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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
začátkem listopadu na své ustavující schůzi složilo slib nové zastupitelstvo města
vzešlé z posledních komunálních voleb v našem městě. Před zastupiteli
je v nadcházejícím volebním období mnoho náročných úkolů. Přejme si tedy,
aby všichni měli dost sil a odpovědnosti k přijetí rozhodnutí, která budou
ku prospěchu Železného Brodu, která zvýší kvalitu života v našem městě.
Zastupitelstvo také zvolilo nové vedení města, starostu, místostarostu a radu města.
Ani je nečekají lehké úkoly. Nicméně se na práci těší. Vedení města je rovněž
ochotno přijmout nové podněty a současně je připraveno případně vysvětlit ﬁnanční
a jiné limity pro realizaci předložených návrhů. Chce také pokračovat v dosavadní
dobré spolupráci s okolními obcemi, krajskými orgány a účastnit se pro město
přínosných seminářů a konferencí.
Nové zastupitelstvo města schválilo jako určitý dohled vytvoření ﬁnančního
a kontrolního výboru. Předpokládá se také zřízení komisí, obyvatelé budou včas
informováni o možnosti pracovat v těchto orgánech.
V měsíci prosinci nás však čeká především adventní čas zakončený vánočními
svátky. Toto období by se mělo vyznačovat jakýmsi zklidněním nás všech, měli
bychom si být navzájem více blízcí. Zvláště v dnešním docela rozbouřeném
světě je to potřeba. Negativních zpráv je kolem nás dost, tak je lepší určitě taková
sousedská návštěva se vzájemným popovídáním si. Příroda nás letos také
překvapuje různými výkyvy počasí oproti normálu, přejme si tedy „ladovskou“
zimu nejen kvůli dětem nebo nedostatku vody, ale prostě jen kvůli tomu, že to tak
k tomuto období patří.
K období adventu patří rovněž akce pořádané naším Informačním a kulturním
střediskem. Bude jich dost, tradiční i méně tradiční, je jen na vás, které si vyberete.
Určitě si něco připraví i ostatní – školy či různé spolky, takže využijte nabízených
příležitostí.
Vedení města přeje všem obyvatelům našeho Brodu především klidné a spokojené
vánoční svátky, pokud možno v kruhu rodinném. Ať z nich nadlouho čerpáte pozitivní
energii.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Mgr. František Luﬁnka, starosta

Oznamuje, že Městský úřad Železný Brod bude s ohledem
na vánoční svátky pro veřejnost uzavřen v termínu od 22. 12. 2018
do 1. 1. 2019. Děkujeme za pochopení.
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RADNICE INFORMUJE
Usnesení Rady města Železný Brod z 67. zasedání
konaného dne 15. 10. 2018
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 67. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 66. schůze Rady města Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtových změn č. 5/RM/2018
schvaluje provozní řád in-line dráhy v areálu bývalého Exathermu
souhlasí s přijetím ﬁnančního daru ve výši 8 000 Kč a věcných darů ve formě pohárů
a skleněných medailí od ﬁrmy Detesk s. r. o., IČO 25485121 do vlastnictví ZŠ Pelechovská,
IČO 70694982 a souhlasí s přijetím věcného daru ve formě 60 kg skleněných korálků od ﬁrmy
PRECIOSA ORNELA, a. s., IČO 28712226 do vlastnictví ZŠ Pelechovská, IČO 70694982
bere na vědomí změnu termínu uvedení premiéry hry Kramářská píseň v podání Studia
Hamlet, která byla podpořena dotací města, z neděle 30. 9. na sobotu 17. 11., stane se tak
součástí Noci divadel v Železném Brodě
souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 349/54R/2017 (AVE/2017/Hal/018)
se zhotovitelem sanace Exathermu AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., IČO 49356089,
kterým se zpřesňuje cena za dílo na 6 779 216 Kč bez DPH
bere na vědomí podpis Dodatku č. 1 Servisní smlouvy č. GDS/ZE180015/S 06 se společností
GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a. s. IČO 24132098 za cenu 10 600 Kč vč. DPH/rok
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120067068 se společností ČEZ
Distribuce, a. s., IČO 24729035
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v budově Jirkov 75, která je součástí st. pozemku
pč. 226 v k. ú. Jirkov u Žel. Brodu, SDH Jirkov, IČO 64668011, dne 2. 11. 2018 za účelem
pořádání vyhlášení výsledků soutěže Jizerská liga a schvaluje uzavření nájemní smlouvy
mezi dotčenými na výše uvedené
souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu Na Vápence 754, Železný Brod
za podmínky uhrazení dlužné částky na penále
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání s vnitřním vybavením o celkové výměře 163 m²
v budově ul. Masarykova 357, Železný Brod, za účelem provozování stravovacího zařízení
p. J. Zedníčkovi, výše nájmu je stanovena na 6 000 Kč/měsíc – za první 3 měsíce a 8 000
Kč/měsíc – za každý další měsíc trvání nájmu a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
na provozovnu Pizzerie (ul. Masarykova 357) s nájemcem p. J. Zedníčkem, IČO 05567041
dle návrhu nájemného a ve znění předložené smlouvy
schvaluje prodej nepotřebných betonových dlaždic 50×50 cm z Panské zahrady za cenu
15 Kč/ks

Veřejné zasedání zastupitelstva Města Železný Brod
se uskuteční v pondělí 10. 12. od 16.30 hodin v zasedací
místnosti MěÚ „B“ (3. patro).
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RADNICE INFORMUJE
Usnesení Rady města Železný Brod z 1. zasedání
konaného dne 12. 11. 2018
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 1. schůze Rady města Železný Brod v doplněném znění
bere na vědomí plnění usnesení z 67. schůze Rady města Železný Brod
pověřuje zastupitele: Evu Dvořákovou, PaedDr. Miladu Motlíkovou, Mgr. Václava Horáčka
a André Jakubičku k přijímání prohlášení o uzavření manželství
stanoví oddávací den na pátek od 10 do 14 hodin a úředně určenou místnost k uzavření
sňatku obřadní síň v budově radnice
zřizuje v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
tyto komise: kulturně-společenskou, sportovní, hospodářskou, bytovou a pro vzhled města
a stanoví maximální počet 9 členů komisí: kulturně-společenské, sportovní, hospodářské
a komise pro vzhled města
jmenuje předsedou bytové komise Mgr. Ivana Mališe a ostatní členy, kterými jsou Miloš
Havlík, Věra Brunclíková a Kateřina Veličková
souhlasí s provedením rozpočtových změn č. 6/RM/2018
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi Městem Železný Brod
a VERA, spol. s r. o., IČO 62587978 na zajištění provozu kvaliﬁkované služby ověřování
platnosti kvaliﬁkovaných elektronických podpisů a pečetí, zajištění provozu služby vytváření
kvaliﬁkovaných elektronických pečetí na dálku a na vydávání kvaliﬁkovaných elektronických
časových razítek (eIDAS)
schvaluje výsledky na zjednodušené podlimitní řízení s názvem „Dodávka elektrické energie
pro město Železný Brod“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem Amper Market, a. s.,
IČO 24128376 za cenu dle výsledků elektronické aukce
schvaluje výsledky na zjednodušené podlimitní řízení s názvem „Nákup zemního plynu pro
město Železný Brod“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem LAMA energy a. s.,
IČO 28262026 za nabídkovou cenu 646 Kč za MWh bez DPH
souhlasí s uzavřením smlouvy se společností Atelier BO s. r. o., IČO 05321905 na akci
„Železný Brod – dokumentace provádění stavby – zateplení sokolovny“ za cenu 98 500 Kč
bez DPH
souhlasí s podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LB kraje oblast
podpory: 4B tělovýchova a sport, program Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji
2018, č. OLP/4719/2018 s Libereckým krajem, IČO: 70891508 na akci Technické zhodnocení
palubovky sportovní haly v Železném Brodě
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na „Železný Brod – Těpeře – Věcné
prostředky PO – Nafukovací záchranný stan“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem
REO AMOS, spol. s r. o., IČO 42767181, za cenu 273 153,87 Kč s DPH
schvaluje převod částky 65 700 Kč z rezervního fondu do fondu investic MŠ Slunečná
a následné použití fondu investic na nákup interaktivního displeje pro výuku předškolních dětí
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povoluje v souladu s § 23 zákona č. 561/2004 Sb. výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě
MŠ Slunečná, pro školní rok 2018/2019 dle předložené žádosti za předpokladu, že zvýšení
počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti
a ochrany zdraví
bere na vědomí uzavření provozu všech mateřských škol v Železném Brodě v době
vánočních svátků od 27. 12. 2018 do 1. 1. 2019 včetně
souhlasí s přijetím ﬁnančního sponzorského daru ve výši 6 500 Kč od p. Lenky Malé, pro
MŠ Na Vápence
souhlasí s přijetím ﬁnančních darů pro ZŠ Pelechovská, IČO 70694982, ve výši 10 000 Kč
od ﬁrmy Matura Beads s. r. o., IČO 28700660, na výlety pro školní družinu a ve výši 5 000 Kč
od ﬁrmy Glass beads, s. r. o., IČO 25485636, na akci Pelechovské hry
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-124015357/VB/06, JN, Železný Brod, Bzí, pč.539/4 – kNN mezi Městem Železný Brod,
IČO 00262633 a spol. ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, která je zastoupena
Ing. J. Prausem, na pozemek pč. 889/1 v k. ú. Bzí u Železného Brodu
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IP-124007818/VB/3, mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a spol. ČEZ Distribuce, a. s., IČO
24729035, která je zastoupena ﬁrmou EMJ s. r. o., IČO 27268632, na pozemek pč. 742 v k. ú.
Chlístov u Železného Brodu
schvaluje záměr pronájmu pozemku pč. 1358, součástí pozemku je stavba s čp. 831 v k. ú.
Železný Brod
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v Jirkov čp. 75 pro konání akce: Legie: Sibiřský
příběh dne 29. 11.–2. 12. a 10.–13. 12. 2018, 17.–20. 1. a 24.–27. 1. 2019, za cenu 16 000 Kč
(osvobozeno od DPH), akci pořádá Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her,
IČO 02296802 a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na výše uvedené mezi Městem Železný
Brod, IČO 00262633 a Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her, IČO
02296802, který je zastoupen členem představenstva Davidem Wankou
schvaluje záměr pronájmu části pozemku pč. 1378/1 v k. ú. Železný Brod za účelem
postavení plechové garáže o jednom stání
bere na vědomí vrácení dotace ve výši 3 840 Kč z Programu podpory kultury, činnosti spolků
v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže
v Železném Brodě na rok 2018 v rámci 2. termínu výzvy poskytnuté Studiu Hamlet Železný
Brod, IČO 03641228 na projekt Kramářská píseň

Vánoční strom na náměstí 3. května
Dne 19. listopadu instalovali pracovníci TS Železný Brod za pomoci těžké techniky
vánoční strom. Pro letošní rok je to smrk ztepilý, který vyrostl v Železném Brodě
v ulici Vlastimila Rady. Zde byl bohužel vysazen ve velké blízkosti činžovního domu
a svým mohutným vzrůstem ohrožoval okolí. V blízké budoucnosti by musel být
pokácen, takže jsme moc rádi, že v podobě vánočního stromu, našel důstojné místo.
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RADNICE INFORMUJE
Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod
konaného dne 5. 11. 2018
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Železný Brod v předloženém
znění
bere na vědomí složení slibu všech přítomných členů zastupitelstva města podle § 69 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
schvaluje volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva města
stanoví v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že Rada města Železný Brod bude mít
pro volební období 2018–2022 pět členů
určuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že členové zastupitelstva města budou
dlouhodobě uvolněni pro výkon funkce starosty a místostarosty
schvaluje způsob volby starosty, místostarosty a dalších členů rady města veřejným
hlasováním
schvaluje členy volební komise Mgr. Václava Horáčka, PaedDr. Miladu Motlíkovou
a Ing. Miloslava Loumu
zvolilo ve veřejném hlasování v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu města
Železný Brod Mgr. Františka Luﬁnku
zvolilo ve veřejném hlasování v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místostarostu města
Železný Brod Mgr. Ivana Mališe
zvolilo ve veřejném hlasování v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členy rady města
paní Evu Dvořákovou, Mgr. Václava Horáčka a pana Jiřího Novotného st.
zřizuje pro své funkční období v souladu s § 117 odst. 2 zákona o obcích ﬁnanční výbor
a kontrolní výbor; ﬁnanční výbor bude mít tři členy a kontrolní výbor bude mít tři členy

