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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
před krátkou dobou jsme si všichni navzájem 
přáli hodně zdraví v roce 2018. byť to někdy 
vyznívá frázovitě, naprostá většina lidí to myslí 
upřímně.
zdravotnictví v České republice se potýká  
s nedostatkem lékařů a dalšího zdravotnického 
personálu. dá se říci, že čím menší obec nebo 
čím vzdálenější region od centra, tím hůře. 
bohužel tento problém se objevuje i v našem 
městě. Všichni víme, že je zde nedostatek 
zubních lékařů, čekací lhůty jsou vzhledem  
k počtu pacientů dlouhé. Určitě by se našla klientela pro dalšího praktického lékaře. A nejnověji 
se nám personální problém ukazuje v oblasti dětské medicíny. někteří se nás ptáte: „A co 
město, co s tím bude dělat?“ Možnosti města jsou značně omezené. nemůžeme lékařům ve 
spolupráci s jinými orgány nařizovat, kam mají nastoupit. nemůžeme jim ani nařídit, že musí 
mít smlouvu se zdravotními pojišťovnami, aby ty hradily alespoň část péče. nemůžeme jim 
vyplácet nějaké peníze, to by se zase ozvala konkurence a pracovníci jiných nedostatkových 
profesí. Ale můžeme je například zvýhodnit při žádostech o byt nebo pomoci jim hledat 
zaměstnání pro druhého z manželů. Můžeme poukázat na naši situaci, tak jako jsme to udělali 
na semináři věnovaném také této problematice, který se konal v senátu a kde jsme požádali 
senátory o pomoc při řešení.
Jsme rádi, že dobře funguje poliklinika v Jarní ulici, kde lze nalézt specializované lékaře a 
současně lékárnu. Aby měli broďáci snazší přístup do tohoto zdravotnického zařízení, 
snažíme se o vybudování chodníku v Těpeřské ulici. Je vyprojektován a nyní se pokoušíme  
o jeho zahrnutí do příslušného dotačního titulu. Po dokončení této části chodníku bude situace 
bezpečnější, už nebude nutné jít část cesty z náměstí až na polikliniku po okraji vozovky tak 
jako doposud.  

Je obecně známo, že jednou z preventivních 
činností proti nemocem je sport, zvláště  
u dětí. Poté, co jsme nedávno otevřeli 
dětské hřiště v Horské kamenici, chystáme 
další dětské hřiště vedle fary. A debatujeme 
nad prostory, kde by výhledově mohla 
probíhat podobná činnost.
Mohli bychom dále pokračovat ve výčtu 
aktivit na podporu našeho zdraví. Ve 

výsledku bychom rádi viděli alespoň o kousek lepší zdravotní stránku brodského obyvatelstva. 
Ale také bychom vás chtěli požádat, abyste nezapomněli, že 11. února je světový den 
nemocných. Pomozme zrovna třeba v tento den těm méně šťastným zmírnit jejich zdravotní 
trable. děkujeme.

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

úVoDní sloVo

nové hřiště v Horské Kamenici
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RADnICE InFoRMUJE

Usnesení Rady města Železný Brod z 53. zasedání 
konaného dne 18. 12. 2017  
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 53. schůze rady města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 52. schůze rady města železný brod 
souhlasí s provedením rozpočtových změn č. 9/rM/2017 
schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019–2020 
příspěvkovým organizacím: zŠ Školní, zŠ Pelechovská, MŠ stavbařů, MŠ slunečná, MŠ na 
Vápence, sVČ Mozaika, zUŠ železný brod, Městské muzeum v železném brodě, bytový 
podnik města železného brodu 
jmenuje k 1. 7. 2018 vedoucím organizační složky Pečovatelská služba železný brod  
Ing. Ivo Ivanova a stanoví jeho plat dle předloženého návrhu 
schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem železný brod 
schvaluje uzavření dodatku č. 001 Pojistné smlouvy č. 0007632074 na havarijní pojištění 
hasičských vozidel s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., IČo 46973451, výše pojistného 
činí 51 733 kč ročně a schvaluje uzavření dodatku č. 001 Pojistné smlouvy č. 0514343018 
na strojní a živelní pojištění hasičských vozidel s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., 
výše pojistného 15 444 kč ročně 
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o technické podpoře s firmou VITA  
software, s. r. o., IČo 61060631. 
schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce požárního vozidla zIl se spolkem MotorGate z. s., 
IČo 03121453, za vozidlo bude Město železný brod hradit parkovné ve výši 500 kč s dPH/
měsíc 
schvaluje podpis smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu ožPz, kú libereckého 
kraje č. olP/2106/2017; smlouva je uzavřena s lb krajem, IČo 70891508; předmětem 
smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na projekt odstranění odpadů  
z nelegálního skladu Pěnčín – sanace ekologické zátěže ve výši maximálně 285 140,22 kč 
souhlasí s podpisem smlouvy o spolupráci při výstavbě v železném brodě se společností 
severočeská vodárenská společnost, a. s., IČo 49099469, na základě které sVs, a. s. 
zaplatí Městu železný brod příspěvek na obnovu povrchů v ul. brodecká částku 324 612 kč  
bez dPH 
schvaluje výsledky poptávkového řízení na elektronizaci veřejných zakázek 
schvaluje uzavření smlouvy se společností Tender systems s. r. o., IČo 29145121 
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Projektová dokumentace – 
elektroinstalace pavilonu U v objektu zŠ Pelechovská, železný brod“ a schvaluje uzavření 
smlouvy se společností elTodo, a. s., IČo 45274517, za cenu 438 564,50 kč s dPH 
schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo okna Teprovsko s l. Hypšem,  
IČo 72010801; cena za dílo činí nejvýše 162 262,21 kč s dPH 
souhlasí s pokácením 27 stromů u čerpací stanice benzina a ukládá oúP a rr navrhnout 
náhradní výsadbu v minimálním počtu 15 stromů 
souhlasí s umožněním přístupu investora – severočeské vodárenské společnosti, a. s.,  
IČo 49099469 – při provádění stavby „Jn 037 049 železný brod, bzí – rekonstrukce vodovodu 
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– na pozemky p. č. 863/1, 860/3, 860/2, 860/1, 871 k. ú. bzí u železného brodu, které jsou 
ve vlastnictví Města železný brod a schvaluje uzavření smlouvy o úpravě vzájemných 
práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla mezi Městem železný brod  
a společností sVs, a. s., kterou se umožňuje přístup na předmětné pozemky, a to v rozsahu 
nezbytném pro realizaci stavby dle projektové dokumentace stavby 
souhlasí s vypracováním dodatku smluv na „zateplení fasád čp. 407 a čp. 408 ve Vaněčkově 
ul. v železném brodě“, a to na prodloužení termínu výstavby: čp. 407 do 31. 5. 2018  
a čp. 408 do 30. 6. 2018 s upozorněním, že po předání bude v rámci závěrečného vyúčtování 
jednáno o formě zádržného 
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v budově Jirkov 75, která je součástí st. pč. 226 
v k. ú. Jirkov u železného brodu, pro konání akce kamenický ples dne 10. 3. 2018 za cenu 
1 000 kč + sazba dPH, kamenickému klubu mládeže z. s., IČo 01579053 a schvaluje 
nájemní smlouvu pro pronájem mezi Městem železný brod, IČo 00262633 a kamenickým 
klubem mládeže z. s., IČo 01579053 
schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku pč. 1644/1 v k. ú. železný brod ve smyslu 
budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy 
na dotčené nemovitosti a provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci a povinnost budoucí 
povinné výkon těchto práv strpět a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4007763/Vb/2 mezi Městem 
železný brod, IČo 00262633 a firmou Čez distribuce, a. s., IČo 24729035 
schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku pč. 742 v k. ú. Chlístov u železného brodu 
ve smyslu budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční 
soustavy na dotčené nemovitosti a provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost 
budoucí povinné výkon těchto práv strpět a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4007818/Vb/3 mezi 
Městem železný brod, IČo 00262633 a firmou Čez distribuce, a. s., IČo 24729035 
schvaluje prominutí 50 % dlužného penále za byt, nábřeží obránců míru 571, železný brod 
souhlasí s přihlášením na adresu Jiráskovo nábřeží 712, železný brod, za podmínky, že 
bude uhrazen dluh na poplatku za odpady za II. pololetí r. 2017, který má nájemkyně bytu 
neschvaluje přímé přidělení bytu 
schvaluje přidělení bytu č. 3 v dPs železný brod 
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 49 900 kč ochranovskému sboru při Českobratrské 
církvi evangelické v železném brodě na obnovu zchátralého oplocení pozemku pč. 573  
u kaple Jednoty bratrské v železném brodě a schvaluje uzavření předložené veřejnosprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace 

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.
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 odbor životního prostředí

Informace pro podnikatele a živnostníky z oblasti odpadového 
hospodářství
rok 2018 přináší mnohé změny ve vykazování a evidenci odpadů. změny se týkají hlavně 
nebezpečných odpadů a evidence jednotlivých provozoven původce odpadů. Proto ve 
stručnosti uvádíme pro informaci nové povinnosti původců odpadů.
Průběžná evidence odpadů 
na průběžné evidenci odpadů se nic nemění, musí ji vést každý podnikatelský subjekt, 
který produkuje nebo nakládá s odpady, to ví nebo by měl vědět každý. Průběžnou evidenci 
je nutné vést jednotlivě po samostatných provozovnách, které podnikatelský subjekt má. 
například prodejce zeleniny bude mít dva obchody, mačkář skla bude mít dvě mačkárny.
samostatná provozovna
Průběžná evidence odpadů se vytváří za každou samostatnou provozovnu. V evidenci 
je však nutné uvádět identifikační číslo provozovny (IČP) přidělené živnostenským 
úřadem. za samostatnou provozovnu je považováno místo vzniku nebo nakládání 
s odpadem. Jiný případ nastává u podnikatelů ve stavebnictví (nemusí to ale být jen 
stavebnictví), kdy v průběhu roku pracují na mnoha stavbách. Jejich evidence musí být 
vedena podle působnosti obcí s rozšířenou působností. V tomto duchu bude probíhat  
i příjem odpadů od podnikatelů ve sběrném dvoře v Železném Brodě. každý živnostník 
bude muset kromě IČo také nahlásit IČP konkrétní provozovny.
Evidence přepravy nebezpečných odpadů
V evidenci přepravy nebezpečných odpadů nastává velká změna. Evidence přepravy, ale 
až od 2. 5. 2018, bude probíhat pouze elektronicky prostřednictvím systému evidence 
přepravy nebezpečných odpadů (sEPno), data do systému zadává původce odpadů. 
Po vzájemné domluvě je může zadat příjemce. V případě, že realizaci ohlašování přepravy 
nebezpečných odpadů bude provádět 3. subjekt, který není odesílatelem ani příjemcem, 
bude si muset zajistit plnou moc. Pro přístup do systému sePno je nutné být registrován 
v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností (IsPoP). V případě, že subjekt  
a uživatel je již registrován v systému IsPoP, přístupové údaje jsou platné také pro systém 
sePno. Bližší informace lze získat na www.sepno.cz a www.ispop.cz.   

