. 8., 18. 9.,  
16. 10., 20. 11. a 11. 12. Termíny poradenských dnů pro pečující rodiny budou v roce 2018 
ve dnech 23. 4. a 22. 10. změny termínu vyhrazeny.

Ateliér Smržovka nabízí: průkazové foto (99 Kč/8 ks), zhotovení fotografií na místě od 
formátu 9 × 13 po A3+ a svatební, produktové, reportážní, ateliérové a realitní fotografie; 
www.atelier-smrzovka.cz.
Taneční a pohybová škola Ilma Mgr. Ilony Šulcové Turnov nabízí taneční kurzy pro všechny 
věkové skupiny. Více na www.ilma.cz.

DAlší PoZVánKY ZE ŽB A oKolí

na sumatře je velmi rozmanitá krajina s množstvím zvěře 
i rostlin. Vychutnat si můžete pozorování  orangutanů ve 
volné přírodě i zasloužený odpočinek na pláži a život rybářů. 
na treku nejlépe poznáme tento ostrov i domorodá etnika  
s jejich tradicemi a kulturou. Příroda na sumatře je jednou  
z nejbohatších a nejzajímavějších na světě. V sumaterských 
deštných pralesích najdete živočichy, které nikde jinde 
neuvidíte – orangutany, tygry a slony ve volné přírodě. Příroda na sumatře je na seznamu 
přírodních bohatství UnesCo. Je zde mnoho sopek a mimo jiné i největší kráterové jezero 
na zemi.

Pořádá IKs Železný Brod
Vstupné dobrovolné
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dovolte mi malé zhodnocení celoroční spolupráce s městem železný brod. Jezdím po třech 
regionech, a tak mám srovnání a musím říci, že např. žďársko se musí ještě hodně učit. 
když jsem v železném brodě před čtyřmi lety začínal, netušil jsem, jaké krásné chvíle  
a příjemné a tvořivé lidi zde potkám. Všichni, kdo chodí na pravidelné setkání, jak z města, 
tak pečovatelského domu, mě utvrzují v tom, že jsem nejen zvolil potřebné aktivity, ale 
především získal lidi, kteří si uvědomují, jak je důležité pracovat s dlouhodobou pamětí. To 
platí pro celé železnobrodsko. našel jsem skvělé partnery i co se týká komunikace s obcemi. 
Jsem rád, že totéž mohu napsat i o pečujících, kteří pro své blízké dělají maximum. nevíce si 
cením spolupráce, která zde panuje od prvopočátku, a to není v dnešní době samozřejmost. 
děkuji Městu železný brod, za podporu projektu a vždy otevřené dveře, pokud něco řeším 
pro jeho občany, skvělý tým v kultuře a sociálním odboru, kteří mají pro mě milá slova  
a hlídají potřebné věci a naslouchají, když je potřeba! Pečovatelské službě za skvělé zázemí, 
bez něhož by akce nebyla úplná!
Takto se pracuje lehčeji a příjemněji. Všem vše dobré v novém roce 2018 a těším se na 
setkávání s vámi.

s pozdravem zdeněk Choura, lektor a odborný konzultant 

osUDoVÉ osMIČKY ČEsKÝCH DĚJIn 
středa 17. ledna od 18.15 hodin

Železný Brod, aula sklářské školy
srdečně zveme na přednášku a besedu s historikem a bývalým vicepresidentem ČkA  
Phdr. Janem stříbrným.
nebude zde poprvé. A doufám, že mnozí, kteří ho ještě neznají, využijí tuto příležitost, která 
se nabízí k obohacení našich vědomostí nebo k doplnění vzpomínek. ne každý historik nebo 
učitel dějepisu se věnuje době nedávno minulé.
Pár slov o přednášejícím:
Phdr. Jan stříbrný (* 1950), narozen v radimi u Jičína v rodině rolníka. Prožil klasické 
dětství venkovského kluka v křesťansky založené rodině, v poměrně skromných poměrech. 
Mnohdy obtížné podmínky bezesporu přispívaly k velké soudržnosti rodiny. Po studiu na 
střední všeobecně vzdělávací škole v Jičíně v letech 1965–1968 byl přijat na FF Uk na obor 
dějepis a čeština. studium ukončil v roce 1973 státní závěrečnou zkouškou a obhájením 
diplomové práce na téma „Podíl Československé národní demokracie na vzniku národního 
sjednocení“. Po složení rigorózní zkoušky mu byl přiznán v roce 1990 titul doktora filosofie.
V letech 1974–1990 byl zaměstnán v ústředí Českého svazu protifašistických bojovníků, kde 
měl na starosti ústřední a okresní historicko-dokumentační komise. 
získal tak značné zkušenosti v práci s pamětníky, dokumentaristy  
a historiky z centra i regionů. Přitom postupně rozvíjel svůj vyhraněný 
zájem o moderní československé dějiny se zaměřením především na 
historii druhého odboje.
V letech 1990–1994 pracoval v Historickém ústavu Armády České 
republiky jako vědecký tajemník Památníku odboje, kde svůj vědecký 
zájem zaměřil na tematiku domácího demokratického odboje, 
persekuci židů a postavení církví v letech 1939–1945.