Restaurování drobných památek
S pomocí ﬁnancí z dotačního titulu Podpora ochrany přírody
a krajiny Libereckého kraje se podařilo opravit dvě krásné
památky: Boží muka Matička v ulici Těpeřská a Boží muka v Betlémské ulici. Boží muka jsou drobná památka ve tvaru sloupu,
pilíře, či hranolu. Mají symbolizovat sloup, u nějž byl bičován Ježíš
Kristus. Byla stavěna podobně jako pamětní kříže jak
v obydlených oblastech, tak i mimo ně. Obě památky prošly v roce
2018 kompletní opravou u restaurátora Petra Vericha v celkové
ceně 165 500 Kč. Matička na Těpeřské je po prořezání kolem
rostoucích lip vidět z širého okolí. V místě přibyla nová lavička,
na jejímž dřevěném opěradle jsou umístěny informace z historie.
Také okolní terén u Božích muk v Betlémské ulici prošel zásadní
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změnou. Tato drobná investiční akce nás velice těší, neboť se jedná o kulturní
dědictví našeho města a bylo by ostudou držet ho v dosavadním nedůstojném
technickém stavu. Za ﬁnanční podporu akce je třeba znovu poděkovat Libereckému
kraji.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Hřbitov v Železném Brodě prošel důležitou revitalizací zeleně
Kácení stromů z roku 2017 muselo být přerušeno z důvodu výskytu vzácného
brouka Zdobence skvrnitého. Po obdržení výjimky vydané Krajským úřadem
v Liberci jsme 22. října zahájili druhou etapu kácení, která byla včetně kompletního
úklidu hřbitova dokončena 26. října. Pokácené lípy byly nestabilní, měly sekundární
koruny a množství dutin. Stromy v takovém zdravotním stavu velmi nebezpečně
ohrožovaly zdraví i majetek návštěvníků hřbitova, tudíž bylo kácení nezbytné. Lípy,
které patřily ke koloritu železnobrodského hřbitova, budou na jaře nahrazeny novou
výsadbou. K obnově hřbitova kromě nové výsadby bude také patřit oprava hřbitovní
zídky podél hlavní dlážděné cesty, která vede k dominantě železnobrodského
hřbitova – nádhernému kříži, který
byl vystavěn v roce 1886 mistrem
Antonínem Suchardou z Nové Paky
u příležitosti založení hřbitova
v Železném Brodě. Připravuje se
také výroba a instalace stylových
mříží, které by měly zamezit srnám,
aby pustošily výzdobu hrobů.
Za bezproblémové, byť velice
náročné kacení bychom touto
cestou chtěli poděkovat ﬁrmě
SPANTIK Liberec – Radek Žemlička a také za následný a rychlý úklid celého areálu
hřbitova ﬁrmě pana Michala Pipka a Technickým službám Železný Brod.
Mgr. František Luﬁnka, starosta

Projekt podpořený z Operačního programu Životní prostředí úspěšně pokračuje
Panská zahrada se pomalu odívá do nového kabátu – vznikly zde mlatové cesty
a arboristická ﬁrma provedla výsadbu stromů. Vše se trochu protáhlo kvůli
nevhodným podmínkám pro výsadbu, kdy značnou část roku bylo takové sucho.
Zasazené rostliny uschly dříve, než by nám je zhotovitel předal. Na jaře se bude
pokračovat s trvalkovými záhony a instalací mobiliáře. Již teď se těšíme, až se vše
zazelená a rozkvete. Věříme, že se Panská zahrada stane hojně navštěvovaným
místem, ať už jako park, nebo spojnice k cestě na Liebigovu vyhlídku. O dalším
vývoji prací vás budeme informovat, případně se o nich můžete přesvědčit na vlastní
oči při svých procházkách.
Mgr. František Luﬁnka, starosta
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Odbor životního prostředí
Omezení provozní doby ve sběrném dvoře pro zimní období
Upozorňujeme, že provozní doba je od listopadu 2018 do února 2019 následující: pondělí,
středa, pátek: 9–16 hodin, úterý a čtvrtek: 9–14 hodin, sobota: 9–12 hodin.
Miloš Pala, vedoucí OŽP

Odbor vnitřních věcí
Podpora jednotky dobrovolných hasičů Železný Brod z rozpočtu Libereckého kraje
V rámci projektu „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“, který
je každoročně vyhlašován Libereckým krajem, bylo pořízeno vybavení pro jednotku
dobrovolných hasičů Železný Brod. Konkrétně se jedná o záchranné plovací vesty, které byly
pořízeny hlavně z důvodu předurčenosti jednotky hasičů na zásahy spojené s úniky ropných
produktů na vodním toku. Nákup těchto vest vyšel na 28 884 Kč a Liberecký kraj se na nich
podílel z 50 %. Zbytek byl hrazen z rozpočtu města. Město také dovybaví tyto vesty speciálními noži na přeřezávání popruhů a lan, píšťalkami apod.
Bc. Jakub Stejskal, DiS.,OVV – krizové řízení
Vážení občané, povodně jsou součástí přírodního koloběhu a představují pro Českou
republiku největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof a mohou být i příčinou
závažných krizových situací, při nichž vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž
ztráty na životech obyvatel v postižených územích a dochází k rozsáhlé devastaci kulturní
krajiny včetně ekologických škod. Zvyšující se četnost povodňových situací, oběti na lidských
životech, škody na majetku státu i obyvatel jsou důkazem, že je třeba se ochranou před
povodněmi systémově zabývat. Město Železný Brod si s ohledem na ničivé účinky povodní
posledních cca 20-ti let toto plně uvědomuje, a proto činí celou řadu preventivních opatření.
V současné době probíhá zpracování nového digitálního povodňového plánu našeho města
včetně vybudování nového bezdrátového rozhlasu. V rámci zpracování vstupních dat byla
provedena základní analýza ohrožení Jizerou a dalšími vodními toky. Touto cestou chceme
požádat všechny vlastníky, kteří vnímají ohrožení svých objektů, o vyplnění základního
sběrného formuláře povodňového plánu vlastníka nemovitosti. Pokud má objekt zpracovaný
již vlastní povodňový plán a tento nebyl městskému úřadu předán, prosíme o jeho předání.
Formulář bude sloužit jako základní podklad pro sumarizaci údajů za město a jeho části. Data
obsažená ve formuláři budou zpracována pouze pro potřebu činnosti povodňového orgánu
města. Formulář mohou na MěÚ zaslat i vlastníci nemovitostí, jež nejsou rozlivem toku nijak
ohrožené, ale hrozí u nich zasažení přívalovými (bleskovými) povodněmi pod svahy nebo
nemovitosti ohrožené zpětným vzdutím do kanalizace. Vyplněný formulář, prosím,
odevzdejte na Turistické informační centrum Železný Brod nejpozději do 14. 12. 2018.
Bc. Jakub Stejskal, DiS.,OVV – krizové řízení
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Odbor sociálních věcí
Informace pro občany města
Vážení občané, jelikož se mezi námi stále pohybují podomní prodejci, kteří nabízejí odběr
energií za „výhodnějších“ podmínek nebo jiné, pro vás velice „výhodné“ smlouvy, např. změnu
mobilního operátora, apod. Považujeme za vhodné ve stručnosti připomenout, jak v těchto
případech postupovat a chránit sebe i svůj majetek.
Podomní prodej v sobě skrývá určitá rizika a často bývá neseriózní! Je známo, že většina
podomních prodejců využívá pro své záměry především seniory či zdravotně znevýhodněné
občany, kteří nedokáží dostatečně razantně odmítnout nabízenou smlouvu. Z tohoto důvodu
vám zde chceme sdělit několik rad, jak se případným nepříjemnostem spojených s podpisem
smlouvy vyhnout.
V první řadě NIKDY NEVPOUŠTĚJTE žádného prodejce do svého bytu! NENECHTE
na sebe vyvíjet nátlak a nikdy NEPODEPISUJTE žádný dokument na chodbě svého
domu nebo na předváděcích akcích různých společností! Na své rozhodnutí
si PONECHTE dostatek času, případně uveďte, že před podpisem se poradíte s někým
blízkým ze své rodiny a učiňte tak!
Pokud se budete držet výše uvedených rad, tak se riziko podvodu ze strany prodejců a dalších
nepříjemných důsledků pro vás velmi sníží. V případě, že se domníváte, že jednání
podomních prodejců je podezřelé, IHNED kontaktujte Městskou policii na mob.: 602 646 188
nebo na tel. č.: 483 333 933, neboť na území našeho města je podomní prodej zakázán.
V případě, že jste v poslední době podepsali určitou smlouvu, u které si nyní nejste zcela jisti
její výhodností, je možné se pro radu či konzultaci obrátit na odbor sociálních věcí, MěÚ
Železný Brod, budova „B“ (vedle Normy), 1. patro, kancelář č. 200, Bc. Jirošová Šárka,
tel.: 773 787 849, 483 333 968.
Bc. Eva Sasková, vedoucí odboru sociálních věcí

Městská policie Železný Brod
Informujeme o činnosti z období září – říjen 2018
MP v tomto období zaznamenala celkem 714 událostí, k nimž provedla 142 právních úkonů,
19 z nich bylo vyřešeno příkazem na místě, 26 případů bylo řešeno ve spolupráci s PČR a tři
případy byly předány k dořešení správnímu orgánu. Zbytek případů byl vyřešen napomenutím
nebo se jednalo o žádosti o pomoc nebo o případy, které nemají trestněprávní charakter.
Nejzajímavější události:
1. Jednu zářijovou neděli v brzkých ranních hodinách přijala MP oznámení od muže, který měl
být v Poštovní ulici napaden skupinou mladých lidí. Po poskytnutí první pomoci napadenému,
kdy se jednalo o drobné zranění v oblasti obličeje (lékařské ošetření odmítl), byl proveden jeho
výslech a výslech svědků, za účelem zjištění totožnosti pachatelů. Následně byla provedena
kontrola města, při které byly nalezeny podezřelé osoby. Po provedení došetření a učinění
všech úkonů vyšlo najevo, že útočník byl pouze jeden a ten se k činu doznal. Případ byl předán
k dořešení příslušnému správnímu orgánu.
2. V září ve večerních hodinách zjistila MP při své činnosti v okolí knihovny na Poříčí skupinu
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mladých lidí páchající výtržnosti. Při provádění úkonů bylo zjištěno, že všichni jsou pod vlivem
alkoholu. Jelikož jeden z nich byl ještě mladistvý, byla na místo přivolána pracovnice
sociálního odboru, která si věc převzala. Přestupky ostatních byly řešeny MP.
3. V září se MP spolupodílela na akci Skleněné městečko. A to jak po stránce bezpečnostní,
tak po stránce organizační. Akci navštívilo již tradičně mnoho návštěvníků, přesto se obešla
bez vážnějších excesů, které by musela MP řešit.
4. V září přijala MP oznámení o muži, který se uzamkl ve sklepních prostorách rodinného
domu a nechtěl otevřít a nijak nereagoval na klepání a volání ostatních členů domácnosti.
Na místo se neprodleně dostavili strážníci, kteří zjistili, že oznámení se zakládá na pravdě.
Jelikož muž nijak nereagoval ani na jejich výzvy, tak za pomoci páčidla otevřeli dveře
do sklepa, za kterými byl nalezen muž v bezvědomí (životní funkce byly v pořádku). Na místo
byla přivolána RZS, která muže převezla do nemocnice a HZS, který provedl měření, zda se
nejedná o otravu zplodinami z kotle.
5. Na začátku října přijala MP oznámení o zraněné ženě ve výtahu jednoho panelového domu
ve Vaněčkově ulici. Po příjezdu byla ženě poskytnuta první pomoc a přivolána RZS. Po
došetření a provedení všech úkonů bylo zjištěno, že žena si své zranění způsobila sama
v důsledku silné intoxikace alkoholem.
6. V říjnu přijala MP oznámení o ležícím muži na náměstí 3. května, který nereaguje na okolí.
Hlídka na místě zjistila, že muž je nezraněn a jeho stav je zapříčiněn velkým množstvím
alkoholu, který požil. Poté, co se ho strážníkům podařilo probrat, byl převezen na záchytnou
stanici v Liberci.
7. V neděli 28. října zabezpečovali strážníci oslavy sta let od založení republiky. I přes
nepřízeň počasí si na akce spojené s tímto výročím našlo cestu mnoho občanů. Nikdo se
nedopustil žádného činu, kterým by tyto oslavy narušil, a tak strážníci nemuseli zasahovat
a pouze se věnovali usměrňování dopravy.
8. Na konci října přijala MP oznámení o stržení střešní krytiny z rodinného domu v Těpeřích,
ke kterému došlo vlivem silného větru. Na místo se neprodleně dostavila hlídka MP. Při jejím
příjezdu na místo, zde již zasahovala místní jednotka HZS Těpeře a následně se na místo
dostavovaly další jednotky. Strážníci uzavřeli komunikaci a prováděli odklon dopravy přes
obec Veselí.
Upozorňujeme
Vzhledem k blížící se zimě upozorňujeme občany, že dojde na celém území města k zvýšené
kontrole parkování a to zejména v místech, kde by vozidla bránila bezpečnému průjezdu nebo
údržbě komunikace. Vozidla stojící v místech, kde budou tvořit překážku, budou odtažena.
Dohled bude nejvíce zaměřen na sídliště Vápenka a Jiráskovo nábřeží, dále ulice Těpeřská,
Štefánikova, Poštovní a Sokolská. Žádáme občany, aby využívali k parkování místa
k tomu určená. Pomohou tím ke zvýšení bezpečnosti v dopravě a sobě ušetří v předvánočním čase nemalé ﬁnanční prostředky.
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Městská policie Železný Brod
Městská policie slaví 25 let
V roce mnohých významných výročí si i naše městská policie připomíná čtvrt století od svého
založení. De jure vznikla MP přijetím OZV 22. 10. 1993, de facto začala fungovat 3. 12. 1993,
kdy nastoupilo prvních třináct strážníků. Tento počet byl zachován až do září 2005, kdy byl
rozhodnutím zastupitelstva jejich počet snížen na dvanáct. K dalšímu snížení počtu strážníků
došlo v lednu 2011 a to na devět. Tento stav trvá až do současnosti. Ve vedení městské policie
se vystřídali čtyři starostové a čtyři velitelé. To, jaké je pracovat jako strážník naší MP
si vyzkoušelo celkem 48 lidí. Někteří tu vydrželi jen měsíc, někteří několik let. V současné
době jsou mezi strážníky stále dva, kteří pamatují její založení. K největší ﬂuktuaci
zaměstnanců docházelo v prvních deseti letech existence. Poté se situace stabilizovala
a v posledních devíti letech nedošlo k žádné obměně v řadách strážníků. Ve svých začátcích
měli strážníci omezené pravomoci a řešili pouze několik málo vybraných přestupků. Měli tak
čas se daleko více věnovat pochůzkám a jiným preventivním činnostem. Tak jak s postupem
času začal stát nakládat větší a větší nároky na města, tak začal rozšiřovat i oprávnění
strážníků a začal jim předávat některé pravomoci policie, která se v důsledku jednání
některých politiků začala potýkat jak s nedostatkem policistů, tak i s nárůstem administrativy.
Toto s sebou přineslo mnohem větší nároky na strážníky, na jejich vzdělání, zdravotní
a odborné způsobilosti a oblast jejich trestně-právní minulosti. Tak jak pokračovala, a vlastně
i pokračuje legislativní tsunami, došlo k tomu, že administrativa zahltila po policii státní i policii
městskou. Nejhorším zlem, co přineslo výše popsané je to, že to nejvíce odnesli občané.
Městská policie se jim vzdálila. To co dříve vyřešili na ulici při setkání se strážníkem v řádu
minut, musí dnes řešit na služebně třeba i hodinu. Na vině však nejsou strážníci, ale stát, který
je nutí vše prověřovat v nejrůznějších registrech, vše mít minimálně dvakrát podepsáno apod.
Přes vše výše popsané si myslím, že se MP za těch 25 let podařilo získat si důvěru občanů
a vybudovat si dobré postavení v našem městě. Jelikož nejsem jen strážník naší MP, ale
i občan, který v našem krásném městě žije od narození, mohu si dovolit uvést zde i soukromý
dojem: „získávám pocit, že ubývá těch co měštáky‘ rádi nemají a přibývá těch, co přijali
’
strážníky za své“. Jako velitel vám mohu slíbit, že i v nadcházejících letech se budu snažit, aby
strážníci nepůsobili pouze jako represivní složka, ale aby přispívali k rozvoji města a to nejen
spolupořádáním různých sportovní a kulturních akcí, ale i dalšími úkoly, které s sebou doba
přinese. Prostě, aby městská policie přispívala svým dílem k rozkvětu města a nám se tu lépe
a lépe žilo.
Šťastné prožití vánočních svátku a hodně úspěchu v novém roce 2019 vám za městskou
policii Železný Brod
přeje velitel MP sstr. Hriník Pavel