Pro informaci ještě uvádíme povinnosti, na kterých se nic nezměnilo
Jak často vést průběžnou evidenci
záznamy se do průběžné evidence odpadů vkládají při každé jednotlivé produkci. Jednotlivá 
produkce představuje naplnění sběrového prostředku, převzetí, předání, zpracování nebo 
odstranění odpadu. Při periodickém vzniku odpadu můžete záznam v evidenci vytvořit 
pouze jednou týdně, u svozu komunálního odpadu pak jednou měsíčně.
Roční hlášení
do 15. února musí původci a oprávněné osoby, pokud přesáhnou při nakládání s odpady 
zákonem stanovené limity (100 kg nebezpečných odpadů, 100 tun ostatních odpadů), 
zaslat roční hlášení o odpadech za předchozí kalendářní rok, a to na příslušný obecní 
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 odbor sociální

ohlédnutí za spoluprací s pěstounskými rodinami za rok 2017 
sociálně-právní ochrana dětí železný brod, organizace 
s pověřením doprovázení pěstounských rodin, v roce 
2017 spolupracovala s 19 rodinami, které pečují o děti, 
o které se nemohou starat z různých důvodů jejich 
vlastní rodiče. Jsou to pěstounské rodiny a v nich je 
pečováno celkem o 26 dětí. další opuštěné děti čekají 
v dětských domovech a jejich přáním je najít „svou“ 
náhradní rodinu, kde by byly šťastné. 
Pěstounská péče s sebou nese pro její vykonavatele jak práva, například v podobě 
dávek pěstounské péče, tak také povinnosti, s jejichž naplňováním je osobám pečujícím 
nápomocný orgán sociálně-právní ochrany dětí. V rámci povinnosti pěstounů zvyšovat si 
kvalifikaci a dovednosti v oblasti péče o dítě v rozsahu 24 hodin za rok, jsme pro pěstouny  
v průběhu roku 2017 uspořádali osm vzdělávacích akcích o rozsahu více než 50 hodin. 
V únoru pro nás seminář na téma „Jak si poradit s konflikty a kritikou od druhých (aneb 
jak na to)“ lektorovala paní Mgr. zdeňka svobodová. V březnu jsme se s Mgr. Michaelou 
Horáčkovou podívali na téma „budoucnost a jak jí čelit“. duben se nesl v duchu „Velikonočního 
vzájemného sdílení pěstounství“. V květnu jsme jako tradičně vyjeli na víkendový pobyt na 
Malou skálu. zázemí pro vzdělávání a ubytování nám poskytl Hotel Jizera, kde nás lektorka 
paní Mgr. lucie Mucalová provedla tématy „Virtuální svět a děti v něm“ a „děti a emoce“. 
Uvolňujícím tématem „Psychohygiena a relaxační techniky“ nás před prázdninami provedla 
paní Phdr. Ivana Honzlová. V letních měsících jsme si od vzdělávání dali pauzu, neboť jsme 
s dětmi v pěstounské péči jezdili na výlety, o kterých jsme vám již referovali. V říjnu nás 
pro velký úspěch paní Phdr. Honzlová znovu poctila svou návštěvou, abychom společně 
probádali témata „Vztahy v rodině“ a „Jak mluvit s dětmi a dospívajícími o vztazích a sexu?“. 
V listopadu jsme opět využili lektorských služeb Mgr. zdeňky svobodové, která si pro nás 
tentokrát připravila odborný seminář na téma „komunikace s dítětem v pěstounské péči  
– o čem sní a čeho se obávají“. V prosinci jsme se s pěstounskými rodinami setkali naposledy 
při tradičním Vánočním setkání.
Mimo zajišťování aktivit pro stávající pěstouny jsme ve spolupráci s kampaní Mít domov  
a rodinu dne 17. 10. 2017 uspořádali v rámci Týdne náhradního rodičovství informační 
setkání s názvem „náhradní rodinná péče – šance na nový začátek“. Pro zájemce o téma 
náhradní rodinné péče budeme v roce 2018 pořádat další akce, přičemž nejbližší setkání se 
bude konat v rámci Mezinárodního dne rodiny, tedy 15. května 2018.

úřad obce s rozšířenou působností nebo správní obvod hlavního města Prahy podle místa 
provozovny. Výše uvedené limity se vztahují na celkovou produkci či nakládání s odpady 
každého subjektu. Hlášení lze podat pouze elektronicky prostřednictvím Integrovaného 
systému plnění ohlašovacích povinností (IsPoP). 

Miloš Pala, odbor životního prostředí Měú železný brod
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ohlédnutí za Vánočním posezením dříve narozených

Železný Brod a administrativní členění v roce 1918

Atmosféra svátků vánočních již plně odezněla, ale i přesto si připomeneme předvánoční 
podvečer 21. 12. 2017 v restauraci sport. Již pátý rok po sobě se sešlo více než 130 našich 
„dříve narozených“ obyvatel města, kteří měli chuť se pobavit, zazpívat si a zatančit si. 
Všechny přítomné úvodem přivítalo vedení našeho města ve složení starosta města  
Mgr. František lufinka a místostarosta Mgr. Ivan Mališ. Poté děti z MŠ sluníčko pod vedením 
paní ředitelky evy dvořákové a učitelky zuzany bakešové s velkým nasazením zazpívaly 
pásmo vánočních koled a písní. dále vystoupila dvojice účinkujících z Velkopopovické  
kozlovky s krátkým pásmem lidových písniček. Velkým zpestřením bylo úžasné taneční 
představení děvčat „Veselá parta“, které pod vedením paní evy rydvalové ve svých kostýmech 
předvedly opět skvělé taneční číslo country tance. Většina těchto děvčat jsou „dříve narozené“ 
a před jejich výkonem, ze kterého sálal elán a nadšení, lze pouze hluboce smeknout. 
následně po zbytek vánočního posezení k poslechu hrál a zpíval pan Antonín Ulman. Ten 
dokázal svým repertoárem vyvolat sváteční a pohodovou náladu. Mnozí z přítomných si také 
s chutí zatancovali a bavili se tak, že by jim mnohé mladší ročníky mohly jen tiše závidět. 
Všem výše jmenovaným účinkujícím, ale i všem přítomným touto cestou děkujeme a budeme 
se těšit na další společné setkání. do dalšího roku vám všem z celého srdce přejeme, aby 
vám ta skvělá atmosféra a nálada z předvánočního posezení vydržela minimálně po celý 
následující rok a abychom se v předvánočním čase roku 2018 znovu ve zdraví všichni sešli.

bc. eva sasková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Víte, že… 
… administrativní členění českých zemí na počátku roku 1918 bylo vytvořeno v roce 1868  
a s malými obměnami trvalo až do roku 1949? 
… na počátku roku 1918 měl železný brod stejně jako jiné obce samosprávu ve složení 
obecní výbor (řekli bychom dnešní zastupitelstvo), představenstvo (dnešní rada města)  
a starosta? 
… starostou železného brodu byl v letech 1911–1919 pan Antonín Makovec? 
… železný brod na počátku roku 1918 patřil pod okresní hejtmanství semily a soudní okres 
železný brod? 
… název okresní hejtmanství byl za 1. republiky nahrazen názvem politický okres? 
… až do roku 1927 probíhala neúspěšná snaha vytvořit župní uspořádání, kde železný brod 
spadal do župy Mladá boleslav?  

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

zajímá vás téma pěstounské péče? Měli byste ještě volné místo u stolu i ve svém srdci? 
dokázali byste nabídnout dětem srdečný vztah, stabilní zázemí a domov? 
Více informací: Měú železný brod, odbor sociálních věcí Mgr. Halamová mob.: 728 017 126,  
bc. Jarešová 777 718 903.

bc. eva sasková, vedoucí odboru sociálních věcí
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RADnICE InFoRMUJE

