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ÚVODní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
únor je měsícem, ve kterém jsou opět v plném proudu výroční členské schůze různých
spolků. Tedy i těch, které působí na území našeho města a nabízejí našim občanům
rozmanité využití jejich volného času, ať už třeba sportovní nebo společenské.
Je jenom dobře, že lidé v Železném Brodě mají dostatek možností se sdružovat. Pravidlo,
že bohatý spolkový život ve městě přispívá také nemalým dílem k rozvoji města, bylo již
mnohokrát potvrzeno. Broďáci mají možnost se zapojit nejen do činnosti tradičních spolků,
ale také do těch novějších, nedávno vzniklých. Kdo váhá s přihláškou do některého ze
spolků, nemusí se obávat, každý spolek dnes přibírá nové členy, rád rozšíří nebo doplní
svou členskou základnu.
Díky spolkům má své vyžití brodská mládež. Díky spolkům je v dobrém stavu řada budov
ve městě, které by jinak chátraly. Díky spolkům je udržována krajina v okolí. Díky spolkům
je částečně chráněn majetek nás všech, je jedno, jestli v osobním vlastnictví nebo společný.
Díky spolkům se v našem městě můžeme dobře pobavit. Díky spolkům je atraktivnější
Skleněné městečko nebo jarmark. A tak bychom mohli dlouho ve výčtu toho, co nám činnost
spolků přináší, pokračovat.
Město si váží činnosti všech spolků a snaží se jim pomáhat. V nově schváleném rozpočtu
jsou opět vyčleněny nemalé finanční prostředky na podporu spolků. V loňském roce se
jednalo o částku přesahující 3 mil. Kč. Město ale nemůže být tím, kdo zafinancuje z valné
části rozpočet spolků, jak se někteří členové spolků domnívají. Vždy se bude jednat jen
o podporu, jejíž výše kolísá rok od roku na základě mnoha faktorů. Finance na svou činnost
musí spolky hledat především z jiných zdrojů.
Město se rovněž snaží spolkům pomáhat i jinak. Jeden příklad: Vedení města v současné
době jedná s vedením Komerční banky o diskutabilním uzavření hotovostní přepážky
v pobočce banky v našem městě. Víme, že kromě obcí z našeho regionu také některé spolky
mají veden účet u této banky, takže manipulace s hotovostí je pro ně nyní velmi ztížena.
Nezbývá tedy než popřát všem spolkům úspěšnou činnost také v dalším období. Nám všem
pak bílý únor, abychom si přece jen užili alespoň trochu zimních radovánek.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Mgr. František Lufinka, starosta

Z. Hromas: Cesta proti času
(Brody v Brodě 2018)
Spolek Trávnice, z. s. se i v letošním roce vypraví Zpátky v čase. Tentokrát se v sobotu
4. května od 13 hodin na Bělišti ocitnete v roce 1925.
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Usnesení Rady města Železný Brod z 3. zasedání
konaného dne 7. 1. 2019
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 3. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 2. schůze Rady města Železný Brod konané
dne 3. 12. 2018
schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další
zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými
údaji“ uzavřené dne 11. 5. 2006 mezi Státní tiskárnou cenin, státní podnik, IČO 00001279
jako poskytovatelem a Městem Železný Brod, IČO 00262633 jako příjemcem
schvaluje přiznání osobního příplatku ředitelce MŠ Stavbařů
souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 3 000 Kč od firmy Josef Drda, prodej masa
a uzenin, IČO 15685764 pro MŠ Stavbařů
souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 2 000 Kč od pana Ing. Mariana Podroužka
pro MŠ Stavbařů
souhlasí s udělením výjimky z Vnitřní směrnice č. 1/2015 „Zásady a postupy pro zadávání
zakázek a veřejných zakázek“ na zpracování vyhledávací studie Greenway Jizera v úseku
Líšný – Železný Brod a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci Vyhledávací studie
Greenway Jizera (úsek Železný Brod – Líšný) se společností NÝDRLE – projektová kancelář,
spol. s r. o., IČO 28474961 za cenu 150 000 Kč bez DPH
schvaluje pronájem části pozemku pč. 448/4 – ostatní plocha v k. ú. Železný Brod o velikosti
2 parkovacích míst, za účelem postavení dobíjecí stanice pro elektromobily, výše pronájmu
1 000 Kč + sazba DPH za rok a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na výše uvedené mezi
Městem Železný Brod a firmou ČEZ, a. s., na část pozemku pč. 448/4 v k. ú. Železný Brod
schvaluje pronájem části pozemku pč. 126/1 – ostatní plocha v k. ú. Železný Brod o velikosti
2 parkovacích míst, za účelem postavení dobíjecí stanice pro elektromobily, výše pronájmu
5 000 Kč + sazba DPH za rok a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na výše uvedené mezi
Městem Železný Brod a firmou ČEZ, a. s., na část pozemku pč. 126/1 v k. ú. Železný Brod
schvaluje pronájem nebytového prostoru o velikosti 4 m2 v čp. 800 – Železný Brod
za účelem umístění elektronického komunikačního zařízení firmě Profi-invest, a. s.,
IČO 60197081, výše nájemného je 6 000 Kč + sazba DPH za rok a 6 000 Kč roční záloha
na elektrickou energii + sazba DPH a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na výše uvedené
mezi Městem Železný Brod a firmou Profi-invest, a. s., IČO 60197081
souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresy: Jirkov 73 a nábřeží Obránců míru 571,
Železný Brod
schvaluje prominutí 50 % dlužného penále za byt ul. Horecká 338, Železný Brod
schvaluje udělení výjimky ze Směrnice města Železného Brodu pro přidělování
a pronajímání bytů ve vlastnictví města dle čl. 7, bod 4 písm. b) a souhlasí s jejím přihlášením
do výběrového řízení přidělování bytů obálkovou metodou na byt Jirkov 73
Termíny veřejných zasedání zastupitelstva Města Železný Brod pro rok 2019 jsou:
4. 2., 18. 3., 29. 4. a 10. 6. 2019. Zasedání se koná vždy od 16.30 hodin v zasedací
místnosti MěÚ „B“ (3. patro).
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	Odbor sociálních věcí
Organizace most k naději ve spolupráci s Městem Železný
Brod si vás dovolují pozvat na besedu O drogách otevřeně,
která se uskuteční ve čtvrtek 21. února od 16 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Železný Brod (budova „B“,
3. patro). Beseda je vhodná pro rodiče, pedagogické pracovníky a všechny, které zajímá
tato problematika. Vše o závislostním chování, drogách a činnosti terénních pracovníků
organizace Most k naději. Součástí besedy bude také otevřená diskuze.
„Pouze informovaný člověk má možnost vyhnout se riziku a svobodně se rozhodnout, jak
s vlastním životem naloží.“
Bc. Šárka Jirošová

Ohlédnutí za spoluprací s pěstounskými rodinami za rok 2018
Sociálně-právní ochrana dětí Železný Brod, organizace s pověřením doprovázení
pěstounských rodin, v roce 2018 spolupracovala s dvaceti rodinami, které pečují o děti,
o které se nemohou starat z různých důvodů jejich vlastní rodiče. Jsou to pěstounské rodiny
a v nich je pečováno celkem o 26 dětí. Další opuštěné děti čekají v dětských domovech
a jejich přáním je najít „svou“ náhradní rodinu, kde by byly šťastné.
Pěstounská péče s sebou nese pro její vykonavatele jak práva, například v podobě dávek
pěstounské péče, tak také povinnosti, s jejichž naplňováním je osobám pečujícím nápomocný
orgán sociálně-právní ochrany dětí. V rámci povinnosti pěstounů zvyšovat si kvalifikaci
a dovednosti v oblasti péče o dítě v rozsahu 24 hod za rok, jsme pro pěstouny v průběhu
roku 2018 uspořádali sedm vzdělávacích akcí s rozsahem více než 50 hodin.
V lednu pro nás seminář na téma „Výchova v měnící se době“ lektorovala paní
psychoterapeutka Pavla Koucká, a v březnu jsme se s PhDr. Lidmilou Pekařovou podívali na
téma „Důslednost nebo bezpodmínečná láska“. V květnu jsme vyjeli na víkendový pobyt do
Oldřichova v Hájích. Zázemí pro vzdělávání a ubytování nám poskytlo tamní Ekocentrum,
kde nás lektorka paní PhDr. Ivana Honzlová provedla tématy „Pěstounství jako profese?“,
„Jak učit děti hospodařit s penězi?“ a „Odměny a tresty ve výchově – ano či ne?“. V letních
měsících jsme si od vzdělávání dali pauzu, neboť jsme s dětmi v pěstounské péči jezdili na
výlety, o kterých jsme vám již referovali. Tématy „Základní problémy při výchově a vzdělávání
ve věku 6–15 let“ a „Neklidné a zbrklé dítě a co s tím doma i ve škole“ nás po prázdninách
opět provedla paní PhDr. Pekařová. V říjnu s námi Mgr. Zdeňka Svobodová hovořila na
téma „Emoce a krize dítěte v pěstounské péči“. Pro velký úspěch víkendového setkání nás
paní PhDr. Honzlová znovu poctila svou návštěvou, kdy jsme tentokrát v Železném Brodě
společně probádali náročné téma „Jak budovat zdravou identitu dítěte v náhradní rodinné
péči“. Naposledy jsme se s pěstouny setkali v prosinci, kdy jsme pro pěstounské rodiny
přichystali již tradiční Vánoční setkání.
Mimo zajišťování aktivit pro stávající pěstouny jsme ve spolupráci s kampaní „Mít domov
a rodinu“ uspořádali za rok 2018 dvě akce pro zájemce o náhradní rodinnou péči. V rámci
Mezinárodního dne rodiny dne 15. května proběhlo informační setkání o náhradní rodinné
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péči a 18. října jsme uspořádali v rámci Týdne náhradního rodičovství besedu s názvem
„Náhradní rodinná péče – šance na nový začátek“. Pro zájemce o téma náhradní rodinné
péče budeme v roce 2019 pořádat další akce, přičemž nejbližší setkání se bude opět
konat při příležitosti Mezinárodního dne rodiny tedy 15. května 2019.
Zajímá vás téma pěstounské péče? Měli byste ještě volné místo u stolu i ve svém srdci?
Dokázali byste nabídnout dětem srdečný vztah, stabilní zázemí a domov? Více informací:
MěÚ Železný Brod, odbor sociálních věcí Mgr. Halamová 728 017 126, Bc. Jarešová
777 718 903.
Bc. Eva Sasková, vedoucí sociálního odboru

