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úvodní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
na jeden z únorových dnů připadá Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu.
Sice ještě vládne paní „Zima“, ale současně už finišují přípravy na jarní a letní
turistickou sezónu. Pojďme se společně podívat, co lze očekávat v cestovním ruchu
u nás v Železném Brodě.
Zajímavé jsou investice v této oblasti na rok 2020. Od března do srpna by měla
proběhnout oprava roubení Teprovska, známého také jako „myslivecký domeček“.
Výběrové řízení již proběhlo, nyní se čeká jen na vhodné počasí. To sehraje rovněž
svou roli pro zamýšlený nátěr Klemencovska. S významnou částkou se počítá pro
opravy povrchů a rekonstrukci veřejného osvětlení v Trávníkách. Opravy povrchu
a také kašny by se mělo dočkat Malé náměstí. K modernizaci topení pak dojde
v Městském muzeu.
Zdá se také, že by se v Železném Brodě mohly objevit dobíjecí stanice pro
elektromobily. Nejde jen o domácí poptávku, ale toto technické zařízení začínají
vyžadovat také zahraniční turisté, především pak z Německa. Na tomto poli záleží
na rychlosti dalších procesů ze strany firmy ČEZ.
Stále se pracuje na záležitostech spojených se Skleněným městečkem, chloubou
našeho cestovního ruchu. U různých institucí bylo zažádáno o dotace, uvidíme,
jak budeme úspěšní. Každopádně se Skleněné městečko díky intenzivním
jednáním dostalo mezi vybrané akce, které byly před nedávnem prezentovány
před zahraničními zastoupeními státní agentury CzechTourism. Dá se říci, že
o tomto festivalu již může vědět celá Evropa a značná část Asie. Na nás je, abychom
zkvalitnili propagaci Skleněného městečka pro případné zahraniční návštěvníky.
Nezahálí se ani na domácí scéně. Město získalo v osobě místostarosty zastoupení ve
správní radě Sdružení Český ráj a aktivně se podílelo na vypracování Strategického
rozvoje této instituce pro další období. Nadále dochází k propagaci města
prostřednictvím různých nabídek a soutěží vytvářených Sdružením historických
sídel Čech, Moravy a Slezska.
Pozadu nezůstává ani samotné Informační a kulturní středisko. Kromě tradičního
a oblíbeného Putování po stopách skřítka Střípka připravuje pro návštěvníky
našeho města další akce a nové propagační materiály.
Jistě by si zasloužily zmínku i jiné aktivity spojené s cestovním ruchem v našem
městě. Také se ví, kde Železný Brod ve vztahu k turistům „tlačí bota“. Práce je tedy
v oblasti cestovního ruchu dost a dost. Přejme si tedy, aby domácí i zahraniční
turisté, kteří zavítají do Železného Brodu, odjížděli z našeho města co nejvíce
spokojeni.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Veřejná zasedání zastupitelstva Města Železný Brod se v 1. polovině roku 2020
uskuteční: 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 19. zasedání
konaného dne 16. 12. 2019
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 19. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze Rady města Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 10/2019/RM
schvaluje změnu platového výměru ke dni 1. 1. 2020: Mgr. Petra Hejralová, ředitelka
Městského muzea v Železném Brodě – příplatek za vedení; Mgr. Dana Hudíková,
vedoucí Městské knihovny Železný Brod – příplatek za vedení; Alena Matějková,
vedoucí IKS – osobní ohodnocení; Alena Antoszová DiS., vedoucí Sportovního
centra Železný Brod – osobní ohodnocení; Ing. Ivo Ivanov, vedoucí Pečovatelské
služby Železný Brod – příplatek za vedení; Ivo Havlíček, jednatel Technické služby
Železný Brod, s. r. o.;
Jaroslav Tichánek, jednatel Teplo města Železný Brod s. r. o.
schvaluje Mediální plán Města Železný Brod na rok 2020
schvaluje návrhy rozpočtů na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky
2021–2022 příspěvkovým organizací: ZŠ Školní, ZŠ Pelechovská, MŠ Stavbařů,
MŠ Slunečná, MŠ Na Vápence, SVČ Mozaika, ZUŠ Železný Brod, Městské muzeum
v Železném Brodě, Bytový podnik města Železného Brodu
schvaluje uzavření Dohody o centralizovaném zadávání za účelem pořízení
datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy („KIVS“)
s Českou republikou – Ministerstvem vnitra, IČO 00007064 (Centrální zadavatel)
schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Železný Brod a Ing. Petrem Macháčkem,
IČO 72060514 o odstranění odpadu
schvaluje Knihovní řád Městské knihovny v Železném Brodě, ceník poplatků
a ceník pronájmu multimediálního sálu s platností od 1. 1. 2020
souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění,
literatury a knihoven Ministerstva kultury na projekt „Mobilní interaktivní učebna
pro Městskou knihovnu v Železném Brodě“; požadovaná výše dotace je 97 000 Kč
souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění,
literatury a knihoven Ministerstva kultury na projekt „Městská knihovna
v Železném Brodě – místo pro komunitní setkávání a vzdělávání od předškoláků po
seniory“; požadovaná výše dotace je 10 000 Kč
schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Železný Brod a firmou
TELMO, s. r. o. na dodání a instalaci audio-video techniky do městské knihovny
souhlasí s čerpáním rezervního fondu ZŠ Školní na úhradu nedoplatku za elektřinu
schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 103/59R/2018 uzavřené mezi městem
Železný Brod a firmou BREX spol. s r. o. IČO 40232549, na stavební práce v rámci
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radnice informuje
projektu „Knihovna s multifunkčním sálem st. pč. 714/1, ppč. 711/1, 710/2,
k. ú. Železný Brod“, který upřesňuje konečnou cenu za dílo
schvaluje personální zajištění pečovatelské služby v DPS Železný Brod a Bzí
v kompetenci vedoucího DPS Železný Brod Ing. Ivo Ivanova
souhlasí s pořádáním pravidelných prodejních trhů v Železném Brodě v roce
2020 1× měsíčně firmou Obchodní a pořadatelská činnost – Václav Chaloupka,
IČO 46512314
bere na vědomí zápis Hospodářské komise ze dne 13. 11. 2019
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. č. IV12-4016433/VB/02 mezi městem Železný Brod a firmou ČEZ Distribuce, a. s.,
IČO 24729035, na zřízení věcného břemene na pozemek pč. 729/1 v k. ú. Chlístov
u Železného Brodu
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900097159_1/VB mezi
městem Železný Brod a firmou GasNet, s. r. o., IČO 27295567, která je zastoupena
firmou GridServices, s. r. o., IČO 27935311 na pozemky pč. 861, 871 v k. ú. Bzí
u Železný Brod
schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvy o právu stavby číslo IV-12-4017766/VB1, mezi městem
Železný Brod a spol. ČEZ Distribuce, a. s., a schvaluje zřízení věcného břemene na
části pozemků pč. 476/24, 1494/1, 1494/2, 1492/12, 1495/1, vše v k. ú. Žel. Brod pro
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, ve smyslu: na dotčenou nemovitost umístit,
provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu, modernizaci
Zařízení distribuční soustavy; konečná cena věcného břemene bude vypočítána
dle skutečného zaměření nové přípojky NN geometrickým plánem
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v čp. 75 – část obce Jirkov, obec
Železný Brod pro konání kulturní akce skupiny Těsně Vedle: Dobročinný koncert,
24. 4. 2020 za cenu 200 Kč + 21 % DPH a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na
výše uvedené mezi dotčenými
souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu Na Vápence 775, Železný Brod
schvaluje přidělení sociálních bytů v Železném Brodě: 1) č. 4, Stavbařů 315;
2) č. 2, Stavbařů 316
schvaluje přidělení bytu č. 3 v DPS Železný Brod
schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na byt v Železném Brodě, Na Vápence 757
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor k podnikání v čp. 590 v ul. Husova
v Železném Brodě s paní Lenkou Malou, Železný Brod
souhlasí s udělením výjimky z Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro
zadávání zakázek a veřejných zakázek na pořízení akumulátorového vyprošťovacího
zařízení pro JSDHO Železný Brod a schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup
akumulátorového vyprošťovacího zařízení E-FORCE WEBER-HYDRAULIK od
společnosti LUING PYREX, spol. s r. o., IČO 64608484 za cenu 591 968 Kč bez DPH
schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem
Železný Brod: Jitka Jírová, ředitelka MŠ Na Vápence, Eva Dvořáková, ředitelka
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MŠ Slunečná, Helena Korecká, ředitelka MŠ Stavbařů, Mgr. Milan Hlubuček,
řediteli ZŠ Pelechovská, Mgr. Zdeněk Kučera, ředitel ZŠ Školní, Mgr. Eva Lédlová,
ředitelka ZUŠ Železný Brod a Jitka Šírková, ředitelka SVČ Mozaika

