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ÚVODní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
je před námi listopad, měsíc, ve kterém si bude celá naše společnost připomínat jeden
z milníků novodobé historie, 30. výročí sametové revoluce. Všichni víme, že po 17. listopadu
1989 došlo v našem státě k velkým společenským změnám, které se dotkly každého
obyvatele tehdejšího Československa. A samozřejmě ani Železný Brod nebyl výjimkou.
Bezesporu řada Broďáků přivítala změnu politického režimu. Drtivá většina využila možnosti
cestovat po světě bez administrativních a jiných omezení. Ve městě byly založeny některé
politické strany a hnutí, přestože mnoho z nich do dnešní doby nevydrželo. Občané se opět
začali sdružovat ve spolcích a je potřeba říci, že spolková činnost je nyní v našem městě
bohatá a do značné míry pozitivně určuje kvalitu života v Brodě.
Postavení města v rámci státu se za posledních třicet let významně změnilo. Nejde jen
o svobodné volby a větší samostatnost samosprávy při rozhodování o věcech obecních. Asi
nejvýznamnější je skutečnost, že Železný Brod je obec s rozšířenou působností. Řadí se tak
mezi 204 obcí v České republice se stejným postavením. Patří dík tehdejšímu vedení města,
že se mu podařilo po nelehkých jednáních takto zvýšit prestiž Železného Brodu.
Proměnu města můžeme rovněž vnímat přes vzhled Brodu. Převládající minulou šeď
vystřídaly nové barevné fasády, některé budovy z města zmizely, některé byly opraveny nebo
se objevily nové stavby. Historická část města se stala vesnickou památkovou rezervací
a vesnickou památkovou zónou se všemi výhodami a nevýhodami z toho plynoucími.
Bohužel k polistopadovému období se váží také negativa. Snad nejvýrazněji si je Broďáci
spojují se zánikem podniku Železnobrodské sklo. Firma dávající práci stovkám lidí, místních
i přespolních, vyvážející své výrobky do celého světa. Naneštěstí likvidace byla tak důkladná,
že ani později nemohla být výroba byť jen zčásti obnovena, jako v případě podobných
podniků v jiných městech. A je smutné, že stát, odpovědné orgány ani majitel nejsou schopni
přivést jiného investora, takže nám ve městě chátrá ještě poměrně zachovalý výrobní areál.
Pochopitelně se tato skutečnost odráží i v jiných sférách života našeho města. Máme tím na
mysli dojíždění části obyvatel za prací do širokého okolí, nákupy mimo Železný Brod, s tím
související zavírání malých obchodů a provozoven, neutěšenou situaci okolo hotelu Cristal
apod. O to více je třeba vážit si těch, kteří přes ztížené podmínky v Brodě podnikají.
Před třiceti lety byla v prvních dnech a týdnech sametové revoluce atmosféra do určité míry
uvolněná a přátelská. Ale situace se značně změnila. Mnoho ideálů té doby vzalo za své,
ať už z objektivních příčin nebo za podivných okolností. Společnost se hodně rozdělila.
Pozorujeme v ní netolerantnost, neúctu k druhé osobě, závist, pomluvy, osočování.
Přejme si navzájem, aby po dalších třiceti letech budoucí generace našly v životě Železného
Brodu výrazně více kladného než záporného.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod z 15. zasedání
konaného dne 23. 9. 2019
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 15. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 14. schůze Rady města Železný Brod
schvaluje jmenování komisí pro zajištění inventarizace za rok 2019 a schvaluje jmenování
likvidační komise pro období 10/2019–09/2020 a schvaluje plán inventur za rok 2019
schvaluje uzavření Dohody č. 2 o změně Smlouvy o zpracování mzdové agendy
(implementace eNeschopenky) s těmito příspěvkovými organizacemi: MŠ Na Vápence,
MŠ Slunečná, MŠ Stavbařů, ZŠ Školní, ZŠ Pelechovská, ZUŠ Železný Brod, SVČ Mozaika,
ZŠ Pěnčín a SUPŠS Železný Brod
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 165/7R/2019 uzavřené mezi Městem Železný
Brod a firmou Ing. Jan Zelenka, IČO 72751762 na opravu střechy a fasády na budově
ZŠ Pelechovská
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 103/59R/2018 uzavřené mezi Městem Železný
Brod a firmou BREX spol. s r. o., IČO 40232549 na stavební práce v rámci projektu „Knihovna
s multifunkčním sálem st. p. č. 714/1, p. p. č. 711/1, 710/2, k. ú. Železný Brod“
bere na vědomí seznámení s vítězem stavby dětského hřiště na Spořilově v Železném
Brodě č. p. 147 a 148/1 mezi oslovenými uchazeči, kterým se stala firma TR Antoš, s. r. o.,
IČO 48152587 za cenu 151 618 Kč vč. DPH
souhlasí s udělením výjimky z Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání
zakázek a veřejných zakázek na akci „Oprava povrchů komunikací v Železném Brodě
– Rafanda“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na pokládku asfaltových povrchů
komunikací v rámci této akce se spol. SaM silnice a mosty a. s., IČO 25018094 za cenu
454 792 Kč bez DPH
schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Železný Brod a TS města Železný Brod, s. r. o.,
IČO 27260887 na opravu povrchů komunikací v Železném Brodě, cena díla 1 210 871 Kč
vč. DPH
bere na vědomí zprávu z jednání bytové komise dne 10. 9. 2019
schvaluje přidělení bytů v Žel. Brodě: 1) č. 3 o vel. 3+1, Vaněčkova 407, nájemné 92 Kč/m2;
2) č. 40 o vel. 2+1, Jiráskovo nábřeží 714, nájemné 104 Kč/m2; 3) č. 12 o vel. 1+1,
Vaněčkova 431, nájemné 95 Kč/m2; 4) č. 2 o vel. 1+1, Husova 590, nájemné 55 Kč/m2;
5) č. 1 o vel. 0+1, nábřeží Obr. míru 580, nájemné 55 Kč/m2

Usnesení Rady města Železný Brod z 16. zasedání
konaného dne 14. 10. 2019
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 16. schůze Rady města Železný Brod v doplněném znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 15. schůze Rady města Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 7/2019/RM
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radnice informuje
schvaluje dotace z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory
organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2019 v rámci
2. termínu výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních smluv
na tyto dotace: 1) T. J. Sokol Bzí, IČO 70902178 – 6 480 Kč na IV. Bzovský divadelní
podzim; 3 200 Kč na Tradiční bzovské vánoční trhy; 2) SDH Železný Brod, IČO 43257739
– 8 552 Kč na Stany pro kulturní činnost v areálu hasičského cvičiště; 12 817 Kč na projekt
Malý Soptík – soutěž dětí MŠ ze Železného Brodu a okolí; 3) SDH Těpeře, IČO 64668291
– 12 400 Kč na Vybavení statutárních zástupců sboru vycházkovými uniformami; 4) RC
Andílek, IČO 4885031 – 8 480 Kč na Tatínkův festival; 3 807 Kč na Letní venkovní herničky;
10 520 Kč na Mikulášské odpoledne s Andílkem; 5) Marie Šírková – 12 000 Kč na Aktivity
pořádané MS ČČK – kulturní a společenské akce; 6) DS Tyl Železný Brod, IČO 22858661
– 15 000 Kč na Brožuru a plakáty o činnosti spolku DS Tyl Železný Brod; 7) ZO ČZS
Železný Brod, IČO 60253681 – 9 088 Kč na Opravu spolkové klubovny; 8) Junák – český
skaut, středisko Údolí Železný Brod, IČO 60252944 – 29 664 Kč na Letní skautský tábor
a další akce pro děti pořádané skautským střediskem; 15 200 Kč na Dataprojektor a plátno;
9) SDH Jirkov, IČO 64668011 – 26 880 Kč na Kulturní akce SDH Jirkov; 10) KKM Horská
Kamenice, IČO 1579053 – 3 464 Kč na Pohádkovou cestu a oslavu dne dětí; 18 612 Kč
na Celoroční provoz klubovny KKM 2019; 3 040 Kč na Kulturní akce KKM v roce 2019;
11) BZOS Bzí, IČO 27022048 – 4 800 Kč na Adventní koncert v kostele Nejsvětější Trojice
ve Bzí; 35 816 Kč na XIV. Staromilskou pouť; 12) ČZ ZO Jirkov, IČO 75078708 – 30 000 Kč
na Opravu podlah a výměnu podlahové krytiny, malířské práce v klubovně; 12 000 Kč na
Provozní náklady na činnost spolku, moštárny a klubovny ČZS, údržbu veřejných prostor;
13) T. J. Sokol Těpeře, IČO 01877216 – 6 888 Kč na Mikulášskou besídku 2019; 19 654 Kč
na projekt Do každého moderního Sokola, digitalizace je potřeba; 14) My Gospel,
IČO 7553552 – 8 900 Kč na projekt Hudba je lék a neschvaluje žádosti na tyto dotace:
1) RC Andílek, IČO 4885031 – 1 200 Kč na Skleněné městečko; 2) KKM Horská Kamenice,
IČO 1579053 – 4 800 Kč na Celoroční činnost KKM v roce 2019
schvaluje dotace z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě
na rok 2019 v rámci 2. termínu výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření
veřejnoprávních smluv na tyto dotace: 1) HO Železný Brod, IČO 07068174 – 12 400 Kč na
Provozní příspěvek na tréninkovou činnost; 2) SDH Těpeře, IČO 64668291 – 11 786 Kč na
Zimní přípravu mladých hasičů; 8 068 Kč na 8. ročník Bzovsko-Těpeřského poháru mladých
hasičů a okrskovou soutěž dospělých; 3) SDH Jirkov, IČO 64668011 – 8 620 Kč na Sportovní
činnost SDH Jirkov; 4) KKM Horská Kamenice, IČO 1579053 – 3 200 Kč na Sportovní
aktivity KKM, speed badmintonový turnaj 2019; 5) TJ Sokol Hrubá Horka, IČO 16388933 –
20 000 Kč na Vybudování nového přístřešku (kolny) na mantinely a neschvaluje žádosti na
tyto dotace: 1)T. J. Sokol Bzí, IČO 70902178 – 3 120 Kč na Nákup míčů na volejbal; 2) SDH
Těpeře, IČO 64668291 – 13 775 Kč SH na Sportovní činnost všech družstev hasičů SDH
Těpeře a jejich materiálové zabezpečení; 3) TJ Sokol Železný Brod, IČO 777273565 –
8 000 Kč na Sportovní pomůcky pro oddíl stolního tenisu TJ Sokol Železný Brod