Ohlédnutí za Vánočním posezením dříve narozených
Vánoční svátky roku 2018 jsou již více než měsíc za námi, ale i přesto se do předvánoční
atmosféry vrátíme a zavzpomínáme na páteční podvečer dne 21. prosince 2018 v restauraci
Sport Železný Brod. Proběhlo zde již šesté setkání „dříve narozených“ obyvatel našeho
města, kteří v sobě mají stále elán, jiskru a především chuť pobavit se a zatančit si.
Úvodem všechny přítomné přivítaly svým pěveckým vystoupením děti z MŠ Slunečná
a za doprovodu paní učitelky Bakešové a Milana Bakeše zazpívaly pásmo vánočních
koled. Mnozí z přítomných se k dětem připojili svým zpěvem a celé vystoupení odměnili
velkým potleskem. Starosta města Mgr. František Lufinka a pan místostarosta Mgr. Ivan
Mališ osobně všechny přivítali, popřáli krásné svátky a závěrem také každého z přítomných
obdarovali malým dárečkem na památku.
Poté bylo milým překvapením a zpestřením celého programu pěvecké sólové vystoupení
pana Miroslava Klusáka, který svým zpěvem dokázal mnohé dojmout a především podtrhnout
sváteční atmosféru celého podvečera. Následně nám všem po zbytek vánočního posezení
hrál a zpíval pan Antonín Ulman. Ten dokázal svým repertoárem opět vyvolat pohodovou
náladu, ale především si díky jeho repertoáru mnozí z přítomných také s chutí zatancovali
a bavili se tak, že by jim mnohé mladší generace mohly jen tiše závidět.
Všem výše jmenovaným účinkujícím, ale i všem přítomným touto cestou děkujeme a budeme
se těšit na další společné setkání.
Do dalšího roku vám z celého srdce všem přejeme, aby vám ta skvělá atmosféra a pohodová
nálada z předvánočního posezení vydržela minimálně po celý následující rok a abychom se
v předvánočním čase roku 2019 znovu všichni společně sešli.
Bc. Eva Sasková, vedoucí odboru sociálních věcí

	Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Zkušební provoz hlásičů
Od prosince loňského roku je ve zkušebním provozu modernizovaný varovný systém, jehož
zkušební provoz bude probíhat až do konce února 2019.
Jelikož si dodavatel i město uvědomují, že může dojít k drobným změnám oproti
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dosavadnímu systému, na který jste si již zvykli, chtěli bychom vás požádat o spolupráci
při nastavování nových hlásičů. Pokud zjistíte, že některý hlásič ve vašem okolí nejde nebo
nevysílá tak, jak by měl, oznamte tuto skutečnost na TIC Železný Brod (budova radnice
„A“) nebo na e-mail: info@zelbrod.cz. Důležité je předat informaci, o jaké se jedná
číslo hlásiče (Toto číslo najdete na samotném hlásiči, na šedé krabičce, která je umístěna
u hlásičů a je ve tvaru např. 016). Varovný a informační systém slouží k současnému
zvukovému vyrozumění obyvatelstva města Železný Brod a jeho místních částí. Použití
se řídí zákonem o IZS 239/2000Sb. a zákonem o krizovém řízení 240/200Sb. Instalace
a provozování varovného a informačního systému musí být v souladu s podmínkami vyhlášky
požadavky na koncové prvky připojované do jednotného systému varování a vyrozumění
dle MV-24666-1/PO-2008. Zároveň musí být splněny požadavky kladené metodikou MŽP
na vybudování a provozování těchto systému z důvodu čerpání dotace z OPŽP. Jedná se
tedy o veřejně prospěšné zařízení, které slouží pro varování a vyrozumění obyvatelstva,
pro jejich ochranu zdraví a majetku. Zařízení je ovládané z MěÚ a HZS LK a jeho provoz
se řídí dle jednotlivých zákonů a vyhlášek obou institucí. Koncové prvky jsou instalované na
sloupy veřejného osvětlení a sloupy nízkého napětí. Všechny koncové prvky jsou připojené
do jednotného systému varování a vyrozumění. Zároveň jsou na nich prováděné povinně
hlasité testy každou první středu v měsíci dle platné vyhlášky HZS ve 12 hodin, po dobu
140 sekund. Tiché testy provádí městský úřad. Z důvodu, že se jedná o varovný systém
obyvatel, musí jak provozovatel, majitel objektu na kterém je zařízení umístěno, tak občan,
strpět toto zařízení. U uvedených hlásičů je možné snížit hlasitost k vaší spokojenosti ale
pouze na úroveň, která zásadně nezhorší srozumitelnost a slyšitelnost v širším okolí.
Mgr. Martin Řehák, vedoucí OÚP a RR

	Odbor finanční
Poplatek za odpady pro rok 2019
Zastupitelstvo města Železný Brod dne 17. 9. 2018 na svém zasedání schválilo výši místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Na základě rozúčtování nákladů za odpady za rok 2017 byl poplatek
ponechán ve výši 560 Kč za poplatníka a kalendářní rok.
Upozorňujeme, že splatnost poplatku je:
1. splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září
příslušného kalendářního roku
2. poplatek lze uhradit jednorázově nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku
Objednání nové nebo výměnu poškozené popelnice vyřizuje na odboru životního
prostředí p. Miloš Pala, tel. č.: 483 333 924, e-mail: m.pala@zelbrod.cz.
V případě nevyvezení popelnice, nebo i jiného problému, žádáme občany o co nejrychlejší
informování. Těžko se zařizuje náprava za něco, co je časově vzdáleno. Svozová firma má
však právo nevyvézt popelnici, pokud v ní jsou odpady, které tam nepatří.
Jehličková Iveta
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Turistické informační centrum Žb
Otevírací doba v zimním období: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin, so: 9–12 hodin.

Aktuálně
Zahájen předprodej vstupenek na všechna divadelní představení v Městském divadle
Železný Brod (od 1. 2. také na představení Brodské pavučiny), na přímé přenosy MET opery
do kina Jitřenka Semily (2. 2. G. Bizet: Carmen) a na Kamenický (16. 2.) a Zahrádkářský
(2. 2.) ples. Zajišťujeme předprodej také na koncerty: Turbo (Bzí 16. 3.) a Katapult (16. 3.)
a Harlej (6. 4.) do Bozkovské sokolovny.

Městský sklářský ples
V sobotu 19. ledna proběhl Městský sklářský ples s účastí přes 100 osob, což nás opravdu
mile potěšilo. Věříme, že v roce 2020 bude tancechtivých zase o něco více. Touto cestou
děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli k uskutečnění bohaté tomboly.
Sponzoři plesu: Město Železný Brod; Misamo s. r. o.; Detesk s. r. o.; DT Glass s. r. o.;
Lampglas, s. r. o.; Drda Glass s. r. o.; Titania Lux, s. r. o.; Stefany – šperky s příběhem;
Glass Tech s. r. o.; Hella – Glas, Jiří Linka; Sklo Bursa; RC Andílek z. s.; Preciosa Ornela, a. s.;
Skleněná bižuterie, a. s.; Zdeněk Lhotský; ElektroProfit CZ s. r. o.; Střední škola řemesel
a služeb, pracoviště Železný Brod; Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ŽB; Vránička
– Veronika Vebrová; Bonanza; TFnet s. r. o.; Papírnictví Papíráček; Svárovský-kniha-papír;
Tomášova Huť; Maloskalský pivovar; Hans kebab – pizza.
Děkujeme také: Ateliéru Smržovka (www.atelier-smrzovka.cz.), Taneční a pohybové škole
Ilma Mgr. Ilony Šulcové Turnov, sestrám Chalupovým, moderátoru Davidovi Jelínkovi a panu
Janíkovi za výtečnou kuchyni.
Veronika Vebrová, IKS Železný Brod

městské divadlo
CESTA KOLEM SVĚTA

úterý 12. února od 10 hodin

Známý příběh P. Fogga v novém zpracování v podání divadla SemTamFór Slavičín.
Starší a mladší muž se náhodně setkávají při legendárním startu Nadarova balónu
v Paříži v roce 1871. Jsou to Jules Verne, který v té době ještě nenapsal svou slavnou knihu
a soudobý čtenář, který ji zná nazpaměť. Spisovatel si začíná příběh vymýšlet, zatímco
znalý čtenář jej ve svých komentářích konfrontuje s poznatky 20. století. Verne vstupuje do
děje, aby osobně hrál svého hrdinu Philease Fogga, druhý mu sekunduje coby věrný sluha
Passeparteut. Beze změny se přitom odehrává příběh slavné sázky, zda lze za osmdesát
dní objet zeměkouli.
Představení je vhodné pro žáky 2. stupně základních škol a širokou veřejnost.
Více na www.semtafor.cz.Vstupné 50 Kč
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městské divadlo
KDYŽ SE ZHASNE

středa 13. března od 19 hodin

Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice
v zastoupení agentury Nordproduction.
Trevor a Nina, Artur a Imelda dva manželské páry na
neobyčejném vánočním večírku, který se lehce promění
v bitevní pole, na kterém budou „válčit“: Lukáš Langmajer,
Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová a Miluška Bittnerová.
Vstupné 330 Kč (předprodej probíhá v TIC Železný Brod
a na www.evstupenka.cz)

NOC NA KARLŠTEJNĚ

sobota 27. dubna od 19 hodin

Výpravný historický muzikál s dnes již legendárními hity Karla Svobody. Neopakovatelný
a bez nadsázky zvaný „kulturní klenot“, který vznikl ve spolupráci divadelního spolku
J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou a ZLOM, z. s. na motivy knihy Jaroslava Vrchlického
a v úpravě Zdenka Podskalského.
Vstupné 110 Kč (předprodej probíhá v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz)

MIROSLAV DONUTIL – CESTOU NECESTOU
středa 29. května od 19 hodin

Skvělé historky, nové příběhy a zážitky doprovázené písněmi připomenou, co vše se může
přihodit na cestách. Vtipné komentáře, které mají nadhled i osobitý humor a často se dotýkají
Donutilových přátel či kolegů.
Vstupné 390 Kč (předprodej probíhá v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz).
Není akce Města Železný Brod, jedná se o pronájem divadla.
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	Studio Hamlet Železný Brod
Brodská pavučina
Šestý ročník regionální amatérské přehlídky s názvem Brodská pavučina proběhne
v železnobrodském divadle opět v tradičním únorovém termínu. Stejně jako v loňském roce
obsadí dva večery naše reprízy. Těšit se můžete na dvě diametrálně odlišná představení,
po kterých bude následovat postupová soutěž monologů, dialogů a jednoaktovek Pohárek,
Kandrdásek a Jednoaktovky SČDO Jizerské oblasti.
Ve čtvrtek odehrajeme vážný komorní kus s názvem Milá máti, drahá dcero. Premiéra hry
o Marii Terezii proběhla 29. prosince 2018 v Městském divadle Železný Brod. Dodatečné
poděkování patří Monice Bouchalové za skvělý účes Marie Antoinetty a Pavlu Kusalovi za
programy, které pohotově vytiskl v den premiéry a navíc ve svém volnu.
V pátek večer se můžete těšit na vtipně napsanou, moderně lidovou hru „se zpěvy“ Vánoční
hra aneb O tom slavném narození, ve které se sešli herci a neherci z Železného Brodu,
Malé Skály, Semil a Turnova. Po více jak úspěšné prosincové premiéře v Železném Brodě,
Turnově a na Malé Skále to bude jediná mimovánoční repríza této hry, a to u nás v Železném
Brodě.