Kontakty na MP
velitel MP: p.hrinik@zelbrod.cz; operační MP: mestska.policie@zelbrod.cz,
mob.: 602 646 188 – nepřetržitě
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŽB
Otevírací doba v prosinci: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin, so: 9–12 hodin.
Z provozních důvodů bude zavřeno v pátek 7. 12. 2018. Děkujeme za pochopení.
Zavřeno bude s ohledem na vánoční svátky a inventuru v termínu 22. 12. 2018–1. 1. 2019.
Aktuálně probíhá předprodej vstupenek na Městský sklářský ples (19. 1. 2019), na představení
Městského divadla Železný Brod (29. 12. Milá máti, drahá dcero) a na přímé přenosy MET opery.

Nově v prodeji:
stolní kalendář na rok 2019 Železný Brod v obrazech a kresbách Jana a Jarmily Smetanových
výroční skleněný hrneček s městským znakem a roky 1918–2018
nové pohlednice s fotograﬁemi Jana Maška a obnovené pohlednice s kresbami Jiřího Škopka
štítky na hůl s motivy: kostela sv. Jakuba Většího, Riegrova stezka a Český lev
Petr Taranda: Neklidná léta 1938–1945 na Jablonecku a Semilsku (Nakl. Bor) – 238 Kč
Lenka Holubičková: Hrobům v dáli – otisk 1. světové války na Železnobrodsku – 450 Kč
Od 10. 12. budou v prodeji také nové Jízdní řády autobusových a vlakových spojů
Libereckého kraje od společnosti KORDIK LK, spol. s. r. o..

Vánoční trhy Bautzen
Ve spolupráci s ﬁrmou Autodoprava Novotný pořádáme zájezd na vánoční trhy do Bautzenu /
Budyšína. Máte-li chuť načerpat neopakovatelnou vánoční atmosféru v historickém centru
města, pojeďte v sobotu 8. prosince s námi. Odjezd v 8.30 hodin z autobusového nádraží ze
Železného Brodu, předpokládaný návrat ve 21 hodin. Při zpáteční cestě bude v Žitavě
zastávka na nákupy. Cena 190 Kč / osoba. Hlásit se můžete neprodleně v TIC Železný Brod.
Alena Matějková

MĚSTSKÉ DIVADLO
DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ
středa 12. prosince od 19 hodin
Brilantní situační komedie Erica Assouse plná zvratů a záměn o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého manželství v hlavní roli s Veronikou Freimanovou
a Vladimírem Kratinou v podání divadla Divadlo Praha.
Rosálie a Francis rekapitulují své dosavadní manželství a určitě by se shodli na tom, že jsou
spolu šťastní, kdyby se právě neprovalilo, že Francis žije dvojí život. Celá rodina se ocitá
v komickém zmatku, Rosálie vrací odvetný úder, dceři se za podivných okolností hroutí
manželství a další postavy celý děj ještě dál humorně zamotávají.
Dále hrají: Jana Bernášková (dcera), Kateřina Lojdová (milenka) a Luděk Nešleha (Tom).
Více na www.divadlopalace.cz. Vstupné: 330 Kč (předprodej probíhá v TIC Železný Brod
a na www.evstupenka.cz).

18. 12. Tradiční vánoční koncert ZUŠ Železný Brod, více info na str.: 29
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MĚSTSKÉ DIVADLO
ZIMNÍ PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
středa 9. ledna od 10 hodin
Pohádka v podání divadla Krapet Praha podle literární předlohy Jiřího Kahouna a s písničkami
Zdeňka Svěráka.
A je to tady! Léto končí a na paloučku u čmeláčí chaloupky začíná podzim. Všechno odkvetlo
a všechno padá. Čmeldové ochutnávají první sladké hrušky, jenže neví, že si na nich taky
pochutnává Sršeň. Vyděšení čmeldové se vrací k mamince, která má pro ně překvapení.
Na oslavu posledního sluníčkového dne k nim přichází sousedé a všichni pro ně mají dárek,
aby se Čmeláčkům v zimě dobře spalo. A taky spí. Jenže Zima zimice je tak krutá, že se
Čmeldové probouzí uprostřed zimy, aby si přitopili. Stopy ve sněhu jim nahánějí strach.
Kdo jim to chodí kolem čmeláčí chaloupky? To a ještě více se dozvíte v pohádce, při které
sněží na jevišti. Více na www.divadlopalace.cz. Vstupné: 40 Kč.

Na jarní sezónu připravujeme:
Když se zhasne (13. března od 19 hodin) – mrazivá komedie, která knockoutuje vaše
bránice…
Trevor a Nina jsou manželský pár z vyšší newyorské společnosti. On je prominentní
gynekolog, ona majitelka a šéfkuchařka vyhlášené italské restaurace. Jejich manželství však
nelze pokládat za ideální. Může za to předmanželská smlouva, drsnější než pravidla
amerického fotbalu: ten z manželů, který podá návrh na rozvod, přijde o veškerý majetek,
který tak automaticky připadne tomu druhému. Jsou Vánoce a Trevor s Ninou pořádají svůj
tradiční večírek. Jedinými pozvanými hosty jsou poněkud výstřední manželé Imelda a Artur.
Na první pohled by se mohlo zdát, že půjde o dost nudnou párty, jenže…
Na rozvodovém bitevním poli bojují: Lukáš Langmajer, Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová
a Miluška Bittnerová.

Noc na Karlštejně (27. dubna od 19 hodin) – výpravný historický muzikál s legendárními hity
K. Svobody
Neopakovatelný a bez nadsázky zvaný „kulturní klenot“, který vznikl ve spolupráci divadelního
spolku J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou a ZLOM, z. s. Muzikál, který připomíná jednu zlatou éru
našich českých dějin, navazuje na skvělé muzikály s názvem Z muzikálu do muzikálu I. a II.
Režie: Veronika Sádková.

Předprodej na divadelní představení jarní sezóny bude zahájen od 14. ledna 2019.
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MĚSTSKÉ DIVADLO
DS Tyl Železný Brod
Děkujeme všem našim divákům za přízeň v roce 2018 a těšíme se, že i v roce novém budete
při našich hrách plnit hlediště městského divadla. Užijte si pohodové svátky vánoční a v lednu
přijďte na tradiční Železnobrodské divadelní hry. Těšit se můžete na tato představení:
Vlastík Vrchlabí: Pan Kaplan má třídu rád (pátek 25. 1. od 19 hodin), DS Jablonec nad Jizerou:
Jedenácté přikázání (sobota 26. 1. od 19 hodin) a na pohádku DS J. K. Tyl Lomnice
nad Popelkou: Sněhurka a sedm trpaslíků (neděle 27. 1. od 15 hodin). Více informací
v lednovém vydání zpravodaje.
Alena Matějková

STUDIO HAMLET Železný Brod
ROVNOVÁHA
Poslední měsíc letošního roku máme tady. A my zveme diváky na dvě prosincová
představení, na jedno pro zasmání, které odehrajeme venku a na jedno pro zamyšlení, které
odehrajeme uvnitř. Jakási symbolická rovnováha v závěru roku?! I život si svou rovnováhu
hlídá. „Co odešleš, přijde zpátky. Co zaseješ, to sklidíš. Co dáš, to dostaneš.“ Tak na to
nezapomínejte.
Do nového roku 2019 přejeme hodně milých nezapomenutelných prožitků nejen divadelních a
onu životní rovnováhu. Jen prosím nezaměňovat s nudou. Tu my od kumštu moc rádi
nemáme.

VÁNOČNÍ HRA ANEB O TOM SLAVNÉM NAROZENÍ
neděle 16. prosince od 14 hodin
farní zahrada kostela sv. Jakuba Většího v Železném Brodě
Veřejná generální zkouška autorské hry Tomáše Vůjtka v produkci Ivany Vondra Skokanové
a v režii Zdeňka Lindnera.
Po úspěšných velikonočních pašijových hrách Tomáše Vůjtka sehrají herci a neherci z Malé
Skály, Semil, Turnova a Železného Brodu hru vánoční stejného autora. Premiéra
je připravena na 23. prosince, která bude odehrána v Turnově (Husův sbor od 11 hodin)
a Malé Skále (Boučkův statek od 16 hodin). Předtím můžete zhlédnout představení právě
v Železném Brodě. Ze Studia Hamlet hrají
Zdislava Bohuslavová, Iva Chaloupková,
Lucie Bariová, Alžběta Bezstarostová, Květa
Sehnoutková, Jan Otokar Kulhánek a Petr
Macháček. Vtipně rozehraný příběh sleduje
ďábelskou intriku, která má lidem znemožnit,
aby poznali, kdo se jim to v Betlémě vlastně
narodil. Moc se těšíme a doufáme přinejmenším v takové vlídné divácké přijetí jako
u pašijových her. Za poskytnutí zázemí
a vstřícnost děkujeme panu faráři Juchovi.
Vstup volný.
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MILÁ MÁTI, DRAHÁ DCERO
sobota 29. prosince od 19 hodin
Městské divadlo Železný Brod
Premiéra představení Studia Hamlet Železný Brod
v režii Zdeňka Lindnera.
Divadelní hra Gustava Skály, ve které Marie Terezie
hodnotí svůj panovnický, mateřský a manželský
život. Věkem poznamenaná panovnice na sklonku
svého života rekapituluje své bytí na tomto světě.
Trápí se pochybnostmi, zda-li jednala a rozhodovala
vždy správně. V myšlenkách se vyrovnává sama se
sebou a ve vzpomínkách je jí nápomocna
korespondence, kterou velice pečlivě vedla s některými svými dcerami. Diskuse vedené na jevišti s postavami ještě žijícími, nebo již dávno
mrtvými, jsou v pravdě niternou sondou do života ženy, která dala život šestnácti dětem, byla
matkou dvou říšských císařů a dokázala vládnout říši rakouských Habsburků přes čtyři
desetiletí. Zcela otevřeně a nepokrytě před diváky hodnotí svoji osobu a nevyhýbá se ani
pohledu koketujícímu se sarkasmem. Inscenací s lehce komorním nádechem je na českých
divadelních scénách jako šafránu. A my věříme, že si najde své publikum i v našem malém
městě. I kdyby ho bylo jako šafránu. Srdečně vás zveme. Vstupné 60 Kč – předprodej
vstupenek od 3. prosince v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz.
Iva Chaloupková

MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
Otevírací doba v prosinci: sobota–neděle: 13–16 hodin; v jiný termín a čas vám rádi
výstavu otevřeme na požádání v TIC Železný Brod. Výjimečně otevřeno 27.–28. 12.
Vstupné: 20 Kč a 10 Kč.