4

schvaluje dotace z Programu podpory sociálních služeb v Železném Brodě na rok 2019
v rámci 2. termínu výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních
smluv na tyto dotace: 1) Fokus Semily, IČO 22871080 – 13 000 Kč na Sociálně terapeutické
dílny ve Fokusu; 2) Služby sociální péče TEREZA, IČO 00193771 – 6 000 Kč na Zkvalitnění
poskytovaných služeb klientce s postižením za účelem jejího rozvoje; 3) Most k naději,
IČO 63125137 – 7 000 Kč na Terénní program pro osoby ohrožené drogou; 4) Compitum,
IČO 26571129 – 19 000 Kč na Terénní SAS Compitum; 5) Sdružení TULIPAN,
IČO 26672472 – 3 000 Kč na Ocenění pečujících osob LB kraje 2019
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 49 899 Kč Ochranovskému sboru při ČCE v Železném
Brodě na dokončení opravy fasády a soklu u budovy kaple Jednoty bratrské, Komenského
603, Železný Brod a schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace
souhlasí s převodem obrazu V. Čecha z roku 1960 (olej na plátně) své příspěvkové
organizaci Městskému muzeu Železný Brod do sbírkového fondu
schvaluje výsledky veřejné podlimitní zakázky na dodávky „Nákup zemního plynu pro
město Železný Brod“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem LAMA energy a. s.,
IČO 28262026 za nabídkovou cenu 3 159 594 Kč bez DPH, za MWh bez DPH nabídková
cena MO 496,40 Kč za MWh, SO 497,90 Kč za MWh
bere na vědomí dodávku a montáž spínacích a měřících pilířů od firmy
ELEKTROCABLE, s. r. o., IČO 27334228 za celkovou cenu 158 315 Kč bez DPH
schvaluje nájem části pozemku pč. 3306/3 v k. ú. Železný Brod po dobu stavby nové lávky
za cenu 6 660 Kč/rok (osvobozeno od DPH) a schvaluje uzavřít nájemní smlouvu mezi
Povodím Labe, IČO 70890005 a Městem Železný Brod na výše uvedené
souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo č. GHAIP004852D se společností
GORDIC, spol. s r. o., IČO 47903783
schvaluje uzavření smlouvy na opravu povrchů chodníku na Jiráskově nábřeží se
společností TS města Železný Brod s. r. o., IČO 27260887 za cenu 593 400 Kč bez DPH
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4016363/
VB/02 mezi Městem Železný Brod a firmou ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 na zřízení
věcného břemene na pozemek pč. 961 v k. ú. Železný Brod
schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku pč.712/1 v k. ú. Chlístov u Železného
Brodu ve smyslu budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení
distribuční soustavy na dotčené nemovitosti a provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci
a povinnost budoucí povinné výkon těchto práv strpět a schvaluje uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu číslo:
IV-12-4018177/VB/3, akce „JN-Žel.Brod,Chlístov-ppč.79_28;SV,kNN,SS“ mezi Městem
Železný Brod a firmou ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v čp. 75 – část obce Jirkov, obec Železný Brod
pro konání kulturní akce dne 23. 11. 2019, za cenu 200 Kč vč. DPH, akci pořádá SDH Jirkov,
IČO 64668011 a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na výše uvedené mezi SDH Jirkov
a Městem Železný Brod
souhlasí s uzavřením smlouvy č. 13871862 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
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radnice informuje
životního prostředí České republiky na akci Snížení energetické náročnosti VO Železný
Brod – Bzí – MŽP2019 na částku 457 539 Kč
schvaluje záměr pronájmu prostoru k podnikání v budově s čp. 500 – ul. Masarykova, která
je součástí pozemku pč. 785 v k. ú. Železný Brod, za účelem pořádání prodejních akcí pro
veřejnost v roce 2020 (pozn.: termíny SeconHandu Lucky Miky v roce 2020 budou: 13. 1.,
16. 3., 20. 4., 18. 5., 15. 6., 20. 7., 14. 9., 12. 10., 16. 11., 14. 12. – změna termínu vyhrazena)
Poslední veřejné zasedání zastupitelstva Města Železný Brod roku 2019 se uskuteční
2. 12. 2019. Zasedání je vždy od 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ „B“ (3. patro).

	Odbor životního prostředí
Otevírací doba sběrného dvoru
Připomínáme, že od listopadu do února bude sběrný dvůr v Železném Brodě (ul. Příkrá 140)
otevřen pouze takto:
pondělí, středa, pátek:
9–16 hodin
úterý, čtvrtek: 		
9–14 hodin
sobota: 			
9–12 hodin
Více informací na mob.: 722 036 373.

Nové kontejnery na kovový odpad
V Železném Brodě byly instalovány čtyři nové kontejnery na kovový odpad, a to v ulicích
Masarykova (u bývalého Exathermu), Na Vápence (u č. p. 792 – obchod), Na Vápence
(křižovatka nad školkou) a v Křížové ulici. Do těchto kontejnerů patří drobnější kovový
odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – plechovky od nápojů a konzerv,
kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další
drobné kovové odpady.
Rozhodně do kontejnerů nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové
nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení
složená z více materiálů. Děkujeme, že třídíte správně.
Mgr. Martin Hoření, OŽP

Letáky o kontrole pitné vody – pozor na nekalé obchodní praktiky
V současné době se ve schránkách často objevují letáky nabízející rozbory pitné vody (letáky
se periodicky opakují již od roku 2014) za neuvěřitelně akční ceny a to pracovníkem, který
k vám rovnou dojede. Je nutno upozornit, že se ve většině případů jedná o prodejce filtrů
vody. Jejich rozbor zcela jistě „něco“ ve vodě „prokáže“, a proto vám okamžitě nabídnou,
dle jejich názoru, nezbytné filtry vody. Tyto filtry jsou většinou velice drahé a stávají se
i případy, kdy svou nepozorností zákazník již při podpisu dokumentu o odběru vody vlastně
podepsal kupní smlouvu na odběr filtru. Zpětný odstup od smlouvy je pak poměrně náročný.
Několik informací, které je vhodné znát před případným objednáním rozboru vody:
Rozbory vody se provádějí zejména dle vyhlášky MZ 252/2004 Sb. a to akreditovanou
laboratoří (seznam akreditovaných laboratoří je např. na https://www.cai.cz).
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Základní nebo tzv. krácený rozbor vody je prováděn na 22 ukazatelů a jeho cena se pohybuje
kolem 1 000 Kč, úplný rozbor je prováděn na 65 ukazatelů a stojí kolem 10 000 Kč.
Kontrolu pitné vody z veřejného vodovodu není nutné provádět. Provozovatel vodovodu je
povinen nechat provádět rozbory jakosti vody pouze v akreditovaných laboratořích. V našem
okolí je to zejména akreditovaná laboratoř Útvaru kontroly jakosti Severočeské servisní.
Další kontrolní rozbory provádějí přímo krajské hygienické stanice jako součást kontrol
plnění povinností dodavatele pitné vody. Podrobnější informace o kvalitě vody z vodovodu
provozovatelů najdete na internetových mapách (např. https://uap.scvk.cz/kvalita) nebo se
lze informovat na tel. č.: 601 267 267 a 840 111 111.
Vždy si před odběrem vody ověřte místo a sídlo firmy (popř. IČO) firmy provádějící rozbor,
způsob, jakým bude vzorek odebrán, na co bude testován, kde bude testován (akreditovaná
laboratoř) a jeho cenu. Solidní firmy mají tyto informace na svých internetových stránkách
včetně doporučení, jak postupovat při odběru a jak při překročení limitních hodnot klíčových
mikrobiologických, fyzikálně-chemických a organoleptických ukazatelů. V případě, že si
nejste jisti solidností firmy, raději nic neobjednávejte. Pokud máte nejasnosti, potřebujete
získat nějaké další informace či rady, obraťte se telefonicky, e-mailem nebo osobně na
pracovníky OŽP – vodoprávní úřad.
Mgr. Martin Hoření, OŽP – vodoprávní úřad

	Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Zahájení prací na zateplení sokolovny
Ve středu 9. října bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby, na jejímž konci bude zateplený objekt
sokolovny v Masarykově ulici v Železném Brodě. Dle smlouvy by vše mělo být hotovo na konci srpna 2020.
Během prací dojde k zateplení celého objektu vč. střech a výměny okenních a dveřních
výplní. Práce byly zahájeny v polovině října s tím, že budou provedeny takové práce, které
neovlivní nadcházející zimní období. Poté budou práce přerušeny a znovu začnou v jarních
měsících. Zateplení objektu sokolovny je podpořeno příspěvkem Operačního programu
Životní prostředí 2014–2020.
Chtěli bychom požádat obyvatele a návštěvníky města o shovívavost při návštěvě sokolovny
a jejího bezprostředního okolí, bude snahou města i zhotovitele co nejméně omezovat
prostor okolo objektu sokolovny, ale v souvislosti se stavebními pracemi je nutno vždy počítat
s určitým omezením a snížením komfortu. Za toto se předem omlouváme, ale věříme, že
výsledek bude stát za to.
Akce zateplení sokolovny je součástí soustavné péče o celý objekt sportovního centra,
kterému již byla zateplena sportovní hala, rekonstrukcí prošla palubovka sportovní haly,
modernizace se dočkaly obě části ubytovny a v letošním roce byly také vybudovány toalety
u restaurace. Modernizováno bylo topení sokolovny a to tak, že i nyní je topným médiem
voda a nikoliv neefektivní pára. Po dokončení zateplení bude ještě zbývat úprava suterénu
na šatny a sociální zařízení v přízemí a celý objekt tak bude z velké části opraven
a modernizován. Poté projde úpravou i venkovní areál. Sportovní centrum tak bude naplňovat
svůj název a bude umožňovat kvalitní sportovní vyžití nejen všem občanům našeho města.
Mgr. Martin Řehák, vedoucí OÚP a RR
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO Žb
Turistické informační centrum (náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, tel. č.: 483 333 999,
778 527 000)
V listopadu je otevřeno: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin, so: 9–12 hodin.

Předprodej vstupenek
Met opera – přímé přenosy (kino Jitřenka Semily) – jednotné vstupné 350 Kč, zahrnuje
i odvoz z opery po skončení přenosu
9. 11. od 18.45 hodin G. Puccini: Madam Butterfly
23. 11. od 18.45 hodin P. Glass: Achnaton
Bozkov – koncert kapely Turbo (9. 11. od 20.30 hodin) v sokolovně, vstupné: 250 Kč
Bzí – divadelní představení Charleyova teta (16. 11. od 19 hodin), vstupné: 50 Kč
Sportovní centrum Železný Brod
16. 11. od 20 hodin Společenský ples (pořádá TJ Sokol Železný Brod) – vstupné: 100 Kč
1. 12. od 16 hodin Mikulášská besídka (pořádá RC Andílek) – cena: 100 Kč bez balíčku,
150 Kč s balíčkem
Městské divadlo Železný Brod
– předprodej vstupenek probíhá i na portále www.evstupenka.cz
4. 11. od 19 hodin Světýlko pro maminku s Karlem Voříškem, vstupné: 190 Kč
12. 11. od 19 hodin Čarodějky v kuchyni – M. Dolinová a S. Pogodová (Mamut Agenci Konice),
vstupné: 350 Kč
16. 11. Noc divadel – festival, Studio Hamlet Železný Brod
26. 11. Anastasia – léčivé divadlo Gabriely Filippi, vstupné: 330 Kč
16. 12. Dva nahatý chlapi – M. Zounar a M. Kraus (JT Promotion, s. r. o. Plzeň),
vstupné: 330 Kč
Více na www.zeleznybrod.cz

městské divadlo
SVĚTÝLKO PRO MAMINKU S KARLEM VOŘÍŠKEM
pondělí 4. listopadu od 19 hodin

Projekt Marianny Ehrenthal, jehož cílem je vytvořit zázemí a stabilní i mobilní místo podpory
a pomoci maminkám, kterým zemřelo dospělé dítě.
Hostem večera je televizní moderátor Karel Voříšek (* 1963), který v roce 2014 napsal
s doc. Jitkou Vysekalovou knihu Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu. O rok později mu
vyšla kniha básní Osudová životních šansoniérů a v roce 2016 kniha Štěstí se dá naučit.
Jedná se o osobní zpověď, jak se dá naučit štěstí. Mluví zde o svém partnerském vztahu
i o chvílích, kdy přišel o práci. V knize jsou také recepty, jak na strachy a obavy, jak se naučit
žít sám se sebou i s lidmi kolem, jak na lásku, na hádky a… Zatím posledním literárním
počinem je kniha Žij teď: Cesta za ajurvédou. Během večera si s Karlem budeme povídat
nejen o jeho knihách, ale i o životě a příhodách z natáčení…
Pořádá Marianne Ehrental
Vstupné 190 Kč – předprodej probíhá v TIC Železný Brod
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městské divadlo
ČARODĚJKY V KUCHYNI

úterý 12. listopadu od 19 hodin
Co se stane, když osud svede dvě zralé ženy, které se dlouhá léta
nenávidí, do televizní kuchařské „šou“? To vše zjistíte v brilantní
komedii kanadské autorky Caroliny Smithové v hlavní roli s Michaelou
Dolinovouu a Sandrou Pogodovou. Pořádá Mamut Agenci Konice.
Vstupné 350 Kč – předprodej probíhá v TIC Železný Brod

TRAPAS NEPŘEŽIJU! ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ
středa 13. listopadu od 8 hodin

Rychlá pomoc slušného chování v autě, na rautu, v kině i na schůzce s Michaelou Dolinovou
a Ladislavem Ondřejem.
Karel Louda je žák 8. B a přichází do nové školy v novém městě. Bojí se nového kolektivu,
nových učitelů, sousedů a HOLEK! Na pomoc mu přijde paní RY-PO-SLUCH (Rychlá pomoc
slušného chování). Ukáže mu, jaké chyby dělá. Navzájem se poznávají a mění. Z přísné
dámy se stává rozverná paní a z méněcenného kluka mladý muž s rozhledem. Základy
slušného chování s nadhledem a nementorsky pro žáky 5.–9. tříd ZŠ a širokou veřejnost.
Vstupné 50 Kč – prodej vstupenek před představením na pokladně divadla