Odbor sociálních věcí
Ohlédnutí za Vánočním posezením dříve narozených
Vánoční svátky i celý rok 2019 jsou již
více jak měsíc za námi, ale i přesto se
ještě ohlédneme a zavzpomínáme na
čtvrtek dne 19. 12. 2019 v restauraci
Sport Železný Brod. Proběhlo zde již
sedmé setkání „dříve narozených“
obyvatel našeho města, kteří v sobě
mají stále elán, jiskru a především chuť
pobavit se a zatančit si.
Úvodem všechny přítomné osobně
přivítali starosta města Mgr. František
Lufinka a pan místostarosta Mgr. Ivan Mališ, popřáli krásné svátky a závěrem také
každého z přítomných obdarovali dárečkem na památku.
Následně nám všem po zbytek vánočního posezení hrál a zpíval pan Jan Bartoš.
Ten dokázal opět vyvolat pohodovou náladu, ale především si díky jeho repertoáru
mnozí z přítomných také s chutí zatancovali a bavili se tak, že by jim mnohé mladší
generace mohly závidět. Vzhledem k letošnímu rekordnímu počtu návštěvníků
plánujeme další předvánoční setkání rozšířit k tanci i do prostoru sokolovny,
a nejen pouze v restauraci Sport.
Všem výše jmenovaným účinkujícím, ale i všem přítomným touto cestou děkujeme
a budeme se těšit na další společné setkání.
Do dalšího roku vám z celého srdce všem přejeme, aby vám ta úžasná atmosféra
a pohodová nálada z předvánočního posezení vydržela minimálně po celý
následující rok a abychom se v předvánočním čase roku 2020 znovu všichni společně
sešli. Jsme velice rádi, že Vánoční posezení dříve narozených se stalo tradicí a díky
všem zúčastněným se stalo setkáním, za kterým stojí za to se ohlédnout.
Jarní termín Májové veselice pro dříve narozené je naplánován na 29. května
2020.
Bc. Eva Sasková, vedoucí odboru sociálních věcí
Hrátky s pamětí s lektorem Zdeňkem Chourou se v Domě s pečovatelskou službou
v Železném Brodě uskuteční v roce 2020 v těchto termínech: 18. 2., 17. 3., 21. 4.,
19. 5., 16. 6., 21. 7., 18. 8., 15. 9., 20. 10., 16. 11. a 15. 12. 2020. Začátek je vždy
v 10 hodin a vstupné 15 Kč. Nezapomeňte na dobrou náladu a tužku. Nově se ve
dnech 17. 3., 16. 6. a 20. 10. 2020 hrátky uskuteční i v DPS Bzí.
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Informační průvodce sociálních služeb Železnobrodska
Představujeme poskytovatele sociálních služeb – díl II.
FOKUS Turnov, z. s.
Je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat občanům s duševním
onemocněním a mentálním postižením při jejich začleňování do společnosti.
Prostřednictvím poskytovaných služeb se zaměřujeme na obnovu a získání
samostatnosti a odpovědnosti k práci s následným uplatněním na trhu práce,
schopnosti sebeobsluhy a komunikaci s ostatními. Pomáháme tak s organizací dne
a nabízíme možnosti, jak využít volný čas.
Fokus Turnov, z. s. nabízí tři sociální služby: podporu samostatného bydlení,
sociálně terapeutické dílny a centrum denních služeb.
Podpora samostatného bydlení
Posláním služby je podpora osob s chronickým duševním onemocněním a osob
s mentálním postižením, aby mohly žít ve svém přirozeném prostředí v jejich
vlastních domácnostech.
Služba je tedy poskytována v místě bydliště uživatele nebo jiném domluveném
místě od 8 do 16 hodin s přihlédnutím na délku cesty.
Cílem služby je podpora uživatelů udržet si vlastní bydlení, rozvoj praktických
sociálních dovedností potřebných pro vedení domácnosti (nákup, úklid, praní,
žehlení, hospodaření s penězi), podpora při rozvíjení a posilování samostatnosti
v rozhodování a obhajování svých práv, podpora při využívání veřejných míst
a služeb, podpora při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou, podpora při
využívání volného času. Konkrétně se může jednat o pomoc při jednání s úřady,
pomoc s podáváním žádostí o důchod, příspěvku na bydlení apod. Dále pomoc při
hledání zaměstnání nebo doprovod k lékaři.
Sociálně terapeutické dílny a Centrum denních služeb
Cílem služby je podpora uživatele v jeho snaze nalézt a udržet si vhodnou činnost,
která mu pomůže zůstat aktivní, dodá mu sebevědomí a pomůže mu zmírnit
negativní dopad nemoci, zdravotního postižení nebo nalézt a udržet vhodné
zaměstnání.
Dále je cílem:
• napomáhat zlepšovat komunikační dovednosti, navazovat sociální kontakty,
vzájemnou komunikaci
• naučit se prosadit
• nastolit a trénovat pravidelný denní režim, schopnost
sebeobsluhy, rozvíjet jemnou a hrubou motoriku,
Kontaktní údaje:
osamostatnit se
ul. Skálova 415, 511 01 Turnov
• nacvičovat a posilovat praktické dovednosti
Eva Cinková, vedoucí služby
• získat základní pracovní návyky
(mob.: 774 004 803)
• rozvíjet myšlenkové, paměťové schopnosti
fokus@fokusturnov.cz
• naučit se odpovědnosti za sebe a své jednání
www.fokusturnov.cz
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Pod vedením odborného personálu se uživatelé společně věnují běžným činnostem,
jako je nácvik přípravy jednoduchých pokrmů, sběr a zavařování výpěstků ze
zahrady, základní dovednosti pro vedení domácnosti, úklid domácnosti, různé
ruční práce dle preferencí. Například práce s textilem, s papírem, pletení,
háčkování, tkaní na stavech, práce s hlínou, práce na zahradě, práce s voskem,
různé rukodělné a kreativní výrobky nebo i procvičování matematiky a pravopisu.
Kromě toho i nácvik hospodaření s penězi. Tyto činnosti probíhají v příjemné
atmosféře a domácím prostředí, které FOKUS Turnov nabízí nejen uživatelům
z Turnova, ale i z okolních obcí. Jsme tu pro vás každý všední den v čase od 7 do
15 hodin.