PANOVNÍCI ČESKÝCH ZEMÍ A JEJICH MANŽELKY
NA RELIÉFNÍCH OBRAZECH JARMILY HALDOVÉ
1. 12. 2018 – 6. 1. 2019
Jelikož v listopadu uplyne šestsetčtyřicet let od smrti krále Karla IV., rozhodli jsme se k tomuto
výročí připravit výstavu reliéfních obrazů s panovníky českých zemí od řezbářky Jarmily
Haldové. Jarmila Haldová je nejen řezbářka, ale také ilustrátorka a malířka. V současné době
žije v orlickohorském Sedloňově. Její tvorba je spjata s historickými, literárními a hudebními
náměty a zaměřuje se také na betlémy. Její postavičky jsou ukázkou řezbářského umění
a jsou zdobeny krásnými sytými temperovými barvami.
Během výstavy se uskuteční přednáška a beseda s autorkou výstavy paní Jarmilou
Haldovou, o které budeme včas informovat prostřednictvím plakátů. Výstavou vás
provede nová interaktivní hra Galerijní RADOvánky.
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
Fotosoutěž Brody v Brodě 2018
Dne 24. října proběhlo v Havlíčkově Brodě zasedání odborné soutěžní poroty složené
z předsedy poroty L. Maštery a zástupců jednotlivých měst (Ing. E. Nigošová – Havlíčkův
Brod, Z. Bočková – Český Brod, E. Sladká a M. Gajdůšková – Uherský Brod, K. Troják – Vyšší
Brod a Lucie Chvalinová za naše město), aby vybrali nejúspěšnější fotograﬁe letošního
ročníku fotosoutěže Brody v Brodě.
Do 6. ročníku fotosoutěže bylo přihlášeno celkem 490 fotograﬁí od 69 fotografů. A jak pravil
Stanislav Novotný, předseda Fotostřediska Havlíčkův Brod: „Autoři postavili porotu před
nelehký úkol, vybrat nejlepší z nich. Cílem této fotosoutěže není hledat nejdokonalejší
profesionální fotograﬁe, ale naopak zapojit širokou veřejnost, aby se začala dívat kolem sebe.
V dnešní době fotí téměř každý a vzniká neuvěřitelné množství fotograﬁí, ale jen u velice málo
z nich stojí za to se zastavit a přemýšlet o nich.“
Odborná soutěžní porota rozhodla o vítězích takto:
Kategorie Krásy města: 1. místo: Petr Hála – Západ nad městem; 2. místo: Miroslav Kodrle
– Titanic; 3. místo: Jana Králová – Náměstí
Kategorie Život ve městě: 1. místo: Lenka Rázlová – Taneček s Onderem; 2. místo:
Petr Hála – Má nejmilejší; 3. místo: Květa Lutnerová – Chvíle pohody
Kategorie Potoky a řeky: 1. místo: Stanislav Novotný – Na hraně; 2. místo: Jaroslav Jonáš
– V záplavě chlorofylu; 3. místo: Jana Stanková – Zrcadlení
Kategorie Soutěžící do 20 let: 1. místo: Yang Cai – Model na zastávce; 2. místo: Daniel
Pospíchal – Život v ulici; 3. místo: Daniel Pospíchal – Ptáci nad mostem
Cena předsedy poroty: Jan Volný – Večer na Sázavě
Cena města Havlíčkův Brod: Vladimír Kunc – Havlíčkobrodský půlmaraton
Cena města Český Brod: Petr Pelech – Hradby a zvonice
Cena města Uherský Brod: Kateřina Mahďáková – Synchronizace
Cena města Vyšší Brod: Jaroslav Jonáš – Bronzový pohár mé Řeky jihu
Cena města Železný Brod: Václav Kroupa – Malý Rynek
Slavnostní vyhlášení výsledků fotograﬁcké soutěže Brody
v Brodě 2018 proběhlo ve čtvrtek 8. listopadu v Havlíčkově Brodě
v rámci vernisáže stejnojmenné putovní výstavy. Do Železného
Brodu výstava doputuje v lednu. Vernisáž se uskuteční v pátek
11. ledna od 17 hodin. Výstava bude k vidění v termínu
12.–27. ledna 2019. I přestože se v hlavních kategoriích
z našeho města žádná fotograﬁe na příčce vítězů neumístila
a oceněna byla pouze fotograﬁe pana Václava Kroupy s názvem
Malý Rynek, nenechte si tuto jedinečnou výstavu ujít.
Více na www.fotobrody.cz.
Lucie Chvalinová
Galerijní RADOvánky – nová interaktivní hra
Jako novinku pro návštěvníky Městské galerie Vlastimila Rady pro 2019 jsme připravili lákavé
zpestření ve formě souboru her, které budou provázet jednotlivé výstavy. Při každé výstavě si
tak budete moci zahrát interaktivní hru, která bude tematicky zaměřená jako právě probíhající
výstava. Za úspěšné splnění hry lze získat odměnu, která vám bude danou výstavu
připomínat. Jednotlivé hrací karty lze sbírat a vytvořit si tak soubor Galerijních RADOvánek.
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MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ
Národopisná expozice zaměřená na město a blízké okolí se nachází v roubeném domě
zvaném Běliště.
V prosinci je otevřena v těchto dnech: 5.–9. 12., sobota 1., 15., 22. a 29. 12. a neděle
2., 16., 23., 30. 12. v čase 9–12 a 13–16 hodin. Vstupné na výstavu je v rámci vstupného
od muzea.

IVANA KANTŮRKOVÁ – MALBY, KRESBY, EX LIBRIS
Ivana Kantůrková (1960–1984) vystudovala Střední odbornou školu výtvarnou v Praze pod
vedením akademického malíře prof. Františka Říhy a Akademii výtvarných umění v ateliéru
graﬁckých technik doc. Ladislava Čepeláka. Svou činnost soustřeďovala na studijní úkoly
v oboru volné graﬁky a ilustrace. Zúčastnila se úspěšně množství výstav a soutěží u nás
i v zahraničí. Byla členkou Klubu Ex Libris a komorní graﬁky. Se sběrateli v Evropě i v zámoří
korespondovala ve třech světových jazycích. V Českém ráji trávila svůj volný čas v domě
rodičů své matky, kde měla i svůj ateliér. Během svého krátkého života dokázala vytvořit veliké
množství maleb, kreseb, graﬁky, ilustrací a Ex Libris.

VÁNOČNÍ TRHY NA BĚLIŠTI
termín: 5.– 9. prosince, 9–17 hodin
Aby pro vás nebylo předvánoční období jen obdobím shonu, zveme vás na tradiční vánoční
trhy do národopisné expozice. V druhém adventním týdnu si můžete odpočinout a nasát
jedinečnou vánoční atmosféru ve vyzdobených prostorech Běliště. Od středy do neděle
budete mít možnost nakoupit dárky a vánoční zboží, nákupem drobných výrobků a bylinek
podpořit činnost Spolek zdravotně postižených ze Železného Brodu, občerstvit se teplým
moštem či oblíbeným Bělišťákem a dalšími pochoutkami. Po celý týden budou pro menší
návštěvníky probíhat výtvarné dílny SVČ Mozaika. Obdivovat můžete také řemeslnou
zručnost paní Stanislavy Mlejnkové, která předvede zdobení vánočních ozdob artyčokovou
metodou, paní Věry Polákové, která bude tvořit ozdoby a přáníčka technikou paličkované
krajky a výrobky z papírového pedigu a patchworku paní Aleny Matějkové. V přízemí domu
budou trhy provázeny prodejní výstavou malířky, kreslířky a graﬁčky Ivany Kantůrkové.
Koncem týdne budou trhy zpestřeny kulturním programem. V pátek od 16 hodin vystoupí před
domem s dechovými nástroji žáci ZUŠ Železný Brod pod vedením Rudy Müllera. V sobotu
od 11 hodin sehraje liberecké divadlo Rolnička v půdních prostorech vánoční pohádku „O tom,
co se možná stalo“. Odpoledne vás RC Andílek vyzve, abyste vytvořili ozdobu na vánoční
stromek, který bude zdobit nové prostory centra v budově pošty. S Andílkem si budete moci
vyrobit i papírového anděla či ozdobičky, které si potom budete moci odnést domů. Těšíme se
na vaši návštěvu.
Sklářská expozice o historii sklářské výroby na Železnobrodsku, s galerií světově známých
výtvarníků Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského, se nachází v budově spořitelny
na náměstí 3. května.
V prosinci je otevřena: sobota 1., 15., 22. a 29. 12 a neděle 2., 16., 23. a 30. 12. v čase 9–12
a 13–16 hodin.
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MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ
V muzejních prodejnách nabízíme nové pohlednice se záběry na malebná místa Železného
Brodu. Jejich autorem je Jan Mašek. Zajímavým tipem na dárek může být i nově vydaná kniha
Lenky Holubičkové Hrobům v dáli, otisk 1. světové války na Železnobrodsku.
Od nového roku se na stránkách Železnobrodského zpravodaje můžete těšit na seriál
Z muzejního depozitáře. Každý měsíc představíme jeden zajímavý předmět z muzejních
sbírek, jeho autora nebo dárce, případně i příběh, který se k představovanému předmětu
váže. Věříme, že seriál bude zajímavým pohledem do muzejního depozitáře a zároveň
pozvánkou k návštěvě muzea.
Aktuální výstavy, na které je vstupné v rámci vstupného do muzea:
SKLÁŘSKÉ SYMPOSIUM LETNÍ SKLÁŘSKÁ DÍLNA 2018
V letošním roce proběhl již sedmý ročník sklářského symposia Letní sklářská dílna. V malířské
a ﬁgurkářské dílně sklářské školy a poprvé v historii symposia také v dílně ﬁrmy Detesk tvořilo
pět vyzvaných umělců svá díla. Pozvání na symposium přijali Jitka Havlíčková, Kamila Parsi
Zďárská, David Hanvald, David Mazanec a Tomáš Rýdl.
SKLO INSPIROVANÉ REPUBLIKOU
Přijďte se podívat, jak se mladá československá republika promítla do umělecké tvorby
železnobrodských sklářů.

MUZEUM A GALERIE DETESK
Železný Brod, náměstí 3. května 2, otevřeno: denně 9–17 hodin

