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ÚVODní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
je před námi poslední měsíc letošního roku. Měsíc, během kterého se tradičně tak
trochu bilancuje, co nám přinesl rok právě se chýlící ke svému závěru. Člověk hodnotí
a nevyhnutelně srovnává, co bylo před rokem a co je dnes. Nejinak je tomu také v případě
života v našem městě.
V rámci tohoto bilancování bychom rádi všem připomněli tři osoby, které v letošním roce
definitivně skončily svou dlouholetou práci v příspěvkových organizacích nebo organizačních
složkách města. Vzhledem k tomu, že se jedná o osobnosti, které byly dlouhou dobu ve
vedoucích funkcích, tak bezpochyby zanechaly v těchto organizacích po sobě nesmazatelnou
stopu.
S Pečovatelskou službou je ve městě spojeno jméno paní Jitky Havlíkové. Sice ve vedoucí
funkci skončila v loňském roce, ale ještě letos vypomáhala ostatním pečovatelkám s jejich
nelehkou prací. Rovněž dlouholetá zastupitelka v Železném Brodě se vždy vyznačovala
velkou obětavostí, schopností vcítit se do myšlení těch, kteří pomoc potřebovali, a to
prakticky pokaždé s milým úsměvem na rtech nehledě na svůj volný čas.
Na pozici ředitelky Střediska volného času skončila paní Eva Rydvalová. I u ní se musí hovořit
o neskutečné obětavosti a aktivitách na úkor svého volného času. Nejedno dítě našeho
města poznalo okolí či jiné kraje díky jejím příměstským táborům. Zásadská patriotka vždy
uměla pro „svou Mozaiku“ až neuvěřitelně sehnat jakoukoliv podporu včetně té finanční.
Nenápadně se rozloučil s funkcí ředitele Základní školy ve Školní ulici pan Aleš Hnídek.
Kromě klasické práce vedoucího pracovníka se rovněž zapsal u řady železnobrodských
dětí jako dobrý učitel fyziky. Má velkou zásluhu na tom, že v době překotného rušení hodin
praktických činností ve výukových programech je on v našem městě zachoval a naopak
„dílny“ ve škole podporoval.
Chtěli bychom tedy jménem železnobrodských občanů všem zmíněným poděkovat za práci
pro naše město, popřát jim hodně zdraví a elánu pro jejich aktivity v dalších letech.
Vám, vážení obyvatelé Železného Brodu, přejeme klidný závěr letošního roku a hlavně
příjemné prožití svátečních vánočních dnů. Méně shonu, ale raději se více zastavit
a zamyslet se. Ať už budete trávit Vánoce s rodinou či přáteli, přejeme vám pro tyto dny
jenom radost a pohodu.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 8. zasedání
konaného dne 21. 10. 2019
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 5/2019/ZM
bere na vědomí rozúčtování nákladů za odpady za rok 2018
schvaluje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020 ve výši 600 Kč na poplatníka
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) FK Železný Brod, IČO 06025306 – 380 000 Kč na
Provoz a údržbu fotbalového hřiště 2019; 2) TK Železný Brod, IČO 44225245 – 67 600 Kč
na Pořízení nové kotvící sítě lan na přetlakovou halu; 3) T. J. Sokol Těpeře, IČO 01877216
– 148 472 Kč na Dokončení celkové výměny oken v objektu sokolovny
schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při poskytování sociálních služeb mezi Městem
Železný Brod a obcemi v působnosti obce s rozšířenou působností Železný Brod, které
o uzavření smlouvy požádají
schvaluje věcné břemeno ve smyslu: budoucí povinný – 1) strpí na pozemku umístění
dopravní infrastruktury, 2) strpí vstupování oprávněného na pozemek, 3) na pozemku
nevybuduje nic, co by znemožňovalo nebo omezovalo vstupování na služebný pozemek
budoucím oprávněným, 4) bude oprávněn používat pozemek způsobem vymezeným ve
smlouvě, 5) povinen provádět udržovací práce na dopravní infrastruktuře, 6) při provádění
udržovacích, opravných i investičních akcí na dopravní infrastruktuře bude povinen práce
provádět tak, aby povinnému nezpůsobil škody na nemovitých věcech, 7) je povinen
pozemek uvést vždy do předešlého stavu a nahradit případnou škodu a schvaluje uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Povodím Labe, s. p.,
IČO 70890005 a Městem Železný Brod
schvaluje cenu za 1 m2 ve výši 210 Kč + 21 % DPH pozemku parc. č. 1065/5 v k. ú. Jirkov
u Železného Brodu
schvaluje cenu za 1 m2 ve výši 30 Kč (osvobozeno od DPH) pozemku parc. č. 2674 v k. ú.
Železný Brod a cenu porostů na pozemku za 10 000 Kč
schvaluje záměr prodeje pozemků pč. 1880, 1909, 1908, 1910, 1911, vše v k. ú. Železný
Brod; prodej pozemku bude možný až po 30. 9. 2020
souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z vlastního rozpočtu pro FK Železný Brod, z. s.
na povinný podíl vlastních zdrojů žadatele o investiční dotaci z programu MŠMT 133 530
Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 na projekt „Rekonstrukce
hřiště s umělou trávou (UMT)“ a stanoví, že finanční prostředky budou FK Železný Brod, z. s.
poskytnuty na základě jasných smluvních podmínek, které budou schváleny zastupitelstvem
města 2. 12. 2019
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radnice informuje
Veřejná zasedání zastupitelstva Města Železný Brod se v roce 2020 uskuteční v těchto
termínech: 3. 2., 16. 3., 27. 4. a 8. 6. 2020.
Zasedání začíná vždy v 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ „B“ (3. patro).

Usnesení Rady města Železný Brod z 17. zasedání
konaného dne 4. 11. 2019
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 17. schůze Rady města Železný Brod v doplněném znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 16. schůze Rady města Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 8/2019/RM.
schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2019 MŠ Slunečná
souhlasí s čerpáním rezervního fondu MŠ Stavbařů na nákup logopedických pomůcek
schvaluje poskytnutí finančního daru Českému zelenému kříži, o. p. s., IČO 28434722 na
projekt „Dětský úsměv“
schvaluje poskytnutí finančního daru SUPŠS Železný Brod, IČO 60252766 ve výši 20 000 Kč
na financování realizace publikace k 100. výročí založení školy a souhlasí s užitím loga
Města Železný Brod za účelem prezentace partnerů školy v publikaci vydávané k 100. výročí
školy
bere na vědomí zápis Hospodářské komise ze dne 2. 10. 2019
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Železný Brod –
Teprovsko č. p. 29 – oprava roubení“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem Stanislav
Záhon, IČO 86736558, za nabídkovou cenu 627 260,22 Kč vč. DPH
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností TS města Železný Brod s. r. o.,
IČO 27260887 na zhotovení hrubé stavby zázemí in-line dráhy za cenu 871 576 Kč bez DPH
souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu Železný Brod, Na Vápence 767
bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu; nájem skončí v souladu s § 2279 odst. 2
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nejpozději dnem uplynutí dvou let od okamžiku
přechodu nájmu
schvaluje uzavření provozu MŠ Na Vápence, MŠ Slunečná a MŠ Stavbařů 832 v době
vánočních svátků od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 vč.

Upozornění
O vánočních svátcích bude Městský úřad Železný Brod pro veřejnost uzavřen, a to v termínu:
23.–29. 12., 31. 12. 2019 a 1. 1. 2020 včetně. Otevřeno pro urgentní případy bude pouze
v pondělí 30. 12. 2019 od 8 do 13 hodin. Děkujeme za pochopení a všem přejeme klidné
prožití svátků vánočních.

Vánoční strom na náměstí v Železném Brodě
Adventní čas jsme v Železném Brodě zahájili v pátek 29. listopadu, kdy se
na náměstí 3. května za zpěvu vánočních koled v podání předškolních dětí
z místních mateřských škol rozsvítil vánoční strom.
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Vánoční strom, který září bezpočtem světýlek
a zkrášlí naše město po dobu adventní, je
i letos ozdoben velkými skleněnými koulemi.
Tyto „obří“ koule byly vyrobeny ve sklářské huti
zdejší sklářské školy. Všechny byly vyrobené
ručním tvarováním z volné ruky a technikou
foukání. Každá obří koule (některé dosahují
průměru až 30 cm) je svým způsobem originál
– její barevnost určuje obalování skleněné
baňky v barevných drtích a sklářských
pudrech. Radost nám také dělá malovaný
betlém od místního umělce Standy Pelikána.
Touto cestou děkujeme Haně a Zdeňkovi
Kurfiřtovým z Těpeř za krásný strom
a společnosti ČEZ, a. s. za finanční podporu
akce.
Matějková Alena, IKS

	Odbor životního prostředí
Otevírací doba sběrného dvoru
Připomínáme, že do února je sběrný dvůr v Železném Brodě (ul. Příkrá 140) otevřen pouze
takto:
pondělí, středa, pátek: 9–16 hodin; úterý, čtvrtek: 9–14 hodin a sobot: 9–12 hodin.
O vánočních svátcích bude sběrný dvůr otevřen pouze 30. 12. 2019
(23.–29. 12., 31. 12. 2019 a 1. 1. 2020 včetně bude zavřeno).
Více informací na mob.: 722 036 373.