DAlší PoZVánKY ZE ŽB A oKolí
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MĚsTsKá KnIHoVnA

ZIMní sKláŘsKÉ ČTVRTKY aneb Po sToPáCH sKŘíTKA sTŘíPKA
do 15. března 2018

Železný Brod
stále probíhá tato skvělá akce, při které se můžete seznámit se sklářským 
řemeslem, vyzkoušet si činnost u kahanu či navléknout korále. stále 
máte jedinečnou možnost navštívit vždy ve čtvrtek sklářské firmy a užít 
si neopakovatelný zážitek, při kterém získáte skleněnou postavičku 
skřítka střípka. do akce jsou zapojeny: střední uměleckoprůmyslová 
škola sklářská železný brod, Minimuzeum skleněných betlémů, 
Městské muzeum v železném brodě, sklářská expozice, Městská 
galerie Vlastimila rady, sklářské firmy dT Glass s. r. o., detesk, s. r. o.,  
MIsAMo – AAC, s. r. o., Glasstech s. r.o., Ateliér Pavlíny Čambalové, lampglas s. r. o.  
a nově také sklářka Jana Šavrdová, sklářské studio oliva a beadworld – skleněná 
bižuterie, a. s. Alšovice. Více o akci na www.zeleznybrod.cz a na letáčku, který je k dostání  
v TIC železný brod. 

Pořádá IKs Železný Brod

V České křesťanské akademii pracuje od roku 1995. kromě podílu na vedení ČkA, jako 
jeden z prezidentů, má na starosti výzkumné projekty týkající se historie katolické církve, 
respektive ostatních křesťanských církví v letech 1939–1945, a života a persekuce židů za 
druhé světové války.
Působí dále v několika odborných grémiích, spolupracuje s odbornými časopisy zaměřenými 
na dějiny a spolupracuje také s dokumentační komisí konfederace politických vězňů.
Těšíme se na obohacující večer a setkání s vámi i s přednášejícím a besedujícím historikem 
současných dějin.

Ing. arch. Martin Tomešek

Pořádá místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj

zveme k návštěvě všechny maminky i tatínky s nejmenšími dětmi v rámci projektu 
Bookstart – s knížkou do života vyhlášeného svazem knihovníků a informačních 
pracovníků Čr. Jedná se o českou variantu mezinárodního projektu výchovy ke čtenářství 
od nejútlejšího dětství. dnešní děti zahlcené vjemy z audiovizuálního a digitálního světa mají 
mnohdy problémy s porozuměním čtenému textu i vyprávěnému příběhu, nedostatečnou 
slovní zásobu a potíže s vyjadřováním, což se potom promítá do jejich školní úspěšnosti. 
Přitom už s malým miminkem je možné trénovat porozumění mluvenému slovu pomocí 
rytmických říkanek, prohlížet a ukazovat si obrázky v knížkách a postupně přecházet  
k předčítání pohádek a příběhů a tím rozvíjet dětskou představivost, myšlení a komunikační 
dovednosti. k tomu napomáhá projekt bookstart osvědčený už ve 20 zemích celého světa. 
V rámci projektu získají děti narozené v roce 2018 při vítání občánků set dárků od knihovny 
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sPolEK ZDRAVoTnĚ PosTIŽEnÝCH ŽElEZnoBRoDsKA  

MĚsTsKá KnIHoVnA

  8. 1. úřední den od 14 hodin
10. 1. šlápoty – pokračování promítání z našich výletů a pobytů. 
 sraz ve 14.15 hodin na Malém náměstí, odtud do budovy autoškoly u koupaliště. 
 občerstvení zajištěno. 
15. 1. Klub ručních prací od 14 hodin 
17. 1. Klub onKo – DIA od 14 hodin

zájemci o ozdravný pobyt v Mariánských lázních (16.–22. 9. 2018) se můžou již nyní hlásit 
u p. Petružálkové. 
sledujte aktuální zprávy ve 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

(knížka pro děťátko, audiokniha, speciálně vydaná metodická publikace pro počáteční čtení 
rodičů s dětmi, seznamy doporučené literatury pro předškolní děti) a zároveň poukázku na 
první průkazku do knihovny, kterou je možno bezplatně aktivovat kdykoliv do tří let děťátka. 
na projektu spolupracuje městská knihovna s Rodinným centrem Andílek v Železném 
Brodě a spolkem semínko země v semilech. První setkání v knihovně pod názvem  
„V náruči pohádek“ je plánováno na čtvrtek 18. ledna 2018 od 10 do 12 hodin – 
lektorkou bude PaedDr. lenka Hřibová ze semínka země. Připraveno bude i malé 
občerstvení a hrací koutek pro děti. knihovna není bohužel bezbariérová, ale s kočárky vám 
do knihovny rádi pomůžeme. Maminkám nabízíme možnost bezplatné prvoregistrace do 
knihovny.
Těšíme se na malé budoucí čtenáře a jejich rodiče a rádi je budeme doprovázet při prvních 
krůčcích do říše pohádek a příběhů. Ať chvíle strávené společně nad obrázkovou knížkou 
nebo čtením pohádky před spaním patří k těm nejhezčím, na které budete později vy i vaše 
děti nejraději vzpomínat.
zveme do knihovny samozřejmě i všechny ostatní zájemce jakéhokoli věku a přejeme všem 
čtenářům i nečtenářům šťastný a úspěšný vstup do nového roku a v něm zdraví, pohodu  
a radost nejen z dobrých knih.
omlouváme se za omezení způsobené prosincovou havárií topení v knihovně a doufáme, 
že v novém roce už bude vše v pořádku a že nám snad osudová osmička v datu přinese  
i nějaký posun ohledně nové knihovny.