Policie České republiky, pobočka Železný Brod
V letošním roce proběhla schůzka se starostou města Železný Brod Mgr. Františkem
Lufinkou a vedoucím Obvodního oddělení policie ČR Železný Brod npor. Michalem
Kopalem, kdy mu byla představena jako nový okrskář města Železný Brod – prap.
Eliška Havrdová, mezi jejíž činnosti mimo jiné, bude patřit kontakt s obyvateli
města Železný Brod, besedy pro mateřské školy, základní školy a domovy seniorů
a spolupráce s jednotlivými spolky a sdruženími spadajícími pod ORP Železný
Brod.
Obě strany si stanovily dlouhodobý úkol, a to monitoring a kontrolu dětských hřišť
a budov nové i staré městské knihovny se zaměřením na požívání alkoholu a jiných
návykových látek u mladistvých. První akce proběhla 20. 12. 2019 ve spolupráci
s MP Železný Brod a OSPOD Železný Brod.
Dalším bodem jednání mimo jiné bylo i stanovení pravidelných pěších obchůzek
ve městě, a to ve společných hlídkách Městské policie Železný Brod a policie ČR.
za PČR prap. Eliška Havrdová, okrskář města

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽELEZNÝ BROD
Turistické informační centrum (náměstí 3. května 1, 468 22 Železný
Brod, tel. č.: 483 333 999, 778 527 000)
V únoru 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
1. 2. od 18.45 hodin G. a I. Gershwin: Porgy a Bess
29. 2. od 18.45 hodin G. F. Händel: Agrippina
Městské divadlo Železný Brod – předprodej vstupenek je k dispozici i na portále
www.evstupenka.cz
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽELEZNÝ BROD
4. 2. Jméno – Roman Zach a Linda Rybová (Divadlo Verze Praha), vstupné: 330 Kč
30. 3. Přítelkyně – Alena Mihulová a Jitka Smutná (Ungelt Praha), vstupné: 330 Kč
Plesová sezóna
1. 2. Zahrádkářský ples – vstupné: 100 Kč
15. 2. Kamenický ples – vstupné: 120 Kč (na místě), 100 Kč (v předprodeji)
Více na www.zeleznybrod.cz

Služby
Nabízíme tyto služby pro veřejnost:
1. kopírování a tisk – černobíle vel. A4/2 Kč/ks, vel. A3/4 Kč/ks; barevně vel.
A4/7 Kč/ks, vel. A3/7 Kč/ks
2. laminování – vel. A4/15 Kč/ks, vel. A3/30 Kč/ks
3. kroužková vazba max. do velikosti A4 – do 120 stran/30 Kč
4. skenování – do 5 stran zdarma, nad 5 stran = 2 Kč/str.
5. výlep plakátů na sedmi výlepových plochách ve městě (nikoliv v okolních
11 spádových částech – Těpeře, Chlístov, Bzí...)
– vel. A3 a menší/3 Kč/den, vel. A2 a větší/6 Kč/den
– výlepovým dnem je pondělí! Upozorňujeme tedy, že plakáty je nutné dodat
nejpozději v pátek do 14 hodin, před pondělním výlepem. Na pozdě dodané plakáty
není brán zřetel.
V této souvislosti bychom rády upozornily i na to, že výlepové plochy jsou
sledovány městským kamerovým systémem a každý, kdo plakáty neoprávněně
vylepuje nebo strhává, bude pokutován.
Smuteční oznámení vylepujeme bezplatně a neprodleně po dodání, v kterýkoliv
čas a den.
6. inzertní plocha v budově radnice – vel. A7 (10×7 cm)/10 Kč/týden
Aktualizované Ordinační hodiny lékařů všech zdravotních zařízení ve městě
Železný Brod jsou zdarma k dostání v TIC Železný Brod.

Výzva pro grafiky
V termínu 4. 7.–30. 8. 2020 se v Městské galerii Vlastimila Rady Železný Brod
uskuteční výstava s názvem Skleněný poklad. Jedná se o výstavu šperků a figurek
od železnobrodských sklářských firem. Touto cestou vyzýváme všechny grafiky
s možností vytvořit plakát pro tuto výstavu. Plakát potřebujeme v křivkách
a tiskových datech nejlépe ve velikosti A2. Za vybraný návrh získá dotyčný odměnu
ve výši 1 000 Kč. Své grafické práce posílejte na e-mail: kultura@zelbrod.cz
nejpozději do 30. 4. 2020.
Alena Matějková
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Roznos Železnobrodského zpravodaje
Od měsíce března 2020 bude pro město Železný Brod pouze jedna poštovní
doručovatelka. S ohledem na tuto skutečnost se velmi prodlouží termíny distribuce
zpravodaje. Obracíme se tedy na vás občany s prosbou, zda by se ve vaší oblasti
našel někdo, kdo by zajistil roznos zpravodaje. Česká pošta by měla vytipovaných
několik stanovišť, kde by zpravodaje vyložila a bylo by pouze na občanech, aby
si je do svých schránek distribuovali. Samozřejmě jsme v jednání i s dalšími
distribučními firmami, nicméně nás omezuje cena. Vzhledem k vývoji situace
se zabýváme také variantou zrušit distribuci zpravodaje do schránek, a vytipovat
v Železném Brodě několik míst, ve kterých by byl zpravodaj zdarma k vyzvednutí.
Zájemci o bezplatnou pomoc s distribucí zpravodaje se mohou neprodleně hlásit
v TIC Železný Brod. Děkujeme. Toto opatření se netýká spádových obcí, zde bude
distribuce probíhat beze změn.
Alena Matějková