Povinné „čipování“ psů
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa
(pas, očkovací průkaz). Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního
očkování proti vzteklině. Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním
provedeným před 3. 7. 2011.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávnění
vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory
veterinárních lékařů ČR (www.vetkom.cz).
Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca
1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben z biokompatibilních
materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Označení psa (ale také
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kočky či fretky) čipem je povinné v případech, že s ním majitel cestuje do zahraničí. Povinná
evidence psů v současné době funguje ve většině zemí Evropské unie.
Přínosem povinného označení všech psů usnadní jejich identifikaci ze strany kontrolních
orgánů, dojde tím k zefektivnění monitoringu chovů a kontrol dodržování stanovených
právních předpisů chovateli. Odpadne mnohdy velmi komplikovaná identifikace psů, která
často znesnadňuje veterinárním inspektorům postihování problematických chovů velkého
množství zvířat – tzv. množíren. U označeného zvířete bude možné snadněji prokázat, kdo
je jeho majitelem, což je přínosné v případech krádeží psů, ale také v případech, kdy zvíře
způsobí škodu, (např. zraní člověka či „pytlačí“, zaviní dopravní nehodu). V těchto případech
je nutné identifikovat zodpovědnou osobu. Zatoulané, řádně označené a evidované zvíře má
podstatně větší šanci, že se vrátí ke svému původnímu majiteli než pes neoznačený. Za psa
bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až 20 000 Kč.
Státní veterinární správa (SVS) aktuálně zveřejnila na www.svscr.cz často kladené
otázky a odpovědi k tomu tématu.
Lukáš Staněk, referent OŽP

	Odbor sociálních věcí
Vážení občané,
v tomto vydání Železnobrodského zpravodaje je pro vás připraven „Informační průvodce
sociálních služeb Železnobrodska“. Jedná se o brožuru s důležitými kontakty na sociální
služby, které působí v našem městě a jeho okolí. Vzhledem k početnosti těchto služeb jsou
v brožuře vždy uvedeny pouze základní informace.
V průběhu následujícího roku 2020 budou v každém vydání Železnobrodského zpravodaje
představovány tyto organizace podrobněji.
V případě, že vás některá ze služeb zaujme a budete mít zájem o bližší informace, neváhejte
se obrátit na Odbor sociálních věcí na Městském úřadu v Železném Brodě (budova „B“,
2. patro).
Všem přejeme klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví.
za Odbor sociálních věcí Bc. Šárka Jirošová

	Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Pořízení nového územního plánu pro Železný Brod
Zastupitelstvo města Železného Brodu schválilo na svém zasedání dne 10. 6. 2019
usnesením č. 45/6Z/2019 pořízení nového územního plánu pro město Železný Brod.
Pořizovatelem územního plánu je Úřad územního plánování v Železném Brodě. Pro
spolupráci s pořizovatelem (zajištění informovanosti města o průběhu pořizování) byl
v souladu se stavebním zákonem určen Mgr. Ivan Mališ (tzv. „určený zastupitel“).
Pořizovatel upozorňuje občany na možnost podání písemné „Žádosti o změnu
územního plánu“ do 3. 2. 2020.
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Žádost lze podat na odboru územního plánování a regionálního rozvoje (dle jen OÚP
a RR) nebo přímo na podatelně města. Veškeré informace, které má žádost obsahovat, jsou
uvedeny níže nebo je lze nalézt na příslušném formuláři, který je zveřejněn na internetových
stránkách města. Formulář je možné také vyzvednout na OÚP a RR v 2. patře budovy A.
Návrh na pořízení změny územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se územní
plán pořizuje a obsahuje dle § 46 stavebního zákona:
• údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně jeho vlastnických či obdobných práv
k pozemku či stavbě na území obce
• údaje o navrhované změně využití ploch na území obce
• údaje o současném využití ploch dotčených návrhem
• důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny
• návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu a dalších souvisejících nákladů
(není třeba uvádět, pořízení financuje město)
Pořizovatel po převzetí žádosti na pořízení změny posoudí její úplnost a soulad s právními
předpisy. Pokud žádost splní všechny náležitosti, předloží ji pořizovatel se svým stanoviskem
k rozhodnutí zastupitelstvu. Po schválení ZM bude žádost o změnu územního plánu
zařazena do pořizovacího procesu nového územního plánu. Zařazení žádosti o změnu do
pořizovacího procesu neznamená, že bude požadavku vyhověno.
Bližší informace: Mgr. Ivan Mališ, tel.: 483 333 920 (určený zastupitel), Ing. Dana Makovská,
tel.: 483 333 966 (pořizovatelka).
Ing. Dana Makovská, OÚP a RR

Nabídka kompostérů pro občany
Vážení občané, Město Železný Brod v rámci projektu Předcházení vzniku biologicky
rozložitelných komunálních odpadů v ORP Železný Brod pořídilo kompostéry, které jsou
v současnosti připraveny k zápůjčce občanům. Po skončení minulého projektu se někteří
dotazovali, zda bude možné si opět zapůjčit kompostér.
Jelikož od skončení minulého projektu utekla již řada let,
a původní zájem se mohl změnit, chtěli bychom požádat
o potvrzení zájmu o zapůjčení kompostéru, zavoláním
nebo zasláním SMS na mob.: 777 718 905 případně
zasláním zprávy na e-mail: odbor.uprr@zelbrod.cz. Bude
nutno nám sdělit jméno, adresu a kontaktní telefonní
číslo. Mohlo se stát, že jste si již pořídili kompostér
a problém kompostování máte vyřešený. Pokud ne, tak
právě z toho důvodu žádáme o potvrzení, že stále trvá
váš zájem o kompostér. Samozřejmě se o kompostér
můžete přihlásit i v případě, že jste se o kompostér dosud
nepřihlásili a máte o něj zájem. Jen upozorňujeme, že
kompostéry budou vydávány pouze do vyčerpání zásob.
K dispozici je sto kusů kompostérů.
Mgr. Martin Řehák, vedoucí OÚP a RR
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radnice informuje
Dům s pečovatelskou službou železný brod
Vážení přátelé,
léto vystřídal podzim a dříve než se nadějeme, přijdou vánoční svátky a konec roku 2019.
Dovolte mi tedy malé shrnutí působení pečovatelské služby ve městě Železném Brodě za
tento rok, které je současně i poděkováním za skvělou práci a snahu všem zaměstnancům
naší organizace.
V letošním roce 2019 poskytujeme služby přibližně 136 občanům města Železný Brod
a dalších obcí, které se nachází v jeho uzemním obvodu. Našimi klienty jsou převážně
senioři, jejichž soběstačnost je zejména ze zdravotních důvodů omezena a zajištění jejich
potřeb vyžaduje pomoc další osoby.
Klienty je nejvíce využívána služba dovozu obědů. Často také pečovatelská služba asistuje
u realizace osobní hygieny. V případě zájmu klienta zajišťujeme také nákupy potravin
a jiného spotřebního zboží. Hojně využívanou službou je také dovoz seniorů po Železném
Brodě. Nicméně si velmi dobře uvědomujeme platnost rčení: „Nejen chlebem živ je člověk“.
Z tohoto důvodu jsme otevřeni pořádáním nejrůznějších kulturních akcí, přičemž velmi kladně
klienti pečovatelské služby hodnotí působení maminek a jejich dětí ze Železného Brodu,
které pravidelně do pečovatelského domu docházejí a organizují zde různé programy. Každý
měsíc v naší organizaci rovněž probíhá „trénování paměti“ s lektorem Zdeňkem Chourou,
kde mohou všichni příchozí zábavnou formou procvičovat paměť. V prosinci se mohou naši
klienti také těšit na vánoční vystoupení dětí z Mateřské školky v ulici Stavbařů. Již pravidlem
je pak pořádání tradičního vánočního večírku s hudbou.
V rámci říjnových oslav Mezinárodního dne seniorů probíhalo v kulturním centru v libereckých
Lidových sadech, pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje Mgr. Pavla Svobody,
vyhlášení Krajské pečovatelky roku 2019. Za město Železný Brod byla nominována dlouholetá
vedoucí pečovatelské služby paní Jitka Havlíková, která i přes působení v této funkci
zastávala souběžně přímou pečovatelskou práci s klienty. Její celoživotní práce pečovatelky
se vyznačovala velmi lidským přístupem ke klientům a také velkou dávkou empatie, trpělivosti
a profesionality. Paní Jitka Havlíková byla oceněna jako krajská pečovatelka roku 2019 spolu
s dalšími vybranými pracovníky organizací, které v oblasti poskytování sociálních služeb
působí. Prostřednictvím tohoto článku bychom chtěli paní Jitce Havlíkové znovu poděkovat
za její práci pro občany města Železného Brodu a popřát jí mnoho dalších životních úspěchů.
Závěrem mi dovolte vám za kolektiv zaměstnanců pečovatelské služby i za sebe popřát
klidný závěr pomalu končícího roku 2019 a úspěšný start do roku nového a také vyslovit slib,
že tu s vámi a především pro vás budeme i nadále.
Ivo Ivanov, vedoucí DPS

Kontaktní informace DPS Železný Brod
vedoucí: Ing. Ivo Ivanov, mob.: 770 164 580
e-mail: i.ivanov@zelbrod.cz
adresa: nábřeží Obránců míru 834, 468 22 Železný Brod
pečovatelky mob.: 773 769 575
pracoviště Bzí 82 – pečovatelky mob.: 725 836 992
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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 prosinci je otevřeno: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin, so: 9–12 hodin.
S ohledem na vánoční svátky a inventuru bude otevřeno dle běžné otevírací doby pouze do
20. 12. 2019. Následně bude zavřeno a rádi vás uvidíme až v novém roce, tedy 2. 1. 2020.
Touto cestou vám přejeme krásné svátky, plné klidu a pohody a do nového roku hodně
zdraví a optimismu.
Od 9. 12. 2019 budou v prodeji nové Jízdní řády pro Liberecký kraj platné od 15. 12. 2019.
Cena 30 Kč. Vydává a za správné uvedení informací zodpovídá Korid LK, spol. s r. o.
Liberec. Upozorňujeme, také na skutečnost, že na TIC Železný Brod neděláme výpisy
z jízdních řádů. Děkujeme za pochopení.
Připomínáme, že stolní i nástěnné kalendáře na rok 2020 s motivy Železného Brodu
(Jan a Jarmila Smetanovi), Českého ráje, Jizerských hor, Krkonoš a další si můžete
zakoupit v papírnictví Svárovský nebo v papírnictví Ráček p. Honc v Železném Brodě.