JiŘÍ URBAN – ŠPERKY A OBRAZY (23. 11. 2018 – 17. 2. 2019)
Od 23. listopadu až do 17. února 2019 mohou návštěvníci zhlédnout
výstavu věnovanou dílu zlatníka, šperkaře, klenotníka, malíře a designéra Jiřího Urbana.
Narodil se v roce 1954 v Jilemnici a první léta prožil v krkonošské Tříči,
v domku svých prarodičů. Poté se s rodiči přestěhoval do Semil a ve
třinácti letech do nedalekého Spálova, který se stal jeho domovem až do
roku 1976. Od té doby žije v Turnově.
Svůj výtvarný talent rozvíjel od dětství v semilské LŠU u malíře Vladimíra
Komárka. V létech 1969–1973 se vyučil zlatníkem v turnovském družstvu umělecké výroby
GRANÁT, v roce 1978 ukončil středoškolské vzdělání a v roce 1986 získal u prof. Soukupa
v Praze titul Mistr uměleckých řemesel. Brzy po vyučení byl v rámci družstva Granát umístěn
do vývojového oddělení, které na sklonku 80. let vedl.
V roce 1990 založil se společníky ﬁrmu Routa Soliter Granát s. r. o., v roce 2010 založil
GALERII-U v Turnově.
Zásadní zlom v jeho profesním životě nastal po získání zakázky na zhotovení kopie císařské
Koruny Svaté říše římské. Byla to výzva, která přichází jednou za život a jeden z důvodů
rozhodnutí opustit ﬁrmu, kterou spoluzakládal. Úspěšné zvládnutí tohoto úkolu a jeho
medializace přinesly další zakázky podobného rozměru.
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MUZEUM A GALERIE DETESK
Vedle zlatničiny se Jiří Urban zabývá malbou, ta je pro něho skrytou srdeční záležitostí
odjakživa. Přesto, že jeho tvorba malířská může být v očích veřejnosti považována spíš za
záležitost okrajovější, relaxační, je ve skutečnosti pro jeho vnímání světa důležitější než
ostatní disciplíny, v nichž se proslavil. Jiří Urban je vášnivým cestovatelem. Umění Inků
obdivoval v Peru, umění východních kultur v Číně a v Mongolsku, mnoho cest uskutečnil
v rámci sympózií a mezinárodních setkání. A tak se v jeho díle setkávají vlivy domácí s těmi
přivezenými z cest. A právě šperk a zejména malba poskytují vnímavému umělci ideální
prostor pro jejich uplatnění.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DĚKANSTVÍ ŽELEZNÝ BROD
Několik slov o varhanách v kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodě
O nových varhanách se uvažovalo již před druhou světovou válkou proto, že měly
reprezentovat sklářské město. Teprve po válce se rozhodlo o stavbě nových varhan podle
dispozic vypracovaných profesorem Wiedermanem a práce na nových varhanách byly
zadány Bohumilu Žloutkovi ze Bzí. Stavba varhan byla prováděna na sále hospody ve Bzí.
Po jejich zhotovení byly převezeny do Železného Brodu a jejich instalace v kostele proběhla
v letech 1949–1950 s tím, že jejich slavnostní předání bude na svátek sv. Jakuba Většího
(25. 7. 1950), kdy za varhanami seděl pan Tomíček, varhaník ze Semil, mistr Žloutek
registroval a varhaník Vojslav Kopal dirigoval chrámový sbor. Profesor Wiederman se jejich
slavnostního uvedení pro nemoc neúčastnil. V sedmdesátých letech kdy se zjistilo, že začíná
napadení červotočem, bylo provedeno vyčištění varhan a jejich napuštění pentalidolem –
proti červotoči. Další pohromou byl požár v kostele dne 13. ledna 1990, kdy byly vážně
poškozeny.
Jejich opravy se ujal Bohumil Žloutek mladší a oprava byla dokončena začátkem listopadu
1990. Varhany měly pneumatické ovládání, které bylo poruchové a v extrémních teplotních
podmínkách v posledních letech prakticky neseřiditelné. Proto se začalo uvažovat o jejich
celkové rekonstrukci. Práce opět prováděla ﬁrma Bohumila Žloutka, kterou už reprezentuje
Bohumil Žloutek mladší (z pohledu k zakladateli ﬁrmy) a Bohumil Žloutek nejmladší.
Rekonstrukce začala v měsíci březnu 2018 a slavnostně dokončena byla 25. listopadu 2018
na svátek Krista Krále – poslední neděli církevního roku. Rekonstrukce si vyžádala náklad
1 331 000 korun.
Město Železný Brod přispělo částkou 200 000 Kč a Liberecký kraj přispěl částkou 300 000 Kč.
Vypočítávat a jmenovat všechny dárce by byl nekonečný seznam a proto všem, kteří
na rekonstrukci přispěli jakoukoliv částkou, upřímně děkujeme.
Vladimír Hlubůček
Varhany Železný Brod
Nástroj postavil Bohumil Žloutek nejstarší ze Bzí v padesátých letech minulého století.
Varhany měly pneumatický systém, který se v té době při stavbě nových nástrojů používal.
Tzn., že veškeré ovládání tónů, rejstříků a jejich kombinací probíhalo vzduchem olověnými
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trubičkami a přes speciální membrány. Také k veškerému spojení hracího stolu s nástrojem
sloužily olověné trubičky. Tento systém je velmi citlivý na výkyvy teploty a vlhkosti vzduchu.
Nástroj se musel často regulovat. Celý pneumatický systém byl již na konci životnosti.
Restaurování tohoto celého systému by bylo velmi nákladné a do budoucna neefektivní.
Rozhodli jsme se celé varhany elektriﬁkovat za pomoci elektroniky, která není závislá na
klimatických podmínkách. Veškeré kombinace a ovládání v hracím stole jsme přebudovali na
mikrovypínače. Na ovládání vzdušnic byla použita elektromagnetická relé z Německa.
Veškeré ovládání varhan z hracího stolu je pouze pomocí kabelů místo olovněných trubiček.
Se stavbou veškeré elektroniky včetně kabeláže nám pomáhal varhanář el. Ing. Petr Fišer
z Prahy. Při této příležitosti byl celý nástroj rozebrán, vyčištěn, včetně píšťal, a opraven.
Vzdušnice a píšťalnice, které byly napadnuté červotočem, byly ozářeny v radiační komoře
v Roztokách u Prahy a dále preventivně ošetřeny včetně skříně na místě. Tónové mníšky
uvnitř vzdušnic jsou vyměněny. Veškeré rejstříkové mníšky jsou také nové. Při konečné fázi
prací bude prováděno drobné intonační vyrovnání a ladění celého nástroje.
Bohumil Žloutek st. a Bohumil Žloutek ml.

Bohoslužby o vánocích:
24. 12. Štědrý den od 24 hodin – půlnoční mše svatá
25. 12. Boží hod vánoční od 9 hodin
26. 12. sv. Štěpána od 9 hodin
31. 12. sv. Silvestr od 16 hodin – mše svatá
na zakončení občanského roku
1. 1. Matky Boží P. Marie – Nový rok od 9 hodin

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vybíráme z programu KC Kino Železný Brod
Leckdo z nás to čekal, ale výsledek nakonec předčil asi všechna očekávání. Životopisný
snímek Bohemian Rhapsody, pojednávající o jedné z nejslanějších kapel světové historie
Queen, trhá rekordy v návštěvnosti a ani jeho listopadové uvedení v našem kině nebylo
výjimkou. Pro enormní divácký zájem proto ﬁlm s radostí zařazujeme do programu znovu,
těšte se 7. prosince!
Prosincový program je pokaždé trochu speciﬁcký.
V minulých letech jsme se těšívali na premiéry
blockbusterů typu Hobit nebo Star Wars. Letos
žádný takto „zásadní“ snímek do kin nepřichází, ale
rozhodně není důvod si zoufat, protože ﬁlmů
mířících na podobnou skupinu diváků je hned
několik! KC Kino zve na řadu atraktivních snímků pro
Smrtelné stroje
diváky mladé, byť jakéhokoliv věku. A nejednou vám
ﬁlmy nabídneme dokonce v českém znění, což v dnešní době (samozřejmě s výjimkou ﬁlmů
vyloženě dětských) nebývá tak docela zvykem. Posuďte sami: Smrtelné stroje (8. 12.),
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Aquaman (15. 12.), Bumblebee (28. 12.) a Spider-Man: Paralelní světy (29. 12.). Všechny tyto
ﬁlmy uvádíme v češtině!
Zkrátka ale nepřijdou v čase předvánočním ani milovníci Dobrého kina. Vedle snímku
Svědkové Putinovi (4. 12.), dokumentu renomovaného režiséra Vitalije Manského, který se
jako dvorní prezidentský kameraman dostal do nitra kremelské politiky a přináší tak nečekané
svědectví o začátku putinovské éry, bych rád vyzdvihl také ﬁlm Dívka (11. 12.) o Laře, která se
narodila s tělem a jménem chlapce. Empatický snímek o odvaze přijmout sebe sama získal
cenu Camera d’Or pro nejlepší debut na letošním festivalu v Cannes.
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.
David Pešek

DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽB A OKOLÍ
RADIO DISKO OLDIES
sobota 1. prosince od 21 hodin
Železný Brod, sokolovna
Srdečně vás zveme na zábavu v rytmu osmdesátých a devadesátých let až po současnost,
kterou mixují dva mistři zvuku DJ Aleš Mastník a DJ Jarda Hoření. Občerstvení zajištěno.
Přijďte si zatancovat!
Pořádá Tenisový Klub Železný Brod a Party Azyl Držkov.
Vstupné 99 Kč

MAROKO
pondělí 3. prosince od 18 hodin
KC Kino Železný Brod
Cestovatelka Pavla Bičíková prošla s batohem napříč Marokem. Během 90 minut jejího
vyprávění prožijete to NEJ z měsíčního putování. Prostřednictvím fotograﬁí, videí a vyprávění
se vydáme do exotické země plné barev, vůní a stylů. Zažijeme, jaké to je putovat s batohem
na zádech odlehlými končinami muslimské země, kde je často problém se domluvit, kde lidé
chodí zahalení a mají zcela jiné zvyky, tradice i chování. Navštívíme středověká opevněná
města, tržiště, berberské pevnosti a pohádkové paláce. Přejdeme nejvyšší horský masiv
severní Afriky, čtyřtisícový Velký Atlas s barevnými horami, mohutnými štíty a hlubokými
soutěskami. Zažijeme podmanivou atmosféru hliněných berberských vesnic, kde lidé žijí
stejně jako jejich předci před 100 lety. Budeme usínat pod noční oblohou plnou hvězd,
vykoupeme se v divokém Atlantiku a necháme se společně uhranout krásou Sahary, největší
pouště světa.
Pořádá IKS Železný Brod.

AKCE V KAVÁRNĚ CAFE COFIEL
Železný Brod, Malé náměstí

úterý 4. prosince od 18 hodin
Vánoční setkání tentokrát na téma vánočních lidových zvyků a obyčejů s paní Martinou
Kovaříkovou.
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DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽB A OKOLÍ
středa 19. prosince od 18 hodin
Předvánoční čtení z nejznámějšího literárního díla francouzského spisovatele a pilota Antonia
de Saint-Exupéryho Malý princ. Úryvky z knihy čte paní Zdislava Bohuslavová.
Zájemci mohou přinést k ochutnávce talířek svého rodinného cukroví.
Pořádá spolek Trávnice z. s.

HRÁTKY S PAMĚTÍ
čtvrtek 13. prosince 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

MIKULÁŠSKÉ AKCE NA HRUBÉ HORCE
sobota 8. prosince
Hrubá Horka, sokolovna
od 14 hodin Dětské Mikulášské odpoledne
Přijďte si užít odpoledne s perfektní disko hudbou, sportovní a dovednostní hry, tanec a radost
z pohybu dětí. Mikuláš s čertem a andělem určitě přijdou. Balíčky pro děti na mikulášskou
nadílku objednávejte u paní Cincibusové (mob.: 607 803 427). Občerstvení jak pro malé, tak
i pro odrostlejší je zajištěno.
Pořádá TJ Sokol Hrubá Horka.
Vstupné pro dospělé 30 Kč, děti zdarma.
od 20 hodin Mikulášská zábava
Příjemné posezení u dobrých horeckých specialit. K poslechu a tanci zahrají Kapelníci.
Pořádá ČČK Hrubá Horka.
Vstupné 80 Kč

ATHOS
středa 12. prosince od 18.15 hodin
Železný Brod, aula sklářské školy
Srdečně zveme na přednášku a besedu s P. Josefem Brožkem na téma: Athos „Svatá Hora“.
Z řeckého Agion Óros, je jeden ze tří poloostrovů na severořeckém Chalkidiki. Nachází se zde
mnišský stát tvořený dvaceti mužskými kláštery (monastýry).
Administrativně Řecký stát i EU uznávají svrchovanost Svaté Hory. Je to jediný poloostrov
v Řecku, kam nemají přístup ženy. Na Svatou Horu je přístup pouze po moři (ačkoliv je to
poloostrov, je cesta po pevnině neprůchodná). Loď vyjíždí každý den z vesničky Ouranopolis,
kde je nutné vyzvednout zvláštní povolení (diamonitirion). Tím je omezen přístup turistů.
Každý muž si však může v patřičných lhůtách (ještě před vlastní cestou do Řecka) toto
povolení opatřit a pak může čtyři dny na Athosu strávit.
Ubytování a stravu má zadarmo v monastýrech, které si sám vybere. Každý den je údajně
vydáváno 100 povolení pro ortodoxní věřící a deset povolení pro neortodoxní. Z hlediska
nepravoslavných návštěvníků je Athos místem starobylé nejen byzantské architektury
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a kultury, ale i krásné přírody. Letos v březnu jej mohl již po několikáté navštívit pravoslavný
kněz ze Železného Brodu – Josef Brožek. Rád se s posluchači podělí jak o obrázky, tak
i o zážitky a prožitky.
Pár slov o přednášejícím:
Jerej Josef Brožek, rodák z Dlouhého, žije od dětství v Železném Brodě. V pravoslavné církvi
působí od roku 1998, kdy přijal z rukou metropolity Doroteje (+1999), nejnižší duchovenské
svěcení. Na kněze byl vysvěcen roku 2014 v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje
v Praze arcibiskupem pražským Jáchymem za přítomnosti metropolity Českých zemí
a Slovenska Rostislava. Několik let také dojíždí jako dobrovolný duchovní do věznice ve
Valdicích u Jičína. Podle tradice pravoslavné církve je ženatý a otec dvou dětí.
Těšíme se na toto setkání a bude nám potěšením, když opět zaplníme aulu a odneseme si
domů příjemné zážitky i nové vědomosti. Na závěr chci ještě popřát všem návštěvním našich
přednášek, ale nejen jim ale všem lidem dobré vůle, krásné a pokojné prožití adventní doby
i vánočních svátků a šťastný a mírový nový rok.
Ing. arch. Martin Tomešek
Pořádá místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj.

ŽIVÝ BETLÉM
sobota 15. prosince od 17 hodin
Železný Brod, náměstí 3. května – Jednota ČCE na Brodci
Když spatřili hvězdu, zaradovali se velkou radostí. Matouš 2,10
Srdečně vás již po osmé zveme na „cestu do Betléma“. Adventní hvězda, ukazuje cestu do
Betléma, místa Ježíšova narození. Se zpívajícími anděly se na ni vydávají mudrci – králové a
přidávají se pastýři s oslíkem. Cestou potkají krále Heroda, který se obává narození nového
krále. Za zpěvu koled, vedeni hvězdou, přicházejí ke stáji, kde je čeká Svatá rodina. Králové
přinášejí Ježíškovi dary, všichni zpívají koledy a radují se. Pojďte s námi i vy.
Vánoční shromáždění budou ve dnech 23. 12. a 25. 12. vždy od 9 hodin v kapli na Brodci.
Všichni jste zváni.
Pořádá Ochranovský sbor Jednoty bratrské.