MĚSTSKÉ DIVADLO ŽELEZNÝ BROD
JMÉNO

úterý 4. února od 19 hodin

Ve francouzské komedii M. Delaporteho a Alexandra de La Patellière divadla Verze
Praha zjistíte, co se skrývá v rodinné historii a jaké „Jméno“ pro miminko je přísně
zakázáno... hrají: J. Dolenský, R. Zach, L. Rybová a další. Více na www.i-divadlo.cz.
Vstupné 330 Kč – předprodej probíhá v TIC Železný Brod
a na www.evstupenka.cz

KREJČOVSKÁ POHÁDKA

úterý 3. března od 10 hodin

Veselá pohádka Yvonny Krškové a Jana Prokeše o tom, že provdat dceru Kačenku,
předat korunu i trůn se všemi starostmi o království a užívat si důchodu, je stále
daleká budoucnost krále Aloise.
Pohádka je určená dětem z MŠ a 1. tř. ZŠ a dětem s maminkami na MD.
Pořádá Umělecká agentura Uni – Art.
Vstupné 40 Kč – prodej vstupenek před představením na pokladně divadla

PŘÍTELKYNĚ

pondělí 30. března od 19 hodin

Na prknech, co znamenají svět, budou excelovat Alena
Mihulová a Jitka Smutná. Ve hře „Přítelkyně“ poodhalí, jak
se žije „opuštěným“ padesátnicím. Komedie divadla Ungelt
je citlivým receptem na šťastné stáří, a to nejen pro ženy.
„Rozvedená padesátnice hledá spolubydlící ve stejném věku
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MĚSTSKÉ DIVADLO ŽELEZNÝ BROD
– čistotnou, spolehlivou nekuřačku. Zn: Klidný podzim života.“ Robyn (J. Smutná)
je sice také padesátnice, jinak ale nesplňuje ani jeden ze zmíněných požadavků.
Přesto se nakonec ukáže, že tahle ulítlá spolubydlící je pro Sharon (A. Mihulová)
tou nejlepší volbou.
Přijďte a pokochejte se dojemnou komedií současné americké dramatičky Jen
Silvermanové, v níž se usedlá domácnost kdesi v zapadákově otřese v základech.
Vstupné 330 Kč – předprodej probíhá v TIC Železný Brod
a na www.evstupenka.cz

Studio Hamlet železný brod
Hamleti navštívili divadelní představení „Dva nahatý chlapi“. Naše principálka
Zdislava Bohuslavová se tak po letech potkala se svou dávnou kolegyní a co víc,
Bobo a Heluš adoptují Hamleta. Ať žije komerce! Těšíme se na další setkání u nás
v Železném Brodě dne 22. 2. 2020 na Pohárku v divadle. Přijďte pobejt, bude dobře...
za Studio Hamlet Monika Schneider Hazdrová, jednatelka

DS Tyl železný brod
Vážení spoluobčané,
tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se přišli podívat na vernisáž i samotnou
výstavu DS Tyl slaví 160 let. Udělali jste nám velikou radost, že jste si s námi přišli
připomenout posledních 10 let naší činnosti.
Dále vám chceme poděkovat za vaši podporu nejen návštěvou divadelních
představení, která se konala v rámci Železnobrodských divadelních her, ale
i nákupem brožurek a placek k našemu výročí. Obojí je stále v prodeji v TIC Železný
Brod.
Na letošní rok pro vás připravujeme dvě divadelní hry. Premiéra hry s názvem
Eliška Kateřina v režii Karla Svobody bude k vidění v březnu a pohádka Ženich
pro čertici v režii Tomáše Kesnera je plánována na měsíc duben. Věříme, že se
nám obě výše uvedená představení podaří nazkoušet tak, aby pro vás byla opět
neopakovatelným zážitkem.
Děkujeme vám za přízeň a moc se na vás těšíme v hledišti divadla.
za DS Tyl Železný Brod Iveta Adamčíková
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MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY ŽELEZNÝ BROD
Otevírací doba v únoru: sobota–neděle: 13–16 hodin, v jiný čas a termín vám rádi
otevřeme na požádání v TIC Železný Brod (po–pá 8–16, so 9–12). Vstupné: 20 Kč
a 10 Kč.
Aktuální výstavu si vždy můžete prohlédnout interaktivním způsobem pomocí
hry Galerijní RADOvánky.

BRODY V BRODĚ A HISTORICKÉ FOTOAPARÁTY
1.–16. února, vernisáž 31. ledna od 17 hodin

Vítězné fotografie z fotosoutěže měst, která mají v názvu slovo Brod – Havlíčkův,
Uherský, Český, Vyšší a náš Železný. Fotografie jsou ze třech kategorií, a to: Krásy
města, Život ve městě a Urbex, stavby 21. století. Výstava je doplněna historickými
fotoaparáty, které zapůjčili: Josef Jelínek, Hedvika Horská, Zdenka Sedlmajerová,
Stanislava Mlejnková, Marcela Šilhánová, Josef Koňák, Hana Řeháková, manželé
Heroutovi, Jiří Novotný a další. Tímto výše uvedeným velice děkujeme.

SALON 7

22. 2.–29. 3., vernisáž 21. 2. od 17 hodin

Občanská beseda Železný Brod, z. s. ve spolupráci s IKS Železný Brod vás zve na
7. ročník výstavního projektu SALON.
V Městské galerii Vlastimila Rady budou vystavená díla všech tvůrců – bez ohledu
na dosažené vzdělání autorů, věk nebo zvolenou výtvarnou techniku. Návštěvníci
si mohou prohlédnout originální malby, kresby, fotografie, asambláže, objekty,
šperky, sklo a další umělecké artefakty.
Martin Hlubuček, Občanská beseda ŽB, z. s.

Dále se v roce 2020 můžete těšit na tyto výstavy
4. 4.–3. 5. 4GR – tvorba čtyř generací rodiny Radů
8.–17. 5. Malí mistři mezi námi – výstava prací žáků 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. Skleněný poklad – výstava šperků a figurek od 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 Symboly Vánoc – vánoční výstava betlémů a stromečků
Připomínáme zájemcům o uspořádání výstavy v roce 2021, že formulář Žádost
o uspořádání výstavy je na webových stránkách města.
Lucie Chvalinová, referent kultury
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MĚSTSKÉ muzeum ŽELEZNÝ BROD
Sklářská i národopisná expozice jsou v únoru 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 výstavu:
Sklářské symposium Letní sklářská dílna 2019 – Výsledky tvorby čtyř 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 – Výstava připomíná
listopadové události roku 1989, od kterých v roce 2019 uplynulo třicet let. Je
zaměřena na regionální události, v kontextu s celorepublikovým dějinným
přesahem. Koncepce výstavy je postavena především na rozhovorech s pamětníky
tehdejších událostí a je doplněna dobovými dokumenty a fotografiemi.
Velikonoční jarmark na Bělišti (3.–5. 4. 2020)
Těšit se můžete na jarní dekorace, kraslice, pomlázky, řehtačky a další řemeslné
zboží, předvádění řemesel a doprovodný kulturní program.