MILÁ MÁTI, DRAHÁ DCERO (Marie Terezie)
čtvrtek 21. února od 19 hodin

Autor a režisér hry Gustav Skála psal hlavní
úlohu Marie Terezie pro Stellu Zázvorkovou,
která za ni a své celoživotní mistrovství
dostala nejvýznamnější českou divadelní
cenu, Cenu Thálie 2000. V podání Studia
Hamlet Železný Brod se v hlavní roli
představí Zdislava Bohuslavová. A role jí
skutečně sedí. Když jsme žádali autora
o svolení s uvedením hry, nejdříve přišlo
podivení nad výběrem. Tento typ představení
totiž ochotnická divadla do své dramaturgie
Jan Otokar Kulhánek a Iva Chaloupková
běžně nezařazují. Po zjištění recenzí na náš
soubor nám byl souhlas udělen, což pro nás znamenalo projev důvěry. Snad ji svými výkony
nezklameme. Inscenací tohoto typu není na českých divadelních scénách mnoho, a už vůbec
ne u hereckých amatérů. Těžší témata příliš v módě nejsou. Ale to nás od uvádění takových
her neodradí. Doufáme, že lehce komorní nádech inscenace zapůsobí na diváka věrohodně.
A koneckonců se i to vážné dá sdělit s jistým odlehčením. Snad ho naleznete i v našem
představení.
Vstupné 60 Kč, předprodej od 1. 2. probíhá v TIC Železný Brod
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městské divadlo
Tomáš Vůjtek: VÁNOČNÍ HRA O TOM SLAVNÉM NAROZENÍ
pátek 22. února od 19 hodin

Představení navazuje svým současným jazykem na tradici lidových barokních her, které
se inscenovaly na českém a moravském venkově zejména v průběhu 17. až 19. století.
Ve vtipně rozehraném příběhu budete sledovat ďábelskou
intriku, která má lidem znemožnit, aby poznali, kdo se jim
to v Betlémě vlastně narodil. Intrikánští čerti však nakonec
ostrouhají a nám lidem se narodí Ježíšek. V dnešním světě
zažitých divadelních konvencí jde jen stěží obnovit původní
jednotu mezi jevištěm a hledištěm. Ale třeba se diváci nechají
Tři králové v podástrhnout nadšením herců a vzpomínkou na vánoční čas
ní
Lucky
Bariové,
a zazpívají si s námi…
Květy
Sehnoutkové
Vstupné 60 Kč, předprodej od 1. 2.
a Bětky Bezstarostové
probíhá v TIC Železný Brod
(zleva)

POHÁREK, KANDRDÁSEK, JEDNOAKTOVKY SČDO JIZERSKÉ OBLASTI
sobota 23. února od 11 hodin

Od 11. hodiny se jeviště brodského divadla stane sice soutěžní, ale i tak přátelskou arénou
pro monology, dialogy, jednoaktovky, které se budou ucházet o postup do celonárodního kola
soutěže. Studio Hamlet zastoupí dialogem Lucie Bariová a Jan Otokar Kulhánek. Velkým
přínosem pro účinkující a všechny přihlížející je divadelní rozbor jednotlivých výstupů.
Uzávěrka přihlášek je 10. února 2019. Bližší informace najdete na www.scdo.cz, nebo si je
můžete vyžádat na e-mailu: iva.cha@seznam.cz nebo mob.: 722 793 091. Podrobný program
soutěžního klání s jednotlivými výstupy bude k dostání od 19. 2. 2019 v TIC Železný Brod.
Soutěž je volně přístupná nejširší veřejnosti.
Iva Chaloupková

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

SALON 6

do 24. února
V pátek 1. února byl v Městské galerii Vlastimila Rady zahájen šestý ročník výstavního projektu
SALON. Již tradičně je k dispozici městský výstavní prostor všem, kteří tvoří z vlastního
přesvědčení, bez ohledu na dosažené vzdělání nebo zvolenou výtvarnou techniku. Autoři zde i
letos prezentují své originální malby, kresby, fotografie, koláže, plastiky, sklo, keramiku, šperky
a další umělecké artefakty. Přijďte se podívat, jak tvoří vaši sousedé!
Výstavu organizuje Občanská beseda Železný Brod, z. s. ve spolupráci s TIC Železný Brod.
Martin Hlubuček, Občanská beseda ŽB
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Městské muzeum v Železném Brodě
Národopisná expozice, která se nachází v roubeném domě zvaném Běliště je v únoru
otevřena o víkendech 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 AVU v ateliéru grafických technik
doc. Ladislava Čepeláka. Svou činnost soustředila na studijní úkoly v oboru volné grafiky
a ilustrace. Zúčastnila se 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.
Sklářská expozice zaměřená nejen na historii sklářské výroby na Železnobrodsku se
nachází v budově spořitelny na náměstí 3. května a v únoru je otevřena od pátku do neděle
v čase sobota – neděle v čase 9–12 a 13–16 hodin.

Aktuální výstavy
1)	Sklářské sympozium letní sklářská dílna 2018 – díla vytvořená při
sedmém ročníku LSD
2)	Nové přírůstky do sbírky skla – výstava představí výběr z téměř tří
stovek předmětů, které za posledních pět let přibyly do sbírky skla. Mimo
výsledků všech proběhlých sklářských sympozií, které jsou pravidelně
prezentovány, uvidíte produkci Železnobrodského skla, historické práce
studentů sklářské školy ze 70 a 80. let 20. století, ale i artefakty staršího
data.
Vstupné na výstavu je v rámci vstupného od muzea.

Valašský tanec od Miloslava Klingera
Druhý předmět ze sbírek železnobrodského muzea, který bych vám rád představil, je soubor
hutně tvarovaných figurek nazvaný Valašský tanec.
Valašský tanec tvoří čtyři postavy: dudák, basista, tleskající tanečník a muzikant hrající
na housle. Figurky jsou barevné, asi dvacet centimetrů vysoké. Soubor navrhl a vytvořil
Miloslav Klinger v roce 1954 a můžete ho vidět ve sklářské expozici muzea.
Autor Valašského tance Miloslav Klinger se narodil 10. ledna 1922 v Hrubé Horce u
Železného Brodu. Se sklem začínal v dílně železnobrodského sklářského podnikatele Josefa
Kleinerta. V letech 1938–1941 studoval na sklářské škole v oddělení skleněných figurek
u Jaroslava Brychty a dílenského učitele Jana Stuchlíka. Po ukončení studia na sklářské
škole působil během války nadále ve firmě Josefa Kleinerta, kde vyráběl i vzoroval skleněné
figurky. V roce 1942 se na Brychtovo doporučení přihlásil ke studiu na VŠUP v Praze do
ateliéru prof. Karla Štipla. Školu dokončil v roce 1947 a v té době začal externě vyučovat
na železnobrodské sklářské škole modelování figurek. V roce 1948 se stal výtvarníkem
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Městské muzeum v Železném Brodě
nově vzniklého podniku Železnobrodské
sklo. V ŽBS vytvořil v roce 1956 první
kolekci hutně tvarovaného skla: vázy,
mísy, popelníky. Ve funkci uměleckého
profesora působil i na železnobrodské
střední
uměleckoprůmyslové
škole,
kde jako ředitel (1963–1966) prosadil
otevření nového učebního oboru –
hutního tvarování skla. Pro světovou
výstavu EXPO v Bruselu (1958) vytvořil
kolekci hutně tvarovaných křišťálových
figur tanečnic, z nichž největší dosahovaly výšky 70 cm (byly oceněny stříbrnou medailí)
a pro moskevskou výstavu (1959) vytvořil skupinu křišťálových sklářů a volavek. Za svou
uměleckou práci byl Miloslav Klinger vyznamenán v roce 1959 Za vynikající práci a v roce
1960 Státní cenou Klementa Gottwalda.
Klinger se angažoval v obrodném procesu Pražského jara a jako zástupce Jablonecka
se účastnil tzv. Vysočanského sjezdu v září 1968. Po srpnových událostech a následném
politickém vývoji ale na svou politickou činnost rezignoval a vystoupil z KSČ. Tím si ovšem
zásadním způsobem zkomplikoval život. Nadále sice působil jako podnikový výtvarník, ale
byla mu znemožňována vlastní umělecká činnost a omezována účast na výstavách. Svou
poslední kolekci hutně tvarovaného skla pro Železnobrodské sklo vyvzoroval na počátku
80. let. V roce 1982 odešel do důchodu. V důsledku své nemoci se poté sklářské tvorbě
věnoval již minimálně. Miloslav Klinger zemřel 5. července 1999.
David Řeřicha, pracovník muzea

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
KC Kino hlásí rekord!
Přestože měl distribuční premiéru teprve 1. listopadu, s celkovou návštěvností 1 225 593
diváků se snímek Bohemian Rhapsody stal oficiálně nejúspěšnějším filmem roku 2018
v českých kinech (v pořadí druhý film Avengers: Infinity War na něj ztrácí polovinu všech
diváků!) a železnobrodské KC Kino může tuto statistickou zajímavost potvrdit i z vlastní
zkušenosti. Film jsme od listopadu loňského roku uvedli již čtyřikrát (což je vzhledem
k hracímu profilu kina záležitost zcela nebývalá a v novodobé historii kina se to ještě nikdy
nestalo) a pokaždé jej navštívilo více než sto diváků. Průměrná návštěvnost tohoto snímku
u nás činí v tuto chvíli 112,25 diváka. Neuvěřitelné číslo!
Snímek v nedávné době získal několik Zlatých globů, což je hned po Oscarech ta
nejvýznamnější filmová cena, kterou v USA může film dostat. Bohemian Rhapsody vyhrálo
kategorii nejlepší film a představitel Freddie Mercuryho Rami Malek získal cenu pro
nejlepšího herce. Říkáme si, že jednou zájem o tento film opadnout musí, ale zatím to tak
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
nevypadá. S radostí jej proto znovu zařazujeme do programu a těšíme se na vaši další
hojnou návštěvu. Nečekejte, až film vyjde na DVD nebo si ho stáhnete z internetu. Tohle je
totiž film, který rozhodně stojí za návštěvu kina – plátno 4×10 metrů a sedmi kanálový zvuk
má doma jen málokdo...
Únor samozřejmě není jen o Queen. Kvalitních a divácky atraktivních snímků uvedeme
i tento měsíc celou řadu a každý si najde ten svůj, jako vždy. Na viděnou v kině!
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.
David Pešek

další pozvánky ze žb a okolí
JIŘÍ URBAN / OBRAZ A ŠPERK

do 17. února, otevřeno: denně 9–17 hodin

Železný Brod, Muzeum a Galerie Detesk (náměstí 3. května 20)
Výstava věnovaná dílu zlatníka, šperkaře, klenotníka, malíře a designéra
Jiřího Urbana.

PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH SKŘÍTKA STŘÍPKA
do 31. března

Období oblíbeného putování po stopách skřítka Střípka stále pokračuje. Připraveno je 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
ww.zeleznybrod.cz.
Pořádá IKS Železný Brod

AKCE V KAVÁRNĚ CAFE COFIEL
Železný Brod, Malé náměstí

úterý 5. února od 18 hodin
Čtení z kronik tentokrát z let 1948–1949 s Jaroslavem Kalfusem

středa 27. února od 18 hodin

Čtení ze sonetů Williama Shakespeara v podání Zdislavy Bohuslavové
Pořádá spolek Trávnice z. s.
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další pozvánky ze žb a okolí
GALAPÁGY

pondělí 11. února od 18 hodin

KC Kino Železný Brod
Cestovatelská přednáška Tomáše Kubeše nás
tentokrát zavede na Galapágy a do Ekvádoru –
skutečného ráje zvířat.
Souostroví v Tichém oceánu bylo kdysi domovem
pirátů a velrybářů. Dnes tyto ostrovy obdivují turisté
a přírodovědci díky unikátním druhům zvířat,
o která člověk doslova zakopává na každém
kroku. Je možné se tu setkat s tuleni, želvami,
žraloky a leguány zvanými Iguany. Hnízdí tu
modronozí terejové, albatrosi, fregatky, tučňáci,
volavky, plameňáci a mnoho dalších druhů. Tento neuvěřitelný kout proslavil svojí teorií Charles
Darwin a dosud zůstává nezaměnitelným koutem světa. Během putování navštívíme i pevninu
Ekvádoru, a to hlavní město Quito, sopku Cotopaxi nebo vyhlášenou lagunu Quiolotoa.
Pár slov o přednášejícím
Tomáš Kubeš (*1972) fotograf, novinář a cestovatel. Fotografii se věnuje vášnivě již od dětství
stejně jako cestování a poznávání odlišných kultur. Několik let prožil putováním po Africe
poznáváním tohoto svého zamilovaného kontinentu. Procestoval také Asii stopem například
během půlroční cesty z Vladivostoku do Prahy, nebo při dalších výpravách do Indie a Nepálu.
V současnosti fotografuje reportáže pro mnoho časopisů, navštívil více jak 120 zemí světa.
Vedle reportážní fotografie se věnuje také portrétu, architektuře, reklamě a humanitární
fotografii. Jeho snímky a články můžete najít v Česku v mnoha časopisech, například Koktejl,
Lidé a Země, včetně zahraničních médií. Mezi nejznámější cesty patří „Srdce Afriky“ – hledání
pygmejů ve Střední Africe, splutí řeky Kongo, putování s Karavanou velbloudů za solí do
Danakhilské pouště v Etiopii, nebo výprava do Jižního Súdánu během probíhající občanské
války, nahlédnutí do bývalého Somálska (Somalilandu), návštěva tajemného souostroví
Bijágos, a také další cesty na pomezí Súdánu a Etiopie, kde se ocitl také v zajetí, odkud musel
prchnout. Stranou zájmu nezůstala ani pustá Sibiř – Jakutsko, Burjatsko a nezkrocená Tuva.
V současnosti kromě oblíbené Afriky, objevuje také poslední původní světy na ostrově Nová
Guinea. Vše kolem nás se doslova před očima mění a mnohé tradiční obyvatele země pohlcuje
moderní svět, proto dokumentuje to, co již dlouho existovat v původní podobě nebude.
Pořádá IKS Železný Brod
Vstupné 50 Kč

V pondělí 11. března se můžete těšit na přednášku Václava Vebra na téma Peru
a Bolívie – po stopách Inků.
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VLIV PSYCHIKY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ
pondělí 18. února od 17 hodin

Železný Brod, obřadní místnost MěÚ „A“
Zveme vás na besedu s paní Lucií a Jindrou Krákorovými o vlivu psychiky na lidské
zdraví. Dozvíte se, proč je důležité odbourávat psychické a fyzické bloky. Zmíníme se
i o tom, jaký vliv má voda na naše zdraví, a proč je důležité kombinovat potraviny ve stravě.
Vstupné dobrovolné
Besedu pořádá Natur Apatyka Koňariková Radmila
V pondělí 18. března přijďte na přednášku p. Typlta o účincích tibetsko-čínské
kosmeceutiky Tiande, která pomáhá léčit různé zdravotní problémy, vrásky, akné,
pigmentové skvrny a...

HRÁTKY S PAMĚTÍ

úterý 19. února od 10 hodin

Železný Brod, Dům s pečovatelskou službou (ul. Obránců míru)
Sociálně-aktivizační služba pro seniory aneb trénink paměti s lektorem Zdeňkem Chourou,
pracovníkem v sociálních službách a členem České alzheimerovské společnosti. Dobrou
náladu a tužku s sebou.
Vstupné 15 Kč

LADAKH A ZANSKAR

pondělí 25. února od 18 hodin

KC Kino Železný Brod
Cestovatelská přednáška Radky Tkáčikové „Ladakh a Zanskar“
v nové podobě. Oblast nazývaná malým Tibetem pro svoji
kulturní i náboženskou podobu s Tibetem – Ladakh unikl
plundrování rudých gard, jelikož leží na území Indie. Nová trasa
skrz Zanskar nás zavede do hloubi tohoto území sevřeného štíty
Himálají. Tradiční vesnice, kam ještě civilizační vymoženosti
pronikají velmi pomalu, trasy pastevců a prastaré buddhistické
kláštery v horách… Seznámíte se s životem v nitru Himálají
i s buddhismem a i tím, jak žijí dnešní buddhističtí mniši. Mystika
Ladakhu se vám pootevře.

Pár slov o přednášející
Radka Tkáčiková (*1969) je harrachovská rodačka, průvodkyně,
instruktorka lyžování, sportovní masérka, realizuje cestopisné přednášky, publikuje v časopisech
a v neposlední řadě se věnuje charitě, hlavně v oblastech Nepálu a Barmy. Ve sportovní
oblasti se aktivně věnovala lyžařským maratonům a jiným závodům, příležitostně závodům
v MTB cyklomaratonech. Po vážném úrazu v roce 2012 se rekreačně zabývá lyžováním,
snowboardingem, cyklistikou, jízdou na koloběžce, vysokohorskou turistikou, horolezectvím
a jinými sportovními aktivitami. Kromě cestování a sportu se také věnuje fotografování.
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další pozvánky ze žb a okolí
Své fotografie zveřejňuje na výstavách, přednáškách a publikuje v časopisech. Je autorkou
fotografií v knize o Barmě Olgy Walló Pohled profesionálního průvodce. Sportovního ducha
výprav zároveň doplňuje i zájem o buddhismus a boj Tibeťanů za svobodu. Jejím mottem je:
„Víra, vůle, vytrvalost = vítězství…“ a ještě jednodušeji – „Zapomeň na svůj handicap a jdi
dál…“
Pořádá IKS Železný Brod
Vstupné 50 Kč