 Městská policie Železný Brod

Informujeme o činnosti 4. čtvrtletí roku 2017
Hlídka MP v tomto období zaznamenala celkem 1 009 událostí, k nimž provedla 245 právních 
úkonů, 15 z nich bylo vyřešeno příkazem na místě, 55 případů bylo řešeno ve spolupráci  
s PČr. dalších 16 případů bylo předáno k dořešení správnímu orgánu a zbytek případů 
byl vyřešen napomenutím, jednalo se o žádosti o pomoc, nebo o případy, které nemají 
trestněprávní charakter. 
nejzajímavější události:
• žádost o spolupráci při zákroku v Masarykově ulici, kde došlo k potyčce v bytě mezi 
majiteli a návštěvou; naštěstí došlo v souvislosti s potyčkou jen k drobným zraněním  
a nejagresivnější účastník byl převezen na oddělení policie
• oznámení o spadlém kusu skály na komunikaci u kempu Paraplíčko; silnice byla 
uzavřena a následně byla doprava odkloněna až do odstranění skály Hzs
• oznámení o muži pohybujícím se v kolejišti; muž strážníkům sdělil, že chce spáchat 
sebevraždu z důvodu rozchodu se svou dívkou; muži byl úmysl rozmluven a na místo byla 
přivolána PČr a rzs; ve spolupráci s nimi byl muž převezen na psychiatrické oddělení; muž 
byl silně posílen alkoholem – naměřeny mu byly necelé tři promile alkoholu v krvi
• oznámení o pádu osoby ze stromu v brodecké ulici; zraněný byl ve vážném stavu, 
poskytnuta mu byla  první pomoc až do příjezdu Hzs; osoba byla následně vrtulníkem 
transportována do nemocnice
• listopadový pátek v podvečerních hodinách oznámení o pohřešované 71-leté ženě; ve 
spolupráci s PČr bylo zahájeno pátrání po pohřešované, žena byla nalezena následujícího 
dne ráno v komenského ulici, zemřela bez cizího zavinění
• v prosinci oznámení o pohřešované 11-leté dívce, která měla přijet autobusem ze semil 
do železného brodu, ale matka ji nemohla najít; byl vytěžen kamerový systém, kde bylo 
zjištěno, že dívka skutečně do brodu přijela; ve spolupráci s policií byl prověřen směr, kam 
dívka odešla a během několika minut byla dívka nalezena a předána matce
dne 23. 12. zažila MP kuriózní dopoledne. nejen, že během tří hodin vyjížděla ke čtyřem 
případům osob, které alkohol zmohl natolik, že byla nutná jejich hospitalizace v nemocnici. 
Podivuhodné bylo především to, že všechny čtyři případy se odehrály na téměř totožném 
místě, a to ve vchodu do nádraží Čd.
MP Železný Brod má nový kamerový systém
od 1. 1. 2018 je již v plném provozu nový kamerový systém. během zkušebního provozu 
ve 4. čtvrtletí roku 2017 se podařilo vychytat „všechny mouchy“ a nyní lze již plně využívat. 
Kamery jsou umístěny na: (grafické znázornění na mapě)
• náměstí 3. května (budova čp. 18)
kamera stacionární – sledovaná lokalita: vstup do ulice smetanovo zátiší 
kamera stacionární – sledovaná lokalita: polovina náměstí 3. května od muzea ke středu 
náměstí
kamera stacionární – sledovaná lokalita: polovina náměstí 3. května od hotelu Cristal ke 
středu náměstí
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TURIsTICKÉ InFoRMAČní CEnTRUM ŽB

• Jiráskovo nábřeží (budova čp. 715)
kamera pohyblivá – sledovaná lokalita: 
parkoviště u ul. Masarykova, most přes řeku,  
ul. obránců míru od mostu po čp. 847
• Vaněčkova ulice (budova čp. 407)
kamera pohyblivá – sledovaná lokalita: 
parkoviště před supermarkety, ulice 
slunečná
• Malé náměstí (sloup)
kamera pohyblivá – prostor Malého 
náměstí
Kontakty na MP
Velitel MP: p.hrinik@zelbrod.cz; operační MP: mestska.policie@zelbrod.cz; nepřetržitě 
mob.: 602 646 188.

velitel MP sstr. Hriník Pavel

Aktuální předprodej vstupenek
• 19. 4. dívčí válka; 359 kč (divadlo)
• 10. 2. G. donizetti: nápoj lásky, přímý přenos MeT opery (kino semily) 
•  17. 2. Tenisový ples; 150 kč (sokolovna železný brod)
• 24. 2. G. Puccini: bohéma, přímý přenos MeT opery (kino semily)
• 17. 2. koncert ATMo music, sebastian a Jakub děkan; 250 kč (sokolovna bozkov)
•   7. 3. eric Assous: Můj nejlepší kamarád; 245 kč (divadlo) – předprodej 5. 2.
• 17. 3. koncert Traktor, host GATecrasher; 290 kč (sokolovna bozkov)
•   6. 4. doteky léčivého divadla Gabriely Filippi; 250 kč (divadlo)
•   7. 4. koncert Mňága a žďorp; 250 kč (sokolovna bozkov)
stále jsou v prodeji Jízdní řády 2017/2018 libereckého kraje pro oblast Jablonecko–
semilsko. Cena 20 Kč. V prodeji jsou také poštovní známky po ČR (A) a do ciziny (E). 
Poštovní známky s písmenem A jsou od 1. 2. 2018 dražší o tři koruny, tedy 19 Kč/ks. 

zimní otevírací doba: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin a so: 9–12 hodin.

Hlášení městského rozhlasu
novinka pro všechny, kteří nezastihnou hlášení městského rozhlasu nebo mu díky ozvěnám 
nerozumí. na webu města železný brod si můžete přečíst to, co je aktuálně hlášeno. 
Věříme, že vám tato nová služba bude užitečná. https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/
rozhlas-hlaseni/

Železnobrodské kroniky
na webových stránkách města (v sekci občan) jsou v digitální podobě zveřejněny naše 
železnobrodské kroniky z let 1947–2012. dále také kronika obce Jirkov a Těpeře – Chlístov. 
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Velikonoce

Městský sklářský ples

rádi bychom vytvořili příjemnou velikonoční atmosféru a vyzdobili o svátcích jara náměstí 
v železném brodě. Proto se na vás obracíme 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. 

V sobotu 13. ledna proběhl Městský sklářský ples. Touto cestou děkujeme všem sponzorům, 
kteří přispěli k uskutečnění bohaté tomboly. 
sponzoři plesu: Misamo – AAc, s. r. o.; detesk s. r. o.; dT Glass s. r. o.; lampglas, s. r. o.; 
František Halama Glass; Titania lux, s. r. o.; stefany – šperky s příběhem; zdeněk sochor, 
Hrubá Horka; skleněné foukané figurky karel sobotka; sobotková lenka, Těpeře; sklo 
bursa; AG Plus spol. s r. o.; Preciosa ornela, a. s.; skleněná bižuterie, a. s.; Perlex bijoux 
Jablonec s. r. o.; Yani – drahomíra krupková; kadeřnictví Máka ramešová; kadeřnictví 
Freedom; Příběh módy Hana Vignerová; Hotel Veselý; restaurace U zvonice; bonanza; 
Miloslav kopal; nábytek a dekorace karel Večerník; Vránička Veronika Vebrová; stavebniny 
PerM; zahradnictví Věrka; lekárna U Anděla; drogerie U Anděla; elektra k2; TFnet s. r. o.;  
Papírnictví Papíráček; Papírnictví a knihkupectví svárovský; Čipro žb v. o. s.; ladislav 
bukvic – řeznictví a uzenářství s. r. o.; květinka U mostu; Autoškola a Autodoprava novotný; 
Centrum zdravého životního stylu l. Vetlá; zdravá výživa devětsil; Maloskalský pivovar; 
Marcela Šefrová a Hans kebab – pizza.   

Alena Matějková, Iks železný brod

Masopustní veselení v novém
V letošním roce se Masopustní úterý, tak jak 
jste zvyklí, neskuteční. Po několika schůzkách 
se zástupci škol a dalších neziskových 
organizací jsme došli k závěru, že je čas na 
změnu. Masopustní veselení v letošním roce 
proběhne v neděli 11. února v organizaci  
rC Andílek železný brod s finanční podporou 
Města železný brod. Masopust bude značně 
jiný než v předešlých letech. Více o akci 
na str. 29. navštivte tuto akci, zapojte se  
v maskách do průvodu a pošlete nám své 
názory a připomínky… 

Alena Kortanová: 
Masopust (Brody v Brodě 2014)

InFoRMAČní A KUlTURní sTŘEDIsKo ŽB

dentes železný brod, s. r. o. MUdr. Jana Vedralová oznamuje, že od 1. 3. 2018 mění 
ordinační hodiny. Aktualizované ordinační hodiny všech lékařských zařízení v našem městě 
si můžete zdarma vyzvednout v TIC železný brod. 

ordinační hodiny lékařů
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MĚsTsKÉ DIVADlo

soKol V PRoMĚnáCH ČAsU 
sobota 10. února od 18 hodin

sto let je dlouhá doba v životě státu. natož státu, 
který vznikl po třech stech letech nesvobody  
a národnostního útlaku. V rámci oslav bychom 
měli porozumět všemu, co svobodě předcházelo, 
co utvářelo naši vlast a všechny ty, kteří tu žili  
a pracovali před námi. sokolové sdružení  

v sokolských župách v libereckém kraji na počest výročí existence našeho státu připravili 
komponovaný pořad, na který vás srdečně zvou.

Pořádá Výbor sokolské župy Jizerské

o PAlEČKoVI 
pondělí 19. února od 10 hodin

Veselá pohádka o malém, mrštném a vtipném hrdinovi se spoustou písniček,  
v barevných kulisách, se spoustou hereckých převleků a s velikými loutkami v podání 
divadla Divadýlko Mrak.
V rodině chalupníka se jednoho dne narodil chlapeček, nebyl o nic větší než palec u ruky,  
a tak mu rodiče dali jméno Paleček. rodičům pomáhal, jak jen mohl. Jednoho dne dokonce 
tatínkovi „dostrkal“ oběd v košíku přímo na pole. Aby se tatínek v klidu najedl a kobylka, se 
kterou tatínek oral „nevystydla“, vlezl si Paleček koni za ucho a křičel do něj povely. kobylka 
tak sama jezdila a orala. spatřil to kupec a chtěl koníka koupit. když však uviděl maličkého 
Palečka, chtěl koupit jeho. Tatínek nechtěl synka prodat, ale protože to byla jediná možnost, 
jak mohli chalupníkovi zbohatnout, nakonec sám Paleček otce přemluvil a ten jej prodal…  
a tam začíná naše pohádka. Pohádka vhodná pro děti z MŠ a maminky s dětmi na mateřské 
dovolené.