Sbírkový předmět z muzejního depozitáře
V letošním roce si připomínáme sto let od založení sklářské školy v Železném
Brodě. Městské muzeum v této souvislosti čtenáře seznámí se sbírkovými předměty
spjatými s historií této, pro naše město, významné instituce.
Pro měsíc únor jsme pro pravidelnou rubriku vybrali fotografii, která souvisí
s nadcházejícím výročím sklářské školy. Fotografie přibyla do sbírkového fondu
docela nedávno a je unikátní. Je na ní totiž zachycena skupina osob, která pózuje
před staveništěm sklářské školy na němž panuje čilý stavební ruch. Záběrů, které
zobrazují již hotovou budovu školy existuje bezpočet, ale existence snímku, který
by zachycoval rozestavěnou budovu, nám doposud nebyla známa. Fotografii
pořídil železnobrodský fotoateliér Josefa Hilgera, jehož slepotiskové razítko je
v pravém dolním rohu fotografie. Zajímavá je nejen samotná stavba, ale i skupina žen
a mužů zachycená před staveništěm, z níž se nám podařilo identifikovat více než
polovinu osob. Druhý muž zprava je Antonín Karč, ředitel turnovské šperkařské
školy a prozatímní správce železnobrodské sklářské školy v letech 1920–22; vedle
něj stojí Celestýn Louma ml., předseda Okresní správní komise; Josef Folkert,
starosta města; Jaroslav Pipek (v klobouku), učitel sklářské školy; Viktoriin Šulc,
architekt budovy školy a ministerský rada MŠANO; pak následují dvě neznámé
ženy a muž za nimi; vedle žen je Jaroslav Hudský, ředitel Městské spořitelny, za ním
neznámý muž a vedle tři profesoři sklářské školy – Bedřich Jelínek, Josef Daníček
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a pravděpodobně Josef Jirouš, tehdejší správce školy.
Stavba školní budovy započala na jaře roku 1924 a veřejnosti k užívání byla
slavnostně předána 23. května 1926. A tuto slavnostní událost si připomeneme
příště.
Petra Hejralová, ředitelka muzea

GALERIE A MUZEUM DETESK ŽELEZNÝ BROD
náměstí 3. května 20
Otevřeno denně včetně víkendů a svátků v čase 9–17 hodin.

DALIBOR MATOUŠ – OBRAZY – GRAFIKA – OBJEKTY

Výstava výběru díla významného akademického malíře potrvá až do 20. února.

VLADISLAV MAŠEK – BLANKA HABROVÁ – SKLO – GOBELÍNY

Ukázku výběru z díla výtvarníka Vladislava Maška, který se vedle své hlavní
šperkařské tvorby, zejména v posledním období, intenzivně věnuje skleněné
plastice, doplní gobelíny Blanky
Habrové. Jedná se o první z řady
letošních výstav v GALERII DETESK,
která je věnována oslavám 100. výročí
založení slavné železnobrodské
sklářské školy.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek
27. února od 18 hodin a úvodní slovo
pronese Ing. Zdeněk Santner.

gobelín
Blanka Habrová

plastika
Vladislav Mašek
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD

Vybíráme z programu kina
Dobrý den,
vážené čtenářky a čtenáři. Dovolte, abych se v krátkosti představil. Jmenuji se Jan
Jelínek, původně pocházím z Doks, jsem absolventem zdejší sklářské školy, díky
které mám na Železný Brod a okolí jedny z nejhezčích vzpomínek a zážitků, a proto
jsem se rozhodl před necelým rokem vrátit do této krásné lokality. Mým koníčkem
jsou právě i filmy a do kina jsem doposud jako divák chodil vždy velice rád. Vůbec
bych nečekal, že se mi poštěstí jednou převzít po Davidovi Peškovi pomyslnou
štafetu a moci se začít o kino starat. I když jdu do pozice vedení kina s nadšením
a odhodláním, přiznám se, že nebýt jen divákem pro mě bude zkušenost nová.
Na co se ode mne lze těšit? Určitě bych alespoň prozatím rád zůstal u promítacích
tematických bloků a přednášek tak, jak jste zvyklí. Věřím, že spousta z vás, ač máte
doma kino domácí, kterému sledování dobrých titulů z oficiálních vydání dvd, bluray a streamovacích služeb určitě také sluší, mi dají za pravdu, že plátno je plátno,
a jen z něj si divák odnese největší filmový zážitek. Proto bych vás rád pozval nejen
na filmové premiéry světové a tuzemské, klubovější scénu či něco pro dětského
diváka, ale i na případné reprízy. Ty jste z pohodlí domova třeba již zhlédnout
mohli, ale největší kouzlo jim dopřává právě velkoformát zmíněného plátna.
Přijměte proto, prosím, v únoru vřelé pozvání nejen na
opakovanou projekci jedinečného dramatu Joker, který
měl premiéru už v říjnu, a ve kterém exceloval Joaquin
Phoenix, aneb kdo nestihl na podzim, má možnost nyní!
Doufám, že i mně se podaří potěšit co nejvíc z vás diváků
svým výběrem a programem alespoň tak dobře, jako můj
předchůdce pan David Pešek. Držte mi palce, těším se na
vás.
Podrobné informace o celém programu najdete na
www.kinobrod.cz.
Jan Jelínek
Během února budeme v kině v rámci představení promítat
charitativní spot, který pro Klub nemocných cystickou
Joker
fibrózou režíroval železnobrodský rodák Lukáš Borovička.
Spot vznikl ve spolupráci s pražským Dejvickým Divadlem a zahráli si v něm mimo
jiné i Ivan Trojan, Simona Babčáková a Veronika Kubařová. Cystická fibróza je
nevyléčitelné onemocnění, které pro nemocného člověka skýtá mnoho nebezpečí.
Ta jsou však v očích zdravého jedince často neviditelná.
Štěpánka Borovičková
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Cestovatelské přednášky v KC Kino začínají vždy v 18 hodin. Pořadatelem je
IKS Železný Brod a vstupné činí 50 Kč.

VÝCHODNÍ HIMÁLAJ
pondělí 3. února

Velký 22. denní trek východním Himálajem Radky Tkáčikové, od osmitisícovky
Kanchenjungy k Makalu. Trek v turisty minimálně poznamenané oblasti
východního Nepálu prochází subtropickými lesy, vysokohorskými loukami až
po skalnaté oblasti přírodní rezervace. Vydejte se s námi za poznáním jedinečné
přírody, tibetského buddhismu, kde kláštery, chorteny a modlitební praporky jsou
nedílnou součástí života přátelských obyvatel.

PUTOVÁNÍ DIVOČINOU NORSKA
pondělí 17. února

Michal Přikryl vás zve na netradiční putování divokou a nevyzpytatelnou přírodou
Norska. Od nejjižnějších částí za polární kruh na nejsevernější místa Evropy. Území
Sámů – zapadlých arktických vesnic v jedné z nejméně obydlených oblastí světa,
kde se tradiční kultura prolíná s digitální dobou. Můžete se těšit na fotografie,
videa, rady a tipy na cestu.