SAMETOVÝ KONCERT

pondělí 18. listopadu od 18 hodin
Základní umělecká škola srdečně zve v pondělí na koncert, kterým si připomeneme
30. výročí sametové revoluce jako klíčového okamžiku našich moderních dějin.
Přijďte si s námi a našimi žáky – muzikanty připomenout, že se Československo zbavilo
totalitního režimu a po jednačtyřiceti letech se vrátilo mezi nezávislé demokratické státy.
Vstupné dobrovolné

ANASTASIA

úterý 26. listopadu od 19 hodin
Proč a nač Vesmír rozsvěcuje hvězdy nad člověkem, se dozvíte
v novém činoherním hudebním představení Léčivého divadla
Gabriely Filippi. Účinkují: Gabriela Filippi a Mario Kubec
Program:
1. část – představení Anastasia (cca 75 min.)
přestávka – možnost nákupu CD, audio knih a meditačních
CD (15 min.)
2. část – povídání Gabriely s hostem Petrem Davídkem
(léčitel, biotronik) a hudební vstupy vokálního improvizátora
Patrika Kee (cca 60 min.)
Vstupné 330 Kč – předprodej probíhá v TIC Železný Brod
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městské divadlo
DVA NAHATÝ CHLAPI

pondělí 16. prosince od 19 hodin
Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora Sébastiena Thiéry v hlavních rolích
s Martinem Zounarem a Martinem Krausem o tom, jak se seriózní advokát, věrný manžel
a otec dvou dětí, jednoho dne probudí nahý v posteli se svým kolegou z práce. Dále hrají:
Martina Randová a Daniela Šinkorová.
Vstupné 330 Kč – předprodej probíhá TIC Železný Brod

	Studio Hamlet Železný Brod
Na noci divadel (16. listopadu) uvedeme průřez naší pětiletou divadelní činností. Uvidíte
ukázky z divadelních her Ema Destinová, Nejstarší řemeslo, dále z inscenace Spolu
a Zdaleka ne tak ošklivá, jak se zdálo a uslyšíte dialogy z Marie Terezie. Noc divadel zahájí
v 18 hodin pěvecký soubor My Gospel. Po 19 hodině bude následovat další program.
My Gospel mimo jiné zazpívá národní písně, které miloval president Tomáš Garrigue
Masaryk. Vše zakončíme hymnou, neboť chceme oslavit třicáté výročí sametové revoluce.
Pak naše věrné diváky provedeme zákulisím a možná tím získáme další příznivce. Rozhodně
nebude chybět Mirek Dvořák, který si z diváky rád pobeseduje o Růžové zahradě a rád se
vám i podepíše. Těšíme se na vás.
za Studio Hamlet Slávka Gernatová

MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
Otevírací doba v listopadu: sobota–neděle: 13–16 hodin, v jiný čas a termín vám rádi
otevřeme na požádání v TIC. Vstupné: 20 Kč a 10 Kč.
Během celého roku si všechny výstavy můžete prohlédnout interaktivním způsobem
pomocí hry Galerijní RADOvánky.

ŠTĚDRÝ DEN BYL, JE A BUDE
termín: 9. 11. 2019 – 5. 1. 2020

Výstava vás provede oslavami Štědrého dne od začátku minulého století až po vize
budoucnosti. Uvidíte prostřené štědrovečerní stoly, vánoční stromečky a nahlédnete do
svátečně vyzdobených pokojů...
Při výstavě bude možné zakoupit drobné dárky.
Pro zpestření výstavy je připraveno:
1) 19. 11. JM Koral – workshop zaměřen na výrobu vánočních korálkových ozdob
2) 3. 12. (od 9 hodin a od 13 hodin) – autorské čtení z nové knihy Hany Talli Hlubučkové
„Pohádky, pověsti a poudačky panství Rotštejnského“
O dalších aktivitách budete informováni prostřednictvím fb IKS Železný Brod
a www.zeleznybrod.cz.
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
Výzva – zapůjčení starých fotoaparátů
Na fotografickou výstavu Brody v Brodě, která se uskuteční v termínu 1.–16. 2. 2020,
poptáváme staré fotoaparáty. Pokud vlastníte historický fotoaparát, který byste byli ochotni
zapůjčit pro potřeby výstavy, neváhejte nás kontaktovat na mob.: 602 716 133 nebo
e-mailem: galerie@zelbrod.cz.

Salon VII – registrace
Od 1. 12. 2019 do 19. 1. 2020 budeme přijímat přihlášky a díla na již sedmý ročník výstavního
projektu Salon, který se v galerii uskuteční v termínu 22. 2.–29. 3. 2020. Registrační
formuláře jsou ke stažení na www.zeleznybrod.cz nebo k vyzvednutí na TIC Železný Brod.
Lucie Chvalinová, referent kultury

Městské muzeum v Železném Brodě
Výstava Listopad 1989 v Železném Brodě očima pamětníků se koná ve dnech
15.–24. 11. 2019 v zasedací místnosti Městského úřadu v Železném Brodě (nám. 3. května
18 – budova „B“, zasedací místnost, 3. patro). Výstavu můžete navštívit v čase od 13 do
16 hodin. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 15. 11. 2019 v 17 hodin. Od 25. 11. 2019
bude výstava pokračovat v národopisné expozici Městského muzea na Bělišti, kde také
v termínu 4.–8. 12. budou vánoční trhy.
Sklářská i národopisná expozice jsou v listopadu otevřeny o víkendu v čase 9–12
a 13–16 hodin.
Ve sklářské expozici v budově České spořitelny (Klemencovsko) na náměstí 3. května
můžete navštívit tyto výstavy:
Nové přírůstky skla – Na výstavě je ke zhlédnutí výběr z téměř tří stovek předmětů, které
za posledních pět let přibyly do sbírky skla.
Sklářské symposium Letní sklářská dílna 2019 – Výsledky tvorby čtyř letošních účastníků
8. ročníku symposia Letní sklářská dílna se veřejnosti poprvé představili při Skleněném
městečku. Symposium se po dvou letech vrátilo zpátky do hutě sklářské školy, kde za pomoci
sklářských mistrů tvořili tři výtvarníci: Irena Czepcová, Marta Havlíčková a Tadeáš Podracký.
Čtvrtý účastník symposia Jan Hásek mohl pro realizaci svého návrhu využít velkorysého
zázemí železnobrodské firmy Detesk, která na symposiu spolupracuje druhým rokem.
V národopisné expozici Běliště můžete navštívit tyto výstavy:
Iva Kolorenčová – Krajinou (do 24. listopadu)
Iva Kolorenčová (*1981) je výtvarnice a designérka žijící a pracující v Ústí nad Labem.
Vystudovala SUPŠ sklářskou v Železném Brodě. Poté graduovala v Ateliéru skla u Ilji Bílka
na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem (2000–2006). Během studia absolvovala
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Městské muzeum v Železném Brodě
stáž na Kymenlaakso polytechnic ve finské Kouvole a Vysoké škole výtvarných umění
v Bratislavě. Mezi roky 2008 a 2017 působila jako odborná asistentka v Ateliéru skla na
Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. V současné době je v doktorském programu
Vizuální komunikace na FUD UJEP a pracuje v Regionálním muzeu v Teplicích. Co se
týče umělecké praxe, jejím častým vyjadřovacím prostředkem se stal skleněný materiál,
zpracovává ho nejrůznějšími technikami a používá nejrozličnější formy. V rámci experimentu
zkoumá a posouvá jeho hranice. Další polohu tvoří zájem o barevnost, která se specificky
projevuje v jejích malbách.
Výstava Listopad 1989 v Železném Brodě očima pamětníků (od 25. listopadu)
Vánoční trhy na Bělišti v termínu: 4.– 8. prosince 2019, od 9 do 17 hodin
Tradiční trhy v roubeném stavení začnou v prvním adventním týdnu ve středu 4. prosince.
Hned první den si můžete přijít poslechnout nejen vánoční písně v provedení hudebního
souboru My Gospel ze Železného Brodu. Sbor nadšenců se stejnou vášní pro hudbu
a zábavu vedený sbormistryní Věrkou Strouhalovou vystoupí od 16 hodin. V pátek
6. prosince od 16 hodin předvede svůj talent swingový orchestr Rudy Müllera složený z žáků
místní ZUŠ. Sobota bude tradičně věnovaná dětským návštěvníkům. Od 14 hodin zahraje
Loutkářský soubor Na židli z Turnova Pohádky o pejskovi a kočičce.
Dále se můžete těšit na ukázky řemesel, bohatou nabídku nového vánočního a dárkového
zboží, výrobky SZdP Železný Brod, výtvarné dílny SVČ Mozaika a RC Andílek. Chybět
samozřejmě nebude občerstvení v podobě koláčů, vánoček, štol a zahřát se můžete teplým
moštem, medovinou či oblíbeným Bělišťákem. Těšíme se na vaši návštěvu!

Sokolská památní kniha
Městské muzeum v Železném Brodě spravuje poměrně bohatou sbírku sokolských předmětů.
Mezí ně patří i Památní kniha tělocvičné jednoty „SOKOL“ v Železném Brodě 1862.
Kniha je obalená červeným plátnem a její hřbet je kožený. Titulní strana je zdobena zlaceným
rámem s rostlinnými motivy a uprostřed je zlacený název. Památní kniha dokumentuje
činnost železnobrodské tělocvičné jednoty Sokol v letech 1909–1935. Obsahuje fotografie,
pozvánky, plakáty a různé ilustrační materiály. Vedle tradičních tělocvičných akcí, mezi
které patřily např. slety, pořádal železnobrodský Sokol, založený snad již v létě roku 1862,
řadu podniků kulturních a společenských. Šlo o přednášky, besedy, koncerty, divadelní
představení, vlastenecky laděné výlety a pouti. V knize rezonují i politické události.
V období první světové války, v prosinci 1915,
byla Česká obec sokolská oficiálně rozpuštěna
pro nepřátelský postoj k monarchii. Faktem je, že
sokolové ve Francii tvořili významnou část české
vojenské skupiny Nazdar, která se stala součástí
francouzské cizinecké legie. Hodně sokolů
se zrovna tak nacházelo v československých
legiích.
Polovojenská
struktura
Sokola
sehrála významnou roli při vyhlášení
samostatného
československého
státu.
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Železnobrodský Sokol uspořádal v listopadu 1918, v den výročí bitvy na Bílé hoře,
tzv. Očistný den, kdy byly spáleny na hranici na vrchu Šibeňáku všechny pozůstatky
a připomínky rakušáctví a habsburské poroby. Další významnou událost, která se váže
k období let 1909–1935, bylo otevření nové moderní budovy sokolovny (21. července 1929),
po které železnobrodský Sokol mnoho let velmi toužil.
Památní knihu získalo Městské muzeum darem od pana Tomáše Rezlera ze Železného
Brodu v lednu 2002.
David Řeřicha, pracovník muzea

muzeum a galerie detesk
náměstí 3. května 20, otevřeno: denně včetně víkendů a svátků 9–17 hodin

PROMĚNY RYTÉHO SKLA
Až do 24. listopadu je ještě možné navštívit výstavu dokumentující umělecký vývoj
novoborského sklářského výtvarníka, rytce, absolventa železnobrodské sklářské školy
Jiřího Tesaře.