dana Hudíková a Irena Matoušová
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ZE šKolsKÝCH ZAŘíZEní

Vánoční prázdniny budou až do 2. 1. 2018, do školy tak v novém roce půjdou děti ve středu 
3. ledna 2018. Pololetní prázdniny budou v pátek 1. 2. a od pondělí 26. 2. budou prázdniny 
jarní. 

sporT

Rozpis zápasů žen na sezonu 2017/2018: 27. 1. vs. TJ Turnov z. s., 3. 3. vs. TJ sokol 
Mnichovo Hradiště a 17. 3. vs. TJ bižuterie. začátky utkání v 10 hodin a cca 12.30 hodin  
v sokolovně železný brod.

TJ sokol Železný Brod a FsA Jany Boučkové uspořádali 26. listopadu Mikulášskou 
besídku. Přišlo 70 dětí, soutěžilo se, tančilo a vystoupil pan zlomtužka. s dětmi přišlo téměř 
100 dospěláků, nejen rodiče, ale i prarodiče a další… děkujeme Městu železný brod za 
finanční podporu. 
Věříme, že i na akci Maškarní bál, vás přijde hodně. V pátek 12. ledna od 16 hodin 
proběhne v sokolovně rej masek, bude se opět soutěžit a tančit. Přijďte mezi nás, těšíme 
se na vás.

Jana boučková 

TJ sokol Železný Brod, oddíl volejbalu 

 Základní škola školní

dne 23. 11. obsadili naši mladí florbalisté z prvního stupně druhé místo v okresním finále. 
A kvalifikovali se tak do krajského finále, které proběhne pravděpodobně v lednu v liberci. 
Ve dnech 28.–29. 11. nás čekala žákovská atletická liga pro 6.–7. třídy a pro 8.–9. třídy. 
Velmi pěkného výsledku dosáhli shodně chlapci a dívky v mladší kategorii. Umístili se  
v konkurenci devíti škol na třetích příčkách hned v závěsu za zŠ Pasířská a zŠ Arbesova, 
což jsou školy, které mají rozšířenou výuku TV, specializují se na atletiku a většina žáků 
navštěvuje atletický oddíl v Jablonci nad nisou. bonusem bylo i několik umístění na stupních 
vítězů ve výsledcích jednotlivců a štafet.
Ve středu 6. 12. proběhl na zŠ Školní již tradiční Šplhavec, tedy soutěž ve šplhu na tyči 
pro první stupeň. Účast byla vysoká (62 šplhavců) a všechny děti byly odměněny malou 
sladkostí.
den po Šplhavci tedy 7. 12. se děti 3. a 4. tříd zúčastnily Mikulášského trojboje (šplh, hod 
medicinbalem přes hlavu a skok snožmo z místa).
V pondělí 11. 12. se žáci druhého stupně (především 6. a 7. třída) zúčastnili turnaje  
v Jablonci nad nisou. Prohráli jsme pouze jeden zápas ze čtyř, ostatní tři jsme dokázali 
vyhrát. Ale bohužel prohra se zŠ Arbesova nás stála postup do okresního finále.
Výsledky a fotografie k akcím naleznete na www.zs-skolni.cz. děkujeme všem dívkám  

sportovní podzim pokračuje
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Ve dnech 3. a 4. ledna 2018 proběhne přijímací řízení do výtvarných oborů školy. Při 
talentových zkouškách poměří své dovednosti a schopnosti 28 uchazečů o obor Průmyslový 
design (pouze 8 uspěje) a 27 uchazečů o obor Výtvarné zpracování skla a světelných 
objektů (22 nabízených míst). Případné vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor Výtvarné 
zpracování skla a světelných objektů lze očekávat koncem února 2018.   

srdečně zveme všechny zájemce o studium, aby ve středu 7. února 2018 navštívili školu  
a seznámili se podrobně s jejím fungováním. Akce je primárně zaměřená na technické 
obory (Aplikovaná chemie a Technologie silikátů), na které podávají zájemci přihlášky ke 
studiu do 1. března 2018. rádi provedeme i mladší zájemce o studium jak technických, 
tak výtvarných oborů školy. Pedagogové a studenti sklářské školy budou návštěvníkům  
k dispozici od 8 do 16 hodin.