Informace o hlášení městského rozhlasu
Hlášení městského rozhlasu probíhá zpravidla 3× týdně dle harmonogramu:
• úterý v 10 a 15 hodin: sportovní a komerční akce, pozvánky na výstavy a jiné dlouhodobé
aktivity; připomenutí aktuálních větších kulturních akcí
• čtvrtek v 10 a 15 hodin: akce probíhající o následujícím víkendu
• neděle v 15 hodin: informace o akcích v následujícím pracovním týdnu
Pravidelná hlášení jsou v textové verzi na www.zeleznybrod.cz a vždy 15 minut po vysílání
se zobrazí i na FB/IKS Železný Brod.
Výjimečná hlášení mimo tento rozvrh se většinou týkají důležitých informací pro občany.
Upozorňují na rekonstrukce, výpadky proudu nebo jiná životní omezení. Je proto třeba jim
věnovat zvýšenou pozornost. V případě, že vysílání rozhlasu špatně rozumíte, informujte
o této skutečnosti na TIC Železný Brod. Při nahlašování nedostatků je vždy nutné znát číslo
hlásiče, které je umístěno na šedé krabičce pod hlásičem, ve tvaru např.: 016. Berte prosím
na vědomí, že kvalita vysílání a občasné výpadky mohou být ovlivněny aktuálním počasím.
Veronika Vebrová, referent IKS

Předprodej vstupenek
Met opera – přímé přenosy (kino Jitřenka Semily) – jednotné vstupné 350 Kč, zahrnuje
i odvoz z opery po skončení přenosu
11. 1. od 18.45 hodin A. Berg: Vojcek
1. 2. od 18.45 hodin G. a I. Gershwin: Porgy a Bess
Sportovní centrum Železný Brod
18. 1. od 20 hodin Městský sklářský ples, hraje kapela Sky Way (pořádá Město Železný
Brod) – vstupné: 65 Kč/osoba, 95 Kč/pár
Městské divadlo Železný Brod – od 2. 12. 2019 předprodej vstupenek v TIC Železný Brod
i na portále www.evstupenka.cz
24.–26. 1. Železnobrodské divadelní hry – jednotné vstupné: 80 Kč/představení
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4. 2. Jméno – Roman Zach a Linda Rybová (Divadlo verze), vstupné: 330 Kč
březen/duben – Přítelkyně – Alena Mihulová a Jitka Smutná (divadlo Ungelt), vstupné: 330 Kč
Více na www.zeleznybrod.cz
Bozkov – sokolovna
7. 12. Mikulášská zábava a 25. 12. Štěpánská zábava
28. 12. od 20 hodin Sváteční kabaret aneb „možná přijde i kouzelník“ (účinkují herci Ernesto
Čekan a Roman Štambrňák) – vstupné: 200 Kč

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

VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ŽÁKY ZŠ
čtvrtek 19. prosince

od 8.30 hodin A BOLD RABBIT (pro žáky I. stupně ZŠ)
Putování malého zajíčka světem provází touha poznat nové věci, touha proslavit se a něco
opravdu velkého dokázat. Příběh má netradiční anglicko-české nastudování, kde základní
dějové a obsahové informace, názvy postav i části písniček jsou v jednoduché angličtině
srozumitelné i začátečníkům. Složitější anglické vazby jsou dvojjazyčně a nejnáročnější
části děje zůstávají v českém jazyce.
od 10.15 hodin THE ONLINES (pro žáky II. stupně)
Náš hrdina Miloš žije s mámou. Máma má Miloše ráda. Miloš má rád mámu, svého psa
a Zuzku, která mu lajkla status. Ale něco v jeho životě je nanic a Miloš musí přijít na to, co to
je... Existuje ještě vůbec život offline? Příběh je z 90 % v anglickém jazyce.
Vstupné 50 Kč – prodej vstupenek před představením na pokladně divadla

JMÉNO

úterý 4. února od 19 hodin
Skvělá francouzská komedie M. Delaporteho a Alexandra de La
Patellière nabízející vysoce komický pohled na sebejisté zastánce
svobodného myšlení. Mezi dobrými přáteli a příbuznými se dá
mluvit o všem a vlastně žádné téma by nemělo být tabu. Když se
ale úspěšný realitní makléř Vincent na večeři u své sestry a švagra
svěří se záměrem dát svému synovi jméno Adolf, zdá se, že hranice
civilizované konverzace byla překročena. Středostavovské předsudky
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jsou, zdá se, přeci jen větší než se přítomní liberálové
domnívali. Ke skutečné eskalaci dojde po odhalení
nálože, která se skrývá v rodinné historii... hrají: Jan
Dolanský, Jana Janěková ml., Roman Zach, Linda
Rybová a Petr Lněnička. Více na www.i-divadlo.cz/
Divadlo Verze.
Vstupné 330 Kč – předprodej od 2. 12.
v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz

	Studio Hamlet Železný Brod
Děkujeme Bohu za uplynulý rok, který byl pro nás jak profesně, tak soukromě velmi velmi
těžký. Právě proto si vážíme vás, našich věrných diváků, že jste nás ve chvílích nejtěžších
neopustili. Přejeme vám krásné Vánoce a na viděnou se těšíme v příštím roce. Máme vás
rádi.
za Studio Hamlet Zdislava Bohuslavová, vedoucí souboru

DS Tyl Železný Brod
Ke kulatému výročí jsme pro naše příznivce připravili malou výstavu s názvem DS Tyl slaví
160 let, mapující činnost spolku v období mezi lety 2010 až 2019. V termínu 11.–26. ledna
2020 budou v Městské galerii Vlastimila Rady v Železném Brodě k vidění plakáty, fotografie,
kulisy a záznamy představení.
V lednu pořádáme tradiční Železnobrodské divadelní hry 2020. V pátek 24. ledna od
19 hodin se vám představí L. S. D. (Lučanský spolek divadelní) s hrou Do hrobky
tanečním krokem od Normana Robinse. Jedná se o detektivní komedii o dvou dějstvích,
která není vhodná pro děti do 12 let. Napínavý děj se odehrává jednoho podzimního večera
v rozpadající se knihovně, kam se na pozvání rodinného právníka a jeho sekretářky sjíždí
potomci zesnulých profesionálních zabijáků, aby zde projednali dědické záležitosti. Každý
si však svůj podíl na majetku představuje zcela jinak a ještě netuší, že zájem o dědictví
mají nejen pozůstalí příbuzní. V domě se odehrává řada záhadných věcí. Každý podezírá
každého. Zvláště poté, co jednotliví přítomní začnou za podezřelých okolností umírat.
Spadne nad vraždícími monstry klec? Až do konce není jisté, zda vůbec někdo přežije.
A kdo je tu vlastně tím vraždícím monstrem?
V sobotu 25. ledna od 19 hodin se můžete těšit na představení v podání Divadelního spolku
J. K. Tyl Josefův Důl se hrou Tvrdohlavá žena od Josefa Kajetána Tyla. Hra se odehrává
v českém podhůří, kdy hlavní postava Zlatohlav se svými lesními a horskými skřítky zasahuje
do života lidí. Chce pomoci mladým milencům, ale musí především napravit matku, která je
nepřející jakémukoliv vztahu své jediné dcery.
Neděle 26. ledna bude patřit dětským divákům. Od 14 hodin se představí soubor HAD
(Hodkovické amatérské divadlo) s pohádkou Čmelák Brundibár pátrá, radí, informuje
aneb co se děje na louce od Dariny Martincové. Ve veselé pohádce o starostech i radostech
obyvatel z říše hmyzu se dozvíte, s čím vším si láme hlavu svědomitý čmelák.
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Věříme, že si z nabízených divadelních představení některé vyberete a že se společně
v divadle potkáme. Jednotné vstupné je 80 Kč/představení. Předprodej vstupenek bude
zahájen od 2. prosince v TIC Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz.
za DS Tyl Železný Brod, Iveta Adamčíková

MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
Otevírací doba v prosinci: sobota–neděle: 13–16 hodin, v jiný čas a termín vám rádi
otevřeme na požádání v TIC.
S ohledem na vánoční svátky bude galerie otevřena v čase 13–16 hodin v tyto dny: 23. 12.,
26.–31. 12. 2019. Vstupné: 20 Kč a 10 Kč.
I poslední výstavu letošního roku si můžete prohlédnout interaktivním způsobem
pomocí hry Galerijní RADOvánky.