DALIBOR MATOUŠ OBRAZY – GRAFIKA OBJEKTY
Ve čtvrtek 28. listopadu v 18 hodin bude v galerii DETESK slavnostně zahájena výstava
výběru z díla akademického malíře Dalibora Matouše.
Narodil se v Horní Branné u Jilemnice 25. srpna 1925 a od dětství rád maloval. Po ukončení
povinné školní docházky byl přijat ke studiu na gymnáziu v Jilemnici. V roce 1941 však Němci
školu zavřeli, a tak studia dokončil v Nové Pace, kde také v roce 1944 maturoval. Okamžitě
po maturitě byl v Nové Pace totálně nasazen a dalšího půl roku strávil v bombardovaném
německém Stuttgartu.
V roce 1945 odjel do Prahy k úspěšným zkouškám na UMPRUM, přijat byl do ateliéru
profesora Františka Tichého. V té době se už, ale seznamoval s dílem Emila Filly, které na
něho mimořádně zapůsobilo. Po dvou letech do jeho ateliéru přestoupil. Nelákalo ho jenom
Fillovo malířské vyjadřování, ale byl fascinován i jeho mimořádnou osobností.
V roce 1949 se oženil a roku 1950 s vyznamenáním studia ukončil, už na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové. Na tu byla UMPRUM povýšena v roce 1946.
Po absolvování vojenské služby v roce 1953 se rodina se synem a dcerou přestěhovala do
Turnova. Žil tam Matoušův veliký přítel, malíř Jaroslav Klápště, a v roce 1955 se narodila
další dcera Vlasta. Také rok 1956 byl pro něho významným. Aby se mohl nadále plně věnovat
malování opustil místo ředitele turnovského Osvětového domu.
Během svého života musel zásadový Dalibor Matouš vybojovat mnoho bitev, se sebou
samým při řešení uměleckých pochybností, se zlobou a nepochopením uměleckým i s mocí
politickou.
Podlehl až souboji poslednímu, těžká nemoc ukončila jeho mimořádnou dráhu umělce
i nezlomné osobnosti v Turnově 20. prosince 1992.
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muzeum a galerie detesk
Ve svém díle zůstává Dalibor Matouš věrný kubismu, jeho expresivnějšímu
pojetí Pabla Picassa a Emila Filly. Doménou jeho tvorby byla malba zátiší
a figurálních kompozic. Od poloviny šedesátých let maloval parafráze
zátiší holandských mistrů, v zátiší osmdesátých let se začaly objevovat
květiny a plody přírody.
Ve figurální malbě se Dalibor Matouš postupně vyrovnával s otřesnými
zážitky z válečných let. Kromě portrétů se v jeho díle často vyskytují
náměty milenců, matky s dítětem a témata z antické mytologie a dějin.
V roce 1963 použil poprvé asambláž, k technice asambláží se trvaleji vrátil v sedmdesátých
létech.
V dalších znepokojivých obrazech se objevuje motiv spánku. Náměty nikdy nekončícího
lidského panoptika patří závěrečnému období tvorby Dalibora Matouše.
Galerie DETESK už dříve představila tvorbu dalších členů této významné turnovské
umělecké rodiny. Výstava výběru z díla manželky Ludmily Matoušové s názvem „Akvarely,
sochy, koláže“ se uskutečnila na přelomu let 2016/2017. „Obrazy, sklo, grafika“, tak byla
nazvána výstava dcery Vlasty v roce 2018.
K sepsání článku byly použity výňatky z textů autorky Evy Výtiskové.

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
KC Kino zve po rekonstrukci k návštěvě
Po dlouhé rekonstrukci elektroinstalace kina, kterou
doprovodila i nová výmalba a nový koberec v sále, se
v listopadu konečně rozbíhá klasický provoz kina.
Vždy po letní pauze vybíráme do programu všechny důležité
filmy, které prošly českými kinosály během léta. Letos se však
letní pauza protáhla o další dva měsíce, a to už je opravdu
dlouhá doba na to, abychom se pokoušeli dohnat všechny
zajímavé snímky. Do listopadového programu proto pronikly
jen dva – devátý film Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu a horror Slunovrat.
Listopadový program zahájíme dlouho očekávanou komedií režiséra Jiřího Vejdělka (Muži
v naději, Tátova volha) Poslední aristokratka. V ní rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák)
získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek
emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová)
a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Po příjezdu
rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého
společenského dění. Rodina Kostkových stojí před těžkou volbou, zda generacemi
vybudované sídlo prodat a vrátit se do Ameriky, nebo se pokusit zámek Kostka zachránit.
Film vznikl podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka.
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.
David Pešek
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Cestovatelská přednáška začíná v 18 hodin.

KYRGYZSTÁN – ZEMĚ VYSOKOÝCH HOR A ŠŤASTNÝCH LIDÍ
11. listopadu

Nová cestovatelská přednáška Pavly Bičíkové
z měsíčního putování s batohem napříč vysokými
horami Střední Asie – Alajem, Ťan-Šanem
a Pamírem.
Vydáme se společně do země, jejíž průměrná
nadmořská výška je 2 750 metrů nad mořem.
Dechberoucí štíty, smaragdová jezera, divoké řeky,
vodopády, ledovce. Zelená horská údolí plná volně
se pasoucích koní, jaků a dobytka. Příběhy o šťastných obyvatelích hor, kteří nic nevědí
o „minimalismu“, a přesto ho po staletí žijí. Život v jurtách, tradiční pohostinnost pastevců.
Postsovětská nostalgie a atmosféra orientálních bazarů.
Vstupné 50 Kč
Pořádá IKS Železný Brod

další pozvánky ze žb a okolí
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL JAZZ POD KOZÁKOVEM 2019
termín: 20. 9.–16. 11. 2019

Kulturní centrum Golf Semily
Vážení čtenáři, dovolte nám vás pozvat na 33. ročník Mezinárodního festivalu Jazz pod
Kozákovem 2019. Jedná se o multižánrový festival, který svou dramaturgií otevírá dveře
k jazzu všem věkovým kategoriím.
Program
30. 10. – 8. 12. (KC Golf/Městský úřad Semily) výstava JAZZ WORLD PHOTO – unikátní
světová výstava fotek s jazzovou tématikou
15. 11. od 10 hodin (hlavní sál KC Golf) Koncert pro školy – naučný pořad pro školy
i veřejnost, při kterém vystoupí Big band ZUŠ Vrchlabí, Taneční obor ZUŠ Semily, pořadem
provede herečka Nikol Bartošová
15. 11. od 19 hodin (bývala restaurace KC Golf) Klubový
večer – těšit se můžete na Barboru Mochowou (Praha), Kike
Mora Trio (Bilbao) a liberecký O´Band
16. 11. od 19.30 hodin (hlavní sál KC Golf) Slavnostní
večer – večer zahájí Magnum Jazz Big Band, hlavní hvězdou
bude čerstvá jubilantka Eva Pilarová, v předsálí pak festival
vyvrcholí vystoupením Prague Rhytm Kings
Těšíme se na vás v Semilech!
Více informací na www.kcgolf.cz
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další pozvánky ze žb a okolí
OLDIES PÁRTY BEST OF 80.–90. LET
pátek 15. listopadu od 20 hodin

Železný Brod, restaurace U Zvonice
Zveme vás na skvělou tancovačku, při které nestárnoucí hudební hity pouští a mixuje
DJ Aleš Mastník a Jarda Hoření.

30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE
neděle 17. listopadu od 17 hodin

Železný Brod, na náměstí 3. května (u kašny)
Skupina nejmenovaných občanů si vás dovoluje pozvat na setkání, kde si připomeneme
události 17. listopadu 1989, dobu předcházející i nadcházející, a společně oslavíme 30 let
svobody... a možná přijde i ochotník!

HRÁTKY S PAMĚTÍ

úterý 19. listopadu 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. Nebojte se přijít a pracovat se svou pamětí.
Vstupné 15 Kč

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
pátek 29. listopadu od 16.30 hodin

Železný Brod, náměstí 3. května
Za zpěvu koled v podání předškolních dětí ze železnobrodských mateřských škol se na
náměstí rozsvítí vánoční strom. Děti budou zpívat na schodech u České spořitelny.
Pořádá IKS Železný Brod

VÁNOČNÍ TRHY

sobota 30. listopadu od 10 do 17 hodin

Železný Brod, náměstí 3. května
Těšit se můžete na různé rukodělné výrobky místních škol a školek, neziskových organizací
i umělců a firem.
Pořádá IKS Železný Brod

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Otevírací doba: úterý–pátek: 9–17.30 hodin.
V měsíci listopadu se naše knihovna rozrostla nejen o tyto knižní novinky pro dospělé
čtenáře:
Jo Nesbo: Nůž – Harry Hole se vrací v dalším temném příběhu. Tentokrát se probouzí
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
s těžkou kocovinou a má na rukou krev…
Mikael Niemi: Vařit medvěda – V létě roku 1852 se z vesnice
uprostřed hlubokých lesů v severním Švédsku začaly ztrácet
mladé dívky. Místní rychtář má podezření, že v okolí se potuluje
krvežíznivý medvěd, a vypíše na jeho ulovení odměnu. Ale
mrtvou dívku našel pastor Laestadius a ten má jiný názor.
Delphine de Vigan: Vděk – Román o stárnutí a ztrátě
komunikačních schopností, v němž se prolíná smíření, dojetí
i humor.
Marek Herman – Jiří Halda: Jsi tam, brácho? – Další kniha
autora psychologického bestselleru Najděte si svého marťana
se týká rodiny a výchovy malých dětí. Dočtete se, co je vlastně
v životě důležité a na čem opravdu záleží.
Mladým čtenářům nabízí k výpůjčce tyto knižní novinky:
Roald Dahl: Karlík a velký skleněný výtah – Pokračování Karlíka a továrny na čokoládu
je tady! Karlík se stal váženým majitelem továrny na čokoládu. Když spolu se svou rodinou
a panem Wonkou vystřelí skleněným výtahem na oblohu, nedopatřením se ocitnou na
oběžné dráze Země.
Vojtěch Matocha: Prašina – Černý merkurit – Pokračování dobrodružného příběhu ze
současné Prahy v duchu foglarovek. Od prvního dobrodružství Jirky a En uplynulo několik
měsíců, přímo v tajemné čtvrti si vybudovali klubovnu zvanou Doupě a objevili prašinskou
část Krchleby, ze které přichází hrozba pro celé město.
Sara Hollandová: Everless. Panství krve a kovu – V království Sempera se platí časem.
Hodiny, dny i roky jsou extrahovány z krve a pomocí magie přetavovány v kovové mince.
Bohatí aristokraté je neúprosně daní a zajišťují si tak dlouhověkost.
Dana Hudíková a Irena Matoušová

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Plán akcí na listopad
4. 11. Úřední den a klub ručních prací od 14 hodin
6. 11.	Schůze výboru od 14 hodin
13. 11. Šlápoty – beseda s Bc. Šárkou Jirošovou na téma „Bezpečnost seniorů“ od
14 hodin v klubovně na Poříčí. Beseda se koná v předvečer dne Světového dne diabetu,
a proto nabízíme měření cukru a tlaku (zdarma).
20. 11.	Předadventní posezení od 13 hodin. Hudba zajištěna, občerstvení jako obvykle
zajišťují ochotní účastníci. Děkujeme. Bude i tombola.
30. 11. Vánoční trhy od 10 hodin na náměstí v Železném Brodě. Zúčastníme se a budeme
prodávat naše výrobky a různé dobroty. Přijďte se podívat.
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Připravujeme Harkány 2020
Pobyt v termínu 16.–23. 5. 2020, odjezd v pátek 15. 5., příjezd v neděli 24. 5. 2020. Hotel
Korona: do 62 let 9 450 Kč, nad 62 let 9 050 Kč. Hotel Dráva: do 62 let 10 750 Kč, nad 62
let 10 350 Kč. Jednolůžkové pokoje jsou s příplatkem: Korona 800 Kč, Dráva 1 200 Kč.
Pojištění 290 Kč (kdo má zájem). Platby na Poříčí: záloha 5 000 Kč do 2. 12. 2019, doplatek
6. 4. 2020. Datum přihlášení končí 15. 11. 2019. Sledujte vývěsku, kde budou další informace.
Přihlášky na mob.: J. Mullerová 704 309 108 nebo 733 242 475, L. Mastníková 704 733 547;
e-mail: mullerova.joh@seznam.cz.
Vánoční trhy na Bělišti budou ve dnech 4.–8. 12. 2019.
Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. Aktuální informace ve
vývěsce na tržnici.
za výbor Marcela Minářová

Ohlédnutí za ozdravným pobytem v Chorvatsku
Dne 30. srpna se náš spolek vydal na ozdravný pobyt na Makarskou riviéru do letoviska
Tučepi. Pobyt jsme zorganizovali, tak jako každý rok, s CK Adria sun v Brně ve spolupráci
s cestovkou v Náchodě. Tentokrát se zajištěním bylo více práce, protože Chorvati během
jara silně podražili a chtěli zaplatit i za neobsazená lůžka v jednotlivých studiích. Spolek to
tedy doplatil. Počasí bylo krásné, moře teplé, zažili jsme i dvě bouřky nad mořem. Stravovali
jsme se v restauraci Tenis u pláže, jídlo bylo velice dobré a bylo ho dost. Průvodkyně byla
příjemná a nabídla řadu zajímavých výletů. Výlet na pohoří Biokovo a nejvyšší horu sv. Jura
s nádhernými výhledy na moře i okolní krajiny. Další celodenní výlet byl lodí na ostrovy Hvar
a Brač s koupáním na Zlatém mysu. Byl i velmi zajímavý noční výlet lodí na Makarskou. Výlety
se líbily a byli jsme spokojeni. Jako raritu mohu uvést naše odvážné členky dříve narozené
– pí. Fabiánovou a pí. Večerníkovou, které se vydaly odvážně zavěšené pod padákem
a tažené rychlým člunem nad moře a pláže. Je to obdivuhodný výkon, ze kterého měly
radost a užily si to. Celkově hodnotím celý ozdravný pobyt velmi dobře, lidé byli spokojeni
a to je to, co si organizátoři přejí. K dobré pohodě téměř každý večer hrál pan Šefr na kytaru.
Celý pobyt se vydařil, jen ho trochu pokazila doprava, jelikož neoplán měl přidaná sedadla,
tím se zmenšila vzdálenost mezi sedadly, někteří museli mít kolena vystrčená do uličky, což
při 16 hodinové jízdě byla velká zátěž. Řidiči jeli bezpečně a dobře. Jsem rád, že si pobyt
naši členové užili, byli spokojeni a plni zážitků. Vždyť se třeba již k moři nedostanou. A tak
naposledy „Dobro došli“.
Josef Brynda, vedoucí pobytu a předseda spolku