MŮŽEME MÍT RADOST Z MATEMATIKY?
středa 27. února od 18.15 hodin

Železný Brod, aula sklářské školy
Srdečně zveme na první přednášku v tomto novém roce. Až z daleké Kanady k nám přijede
přednášející Prof. RNDr. Vlastimil Dlab, DrSc. s neobvyklým tématem přednášky.
Opravdu se nemusí nikdo bát přijít, ani ti, kdo s matematikou nejsou kamarádi. Možná se jimi
stanou po absolvování této přednášky a následné besedy. Neumím si osobně představit, jak
za tak krátký čas pan profesor dokáže získat posluchačstvo pro zájem o matematiku, ale
o to více se na přednášku těším. Ani rodiče by se neměli bát vzít na tuto přednáška své děti.
A děti se nemusí před významným vysokoškolským panem profesorem ostýchat.
Pár informací o panu přednášejícím jsem si vypůjčil z Wikipedie:
Narodil se 5. srpna 1932 v obci Bzí. Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity
Karlovy (déle MFFUK). Od roku 1956 krátce pracoval na Československé akademii věd.
Na MFFUK se postupně vypracoval na místo docenta. V letech 1954–1964 pracoval na
univerzitě v súdánském Chartúmu. V roce 1964 se na rok vrátil na MFFUK a v letech 1965–
1968 působil na VŠ Institute of Advanced Studies v australské Canberře. V roce 1968 při
návratu do ČSR se dozvěděl o invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, a tak
v Londýně změnil názor a odcestoval do Kanady, kde přijal nabídku Cartotonské univerzity
v Ottavě, a kde až do odchodu do penze v roce 1997 pracoval. V letech 1971–1974 na
Carltonově univerzitě vybudoval a vedl moderní katedru matematiky, jež získala celosvětový
vliv na algebru, pravděpodobnost a statistiku. Do ČSR se vrátil v době, kdy se chtěl
setkat se svým smrtelně nemocným otcem. Na MFFUK přednášel těsně před sametovou
revolucí, profesuru zde získal roku 1992. Během života v Kanadě byl také šéfredaktorem
časopisů a vedoucím mnoha dalších institucí souvisejících s matematikou. V roce 1977
byl jmenován členem kanadské akademie věd The Royal Society of Canada. Studoval
jako postdoktorální student českého matematika Eduarda Čecha a naopak vychoval nové
studenty. Spoluautorem mnoha z Dlabových nejcitovanějších děl o algebře byl německý
matematik Claus Michael Ringel. V posledních desetiletích se intenzivně zabýval způsoby,
jak zlepšit výuku matematiky na školách nižších stupňů. Zdůrazňoval důležitost kvalitních
učitelů a stal se poměrně často tázanou autoritou, která je skeptická vůči novým metodám,
například metodám Milana Hejného.
Srdečně zveme co nejširší segment posluchačů, je to skvělá příležitost odnést si nové vědomosti
a u mnohých i ztratit ostych z matematiky. Těšíme se na užitečně strávený společný večer.
Ing. arch. Martin Tomešek
Pořádá Místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Činnost knihovny v roce 2018
V roce 2018 bylo v městské knihovně registrováno 769 čtenářů (z toho 225 dětí do 15 let),
kteří si vypůjčili celkem 33 693 dokumentů, z toho 2 523 periodik. Meziknihovní výpůjční
službou jsme našim čtenářům zprostředkovali 154 výpůjček z jiných knihoven. Jsme rádi,
že počet čtenářů i výpůjček se nám daří alespoň držet na stejné úrovni jako v minulých
letech, oproti roku 2017 jsme dokonce zaznamenali mírné zvýšení (o 1 242 výpůjček). Zdá
se, že celostátní trend klesajícího počtu výpůjček v knihovnách se nás zatím příliš nedotknul,
skutečnost je však taková, že vlivem řady vnějších okolností (nepříznivé podmínky, v nichž
knihovna funguje, nedostatek financí na nákup knih) jsme v počtu výpůjček a čtenářů
dlouhodobě pod celostátním průměrem.
K nejžádanějším knihám patřily v roce 2018 knihy Patrika Hartla a Radky Třeštíkové,
Geniální přítelkyně Eleny Ferrante, historické detektivky a severská krimi, z naučné literatury
pak Psychosomatická prvouka Radkina Honzáka a Raději zešílet v divočině Aleše Palána.
Za rok 2018 jsme zaznamenali 9 017 návštěvníků, z toho 1 965 uživatelů internetu na
5 počítačích v knihovně. Počet uživatelů internetu zdánlivě klesá, ale je to i tím, že mnoho
uživatelů se v knihovně připojuje k internetu přes wi-fi na svých vlastních zařízeních.
Kulturní a vzdělávací akce knihovny navštívilo 785 návštěvníků. Roste počet virtuálních
návštěvníků, kteří navštěvují webové stránky knihovny, hledají v on-line katalogu a vstupují
do svého uživatelského konta, kde mohou sledovat stav svých výpůjček, prodlužovat si je
a rezervovat momentálně vypůjčené knihy. Aktuální dění v knihovně mohou všichni sledovat
i na našem facebooku.
Co se týče knihovního fondu, přírůstek činil 893 svazků, odepsáno bylo 766 opotřebovaných
a zastaralých knih. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2018 činil 24 235 svazků. Čtenářům
bylo k dispozici 34 titulů odebíraných periodik. Nabídka knih byla obohacována využitím
výměnných souborů knih z městské knihovny v Jablonci n. Nisou.
V oblasti kulturně výchovné činnosti jsme se zaměřovali především na výchovu dětí ke
čtenářské gramotnosti. Pro školy – od MŠ přes ZŠ až po SUPŠS jsme připravili 28 knihovnickoinformativních lekcí a besed o literatuře. Spolupracovali jsme také se školní družinou
a se speciální třídou ZŠ Pelechovská. Ve spolupráci se SVČ Mozaika jsme uspořádali
23. března večerní program v knihovně pro děti v rámci tradiční Noci s Andersenem – tentokrát
o pejskovi a kočičce.
Zapojili jsme se do celostátního (respektive mezinárodního) projektu Bookstart – S knížkou
do života, jehož cílem je rozvíjet vztah dětí ke knížkám a čtení už od nejútlejšího věku.
Navázali jsme spolupráci s RC Andílek a semilským spolkem Semínko země, jehož lektorka
PaedDr. Lenka Hřibová připravila a vedla v knihovně v průběhu roku čtyři dopolední setkání
s programem pro maminky s malými dětmi.
Při vítání občánků v červnu a v prosinci byly rodičům miminek předány dárkové sady
z projektu Bookstart, obsahující leporelo, metodickou příručku pro rodiče, poukaz na
audioknihu a také čtenářský průkaz zdarma. Projekt má přispět k rozvíjení předčtenářské
gramotnosti nejmenších dětí a tím pádem i jejich vnímání, myšlení, fantazie a komunikačních
schopností. Rádi všechny rodiče s malými dětmi v knihovně přivítáme a budeme jim na
této cestě nápomocni. Snažíme se nabízet kvalitní výběr leporel a obrázkových knížek,
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encyklopedií, vzdělávacích her pro nejmenší i příruček pro rodiče z oblasti pedagogiky
a výchovy.
Tradičně také pracujeme s prvňáčky v rámci dlouholetého projektu Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka. Během prvního školního roku děti s paní učitelkou navštěvují
knihovnu, seznamují se s knížkami a plní různé úkoly, a v červnu jsou pak slavnostně
pasovány na čtenáře a odměněny knížkou, vytvořenou speciálně pro tento projekt. V roce
2018 to byla knížka Bráchova bota od Evelýny Koubové, kterou získalo 68 prvňáčků z obou
železnobrodských ZŠ. V rámci projektu jsme pro děti připravili také besedu a autorské čtení
se spisovatelkou Michaelou Fišarovou (leden 2018).
Zúčastnili jsme se celostátního projektu výchovy ke čtenářství Kde končí svět, který byl
tentokrát zaměřen na pohádky a knížky o zvířatech. Do literární a výtvarné soutěže k tomuto
projektu se zapojilo mnoho dětí z obou základních škol a družin. V knihovně se nám sešlo
přes 100 krásných obrázků zvířat a 16 literárních prací, ze kterých jsme vybrali ty nejlepší,
aby nás reprezentovaly na krajské přehlídce v Domě přírody v Dolánkách u Turnova. Zde
proběhlo v květnu 2018 vyhodnocení projektu a po celé léto tu byly práce dětí vystaveny.
Nejúspěšnější byl ve výtvarné soutěži Adam Doubek z 1. A ZŠ Školní a v literární soutěži děti
ze 4. A ZŠ Školní – Tomáš Jegr, Denis Yurych, Ema Šefrová a Tereza Malinová.
V regionálním projektu Čteme všichni, vypráví jen někdo… nás na oblastní přehlídce
dětských vypravěčů v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně 4. října 2018 reprezentovala
Natálka Hudská, která sem postoupila z květnového regionálního kola v Semilech.
Po celý rok jsme se snažili pracovat i s místními dětmi z okolí knihovny, vytvářet pro ně
v knihovně podnětné prostředí a nabízet jim nejen přístup k počítačům a prostor pro trávení
volného času, ale i aktivity související se čtením a přípravou do školy, a celkově na ně
výchovně působit.
Velký posun nastal v roce 2018 v záležitosti projektu nové knihovny. Po deseti letech příprav
projektu přestavby výměníku na Jiráskově nábřeží se od léta přistoupilo k realizaci. Od
srpna 2018 pracuje firma Brex na přestavbě výměníku podle projektu turnovského studia
Project A plus. Momentálně je hotové zateplení střechy a výměna oken a pracuje se na
přestavbě interiéru budovy, která by měla být dokončena v listopadu 2019. Nová knihovna
už má i své logo, které vzešlo ze soutěže návrhů studentů SUPŠS a jehož autorkou je dnes
už bývalá studentka Eliška Macháčková.
Rok 2019 by měl tedy být pro knihovnu zlomovým rokem dlouho očekávané změny
a stěhování do nových prostor. Ještě předtím nás čeká přechod na nový knihovní systém,
který by měl umožnit i modernizaci služeb včetně půjčování e-knih. Doufáme, že všechny
změny úspěšně proběhnou a přinesou novou kvalitu služeb čtenářům v novém krásném
a příjemném prostředí. Věříme, že to přiláká do knihovny příliv nových čtenářů. Těšíme se
na to, držte nám palce, ať se vše podaří.
Knihovna je pro vás otevřená od úterý do pátku v čase 9–17.30 hodin.
Dana Hudíková a Irena Matoušová
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
pondělí 4. 2.	Úřední den od 14 hodin
středa 13. 2. Šlápoty – změna: promítání videí z našich loňských zájezdů, promítání
a povídání o cestách pana Jiřího Novotného. Od 14 hodin v klubovně autoškoly na koupališti.
Občerstvení zajištěno. Proč změna? Protože v době sestavování plánu na rok 2019 jsme
neměli informaci o uzavření Národního muzea v únoru. Zájezd se uskuteční v náhradním
termínu 13. 3. 2019. Přihlášky platí.
pondělí 18. 2.	Ruční práce od 14 hodin
středa 20. 2.	Klub ONKO – DIA
středa 27. 2. Masopustní posezení od 14 hodin v klubovně na Poříčí. Hudba i občerstvení
zajištěno, dobroty od účastníků jsou vítány. Bude i tombola.
Od 1. 2. pan Josef Brynda přijímá závazné přihlášky na ozdravný pobyt v Chorvatsku se
zálohou 3 500 Kč. Přednost mají členové spolku. Cena týdenního pobytu je 7 000 Kč.
Upozornění – Přihlášky na jednodenní zájezdy přijímá vedoucí zájezdu vždy jeden měsíc
před konáním zájezdu (podle plánu). Usnesením výboru je rozhodnutí, kdo z přihlášených
se bez omluvy nezúčastní zájezdu, zaplatí polovinu ceny zájezdu.
Ruční práce se od 1. 2. konají každé pondělí od 14 hodin. Příprava na velikonoční trhy.
Upozorňujeme naše členy, že výroční členská schůze se bude konat ve středu 6. 3. od
14 hodin v zasedací místnosti MěÚ (budova „B“, 3. patro – využijte výtah). Nezapomeňte
členské průkazky a 80 Kč na zaplacení členského příspěvku na rok 2019.
Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. Aktuální informace
sledujte ve vývěsce na tržnici.
za výbor Marcela Minářová
Kontakty: neslysici@post.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233,
M. Paldusová: 724 462 219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 480 018 774,
724 531 270, M. Flajšmanová: 721 861 515