Vstupné 40 Kč

RÉVA – CIMBáloVá MUZIKA 
čtvrtek 22. února od 11 hodin

Hudební pořad, během kterého se můžete potkat s mistry bachem, Mozartem, beethovenem, 
straussem a dvořákem v příjemné společnosti Glenna Millera, The beatles a Pink Floyd, 
s moravskou verbuňk chasou a divokou tlupou cikánských hudebníků, to vše se zvukem 
cimbálu, houslí, violy, kontrabasu, klarinetu a saxofonu. Hudební pořad pro zŠ Školní. Volná 
místa pro široku veřejnost. není akce Města železný brod, jedná se o pronájem prostor 
divadla. Více na www.reva-muzika.cz.

E. AssoUs: MŮJ nEJlEPší KAMARáD
středa 7. března od 19 hodin

nová brilantní komedie divadla Divadlo v Rytířské Praha v hlavní roli s Alešem Hámou, 
nelou Boudovou a Terezou Kostkovou.
bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece tolik rozdílní. bernard pracuje na skvělém 
postu v rodinném podniku své ženy nelly, zároveň doplácí na svou vášeň sukničkáře. 

11



MĚsTsKÉ DIVADlo

DíVČí VálKA 
čtvrtek 19. dubna od 19 hodin

dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech 
divadelních her v České republice. Autor sám o této komedii 
říká: „dívčí válku jsem psal – tak říkajíc – českému národu 
na míru“. Jde především o jemu blízký styl humoru a oblasti, 
kterých se dotýká (erotika, politika). navíc jde o odpočinkový 
žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších 
žen, kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy  
s trochou nadsázky říkám – tak bůh vynahrazuje svým milým 
Čechům neúspěchy v tržní ekonomice. Přijďte se podívat na 
vynikající komedii s novým hereckým obsazením, ve které 
hrají: sandra Pogodová, F. r. Čech, Mojmír Maděrič, Jiří 
Štědroň, roman skamene, Petr Jablonský, Petr Martinák, 
Martina Šťastná, david Voráček, Martha olšrová, Anna 
kadeřávková a další. 

Vstupné 359 Kč, předprodej od 1. 2. v TIC Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz
Pořádá Pragokoncert Bohemia, a. s.; jedná se o pronájem divadla

DoTEKY lÉČIVÉHo DIVADlA GABRIElY FIlIPPI
pátek 6. dubna od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
nový autorský projekt Gabriely Filippi. duchovní večer s uměleckým přednesem a hudbou 
s hosty Prof. dr. Annou struneckou a sophií Filippi. Je mnoho krásných myšlenek, které 
podněcují naší duši k hledání sama sebe. A tak i tyto večery na téma Meditace, léčitelství, 
Víra, Mystici, ezoterika, Jóga, Astrologie a další, otevírají dveře do našeho nitra.
Vstupné: 250 Kč, předprodej od 1. 2. 2018 v TIC Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz

Pořádá KPT, z. s.; jedná se o pronájem divadla

svou milenku dokonce přivede 
do jiného stavu. kdyby se o tom 
dozvěděla jeho manželka, přišel 
by o všechno. Proto požádá  
o pomoc svého kamaráda Phillipea 
a tím se roztáčí vynalézavý kolotoč 
veselých situací a zápletek.
Režie: Jakub nvota; Hrají: Aleš 
Háma, Petr Motloch, Tereza 
kostková, nela boudová, Michaela 
sejnová / lucie okonová. 

Vstupné 245 Kč 
předprodej od 5. 2. 2018 v TIC Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz
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ToMáš VŮJTEK: sPolU
čtvrtek 15. 2. 2018 od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Autorská hra Tomáše Vůjtka o Adině Mandlové 
a lídě Baarové.
Představení o dvou hvězdách českého filmu 
a lidech, kteří je milovali i nenáviděli. Hra  
o Češích, českém národu je zatím nejúspěšnějším 
představením studia Hamlet. Hrát se bude již po 
sedmnácté! V železném brodě už sice počtvrté, 
ale pořád jsou prý tací, kteří to představení neviděli 
a vidět by ho chtěli. Tak uvidíme.

olDŘICH DAnĚK: 
ZDAlEKA nE TAK ošKlIVá JAK sE PŮVoDnĚ ZDálo

pátek 16. 2. 2018 od 19 hodin
Městské divadlo Železný Brod

Původní hra zahrnuje čtyři samostatné 
povídky. spojuje je téma vztahu muže a ženy 
v průběhu času a na pozadí historických 
situací. studio Hamlet nastudovalo v režii 
zdeňka lindnera příběh athénský a příběh 
flanderský. stejně jako ve většině svých her 
se i zde oldřich daněk zabývá morálkou  
a stojí vždy na straně klasických morálních 
zásad. Ač na první pohled může historická 
látka připadat divákovi poněkud vzdálená  
a nezajímavá, téma zůstává více než 
aktuální.

Brodská pavučina je únorová malá přehlídka regionálního amatérského divadla, letos už 
popáté a v tradičním termínu. sobotní soutěžní přehlídce monologů, dialogů a jednoaktovek 
předchází nesoutěžní část. Je dobrým zvykem, že na každé místní přehlídce vystoupí 
domácí, pořádající soubor. Této zvyklosti se snaží studio Hamlet dostát. letos diváci uvidí 
hned dvě představení studia Hamlet, „staré úspěšné spolu“ a „novou ošklivku“.

 sTUDIo HAMlET Železný Brod

„Kde se v nich bere ta nenávist?“

naše skvělá nápověda lucie Bariová
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MĚsTsKá GAlERIE Vl. RADY

MĚsTsKÉ DIVADlo

spolu
Ve středu 21. února 2018 se představení spolu bude ucházet o přízeň diváků a odborníků 
na renomované přehlídce Modrý kocour v Turnově. držte nám pěsti!

zdislava bohuslavová

V měsíci únoru je otevřeno: sobota–neděle: 13–16 hodin. 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.

PoHáREK, KAnDRDásEK, JEDnoAKToVKY sČDo Jo 
(svazu českých divadelních ochotníků Jizerské oblasti)

sobota 17. 2. 2018 od 11 hodin
Městské divadlo Železný Brod

Celodenní postupová přehlídka, oblastní kolo soutěže monologů, 
dialogů, jednoaktovek a krátkých inscenačních útvarů pro celou 
Jizerskou oblast.
Vstup na všechna soutěžní i nesoutěžní představení je volný, vstupné 
je tedy dobrovolné. V době uzávěrky zpravodaje bohužel není znám 
přesný sobotní program. k dispozici bude po uzávěrce soutěže, tedy 
po 20. lednu 2018.

Akci pořádá studio Hamlet Železný Brod s podporou 
libereckého kraje, svazu českých divadelních ochotníků 

Jizerské oblasti a Města Železný Brod

VÝsTAVA sAlon V
termín: 2.–25. 2.

vernisáž: čtvrtek 1. 2. od 17 hodin
Pátý ročník úspěšné výstavy, který 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. opět je k vidění velké množství obrazů, grafik, kreseb, fotografií, koláží, 
plastik, produktového designu a jiných uměleckých artefaktů. I letos během konání výstavy 
probíhá veřejné hlasování o nejzajímavější dílo. Autor s nejvyšším počtem hlasů získá 
možnost realizovat v galerii samostatnou výstavu v následujícím roce! 

Výstavu pořádá občanská beseda Železný Brod 
ve spolupráci s Městem Železný Brod

MgA. Martin Hlubuček

14



MĚsTsKÉ MUZEUM V ŽElEZnÉM BRoDĚ

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 únoru bude otevřena v sobotu, neděli a ve 
čtvrtek v čase 9–12 a 13–16 hodin.  

MĚsTsKá GAlERIE Vl. RADY

sKláŘsKÉ sYMPoZIUM lETní sKláŘsKá DílnA 2017 
termín: 2.–25. 2.

vernisáž: čtvrtek 1. 2. od 17 hodin
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

DAVID MAZAnEC, JIŘí KUČERA – ATlAnTI V lEsE
termín: 3. 3.–1. 4.

vernisáž: pátek 2. 3. od 17 hodin
Výstava obrazů dvou mladých umělců Davida Mazance a Jiřího Kučery.
David Mazanec (*1988) je absolventem ateliéru malby u prof. daniela balabána na 
Univerzitě v ostravě, absolvoval též studijní pobyt v Granadě. Jeho tvorba je založena na 
vrstvení jednotlivých malířských plánů, které pokládá přes sebe. Podkladem těchto prací 
může být fantaskní krajina, zátiší nebo čirá abstrakce expresivních barev, na kterou umělec 
dále pokládá objekty či figury. Ty evokují ornament či rastr a na první pohled zastiňují pozadí.  
k nim pak malíř přikládá ještě minimalisticky, téměř graficky působící geometrické linie nebo 
body, které dále rytmizují obraz a dynamizují kompozici. Více na www.davidmazanec.cz.
Jiří Kučera (*1974) je absolventem ateliéru kresby prof. Jitky svobodové na pražské AVU. 
Jako malíř se dlouhodobě zabývá tématem krajinomalby. na obrazy tvořené převážně 
topografickou strukturou siločar a vrstevnic navázal reálnými obrazy krajin. V symbolické 
rovině rozvíjí obraz domu, vodní hladiny a opakovaně se objevuje motiv divoké vegetace  
v široké škále odstínů zelené barvy. V roce 2008 založil společně s Petrou kučerovou studio 
Cave Canem, které se zabývá především designem skleněných výrobků. 
Více na www.cavecanem.cz.
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MUZEUM A GAlERIE DETEsK

Tradiční velikonoční trhy se na Bělišti uskuteční v termínu 23.–25. března 2018.

Železný Brod, náměstí 3. května 20, otevřeno: denně 9–17 hodin

Pro rozšíření sbírek muzea detesk byl rok 2017 jedním z nejúspěšnějších. Týká se 
to i jeho úplného závěru, kdy kolekci autorských děl rozšířil vzácný pohár. Vytvořen byl 
významným profesorem pražské uměleckoprůmyslové školy Josefem drahoňovským. 
Pochází z roku 1932 a nazvaný je „U pramene“. Jistě proto, že obsahuje plastickou rytinu 
chlapce se džbánem. Fotografie poháru byla uveřejněna v rozsáhlé publikaci mapující dílo 
Josefa drahoňovského, která vyšla v roce 1933. drahoňovského ateliérem prošlo několik 
významných železnobrodských sklářských výtvarníků, např. Alois Hásek, božetěch Medek, 
Vladimír linka nebo bohumil Vele, krátce i Jindřich Tockstein. Posledním přírůstkem roku 
2017 byla tesaná skleněná plastika Miloslava klingera, která představuje lidskou ruku  
a pochází z roku 1978.