JORDÁNSKO – KRÁLOVSTVÍ SKALNÍCH CHRÁMŮ A MRTVÉHO MOŘE
pondělí 2. března

Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum vás provedou arabským královstvím plným
strmých údolí, kde skalnaté hory vyrůstají z jemného písku a ve svých wádích
ukrývají sezónní prameny vody, staré skalní rytiny i téměř původní beduínský
národ, u kterého měli tu čest přenocovat.

ČKA – Český ráj
Místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj vás srdečně zve ve středu
12. února od 18.15 hodin do auly sklářské školy v Železném Brodě. Přednášet
a besedovat na téma „O milosrdenství“ bude pražský římskokatolický kněz
a salesián P. Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB,
který se k nám uvolil po mnoha letech zavítat, i přes
své neskutečné časové vytížení.
Věřím, že to bude opět velice obohacující večer.
Těšíme se na setkání.
Ing. arch. Martin Tomešek

15

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽELEZNÝ BROD
Jiráskovo nábřeží 737, Železný Brod
Městská knihovna na nové adrese bude za účasti vedení města a pozvaných hostů
slavnostně otevřena ve čtvrtek 20. února v 11 hodin. Následně bude otevřena dle
běžné otevírací doby a to: úterý – pátek od 9 do 17.30 hodin.
V rámci otevření zveme 20. února od 18 hodin na cestovatelskou přednášku Tomáše
Černohouse „Banát“ o českých krajanech v Rumunsku.
Další akcí, kterou pořádáme ve spolupráci s RC Andílek, je beseda s Krkavčí matkou
Veronikou Hurdovou ve středu 26. února od 17 hodin.
Dana Hudíková a Irena Matoušová

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Plán akcí na únor
5. 2. Schůze výboru od 14 hodin
10. 2. Úřední den od 14 hodin
Přihlášky na ozdravný pobyt do Chorvatska se zálohou 3 000 Kč v klubovně na
Poříčí ve 14 hodin. Bližší informace byly zveřejněny v lednovém zpravodaji.
12. 2. Šlápoty – promítání p. Novotného z našich výletů od 15 hodin na koupališti
(autoškola p. Novotného). Občerstvení (pití) lze zakoupit.
17. 2. Klub ručních prací od 14 hodin
19. 2. Klub ONKO – DIA od 14 hodin
26. 2. Masopustní posezení od 14 hodin – Hudba a veselá tombola zajištěna,
občerstvení jako obvykle přinášejí účastníci posezení. Děkujeme!
Upozorňujeme, že VČS se bude konat 11. 3. 2020 (MěÚ, budova B, zasedací místnost)
od 14 hodin.
Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. Sledujte
aktuální zprávy ve vývěsce na tržnici.
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
V pátek 31. ledna byly pololetní prázdniny. Další volné dny si žáci našich školských
zařízení užijí v termínu 9.–16. března, kdy budou prázdniny jarní.
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
MŠ Slunečná Železný Brod
Poděkování
Velké poděkování patří paní Elišce Matěchové za sladkosti pro děti ve školce
k Mikuláši.
děti z MŠ Slunečná

MŠ Na Vápence Železný Brod
Vánoční rodičovský ples v mateřské škole Na Vápence
Po tom, co naši mateřskou školu navštívil Mikuláš se svoji družinou, začali jsme
s dětmi přemýšlet, jak si zkrátit čekání na Ježíška. A tak vznikl nápad na uspořádání
„Vánočního rodičovského plesu“. Vyrobili jsme poutavé pozvánky, nazdobili třídy
i chodby mateřské školy, nacvičovali slavnostní polonézu a předtančení, vyráběli
dárečky pro rodiče, připravovali žertovnou tombolu a vymýšleli zábavný program.
Malí kuchtíci se pustili do pečení vánočního cukroví. Děti se na ples velmi těšily,
pomáhaly, spolupracovaly a nakonec si společně s rodiči užily jedno krásné,
netradiční odpoledne.
Ráda bych tímto poděkovala všem rodičům, kteří si uvědomují, že nelze vnímat
potenciál svých dětí pouze v oblasti vzdělávacích možností, ale také v oblasti
kvality osobnosti jako: být šťastný, vnímat lásku a sympatie druhých a odpovídat
jim vlastními projevy sympatie, být ušlechtilým způsobem sám sebou, slušný,
ohleduplný, a proto si s námi přišli na „opravdovou“ společenskou událost, jakou
je slavnostní ples, zahrát. Oblékli se do společenských šatů, společně si zatančili,
zasmáli se při žertovné tombole, fandili svým mrňouskům při hrách a sami se
i do některých soutěžních disciplín zapojili. Velice si jejich spolupráce vážíme.
Velké poděkování patří maminkám za pomoc s přípravou pohoštění a také celému
personálu mateřské školy za pomoc při organizaci této akce. Jako vždy nám byl
největší odměnou úsměv ve tváři všech zúčastněných a rozzářené dětské oči, ve
kterých se navíc zrcadlila i pýcha na rodiče, kterým to v ten slavnostní den tolik
slušelo.
Jitka Jírová, ředitelka MŠ

ZŠ Školní Železný Brod
Den otevřených dveří
Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 26. února
2020 od 10 do 17 hodin v naší škole Školní 700. Prohlédnout si budete moci celou
školu, nahlédnout do vyučovacích hodin a setkat se s personálem školy.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Mgr. Zdeněk Kučera, ředitel školy
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Projekt Dětský úsměv
V letošním školním roce se naše škola účastní projektu Dětský úsměv, který pořádá
Český zelený kříž, o. p. s. pod záštitou Asociace dentálních hygienistek ČR, České
společnosti pro dětskou stomatologii a švýcarské Nadace pro školní instruktorky
péče o zuby.
Děti 3. a 4. ročníků si během šesti lekcí, pod odborným vedením dentální hygienistky
Petry Jetelové, nacvičí správnou a účinnou techniku čištění zubů.
S pomocí modelů, obrázků, pracovních sešitů a dalších pomůcek jim instruktorka
srozumitelnou a hravou formou vysvětlí souvislosti mezi čištěním zubů, výživou
a vznikem zubního kazu a parodontózy.
Jako přínosné se nám pedagogům jeví, že děti přejímají do určité míry zodpovědnost
za svoje zdraví. Také jsou vedeny k tomu, že správná péče o zuby jim ušetří do
budoucna bolest a mnoho peněz za ošetření.
Děkujeme vedení města za poskytnutí finanční dotace na tento projekt a také
instruktorce Petře Jetelové, která nám naše žáky školí.
za kolektiv pedagogů 1. stupně Šárka Šírová

Základní umělecká škola Železný Brod
Srdečně vás zveme na tradiční Žákovské matiné, které se uskuteční v úterý
25. února 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.
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
Den otevřených dveří
Srdečně zveme všechny zájemce o studium, aby ve středu 5. února 2020 navštívili
školu a seznámili se podrobně s jejím fungováním. Akce je primárně zaměřená
na technické obory (Aplikovaná chemie a Technologie silikátů – stipendijně
podporovaný obor), na které podávají zájemci přihlášky ke studiu do 1. března
2020. Rádi provedeme i mladší zájemce o studium technických i výtvarných oborů
školy. Pedagogové a studenti budou návštěvníkům sklářské školy k dispozici od
8 do 16 hodin.