Přijímací řízení s talentovou zkouškou

Den otevřených dveří

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

ZE šKolsKÝCH ZAŘíZEní

i chlapcům za reprezentaci školy 
a vynaložené úsilí při soutěžích. 
není to vždy samozřejmostí, aby 
se dnešní „kybermládež“ s radostí 
účastnila některé z nich. A je to 
škoda, například atletika v překrásné 
hale v Jablonci n. nisou (jedna  
z mála v Čr) nabízí profesionální 
zázemí, kvalifikované rozhodčí 
ČAs, cílovou fotobuňku a precizně 
zpracované výsledky. Tak do roku 
2018 vykročme tou odrazovou 
nohou. sportu zdar! 

Jan lufinka

V měsíci lednu vás srdečně zveme na tradiční žákovské matiné. Uskuteční se v úterý  
16. ledna od 17 hodin v komorním prostředí obřadní síně MěÚ železný brod (budova radnice 
„A“). Při malém školním koncertu začínající i pokročilí žáci představí, co nového se naučili. 
zváni jsou nejen příbuzní žáků, ale i široká veřejnost.

Aktuální informace na: www.zus-zelbrod.cz a na tel. č.: 483 389 327, 608 782 712.
eva lédlová, ředitelka zUŠ železný brod

 Základní umělecká škola  
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zapište si do svých diářů 10. února 2018, kdy od 19 hodin vypukne další z maturitních plesů 
sklářské školy. Ples se koná v železnobrodské sokolovně a tentokrát si maturanti zvolili téma 
plesu široké, a to disney. Prodej lístků bude zahájen 17. ledna 2018 ve školní prodejně. Více 
informací naleznete na plakátu či webu školy. 

rndr. M. smola

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych vás na prahu nového roku informoval o výzvách, které sklářskou školu 
čekají v roce 2018. Čtyři obory vzdělávání, které škola nabízí, jsou pevnou součástí 
dlouhodobé vzdělávací strategie libereckého kraje. liberecký kraj, zřizovatel školy, se od 
letošního roku začne prezentovat jako kraj „křišťálového údolí“ jehož podstatou je produkce 
skla ve všech jeho možných podobách. Toto významné rozhodnutí a spolupráce s firmou 
Preciosa posílí stále vzrůstající pozitivní vědomí společnosti o životaschopnosti sklářského 
průmyslu. důkazem toho je i 55 přihlášek k přijímacím talentovým zkouškám pro další školní 
rok. Podařilo se tak udržet pozitivní trend vzrůstajícího zájmu o studium na sklářské škole 
z posledních let. svědčí to o tom, že škola je vyhledávanou odbornou vzdělávací institucí  
a ve velké konkurenci se neztratí. nárůst počtu dětí, které půjdou na střední školy v příštích 
letech, bude definitivní tečkou za těžkými roky, ve kterých sklářská škola musela bojovat za 
svoji existenci.
z hlediska vzdělávacího procesu bude rok 2018 ve znamení dalšího prohlubování vazeb 
s průmyslem, konkrétními firmami. rozvíjením přímé vazby žák–zaměstnavatel naplní 
škola jeden ze základních smyslů, pro který byla v roce 1920 založena. Aby výše uvedené 
nezůstalo vzletnou avšak osamocenou ideou v prostředí šedi a zastaralých technologií, 
také v letošním roce se ve sklářské škole proinvestuje přes 13 miliónů korun. naši žáci 
se mohou těšit na zbrusu novou dvoupánvovou sklářskou pec, moderní osvětlení chodeb  
a schodišť, kompletní výměnu podlahové krytiny v druhém patře a mnoho dalšího. Ve třídách 
budou vyměněny dožité lavice a židle za nábytek splňující aktuální nejpřísnější hygienické 
předpisy. do realizační fáze vstoupila spolupráce s městem železný brod na kompletní 
revitalizaci budovy domova mládeže sklářské školy. zhruba v horizontu dvou let bude našim 
žákům a žákům základní umělecké školy předána nově zrekonstruovaná budova k užívání.
V roce 2020 oslaví škola 100 let své existence. V plném proudu je příprava knihy k 100. výročí 
školy, jejímž autorem bude pan Milan Hlaveš a tým lidí, významných historiků, fotografů, 
pamětníků a samozřejmě pedagogů sklářské školy. Česká národní banka vyrazí pamětní 
stříbrnou minci s motivem školy. k jubilejnímu roku směřuje i celá řada našich dalších aktivit.
Vážení občané železného brodu, věřím, že sklářská škola zůstane chloubou města a bude 
vám svojí činností, tradičními letními výstavami a mnohým dalším přinášet radost. děkuji 
představitelům města železný brod za neobyčejně vstřícný přístup ke sklářské škole. Přeji 
vám v novém roce mnoho úspěchů a osobního štěstí. 