Rozšíření sbírek muzea

MĚsTsKÉ MUZEUM V ŽElEZnÉM BRoDĚ

lUDVíK DVoŘáČEK – ČEsKÝ RáJ  
Pobyt v Českém ráji inspiroval brněnského 
grafika a knižního ilustrátora ludvíka dvořáčka 
k vytvoření cyklu deseti grafických listů s motivy 
z Českého ráje. zachytil na nich nejznámější 
dominanty i romantické partie našeho 
překrásného kraje.
ludvík dvořáček (1895–1972) studoval na 
Vysokém učení technickém v brně a Akademii 
výtvarných umění v Praze u profesorů Augusta 
brömse a Maxe Švabinského, mimo své volné 
tvorby upravoval bibliofilské edice a ilustroval časopisy. 

Vstupné na výstavu je v rámci vstupného do muzea

JARoslAV HUDsKÝ – oBRAZY 
Až do 18. 2. 2018 mohou návštěvníci shlédnout výstavu obrazů malíře a zároveň významné 
železnobrodské osobnosti Jaroslava Hudského. Malebnost naší nejbližší krajiny včetně 
specifické atmosféry první poloviny dvacátého století, to vše autor, znalec místního prostředí, 
ve svém díle dokonale zachytil. Výstava připomíná zároveň 130 let od jeho narození. obrazy 
na výstavu byly vybrány ze soukromých sbírek a sbírkového fondu Městského muzea  
v železném brodě, které je zároveň spolupořadatelem výstavy.

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

MUZEUM A GAlERIE DETEsK

Pro řadu diváků (a hlavně divaček) bude největším únorovým lákadlem zřejmě snímek 
Padesát odstínů svobody (9. 2.). Fenomén Padesát odstínů totiž vstupuje do třetí, 
závěrečné fáze. Anastasia steele a Christian Grey se dobrovolně zřekli své svobody a před 
svatebními svědky řekli rozhodné „ano“. žít šťastně až do smrti jim ale nebude dopřáno. 
režisér James Foley okořenil pikantní erotickou romanci pořádnou dávkou thrilleru a svým 
hrdinům připravil několik nečekaných a nepříjemných překvapení... 
kdo není zrovna fanouškem erotických dramat, možná ocení politickou satiru. Před pěti lety 
jsme v souvislosti s prezidentskou volbou mohli i v našem kině vidět dokumentární snímek 
Tomáše kudrny Hledá se prezident. letošní volba hlavy českého státu generuje ovšem zcela 
jiný film. Prezident Blaník (2. 2.) vypráví příběh lobbisty Antonína blaníka, který se rozhodne 
kandidovat na prezidenta České republiky. Hlavní hrdina Tonda blaník ohlásil prezidentskou 
kandidaturu, v kampani slíbil například máslo a lithium do každé rodiny nebo korupci 

dostupnou pro všechny a sehnal i sto 
tisíc podpisů. kandidaturu na Hrad 
však nakonec nepodal, když se jeho 
asistentovi žížalovi nepodařilo doručit 
včas podpisové archy na ministerstvo 
vnitra. Přesto Tonda blaník pokračuje 
ve snaze zachránit českou zemi  
a ukázat jejím obyvatelům, jak se mít líp.
Podrobné informace o celém programu 
hledejte na www.kinobrod.cz.

david Pešek

VlAsTA MAToUšoVá, oBRAZY – sKlo – GRAFIKA
od 23. února poskytne galerie zázemí výstavě výběru  
z díla významné turnovské výtvarnice Vlasty Matoušové. 
Jak lze z názvu odvodit, kromě malířského a grafického 
díla bude představena i její tvorba z oblasti skleněných 
figurek. Především za svou grafickou tvorbu získala 
Vlasta Matoušová mnoho ocenění, jak v tuzemsku, tak  
i za hranicemi naší republiky. 

srdečně vás zveme k návštěvě našeho muzea.
Kubistický brouk

Vybíráme z programu KC Kino Železný Brod 

Prezident Blaník
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BZoVsKÝ MAsoPUsT 
sobota 10. února od 11 hodin

Bzí, srocení masek u sokolovny
Pohárky na pití a hudební nástroj s sebou! občerstvení zajištěno. Po ukončení průvodu 
posezení v teple sokolovny. Těšíme se na vás. 

Pořádá T. J. sokol Bzí a BZos

DAlší PoZVánKY ZE ŽB A oKolí

noVá náBoŽEnsTVí A násIlí 
středa 7. února od 18.15 hodin

Železný Brod, tělocvična sklářské školy
srdečně zveme na přednášku a besedu s doc. Phdr. zdeňkem  
Vojtíškem, Th.d.
Při jeho přednášce před několika lety jsme jej získali jako člena naší místní 
skupiny a po čase virtuálních kontaktů jsme rádi, že mezi nás opět zavítá 
osobně.

Pár slov o přednášejícím
doc. Phdr. zdeněk Vojtíšek, Th.d., (*1963) je religionista zabývající se současnými podobami 
náboženství a novými náboženskými hnutími. zaměřuje se především na současný duchovní 
život a nová náboženská hnutí, je poradce v otázkách náboženství a psychoterapeut  
a soudní znalec v oboru sociální vědy se zaměřením na náboženský extremismus a terorismus  
z hlediska religionistiky (vědy o náboženství), specialsta pro znalecké posudky v oboru sociální 
vědy, současných církvích, náboženských společnostech, nových náboženských hnutích 
(takzvaných sektách), jejich možné nebezpečnosti; o náboženském vůdcovství, manipulaci, 
násilí motivovaném nábožensky, extrémních projevech náboženského života apod. 
Je vedoucím katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Uk v Praze a přednáší i na 
jiných fakultách téže univerzity. Jeho badatelské zaměření se koncentruje na nová náboženská 
hnutí, současná žitá náboženství, mezináboženský dialog, milenialismus (sektářské očekávání 
apokalyptického zániku nynějšího „zlého“ věku a světa a očekávání nového, spravedlivějšího 
a dokonalejšího věku a světa obvykle kolem nového tisíciletí), náboženství a poradenství, 
náboženství a psychoterapie. Vyučuje předměty nová náboženská hnutí, náboženský život 
v Čr, náboženství v postmoderní společnosti, religiozita v současné české společnosti, 
Mezináboženské vztahy, Milenialismus. dvacátým rokem je šéfredaktorem populárně 
odborného religionistického časopisu o současné náboženské scéně dingir. Ve společnosti 
pro studium sekt a nových náboženských směrů, kterou před více než dvaceti lety pomáhal 
založit, je mluvčím a má na starosti poradenství pro veřejnost a péči o archiv a knihovnu, 
která vznikla a byla registrována Ministerstvem vnitra roku 1993 jako občanské sdružení. Je 
vedoucím katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Uk.
Těšíme se na obohacující večer a společné setkání v aule sklářské školy.

Ing. arch. Martin Tomešek
Pořádá místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj
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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 jedinečná 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

HRáTKY s PAMĚTí 
pondělí 19. února 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

následující termíny jsou: 20. 3., 17. 4. 2018. nově si lze ze splzova a Jirkova na Hrátky  
s pamětí objednat svoz přes Pečovatelskou službu a to na mob.: 773 769 575.

sTŘEDní AsIE  
pondělí 26. února od 18 hodin

KC Kino Železný Brod
divoká step i hory, kočovníci i jurty a mnoho 
barevných fotografií v poutavém vyprávění 
cestovatele Tomáše kubeše. Uzbekistán na 
Hedvábné stezce, lodní hřbitov na Aralském 
jezeře, buchara, kazašská futuristická 
metropole Astana, kočovníci, divoké hory  
i doly kyrgyzstánu, jurty, souboje na koních, 
setkání s kulturou poměrně neznámé 
střední Asie a a Tádžického Pamíru. Více 
info na www.tomaskubes.cz.  

Vstupné dobrovolné
Pořádá IKs Železný Brod
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MĚsTsKá KnIHoVnA

DAlší PoZVánKY ZE ŽB A oKolí

V roce 2017 knihovna fungovala stabilně bez velkých změn, očekávaná rekonstrukce nových 
prostor pro knihovnu na Jiráskově nábřeží dosud nebyla zahájena. knihovna je otevřena  
34 hodin týdně, od úterý do pátku od 9 do 17.30 hodin. kromě vlastní městské knihovny je 
čtenářům k dispozici i pobočka v Jirkově, kde půjčuje paní dana Maryšková v pondělí od  
17 do 19 hodin.
V knihovně bylo v uplynulém roce zaregistrováno 787 čtenářů (z toho 242 dětí do 15 let), 
kteří si vypůjčili celkem 32 451 dokumentů, z toho 2 451 periodik. Meziknihovní výpůjční 
službou jsme našim čtenářům zprostředkovali 170 výpůjček z jiných knihoven.
zaznamenali jsme 10 523 návštěvníků, z toho 2 442 uživatelů internetu na pěti počítačích 
v knihovně a 754 návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí knihovny. Řada uživatelů 
navštěvuje knihovnu i virtuálně – napočítali jsme 2 190 návštěv webové stránky knihovny 
a 676 vstupů do on-line katalogu a 183 vstupů do uživatelského konta. dění v knihovně 
mohou uživatelé sledovat i na naší facebookové stránce.
nárůst čtenářů oproti roku 2016 (o 117 čtenářů) je pouze zdánlivý, je způsobený odlišnou 
celostátní metodikou statistiky čtenářů od roku 2017. Počet návštěvníků a výpůjček zůstává 
přibližně stejný. Mírný pokles výpůjček (o 1 205 výpůjček) byl zapříčiněn omezením otvírací 
doby knihovny v prosinci z důvodu havárie topení a také zastavením nákupu novinek  
v posledních měsících roku kvůli jiným neplánovaným výdajům.
Přírůstek knihovního fondu činil 894 svazků, 986 svazků opotřebovaných knih bylo vyřazeno. 
stav knihovního fondu k 31. 12. činil 24 108 svazků. Čtenářům bylo k dispozici 34 titulů 
odebíraných periodik. stále se nám nedaří v nákupu nových knih dosahovat doporučených 
standardů Ministerstva kultury Čr ani celostátního průměru. nabídku knih se snažíme 
doplňovat využitím výměnných souborů knih z Městské knihovny v Jablonci nad nisou.
Co se týká kulturní činnosti, v lednu 2017 proběhly dvě besedy pro veřejnost s autorem 
ladislavem šourkem o jeho knihách s tématikou regionální historie, které se setkaly  
s velkým zájmem a přilákaly na 100 návštěvníků.
Jinak jsme se soustředili především na výchovu dětí ke čtenářské gramotnosti. Ve spolupráci 
se školami od MŠ přes zŠ po sUPŠs jsme uspořádali 28 knihovnicko-informatických lekcí. 
Pro žáky 8. tříd jsme připravili komiksový workshop s panem danielem Vydrou. Prvňáčky  