Ohlédnutí za ozdravným pobytem v Mariánských Lázních
V termínu 15.–21. 9. 2019 jsem se s manželkou Miladou zúčastnil ozdravného pobytu
v Mariánských Lázních. Byli jsme oba nadšeni. K tomu nám ještě sloužilo krásné počasí se
stále modrou oblohou. Cestou ze Železného Brodu jsme se zastavili v Klášterci nad Ohří,
což byl první pěkný zážitek. Po příjezdu do lázní jsme byli ubytováni v hotelu Polonia na
hlavní třídě. Potom jsme si jen užívali lázní a cestování po okolí naším autobusem. Dvakrát
jsme byli v solné jeskyni a třikrát jsme plavali. Každé ráno nám provětrávala těla paní Jiřinka
Balatková při cvičení. Postupně jsme navštívili Kynšperk – lidová architektura, Maria Loretto,
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Kappel v Německu. Dále Cheb, Tachov, jízdárna Světce, Barnau, Tirsten Reut. Zámek
Kynžvart, Kladská, Tři kříže, zámek Nebílovy, který byl posledním bodem při návratu domů.
Tam jsme se zastavili v hospodě U Větráka, kde jsme se dobře nasytili a dobré pivo pili. Za to
vše patří největší dík paní Petružálkové Vlaďce a její dceři Aťce, za velmi dobrou organizaci
celého zájezdu. Dík patří i panu Novotnému a jeho manželce, neboť oba se umí správně
a dobře chopit volantu a dovezou nás vždy bezpečně tam i zpět. Ještě jednou díky.
Ladislav Hloušek, účastník pobytu.
Kontakty: neslysicizb@post.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233,
M. Paldusová: 724 462 219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 724 531 270,
M. Flajšmanová: 721 861 515

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
MŠ Slunečná Železná Brod
Chtěla bych za celou Mateřskou školu Slunečná poděkovat vedení
města za vybudování plastové dráhy na zahradě MŠ. Děti si na
ní jezdí na koloběžkách i s kočárky a trénují základní pravidla při
provozu. Za zaměstnance a rodiče děkujeme za zrekonstruované
sociální zařízení.
Eva Dvořáková, ředitelka MŠ

MŠ Na Vápence Železný Brod
Děti z MŠ Na Vápence uložily broučky k zimnímu spánku
Dny se pomalu krátí, noci prodlužují a podzim ukazuje všechny své barvy. Sluníčko svítí
málo, už zdaleka nemá takovou sílu a dešťových mraků přibývá. Děti ani rodiče z mateřské
školy Na Vápence však podzimní chmury rozhodně nezaskočily. Vydali se společně do
přírody na pomoc broučkům z knihy Jana Karafiáta, o kterých si při odpoledním odpočinku
v MŠ čteme. Vyrobili společně broučkům krásné lucerničky ozdobené bílou pavučinkou, aby
mohli lidem pěkně svítit. Z jablíček připravili sladký lektvar, aby měli sílu přečkat zimu a byli
zdraví. Malému Broučkovi děti zpívaly a učily jej létat jízdou ze střechy (klouzačky), ale také
mu pomohly udělat správnou věc a srovnat dříví na zimu, které mamince rozházel. Všem
broučkům našly jejich domovy (mravencům mraveniště, pavoučkům pavučiny…). Za každou
pomoc děti dostávaly odměnu. Od někoho kaštan (na tělíčko broučka), od jiného žalud, či
oříšek (na hlavičku), list či filc (na křídla), kousek chlupatého drátku (na nožičky). A protože
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
naše děti jsou šikulky, vyrobily společně
s rodiči ze všech těchto dárečků malému
Broučkovi spoustu dalších kamarádů, aby
mu v zimě nebylo smutno. A že se jim to
skutečně povedlo. Jeden brouček byl
krásnější než druhý. Nakonec jsme všechny
ty hmyzí kamarády uložili do pelíšku z listí
a zazpívali jim krásnou ukolébavku, aby se
jim hezky usínalo.
Za projevenou snahu, šikovnost, spolupráci
a hlavně pomoc bližnímu si nakonec všichni
přítomní pochutnali na domácím perníku a skvělém ovocném čaji od školkových kmotřiček.
Domů odcházeli s rozsvícenou lucerničkou a hlavně dobrou náladou. Personál mateřské
školy pak především s pocitem dobře odvedené práce a nadějí, že akce splnila svůj
účel. Pobavila, potěšila nejen děti, ale i rodiče, stmelila kolektiv a zároveň přinesla dětem
i poučení, že pomáhat druhým je správné a potřebné. A nyní se už těšíme, jak vyrazíme do
přírody hledat „babí léto“ a pouštět draky při realizaci projektu „Není drak, jako drak“.
Jitka Jírová, ředitelka MŠ

	ZŠ Školní Železný Brod
Děti na startu ve školní družině
V novém školním roce 2019/2020 se budou děti z družinky opět pravidelně setkávat
v městské hale s lektorkou Janou Boučkovou, autorkou projektu Děti na startu. První cvičení
jsme zahájili ve dvou skupinkách už 1. a 3. října 2019. Pestrou a zábavnou formou se budou
naši malí sportovci učit ovládat své tělo a získávat spoustu sportovních dovedností, které
by měl umět každý správný kluk a správná holka. Děkujeme Janě Boučkové za trpělivost
a profesionalitu, s jakou k dětem přistupuje. Vždy se těšíme na další skvělé hodiny.
Dana Maršinská a Jakub Hlubuček
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Sraz absolventů ZŠ Školní po 50 letech
Není nad to po čase zavzpomínat na
staré dobré časy, školu a její prostředí
i dávno navázané přátelské vztahy. Ročník
1960–1969 se sešel po 50 letech přímo
na „staré“ Základní škole Školní 700
v Železném Brodě. Uvítání 47 spolužáků
včetně tehdejšího pana ředitele Jaroslava
Šourka, paní učitelky Jarmily Kolzrtové,
Věry Sochové a pana učitele Ladislava
Chmelíka proběhlo v hale školy za účasti
pana ředitele Zdeňka Kučery a zástupkyně
Soni Malinové. Milým průvodcem jim
také byla Helena Erbanová, spolužačka
a zároveň dlouholetá pedagožka působící
na této škole, která v loňském školním
roce ukončila své působení.
Všichni po celou dobu velmi živě debatovali nad různými tématy a prohlíželi si rekonstruovanou
a nově vybavenou školní budovu. Dávno je pryč doba nakloněných a spojených dřevěných
lavic s přihrádkou na penál a otvor na kalamář, proto jim odborné učebny, jakými jsou
multimediální či sluchátková (na výuku jazyků), zajisté přišly velmi zajímavé a možná by si
hned výdobytky moderní doby též nechali ve svých dětských letech líbit.
Bylo nám velkou ctí je zde uvítat a cítíme nemalou zodpovědnost za řádný chod školy a péči
o vše uvnitř i vně, aby se sem vraceli absolventi vždy rádi a odcházeli s příjemným pocitem
a zážitkem. Přejeme všem pevné zdraví a na shledanou!
za vedení školy Z. Kučera a S. Malinová

O pohár starosty města – ZŠ Školní obsadila dvě první místa
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V pátek 27. 10. se v Železném Brodě konal již 4. ročník turnaje O pohár starosty města.
Tentokrát k florbalu přibyl ještě futsal a výsledky z obou sportovních her se sčítaly. Naše
výběry prvního a druhého stupně získaly shodně první místa. Druhý stupeň svedl vyrovnané
bitvy se soupeři a o umístění rozhodly až penalty. První stupeň prošel soutěží jako nůž
máslem a zvítězil jednoznačně. Všem, kteří reprezentovali ZŠ Školní, gratulujeme a přejeme
mnoho sil a štěstí do dalších soutěží. Starší kategorie 6.–9. třída: Podzimek Matyáš, Kadlec
Daniel, Rathouský Bedřich, Petrovtsiy Yuryi, Matiko Ivan, Michaler Štěpán, Kurfiřt Josef,
Ursta Vasyl, Mihalo Daniel a Pachomov Bohdan. Mladší kategorie 1.– 5. třída: Šimek Vojtěch,
Šimek Josef, Michel Saad Gobran Samuel, Sedlák Jan, Knap Jan, Skrbek Sebastian, Daněk
Matyáš, Ducháček Miroslav a Večerník Karel.
Jan Lufinka

Míša Kopalová na republikovém finále OVOV v Brně
Sazka Olympijský víceboj je největší školní sportovní projekt v České republice. Je
určený základním školám a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií, které se mohou
s dětmi jednoduše zapojit v hodinách tělesné výchovy. ZŠ Školní Železný Brod se již
dlouhodobě zapojuje do tohoto projektu a každoročně pořádá v tělocvičnách školy okresní
kolo. Pravidelně postupujeme s družstvem i jednotlivci do kola krajského, které se koná
ve Stráži pod Ralskem. Na republikové finále do Brna se letos v jednotlivcích probojovala
Míša Kopalová (v kategorii 2008). Olympijský víceboj je rozdělen do dvou soutěžních dnů
a skládá se z deseti disciplín: sprint na 60 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem, vytrvalost
na 1 000 m, kliky, sed-lehy, přeskoky přes švihadlo, shyby, trojskok, hod medicinbalem.
Míša obsadila ve své kategorii 23. místo na republikovém finále. Děkujeme za reprezentaci,
gratulujeme a přejeme další krásné sportovní výsledky.
Sportu zdar!
Jan Lufinka

	ZŠ Pelechovská Železný Brod
Září uteklo jako teplé slunné dny, ale za námi je již mnoho práce, krásných zážitků a nových
poznání. Není to tak dávno, kdy v prvním školním dni vítal pan starosta nové žáčky do první
třídy. Nyní se už o nich dá říci, že jsou zkušenými školáky. Jejich přizpůsobení se školnímu
prostředí proběhlo velmi dobře, k čemuž přispěl i adaptační výlet v prvním týdnu školy, na
němž se děti poznaly a užily si den plný zážitků.
Přes prázdniny se ve škole nelenilo. Proměnou prošly vstupní prostory, z nichž byly
odstraněny nevyhovující skleněné dveře a zastaralé vitríny. Celý prostor byl vymalován
a osazen novými moderními nástěnkami. Díky městu Železný Brod došlo k opravě střešního
pláště a rekonstrukci fasády na západní straně hlavní budovy. Poslední větší novinkou pro
žáky byla venkovní učebna, která byla v teplých zářijových dnech příjemným zpestřením
výuky i zázemím pro školní družinu. Celý prostor ještě čeká oplocení, které provedou
Technické služby města Železný Brod jistě tak precizně, jako zámkovou dlažbu ve venkovní
učebně. Za velmi poctivou tesařskou práci je nutné ocenit i firmu Tomáše Januse. Oběma
velké díky za kvalitně a rychle odvedenou práci.
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Měsíc září však byl náročný i na soutěže, které naše škola pořádala. První z nich byla
novinkou, kterou jsme společně se ZŠ Školní a ZŠ Pěnčín přichystali pro tříčlenná družstva
žáků devátých ročníků. Jednalo se o soutěž, při které žáci řešili matematické úlohy v přírodě.
Po lese se pohybovali pomocí azimutů, které určovaly trasu závodu. Celou akci finančně
podpořila místní akční skupina Achát, díky které žáci odešli nejen s netradičním zážitkem,
ale i krásnými hodnotnými cenami.