l. doležal, ředitel sklářské školy

Maturitní ples 2018

Výzvy pro sklářskou školu v roce 2018
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ZE šKolsKÝCH ZAŘíZEní

do letošního ročníku mezinárodní výstavy TAlenTe, která se zaměřuje na současný design 
tvůrců do 30 let, se přihlásilo více než 600 zájemců z 50 zemí světa. Česká republika bude 
v kategorii sklo zastoupena dvěma pracemi žáků sklářské školy z oddělení Hutní tvarování 
skla. Vojtěch Hepnar a Adriana Pokorná budou v německém Mnichově prezentovat své 
klauzurní práce, jejichž fotografie budou zařazené rovněž do katalogu výstavy.

dne 22. 11. 2017 jsme podnikli další výpravu s možností účasti veřejnosti. ráno jsme vyrazili 
po levém břehu Jizery a cestou si povídali o historii železného brodu, o těžbě železné rudy, 
o historii a důležitosti železnice, která přes nás vede, i o jejich technických zajímavostech. 
samozřejmě jsme nezapomněli na povídání o přírodě, která se ukládá k zimnímu spánku. 
Cestu jsme si zpestřili hraním 
her. Při zastávce u památníku 
cestovatele, botanika  
a etnografa Tadeáše 
Haenkeho (1761–1817), 
který nechal postavit roku 
1825 František zachariáš 
römicsh (viz. foto), jsme 
si zahráli další etapu hry 
MIMonI. Tak jsme doputovali 
až na Malou skálu, odkud 
jsme se vrátili vlakem zpět.

luboš Hušek – balů 

lenka Herbová, čerstvá absolventka oboru Hutní tvarování skla zdejší sklářské školy, 
převzala čestné uznání v soutěži Cena ludwiga Mosera 2017 za design váz „lolyloup“. 
karlovarská sklářská firma Moser souběžně poprvé prezentovala zrealizované vítězné 
návrhy z loňského ročníku – složitě tvarovanou interiérovou vázu s exkluzivním výbrusem od 
žáka Vojtěcha Hepnara a broušenou mísu podle návrhu Terezy rusínové. obě práce budou 
zařazené do vzorkovny firmy Moser. Těmito výsledky škola potvrzuje úspěšnou spolupráci  
s významnou českou sklářskou firmou.

MgA. M. Hlubuček

Mezinárodní úspěchy se sklem

spolupráce s firmou Moser

 skautské středisko údolí Železný Brod
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2. 1.  Výlet do Turnova – nutné přihlášení
13. 1. a 27. 1 kurz PATCHWork od 9 hodin (více na mob.: 778 494 827)

Akce na měsíc leden

 středisko volného času Mozaika   

na letošní víkendovce ve 
skautské klubovně bylo hodně 
veselo. děti se seskupily  
v pátek 8. 12. v 18 hodin. Vybalily 
si, navečeřely se a následně 
je čekalo nemalé překvapení. 
V místní „sněmovce“ na ně 
čekal nachystaný dJ kubesh 
s kompletní aparaturou 
včetně laserů. samozřejmě 
nesmělo chybět namíchané 
nealko Mojito. klubovna 
se v tu ránu začala otřásat 
pod palbou decibelů a děti 
nadšeně tančily až do noci. 
ráno je čekala rozcvička, aby si protáhly protančené nohy a následoval barvitý program 
v podobě rukodělek (výroba hvězdiček na stromek, ptačích budek a krmiva pro ptáčky, 
nátisk památných tlapiček našich členů na stěnu), pohybových aktivit a soutěží. V sobotu 
večer jsme dozdobili stoly na štědrovečerní večeři, kdy jsme dětem nadělili knedlíčkovou 
polévku a bramborový salát s řízky nebo klobásou. nazdobené stoly pod tíhou cukroví  
a skvělého občerstvení praskaly ve švech. Poté přišel Ježíšek, který zajistil, aby každý  
z našich členů byl obdarován. rozchod byl v neděli v 11 hodin. Víkendovka se jako každý 
rok nesla v přátelském duchu a mnohým dětem se ani nechtělo domů. Trošku jsme si  
z dětí vystřelili v podobě stromku obráceného naruby a Mimoňského veselí. Tímto srdečně 
děkuji své kamarádce, Pavlíně Plívové (Páje) za pomoc v organizaci a všem vedoucím ze 
střediska za aktivní podílení se na této krásné akci. zároveň z celého srdce děkuji Honzovi 
kubešovi (dJ kubesh) za úžasně zorganizovaný páteční večer a realizaci skvělé diskotéky, 
ze které byly děti nadšeny. Veliký dík patří také rodičům jedné z našich světlušek (láďa 
Matouš a eva Pavlatová – řeznictví v ul. Masarykova) za poskytnutí sponzorského daru  
v podobě masa a klobás na večeři. kdo se k nám přidá, bude mít možnost se této skvělé  
a zábavné akce zúčastnit příští rok, moc se těšíme!

lenka Vetlá

Vánoční víkendovka 8.–10. 12. 2017

VolnoČAsoVÉ AKTIVITY
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 Rodinné centrum Andílek 

Ukončení provozu herničky!