ŠTĚDRÝ VEČER BYL, JE A BUDE
do 5. 1. 2020

Výstava vás provede oslavami Štědrého dne od začátku minulého století až po vize
budoucnosti. Přijďte se podívat na prostřené štědrovečerní stoly, vánoční stromečky
a nahlédněte do svátečně vyzdobených pokojů... Při výstavě je možné zakoupit si drobné
dárky od firmy: DT Glass, s. r. o., Hela-Glass, Foukané figurky Sobotka, Atlas Bijoux, JM Koral
a řemeslníků Renaty Velíkové, Evy Halamové a dalších.
Touto cestou také děkujeme Haně a Zdeňkovi Kurfiřtovým z Těpeř za dva stromky, které jsou
v expozici umístěny.
Pro zpestření výstavy je připraveno: 3. 12. (od 9 hodin a od 13 hodin) – autorské čtení
z nové knihy Hany Talli Hlubučkové „Pohádky, pověsti a poudačky panství Rotštejnského“.

V roce 2020 se můžete těšit na tyto výstavy
11.–26. 1. DS Tyl slaví 160 let – výstava mapující činnost spolku v letech 2010–2019
1.–16. 2. Brody v Brodě a historické fotoaparáty – vítězné fotografie z fotosoutěže
22. 2.–29. 3. Salon VII – výstava spojující umělecké a laické výtvarníky (přihlášky
a díla přijímáme od 1. 12. 2019 do 19. 1. 2020, registrační formulář je ke stažení na
www.zeleznybrod.cz nebo k vyzvednutí v TIC Železný Brod)
4. 4.–3. 5. 4GR – výstava čtyř generací rodiny Radů
8.–17. 5. ZUŠ Železný Brod
23. 5.–28. 6. Zpátky do života – výstava z tvorby Radovana Klase – obrazy, koláže, plastiky,
objekty a vázy
4. 7.–30. 8. Skleněná výstava – prezentace místních sklářských firem
5. 9.–25. 10. Učitelé po škole II – výstava nejen pedagogů sklářské školy
31. 10.–29. 11. Brodecká vápenka – fotografie k výročí zániku vápenky na Brodci
5. 12.–10. 1. 2021 Vánoce
Připomínáme zájemcům o uspořádání výstavy v roce 2021, že formulář Žádost
o uspořádání výstavy je na webových stránkách města.
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Vyhodnocení soutěže Brody v Brodě
Dne 23. října zasedla v Havlíčkově Brodě odborná porota k hodnocení fotografií zaslaných
do soutěže Brody v Brodě 2019. Porota vybírala z celkem 540 fotografií zaslaných do třech
kategorií (Krásy města 218 ks, Život ve městě 187 ks a Urbex 135 ks).
Za Železný Brod usedla v porotě Lucie Chvalinová. Z celkem 104 brodských fotografií
ocenění získal: Václav Urban – cenu předsedy poroty s fotografií „Rychle a pryč“ (kategorie
Krásy města) a Václav Kroupa – cenu Města Železný Brod s fotografií „Bývalá Kolora 1“
(kategorie Urbex a stavby 21. století). Slavnostní předání cen vítězům proběhlo 21. listopadu
opět v Havlíčkově Brodě.
Všechny fotografie jsou ke zhlédnutí na www.fotobrody.cz. Putovní výstava vítězných
kousků bude u nás v Městské galerii Vlastimila Rady k vidění v termínu 1.–16. 2. 2020.
Výstava bude doplněna historickými fotoaparáty, k jejíchž zapůjčení, opakovaně,
touto cestou vyzýváme... Pokud vlastníte historický fotoaparát, který byste byli ochotni
pro potřeby výstavy zapůjčit, prosím neváhejte nás kontaktovat na mob.: 602 716 133 nebo
e-mailem: galerie@zelbrod.cz.
Lucie Chvalinová, referentka kultury

Městské muzeum v Železném Brodě
Sklářská i národopisná expozice jsou v prosinci otevřeny o víkendu v čase 9–12 a 13–16 hodin.
Muzeum bude otevřeno i o svátcích, a to ve dnech 25. a 26. 12. a 1. 1. 2020.
Ve sklářské expozici v budově České spořitelny (Klemencovsko) na náměstí 3. května
můžete navštívit tyto výstavy:
Nové přírůstky do sbírky 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
Výstavu Listopad 1989 v Železném Brodě očima pamětníků – fotografie a jiné dokumenty
naší sametové historie.
Vánoční trhy 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 16.30 hodin. V pátek
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Městské muzeum v Železném Brodě
6. prosince předvede svůj talent swingový orchestr Rudy Mülera složený z žáků místní
Základní umělecké školy (od 16 hodin). 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 Spolku zdravotně postižených, výtvarné dílny Střediska volného času Mozaika
a Rodinného centra 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!

Renwolf neboli Vlček
Sbírkový předmět na tento měsíc si můžete prohlédnout v národopisné expozici na Bělišti...
Jde o druh saní zvaných Renwolf, česky Vlček.
Renwolf (někdy se používá Rennenwolf, německy „běžící vlk“) je druh saní, který je
konstrukčně odlišný od jiných běžných druhů saní. Jsou ovládány zezadu ve stoje a mají
brzdy, kterými se ovládá rychlost a směr jízdy. Vpředu je ložná plocha, tvořena dřevěnými
lištami a může být doplněna síťkovým nebo popruhovým výpletem. Často je doplněna
opěradlem. Vlčky byly z jasanu a vyráběli je koláři. Dnes je už vyrábí jen roprachtický truhlář
Josef Nosek, jehož tatínek je vyráběl již za Rakouska-Uherska.
Vlčky se používaly hlavně v horských oblastech v zimě, jako jeden z mála možných
dopravních prostředků. Sloužily ke svozu dřeva, obilí, mléka a jiných materiálů. Také je
používali listonoši. Vlčky také sloužily k přepravě osob a dětí. Na začátku 20. století začaly
pořádat jednotlivé Ski kluby závody na lyžích. Ve Vysokém nad Jizerou k těmto závodům
měli specialitu – závody na vlčkách. Není bez zajímavosti, že hned první závod vyhrál
listonoš pan Hladík.
Náš muzejní vlček má sedák ze šesti latěk a zdobeným opěradlem. Držadlo je na koncích
kuželovitě zakončené, v dolní části kosodélného rámu je zvlněná spojovací lať, která je
se sedátkem spojená třemi kuželkami. Od sedátka směrem dopředu ke krátkým, rovným
rohům je napnutá síť. Opěradla pro paže tvoří silné
dráty natřené na modro. Rovněž obě brzdy jsou
modré. Tento sbírkový předmět získalo muzeum
z pozůstalosti po manželích Šimůnkových ze Zlaté
Olešnice.
David Řeřicha, pracovník muzea

Minimuzeum skleněných betlémů
Železná 103
Přijďte se vánočně naladit do krásného minimuzea s více jak 60 kusy skleněných betlémů
vyrobených různými sklářskými technikami. Otevřeno v odpoledních hodinách o všech
adventních nedělích nebo kdykoliv po domluvě na mob.: 777 168 470.
Alena Kortanová
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muzeum a galerie detesk
náměstí 3. května 20
Denně, včetně víkendů a svátků v čase 9–17 hodin můžete navštívit výstavu s názvem
DALIBOR MATOUŠ OBRAZY – GRAFIKA OBJEKTY. Výstava zahrnuje výběr z díla tohoto
akademického malíře.

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vybíráme z programu kina
V prosincovém programu se ještě jednou vrátíme k úspěšné komedii režiséra Jiřího Vejdělka
Poslední aristokratka. Její listopadové uvedení se těšilo výjimečné divácké přízni, rádi proto
ještě jednou nabídneme našim divákům možnost zhlédnout příběh šlechtického potomka
emigrantů, který se po dlouhých čtyřiceti letech vrací do staré vlasti, aby zde převzal dávné
rodové sídlo svých předků a umožnil jim poslední odpočinutí v rodné hroudě.
Předvánoční program toho ovšem nabídne samozřejmě mnohem více. Z dětských filmů
bych rád vyzdvihl animovaný snímek Fany a pes, příběh dívky z východního Německa, která
se v bouřlivém roce 1989 vydává najít svou ztracenou kamarádku a na vlastní oči tak vidí
jeden z nejzásadnějších dějinných okamžiků 20. století – pád komunismu napříč Evropou.
Snímek je zajímavý ovšem také tím, že se na jeho výrobě podílel železnobrodský rodák
(a autor znělky našeho kina) Jan Bohuslav.
A mezi svátky se znovu vydáme do světa Star Wars. Lucasfilm a režisér J. J. Abrams totiž
znovu spojili své síly, aby diváky vzali na epickou výpravu do předaleké galaxie ve filmu Star
Wars: Vzestup Skywalkera. Ve strhujícím závěru stěžejní ságy Skywalkerů se zrodí nové
legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie. Film uvedeme hned dvakrát a jak je
již u nás zvykem, na své si přijdou jak milovníci originálního znění s titulky, tak i ti, kteří dávají
přednost českému dabingu.
Podrobné informace o celém programu
hledejte na www.kinobrod.cz.
David Pešek

Star Wars – Vzestup Skywalkera

Další akce v KC Kino
KAM AŽ DOJEDEME? JIŽNÍ AMERIKA
pondělí 9. 12. od 18 hodin

Marek Jelínek povypráví o své dobrodružné cestě, při které během devíti měsíců projel na
koloběžce patnácti státy napříč Jižní Amerikou.
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Od Kolumbie až po Brazílii. Markova první
koloběžková výprava po kontinentě. Jak na
koloběžku reagovali indiáni v Amazonii anebo lidé
v Andách? Co je to Ayahuasca? Jak se dostat
k Machu Picchu aniž byste museli platit cestovní
agenturu?
Vstupné na cestovatelskou přednášku 50 Kč
Pořádá IKS Železný Brod

DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI

sobota 14. prosince od 10 do 13 hodin
Po loňském úspěchu této akce chceme předvánoční dobu opět zpestřit nabídkou neobvyklých
dárků, výrobků a uměleckých dílek místních umělců a řemeslníků. Ve foyer KC Kino Železný
Brod budete mít možnost se s nimi nejen setkat a v přátelské atmosféře, u kávy nebo čaje,
strávit příjemné chvíle, navíc si i něco pořídit pro své blízké, přátele a známé.
Kdo bude chtít, může přinést ochutnat trochu ze svého vánočního cukroví, a tak přispět
k příjemné předvánoční atmosféře.
Místní skupina ČKA přeje všem krásné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí a zdraví
v novém roce. Těšíme se na bohatou účast nejen tentokrát, ale i na dalších akcích.
Martin Tomešek

další pozvánky ze žb a okolí
HRÁTKY S PAMĚTÍ

úterý 10. prosince od 10 hodin

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

VÁNOČNÍ POSEZENÍ DŘÍVE NAROZENÝCH
čtvrtek 19. prosince od 15 hodin

Železný Brod, restaurace Sport (ul. Masarykova 500)
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Železný Brod srdečně zve dříve narozené
spoluobčany na oblíbené vánoční posezení. Připraven bude kulturní program a drobné
pohoštění. Přijďte se společně naladit na vánoční čas.
Pořádá Město Železný Brod
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další pozvánky ze žb a okolí
KOLEDOVÁNÍ NA POUŠTI

čtvrtek 26. prosince od 13.30 hodin

kostelíček sv. Jana Nepomuckého Na Poušti nad Železným Brodem
Srdečně zveme na tradiční koledování na svatého Štěpána. Hlasování koledníků minulý rok
rozhodlo prostou většinou, že letos zahájíme „polskými koledami“, které nacvičí a přednese
kostelíčkový filharmonický sbor. Poté se přidají všichni přítomní s koledami českými.
Zveme všechny zpěváky i nezpěváky z blízka i z dáli. Přijďte se potěšit srdečnou pouštěckou
atmosférou.
Kdo bude chtít koledníky a spolukoledníky potěšit či odměnit, ať vezme nějaké vánoční
dobroty s sebou. Už teď každému dobrodinci srdečně děkujeme. A něco teplého na zahřátí
těla i ducha opět připravíme bez ohledu na počasí.
Přejeme všem koledníkům i nekoledníkům krásné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí
a zdraví v novém roce. Těšíme se na tradičně bohatou účast! A to nejen na koledování, ale
i na dalších akcích, které připravíme na kostelíčku.
Na svatojánskou pouť si prosím už nyní rezervujte sobotu 16. 5. 2020. Jsme moc rádi, že
nás podporujete, a to nejen svou účastí.
Pořádá ČKA – Český ráj
za organizátory Martin Tomešek

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Otevírací doba: úterý–pátek: 9–17.30 hodin.
Protože dokončovací práce v objektu nové knihovny dosud probíhají, nemůžeme vám zatím
přesně říci, kdy se knihovna začne stěhovat. Předpokládaný termín je ve druhé polovině
prosince. Sledujte naše webové stránky – hned, jak se tuto informaci dozvíme, uveřejníme ji.
Přijďte se tedy předzásobit četbou. Stěhování, revize knih a uspořádání v nových prostorách
nám určitě zabere minimálně měsíc, kdy bude knihovna zavřená. Čím více knih si předtím
naberete, tím více nám usnadníte stěhování. Dobu, kdy služby knihovny nebudou k dispozici,
můžete překlenout také využitím výpůjček e-knih. Návod naleznete na naší webové stránce.
Můžete si vypůjčit (zdarma stáhnout na 31 dní do svého mobilu či čtečky) až tři knihy
měsíčně. Potřebujete k tomu od nás jen uživatelské jméno a heslo, kterým se přihlásíte do
našeho on-line katalogu.

Z knižních novinek pro dospělé čtenáře nabízíme
Vlastimil Vondruška: Mstitel z Jenštejna. Letopisy královské komory 13. – Jiří Adam
z Dobronína se na vyjížďce před pražskými hradbami setká s novým majitelem hradu
Jenštejna, který se mu svěří s neurčitými obavami. Následujícího dne je zavražděn jeho
bratr, a to přímo v budově Královské komory…
Liane Moriarty: Úplně cizí lidé – Devět nových hostů se schází na desetidenním léčebném
pobytu v luxusních lázních uprostřed pustiny a hned po příjezdu zjišťují, že některé zdejší
léčebné postupy jsou přinejmenším hodně netradiční.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Trent Dalton: Kluk spolkne vesmír – Sugestivní příběh obyčejného kluka Eliho vyrůstajícího
na divokém nevábném předměstí Brisbane uprostřed drogových dealerů pod výchovou
chronického vězeňského útěkáře Slima.
Vladimír Beneš: Mé cesty do hlubin mozku – Rozhovor s předním českým neurochirurgem
o jeho životě, profesi a vývoji medicíny.

Z novinek pro děti a mládež nabízíme
Bára Dočekalová: Tajemství Oblázkové hory – Fantasticko-dobrodružný
román o statečnosti, která je potřeba k tomu, abychom začali důvěřovat
ostatním i sami sobě.
Frida Nilsson: Ve škole se dějou věci – Úvodní kniha autentických
zážitků sedmileté holčičky Hedviky, která žije s rodiči v červeném domku
na samotě kdesi uprostřed severské přírody. Ze všeho nejvíc se těší, až
bude chodit do školy a najde si skutečné kamarády.
Petr Horáček: Modrý tučňák – Malému tučňákovi připadá, že je stejný jako všichni ostatní.
Jenže není černý, je modrý… Kouzelný příběh o přátelství a o tom, jaké to je, být jiný
a přesto stejný.
Přejeme vám pohodový adventní čas a krásné Vánoce a těšíme se v novém roce na
shledanou v nové knihovně na Jiráskově nábřeží.
Dana Hudíková a Irena Matoušová

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Plán akcí na prosinec
2. 12. Úřední den od 14 hodin
	Ruční práce od 14 hodin
3. 12.	Schůze výboru od 14 hodin
4.–8. 12. Vánoční trhy na Bělišti (9–17 hodin) – Nabízíme naše tradiční vánoční výrobky
(křížaly, bylinkové čaje, vonné pytlíky, štěstí, perníčky a jiné). Těšíme se na vaši návštěvu.
Děkujeme Mgr. Petře Hejralové za možnost se trhů zúčastnit.
11. 12.	ONKO-DIA a Šlápoty – sraz na Malém náměstí ve 13.15 hodin. Krátký výšlap, bude
záležet na počasí, zakončíme posezením v kavárně.
Plán na rok 2020 dostanou všichni naši členové nejpozději začátkem ledna 2020.
Důležité upozornění
Rekondiční pobyt příští rok v Mariánských Lázních nelze uskutečnit. Nabízíme nové místo
ve Františkových Lázních – 7denní pobyt včetně procedur, ubytování, polopenze, dopravy
asi za 9 000 Kč, termín říjen 2020. Jedná se o předběžný průzkum, kolik osob má o tento
pobyt zájem. Je třeba nezávazně se přihlásit u p. Petružálkové do 15. 1. 2020.
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Poděkování
Děkujeme Městu Železný Brod za výraznou finanční podporu naší činnosti. Děkujeme všem
členům výboru za jejich obětavou práci při organizování akcí pro naše členy. Děkujeme i těm
členům, kteří nám pomáhají v klubech a podílejí se na činnosti naší organizace...
Aktuální zprávy stále sledujte ve vývěsce na tržnici a ve zpravodaji.
Krásné a pohodové prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce
2020 všem členům a našim přátelům
přeje za výbor Marcela Minářová.
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
Uzavření škol a školských zařízení v době Vánoc
Vánoční prázdniny ve všech školských zařízeních budou v termínu od pondělí 23. prosince
2019 do pátku 3. ledna 2020. V tomto termínu budou také uzavřeny naše mateřské
a základní školy v Železném Brodě, ZUŠ Železný Brod a Středisko volného času Mozaika.

MŠ Stavbařů Železný Brod
Ve čtvrtek 5. prosince zveme od 15.30 hodin do Městského divadla Železný Brod všechny
rodiče a další příbuzné a přátelé dětí a naší školky na Vánoční besídku. Děti si pro vás
připravily pásmo písniček a básniček a... jistě přijde i Mikuláš.
Helena Korecká, ředitelka MŠ

	ZŠ Školní Železný Brod
Předvánoční výstup na Kozákov
V pátek 20. prosince se uskuteční již 17. ročník tradičního předvánočního výstupu
na Kozákov. Všichni se moc těšíme na společně strávený čas a doufáme v pohádkově
zasněžené vrcholky. Přejeme všem dětem, rodičům a přátelům školy krásné Vánoce a na
shledanou v lednu.
za vedení školy Z. Kučera a S. Malinová
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
	ZŠ Pelechovská Železný Brod
Srdečně vás zveme do naší školy na Předvánoční odpoledne, které se bude konat ve
čtvrtek 5. 12. 2019. Připraveny pro vás budou tvořivé dílničky (zdobení perníčků, výroba
vánočních dekorací, skleněné lepení, …), posezení v kavárně. Letošní ročník navštíví
pekelní hosté s Mikulášem a andělem. Přijďte a užijte si s námi mikulášsko-vánoční
atmosféru. Program bude zahájen v 15 hodin vystoupením našich žáků. Těšíme se na vás.
Kdo nechcete shánět domů pekelníky s andělským doprovodem, přijďte s dětmi a využijte
našich pekelných služeb. V případě, že chcete pro děti mikulášský balíček v hodnotě 100 Kč,
je nutné si ho objednat, a to na tel.: 483 355 501, nebo na e-mailem: skola@zspelechovska.cz.
Balíček uhradíte až na místě. Věřte, bude to pekelná jízda.
Milan Hlubuček a Tomáš Hartl, vedení ZŠ Pelechovská

	Základní umělecká škola Železný Brod
Srdečně vás zveme na tradiční Žákovské matiné, které se uskuteční v úterý 3. prosince
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.
Tradiční vánoční koncert, při kterém své hudební nadání představí žáci všech oborů naší
školy, můžete navštívit v úterý 17. prosince od 18 hodin. V Městském divadle Železný
Brod vás svými výkony potěší sólisté i různá komorní a souborová uskupení.