V soutěži jsme obsadili všechna tři první místa. Dalším oblíbeným kláním, které jsme
společně se sportovním centrem v Železném Brodě uspořádali, je turnaj „O pohár starosty
města“. Čtvrtý ročník se nesl v obměněném duchu, kdy to nebyl turnaj pouze florbalový, ale
florbalovo-futsalový. Naši sportovci změřili síly s borci ze ZŠ Školní, ZŠ Koberovy, ZŠ Malá
Skála a ZŠ Velké Hamry. Na devět desítek chlapců a dívek se do posledních okamžiků
sportovně drali za prvenstvím, které opět velmi těsně obhájili v obou kategoriích žáci
ZŠ Školní. Sláva vítězům, čest poraženým.

V závěru bychom rádi vzpomněli na letní benefiční rockový koncert, který v Železném Brodě
pořádal tradičně Jiří Musílek/Faking bookings. Tento pozval české, ale i zahraniční kapely
a podařilo se mu na vstupném vybrat krásných 16 000 Kč, které věnoval Štěpánce
Komadové. Děkujeme za příspěvek a spolupráci.
V posledním řadě bychom vás všechny rádi pozvali k nám do školy na tradiční vánoční
dílničky, které se budou konat ve čtvrtek 5. 12. 2019. Letos budou obohaceny o tři zajímavé
účastníky. Budou jimi čert, anděl a Mikuláš. Těšíme se na vás.
Milan Hlubuček a Tomáš Hartl, vedení ZŠ Pelechovská
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Předvánoční jarmark čtvrté třídy
My, čtvrťáci z Pelechovské základní školy, bychom vás všechny rádi pozvali na náš skvělý
předvánoční jarmark. Na jarmarku budeme jako firma „Děti v akci“ prodávat své výrobky,
které právě teď tvoříme v rámci projektu Abeceda peněz. Prodejem našich výrobků si
chceme vydělat na školní výlet snů. Nahráváme pro vás vlastní CD s písničkami. Můžete
se těšit na adventní věnce a svícny, přáníčka nebo sněžítka i cukroví. Zapište si do diářů
a kalendářů: čtvrtek 28. 11. v čase 15–17 hodin na náměstí 3. května 1 v železnobrodské
pobočce České spořitelny. Přijďte nás, prosím, podpořit!
Daniela Girethová a pelechovští čtvrťáci

	Základní umělecká škola Železný Brod
Srdečně vás zveme na tradiční Žákovské matiné, které se uskuteční v úterý 12. listopadu
od 17 hodin v obřadní síni Městského úřadu Železný Brod (budova „A“). Při malém školním
koncertu pro začínající i pro pokročilé žáky v komorním prostředí zprostředkuje rodičům,
příbuzným, známým, kamarádům, ale i veřejnosti co nového se malí umělci naučili a zvládli.
V pondělí 18. listopadu od 18 hodin pořádáme Sametový koncert v Městském divadle
Železný Brod. Více info na str.: 9.

Keramika pro dospělé
Nově od 3. října pravidelně každý čtvrtek (v čase 17–20 hodin) probíhá výuka tvoření
z keramiky pro dospělé. Cena za pololetí 3 000 Kč.
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
Ohlédnutí za Skleněným městečkem
Městečko se u nás na škole opět vydařilo. Dílny a chodby byly plné, tisíce návštěvníků
z širokého spektra společnosti odcházelo ze školy se skvělým pocitem, což je pro nás příslib,
že se k nám opět vrátí. Děkujeme za spolupráci všem partnerům školy, kteří se na akci podíleli.

Ohlédnutí za výstavou – eXistenc
V říjnu proběhla úspěšná výstava v Jablonecké Galerii N Technické univerzity Liberec
s názvem eXistenc k 10. výročí založení ateliéru Produktového designu na sklářské škole
v Železném Brodě. Výstava představila ateliér a studentské práce, které průřezově mapují
vývoj jeho desetileté existence. Během této doby ateliérem prošlo přes padesát absolventů,
kteří se mohou pochlubit mnoha úspěchy jak v Čechách, tak na prestižních soutěžích
v zahraničí.
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Nabídka kroužků pro žáky základních škol
Od 19. září nabízíme kroužek Hraní se sklem pro žáky 8. a 9. tříd vždy ve čtvrtek od 15.30 do
17 hodin a kroužek Hravé experimentování v chemické laboratoři pro žáky 9. tříd každé druhý
čtvrtek od 16.30 do 18 hodin. Oba nabízené kroužky jsou zdarma. Zájemci se mohou přihlásit
na mob.: 775 282 123, 602 185 806 nebo přes email na sekretariat@supss.cz.

Nabídka výtvarných přípravných kurzů
Pro uchazeče o studium výtvarných oborů nabízíme Kurzy pro přípravu k talentové zkoušce.
Kurzy probíhají od 18. září 2019 do 19. prosince 2019. Kurz pro obor Design skla probíhá
ve čtvrtek od 14 do 17 hodin. Poplatek za kurz od 1. 11. 2019 činí 650 Kč. Více podrobností
a přihlašování na tel. 483 346 162 nebo mailem na hasek@supss.cz.

Přijímací zkoušky do výtvarných oborů školy
Informujeme zájemce o studium výtvarných oborů 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla
a světelných objektů a 82-41-M/04 Průmyslový design o termínu konání 1. kola přijímacího
řízení s talentovou zkouškou, které proběhne v 1. termínu 7. ledna 2020 a v 2. termínu 8. ledna
2020. Přihlášky ke studiu můžete odevzdávat do sekretariátu školy do 30. listopadu 2019.

Informace k výročí 100. let školy
Česká národní banka vydá do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 100. výročí založení
naší školy. Autorem vítězného výtvarného návrhu mince je Luboš Charvát, pedagog SUPŠ
a VOŠ v Jablonci nad Nisou. Mince v nominální hodnotě 200 Kč se vydává ve dvojím
provedení, které se liší povrchovou úpravou. Cena v distribuci se bude pohybovat okolo 450 Kč
v běžném a 550 Kč v špičkovém provedení. Mince bude ražena v limitované sérii a bude
se prodávat prostřednictvím smluvních partnerů ČNB. Mince bude prezentována 20. června
2020 na oslavě 100. výročí založení školy. V rámci oslav mimo jiné připravujeme slavnostní
vernisáž školní výstavy, koncert na skleněné nástroje Karnyx, křest knihy, večerní zábavu
v místní sokolovně.
Dále bychom Vás rádi informovali o probíhajícím shromažďování kontaktních emailových
adres absolventů. Kontakty lze zaslat přes online formulář přístupný v příspěvku „Výzva
absolventům“ v aktualitách na www.supss.cz, nebo mailem na sekretariat@supss.cz.
RNDr. Martin Smola, statutární zástupce ředitele
MgA. Tomáš Rýdl, zástupce ředitele

Autor návrhu: Luboš Charvát
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volnočasové aktivity
	SVČ Mozaika Železný Brod
I během měsíce listopadu se můžete hlásit do zájmových kroužků. Pro velký zájem byl
otevřen druhý kroužek 3D tisku a Street dance.
Listopadové akce:
1. 11.	Dušičkové spaní
16. 11. Malování na hedvábí (šály, šátky)
23. 11. Glazování keramiky (hrnečky, misky)
28. 11. Vázání adventních věnců
29. 11.	Spaní pod stromečkem
Podrobné informace a přihlášky do jednotlivých kroužků: SVČ Mozaika, Jiráskovo
nábřeží 366, 468 22 Železný Brod, mob.: 778 494 827, web: www.mozaikazb.cz,
e-mail: ddm.zb@seznam.cz.
Jitka Šírková, ředitelka SVČ Mozaika

Rodinné centrum Andílek
sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora

Program akcí na měsíc listopad
2. 11. od 16 hodin – Dráčkyáda v maskách – akce, o které rozhodne počasí... Pokud
by napadl sníh, budeme v maskách bobovat. Pojďme se společně symbolicky rozloučit
s podzimem a přivítat paní zimu. Opečeme si buřta, budeme pouštět draky, ale hlavně si
užijeme prima odpoledne. Místo bude včas upřesněno na plakátech a na webu.
5. 11. od 16 hodin – Posílení imunity detoxikací a úpravou střevního prostředí – Imunita
je velice důležitá, a pokud nám nefunguje jak má, nastává problém s naším zdravotním
stavem. Věděli jste že imunita souvisí s našimi střevy? Přijďte se dozvědět, jak posílit svoji
imunitu a udržet ji v rovnováze. Lektor: Jaroslava Kalinová (poradce pro výživu a detoxikaci),
vstupné: 50 Kč – přihlášky předem.
8. 11. od 16.30 hodin – Workshop o kávě – Povíme si něco málo o kávové kultuře,
o pěstování a zpracování kávy. Dozvíme se, kde sehnat kvalitní zrno a ukážeme si základní
domácí přípravu kávy. Lektor: Cafe na schodech, Jilemnice; vstupné: 50 Kč – přihlášky
předem.
12. 11. od 16 hodin – Látkové vložky – Už jste poznali kouzlo dámských látkových vložek?
Přijďte se k nám o nich dozvědět více.
od 16.30 hodin – Látkové plenky – Látkování je úžasná věc a hlavně ekonomická
a ekologická. Víte, kde koupit látkové plenky a jakým druhem začít? Lektor: Ekoděcko,
vstupné: 30 Kč jednotlivě, 50 Kč za obě přednášky – přihlášky předem.
13. 11. od 16 hodin – Workshop na pletení bez jehlic – Zima se blíží, a tak jsme se
rozhodli naučit vás plést rukama – je to velice lehká a zábavná technika. Pojďme si společně
uplést teploučkou šálu. Lektor: Klára Zemanová, vstupné: 150 Kč (vč. materiálu) – přihlášky
do 10 .11.
16.–17. 11. Kurz výroby barefoot botiček – více info na mob. 774 608 874.
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20. 11. od 16 hodin – Workshop na šití Andělek – Naučíme vás šít Andělky v Andílku.
Takže pokud chcete mít svou krásnou Andělku, neváhejte přijít! S sebou vlastní šicí stroj
a látku, která se vám líbí. V případě, že nemáte šicí stroj, bude v centru jeden k dispozici. Po
dohodě lze zajistit i zakoupení látky. Přihlášky do 15. 11.
22. 11. od 16 hodin – Dva a půl poutníka na cestě do Santiaga – Cestovatelská přednáška
o zajímavé a dobrodružné cestě do Santiaga. Vstupné: 50 Kč
26. 11. od 16 hodin – Klub s dětskou zdravotní sestrou (pí. Holatová) – Klub, kde se
můžete ptát na různé věci dětské zdravotní sestry, která uznává nejen alternativní způsob
léčby (bylinky, homeopatie...), ale nedá dopustit ani na klasickou léčbu... pravidelně 1× za
měsíc vždy v úterý
30. 11. od 10 hodin – Výroba adventních věnců – s ohledem na blížící se advent si s námi
můžete vyrobit originální věnec. S sebou si vezměte dekorace na ozdobu věnců a svíčky.
Větvičky, zápichy na svíčky a nějaké drobné zdobení bude k dispozici. Vstupné: 150 Kč –
přihlášky předem.
1. 12. od 16 hodin v sokolovně – Mikulášská besídka s Andílkem – Besídka je určená
pro malé i velké, těšit se můžete na bohatý doprovodný program, tvoření zvířátek z balonků,
hry a soutěže, zpívání, pohádku a především na Mikuláše, čerta a anděla. Můžete si donést
vlastní balíček pro děti nebo využít balíčku od nás. Vstupenky v prodeji od 1. 11. v RC
Andílek nebo v TIC Železný Brod. Cena bez balíčku: 100 Kč, s balíčkem: 150 Kč.
Dále:
1) Na měsíc prosinec pro vás chystáme přednášky o tom, co může přinést Ježíšek,
Mikulášskou besídku, tvoření originálních dárečků pod stromeček a...
2) Neváhejte navštívit naše pravidelné herničky, které se konají každý všední den od 9 do
12 hodin a v pátek také odpolední herničku od 15 do 18 hodin. Vstupné: 30 Kč.
Těšíme se na vás!