Tříkrálový koncert Glass Gospel – sbírka

ohlednutí za akcemi

oznamujeme vám, že s ohledem na malý počet pravidelných návštěvníků, jsme  
k 1. 12. 2017 ukončili provoz herničky ve fitku v železném brodě. Aktuálně jednáme o dalších 
lépe dostupných prostorech a věříme, že v novém roce vás v nich budeme moci přivítat  
v hojném počtu. Aktuální informace sledujte na www.centrum-andilek.cz nebo na fb rodinné 
centrum Andílek.

srdečně vás zveme v neděli 7. ledna od 17 hodin do kostela sv. Jakuba Většího v železném 
brodě na Tříkrálový koncert. Pojďte společně s námi pomoci dobré věci a vyzpívat peníze 
pro Tříkrálovou sbírku. nejen, že pomůžete dobré věci, ale také si poslechnete náš nově 
založený sbor, který se věnuje žánru gospelové hudby. V programu zazní mimo jiné  
i velmi známá píseň o happy day! z filmu sestra v akci. Těšíme se na vás. Více o sboru na:  
www.glassgospel.centrum-andilek.cz.

První mini-koncert Glass Gospelu při rozsvícení stromu 
nově vzniklý sbor Glass Gospel měl po dvou měsících zkoušení svůj první koncert, který 
se až na malé technické závady, které do příště určitě vyladíme, opravdu povedl… V pátek 
1. 12. při rozsvícení stromu zazněly nejen gospelové pecky, ale také vánoční koledy. Tímto 
děkuji celému sboru za úžasný výkon, energii, nadšení a lásku, kterou do zpívání vložili. 
děkuji také naší úžasné sbormistryni Věrce strouhalové za vše, co pro nás dělá, za její 
trpělivost a vytrvalost. za celý sbor děkuji Městu železný brod za možnost zazpívat si  
a ukázat své nadšení pro hudbu v rámci této akce. doufám, že pro vás v železném brodě 
budeme moci zpívat i na dalších akcích. 

VolnoČAsoVÉ AKTIVITY

18. 1. v čase 17–19 hodin Výměnný bazárek aneb dones do Mozaiky, co už nepotřebuješ 
a vyměň si to za něco jiného. Věci (čisté, neponičené a vyprané oblečení, knihy, drobná 
elektronika, hračky, věci z domácnosti…) do výměnného bazárku přijímáme do 17. ledna.
19. 1.  spaní s provázky
20. 1.  Výlet do Českého ráje
20. 1.  kurz Tkané dekorace – od 9 hodin (více na mob.: 778 484 827)

Podrobné informace: sVČ Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 železný brod,  
nové tel. č.: 778 494 827, web: www.mozaikazb.cz, e-mail: ddm.zb@seznam.cz.

eva rydvalová, ředitelka sVČ Mozaika
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osTaTnÍ

 Zahrádkářská organizace ČZs 

Poliklinika železný brod oznamuje, že rozšířila služby interní ambulance. Primář  
MUdr. Jiří Tomášek ordinuje na poliklinice denně v nové interní ambulanci. ordinační hodiny:  
po 10–16 hodin; út a st: 8–17 hodin; čt a pá: 8–14 hodin. Více na tel. č.: 483 369 770 nebo 
na www.poliklinikazb.cz.

napsali jste nám do redakce
od ledna otevíráme novou rubriku v železnobrodském zpravodaji. zaujalo vás, co bylo 
napsáno? Chybělo vám něco, co napsáno nebylo? Chcete někomu poděkovat, nebo se jen 
svěřit se svým postřehem k životu v našem městě?… pište. ne vždy budou vaše příspěvky 
otištěny, ale alespoň budeme mít zpětnou vazbu, že zpravodaj čtete a že ho máte rádi.
První příspěvek roku 2018: dobrý den, obvykle podobné hlouposti neposílám. Až nález 

Andílkování na Bělišti
V okolí běliště i na něm jste v sobotu 9. 12. mohli 
potkat spoustu andílků, kteří naznačovali, že se 
koná nějaká akce – a to nejen Vánoční trhy, ale 
také tzv. Andílkování. Mohli jste se vyfotografovat 
v našem foto koutku s andělskými křídly, vyrobit 
si něco v naší andělské dílničce, zazpívat si 
s kytaristou vánoční koledy a také shlédnout 
vánoční pohádku plnou dobrodružství. I počasí 
nám přálo, po celou dobu padaly krásné vločky 
sněhu, naladilo nás na vánoční atmosféru. Moc 
děkujeme pracovnicím muzea za poskytnutí 
prostoru pro uskutečnění akce a těšíme se na 
vás zase za rok.

za rC Andílek Helena simmová

ZAHRáDKáŘsKÝ PlEs
sobota 3. února od 20 hodin
restaurace sport v Železném Brodě

k tanci a poslechu zahraje kapela Gemini.
srdečně vás zveme.