Adventní koncerty
Všechny čtyři koncerty se uskuteční v kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodě vždy od
17 hodin, poslední od 16 hodin.
1. 12. Učitelé ZUŠ a jejich hosté – Rozezníme nástroje i hlasy, ale také zrekonstruované
varhany a zpříjemníme vám večer sólově i společně díly českých i světových autorů.
8. 12.	SATORI – Vokálně instrumentální soubor – Koledy, hudba renesanční a barokní,
spirituály a tradicionály vás přenesou svou náladou do času vánočního.
15. 12. Jazzové inspirace – Zastavte se s námi v předvánočním shonu a nechte se unášet
pohodou jazzových melodií. Uslyšíte Suitu od francouzského skladatele Clauda Bollinga
a celou řadu známých vánočních a duchovních melodií v netradiční, ale o to půvabnější
úpravě.
22. 12. Železnobrodské dětské sbory – Co víc patří k Vánocům než děti, a proto vám
nabízíme zastavení s dětskými hlásky našich třech sborů. Vánoční a zimní písničky vám
zazpívají CVRČCI, HVĚZDIČKY A ŘETÍZEK.
Na Štědrý den (24. 12.) se na vás budeme těšit od 9.30 hodin na Malém náměstí
v Železném Brodě. Smyčcový soubor VIVACE, pod vedením slečny učitelky Míši Vitákové,
vás tentokrát v rámci známé Dvacetiminutovky pod širým nebem zve na ryze vánoční
smyčcovou chvilku.
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ZUŠ vám všem přeje pokojné prožití Vánoc a v roce 2020 hojnost radosti, pokoje, zdraví
a dobré muziky.
Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ Železný Brod
Aktuální informace na: www.zus-zelbrod.cz a na tel. č.: 483 389 327, 608 782 712.

	Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
Tvorba trofejí
Žák 4. výtvarného ročníku Roman Mareš
uspěl se svým návrhem ocenění vítězů
soutěže Stavba roku Libereckého kraje
2019 – cena Karla Hubáčka. Trofeje byly
realizovány ve spolupráci s firmami Brilant,
Sklo Suchánek, Jaroslav Peer a byly
autor Roman Mareš: Vodní váha
předány na slavnostním ceremoniálu za
účasti hejtmana libereckého kraje Martina Půty a samotného autora ocenění, který v aule
technické univerzity v Liberci svoji cenu osobně představil odborné veřejnosti.

Významná zahraniční návštěva
Koncem října si sklářskou školu prohlédla významná návštěva z dalekého Japonska. Head
professor z Toyama City Institute of Glass Art Jin Hongo se svojí ženou Yoko, za doprovodu
iniciátora návštěvy Václava Řezáče, se seznámili s podobou výuky v jednotlivých sklářských
zaměřeních. Velmi nadějně se jeví možnost budoucí spolupráce mezi školami.

Fakultní škola FChT
SUPŠS Železný Brod se stala fakultní školou fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
Na základě podepsaného memoranda dochází k podpoře naší školy v rovině vzdělávací
i materiální. Spolupráce probíhá v rámci oborů Aplikovaná chemie a Technologie skla.
Krásné prožití vánočních svátků.
RNDr. Martin Smola, statutární zástupce ředitele

TVOŘÍM TO, CO ŽIJU

úterý 3. prosince od 17 hodin

aula sklářské školy
Studenti sklářské školy zvou na přednášku, kde svou autorskou tvorbu šperků z atypických
materiálů představí Jana Válková Střílková a stane se tak v pořadí již 13. přednášející!
Cyklus přednášek vznikl z iniciativy studentů, kteří mají zájem osobně poznávat umělce,
umělecké řemeslníky a zejména úskalí tvůrčího procesu v oborech, které ve škole sami
studují. V předchozím roce se prezentovali například: sklář Martin Janecký, rytečka skla
Pavlína Čambalová, umělec Jiří David, sklářský výtvarník Václav Řezáč. Dále pedagogové
sklářské školy – medailér a šperkař Jan Hásek, grafička Zdeňka Hušková, designér Tomáš
Rýdl, sklářská výtvarnice Anna Polanská a další.
Vstup zdarma
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Pár slov o přednášející:
Šperkařka Mgr. Jana Válková Střílková tvoří to, co žije. Vychází z materiálů, které ji
obklopují. Je známá netradičními autorskými šperky z kostí doplněnými dalšími materiály
např. ocelovou drátěnkou, hliníkovými nýty nebo plátkovým ryzím zlatem. Z vlny svých ovcí
vytváří také objekty na pomezí šperku a textilního doplňku. Poslední sérii broží, náušnic
a závěsů, kterou u nás představí, vyrábí z ručně sekaného voňavého sena.

volnočasové aktivity
	SVČ Mozaika Železný Brod
Prosincové akce
4. 12. Vánoční trhy na Bělišti – tvořivá dílna, výroba vánoční ozdoby a dekorací s vánoční
tématikou
6. 12. Spaní pod stromečkem – S dětmi se naladíme na vánoční atmosféru při výrobě
bramborového salátu, smažení řízků a pečení cukroví. Vyrobíme jednoduchý svícen,
dárek a přání pro kamaráda, zazpíváme koledy a něco vyvěštíme. Při večerní procházce
zapálíme svíčky a prskavky. Připomeneme si i několik vánočních zvyků a tradic. Určitě si
nezapomeneme rozdat dárky.
7. 12. Mikulášská besídka – ve spolupráci se TJ Sokol Hrubá Horka se zapojíme do
organizace „Mikulášské besídky“. Přijďte si s dětmi od 14 hodin zasoutěžit do sokolovny na
Hrubé Horce. Těšíme se, že přijde i Mikuláš s andělem a čerty.
9. 12. od 15 hodin Vánoční tvoření – dárky z látek a plsti, zdobení perníčků
11. 12. od 15 hodin Vánoční tvoření – výroba mýdla a svíček, výrobky z papíru
30. 12. Tajemný výlet – přihlášky do 20. 12. 2019

Ohlédnutí za říjnovými akcemi SVČ Mozaika
Nejen díky příjemnému podzimnímu počasí se vydařilo soutěžní odpoledne pro družiny na
zahradě SVČ Mozaika. Pro děti z obou ZŠ jsme připravili program, kde závodily na rychlost,
bystrost i šikovnost rukou. Jejich odměnou byly bramborové sejkory, pečené dobroty
a drobné ceny.
V předvečer Drakyády si děti, které se účastnily akce „Dračí spaní“, vyrobily krásné papírové
draky. Kdo si dal záležet s jeho výrobou, mohl ho vyzkoušet druhý den na Drakyádě.
U kostelíčku na Poušti se v sobotu 19. 10. 2019 sešlo mnoho příznivců pouštění draků. Tato,
již tradiční akce, se opět velmi vydařila. A to nejen díky pěknému počasí, ale i dobré muzice
v podání skupiny Kapelníci, myslivcům, koním z Kokrháče, rukodělné dílně, poznávací
stezce „Všemi smysly“ a dobrému občerstvení. Děkujeme všem za pomoc a těšíme se na
další ročník Drakyády.
Podrobné informace: 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
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volnočasové aktivity
Rodinné centrum Andílek
sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora

Program akcí na měsíc prosinec
1.12. od 16 hodin
3. 12. od 16 hodin

Mikulášská besídka s Andílkem
Vánoční inspirace „Hračka pro děti“ lektor: Hračkářství Gronská zem
Jablonec nad Nisou, vstup: 30 Kč/dospělý
4. 12. od 10 hodin	Dopoledne s mrňousky v Domově s pečovatelskou službou – pojďte udělat
radost babičkám a dědečkům společným zpěvem, tancem a čtením příběhů
4. 12. od 16 hodin
Maminky podnikatelky – Já základ mého podnikání (1. část)
4.–8. 12.
Andílek v terénu – Vánoční trhy na Bělišti – kreativní dílny, prodej
ručně vyrobených předmětů a benefičního kalendáře
10. 12. od 16 hodin Výroba FIMO šperků – lektor: Jiřina Čermáková, vstup: 90 Kč/materiál
na šperk
11. 12. od 16 hodin Maminky podnikatelky – Já základ mého podnikání (2. část)
17. 12. od 16 hodin	Klub s dětskou zdravotní sestrou – o klasické i alternativní medicíně –
lektor: pí. Holatová, vstup: 30 Kč/dospělý
17. 12. od 17 hodin	Zdobení perníků – lektor: Helena Simmová, vstup: 50 Kč/perníčky
a poleva
18. 12. od 16 hodin Maminky podnikatelky – Cesta na trh
31. 12. od 16 hodin	Silvestr naruby... aneb i děti mohou zažít krásný Silvestr a přivítat
	Nový rok 2020!