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Termíny prázdnin v roce 2019
Pololetní vysvědčení dostanou žáci základních a středních škol ve čtvrtek 31. ledna. V pátek
1. února je čeká zasloužený odpočinek v podobě pololetních prázdnin. Od dalšího týdne pak
začínají jarní prázdniny v některých okresech České republiky. Pro Liberecký kraj jsou jarní
prázdniny naplánovány na termín: 4.–10. března 2019. Velikonoční prázdniny připadnou na
18.–19. 4. 2019.
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
MŠ Na Vápence Železný Brod
Jak Nový přepral Starého a my se vydali na Antarktidu
I přesto, že rok 2018 už získal přívlastek „starý“, připravil nám všem v mateřské škole ještě
mnoho krásných chvil. Náramně jsme si užili advent, čas příchodu betlémského světla, ve
kterém je víra, láska a naděje. A také spousta radosti a rozzářených dětských očí. Hráli
jsme si na peklo a přitom zjistili, že je vlastně spravedlivé a když se chováme lidsky, nic
nám nehrozí. Hráli jsme divadlo o narození Ježíška, povídali si o symbolech a tradicích
Vánoc. Zdobili jsme školku, vyráběli dárečky, zpívali koledy, pekli cukroví, abychom mohli
pohostit pozvané rodiče. Přišlo jich opravdu hodně a nejedno oko zaslzelo dojetím, když
v oddělení Broučků hopsali čertíci a sněhuláci a u Zlatíček tančily sněhové vločky. Den poté
jsme se slavnostně nastrojili a trochu předčasně oslavili „školkový“ Štědrý den. Při čekání
na Ježíška jsme si připomněli staročeské vánoční tradice. Pouštěli jsme lodičky z ořechů,
házeli bačkorou, krájeli jablíčka, lili olovo, abychom věděli, co nás čeká, zapalovali františka.
Trochu netradičně nám přinesl Ježíšek dárky už před „štědrovečerním obědem“, který jsme
si vychutnali u slavnostně prostřené tabule. Několik dní jsme se pak neviděli, užili si svátky
doma s rodiči a tehdy se to stalo. STARÝ rok se popral s NOVÝM. A protože NOVÝ je
mladý a plný síly, tak vyhrál. A tak jsme se znovu sešli ve školce už v roce 2019. A nejen
s kamarády, ale i se třemi králi – Kašparem, Melicharem a Baltazarem.
Nový rok nám hned udělal velikou radost. Probudil totiž podřimující Sněhovou královnu a ta
konečně rozházela námi tolik očekávaný sníh. A tak jsme hned uspořádali ježdíkové závody
„kdo dřív, kdo dál“, postavili první sněhuláky, malovali do sněhu barvami, s čarodějem
Rampušákem jsme dělali pokusy, vyráběli jsme ledové šperky pro Paní zimu. Ale nejdůležitější
úkol na nás čekal, když se ve školce objevil smutný tučňák Ťuk. Slíbili jsme mu pomoc a
vydali jsme se na Antarktidu zachránit jeho kamarády, začarované do ledovce. Cestou jsme
pomohli i jiným zvířátkům, pro které zima není zas až tak příznivé roční období jako pro tučňáky
a nadělili jim kaštany, tvrdý chléb a jablíčka. Také jsme poznávali jejich stopy, nasbírali určený
počet šišek na topení, postavili krmítko z klacíků, určovali zvuky v okolí, vyšlapali do sněhu
sluníčko, sjeli kopec po igelitovém pytli, postavili ze sněhu další tučňáčky… Každé splnění
úkolu vyžadovalo nějakou vlastnost
pravých přátel a zachránilo tak vždy
jednoho Ťukova kamaráda, kterého
zlá Ledová královna začarovala do
kusu ledu. Ten naštěstí díky naším
vřelým srdíčkům (a pak v teple
školky) za chvíli roztál a my mohli
tučňáčky vrátit zas tam, kam patří
– domů na Antarktidu. Nyní už se
těšíme na další dobrodružství, které
nám zima ještě přichystá.
Jitka Jírová, ředitelka MŠ
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ZŠ Pelechovská Železný Brod
Dětský den
Ve spolupráci s FK Železný Brod budeme v sobotu 1. 6. 2019 na fotbalovém hřišti v Železném
Brodě pořádat Dětský den. Tímto vyzýváme spolky, ale i firmy či osoby zapálené do práce
s dětmi, které se zde chtějí prezentovat a připravit pro děti stanoviště, aby se ozvaly na
mob.: 602 182 776 nebo na e-mail: hartl.tomas@zspelechovska.cz. Pojďte s námi připravit
dětem nezapomenutelný zážitek a strávit společně příjemné odpoledne.
Tomáš Hartl

Základní umělecká škola Železný Brod
Srdečně vás opět zveme na další Žákovské matiné, které se uskuteční v úterý 19. února
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. Následující termíny žákovských
matiné pro letošní rok jsou: 19. 3., 16. 4. a 14. 5. 2019.
Dále se můžete těšit na tyto akce:
4. 3.	Koncert učitelů ZUŠ
10. 5.	Swingový večer pod taktovkou Rudy Müllera
22. 5. Podvečer s Dramaťákem – oblíbené závěrečné představení žáků LDO
18. 6.	Závěrečný koncert žáků
25. 6.	Závěrečný sborový koncert
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
Sklářská škola je součástí projektu NAKAP LK I.

Naše škola se zapojila do Projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
Libereckého kraje I (Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498), který
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je podpora polytechnického vzdělávání, které bylo naplánováno v Krajském
akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. Aktivity projektu budou probíhat ve
školním roce 2018/2019 a 2019/2020. Již v říjnu 2018 jsme na škole otevřeli kroužky pro
žáky ZŠ – Chemický kroužek a Technicko-umělecké hraní se sklem. Pro třídní kolektivy
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
8. a 9. ročníků ZŠ nabízíme projektové dny se zaměřením na obecnou, anorganickou
a organickou chemii. Pro žáky SŠ je určen Technicko-umělecký kroužek, který umožňuje
aktivity ve výtvarných i technických oborech. Třídní kolektivy naší školy se zapojily do
projektových dní iQLANDIA v Liberci. V listopadu se 3. a 4. ročník oboru Aplikované chemie
a Technologie skla zúčastnily programu Anorganická chemie a biochemie. Bližší informace
na http://www.supss.cz/cs/nakap-i/.
Libor Doležal, ředitel školy

Den otevřených dveří
Srdečně zveme všechny zájemce z řad žáků základních škol a jejich rodiče k návštěvě naší
školy a k podrobnému seznámení s jejím fungováním ve středu 6. února 2019. Pozvání
samozřejmě platí i pro pedagogy, výchovné poradce z místních i okolních škol a širokou
veřejnost. Na základě osobní návštěvy si lze vytvořit ucelenou představu o studiu jak
uměleckých oborů (Design skla, Produktový design), tak oborů ryze technických (Aplikovaná
chemie, Technologie skla) – a to včetně získání detailních informací k přijímacímu řízení
nebo možnostem získání stipendia. Pedagogové a žáci sklářské školy budou návštěvníkům
k dispozici od 8 do 16 hodin. Obor Technologie skla nabízíme po několikaleté odmlce na
základě zvýšeného zájmu a potřeb sklářského průmyslu nejen v jabloneckém regionu. Tento
obor je finančně podporován KÚ Liberec a firmou Preciosa a. s., která je jedním ze zdejších
důležitých zaměstnavatelů a má o absolventy velký zájem. Uchazeči o studium se podrobně
seznámí s koncepcí výuky, prohlédnou si moderně vybavené laboratoře, získají detailní
informace o přijímacím řízení a dalších mimoškolních aktivitách žáků. Informovat budeme
také o možnostech následného uplatnění v praxi nebo o studiu na vysokých školách. Těšíme
se na vaši návštěvu.
Ing. Vladimíra Bártlová, zástupkyně ředitele školy

Přijímací řízení
Technologie skla / Aplikovaná chemie
Zájemci o studium Aplikované chemie a Technologie skla předají přihlášku řediteli střední
školy nejpozději do 1. března. Ke studiu přijímáme rovněž starší uchazeče, kteří přiloží
k přihlášce životopis. Mohou také požádat o uznání předchozího vzdělání či o přijetí do
vyššího ročníku. Žádáme rodiče uchazečů a zletilé uchazeče o studium, aby na přihlášku
vyplnili uživatelské jméno datové schránky, pokud datovou schránku mají.
Design skla – 2. kolo s talentovou zkouškou
Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení s talentovou zkouškou pro obor 82-41-M/13
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů na úterý 12. března. Přihlášky ke studiu lze
podat na sekretariát školy do pátku 22. února 2019.
Více informací o přijímacím řízení na www.supss.cz/uchazec nebo na tel. č.: 483 346 162.
RNDr. Martin Smola, statutární zástupce ředitele školy
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PŘEDNÁŠKA No. 8 / MARTIN JANECKÝ
čtvrtek 14. února od 19 hodin

KC Kino Železný Brod
Studenti sklářské školy pořádají v pořadí osmou veřejnou přednášku zaměřenou na
prezentaci zajímavé osobnosti z oboru uměleckého zpracování skla. Pozvání do Železného
Brodu tentokrát přijal sklář Martin Janecký. Vzhledem k předpokládanému zájmu o tvorbu
tohoto autora se přednáška nekoná v aule sklářské školy, ale výjimečně v KC Kino.
Pár slov o přednášejícím
Martin Janecký (*1980) není absolventem zdejší sklářské školy, přesto má k Železnému
Brodu mimořádně vřelý vztah, který pravidelně potvrzuje svou přítomností ve sklářské huti
této školy. Martin Janecký znamená pro současné české sklo velmi mnoho – je jedním
z mála českých umělců, kterého v zahraničí zná opravdu každý, kdo se ve sklářském oboru
pohybuje. Byl zaměstnáván u špičkových designových návrhářů, umělců a architektů,
kterým pomáhal realizovat jejich díla a zdokonaloval tak svou techniku foukání a tvarování
skla. Je pravidelně zván na sklářská sympozia, umělecké školy a workshopy, aby se o svůj
talent podělil s umělci a sklářskými nadšenci po celém světě. Jeho specializací je „sklářská
sochařina“ a v USA vyučuje na vybraných školách jako jsou Corning Museum of Glass,
Penland School of Crafts, Tacoma Museum of Glass, Public Glass and Pilchuck Glass
School...
Antonín Košek, 4. ročník SUPŠS
Vstupné 30 Kč

volnočasové aktivity
	Středisko volného času Mozaika
Akce na únor
1. 2.
5. 2.
22. 2.
23. 2.
4.–8. 3.