Vstupné 100 Kč
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Již před druhou světovou válkou bylo záměrem vybudovat nový nástroj v kostele sv. Jakuba 
Většího v železném brodě, který měl reprezentovat nejen farnost, ale také město, jehož 
sklářská výroba se stala světově proslulou.
Práce byly zadány místnímu zkušenému varhanáři bohumilu žloutkovi z nedalekého bzí,  
o odbornou spolupráci byl požádán profesor konzervatoře a varhanní virtuos bedřich Antonín 
Wiederman. na základě jeho dispozičních návrhů a představ, vypracoval bohumil žloutek  
v roce 1941 podrobný rozpočet na přestavbu varhan, který činil 150 000 korun protektorátní 
měny.
Cílem bylo vytvořit moderně řešené varhany, po zvukové stránce vycházející ze syntézy 
barokního a romantického ideálu, které by představovaly výrobek plně respektující úsilí 
směřující k obrození varhanního zvuku.
Je zcela pochopitelné, že vzhledem k válečným událostem zůstalo dlouho pouze  
u přípravných prací, během nichž se některé stavební a částečně i dispoziční záměry změnily. 
Podstatnou roli sehrály i změněné finanční poměry po skončení války. To vše si vyžádalo 
vypracování dodatku k rozpočtu, který je datován 26. 2. 1946. Potom teprve mohlo dojít  
k rozebrání dosavadních varhan v kostele a zahájení stavby nového nástroje v dílenském 
montážním sále ve bzí. Ve srovnání s rozpočtem z roku 1941 došlo k některým změnám. 
skříň se nebude upravovat ze starších varhan, ale zhotoví se nová, dubem dýhovaná,  
s volně stojícím píšťalovým prospektem podle návrhu varhanáře. Prakticky šlo o zcela nový 
nástroj, do něhož byla použita vzdušnice prvního manuálu a rejstříkové píšťaly. Vzdušnice 
druhého manuálu a pedálu, budou zhotoveny nové. Vzhledem k tomu, že by se nový nástroj 
na kůr nevešel, muselo dojít k rozšíření kůru směrem do lodi kostela a to po stranách o jeden 
metr, v prostřední části skoro o dva metry. Jako nový celkový náklad na stavbu varhan byla 
stanovena částka 350 000 kč tehdejší měny. nástroj byl postaven s pneumatickou trakturou. 
Veškeré spojení hracího stolu s varhanami je pomocí olověných trubiček. nástroj má 

Varhany v kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodě

loňského zpravodaje mě inspiroval… Řetězový e-mail z roku 2003 říká: V suoivsoltsi  
s vzýukemm na Cmabridge Uinervtisy vlšyo njaveo, že nzeáelží na pořdaí psíemn ve solvě. 
Jedniná dleůitžá věc je, aby blyy pnvrí a psoelndí pímesna na srpváénm mstíě. zybetk mžůe 
být totánlí sěms a ty to přoád bez porlbméů peřčetš. Je to potro, že ldiksý mezok netče 
kdažé pensímo, ale svolo jkao cleek. zjíamvaé, že?? A je to tak. 

zdraví J. dufek

osTaTnÍ
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k 100. výročí vzniku samostatného českého státu nabízíme pár čísel pro srovnání. Jedná se 
o roky 1918 a 2016 (rok 2017 ještě není statisticky vyhodnocen). Hodnoty se týkají území 
našeho státu (v roce 1918 se mluvilo o Českých zemích, v roce 2016 o České republice). 
některé údaje jsou doprovázeny krátkým komentářem. 
Tedy: Víte, že…
…v roce 1918 bylo 10 004 335 obyvatel oproti roku 2016, kdy zde žilo 10 565 284 obyvatel?
…v roce 1918 se uskutečnilo 57 731 sňatků a v roce 2016 50 768 sňatků (a to musela v roce 
1918 řada mladých mužů bojovat v rakousko-uherské armádě)?
…v roce 1918 se narodilo 123 689 dětí, kdežto v roce 2016 se narodilo 113 083 dětí (přitom 
životní úroveň byla v roce 1918 výrazně nižší, ovlivněná všeobecným nedostatkem včetně 
potravin v důsledku války)?
…v roce 1918 zemřelo 236 035 obyvatel, v roce 2016 pak 107 750 obyvatel (v roce 1918 
bylo u nás nejvíce úmrtí ze všech let I. světové války v důsledku bojů na frontě, následků 
bojových zranění, nedostatku potravin a léků apod.)?
…v roce 1918 byl přirozený úbytek (rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých) 115 456 
obyvatel, kdežto v roce 2016 jsme zaznamenali přirozený přírůstek 4 193 obyvatel?