Důležité upozornění
V době od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 bude RC Andílek uzavřen, běžné herničky začnou
od pondělí 6. 1. 2020! V lednu se můžete těšit na workshop o čaji, na přednášku o zdraví
i partnerství a sáňkování.

Milá zpráva
V letošním roce jsme si nadělili dárek! Spolu se známými osobnostmi jsme vytvořili benefiční
kalendář 2020 plný andělů. Polovina zisku z jeho prodeje bude věnována na pomoc malému
Ríšovi, kterého dlouhodobě podporujeme. Kalendář si můžete zakoupit nejen v našem
centru, na facebooku, ale také na Vánočních trzích na Bělišti. Věříme, že i vy si koupí našeho
Andělského kalendáře uděláte radost a pomůžete tak dobré věci.
Přejeme vám a vašim dětem krásného a bohatého Ježíška a do nového roku 2020 spoustu
nových dobrodružství nejen s naším centrem!
Těšíme se na vás i v novém roce a věříme, že společně si ten další rok užijeme naplno!
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.).
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volnočasové aktivity
My Gospel Železný Brod
Přijďte se s námi vánočně naladit na naše koncerty
4. 12. od 16.30 hodin
Vánoční trhy na Bělišti
8. 12. od 17 hodin		
Huntířov n. J. (sokolovna)
14. 12. od 17 hodin		Bzí (kostel Nejsvětější Trojice) – pořádá BZOS Bzí
		
leden 2020 – Sbírka se třemi králi – datum a čas bude upřesněn!
Těšíme se na vás!
Do Nového roku 2020 vám přejeme sluníčko na duši a lásku v srdci.
Jsme vděční za vaši přízeň a těšíme se, že i v Novém roce vás budeme bavit naší hudbou!
za My Gospel Helena Simmová

	Skautské středisko Údolí Železný Brod
Věříme, že v průběhu podzimu si obyvatelé Železného Brodu povšimli, že i v našem
krásném městě existují skauti. První víkend v říjnu probíhal Memoriál T. Hübnera. Po městě
se pohybovaly skautské soutěžní hlídky v krojích a šátcích. Jedním z úkolů na velkém
náměstí bylo postavit podsadový stan. Při přívalech deště to jistě nebylo nic snadného.
28. října jsme se připojili k uctění památky vzniku Československa a jako čestná stráž stáli
v krojích u sochy T. G. Masaryka při projevu pana místostarosty a pokládání květin.
Důležitou událostí pro celé naše středisko byla bezesporu neděle 10. listopadu 2019,
kdy proběhl volební sněm. Při volbách se rozhodovalo o novém vedení střediska.
Novým vedoucím (po skautsku náčelníkem) střediska se stal Roman Fotr, alias Říman
a jeho zástupcem Andrea Barešová – Ája. Sněm dále obměnil a zvolil pět volených členů
střediskové rady, která se podílí na rozhodování a dalším směřování střediska. Byl také
zvolen delegát na skautský krajský sněm, který se bude konat 26. ledna 2020 v Liberci.
Naše středisko bude reprezentovat Ondřej Tomeš – Juni.
Po skončení sněmu následovala, již v novém složení, středisková rada. Další změnou bylo
to, že vedení 34. oddílu skautů a skautek bylo předáno do rukou zkušeného bratra Michala
Bareše – Komára a vedení „Rodinného skautingu“ převzal Ondřej Tomeš–Juni.
V měsíci listopadu jsme s dětmi vyráběli malé drobnosti a pekli dobroty, které jsme nabízeli
30. 11. na vánočních trzích na náměstí 3. května.
Vánoční atmosféru, besídku a nadílku plánujeme všichni na víkend 13.–15. prosince.
Vzhledem k celkovému počtu téměř 60 aktivních dětí a 20 dospělých je uspořádání společné
akce nemyslitelné. Nicméně vzájemná společná setkání určitě plánujeme na jarní měsíce,
kdy budeme moci pobývat venku. V klubovně v Železném Brodě se společně setkají zelení,
tedy pěší skauti – vlčata a světlušky a skauti a skautky. Modrý oddíl Ledňáček uspořádá
svoji besídku na Malé Skále. V neděli 15. 12. bude oddíl Ledňáček slavit 1 rok od založení.
Do hotelu Kavka na Malou Skálu jsou v neděli na poledne srdečně zváni i ledňáčkovi rodiče!
Jako tradičně i letos budou naši skauti a skautky rozdávat Betlémské světlo, aby si ho lidé
mohli odnést a rozsvítit s ním svůj domov. Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč
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Evropou, symbol míru a přátelství. Skautští kurýři ho každoročně rozváží a roznáší po celém
Česku – Betlémské světlo je předvánoční služba skautů společnosti. Betlémské světlo
bude v Železném Brodě k dispozici v kavárně Cafe Cofiel na rynku od večera 21. 12.
Další informace sdělíme včas pomocí plakátů, infocentra, webových stránek města a naší
skautské nástěnky.
S blížícím se koncem roku přichází bilancování o tom, co bylo a jak bylo. Můžeme říci, že
pro brodské skauty byl rok 2019 rokem úspěchu a rozmachu. Do pozic vedoucích nám
dorůstají námi vychované skautky, rýsují se čtyři noví rádci, máme za sebou mnoho společně
strávených chvil, dva povedené tábory a mnoho nových zážitků. Vzděláváme se a jezdíme
na skautské akce, abychom načerpali novou inspiraci. Povedlo se nám společně s vedením
Města Železný Brod najít společnou řeč ohledně projektu naší nové klubovny, s příchodem
vodních skautů se naše středisko rozrostlo o další aktivní děti, čímž i do rozpočtu přibyly
finance ze skautského ústředí. Byli jsme úspěšní při získání dotací na založení nového
oddílu i na vybavení a činnost oddílů. Všem našim vedoucím patří obrovský dík za práci,
kterou ve svém volném čase věnují dětem.
Jménem celého střediska děkujeme Lence Vetlé – Můře, odcházející skautské náčelnici, za
pořádný kus odvedené práce. A také za to, že v nelehkých dobách roku 2017 pomohla svým
optimismem a vírou v lepší budoucnost našemu středisku se odrazit výše a nové skauty do
střediska Údolí přilákat.
Za celé středisko také děkujeme všem podporovatelům a sponzorům. Děkujeme Městu
Železný Brod za celkovou, nejen finanční podporu. Panu Donátovi za nemalý předvánoční
peněžní dar. Dále paní Černé z firmy Pojízdná pila s. r. o., která skautům věnovala krajinky na
stavbu podsadových stanů a jiných táborových staveb, rodině Ságlových z firmy Glasstech
s. r. o. za nádherný dar k narozeninám a pamětní plaketu na Memoriál T. Hübnera. Děkujeme
za spolupráci s grafickou firmou Kusala, paní Hráčkové z hotelu Kavka Malá Skála, jejíž
personál připravoval oddílu Ledňáček výborné jídlo nejen o letním táboře. Děkujeme panu
Vondroušovi z Pizzerie Pietro Tomasso na Malé Skále, paní Hanzlové za spoustu domácích
potravin a půjčení veliké káry mnohokrát za celý rok a také řeznictví Matouš. Manželům
Macháčkovým v Huntířově za zapůjčení jurty a sponzorské dary v podobě všech možných
bio výpěstků a lesnímu klubu Břidlička z Huntířova, se kterým pořádáme společné akce.
Další velké poděkování a úcta patří naší paní účetní Arendášové, bez jejíž precizní práce by
činnost našeho střediska nebyla vůbec možná.
Veliké DÍKY také patří všem rodičům, kteří nám svěřují své děti a tím jsou vlastně
největšími podporovateli naší činnosti. Rodičům, kteří se společně s námi zúčastňují výprav
a dobrodružství, vaří na táboře, víkendovkách či jen tak přinesou buchtu pro vedoucí, aby si
pochutnali, když zrovna děti spí. Podpory od vás všech si opravdu velmi vážíme.
Všem lidem, skautům a neskautům přejeme klidný adventní čas a do dalšího roku optimismus
a hlavně zdraví!
Srdečně skauti z Údolí
Ondřej Tome – Juni, Hanka Kleinová – Bronťa a Andrea Barešová – Ája
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sport
Fsa Jany Boučkové
Srdečně zveme na akci s názvem LET 25 LET, která se uskuteční v sobotu 6. prosince od
18 hodin v sokolovně v Železném Brodě. Společně oslavíme čtvrtstoletí našeho působení,
a to akademií a společenským večerem. Těšit se můžete na FSA týmy – sportovní aerobik,
fitness týmy, Hip-Hop, DNS, ČSH, gymnastiku, ATS a na promítání filmu „Lítáme v tom spolu
už 25 let“. Cena 200 Kč (v ceně vstupného je raut od 20 hodin).
za FSA Jana Boučková

TJ Sokol Hrubá Horka
V sobotu 7. prosince zveme do horecké sokolovny na dvě Mikulášské akce.
Od 14 hodin proběhne odpoledne pro děti plné her a soutěží s nadílkou od Mikuláše.
Objednávky na balíčky na mob.: 607 803 427. Vstupné: 30 Kč/dospělí a děti zdarma.
Od 20 hodin se uskuteční Mikulášská zábava s hudbou pro dospělé.