Činnost městské knihovny v roce 2017

Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Jakuba Většího v železném brodě se konají od úterý do 
pátku vždy od 18 hodin a v neděli od 8.30 hodin.
V letošním roce se varhany v kostele dočkají zasloužené rekonstrukce. Celkový náklad na rekonstrukci 
je stanoven na 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

Římskokatolická farnost děkanství Železný Brod
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sPolEK ZDRAVoTnĚ PosTIŽEnÝCH ŽElEZnoBRoDsKA  

MĚsTsKá KnIHoVnA

z obou základních škol jsme zapojili do celostátního projektu Už jsem čtenář – knížka pro 
prvňáčka a 65 prvňáčků získalo při závěrečném slavnostním pasování na čtenáře knížku 
Martina Šinkovského lapálie v lampálii napsanou speciálně pro tento projekt. na motivy 
této knížky jsme pak tvořili s dětmi v Týdnu knihoven skřítky, žijící v říši pod lampou.
Ve spolupráci se sVČ Mozaika proběhla v březnu noc s Andersenem zaměřená na 
oblíbené komiksové hrdiny ze Čtyřlístku.
zapojili jsme se i do regionálních projektů, jako je přehlídka dětských vypravěčů „Čteme 
všichni – vypráví jen někdo“… Šest dívek ze zŠ Školní se v dubnu úspěšně zúčastnilo 
regionálního kola této soutěže v semilech a postoupilo do oblastního kola, které se 5. října 
konalo v Jičíně. Tam získala natálka Hudská s vyprávěným úryvkem dětí z bullerbynu první 
místo v kategorii 9–10 let a Veronika a Míša Šefrovy čestné uznání za rodinné vyprávění 
pohádky o karkulce.
další mnohaletý celostátní projekt výchovy ke čtenářství „Kde končí svět“ je tentokrát 
zaměřený na knížky a pohádky o zvířatech. literární a výtvarná soutěž k tomuto projektu 
bude pokračovat i v roce 2018. 
kromě toho se v knihovně dále scházeli příznivci deskových her pod vedením Jakuba Váni, 
konaly se výtvarné dílničky, soutěže atd. děti z okolí knihovny zde tráví veškerý volný čas, 
tak se snažíme, aby byl alespoň trochu smysluplně naplněn.

dana Hudíková a Irena Matoušová

  5. 2. úřední den od 14 hodin.
14. 2. Masopustní posezení od 14 hodin v klubovně na Poříčí. Hudba a občerstvení 
 zajištěny jako vždy, sladké a slané dobroty od všech pro všechny vítány.
19. 2. klub ručních prací od 14 hodin. od začátku února jsou ruční práce každé pondělí 
 (příprava na Velikonoce).
21. 1. klub onko – dIA od 14 hodin.

od 1. 2. přihlášky na ozdravný pobyt v Chorvatsku (Tučepi) přijímá p. J. brynda se zálohou 
3 200 kč.
od 1. 2. přihlášky na celodenní výlet do drážďan, který se bude konat v pátek 16. 3. (pozor 
změna) přijímá M. Minářová, mob.: 724 531 270.
Přihlášky na jednotlivé zájezdy vždy od prvního dne předcházejícího měsíce od konání 
zájezdu. Výbor odhlasoval, kdo se nedostaví z přihlášených bez řádné omluvy předem, 
musí zájezd zaplatit, proto si každé přihlášení pečlivě zapisujte.

Upozornění – zapište si ve svém plánu 2018 tyto změny:
březen – zájezd do drážďan v pátek 16. 3. 2018
květen – květinkový den 16. 5. 2018, zájezd do Panenského Týnce ve středu 23. 5. 2018
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sporT

sPolEK ZDRAVoTnĚ PosTIŽEnÝCH ŽElEZnoBRoDsKA  

od počátku roku 2015 předala T. J. sokol železný brod darovací smlouvou celý areál 
sokolovny do péče Městu železný brod. Město již předtím zahájilo 1. etapu rekonstrukce 
budovy tím, že nechalo s dotací operačního programu životní prostředí zateplit sportovní 
halu a vyměnit zdroj vytápění pro tuto část. Hala byla zprovozněna na začátku září 2015.
V roce 2016 jsme nechali odkanalizovat budovu sportovního centra (sC), oplotili jsme 
venkovní areál, zrekonstruovali část ubytovny, vyměnili osvětlení, rozvody a el. rozvaděč  
v sokolovně. dále jsme instalovali samostatný zdroj vytápění pro restauraci.
rok 2017 byl ve znamení příprav na větší investiční akce, které se budou provádět v roce 
2018. Již na podzim začaly práce na rekonstrukci zbylé (větší) části ubytovny, která bude 
dokončena v březnu tohoto roku. Celková kapacita ubytovny by měla být 45 lůžek, nyní 
provozujeme tři pokoje s kapacitou 18 lůžek. V loňském roce jsme mimoto dokončili dešťové 
svody a celou dešťovou kanalizaci. Také jsme vymalovali sportovní halu včetně městského 

Tři roky sportovního centra Železný Brod

ozdravný pobyt v Mariánských lázních je obsazen, máme i náhradníky.

Informace o zájezdu do Drážďan 
odjezd od sokolovny v pátek 16. 3. v 6.30 hodin, předpokládaný příjezd do 21 hodin. Cena 
350 kč členové, 380 kč ostatní, eura dle vaší úvahy na vstupné a útratu. 
Program: 
10.30 hodin příjezd do drážďan
10.30–13 hodin prohlídka města s průvodcem J. konířovou: bruhlské terasy přezdívané 
„balkon evropy“ – úchvatný pohled na labe a drážďany, Frauenkirche – zrekonstruovaná 
katedrála, která je perlou barokního umění a zázrakem stavební techniky. zámek se 102 metry 
dlouhým obrazem z 25 tisíc kachlíků míšeňského porcelánu „knížecí průvod“, semperova 
opera, Prager strasse – známá nákupní třída s typickou výstavbou po bombardování, 
zakončení prohlídky na nádvoří zwingeru
13–15 hodin individuální program – možnosti: prohlídka některého z muzeií zwingeru, 
nebo legendární klenotnice Grüne Gewolbe s pohádkovými šperky a zlatými předměty. do 
klenotnice nutno koupit lístky přes internet předem na přesný čas (14 €).
zwinger – skupina 9 €, Frauenkirche – zdarma.
16 hodin pravděpodobný odjezd z drážďan

sledujte aktuální informace 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: 724 531 270,  
M. Flajšmanová: 721 861 515
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srdečně vás zveme v sobotu 17. února od 20 hodin do sokolovny v železném brodě na 
Tenisový ples – pro Tomáška Voborníka. k tanci a poslechu hraje kapela Futrál. bohatá 
tombola, skvělá kuchyně a dobré pití. V programu vystoupí Fit studio Aerobiku Jany 
boučkové. Vstupné 150 kč (předprodej na TIC železný brod). Jelikož jsme tento sedmý 
ročník pojali jako benefiční, bude polovina ze vstupného věnována Tomáškovi Voborníkovi 
na zdravotní pomůcky. Tomášek trpí vzácným kogenitálním centrálním hypoventilačním 
syndromem. Více na fb nebo tomasekvobornik.proweb.cz. kdo by chtěl přispět Tomáškovi  
a nezúčastnit se plesu, jsou v prodeji i vstupenky za 150 kč, jejichž celková částka poputuje 
přímo Tomáškovi. Ples se koná s finanční podporou Města železný brod.  

Těpeřští sokolové zvou v sobotu 3. února do sokolovny v obci Těpeře. od 14 hodin bude 
sál patřit dětem. na dětský maškarní karneval je připravena spousta her a soutěží a možná 
přijde i kouzelník. Ve 20 hodin začne sportovní ples pro dospělé. k tanci a poslechu zahraje 
kapela rytma. 

sporT

 Tenisový klub Železný Brod

 T. J. sokol Těpeře

znaku na stěně, instalovali zde nové ochranné sítě a nové lavice na tribuně. Město vypsalo 
výběrové řízení na projektanta venkovního areálu, ale uchazeče nevybralo.
nyní máme příslib dotace z ministerstva školství na rekonstrukci palubovky ve sportovní 
hale, kterou budeme provádět v letních měsících, a to nejspíše od května do srpna. dále nás 
čeká akce největší – výměna parovodního topení za horkovodní. V celém objektu sC, kromě 
haly, ubytovny a restaurace, vyměníme topná tělesa, zřídíme plynovou kotelnu a hlavně 
odstavíme nákladné, vysloužilé a na obsluhu náročné parovodní kotle. To vše nejlépe letos 
v létě.
Veškeré investiční akce stály či budou stát nemalé finanční prostředky, nicméně naše 
sportovní centrum je mezi sportovci oblíbené, a to nejen mezi těmi místními. Velice si náš 
areál chválí např. účastníci letních sportovních soustředění a pravidelně se k nám vrací. 
Chválou nešetřili ani účastníci sportovního zápolení brody v brodě. nejvíce vytížená je 
sportovní hala, přes týden se zde vystřídá okolo 15-ti tréninkových skupin a nejbližší volný 
termín v hale o víkendu je až v dubnu. 
do budoucna plánujeme zvelebit venkovní areál, také je podána žádost o dotaci na zateplení 
sokolovny.
Chtěla bych zaměstnancům Města železný brod poděkovat za pomoc a podporu, hlavně 
těm, kteří se podílejí na přípravách investičních akcí, a také zaměstnancům sC. 