Maturitní ples 2020
V sobotu 8. února ve 20 hodin vypukne další z maturitních plesů sklářské školy.
Téma „Back to the Sixties“ účastníky letos přenese do podmanivých rytmů
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šedesátých let. Prodej lístků probíhá ve školní prodejně. Více informací naleznete
na plakátech či www.supss.cz.

Informace k výročí 100 let školy
Oslava 100. výročí založení školy proběhne 20. června 2020, kdy v rámci oslav
připravujeme setkání absolventů, vernisáž školní výstavy a výstavy v městském
muzeu, křest knihy, představení pamětní mince, hudební produkci v areálu školy,
večerní zábavu v místní sokolovně a další.
Více informací naleznete na www.supss.cz/100-let-skoly.
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

Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald
Tanvaldské gymnázium se stává fakultní školou
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Dostalo se nám významného uznání, kdy naše
gymnázium na základě dlouhodobých vynikajících
studijních výsledků našich studentů bylo po
splnění daných kritérií přijato do sítě Fakultních
škol Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Spoluprací tanvaldského gymnázia s nejvýznamnější vzdělávací institucí
v České republice se otevírají nové možnosti pro studenty i pedagogy v podobě
nadstandardního přístupu k informacím, vzdělávacím programům realizovaných
fakultou a používání jejího špičkového vybavení, které slouží přírodovědnému
výzkumu. Pedagogové školy se v rámci této spolupráce stávají partnery fakultních
kateder a výzkumných týmů a mohou se tak podílet na přípravě budoucích učitelů
nebo participovat na výzkumu v oblasti přírodovědného vzdělávání a oborových
didaktik. Do budoucna tak škola získává možnosti snadnějšího přístupu k novým
kvalitním učitelům pro výuku přírodovědných předmětů. Slavnostní předání titulu
fakultní škola tanvaldskému gymnáziu proběhlo v pátek 24. 1. 2020 v Praze na půdě
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti dne otevřených dveří této
fakulty.
Zájemci o studium na našem Gymnáziu a Obchodní akademii si mohou podat
přihlášky ke studiu, a to: pro osmileté studium do primy nejpozději do 1. 3. a pro
4-leté studium (kvinta) do 20. 3. 2020.
Více informací na: www.gymtan.cz, Fb: Gymnázium a Obchodní akademie
Tanvald, e-mail: gymtan@gymtan.cz, mob.: 731 473 994.
RNDr. Jan Kohoutek, ředitel školy
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Svč Mozaika Železný Brod
Akce na únor
8. 2.

Tiffany technika – kurz pro dospělé
a děti od 13-ti let (9–12 hodin; 300 Kč)
13. 2.
Odborný seminář „Děti, rodiče a škola“
– lektor Mgr. Igor Pavelčák (16–20 hodin; 100 Kč)
14. 2. od 16 hodin Valentýnské spaní – vstupné: 100 Kč
22. 2. od 8 hodin Masopustní zabíjačka – vstupné na celodenní akci je 300 Kč
28. 2.
Masopustní odpoledne pro děti – hry, soutěže, dobroty
(13–15 hodin; 20 Kč)
Jitka Šírková, ředitelka SVČ Mozaika

Krátká ohlédnutí
Na sklonku roku 2019 se v SVČ Mozaika konala malá besídka pro rodiče a děti,
které navštěvují kroužky Street Dance, Zumby, Trampské kytary a Ukulele. Děti
předvedly, co se za několik málo měsíců naučily. A bylo co obdivovat. V podobném
duchu Vánoc byly i ostatní kroužky. Kuchaři vařili štědrovečerní večeři, výtvarníci,
skláři, keramici a řezbáři vyráběli vánoční dárky, děti z jezdeckého kroužku nadělily
koním i jiným zvířatům a horolezčata naplnila krmelec pro zvěř senem a kaštany.
Dopolední hernu Klubíčko navštívil začátkem prosince Mikuláš s andělem a čerty
s nadílkou. Tato trojice byla již tradičně pozvána i do MŠ Na Vápence. S rokem 2019
se Klubíčko rozloučilo při předvánoční besídce. Děti zdobily stromeček, zpívaly
koledy a ochutnávaly cukroví od maminek. Dárky pod stromečkem přinesl Ježíšek
pro všechny děti v Klubíčku, kde také zůstanou a děti si s nimi budou moci hrát
i při dalších setkáních v novém roce.
za SVČ Mozaika Jana Řezáčová
Dne 7. prosince se konalo slavnostní vyhlášení výsledků závodů za sezonu 2019
v prostorách SVČ Mozaika v Železném Brodě. Atmosféra byla krásně vánoční,
neboť naše automodelářská místnost byla vyzdobena od dětí z akce Vánoční
spaní. Na programu jsme měli i vyřazovací závod modelů, který zpestřil naše
setkání. Maminky mladých závodníků napekly koláče a buchty a naše kuchařka
Věra Šťastná nám připravila doslova vánoční večeři (řízek
s bramborovým salátem a pitím). Bylo to příjemně strávené
odpoledne završené předáním cen. V uplynulé sezoně se
umístil na 1. místě Jakub Neoral, na druhém Martin Kocour
a na třetím místě Jiří Klamt.
Rudolf Šrámek, kroužek automodelářů
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.
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Rodinné centrum Andílek
sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora

Herničky
Navštivte pravidelné herničky, a to každý všední den od 9 do 12 hodin. Jako novinku
jsme pro vás zvětšili vnitřní prostory, takže na hraní je nyní opravdu spousta místa.

Program akcí na měsíc únor
4. 2. od 16 hodin Rolfing – lektor: Jitka Kloutvorová – metoda, která kombinuje
manuální práci s tělem a pohybovou výukou s cílem vyvážit strukturu lidského těla
v gravitačním poli manipulací s pojivovou tkání, vstup: 50 Kč
7. 2.; 21. 2.; 28. 2. od 16 hodin Tvoření pro dospělé – výtvarné a kreativní tvoření,
vstup: 40 Kč vč. materiálu
18. 2. od 16 hodin Znakování s miminky a batolaty – lektor: Veronika Raisnerová
– každé malé dítě touží po komunikaci
23. 2. od 15 hodin Tradiční Železnobrodský masopust – upozorňujeme, že letos
nově bude sraz a předání klíče na Bělišti, trasa povede přes Trávníky a ukončena
bude na Malém náměstí, kde budou stánky s občerstvením a kulturní program,
masky jsou vítány! Za finanční podporu akce děkujeme Městu Železný Brod.
25. 2. (NE) bezpečnost internetu – lektor: Lenka Pileková – jak se na internetu
chovat tak, abychom si neuškodili, vstup: 50 Kč
26. 2. od 17 hodin Beseda s Krkavčí matkou – přednáší: Veronika Hurdová, která
je autorkou známého blogu Krkavčí matka, na kterém najdete zamyšlení týkající
se života, svobodné výchovy dětí, cestování s nimi, minimalismu, ale třeba i smrti.
Vstup: 150 Kč – předprodej v RC Andílek, akce je pořádána ve spolupráci s Městskou
knihovnou Železný Brod v nově otevřených prostorách