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Malá statistika let 1918 a 2016

celkem 30 znějících rejstříků a cca 2 500 píšťal. rejstříkové a tónové kombinace jsou pouze  
v hracím stole. Jejich funkce je závislá na membránách ze simily blány. Tento materiál je 
živočišného původu a je velice náchylný na změny teploty a vlhkosti. Tyto systémy ovládání 
varhan byly zavedeny při stavbě varhan začátkem minulého století. bylo sice umožněno 
mnoho kombinací při hraní, ale provoz nebyl dlouhodobě stabilní a problém byla i záruka. 
Vzhledem k náročné pneumatické traktuře nástroje, navrhují pokračující varhanáři bohumil 
žloutek ml. a bohumil žloutek nejml., nástroj předělat na elektrické ovládání.
bylo přistoupeno na návrh varhanářů a v roce 2018 má dojít k rekonstrukci varhan, která si 
vyžádá sice značného nákladu, nástroj pak ale bude plně vyhovovat původnímu záměru, že 
kromě liturgického doprovodu se bude jednat i o koncertní nástroj.
Jen tak ve zkratce: varhany byly dány do provozu 25. července 1950, na svátek patrona 
kostela sv. Jakuba Většího. Při kolaudaci na varhany hrál pan Tomíček, varhaník ze semil, 
mistr žloutek registroval a regenschori Vojslav kopal dirigoval chrámový sbor. Profesor 
Wiederman se pro nemoc kolaudace nezúčastnil.
dne 13. ledna 1990 při požáru oltáře bolestné P. Marie byly varhany značně poškozeny 
a po náročné opravě, díky oběma zásadským varhanářům, v listopadu 1990 byly opět 
zprovozněny. Již tehdy se však do budoucna počítalo s jejich rekonstrukcí.
Celkový náklad na rekonstrukci varhan je 1 000 000 kč plus dPH. Chcete-li i vy přispět na 
rekonstrukci varhan, použijte prosím číslo účtu 500601574/0600 a variabilní symbol 2018.  
o vašem daru je možno vystavit potvrzení, na základě kterého může být tato částka odečtena 
z daní. za poskytnuté dary děkujeme.

l. Hlubůček
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osTaTnÍ

V úterý dne 12. prosince se rodiče s dětmi dostavili k slavnostnímu vítání dětí do života  
a k podepsání se do pamětní knihy zdejšího městského úřadu. Tímto vítáme mezi námi 
naše nové občánky a přejeme jim hodně zdraví a štěstí v životě. rodičům přejeme hodně 
sil, aby své ratolesti vychovali ve slušné a zodpovědné občany našeho města.

Přivítáni byli: 
p. Vlk a sl. duchková se synem Matyášem

manželé Votočkovi se synem Markem
p. kos a sl. Hušková se synem Adamem

p. Hada a sl. kučeraková se synem Janem
p. Farbár a sl. Formánková se synem Janem

manželé Ježkovi se synem Markem
p. keresteš a sl. dolanská se synem Štěpánem

manželé reifovi se synem Jonášem
manželé kvapilovi se synem Petrem

p. Hanus a sl. sochorová s dcerou emou
p. Vozka a sl. kulhavá s dcerou Anetou

p. Patrman a sl. esselbachová se synem davidem
p. Vele a pí. Jandová se synem Filipem

manželé Vlachovských s dcerou kristýnou
manželé barvínkovi se synem Tomášem

p. kozák a sl. kubíčková se synem Janem
p. Vaníček a sl. bartůňková se synem Miroslavem

p. dendys a sl. nosková s dcerou Májou
manželé neubauerovi se synem danielem Filipem

p. krejčí a sl. Vitáková se synem Jeremiášem
manželé Maturovi s dcerou Valerií

Dcera Mája 
p. Dendyse a sl. noskové

Vítání občanků
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inzerce

HáDAnKA

Prosincová hádanka byla zřejmě velice těžká. redakce obdržela pouze dvě správné 
odpovědi. za správně najité tři rozdíly (okno ve štítu, okna v přední části domu, lampa na 
zdi) si adventní koncert Musica dolce Vita vychutnala paní baťková. Gratulujeme. 

V letošním roce jsme si pro vás připravili zcela nový typ hádanek. V každém vydání naleznete 
pouze jednu fotografii s detailem části budovy. Vaším úkolem bude napsat, na které budově 
se daný detail nachází. Věříme, že i tento typ 
hádanek, při kterém zjistíte, jaké skvosty naše 
budovy skrývají, si také najde hodně příznivců. 
Hrajeme o vstupenky na železnobrodské 
divadelní hry. odpovědi zasílejte na  
e-mail: info@zelbrod.cz nebo telefonujte na  
tel. 483 333 999 (TIC železný brod) nejpozději 
do 10. dne daného měsíce. originální 
barevnou fotografii si můžete prohlédnout na 
www.zeleznybrod.cz v sekci železnobrodský 
zpravodaj/Hádanka – fotografie. 

Inzerce plošná
černobílá barevná obálka

uvnitř vnitřní str. zadní str.

62 × 44 mm (1/8 str.) 400 kč 700 kč 1 000 kč

62 × 90 mm (1/4 str.) 700 kč 1 100 kč 1 500 kč

128 × 90 mm (1/2 str.) 1 200 kč 1 800 kč 2 400 kč

128 × 183 mm (1 str.) 2 000 kč 2 800 kč 3 600 kč
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inzerce

Tímto děkujeme firmám, 
které poskytly dar do tomboly Městského sklářského plesu.

...a další firmy.
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