KOLEDOVÁNÍ NA POUŠTI
středa 26. prosince od 13.30 hodin
Železný Brod, kostelíček sv. Jana Nepomuckého Na Poušti
Srdečně zveme na tradiční koledování na svatého Štěpána. Koledování zahájíme „ﬁnskými
koledami“, které nacvičí a přednese kostelíčkový ﬁlharmonický sbor. Poté se přidají všichni
přítomní s koledami českými. Zveme všechny zpěváky i nezpěváky z blízka i z dáli. Přijďte se
potěšit srdečnou pouštěckou atmosférou. Kdo bude chtít koledníky a spolukoledníky potěšit
či odměnit, ať vezme nějaké vánoční dobroty s sebou. Už teď každému dobrodinci srdečně
děkujeme. A něco teplého na zahřátí těla i ducha připravíme. Přejeme všem koledníkům
i nekoledníkům krásné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí a zdraví v novém roce.
A těšíme se na tradičně bohatou účast! A to nejen na koledování, ale i na dalších akcích, které
připravíme na kostelíčku. Na svatojánskou pouť si, prosím, už nyní rezervujte sobotu
18. května 2019. Jsme moc rádi, že nás podporujete, a to nejen svou účastí.
za organizátory Martin Tomešek
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VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
pátek 28. prosince od 14.30 hodin
Hrubá Horka, sokolovna
Srdečně vás zveme do sokolovny na turnaj ve stolním tenise pro neregistrované a rekreační
hráče v kategoriích dospělí a veteráni. Obuv na přezutí s sebou. Bohaté občerstvení zajištěno.
Pořádá TJ Sokol Hrubá Horka.
Startovné 50 Kč za osobu.

PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH SKŘÍTKA STŘÍPKA
termín: 2. 1.–31. 3. 2019
Od ledna opět začíná období oblíbeného putování po stopách skřítka Střípka. Tentokrát jsme
pro vás připravili mnoho doplňujících soutěží a rébusů, které vám pomohou najít dostatek
stop, abyste doputovali až k vítězství – skleněné postavičce skřítka Střípka. Při této
železnobrodské hře se můžete seznámit se sklářským řemeslem, vyzkoušet si na vlastní kůži
činnost u kahanu, foukat sklo nebo navlékat korále.
Do akce jsou zapojeny: Městské muzeum v Železném Brodě, sklářská i národopisná
expozice, Muzeum a galerie Detesk s. r. o., SUPŠ sklářská, Minimuzeum skleněných
betlémů, Muzeum kočárků, hraček a betlémů, Městská galerie Vlastimila Rady, sklářské ﬁrmy
DT Glass s. r. o., MISAMO s. r. o., Glasstech, s. r. o., Hela-glass, sklářka Jana Šavrdová,
Sklářské studio Oliva a Beadworld – Skleněná bižuterie, a. s. Alšovice. Herní plán, který je
k dostání na TIC Železný Brod, můžete využít při putování po celý rok 2019. Více o akci na
www.zeleznybrod.cz.
Pořádá IKS Železný Brod

MĚSTSKÝ SKLÁŘSKÝPLES
sobota 19. ledna od 20 hodin
Železný Brod, sokolovna (ul. Masarykova)
V nadcházející plesové sezoně bychom rádi navázali na přechozí rok a pozvali vás na
Městský Sklářský ples. Opět za podpory místních i vzdálenějších sklářů chceme vytvořit
slavnostní atmosféru tomuto řemeslu. Připravena bude opět bohatá tombola plná lákavých
cen nejen z dílny místních sklářů, ale i od ostatních místních podnikatelů. K poslechu
a především k tanci bude celý večer hrát kapela Rytma z Jablonce nad Nisou, kterou bude
svým slovem provázet moderátor rádia RCL Liberec David Jelínek. Program svým
vystoupením zpestří tanečníci z Taneční a pohybové školy Ilma pod vedením Mgr. Ilony
Šulcové z Turnova a vystoupení Sester Chalupových s módní přehlídkou z období 1. republiky
na téma „Plesy a lázeňská móda“. V průběhu celého večera se budete moci nechat
vyfotografovat v mobilním fotoateliéru ze Smržovky. Neváhejte a přijďte si užít příjemný večer.
Vstupné: 95 Kč / pár, 65 Kč / osoba – předprodej vstupenek probíhá
od 1. 12. v TIC Železný Brod.
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; www.ilma.cz.
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POSEZENÍ DŘÍVE NAROZENÝCH
pátek 21. prosince od 15 hodin
Železný Brod, restaurace Sport (ul. Masarykova)
Srdečně zveme na posezení, při kterém si hezky popovídáte a naladíte se na vánoční
atmosféru. Občerstvení a hudba zajištěny
Pořádá Městský úřad Železný Brod, odbor sociálních věcí

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Z knižních novinek pro dospělé nabízíme:
Jojo Moyesová: Sama sebou – Autorka vrací na scénu Louisu Clarkovou – oblíbenou
hrdinku předchozích knih Než jsem tě poznala a Život po tobě. Louisa s těžkým srdcem odjíždí
od svého přítele Sama a z Londýna se přesouvá do New Yorku pečovat o Agnes, psychicky
nemocnou ženu z nejvyšších společenských kruhů.
Louis de Bernieres: Prach, který se snáší ze snů – Výpravná kronika anglické aristokratické rodiny zavede čtenáře do prvních dvaceti let minulého století a představí pestrou
paletu postav, do jejichž osudů nemilosrdně zasáhla první světová válka.
Elena Ferrante: Tíživá láska – V prvním románu autorky celosvětového bestselleru Geniální
přítelkyně se hlavní hrdinka Delia vrací do rodné Neapole, aby dala do pořádku záležitosti své
zesnulé matky. Autorka řeší problematické vztahy italských žen
a jejich dcer, které musí ustupovat do pozadí před svými otci a bratry.
Jaroslav Rudiš: Český ráj – Parta chlapů se pravidelně schází
ve staré sauně za městem. Tady je nikdo neruší, tady se cítí svobodní
a mohou být těmi, kým doopravdy jsou… Novela o současných
mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na tajemný svět za vysokou
zdí, který možná obývají ženy.
Radkin Honzák: Všichni žijem v blázinci – Renomovaný psychiatr
a psychoterapeut, který už padesát let naslouchá lidským strastem,
se v rozhovorech s novinářkou Renatou Červenkovou zamýšlí nad
způsobem života, který dnes vedeme, i nad stavem společnosti,
v níž duchovní rozvoj výrazně pokulhává za technickým.

Knižní novinky pro děti a mládež:
Kateřina Bažantová: Případy detektiva Ťopa – Hravé básnivé texty s případy kocouřího
detektiva Ťopa v různých městech světa doprovází celostránkové ilustrace plné množství
detailů a ukrytých předmětů, které je potřeba najít. Vezměte svoje děti na cestu po nejkrásnějších metropolích planety. Pro děti od 3 let.
Axel Schefﬂer: Pip a Pipa; Koloběžka – Obrázkový příběh ze série knih o dvou
nerozlučných kamarádech, králíčku Pipovi a myšce Pipě. Kniha pro nejmenší děti jemným
způsobem učí, jak být dobrým kamarádem a jak se omluvit.
Renáta Fučíková a kol.: Dobrých 100 – Ty nejlepší okamžiky posledních sta let naší země
v obrazové encyklopedii, nabízející výběr událostí, vynálezů, děl, ale i věcí každodenní
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
potřeby, které podporují myšlenku, že máme být na co hrdi, a ukazují, že na historii je možné
se dívat i z jiného úhlu pohledu.

Přejeme našim čtenářům i všem ostatním pohodový adventní čas a krásné vánoční svátky.
Knihovna je tu pro vás otevřená i mezi svátky 27.–28. 12. vždy od 9 do 17.30 hodin.
Do pátku 21. prosince a poté od středy 2. ledna 2019 normální provoz, tedy: úterý–pátek:
9–17.30 hodin.
Dana Hudíková a Irena Matoušová

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
3. 12. Úřední den od 14 hodin.
Od 14 do 15 hodin se bude vybírat záloha 5 000 Kč na zdravotní pobyt v Harkánech,
v klubovně na Poříčí, nezapomeňte.
5.–9. 12. Vánoční trhy na Bělišti – navštivte naše prodejní místo, kde můžete zakoupit naše
tradiční vánoční výrobky a ještě něco navíc. Srdečně zveme všechny naše členy
a přátele. Podpoříte tím naši činnost a uděláte radost svým nejbližším. Těšíme se
na vaši návštěvu.
17. 12. Klub ručních prací od 14 hodin.
19. 12. Vánoční šlápoty, budou upřesněny ve vývěsce na tržnici.
Plán na příští rok dostane každý člen v lednu 2019.
Velké poděkování patří členům výboru, kteří po celý rok připravovali zajímavý a pestrý
program a podíleli se na organizování dalších akcí pro ostatní členy. Děkujeme i těm, kteří
nám pomáhali s přípravou velikonočních a vánočních trhů (sušení bylin, zhotovení výrobků,
prodej…). Odměnou pro nás je velký zájem členů i veřejnosti a zejména spokojenost
účastníků, pro které vše připravujeme.
Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti po celý nový rok 2019

za výbor přeje Marcela Minářová
Za všechny účastníky zájezdů pořádaných Spolkem zdravotně postižených Železný Brod
bych chtěla poděkovat paní Minářové za organizaci těchto zájezdů, které má vždy na více jak
100 % připravené. Přejeme jí do roku 2019 hodně zdraví a již teď se těšíme na další zájezdy.
Jaroslava Skovalčinská

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Uzavření školských zařízení v době Vánoc
Informujeme rodiče, že mateřské školy v Železném Brodě (MŠ Slunečná 327, MŠ
Na Vápence 766 a MŠ Stavbařů 832) budou v období vánočních svátků uzavřeny v termínu
22. 12. 2018 – 1. 1. 2019.
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Vánoční prázdniny proběhnou v termínu 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019. Vyučování v novém roce
tak začne až 3. ledna 2019.

ZŠ Pelechovská Železný Brod
Pozvánka na předvánoční tvořivé dílničky
Srdečně vás zveme ve čtvrtek 6. prosince od 15 hodin na Předvánoční tvořivé odpoledne.
Připraveny pro vás budou dílničky (zdobení perníčků, výroba vánočních dekorací, skleněné
lepení,…), vystoupení našich žáčků, koledy, posezení v kavárně a jistě skvělá nálada všech
přítomných. Zahájení programu proběhne v 15 hodin ve společenském sále školy. Přijďte
a užijte si s námi vánoční atmosféru.
za vedení ZŠ Pelechovská Tomáš Hartl

MŠ Stavbařů Železný Brod
Vánoční besídka
Srdečně zve všechny maminky, tatínky a další příbuzné a přátelé naší školičky na Vánoční
besídku do Městského divadla v Železném Brodě. Pásmo písniček, básniček a nadílka
od Mikuláše jsou připraveny na úterý 4. prosince od 15 hodin.
Helena Korecká, ředitelka MŠ

MŠ Slunečná Železný Brod
Podzim v naší školce
Letos jsme opět zahájili školní rok výletem za zvířátky do
ZOO v Liberci. Bylo krásné slunečné počasí a děti si výlet
užily. Předškoláci již zvládli 10 lekcí plavání v Jablonci nad
Nisou. V říjnu potěšila školkové děti paní Kelemanová
s krásnou loutkovou pohádkou „Chytrá Horákyně“. Protože
byl letos teplý podzim, začali jsme s dětmi chodit do naší
sauny, která je po rekonstrukci, až od poloviny listopadu.
Pobyt dětí v sauně pomáhá k otužování a upevnění zdraví v zimním období. Zahajujeme také
provoz naší keramické dílničky, kde si děti pod vedením učitelek mohou vytvořit jednoduché
výrobky z keramické hlíny, které jim učitelky vypálí v keramické peci. Pro rodiče předškolních
dětí proběhla zajímavá beseda s paní z Pedagogicko-psychologické poradny na téma:
„Školní zralost“ s možností následného vyšetření. A nyní již děti začínají s procvičováním
vánočních koled, aby mohly slavnostně rozsvítit vánoční stromeček s ostatními dětmi z MŠ
v Železném Brodě.
Eva Dvořáková

MŠ Na Vápence Železný Brod
Světýlková slavnost aneb halloween po česku
Psychologové upozorňují, že lidé ztrácejí vědomí vztahu k sobě, k bližním, k věcem. A tak se
snažíme učit děti poznávat hnutí svých duší, sbližovat se ve společném prožitku, formovat
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vzájemné uznání. A k tomu využíváme různé příležitosti. Stalo se již tradicí, že začátkem
listopadu přilétají do naší školky duchové a dušičky. Letos jsme náš český svátek dušiček tak
trochu spojili s americkým halloweenem, aby byl i pro nejmladší děti snadněji uchopitelný a do
našeho dušičkového řádění jsme navíc
zapojili i rodiče. Ti společně s dětmi
přinášeli do školky roztodivná
strašidýlka z dýní či jiných přírodních
materiálů a připravili pro děti bílé
kostýmy. Celý týden jsme zdobili třídy
a chodby mateřské školy a ve čtvrtek
1. listopadu to vypuklo. Na zahradě se
nám totiž usadily nezvedené dušičky
a jiná rozpustilá strašidýlka jako
Nejedlinda, Křikloun, Bimbác a další. Rozhodli jsme se, že jim s nápravou pomůžeme.
V lexikonu kouzel jsme se dozvěděli, že je zachrání jedině kouzelné světýlko od čarodějnice
Zrzindy. A tak jsme se společně s rodiči vydali na cestu a statečně pomáhali a plnili všechny
úkoly z kouzelné lucerny. Sbírali jsme slzy smutné dušičky, podle přísloví „Ve zdravém těle,
zdravý duch“ jsme Nejedlindě poradili co jíst, aby byla zdravá. Složili jsme pomíchaná tělíčka
strašidýlek a postavili jim domečky z přírodnin, které jsme cestou nasbírali. Nakonec nás
cesta zavedla až k domu čarodějnice Zrzindy. Ta už věděla, kolik dobrých skutků jsme
vykonali a zapálila nám všem za odměnu v lampionkách kouzelné světýlko, kterým jsme pak
rozsvítili a tím zachránili všechny dušičky a strašidýlka v naší zahradě. Protože přece kdo má
světlo v duši, ten je hodný, veselý, nikomu neubližuje a každému rád pomáhá. Na zahradě
jsme si pak společně všichni pochutnali na kouzelném lektvaru (čaj z ovoce), výborné dýňové
polévce a domácím perníku. Za skvělé dobroty patří dík naší kuchařské kouzelnici Olince a za
spolupráci na přípravě akce celému kolektivu MŠ a také všem rodičům, kteří se do našich her
zapojili a přišli si s námi užít krásný podzimní den.
Jitka Jírová, ředitelka MŠ