Pololetní prázdniny na lyžích v Zásadě
Masopustní úterý v Mozaice
Výtvarné spaní
Výlet s „kačery“
Jarní prázdniny na lyžích – informace v Mozaice
Příměstský tábor s Mozaikou
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
ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora
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volnočasové aktivity
Provoz herniček
pondělí: 9–12 hodin – dopolední zábavná hernička s Míšou (říkanky, opičí dráha, tanečky)
úterý:
9–12 hodin – dopolední pohybová hernička pro nejmenší s Helčou
13–17 hodin – odpolední přednáškové centrum s Lenkou
(prostor pro přednášky, besedy a workshopy)
Pozor z důvodů školení zaměstnanců budou v termínu 22. 1.–12. 3. mimořádně úterní
herničky uzavřeny.
středa: 9–12 hodin – dopolední hernička s Klárou
čtvrtek: 9–12 hodin – dopolední mimi hernička s Klárou (laktační poradkyně, dula,
přednášky na téma miminka), přijít mohou i maminky s většími dětmi
pátek:
14.30–18 hodin – odpolední tvořivá hernička pro větší s Káťou
(pro školní děti a dospělé)
Nově nabízíme:
• víkendové sobotní herničky (16. 2., 16. 3., 20. 4., 18. 5.) vždy v čase 9–12 hodin
• pronájem prostor na dětské oslavy či jiné aktivity (setkávání) – 100 Kč/hodina, 80 Kč/hodina
(při pronájmu nad 5 hodin)
• hlídání dětí – potřebujete si dojít k lékaři, na nákup či na úřad? svěřte nám své dítě –
60 Kč/hodina
• permanentky a poukázky do centra – vhodné i jako dárek – 1 500 Kč/permanentka na
školní rok 2019/2020 (s neomezeným vstupem do herny), 300 Kč/poukázka na 10 vstupů
+ 2 zdarma

Přehled akcí na únor
2. 2. od 15 hodin Uzdravení ženy – ženský kruh na téma ženství, uzdravení ženské rodové
linie, cena 100 Kč
5. 2. od 13 hodin Ukázka Acces Bars – certifikovaná terapeutka L. Ackermannová vysvětlí
jeho účinky na tělo (metoda Barsy uvolňuje velice snadným způsobem z podvědomí všechny
bloky, přesvědčení, pocity a polarity...
přihlášky na mob.: 608 484 062)
7. 2. od 10 hodin Laktační poradna v rámci MIMI herničky s laktační poradkyní
M. Peukerovou (pravidelně 1× za měsíc)
9. 2. od 10 hodin Workshop Mohendžodáro pro ženy – starodávný tantrický rituál pro ženy;
zkrášlující a omlazující cvičení, které dodává ženám krásu a svěžest; pokud jste unavená
a chcete dostat novou životní šťávu, přijďte si zarelaxovat (pravidelně 1× za měsíc, rezervace
na mob.: 728 074 405)
10. 2. Tradiční Masopust – sraz na Malém náměstí
Ve 14 hodin předáme klíč od města do rukou pana Laufra. Ve 14.30 hodin se průvodem za
doprovodu kapely Lehotaje vydáme na cestu, která nás přes Trávníky zavede na Běliště.
Cestou se zastavíme u „travnických“ chalup na drobné občerstvení. Těšit se můžete na
tradiční masopustní masky a zabijačkové pochutiny, svatbu ženicha a nevěsty, pohřeb basy
a další doprovodný program. Přijďte i vy v maskách užít si s námi krásné a zábavné odpoledne.
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13. 2. od 16 hodin Klub samoživitelů – setkání na téma Alimenty – pomoc, rada s vyplněním
žádostí, předání zkušeností vše s odborníky ze sociálního odboru
14. 2. a 21. 2. od 10 hodin Masáže miminek v rámci MIMI herničky – lektorka R. Smetáčková
naučí různé techniky masáží, cena 400 Kč (za obě setkání)
16. 2. od 9 hodin Víkendová hernička s Míšou
17. 2. od 10 hodin Orient workshop pro dospělé – pravidelné nedělní tančení s lektorkou
H. Simmovou (1x za měsíc)
19. 2. od 16.30 hodin Lapače snů – tvořivý worshop s lektorkou M. Buluškovou, cena 400 Kč
23. 2. od 15 hodin Karneval s Andílkem – zábavné odpoledne plné hudby, tance, tvoření,
ale především dětí v maskách v sokolovně Železný Brod (malý sál), vstupné: 30 Kč (dospělí
i děti), předprodej vstupenek od 1. 2. v RC Andílek
26. 2. Hra a hračka – beseda a workshop s lektorkou PaedDr. L. Hřibovou na téma hraček
a her dětí, při které si nebudeme pouze povídat, ale zaměstnáme i ruce dle konceptu hry
německého přírodního pedagoga R. Hetticha
28. 2. od 10 hodin Beseda v rámci MIMI herničky s dulou M. Peukerovou o těhotenství,
porodu a šestinedělí
Připomínáme, že na přednášky, besedy a workshopy je nutné se přihlásit předem
a vstup je zahrnutý v ceně dané aktivity. Není-li uvedeno jinak je cena vždy 50 Kč/dospělí.

Benefiční koncert s K+M+B
Dne 6. 1. 2019 se v kostele sv. Jakuba Většího konal benefiční koncert na pomoc Barunce
Koutkové z Jablonce nad Nisou. Koncert s příjemnou atmosférou jsme pořádali spolu se
sborem My Gospel, který zazpíval hezké gospelové skladby. Na náročnou Barunčinu léčbu
se vybralo krásných 6 802 Kč. Děkujeme panu faráři za možnost pořádání koncertu v kostele
i vám všem, co jste přišli a přispěli!

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).
Pro zaplacení záloh č. účtu: 4309467379/0800 (Česká spořitelna, a. s.).
za RC Andílek Helena Simmová
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volnočasové aktivity
My Gospel Železný Brod
Náš sbor už funguje přes rok, je to vůbec možné? Vznikli jsme z nápadu a touhy jedné osoby,
aby tu něco takového bylo. Prvnímu setkání, které bylo 12. 10. 2017 na faře, předcházelo
velké napětí, zda se tady v Brodě najde někdo, koho by bavil gospelový zpěv. Očekávání
bylo naplněno, jelikož se sešlo 35 báječných lidí s touhou zpívat. Nejen první schůzku,
ale i všechny následující, podpořili naši gospeloví přátelé z Jablonce nad Nisou a Liberce.
V současné době fungujeme díky naší báječné sbormistryni Věrce Strouhalové, bez které
by náš sbor nebyl takový, jaký je!
Na začátku jsme se jmenovali Glass Gospel, ale čas a zkušenosti nám ukázaly, že název
MY GOSPEL, který neseme nyní, je pro nás daleko vhodnější. Za uplynulý rok za sebou
máme nespočet úžasných koncertů na různých místech a s báječnými diváky. Možná se
budete divit, ale každý koncert je pro nás jiný a jedinečný, protože každý nese jinou energii,
atmosféru a seskupení zpěváků. Důležité ale je to, že si každý užíváme naplno! Od listopadu
jsme uskutečnili v rámci mini turné koncerty s novu kapelou, o které více napíšeme v dalším
vydání zpravodaje.
Děkujeme, vám divákům, za podporu v roce 2018, panu faráři Juchovi za zázemí a teplo
při zkouškách, členům sboru za pilnost a energii se kterou pracují a TIC Železný Brod za
pomoc s propagací. Sbor se schází každý čtvrtek od 17 do 19 hodin na faře u kostela
sv. Jakuba Většího v Železném Brodě a dveře jsou stále otevřeny všem, kteří mají chuť se
přidat do naší velké „rodiny My Gospláků“.
za My Gospel Helena Simmová

	Skautské Středisko Údolí Železný Brod
klubovna: ul. Betlémská 733, Železný Brod
Oznamujeme, že nově zakládáme oddíl – vodní skauty pro děti od 5 do 10 let z Železného
Brodu a okolních vesnic (Líšného, Malé Skály, Radčic a…). Bližší informace osobně ve
skautské klubovně ve čtvrtek 7. února a každý následující čtvrtek vždy od 16 hodin.
Chceš-li zažít pravé vodní dobrodružství, přidej se k nám. Těší se na tebe Mýval, Bronťa,
Rita a Anežka. Více info na e-mailu: skauti.splzov@seznam.cz nebo na mob.: 774 182 675.
Ing. Bc. Hana Kleinová

Zo Čzs Železný Brod
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Železném Brodě srdečně zve na
tradiční Zahrádkářský ples, který se uskuteční v sobotu 2. února od 20 hodin v prostorách
restaurace Sport v sokolovně v Železném Brodě. K poslechu a tanci hraje skupina Gemini.
Připravena je bohatá tombola. Vstupné 100 Kč. Vstupenky je možno zakoupit od 21. ledna
2019 v předprodeji v Turistickém informačním centru Železný Brod.
Mgr. Ivan Mališ, předseda ZO ČZS
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Kamenický Klub Mládeže Horská Kamenice
Srdečně zveme na Kamenický ples, který se v letošním roce uskuteční v sobotu 16. února
od 20 hodin v sokolovně na Hrubé Horce. K poslechu a tanci zahraje kapela Druhá míza.
Připravena je hra o zajímavé ceny. Vstupné 120 Kč. Předprodej vstupenek za 100 Kč
probíhá v Turistickém informačním centru Železný Brod.
Jarmila Koňáková

Český červený kříž Hrubá Horka
Oznamujeme, že v termínu 10.–17. srpna organizujeme týdenní autobusový zájezd do
Moravskoslezských Beskyd. Ubytování a stravování je zajištěno v Rožnově pod Radhoštěm.
Předpokládaná cena: 4 800 Kč. V ceně je zahrnuta doprava, ubytování a polopenze. Srdečně
vás zveme za krásami Beskyd. Přihlášky nejpozději do konce února na mob.: 775 295 931
nebo e-mail:sirkova.marie@seznam.cz.
Marie Šírková

sport
HOSPoDA CUP 2019

sobota 9. března od 8.30 hodin

Městská hala Železný Brod
Pořadatelé Jan Tempel a Zděnek Hloušek vás opět po roce srdečně zvou na 12. ročník
tradičního turnaje v sálové kopané. Prezentace účastníků proběhne v čase 8.00–8.25
hodin. Více o akci na fb/hospodacuphalovyfotbalovyturnaj. Přijďte si užít příjemné sportovní
dopoledne.

T. J. Sokol Těpeře
V sobotu 2. února vás srdečně zveme na tyto dvě kulturní akce do těpeřské sokolovny:
od 14 hodin Dětský maškarní karneval – hry a soutěže pro děti
od 20 hodin Sportovní ples – k tanci a poslechu zahraje kapela Rytma z Jablonec nad Nisou

Sdh Jirkov
V roce 2019 vás srdečně zveme na tyto kulturní a sportovní akce do obce Jirkov:
sobota 9. února od 20 hodin Ples – v sokolovně v Jirkově hraje kapela Donaha, vstupenky
v předprodeji za 80 Kč na mob.: 604 334 294, na místě 100 Kč
úterý 30. dubna Pálení čarodějnic – akce se uskuteční po západu slunce za hasičskou
zbrojnicí, lampionový průvod vyjde v 19.30 hodin od restaurace Pod borovicí
sobota 20. července Jirkovská pouť (termín bude upřesněn)
sobota 17. srpna od 10 hodin Jirkovská proudnice – XII. ročník soutěže v požárním
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sport
sportu mužů a žen na hřišti za hasičkou zbrojnicí
Více o akcích na www.SDH-Jirkov.estranky.cz.