Ohlédnutí za akcí...
Dne 6. října se v kostele sv. Jakuba
Většího konal náš tradiční benefiční
koncert, tentokrát na pomoc malému
šestiletému Ríšovi, který má nemoc
Neurofibromatozu a potřebuje pro
sebe osobní asistentku, aby mohl jít
za rok do školy.
Pro letošní rok jsme si pozvali dva
hosty – liberecký Gospel Generation a zpěvačku/herečku Ivu Pazderkovou. Koncert
byl krásný a plný úžasné energie a hudby. Pro Ríšu se vybralo neuvěřitelných 6 432 Kč.
Tímto ale pomoc pro Ríšu nekončí! Rozhodli jsme se mu pomáhat i na dalších našich
benefičních akcích v příštím roce a s nadací Dawnio jsme pro něho uspořádali sbírku.
Děkujeme libereckému Gospelovému sboru a Ivě Pazderkové, že si na nás udělala ve
svém plném diáři volno, panu faráři za možnost uspořádat koncert v kostele a za zázemí
na faře, rádiu RCL a TIC Železný Brod za propagaci akce a především vám všem, kteří
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volnočasové aktivity
jste přišli a rozhodli se Ríšovi pomoci spolu s námi. Pokud byste měl někdo zájem pomoci
a nemohli jste se koncertu zúčastnit, můžete na tomto účtu: 1210136023/3030. Děkujeme
a těšíme se opět za rok!
za RC Andílek Helena Simmová
Více informací o akcích a přihlášení na jednotlivé kurzy 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.).

My Gospel Železný Brod
Ohlédnutí za koncertem na Malé Skále...
Malá Skála je nádherné místo a o to krásnější byla 7. září, kdy se v kempu „na ostrově“
konal Maloskalský jarmareček plný nejen zajímavých stánků, ale také krásného programu,
kterého jsme byli moc rádi součástí i my. Náš mini koncert byl plný energie a písní nejen
anglických, ale i českých. Všichni jsme si to moc užili a organizátorům děkujeme za pozvání!
My Gospel 12. října oslavil své druhé narozeniny.
Po prázdninách začínáme opět zpívat a plánovat! Pokud vás baví zpěv a hudba, neváhejte
přijít mezi nás! Do našich řad přijmeme nové zpěváčky. Zkoušky máme každý čtvrtek od
17 hodin na faře u kostela sv. Jakuba Většího v Železném Brodě.
Těšíme se na vás na našich vánočních koncertech (např.: 14. 12. ve Bzí), na které se již
pilně připravujeme.
Více na našem fb/MY GOSPEL nebo na plakátech.
Krásné babí léto za My Gospel přeje
Helena Simmová

Český Červený Kříž Železný Brod
Sbírka šatstva pro humanitární účely
Sbírková akce se uskuteční v pátek 15. listopadu (čas 15–17 hodin) a v sobotu
16. listopadu (čas 9–11 hodin) v budově internátu na Poříčí v Železném Brodě.
V letošním roce vybíráme: letní a zimní oblečení –
dámské, pánské, dětské, lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, látky (min. 1m2), domácí potřeby –
nádobí bílé, černé, skleničky (vše nepoškozené a dobře
zabalené), vatované i péřové přikrývky, polštáře, deky
a spacáky, obuv – spárovaná a nepoškozená, hračky
– nepoškozené a kompletní, prošlé autolékárničky
a obvazový materiál (léky ne) – použije se na výuku
první pomoci. Děkujeme, že dodaný materiál je čistý
a neponičený.
Ludmila Fidlerová
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	Skautské středisko Údolí Železný Brod
Memoriál Tomáše Hübnera
Letos to bylo již 70 let, kdy byli během akce Jizerka
zastřeleni dva železnobrodští skauti – Jiří Hába
a Tomáš Hübner. Na jejich počest každoročně
pořádáme podzimní skautský závod nesoucí jméno
mladšího z nich. Letošního již 26. ročníku, konaného
v sobotu 5. října, se zúčastnil mimořádný počet
18 čtyřčlenných soutěžních družin ze skautských
oddílů z okolí. Tématem bylo putování historií Brodu,
kde mnohdy samozřejmě nemohl chybět ani Jára
Cimrman. Mimo to soutěžící družiny narážely na různé situace a úkoly ze skautského, ale
i běžného života, které měly vyřešit. I přes nepříznivé počasí se děti vypořádaly s úkoly
výborně, nejlépe však družina „Dreamteam“ ze Semil. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli
způsobem podíleli na přípravě a organizaci tohoto závodu, Městu Železný Brod, v jehož
kulisách závod probíhal a také firmě Glasstech za plaketu pro vítěze. Těšíme se na další
ročník první říjnovou sobotu.

Střediskový sněm
Dne 10. listopadu se uskuteční nejdůležitější událost pro fungování našeho střediska, jednou
za tři roky se totiž koná střediskový sněm. Jedná se o volby na post vedení střediska, členů
revizní komise a volených členů střediskové rady. Sněmu se účastní všichni činovníci, to
je každý, kdo vykonává nějakou funkci v našem středisku. Doufáme, že s novým vedením
bude skauting v Železném Brodě i nadále růst a vzkvétat a bude dětem poskytovat bezpečný
prostor pro jejich rozvoj.
za Skautské středisko Údolí Železný Brod Michal Bareš (Komár)

sport
Amk Železný Brod
Vzpomínka
Dne 11. října tohoto roku se nejen naši členové rozloučili s Ing. Jaroslavem
Leimerem, který byl dlouholetým předsedou Automotoklubu Železný Brod.
Jako předseda velice aktivně podporoval rozvoj motoristického sportu
v našem spolku, zároveň však nezapomínal ani na letecké modeláře
a radiotelegrafisty. Díky jeho práci se Automotoklub jako spolek zachoval
v Železném Brodě do současnosti.
Iva Bryknarová, Automotoklub Železný Brod, z. s.
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TJ Sokol Železný Brod
Srdečně zveme na Společenský večer, který se při příležitosti 30. výročí Dne boje za
svobodu a demokracii (17. listopadu) uskuteční v sobotu 16. listopadu od 20 hodin
v železnobrodské sokolovně. K tanci a poslechu zahraje: O´Band Marka Ottla z Liberce.
Jako předkapela zahraje Taneční a Swingový orchestr ZUŠ Železný Brod. Vstupenky
v předprodeji v TIC Železný Brod.
Dne 8. 10. 1941 bylo gestapem pozatýkáno
více než 1 500 sokolů. Tento den si Sokol
připomíná jako Památný den sokolstva
a v letošním roce je to prvně i významný
den ČR. I my jsme si tento den připomněli
vypouštěním sokolských světel po Jizeře.
Počasí nám moc nepřálo, ale i přesto se nám
pár světýlek podařilo poslat.
Dne 28. 9. 2019 proběhla sokolská akce
Noc sokoloven. Součástí sportovní akce
bylo i vytvoření živého obrazu. I my jsme
se k této akci připojili a vytvořili živý obraz
dětí z volejbalu nazvaný – Radost z pohybu
a další obraz s ostatními sportovci nazvaný
– Historie a současnost.
Skrbková Jaroslava, starostka sokola

Oddíl volejbalu informuje o činnosti
1) mládež
Děti „minivolejbal“ trénují pod vedením místních hráček Žanety Hýblové, Evy Soukupové
a Pavly Vepřekové každou středu v místní sokolovně a chystají se turnajová utkání, kde
minulou sezónu získaly krásná umístění.
2) ženy:
V krajském přeboru I. třídy Libereckého kraje zahájily turnajovou sezónu v sobotu 12. října
domácím utkáním s Novým Borem a následně 26. 10. s Mn. Hradištěm. Další utkání sehrají
na půdě soupeřek, a to Varnsdorf (2×), Jablonex JBC, Turnov a Lokomotiva Liberec. Dne
23. 11. ukončí domácím utkáním podzimní část soutěže s Bižuterií Jablonec n. Nisou.
3) muži:
V okresním přeboru I. třídy srdnatě bojují v omezeném počtu hráčů, ale i tak jsou na vítězné
vlně! S Malou Skálou 3:2, v Jenišovicích 3:0, s Frýdštejnem 3:0, v Ohrazenicích 3:2 a doma
s Hodkovicemi 3:1 – dále nás čekají týmy z Janova (2×), Vyšehradu, Rychnova a Českého
Dubu.
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Stále spolupracujeme i s naší „farmou“, spřátelený tým „Koberovské sportovní“, v okresním
přeboru II. třídy, kde si prozatím vedeme na výbornou – viz. vítězství nad Vyšehradem 3:2.
Další zápasy nás čekají s oddíly TJ Sokol Hamrska a Spartak Smržovka, dále nás čeká
dohrávka s TJ Sokol Frýdštejn. Po odehraní zápasů vás o výsledcích budeme informovat.
za oddíl volejbalu Jarda Paldus

T. J. Sokol Bzí
V měsíci listopadu vás srdečně zveme do naší sokolovny na tyto akce:
2. 11. od 13.30 hodin Badminton Bzí Cup „O největšího melouna“ – 7. ročník turnaje
smíšených dvojic
16. 11. od 19 hodin Charleyova teta – divadelní představení v podání DS Jizeran Rakousy,
vstupné: 50 Kč – prodej vstupenek v TIC Železný Brod
23. 11. od 10 hodin Tradiční bzovské vánoční trhy – zabijačková kuchyně, prodej vánočních
dekorací, hudební program
Více o akcích na www.obec-bzi.cz

T. J. Sokol Těpeře
Srdečně vás zveme v sobotu 30. listopadu do těpeřské sokolovny. Od 14 hodin se uskuteční
Mikulášská nadílka pro děti se spoustou her a soutěží, od 20 hodin Mikulášská zábava pro
dospělé. Hraje DJ Brožek.

	SDH Jirkov
Srdečně vás zveme v sobotu 23. listopadu od 19 hodin do Jirkovské sokolovny na veselohru
Jevana Brandona Thomase s názvem Charleyova teta v podání DS Jizeran Rakousy.
Vstupné: 90 Kč; předprodej 70 Kč u p. Mastníka, mob.: 733 576 828.

OSTATNÍ
Projekt MAP II Železnobrodsko pokračuje v novém školním roce 2019/2020

V novém školním roce nadále pokračuje spolupráce s mateřskými a základními školami,
ZUŠ a střediskem volného času na území Železnobrodska.
Hned na začátku školního roku zrealizovala Pracovní skupina matematické gramotnosti
v čele s panem Mgr. Tomášem Hartlem dlouho připravovanou matematickou soutěž. Hlavním
tématem byla doba před a po sametové revoluci. Soutěže se zúčastnilo 9 tříčlenných týmů
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OSTATNÍ
ze ZŠ Pelechovká, ZŠ Školní a ZŠ Pěnčín a vítězným týmem se po čestném boji stalo
družstvo ze ZŠ Pelechovská.
Vítězové získali rodinné vstupenky do iQLandie v Liberci a krásné ceny byly připraveny
i pro další družstva, která se umístila na druhém a třetím místě. Byly to rodinné vstupenky do
iQParku a Planetária iQLandie. Vítězům ještě jednou touto cestou gratulujeme.
Jedním z významných projektů, tentokrát pro žáky mateřských škol, bude v tomto školním
roce Malá technická univerzita. Cílem této aktivity je vzbudit zájem dětí i pedagogů
o technické obory. Prostřednictvím několika tematických setkání pěstuje v dětech vztah
k reálnému světu a přispívá k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí.
Pro děti z ORP Železný Brod jsou pro začátek vybrána čtyři témata, a to konkrétně Stavitel
města, Malý architekt, Malý inženýr a Malý projektant.
Pro pedagogický tým je připraveno setkání platformy ředitelé MŠ a platformy ředitelé ZŠ,
které se uskuteční v listopadu v Příchovicích. Na tomto setkání dochází k výměně zkušeností
a posílení vzájemné spolupráce mezi subjekty zapojenými do projektu. Hlavním seminářem
na tomto zasedání bude Komunikace s rodiči a je určen pro ředitele a zástupce ředitelů ZŠ,
MŠ, ZUŠ a SVČ.
Velkým lákadlem pro všechny žáky je také další rozšíření polytechnického kroužku 3D tisku.
Od října 2019 budou otevřeny dva kroužky při SVČ Mozaika. Pro děti byl zakoupen nový
model stavebnice 3D tiskárny značky Prusa Research, která obsadila první místo v letošním
testu 3D tiskáren amerického časopisu MAKE. Těšíme se, co vše děti s tiskárnou dokáží
vytvořit.
Více informací o projektu a aktivitách realizovaných v rámci projektu naleznete na www.
mas-achat.cz/map2/ a také na našem facebookovém profilu https://www.facebook.com/
MAPZeleznobrodsko/.
Jitka Kolová, specialista na komunikaci