Základní umělecká škola Železný Brod
V prosinci vás srdečně zveme na tyto akce:
Pravidelně každou adventní neděli se v kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodě
uskuteční Adventní koncert:
1. Adventní koncert 2. 12. od 18 hodin – Učitelé sóloví i komorní: Zpěvem i hrou,
sólově i společně, díly českých i světových autorů vám zpříjemníme večer.
2. Adventní koncert 9. 12. od 18 hodin – Loutna česká se sborem a orchestrem:
Loutna Česká od Adama Michny z Otradovic, Missa Pastorella skladatele Aegidiuse Schenka
a české pastorely vás přenesou svou náladou do času vánočního.
3. Adventní koncert 16. 12. od 18 hodin – Jazzové inspirace: zastavte se s námi
v předvánočním shonu a nechte se unášet pohodou jazzových melodií. Uslyšíte krásnou
Suitu od francouzského skladatele Clauda Bollinga a celou řadu známých vánočních melodií
v netradiční, ale o to půvabnější úpravě.
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4. Adventní koncert 23. 12. od 16 hodin – Sborové děti: Co víc patří k Vánocům než děti,
a proto vám v podvečer Štědrého dne nabízíme zastavení s dětskými hlásky našich třech
sborů. Vánoční a zimní písničky vám zazpívají CVRČCI, HVĚZDIČKY a ŘETÍZEK.
Srdečně vás také zveme na další Žákovské matiné, které se uskuteční v úterý 4. prosince
od 17 hodin v obřadní síni (budova radnice „A“ – přízemí). Při malém školním koncertě pro
začínající i pro pokročilé žáky zprostředkujeme rodičům, příbuzným, známým, kamarádům,
ale i veřejnosti, co nového se malí umělci naučili a zvládli.
V adventní nabídce nebude chybět ani Tradiční vánoční koncert ZUŠ. V úterý 18. prosince
se v 18 hodin v Městském divadle představí žáci všech oborů. Svými výkony vás potěší sólisté
i různá komorní a souborová seskupení.
Těšit se můžete i na Dvacetiminutovku pod širým nebem. Smyčcový soubor VIVACE,
pod vedením slečny učitelky Míši Vitákové vás tentokrát zve na ryze Vánoční smyčcovou
chvilku a to přímo na Štědrý den 24. prosince v 9.30 hodin na Malé náměstí pod zvonici
v Železném Brodě.
ZUŠ Vám všem přeje pokojné prožití Vánoc a v roce 2018 hojnost radosti, pokoje, zdraví
a dobré muziky.
Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ Železný Brod
Aktuální informace na: www.zus-zelbrod.cz a na tel. č.: 483 389 327, 608 782 712.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
PŘEDNÁŠKA No. 6 / MARTIN HLUBUČEK
čtvrtek 13. prosince od 17 hodin
aula sklářské školy
Studenti sklářské školy pořádají již šesté pokračování z cyklu přednášek, v rámci kterých
se představují umělci a umělečtí řemeslníci, jejichž dovednosti překročily hranice našeho
regionu. Pozvání tentokrát přijal sklářský výtvarník Martin Hlubuček. Srdečně vás zvou
na přednášku „Řeč tvarů“, která návštěvníkům přiblíží nejenom jeho sklářskou tvorbu.
Pár slov o přednášejícím:
Martin Hlubuček (* 1974) vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou
v Železném Brodě (1992) a v roce 2000 promoval na Fakultě výtvarných umění v Brně (ateliér
Sochařství 1). Ve své autorské tvorbě se věnuje realizacím objektů prostřednictvím
technologie taveného skla ve formě, ale také navrhování limitovaných sérií interiérových váz
a graﬁce.
Antonín Košek, 4. ročník SUPŠS
Vážené dámy, vážení pánové, občané Železného Brodu,
rok 2018 nezadržitelně vbíhá do své cílové rovinky. Dovolte mi se s vámi podělit o novinky
či akce, které se udály v tomto školním roce ve sklářské škole.
Nový školní rok jsme začali společně se zcela naplněným prvním ročníkem výtvarné třídy.
Ve třídě technologů a chemiků zůstalo neobsazených pouze několik míst. To nás nesmírně
těší a svědčí to o vysokém kreditu vzdělávání na naší škole. I v současné době je průměrná
naplněnost středních škol v LK na 50%. O to více si zájmu žáků o sklandu vážíme.
Tradiční zářijovou akcí, která ke škole neodmyslitelně patří, bylo Skleněné městečko.
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Škola ji vnímá jako zcela zásadní a jedinečnou příležitost pro svoji prezentaci široké veřejnosti.
Chci na tomto místě poděkovat vedení města za skvělou organizaci a úroveň festivalu
sklářského řemesla. Sklářská škola je hrdá na to, že může být partnerem akce, ale zejména
na to, že je součástí města, ve kterém slovo sklo skutečně a pozitivně rezonuje.
Období po Skleněném městečku již bylo naplněno „obyčejnou“ vzdělávací a školní rutinou.
Žákovi jeho cestu k úspěšnému zakončení studia usnadní mnoho inovací, které se nám
podařilo zrealizovat. Třídy dostaly nové moderní certiﬁkované židle a stoly. Dožitou
počítačovou učebnu jsme kompletně inovovali na úroveň aktuálního standardu komerční
sféry. Výrazných funkčních a estetických změn se dostalo společným prostorům školy.
Kompletní rekonstrukce lezecké stěny přinese nové
a též výrazně náročnější trasy jak pro naše žáky, tak
i pro početnou skupinu externích uživatelů naší
tělocvičny. Není to zdaleka vše, co měníme
k lepšímu. Nová sklářská pec Hedvika, kterou pokřtil
pan náměstek hejtmana P. Tulpa 17. října je tou
pomyslnou třešní na dortu. Proč to vše? Pro žáka
„Sklandy”. Proto, aby se ve škole dobře cítil, aby ho
vzdělávání bavilo a aby ho vzdělání, které u nás
získá, jednou dobře živilo.
Zásadní událostí příštích let bude kompletní rekonstrukce budovy Domova mládeže SUPŠS.
Na jejím konci v ní nalezne důstojné ubytování 65 žáků školy. Bude v ní též sídlit místní ZUŠ.
Takto významné provázání města a školy dovrší úspěšnou dlouhotrvající vzájemnou
spolupráci s přesahem do dalších desítek let života obou institucí. Těší mě, že pan starosta
Luﬁnka se svým týmem obhájil mandát pro vedení města. Přeji nám všem, kteří ve městě
žijeme, abychom se po další čtyři roky těšili z výsledků jejich práce.
Loučím se s Vámi s přáním krásně prožitých vánočních svátků a citátem mého oblíbeného
Albrechta z Valdštejna: „Invita invidia“.
s úctou Libor Doležal, ředitel školy

SPORT
FITNESS CLASSIC ŽELEZNÝ BROD
Tereza Burkoňová se stala mistryní světa v bench pressu
Na jaře se Tereza zúčastnila mistrovství České republiky, kde získala
zlatou medaili a stala se i absolutní vítězkou mezi ženami. Tímto
výkonem se také nominovala na mistrovství světa v bench pressu do
Trnavy. V říjnu 2018 na mistrovství světa v Trnavě na Slovensku
vybojovala zlato. Celá příprava probíhala ve Fitness Classic Železný
Brod. Ke krásnému výkonu moc gratulujeme a přejeme hodně sil na
další sezónu. Více na www.ﬁtkobrod.cz.
Zbyněk Šourek
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SPORT
TJ SOKOL ŽELEZNÝ BROD
Sokolové v Železném Brodu slavili hned dvě výročí najednou
První listopadová sobota se v TJ Sokol Železný Brod nesla ve slavnostním duchu. V rámci
oslav 100 let Československa proběhl slavnostní večer, který zároveň připomněl celé obci
i devadesátileté výročí zahájení výstavby místní sokolovny. U příležitosti oslav byla
Železnobrodským Sokolům udělena ocenění za dlouholetou práci v místní Jednotě i zásluhy
za rozvoj sportu v regionu. Okruh oceněných vybíral výbor TJ Sokol Železný Brod na základě
mnoha kritérií a bez ohledu na to, zda je nominantem současný či bývalý člen Jednoty.
„Nesmírně si vážíme všech, kteří se na rozvoji sportu a pohybových aktivit v našem kraji
podíleli. Navíc jsme si vědomi, že lidí aktivních při budování naší sportovní historie,
je mnohem více. Uplynulý slavnostní večer tak zdaleka nemohl poděkovat všem sportovcům
ani připomenout všechny momenty a střípky, které naši historii postupně utvářely. Nebylo by
tak vůbec od věci, uspořádat podobných akcí více, a to napříč sportovními odvětvími
i generacemi,“ svěřuje se Jana Boučková, starostka TJ Sokol Železný Brod.
Dnešními měřítky takřka nepochopitelné začátky, které se opíraly výhradně o dobrovolnickou
činnost, jsou logicky minulostí. „Současnost běží zcela odlišně a je jasné, že nemůžeme staré
zvyky zcela vzkřísit. Chceme ale našim mladým členům historii co nejvíce přiblížit a vštípit jim
aspoň část z našich silných tradic. Budoucnost a síla Sokola tkví ve spolupráci a neustálé
osvětě,“ dodává s nadějí v očích Jana Boučková.
Jednota je právě na základě svých tradic otevřena všem, a přestože je spousta sportovních
odvětví organizována ve vlastních svazech, mohla by jednou z cest do budoucna být i užší
a oboustranně přínosná spolupráce mezi těmito subjekty. Sokol byl již od svého založení vždy
velmi silnou organizací, která měla co říci nejen v oblastech sportovních, ale i společenskopolitických. Proto je právě dnes třeba, aby zněl jeho hlas silněji a často.
Oceněni byli tito sportovci:
lyžaři: Mrklas Aleš, Mrklas Tomáš, Linka Pavel, Skrbková Jaroslava, Mrklasová Eva, stolní
tenis: Hloušek Antonín, všestrannost, gymnastika, volejbal: Skovalčinská Jaroslava,
Zdeňka Jakubičková, hokej: Kopal Josef, Kopal Mirek, Kieveg Miroslav, box: Vaňko Petr,
fotbal: Mgr. Chmelík Ladislav, Vepřek
Zvonimír, volejbal: Čurda Karel, házená:
Janus Josef, Malina Jan, Těhník Jan, Rezler
Tomáš, Minář Josef, Coufal Jiří
a Ing. Borovička Martin
Touto cestou děkujeme:
Firmě GLASSTECH za výrobu plaket
s budovou sokolovny a chaty Horní Domky,
paní Recové za výzdobu sálu, Městu
Železný Brod a členům výboru TJ.
2. 12. Mikulášská besídka pro děti – tradiční akce od 15 hodin v sokolovně Železný Brod.

autor textu: Jana Boučková
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SPORT
T. J. SOKOL Těpeře
Kreativní dílničky s Karlem Sobotkou
V sobotu 10. 11. proběhly za podpory Města Železný Brod v sokolovně v Těpeřích dětmi velice
oblíbené Kreativní dílničky. Tento projekt proběhl tentokrát s hostem Karlem Sobotkou.
Karel Sobotka se zabývá výrobou ručně foukaných skleněných ﬁgurek. Touto výrobou
se zabývá již přes 30 let. Nejprve jako zaměstnanec podniku Železnobrodské sklo, poté od
roku 1990 jako živnostník. Při výrobně
nepoužívá žádné formy, a proto každý
vyrobený kus je originál. V roce 2013 získal
Karel Sobotka za svou práci prestižní
ocenění Živnostník roku.
V rámci kreativních dílniček proběhla ukázka
foukání skleněných vánočních ozdob Karlem
Sobotkou, poté si děti mohly tuto zajímavou
sklářskou techniku vyzkoušet. Dále si děti
ozdoby samy namalovaly a jako vzpomínku
si je odnesly domů. Tato akce byla pro T. J.
Sokol Těpeře velice úspěšná. Navštívilo nás přes 30 dětí a získali jsme velmi pozitivní ohlasy.
Tímto děkujeme všem účastníkům Kreativních dílniček a především děkujeme skláři Karlovi
Sobotkovi za podporu tohoto projektu a za předvedení mistrovského díla, kterým dokázal
nadchnout a potěšit nejen děti, ale i dospělé.
za T. J. Sokol Těpeře Kateřina Slezáková

T. J. SOKOL Bzí a BZOS Bzí
V prosinci vás zveme na tyto kulturní akce:
8. 12. Adventní koncert – vánoční melodie zazní od 16 hodin v kostele Nejstětší trojice ve Bzí
15. 12. Spolu – autorská hra oceňovaného dramatika Tomáše Vůjtka v podání Studia Hamlet
Železný Brod od 18 hodin
Hra nejen o tom, že Baarová má oči mandlové a Mandlová má oči barové, ale i o těch, kdo je
milovali a nenáviděli. Hra o dvou hvězdách předválečného ﬁlmu, kterým po válce jejich
„spořádaní“ spoluobčané „nadali do německých kurev“. Hra o Češích. Hra o nás?
27. 12. Florbalový turnaj
28. 12. Volejbalový turnaj
29. 12. Posezení s country muzikou
31. 12. Silvestrovský výšlap III. – opékání vuřtů a skvělá zábava, sraz v 10 hodin na návsi
Více o akcích na www.obec-bzi.cz.
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MOZAIKA
Akce na prosinec:
1.12.
8. 12.
14. 12.
15. 12.
19. 12.
27. 12.
28. 12.