Tj Sokol Železný Brod A Fsa Jany Boučkové
V sobotu 15. února zveme všechny děti a jejich rodiče do sokolovny v Železném Brodě na
Maškarní bál pro děti. Rej masek, hry, soutěže, tanečky s Lenkou a s hudbou DJ Michala
Brožka začnou v 16 hodin. Připraveno bude ocenění pro nejlepší masku. Vstupné: 30 Kč
děti, 50 Kč doprovod. Těšíme se na vás.

	Ski areál Koberovy – Hamštejn
Oznamujeme, že vlek je v provozu od pondělí do pátku vždy v čase od 16 do 19.30 hodin.
O víkendech v čase 10 až 19 hodin. Provozní doba může být upravena dle aktuálních
podmínek. Jízdné činí 100 Kč (15 jízd) a děti do 5 let mohou jezdit zdarma. Přijďte si užít
parádní lyžovačku.

TJ Sokol Alšovice
Informuje, že Ski areál Dráček v Alšovicích je o víkendech v provozu od 9 do 16 hodin.
Podrobné informace najdete na fb/Dětský lyžařský vlek Dráček Alšovice.

OSTATNÍ
Jubileum Evy Vozkové
V únoru oslaví své krásné a kulaté životní jubileum paní Eva Vozková. Moudrá a obětavá
žena, která toho pro Železný Brod vykonala mnoho. Nedosti na tom, je stále velmi aktivní
v činnosti pro naše město a dění v Brodě je pořád předmětem jejího neutuchajícího zájmu.
Rodačka ze Železného Brodu zůstala věrna tomuto městu prakticky po celý svůj dosavadní
život. A od svatby s panem Jiřím Vozkou na začátku šedesátých let má stále stejné bydliště
na Pelechově, snad také proto, aby hezky z vršku viděla, co se v brodském ďolíku a na
protějších stráních šustne.
Informace vždy potřebovala. Jakpak by ne, vždyť byla dlouholetou kronikářkou Železného
Brodu. Nelze se divit jejímu výběru do této funkce, poněvadž je dcerou pana Františka
Sochora, učitele, kronikáře a autora známých Železnobrodských letopisů. Určitě v něm měla
velký vzor, protože městskou kroniku vedla vždy velmi pečlivě a nemalé množství informací
dovedla podat čtenáři srozumitelným jazykem. A hlavně – její zápisy se vyznačují krásným,
úhledným písmem.
Jako svou profesi si paní Eva Vozková vybrala učitelství. Určitě i zde byla ovlivněna svým
otcem. Díky kantořině působila v různých místech, namátkou jmenujme Želechy u Lomnice
nad Popelkou, Semily, Smrčí, Chuchelnu a samozřejmě i Železný Brod. Práce s dětmi
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OSTATNÍ
ji velmi bavila. Dokonale
splňovala
jakési
nepsané
pravidlo, že učitel nemá jen učit,
ale být současně aktivní rovněž
ve společenském dění. V jejím
případě to neplatí jen pro Brod,
ale také pro místa její učitelské
štace.
Profesi učitele si stejně jako
ona vybral i její muž. Oba mají
dodnes velmi rádi, když se čas
od času sejde celá rodina, nejen
jejich dvě děti, ale pochopitelně
i všechna vnoučata.
A co její koníčky? Bezesporu je to četba a pak
také historie našeho regionu. Dříve to bylo ještě
cestování. Oblíbených míst má několik, snad se
nebude zlobit, když prozradím, že jedno z nich jsou
malé lázně v Jeseníkách Karlova Studánka. Ráda
také jezdí do naší družební obce Chvalíkovic, kde
ji mají velmi rádi. A když jsou Chvalíkovičtí v Brodě,
například na Skleněném městečku, nikdy na „svou“
Evu nezapomenou.
Paní Eva Vozková byla dlouholetou členkou redakční
rady sborníku Od Ještěda k Troskám. Aby takříkajíc
nevyšla ze cviku, stále je členkou redakční rady
našeho Železnobrodského zpravodaje. A členkou,
věřte tomu, stále velmi platnou, se zajímavými
názory, s nadhledem.
Milá Evo, dovol mi, prosím, abych Ti jménem
všech občanů města popřál co nejsrdečněji k tomu
Tvému jubileu, samozřejmě hlavně zdraví, ale také,
ať Tě neopouští Tvůj dosavadní elán a úsměvy,
kterými dokážeš obdařit lidi kolem sebe. A sluší se
poděkovat jubilantovi, v tomto případě Tobě, co vše
jsi pro Železný Brod udělala.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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OSTATNÍ
Omluva
V lednovém zpravodaji byla otištěna tato fotografie,
u které bylo uvedeno nesprávné jméno autora. Autorem této
fotografie je pan Tomáš Hilger. Touto cestou se tedy panu
Tomáši Hilgerovi omlouváme.

Vzpomínky našich spoluobčanů
Hospoda?
Nedávno mne zastavil jeden pán s otázkou, kde se nacházela Haklova hospoda. Tato byla
v dnešní Štefánikově ulici č. 34 – nynější majitelé jsou bratři Brožkovi. Hospoda byla
vybavená malou kuchyňkou a velikým sálem.
Můj dědeček byl kovář Jan Janoušek, později obchodník s uhlím a stavebními potřebami,
bytem též ve Štefánikově ulici č. 238, čili soused Haklovy hospody. Jako dítě mne tam
posílal se džbánkem pro pivo. Pan Hakl byl v té době už starší pán.
Další osud hospody byl ten, že ji koupil můj dědeček Janoušek se svým švagrem panem
Václavem Václavů napolovic. Později svoji polovinu daroval svému nevlastnímu synu panu
Josefu Patkovi. Ale to už je dávná historie…
s pozdravem Hana Gromová

FOKUS Semily, z. s.
Nabízíme dvě sociální služby – sociálně terapeutické dílny a ambulantní a terénní sociální
rehabilitaci. Obě služby jsou určeny osobám s duševním onemocněním, s mentálním
postižením a s kombinovanými vadami. Věkové rozmezí našich klientů je od 16 do
64 let, provozní doba je denně od 7.30 do 15 hodin. Naším posláním je podpora klientů
v získávání pracovních a sociálních dovedností, které jim umožňují plnější začlenění
do běžné společnosti. V rámci pracovní terapie uživatelé rozvíjejí své pracovní návyky
a dovednosti v dílnách, které máme i dobře vybavené a zařízené. Ve výtvarné dílně zkoušíme
různé výtvarné techniky. Díky rodičům uživatelů máme keramickou pec, ve které vypalujeme
výrobky z naší keramické dílny. V šicí dílně umíme ušít např.: tašky, pyžamožrouty apod. Nová
je řemeslná dílna, kterou jsme mohli zřídit díky příspěvku Nadaci Euronisa a učíme se zde
práci nejen s pedigem. Dílna na výrobu svíček je velice oblíbená a zkoušíme neustále nové
tvary, krystalický vosk, bublinky. Ve cvičné kuchyni zvládáme jednoduché vaření a pečení.
Máme velkou zahradu se skleníkem, kde pěstujeme zeleninu. Oblíbená je muzikoterapie
a fotokroužek, dokonce jsme vydali kalendář s fotografiemi uživatelů. Nezapomínáme na
relaxaci, na společné výlety, kulturu, sport, internet. Pravidelně mapujeme potřeby uživatelů,
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snažíme se z nich vycházet při poskytování služby, pomáháme s hledáním zaměstnání.
Velikým úspěchem je zkušební zapojení do pracovního procesu dvou uživatelů. Sociální
rehabilitace nabízí nácvik a pomoc se zajišťováním bydlení, péče o domácnost, hygieny,
hospodaření s penězi, doprovod k lékaři apod. Uživatelé se naučí fungovat co nejvíce
samostatně doma. Důležitá je též možnost setkávání se s lidmi s podobnými potížemi.
FOKUS je spolek, nejsme tedy příspěvková organizace města nebo kraje. Proto je obtížnější
získávat dostatek finančních prostředků na naši činnost. Dotace z MPSV prostřednictvím
LB kraje pokrývá náklady na mzdy a na část provozních nákladů. Na zbývající provoz
získáváme finance na základě žádostí, projektů a sponzorských darů. Financování
sociálních služeb má být vícezdrojové, a proto se obracíme s žádostmi o finanční podporu
i na města a obce, odkud nám klienti dojíždějí. Našich služeb ze Železného Brodu využívá
šest klientů a vidíme u nich pokroky v soběstačnosti, arteterapii, komunikaci. Děkujeme
tímto Městu Železný Brod za příspěvek, který jsme použili na částečnou úhradu provozních
nákladů. Věříme v podporu i pro rok 2019. Samozřejmě nabízíme případným zájemcům
o naši službu, že nás mohou kdykoliv navštívit, prohlédnou si naše zařízení.
Více na www.fokussemily.cz, fokussemily@seznam.cz, mob.: 774 083 085.
Jarmila Kuželová

HÁDANKA
Velice mile nás překvapil váš zájem o novou podobu hádanky. Ačkoliv víme, že není zrovna
snadné najít zakroužkovaná písmena, celých 16 osob je úspěšně našlo. A za správné znění
lednové hádanky, kterým bylo slovo – Sněhulák, získala paní Eva Novotná permanentku
na Železnobrodské divadelní hry. Gratulujeme. Jaké je znění únorové, nám můžete posílat
na e-mail: info@zelbrod.cz či telefonovat na tel. č. 483 333 999 opět do 10. dne daného
měsíce. Hrajeme o dvě vstupenky na divadlo „Když se zhasne“ (13. 3.).
Znění únorové hádanky:
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inzerce
Neváhejte a inzerujte v Železnobrodském zpravodaji!!!
Podmínky inzerce zde:
• níže uvedené ceny jsou vč. DPH
• sleva od prvního opakování inzerátu v kalendářním roce činí 5 %
• kontakt: 483 333 999, zpravodaj@zelbrod.cz
Inzerce řádková (pouze pro fyzické osoby)
• cena 1,5 Kč / znak (včetně mezer)
Obrázek
• cena 50 Kč / ks
černobílá

barevná obálka

uvnitř

vnitřní str.

62 × 44 mm (1/8 str.)

500 Kč

800 Kč

62 × 90 mm (1/4 str.)

800 Kč

1 200 Kč

128 × 90 mm (1/2 str.)

1 300 Kč

1 900 Kč

128 × 183 mm (1 str.)

2 200 Kč

3 000 Kč

Inzerce plošná

Prodej slepiček
Červený Hrádek
prodává slepičky z vlastního
chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell-typu Araukana
(stáří 14–19 týdnů).
Cena 159 Kč – 205 Kč/ks
Prodej 26. února od 16.30 hodin na autobus. nádraží
v Železném Brodě

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky

Více info na mob.:
601 576 270, 728 605 840
v po–pá: 9–16 hodin
www.drubezcervenyhradek.cz
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