Alena Antoszová, vedoucí sC, mob.: 778 747 500
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Je důležité uvědomit si cenu toho, co je v našem životě důležité. Tedy kupříkladu lásky  
a dobra. V každé situaci nacházet radost, smysl života v činnosti, která nás baví, v naplnění 
volnosti, ve chvílích hlubokého sdílení s někým a také v tušeném budoucím poznání. A v jaký 
jiný čas se nejlépe hodí si toto připomenout, než v ten vánoční.
Čekání na Vánoce jsme zahájili rozsvícením vánočního stromu na náměstí. o pár dní 
později jsme přivítali ve školce Mikuláše. Přišel dopoledne i s mikulášskou družinou. s dětmi 
si přátelsky popovídal a probral s nimi nejen drobné hříšky, ale i hezké skutky. A když čertík 
zjistil, jaké jsou u nás šikovné děti, jak krásně umí zpívat a kolik znají hezkých pekelných 
říkanek, nezbylo mu, než se vrátit do pekla s nepořízenou. A navíc, paní učitelky by mu své 
děti stejně nikdy nedaly.
Pak se již děti mohly zase naplno oddat čekání na Ježíška. Vydaly se spolu s Malým princem, 
který je hlavní postavou obsahu našeho Školního vzdělávacího programu, na Planetu kouzel, 
přání a zázraků. následovalo usilovné tvoření nejrůznějších vánočních dekorací a dárečků, 
vyprávění vánočních příběhů, společné povídání o tom, co se zpívá v koledách, o narození 
Ježíška. nechybělo ani hraní a poslouchání pohádek, které k Vánocům neodmyslitelně 
patří. děti měly také za úkol společně s rodiči vyrobit jednu vánoční ozdobičku z čehokoli, 
kterou jsme si pak společně prohlédli a zavěsili ji na náš „strom přátelství“ před mateřskou 
školou. denně nám pak při příchodu do školky připomínal, jak je hezké, že jsme všichni 
spolu a máme se rádi. Tímto děkujeme rodičům za spolupráci, a kdyby mohli vidět, jak se 
jejich děti při představení své ozdoby dmuly pýchou, měli by dvojnásobnou radost z dobře 
investovaného času.  

V pondělí před Štědrým dnem děti 
přinesly různé pamlsky pro ptáčky 
a ozdobily jimi stromeček na naší 
zahradě, protože jsme si přece 
řekli, že „kdo chce být obdarován, 
musí být sám štědrý“. V úterý jsme 
pozvali všechny rodiče na vánoční 
besídku, kterou si děti s velkým 
nadšením nacvičily. A tak se to  
v oddělení broučků hemžilo čertíky 
a sněhuláčky a v oddělení zlatíček 
zas mezi sněhuláky poletovaly 
sněhové vločky. středa byla 
školkovým Štědrým dnem. Čekala 

Jak jsme na Vápence slavili Vánoce

 Mateřská škola na Vápence

ZE šKolsKÝCH ZAŘíZEní

Ve čtvrtek 1. 2. přinesou děti domů výsledky svého pololetního snažení a v pátek 2. února si 
užijí jednodenní pololetní prázdniny. V termínu 26. 2.–4. 3. budou odpočívat při prázdninách 
jarních.
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Vánoce... Můžeme koupit drahý dárek, ale můžeme udělat radost druhým i zazpívanou 
koledou, vánoční poezií nebo dárkem, který jsme sami vyrobili. To se podařilo dětem 
ze 4. A. Připravily pro děti z MŠ stavbařů pěkné dopolední setkání doplněné zpěvem 
podkrkonošských koled a recitací básniček s vánoční tematikou. nezapomněly ani na 
dárečky, které mají sloužit na odkládání pastelek a tužek a to v podobě vánočního stromku, 
takzvané tužkovníky. děti, budoucí školáci, z nich měly radost. na oplátku také zazpívaly 
několik vánočních písní a koled. Tak nadělily děti dětem a připomněly si, že Vánoce se blíží.

Mgr. Milena Hlubučková

V úterý 19. prosince se nesl naší školou veselý smích a vůně pečených perníčků, neboť se 
již tradičně konaly Vánoční dílničky. Celou akci zahájily krásným vystoupením děti z první, 
druhé třídy a žáci z s1, pod vedením svých třídních učitelek. Hudební doprovod zajistil Jára 
Plíhal. na jevišti se za zpěvu vánočních koled střídali sněhuláci, polární medvědi, vánoční 

Děti dětem

Vánoční dílničky 

 Základní škola školní

 Základní škola Pelechovská

nás vánoční nadílka, slavnostně prostřená tabule a společně jsme si připomněli některé 
staré lidové tradice, jako například lití olova, pouštění lodiček ze skořápek ořechů, házení 
pantoflem nebo krájení jablíčka. Ani se nám nechtělo věřit, že ten vánoční čas tak rychle 
utekl. 
no a už se těšíme na příchod Tří králů a na to, jak se po novém roce vydáme s Malým 
princem do ledového království. Jaká další dobrodružství tam na nás asi čekají?

Jitka Jírová
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V měsíci únoru vás srdečně zveme na tradiční žákovské matiné. Uskuteční se v úterý  
13. února 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.

okresní kolo národní soutěže v sólovém a komorním zpěvu
V úterý 20. února od 10 hodin se v městské obřadní síni před odbornou porotou představí žáci 
sólového a komorního zpěvu základních uměleckých škol našeho okresu a budou bojovat  
o postup do kola krajského.
soutěž je přístupná veřejnosti.

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 Železný Brod

hvězdy, eskymáci. Jejich výkon byl odměněn dlouhým aplausem. Poté se žáci, učitelé, rodiče 
a hosté odebrali do tříd, kde již byly připravené dílničky. každý si zde mohl vyrobit vánoční 
svícny, ozdoby na stromeček, sněhuláka, ozdobit perníčky a mnoho dalších krásných věcí. 
Ve školní kuchyňce jste se pak mohli občerstvit kávou, čajem a k tomu domácími buchtami 
nebo chlebíčky, vše s láskou připravené. na chodbě si pak mohli, ti kdo chtěli, zakoupit 
dárky a výrobky v charitativním krámečku, jehož výtěžek odešel na účet malého Tomáška 
Voborníka z lomnice nad Popelkou a útulky Azylpes a srdcem pro kočky. I díky vám  
a stromu splněných přání v učebně přírodopisu se poslalo Tomáškovi 5 800 kč a útulkům 
po 2 500 kč. děkujeme. Poděkování patří všem, kteří se s elánem zapojili do této akce  
a i těm, co nás celoročně podporují. Moc si vaší spolupráce ceníme. Mnoho úspěchů  
a pevné zdraví v roce 2018. 

lada Palová Šd

ZE šKolsKÝCH ZAŘíZEní
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zájemcům o studium technicky zaměřených oborů ve sklářské škole nabízíme tzv. Přípravný 
kurz zaměřený na studium chemie a technologie skla. žáci se v něm seznámí s prací  
v laboratoři, vyzkouší si práci se sklem a poznají blíže prostředí školy. kurz by probíhal od 
konce února do března, vždy ve čtvrtek od 16 hodin. Cena kurzu je 500 kč, zahrnuje celkem 
5 lekcí a materiál nezbytný pro práci v laboratoři. bližší informace podává Ing. Iva Vosáhlová, 
tel.: 603 997 802, nebo email: vosahlova.supss@seznam.cz.

Ing. Iva Vosáhlová

Ve dnech 3. a 4. ledna 2018 proběhlo na sklářské škole 1. kolo přijímacího řízení do výtvarných 
oborů školy, kterého se účastnilo 54 uchazečů. úspěšní uchazeči budou vyzváni 5. února 
k odevzdání zápisových lístků. obor Průmyslový design bude zcela naplněn a na oboru 
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů zbude několik volných míst. Ředitel školy proto 
vyhlásí 2. kolo přijímacího řízení s talentovou zkouškou na 15. března 2018 s termínem pro 
odevzdávání přihlášek do 23. února 2018. 