T. J. Sokol Těpeře
Poděkování
T. J. Sokol Těpeře si dovoluje vyjádřit poděkování Městu Železný Brod za poskytnutí
dotací z „Programu podpory kultury a činností spolků a podpory organizací nabízejících
volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2019“ a z „Programu podpory sportu
a tělovýchovné činnosti na rok 2019“. Dále patří naše poděkování také členkám a členům
„Kulturně-společenské komise“ a „Komise pro sport“, za jejich nelehkou práci při kontrole
a projednávání všech přijatých žádostí o dotaci.
Je na místě také poděkovat pracovnicím IKS Železný Brod za jejich vstřícnost a ochotu
při propagaci našich akcí v Železnobrodském zpravodaji, na webových stránkách Města
Železný Brod, v městském rozhlase, ale i při výlepu plakátů. V neposlední řadě patří
poděkování všem těm, kterým se naše akce a projekty líbí a hlavně se jich aktivně účastní,
čímž dávají najevo, že naše existence a činnost má smysl.
Každá finanční podpora, i ta sebemenší, znamená pro každou neziskovou organizaci přínos.
Nejinak tomu je i v případě naší jednoty. Přesto, že se snažíme získávat finanční prostředky
na činnost, údržbu a provoz sportovního zařízení především vlastními silami, jsou jakékoliv
poskytnuté dotace či dary velkou podporou našeho snažení a usnadňují nám nejenom to
financování, ale také nám umožňují plánovat a posléze realizovat i projekty a akce, které
bychom bez této finanční podpory sami nebyli schopni dotáhnout do konce.
Přejeme všem našim spoluobčanům požehnané vánoční svátky, klid, mír, zdraví, štěstí
a úspěchy v soukromém i pracovním životě v nadcházejícím roce 2020.
za T. J. Sokol Těpeře Dagmar Sobotková, jednatelka

Ohlédnutí za soutěží
Dne 1. 11. 2019 uspořádala Sokolská župa Jizerská, ve spolupráci s T. J. Sokol Velké Hamry
„Župní přebor soutěže všestrannosti dětí.“ Děti byly rozděleny do šesti věkových kategorií:
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předškolní děti, 1.–2. tř., 3.–4. tř., 5.–6. tř., 7.–8. tř.
a 9. třída, dívky a chlapci. Děti závodily ve čtyřech
disciplínách: plavání, člunkový běh, skok do dálky
z místa sounož a šplh o tyči. Naši T. J. Sokol Těpeře
reprezentovaly letos pouze čtyři děti, zbývající dvě
děti, které měly závodit, zmohla nemoc. Gratulujeme
Honzovi Sedlákovi (1. místo, společně se závodníkem
za T. J. Sokol Železný Brod), Adamu Beierovi (1. místo),
děkujeme za účast a reprezentaci Kristýně Halamové i našemu nejmladšímu reprezentantovi
„sokolíkovi“ Péťovi Beierovi.
Dagmar Sobotková, jednatelka T. J. Sokol Těpeře

HÁDANKA
Dost jsme si užili listopadových plískanic – slova, které jste složili, poté, co jste ve
zpravodaji našli všechna zakroužkovaná písmena. Nyní si budete moci užít příjemnějších
radovánek a to.... správně složená, tentokrát dvě slova nám posílejte nejpozději do
10. 12. 2020 (e-mail: info@zelbrod.cz). Hrajeme o vstupenky na Městský sklářský ples
(18. 1.). Z 11 listopadových správných odpovědí byli vylosování a vstupenky na ples
získávají: Jitka Černá, Věra Baťková a Pavel Vladyka. Gratulujeme.

inzerce

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

Darujte k Vánocům knihu
Železný Brod a jeho historická zákoutí
K dostání v TIC Železný Brod a v knihkupectví
Alena Kortanová, autorka knihy
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AUTO a PNEU SERVIS
odtahová služba
Jirkov 107
Železný Brod
775 676 569

Čištění Pospíšil
Čištění čalouněného nábytku,
koberců a kůže.
Parní čištění
(oken, podlahových spár atd.)

Tel.: 725 852 868
www.cistenipospisil.cz

Prodám
zavedený obchod Zdravé výživy
v Železném Brodě
vč. zboží, vybavení (např.: stojan na stáčenou
a sypanou ekodrogerii), počítače se softwarem POHODA
na EET tržby, daňovou evidenci a daňové účetnictví.

Zájemci volejte mob.: 728 300 053
nebo pište na: devetsil.zeleznybrod@gmail.com
28
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Prožijme advent i vánoční svátky v klidu a bezpečí
Čas adventu se každým rokem slaví po čtyři neděle před vánočními svátky. Letos připadá první adventní neděle na 1. prosince. Také lidé v České republice si oblíbili tradiční oslavy adventního období,
ke kterému patří zapalování čtyř svící na adventních věncích. Světlo svíček může přinést do každého domova atmosféru klidu, pohody a předvánočního rozjímání, ale také neštěstí, pláč, ztráty na
majetku, zdraví a někdy i životech. Abychom předešli podobným nehezkým zážitkům s ohněm,
máme tu několik základních rad, jak nakládat se zapálenými svíčkami, olejovými a aromatickými lampami.
1. Nikdy nenechávejme zapálenou svíčku nebo aromatickou lampu bez dozoru dospělé osoby, přitom
pozor na únavu, usnutí apod. Zabraňme, aby na hořící svíčku dosáhly malé děti. Hlídejme také starší
děti a domácí mazlíčky.
2. Pod každou zapálenou svíčku, olejovou nebo aromatickou lampu patří podložka z nehořlavého
materiálu o dostatečné šíři, například z keramiky, kovu nebo kalíšek ze žáruvzdorného skla. Pokud
dojde k převrhnutí či roztavení svíčky, zabrání se nehořlavou podložkou rozšíření ohně na nábytek,
interiérové textilie a další vybavení domácnosti. Nikdy nedávejme pod svíčky ubrousky z hořlavých
materiálů, jako je například papír či textil.
3. Odstraňme z dosahu hořících svíček všechny hořlavé materiály a ozdoby, jako jsou větvičky jehličnatých stromů a další ozdoby z plastů, textilií či papíru.
4. Pozor na vznik průvanu v místnosti, který může svíčku převrhnout nebo plamen rozkmitat a zapálit
okolní ozdoby na věnci nebo svícnu, případně záclony a další bytové textilie.
5. Dbejme již při nákupu svíčky či adventního věnce na bezpečnost. Například svíčky, které mají
v sobě zalisované suché květy, listy nebo jiné hořlavé materiály, mohou po prohoření tuto ozdobu
snadno zapálit a následně způsobit požár, který se v bytě šíří velmi rychle.
6. Pokud na adventním věnci nejsou svíčky umístěné v misce z nehořlavého materiálu, který oddělí
svíčku od dekorace a zachytí horký vosk, svíčky v žádném případě nezapalujme. Věnec s nezabezpečenými svíčkami ponechme pouze jako dekoraci.
Požáry vánočních stromků od zapálených svíček a prskavek se už objevují ojediněle, protože většina domácností dnes využívá elektrické osvětlení. I u něho bychom měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat výrobky nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem
použití a s příslušnými certifikáty. Hasiči totiž evidují také několik případů z minulých let, kdy kvůli
elektrickému zkratu začal hořet vánoční stromek.
Vaření a pečení
Vánoce jsou také obdobím přípravy svátečních pokrmů. Při pečení, vaření a smažení nenechávejme
bez dozoru zapnutý sporák nebo vařič, dbejme zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke
vznícení připravovaných potravin. Pamatujme, že např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny
se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít k „výbuchu“, rozšíření požáru na digestoř a kuchyňskou linku, případně popálení. Pokud se na pánvi vznítí potraviny, je nejlepší pánev zakrýt pokličkou,
navlhčenou utěrkou nebo třeba plechem na pečení a oheň tak udusit, případně použít hasicí přístroj
s náplní určenou speciálně na jedlý tuk. Před začátkem hašení je třeba vypnout přívod energie.
Zábavní pyrotechnika
Lidé spojují oslavy nejen Silvestra a Nového roku, ale v posledních letech i vánočních svátků s efekty
zábavní pyrotechniky, jejíž používání má svá pravidla. V některých obcích upravuje místo a čas používání zábavní pyrotechniky obecně závazná vyhláška. Také vypouštění lampionů štěstí je v některých
městech a obcích zcela zakázáno.
Zábavní pyrotechnika nepatří do rukou dětem. Dodržujme vždy pokynů výrobce. Zábavní pyrotechniku neodpalujme pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
Pyrotechnické předměty odpalujeme v dostatečné vzdálenosti od osob i zvířat, abychom zamezili zraněním nebo případnému poškození sluchu. Pro odpalování různých pyrotechnických předmětů zvolme volná prostranství, neodpalujme je v uzavřených prostorech, v blízkosti aut a zástavby. I zbloudilá
světlice může zapálit například obložení balkonu či jiné hořlavé materiály.
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje přeje klidný čas adventu a krásné vánoční svátky!
por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje
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Kosmetika LZ

kosmetické ošetření
úprava obočí
barvení obočí a řas
depilace
líčení
prodej kosmetiky pěstící a dekorativní
dárkové poukazy
Štefánikova 344, Železný Brod – květinářství
(vchod do kosmetiky brankou)

725 763 061

Facebook: Kosmetika Zlatušková
Instagram: @kosmetika.zlatuskova