Investiční akce SVS, a. s. v obci Bzí
Ve Bzí, jež je místní část města Železný Brod, bylo v průběhu měsíců září a říjen vyměněno
přes 600 metrů vodovodu z roku 1932. V uvedené lokalitě se nacházel vodovodní řad
z litiny a potrubí bylo již notně zastaralé, zkorodované a s narůstajícím počtem poruch.
V rámci rekonstrukce došlo k výměně vodovodu v celkové délce 603,50 metrů a současně
byly přepojeny všechny stávající vodovodní přípojky. Pro nový vodovod bylo použito potrubí
z polyetylenu. Více info na www.svs.
Mgr. Jiří Hladík, odborný referent
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Pro naše nejmenší – O hrbaté chalupě
Perníkář Celestýn Jech pekl ty nejlepší perníky v celém okolí. Lidé si ho chválili a měli ho
rádi, protože do perníčků přidával kromě koření také úsměv a dobrou náladu. Žil v roubené
chaloupce na Malém rynku v Železném Brodě. Jeho dcerka Leontýnka perníčky zdobila
a prodávala na všech okolních poutích a jarmarcích.
Jednou se vydala i na bozkovskou pouť. „Kupte si perníčky, kupte, jsou zdobené, s láskou
pro vás dělané!“ Lidé se u ní zastavovali, vůně je vábila a kupovali. K polednímu zbyl
Leontýnce už jenom jeden perníček.
V tom se před ní objevil panáček celý v zeleném. „Koupím si perníček s láskou dělaný,“
usmál se a podal jí drobný penízek. Nebyl to nikdy jiný, než vodník. Jakmile zaplatil, hned
odešel. Leontýnka se vydala k domovu a stále o vodníkovi přemýšlela.
K večeru, když se setmělo, rozsvítila svíčku a začala zdobit perníčky, které Celestýn Jech
přes den upekl. Tu zaklepal někdo na okno: „Leontýnko, krásná Leontýnko!“ Dívka otevřela,
a před chalupou spatřila vodníka, kterému v poledne prodala poslední perník. „Něco jsem ti
přinesl,“ řekl a podal jí květinu. Hned potom zmizel. Leontýnka se lekla, to by tak scházelo,
aby se do ní zamiloval vodník! Jenomže zelený mužík stál před dveřmi i další den. Zase
přinesl Leontýnce dárek, tentokrát náhrdelník z nejkrásnějších perliček.
Leontýnka měla dobré srdce a nechtěla vodníkovi ublížit. Když se jí dvořil nějaký čas,
vymyslela malou lest. V neděli zaklepal panáček zase na dveře. Leontýnka si oblékla
nejlepší šaty a pozvala vodníka do světnice. A protože již bylo chladno, roztopila kamna
smolným dřevem. Za chvilku bylo v místnosti takové teplo, že vodníkovi začal vysychat šos.
Leontýnka zamkla, nechtěla vodníka pustit ven. „Leontýnko, pusť mne pryč, vždyť já tady
zemřu žízní,“ naříkal vodník. Když Leontýnka viděla, že zamilovanému vodníkovi spadla
poslední kapka vody z kabátku, odemkla dveře. Vodník běžel rychle do Jizery, která naštěstí
pro vodníka ještě nezamrzla. Leontýnka si oddychla: „Ten už nepřijde.“
Vodník od té doby nepřinesl Leontýnce žádný dárek, už nikdy nepřišel na návštěvu. Ale
rozhodl se, že se pomstí. Počkal, až začnou na horách tát sněhy a až se zvedne hladina řeky
Jizery. Ten den ještě začalo pršet, vodník si mnul ruce radostí: „Tak, a teď uvidíte, perníkáři.“
Jelikož měl moc nad řekami, jezery i potoky, rozvodnil Jizeru tak že se v Brodě vylila
z břehů. A stoupala a stoupala až ke stavení perníkáře Jecha.
Leontýnka vyběhla před stavení. Celestýn rychle naskládal právě upečené perníčky do
košíku. Společně utekli k sousedům na kopec, kam prudká voda nedosahovala. Na to
vodník čekal. Rychle doplaval k chalupě a začal podkopávat základy. Naštěstí začalo svítit
sluníčko a rozvodněná řeka se začala vracet do svého koryta. Vodník musel utéct, aby se
mu šos nevysušil. Jeho odplata se nepovedla. Zlobil se, taková ostuda!
Chalupa odolala zlému úmyslu vodníka, jenom střecha se nahrbila. To však Leontýnce ani
Celestýnovi nevadilo, vrátili se do stavení a zase začali péct voňavé perníčky. A lidé na
všech poutích a jarmarcích chodili k Leontýnce kupovat perníčky z lásky a šeptali si mezi
sebou: „To je Leontýnka z hrbaté chalupy.“
Až se vydáte do Železného Brodu, nezapomeňte navštívit nejenom hrbatou chalupu, ale i další roubená
stavení. Perníčky už v hrbaté chalupě nikdo nepeče, ale třeba ucítíte jejich vůni. A pokud se budete
koupat v Jizeře, povšimněte si zelených chaluh. Říká se, že jsou to vlasy zklamaného vodníka.

33

HÁDANKA
V říjnu se u kostelíčku Na Poušti uskutečnila Drakyáda – slovo ukryté i v naší hádance,
které správně složilo 27 osob. Jednu vstupenku na divadelní představení Dva nahatí chlapi
(16. 12.) vyhrávají: Monika Rezlerová, Petra Kozderková a Jiřina Havlištová. Gratulujeme.
Proto, abyste vyhráli vstupenky na Městský ples (18. 1. 2020) si uvařte teplý čaj a pěkně
v teple domova vyluštěte slovíčko, které je při podzimním rozmaru počasí docela časté.
Správně složené slovo nám můžete posílat nejpozději do 10. 11. na e-mail: info@zelbrod.cz
nebo volat na tel. č.: 483 333 999. Připomínáme, že slovo se skládá ze zakroužkovaných
písmen, která objevíte při pozorném čtení, kdekoliv ve zpravodaji.

inzerce
Čištění Pospíšil
Čištění čalouněného nábytku, koberců a kůže
Parní čištění (oken, podlahových spár atd.)
tel.: 725 852 868, e-mail: j.pospisill@seznam.cz
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drůbež

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 159–209 Kč/ks.
Prodej v Železném Brodě na autobusovém
nádraží vždy v 16.30 hodin bude
3. 11. 2019.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Více info: po–pá: 9–16 hodin na mob.:
601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz.

Sledujte pravidelně každý měsíc aktuální zprávy ze Železného Brodu.

Prodám
řadovou garáž
Na Vápence
v Železném Brodě
606 397 040
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Přehled akcí listopad 2019
PO STOPÁCH SKŘÍTKA STŘÍPKA
Zážitkové putování nejen pro rodiny s dětmi
Železný Brod, sklářské firmy a další subjekty
BADMINTON BZÍ CUP
sobota 2. listopadu od 13.30 hodin
Turnaj smíšených dvojic
Bzí, sokolovna
SVĚTÝLKO PRO MAMINKU
pondělí 4. listopadu od 19 hodin
Pořad M. Ehrental s Karlem Voříškem
Městské divadlo Železný Brod
KYRGYZSTÁN –
ZEMĚ VYSOKOÝCH HOR A ŠŤASTNÝCH LIDÍ
pondělí 11. listopadu od 18 hodin
Cestovatelská přednáška Pavly Bičíkové
KC Kino Železný Brod
ŽÁKOVSKÉ MATINÉ
úterý 12. listopadu od 17 hodin
Malý školní koncert ZUŠ Železný Brod
Železný Brod, radnice (obřadní síň)
ČARODĚJKY V KUCHYNI
úterý 12. listopadu od 19 hodin
Komedie s M. Dolinovou a S. Pogodovou
Městské divadlo Železný Brod
TRAPAS NEPŘEŽIJU! ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ
středa 13. listopadu od 8 hodin
Etiketa správného chování s M. Dolinovou
Městské divadlo Železný Brod

ANASTÁSIA
úterý 26. listopadu od 19 hodin
Léčivé divadlo Gabriely Filippi
Městské divadlo Železný Brod
PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
čtvrtek 28. listopadu od 15 do 17 hodin
Prodej dekorací žáků 4. tř. ZŠ Pelechovská
Železný Brod, nám. 3. května (Č. spořitelna)
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
pátek 29. listopadu od 16.30 hodin
Zpívají předškolní děti z mateřských škol
Železný Brod, nám. 3. května (schody u Č. Spořitelny)
VÁNOČNÍ TRHY
sobota 30. listopadu od 10 do 17 hodin
Prodej vánočního zboží
Železný Brod, nám. 3. května
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V TĚPEŘÍCH
sobota 30. listopadu
od 14 hodin pro děti
od 20 hodin pro dospělé
Těpeře, sokolovna
MET OPERA – PŘÍMÉ PŘENOSY
9. 11. G. Puccini: MADAMA BUTTERFLY
23. 11. P. Glass: ACHNATON
Kino Jitřenka Semily

LISTOPAD 1989
pátek 15. listopadu od 17 hodin
Vernisáž výstavy k výročí 30. let sametové revoluce
Otevřeno do 24. 11. od 13 do 16 hodin
Železný Brod, náměstí 3. května (radnice „B“)

ADVENTNÍ KONCERTY
vždy od 17 hodin
1. 12., 8. 12., 15. 12. a 22. 12.
Železný Brod, kostel sv. Jakuba Většího
nebo kaple ČCE na Brodci

OLDIES PÁRTY BEST OF 80.–90. LET
pátek 15. listopadu od 20 hodin
Disco s DJ A. Mastníkem a J. Hořením
Železný Brod, restaurace U Zvonice

DVA NAHATÝ CHLAPI
pondělí 16. prosince od 19 hodin
Komedie s M. Zounarem a M. Krausem
Městské divadlo Železný Brod

CHARLEYOVA TETA
sobota 16. listopadu od 19 hodin
Komedie DS Jizeran Rakousy
Bzí, sokolovna
NOC DIVADEL
sobota 16. listopadu od 18 hodin
Studio Hamlet Žel. Brod (hry) a My Gospel (koncert)
Městské divadlo Železný Brod
SETKÁNÍ K VÝROČÍ
neděle 17. listopadu od 17 hodin
Společenská akce při příležitosti výročí 17. listopadu 1989
Železný Brod, náměstí 3. Května (kašna)
SAMETOVÝ KONCERT
pondělí 18. listopadu od 18 hodin
Účinkují žáci ZUŠ Železný Brod
Městské divadlo Železný Brod
HRÁTKY S PAMĚTÍ
úterý 19. listopadu od 10 hodin
Sociálně-aktivizační služba pro seniory
DPS Železný Brod
TRADIČNÍ BZOVSKÉ VÁNOČNÍ TRHY
sobota 23. listopadu od 10 hodin
Nákup zboží, zabijačková kuchyně, kapela
Bzí, sokolovna
CHARLEYOVA TETA
sobota 23. listopadu od 19 hodin
Komedie DS Jizeran Rakousy
Jirkov, sokolovna
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VÝSTAVY
Městská galerie Vlastimila Rady Železný Brod
so–ne: 13–16 hodin
ŠTEDRÝ VEČER BYL, JE A BUDE
(9. 11. 2019 – 5. 1. 2020)
Vánoce v běhu století
19. 11. od 10 a 13 hodin
Workshop JM Koral na výrobu vánočních ozdob
3. 12. od 9 a 13 hodin
H. T. Hlubučková: Pohádky, pověsti a poudačky
z panství Rotštejsnkého – autorské čtení
Městské muzeum Železný Brod
so–ne: 9–12, 13–16 hodin
sklářská expozice
LSD 2019
NOVÉ PŘÍRŮSTKY DO SBÍRKY SKLA
národopisná expozice Běliště
LISTOPAD 1989 (od 25. 11.)
Iva Kolorenčová – Krajinou (do 24. 11.)
Muzeum a Galerie Detesk Železný Brod
denně, 9–17 hodin
JIŘÍ TESAŘ – PROMĚNY RYTÉHO SKLA (do 24. 11.)
DALIBOR MATOUŠ – OBRAZY – GRAFIKA – OBJEKTY
(od 28. 11.)

VÁNOČNÍ TRHY

ŽELEZNÝ BROD
NÁMĚSTÍ 3. KVĚTNA

30. 11. 2019 OD 10 HODIN
STÁNKY S OBČERSTVENÍM
A ŘEMESLNÝMI VÝROBKY
MÍSTNÍCH ŠKOL,
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
A UMĚLCŮ
TĚŠÍME SE NA VÁS