Přípravný kurz

Přijímací řízení s talentovou zkouškou – výtvarné obory

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod  

dovolte mi, abych touto cestou poděkovala panu Josefu Hlubůčkovi, dětskému pěveckému 
sboru Řetízek a samozřejmě i jejich smyčcovému doprovodu za krásné zážitky v adventním 
čase. Holky se postaraly o tak silný dojem, že i ti nejotrlejší neskrývali slzy dojetí. za tím 
vším stojí spousta dřiny, odříkání a píle a za to jim patří velké díky! Všechna vystoupení 
měla neskutečné kouzlo a obzvláště pak stojí za zmínku vystoupení na Horním Maxově a ve 
Valdštejnském sále na Hrubé skále, kde sbor sklidil veliký úspěch. I přes nepřízeň osudu, kdy 
členů je čím dál méně, je ve sboru cítit obrovská síla a odhodlání předávat ostatním spoustu 
pozitivní energie.
Tímto bych chtěla Řetízku a obzvláště pak sbormistrovi panu Hlubůčkovi popřát hodně sil do 
dalších společných akcí a mnoho spokojených posluchačů. Ještě jednou moc děkuji. 
Řetízku zdAr. 

radka kaplanová a spousta dalších
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ZE šKolsKÝCH ZAŘíZEní

Ve dnech 12. a 16. dubna 2018 se koná 1. kolo přijímacího řízení do maturitních oborů 28-44-
M/01 Aplikovaná chemie a 28-46-M/01 Technologie silikátů. zájemci o studium odevzdávají 
přihlášku řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2018. Více informací k přijímacím 
řízením naleznete na www.supss.cz v sekci uchazeč nebo při osobní návštěvě školy v rámci 
dne otevřených dveří 7. února 2018.

srdečně zveme na středu 7. února 2018 všechny zájemce z řad žáků základních škol a jejich 
rodiče, pedagogy a výchovné poradce z místních i okolních škol, aby školu navštívili a seznámili 
se podrobně s fungováním technické vzdělávací větve naší školy. na základě osobní návštěvy 
si lze vytvořit ucelenou představu o studiu čtyřletých maturitních oborů Aplikované chemie  
a Technologie silikátů. Uchazeči získají detailní informace k přijímacímu řízení nebo možnostem 
získání stipendia, seznámí se s koncepcí výuky, prohlédnou si moderně vybavené laboratoře. 
Informovat budeme také o možnostech následného uplatnění v praxi nebo vysokých školách. 
Pedagogové a studenti sklářské školy budou návštěvníkům k dispozici od 8 do 16 hodin.  
V současné době je železnobrodská sklářská škola jedinou institucí v Čr, která nabízí obor 
Technologie silikátů (Technologie skla), který je podpořený finančním stipendiem. zároveň 
škola nabízí jako jediná v libereckém kraji atraktivní obor Aplikovaná chemie se zaměřením 
– Analytická chemie, farmaceutické substance a ochrana životního prostředí.  Případným 
zájemcům o výtvarné obory bude představena výtvarná větev školy.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Maturitní ples na téma disney se uskuteční v sobotu 10. února od 19 hodin v železnobrodské 
sokolovně.

rndr. M. smola

Přijímací řízení – technické obory

Den otevřených dveří – technické obory

každé úterý a středu od 16 hodin otevírá skautské středisko své brány všem dětem od 5 let. 
staň se skautem i ty! Přijď mezi nás. Více na zb.skauting.cz, fb: udolizb nebo na telefonu  
776 633 723.

roman Fotr

na sobotu 19. května připravujeme zájezd na slavný muzikál „Čas růží“ pražského divadla 
karlín. Představení bude odehráno v 15 hodin. Cena vstupenky 890 kč (krásná místa), cena 
za dopravu bude upřesněna. srdečně vás všechny zveme a moc prosíme o včasné přihlášení 
na mob.: 775 295 931.

Marie Šírková

 skautské středisko údolí Železný Brod  

 Ms český červený kříž Hrubá Horka  
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 2. 2. lyžování – výlet (dle počasí)
 9. 2. Masopustní spaní
 10. 2. Výlet s geocachingem
 10. 2.  od 9 hodin Paličkování (nutné přihlášení předem)
25. 2.–3. 3. lyžování v Jeseníkách
26. 2.–2. 3. Příměstský tábor s Mozaikou (dílničky, výlety, plavání...)
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

První lednový víkend byl pro náš sbor Glass Gospel ze železného brodu velice náročný, 
jelikož jsme měli hned dva Tříkrálové koncerty. V sobotu 6. 1. jsme zazpívali v držkovském 
kostele a hned den po té jsme si užili skvělou atmosféru i v našem kostele sv. Jakuba Většího  
v železném brodě. oba koncerty jsme si maximálně užili, jelikož po celou dobu panovala 

Akce na měsíc únor

ohlédnutí za akcí… Gospelový víkend plný koncertů

 středisko volného času Mozaika   

 Rodinné Centrum Andílek 

TRADIČní MAsoPUsT „Po sTARU“
neděle 11. února od 15 hodin

Malé náměstí v Železném Brodě (start průvodu) – Běliště (cíl průvodu)
Pojďme si letos udělat masopust trochu jinak. Chcete se vrátit v čase a zažít masopust, tak 
jak se konal na železnobrodsku dříve?
Průvod masek vyjde z Malého náměstí, projde památkovou rezervací Trávníky  
a zakončí na Bělišti. na Trávníkách bude průvod čekat spoustu zastavení po chalupách, 
kde se masopustně občerstvíme. Ten, kdo nechce jít do průvodu, nemusí a může jít přímo 
na běliště.
Program na Bělišti: pohřeb basy, svatba nevěsty a ženicha, dílničky pro děti, masopustní 
veselení a tanečky, folklorní vystoupení, soutěže a aktivity, mlýn pro „pro staré báby“  
a módní přehlídka masek. každá maska vítána, fantazii se meze nekladou a děti v maskách 
dostanou navíc malý dárek. Chybět nebude tradiční masopustní občerstvení (klobásky, 
koblihy, jitrnice…). Pokud máte zájem, napečené buchty, koláče nebo preclíky můžete na 
akci přinést i vy a s ostatními se podělit. Při akci se pokusíme o vytvoření rekordu – největší 
koláč. Máte-li chuť, upečte doma čtvrt nebo půl koláče, který na bělišti spojíme a vytvoříme 
veliké kolo. V rámci soutěže poté celý koláč sníme. 

Akci pořádá RC Andílek s finanční podporou Města Železný Brod
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 Zahrádkářská organizace ČZs Železný Brod

 Kamenický Klub Mládeže Horská Kamenice

 sDH Jirkov 

srdečně vás zveme v sobotu 3. února od 20 hodin do restaurace sport v železném brodě 
na zahrádkářský ples. k tanci a poslechu hraje kapela Gemini. Vstupné: 100 kč. 

srdečně vás zveme v sobotu 10. března od 20 hodin do sokolovny v obci Jirkov na 
kamenický ples. k tanci a poslechu hraje kapela druhá míza. V programu hra o ceny. 
občerstvení zajištěno. 

srdečně vás zveme v sobotu 10. února od 20 hodin do sokolovny v obci Jirkov na Ples.  
k tanci a poslechu hraje kapela donaha. občerstvení zajištěno. 

VolnoČAsoVÉ AKTIVITY

skvělá nálada a hlavně byly 
kostely naplněné úžasnou 
energii, která nevyzařovala jen 
z nás, ale také z publika.
Chtěla bych tímto poděkovat 
našemu úžasnému sboru 
za práci, kterou mají za 
sebou a za lásku k hudbě… 
a naší sbormistryni Věrce 
strouhalové, že je naší oporou 
a skvělým učitelem. Velké díky 
patří také panu faráři Juchovi 
za poskytnutí fary na naše 
zkoušky a za krásná a hřejivá 
slova na obou koncertech.  

A největší poděkování patří vám všem, kdo jste se na nás přišli podívat a podpořit nás. 
kde nás všude můžete potkat, se dozvíte na fb: Glass Gospel železný brod anebo na  
www: http://glassgospel.centrum-andilek.cz/.
stále přijímáme nové zpěváčky, takže pokud tě baví zpěv a hudba, neváhej se přidat k nám. 
že jsi amatér, nevadí, nás všechny spojuje hlavně láska k hudbě. Zkoušíme každý čtvrtek od 
17 do 19 hodin na faře u kostela sv. Jakuba Většího v Železném Brodě.

za rC Andílek Helena simmová
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InZERCE & HáDAnKA

K nedožitým osmdesátinám sochaře, skláře a pedagoga 
Pavla Ježka (1938–1999)  

Pavel Ježek vystudoval odbornou školu sklářskou v železném 
brodě pod vedením profesorů Jaroslava brychty, Miloslava 
klingera a dílenského mistra ladislava ouhrabky v roce 
1957. Po absolvování krátce pracoval ve školním závodě  
n. p. železný brod, kde se zdokonalil v hutním zpracování 
skla. V roce 1960 úspěšně absolvoval zkoušky na Vysokou 
školu uměleckoprůmyslovou  a od roku 1961 získal podnikové 
stipendium železnobrodských skláren na VŠUP. studoval 
nejprve sochařství v ateliéru prof. Josefa Malejovského, 
poté rok studoval sklářskou tvorbu u docenta Václava Plátka  
a v letech 1963–1967 pokračoval ve studiu ve sklářském 
ateliéru prof. stanislava libenského. Po absolvování vysoké 
školy nastoupil do mateřského závodu železnobrodské sklo a v roce 1968 vyhrál konkurz na 
místo vedoucího oddělení hutního skla na zdejší střední odborné škole sklářské a přinesl do 
tohoto oboru důležité koncepční změny.
Pavel Ježek kladl důraz na řemeslné zvládnutí materiálu a jako pedagog usiloval o to, aby 
studenti měli dobrou průpravu v kresbě a zároveň kultivoval jejich vztah pro tvar. neopíral 
se pouze o teorii – studenti ho mohli často vidět v procesu vlastní tvorby. kvalita jeho 
pedagogických dovedností se odráží také ve velkém počtu absolventů a kolegů, kteří ve 
svých vzpomínkách často zmiňují jeho charisma, přirozený respekt a neobvykle vysokou 
míru empatie.
když se v roce 1990 stal ředitelem sklářské školy, zásadně se zasloužil o její rozšíření  
a modernizaci – přebudováním půdních prostor na výtvarné ateliéry, výstavbou nové budovy 
s laboratořemi pro technologický obor a především generální rekonstrukcí školní sklářské hutě 
vznikla evropsky unikátní vzdělávací instituce. V neděli 7. ledna 2018 by Pavel Ježek oslavil 80 let. 

MgA. M. Hlubuček

osTaTnÍ

Pavel Ježek

DRŮBEŽ ČERVEnÝ HRáDEK 
opět prodává slepičky z našeho chovu 

typu Tetra hnědá, dominant ve všech barvách  
a slepičky Green shell – typu Arakauna. 
stáří 15–20 týdnů, cena 159–195kč/ks. 

Prodej: 25. února v 16.30 hod.; železný brod 
(autobus. nádraží). Při prodeji slepiček 

výkup králičích kožek – Cena dle poptávky. 
Informace: Po–Pá: 9–16 hod. 

601 576 270, 728 605 840

na které budově se nachází tento detail? 
správné odpovědi posílejte na TIC žel. brod 
do 10. 2. 2018.
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