Výlet na hrad Zvířetice – sraz na vlakovém nádraží v 8.45 hodin, příjezd do Železného
Brodu v 15.34 hodin. Cena 100 Kč. Přihlášení nutné nejpozději do 30. 11. 2018.
Patchwork – kurz (9–12 hodin)
Spaní pod stromečkem v Mozaice (začátek v 16 hodin)
Výlet do vánočního Jičína – Sraz na vlakovém nádraží v 6.45 hodin, příjezd do
Železného Brodu v 17 hodin. Cena 150 Kč. Přihlášení nutné nejpozději do 14. 12. 2018.
Vánoční besídka SVČ Mozaika (Městské divadlo Železný Brod od 17 hodin)
Vánoční výlet do Žitavy – jízda parní mašinkou (přihlášení nutné do 19. 12. 2018)
Výlet do Harrachova – Ski muzeum (přihlášení nutné do 19. 12. 2018)

Všechny podrobné informace k výše uvedeným akcím budou na plakátech a v SVČ Mozaika
Železný Brod.
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

Rodinné centrum Andílek
Otevírací doba herničky (ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora)
Dopolední hernička: po, st, čt vždy 9–12 hodin; st – výtvarné dílničky (40 Kč/dospělí)
Odpolední hernička: út a pá vždy 13–17 hodin; út – možnost povídání s lektorkou Rodina
ofﬂine; pá – písničky
Vstup do herničky: 30 Kč (dospělá osoba). Tematické herničky nejsou povinné a i v době jejich
konání je centrum otevřeno všem.
Nově mají všechny maminky v centru možnost zakoupit si svačinku (přesnídávky, příkrm,
kapsičku) pro své děti, popřípadě si vlastní donesený pokrm pouze ohřát..

Rozpis ostatních aktivit centra
Bodyﬁt s Terezou Burkoňovou (i pro úplné začátečníky): po 16.45–17.45 hodin – přihlášení
na mob.:773 834 681, při tomto cvičení lze po předchozí domluvě zajistit hlídání dětí
Tai-chi s Petrou Kůtkovou: po 18–19.30 hodin – přihlášení na mob.: 774 608 874
Mohendžodáro s Ivetou Čihulkovou: út 18–21 hodin – ženské cvičení, přihlášení
na mob.: 728 074 405
Orientální tance s Helenou Simmovou:
st 16–16.45 hodin pro nejmenší, st 17–17.45 hodin pro větší slečny a st 18–18.45 hodin
pro dospělé
Hurá na tatami / judo s Jiřím Neubauerem: čt 16–17 hodin – přihlášení na mob.: 774 608 874
Jóga s Ivetou Mutlovou: čt 17.30–18.30 hodin – přihlášení na mob.: 737 246 450
Podpůrná skupina pro maminky s Hanou Kusalovou: pá 10–12 hodin
Dramatický kroužek s Lucií Čihulkovu: pá 15.30–16.30 hodin – přihlášení na mob.:774 608 874
Zumba s Terezou Burkoňovou: pá 18–19 hodin – přihlášení na mob.: 773 834 681, při tomto
cvičení lze po předchozí domluvě zajistit hlídání dětí

33

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Přehled akcí na prosinec
2. 12.

Výroba Adventních věnců (9–11 hodin) – s sebou vlastní svíčky a korpus, vstupné:
50 Kč
2. 1 2.
Mikulášská besídka v Andílkovi (od 15 hodin) – zábavné odpoledne s tvořením,
zpíváním, zdobením perníčků a hlavně příchodem Mikuláše, čerta a Anděla,
vstupné: 50 Kč/dítě (v ceně balíček)
8. 12.
Andělské zvonění na Bělišti (10–17 hodin) – v rámci Vánočních trhů, najdete nás
na půdě Běliště, kde se můžete těšit na tvořivou dílničku a společné ozdobení
stromečku
11. 12.
Zdravý úsměv (od 16 hodin) – přednáška na téma: „Jak na zdravé zoubky u dětí“
24.–28. 12. Vánoční prázdniny – herna bude po tuto dobu uzavřena
31. 12.
Silvestr naruby (15–17.30 hodin) – pojďme společně zažít Silvestr s dětmi, můžete
se těšit na odpoledne plné zábavy, her, písniček, dílniček a přesně v 17 hodin
přetočíme ručičky na hodinách na půlnoc a s dětmi si přiťukneme dobrou
limonádou, i děti mohou zažít krásný Silvestr a přivítat tak Nový rok 2019;
přihlašování do 20. 12.
Jelikož je počet míst v centru omezen, prosím všechny zájemce, aby svoji účast
na jednotlivých dílničkách hlásili předem. Děkujeme.
Přejeme vám krásné prožití adventu a vánočních svátků. Těšíme se na vás i v roce 2019.
Děkujeme všem, kteří se 28. 10. zúčastnili otevření
centra. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem,
kteří se na vzniku centra podíleli jak pracovně, tak
i darováním věcí. Dále děkujeme cukrářkám paní
Velové z Chloudova, paní Bodlákové z Velkých
Hamrů a cukrárně Pirát z Jablonce nad Nisou
za výborné dorty, ﬁrmě TF-net za sponzorské
dary a sponzorování centra, panu starostovi
Mgr. Fr. Luﬁnkovi a panu místostarostovi
Mgr. I. Mališovi za otevření centra a především
děkujeme našemu úžasnému patronovi
Karlu Zimovi za jeho přítomnost a pomoc
s otevřením. Těšíme se, že naše centrum bude
pro vás novou inspirací a místem, kam se budete
rádi vracet.

Více informací na www.centrum-andilek.cz, info@centrum-andilek.cz,
h.simmova@centrum-andilek.cz, 774 608 874 (SMS nebo volejte mezi 9–12 hodinou).
za RC Andílek Helena Simmová
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OSTATNÍ
Rozloučení a poděkování
S blížícím se koncem roku 2018 bych chtěla i já poděkovat všem, s kterými jsem během své
dvacetileté práce v sociálních službách pracovala. Odcházím do důchodu a už nyní vidím,
že jsme na mé místo vedoucí pečovatelské služby vybrali dobrého nástupce. Zatím slýchám
na Ing. Ivo Ivanova jen chválu. Je mladý, s mužským nadhledem a slušným vystupováním.
Mohlo by se mi odcházet s klidem. Odchází, ale cítím, že se mi už stýská. Po seniorech,
s kterými jsem za dlouhá léta navázala osobní vztahy. Po zaměstnancích, s kterými jsme
prožívali dobré i zlé časy. Děkuji pečovatelkám a pečovateli, nebudu všechny jmenovat,
abych na někoho nezapomněla. Děkuji vedení města, které mi vždy pomáhalo. Děkuji
za dobrou spolupráci brodským lékařům, zaměstnancům MěÚ, sociálnímu odboru, úřadu
práce, bytovému podniku, zaměstnancům knihovny, pošty…
Přeji klidné Vánoce a hlavně zdraví v novém roce.
Jitka Havlíková

Muzeum kočárků, hraček a betlémů
Železný Brod, ul. Vlastimila Rady 865
Srdečně vás zveme k návštěvě našeho retromuzea. K vidění zde je krásný pohyblivý betlém,
papírové betlémy a mnoho dalšího. V prosinci bude otevřeno ve dnech středa, pátek
a sobota v čase 8 až 18 hodin. V případně, že se budete chtít přijít podívat jindy, volejte na
mob.: 606 281 864.
Martina Kovaříková

Železný Brod a konec roku 1918
Z minulých příspěvků víme, jak železnobrodští občané přivítali vznik nového státu, jak naložili
se vším, co jim připomínalo rakousko-uherské mocnářství, jak se ujali nové správy města.
Zatím jsme se však nezmínili o tehdejší náladě ve městě. Nahlédněme tedy opět společně do
knihy Železnobrodské letopisy od pana Františka Sochora:
Radost z konce války a z osvobození byla veliká… Lidé k sobě měli jaksi blíž. A i když hned
nedokázali se s druhým rozdělit i o statky hmotné a životní potřeby, přece jen – aspoň
v prvních chvílích – pociťovali nutkavou touhu se rozdělit o svou radost a byli na sebe
hodnější. Vypadalo to, že zavládne všeobecné sbratřování… Volni jsme byli, rovnost byla
dána zrušením všech šlechtických rodových výsad, chybělo tedy jen to bratrství. Bohužel se
brzy ukázalo, že rozdíly majetkové a hlad po bohatství dokáží lidi rozdělit mnohem důkladněji
než právě pohřbený feudalismus, a tak se sbratření svobodných a sobě rovných občanů už
neuskutečnilo. Život šel však dál a pomalu zabíhal do normálních kolejí. Ustavující schůze
nové správní komise v Železném Brodě se konala dne 23. prosince 1918… Správní komise
byla doplněna a měla nyní kromě svého předsedy Josefa J. Folkerta, který zastupoval stranu
státoprávně demokratickou, ještě tyto členy: Prvním náměstkem předsedy se stal Celestýn
Louma ml. za stranu národně sociální, druhým náměstkem Miloslav Pujman za stranu
sociálně demokratickou. Členi správní komise byli: Za sociální demokraty Jaromír Piroch
(obchodník), Karel Potzner (úředník), Josef Kopal (spolumajitel knihtiskárny) a Zikmund
Hajna (dělník). Za národní socialisty Josef Šilhán (úředník), František Krůf (skladník), Bohumil
Zeman (řezník) a Alžběta Daníčková (choť řezbáře). Za státoprávní demokraty František
Hudský (zámečník), Josef Ullrich (obchodník) a Božena Malinová (učitelka). První schůze této
správní komise se konala až 7. ledna 1919… V této schůzi byla kromě jiného nově obsazena
městská rozdělovna a lidová obecní kuchyň. Současně bylo jednáno i o novém pojmenování
některých ulic.
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OSTATNÍ
Jak vidno z výše uvedeného, dobrá nálada a vzájemná blízkost lidí jsou typickými jevy
po velkých dějinných zvratech. Je jen škoda, že to vždy vydrží pouze po určitou dobu, spíše
krátkou. Kéž by ty dobré vztahy vydržely o něco déle.
Vážené čtenářky a čtenáři zpravodaje. Celý rok jste se v tomto periodiku setkávali s články
mapujícími život z různých stránek v Železném Brodě v roce 1918. Snahou bylo i touto formou
přispět k oslavám 100. výročí vzniku samostatného československého státu a ukázat dění
v našem městě před sto lety. Dovolte mi, prosím, abych rovněž poděkoval paní Evě Vozkové
za svolení k publikaci výňatků z knihy Železnobrodské letopisy od jejího otce Františka
Sochora, bez nichž by většina článků nemohla vzniknout.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
Děkujeme Jarmile Smetanové za obrázky, které poskytla v roce 2018 na obálky zpravodaje.

HÁDANKA
Detail listopadové hádanky byl ze štítu domu, který je přímo
na náměstí 3. května a sídlí v něm Optika. Správně
odpovědělo pouze 10 osob. Dvě vstupenky na komedii
Dokud nás milenky nerozdělí vyhrála paní Eva Fabiánová.
Gratulujeme. Na náměstí zůstaneme i v posledním měsíci
roku. Objevíte, na které budově se nachází tento malý
andělíček? Správné odpovědi zašlete na e-mail:
"mailto:info@zelbrod.cz" info@zelbrod.cz nebo
zatelefonujete na tel. 483 333 999 (TIC Železný Brod)
nejpozději do 10. dne daného měsíce. Hrajeme o dvě vstupenky do divadla na představení
Železnobrodských divadelních her (25.–27. 1. 2019). Originální barevnou fotograﬁi si můžete
prohlédnout na www.zeleznybrod.cz/v sekci Železnobrodský zpravodaj/Hádanka – fotograﬁe.

INZERCE

Prodej ryb
ve dvoře za restaurací

U Zvonice
(Železný Brod, Husova 144)
listopad–duben
středa-pátek 10–12, 13–17 hodin
Sobota 10–12 hodin
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prosinec
17.–24. 12. v čase 9–17.30 hodin
prodej vánočních kaprů vč. kuchání,
půlení a porcování

..........

Nabízíme: tradiční české ryby ze sádek
Žabakor – kapr, amur, pstruh. lín, štika,
candát a úhoř

..........

Možnost prodeje i mimo pracovní dobu
po tel. dohodě na mob.: 603 464 750.

INZERCE
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INZERCE
Prodám křepelčí vajíčka, cena: 2Kč/ks. Roman Halama, Těpeře 108, mob.: 604 579 558.
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