Zamilovaný týden lásky
10. 2. od 9 hodin – Zamilovaná jóga pro nejmenší
11. 2. od 9 hodin – Hýbeme se s láskou
11. 2. od 16 hodin – Šťastné vztahy nejsou náhoda – lektor: Martin Jotov – porozumění
sama sobě a své mysli v budování vztahů, štěstí a láska ve vztazích, vstup: 60 Kč
12. 2. od 9 hodin – Valentýnské tvoření
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13. 2. od 9 hodin – Láska Všeználkova – hernička s překvapením nejen pro
zamilované
14. 2. od 9 hodin – Zamilované zpívání plné láskyplné hudby
14. 2. od 15 hodin – Den pro mou lásku – Chcete si s partnerem někam vyrazit…
a nemáte hlídání svých ratolestí? Zajistíme vám jejich hlídání (přihlášení do 12. 2.),
cena: 60 Kč vč. večeře
15. 2. od 9 hodin – Dopolední víkendová hernička s možností hlídání
15. 2. od 17 hodin – Andílek kino – promítání zamilovaného filmu, vstup: dobrovolný

Maminky podnikatelky
– kurz se uskuteční s lektorkou Lenkou Pilekovou vždy od 16.30 hodin
5. 2. téma „Offline marketing“
12. 2. téma „E-shop nebo jen webovou prezentaci“
19. 2. Prostor pro téma, která vás zajímají – konzultace
26. 2. téma „Konzultace“

Připravujeme na březen
7. 3. od 16 hodin Karneval s andílkem – v sokolovně v Železném Brodě bude připraven
pestrý program, soutěže, malování na obličej, tombola a přehlídka masek, vstup:
50 Kč děti a 20 Kč dospělí – předprodej vstupenek od 1. 2. v RC Andílek
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@centrumandilek.cz, 774 608 874 (SMS nebo volejte mezi 9–12 hodinou). Pro zaplacení záloh
č. účtu: 4309467379/0800 (Česká spořitelna, a. s.).

Skautské středisko Údolí Železný Brod
Ještě ve vánočním čase se vedoucí a dospělí, kteří pracují s dětmi, vydali na
stmelovací akci do Vratislavic na únikové hry. Nás pět netušících, kteří jsme na
žádné podobné hře ještě nikdy nebyli, nechali napospas dohromady při hře: „Šílený
kapitán aneb únik z potápějící se lodi“ a sami si šli ladit znalosti na hru „Útěk
z poškoly“. Když jsme pochopili, že máme jak šílení NĚCO hledat, dařilo se nám
rozličné druhy zámků, trezorů a dveří postupně otevírat a po hodině a půl jsme se
úspěšně dostali do cíle našeho „útěku“. Po tréninku našich mozkových závitů jsme
navštívili laser game, kde jsme vyfasovali samopaly, čelenky a vesty a odešli vždy
dvě družstva proti sobě „bojovat“ do pološera umělé střelnice. Povedenou akci jsme
zakončili v klubovně hraním společenských her a pojídáním pizzy.
Po vánočním oddechu se rozeběhly pravidelné schůzky jednotlivých oddílů
a víkendové výpravy. Ledňáčci navštívili Prahu, Vlčata a Světlušky se vypravili po
stopách Harryho Potera vyzkoušet letaxovou síť a skautky a skauti nejprve trénovali
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a pak zakusili drsný aljašský závod dvojic „Chilkoot“, jehož již 27. ročník pořádají
skauti z Lomnice nad Popelkou. Podrobnější informace napíšeme v příštím čísle,
neboť k termínu uzávěrky se zmíněné akce ještě nekonaly…
Nicméně důležitým datem pro všechny skautky (i skauty) je 22. únor, který je
mezinárodně považován za Den zamyšlení – anglicky „Thinking day“ a česky dříve
také „Vzpomínkový den“ či „Den sesterství“. Je to mezinárodní svátek přátelství,
který slaví skautky a skauti z celého světa. Toho dne se totiž narodili zakladatel
skautingu, sir Robert Baden-Powell (22. 2. 1857) a jeho žena Olave Baden-Powell
(22. 2. 1889). Proto toho dne skauti přemýšlí o sobě, vzájemně si přejí, organizují
různé hry v terénu nebo se setkávají u ohňů. Některé skautské organizace tento den
využívají k finanční sbírce na charitativní účel. Svátek má skautům připomínat,
že je jich na celém světě hodně a všichni jsou si bratry a sestrami bez ohledu na
barvu kůže, národnost či věk. V příštím čísle napíšeme, co jsme vymysleli na „Den
zamyšlení“ my – skauti ze střediska Údolí.
Hanka Kleinová – Bronťa

Zo Čzs Železný Brod
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Železném Brodě srdečně zve
na tradiční Zahrádkářský ples, který se uskuteční v sobotu 1. února od 20 hodin
v prostorách restaurace Sport v sokolovně v Železném Brodě. K poslechu a tanci
hraje skupina Gemini. Připravena je bohatá tombola. Vstupné 100 Kč.
Mgr. Ivan Mališ, předseda ZO ČZS

Kamenický klub mládeže Horská Kamenice
Srdečně vás zveme v sobotu 15. února od 20 hodin do sokolovny na Hrubé Horce na
Kamenický ples. K tanci a poslechu zahraje kapela Druhá míza. Připraveno bude
pestré občerstvení a hra o ceny. Vstupné: 120 Kč (na místě), 100 Kč (v předprodeji
v TIC Železný Brod).
Jarmila Koňáková

sport
T. J. Sokol Bzí
Tradiční masopustní průvod plný maškar vyjde od bzovské sokolovny v sobotu
22. února v 11 hodin. Po projití obcí bude zajištěno posezení s občerstvením
v sokolovně. Akci pořádáme ve spolupráci s BZOSem.
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sport
V sobotu 7. března se v železnobrodské sokolovně uskuteční turnaj v sálové kopané
zvaný Hospoda Cup.

Sdh Jirkov
Srdečně vás zveme v sobotu 22. února od 20 hodin do jirkovské sokolovny
na Jirkovský ples. K tanci a poslechu zahraje kapela Donaha. Občerstvení
a tombola zajištěna. Vstupné 100 Kč a 80 Kč po rezervaci na mob.: 604 334 294.
Šilhán

T. J. Sokol Těpeře
Srdečně vás zveme v sobotu 1. února do těpeřské sokolovny na dvě kulturní akce.
Ve 14 hodin začne Dětský karneval s DJ Brožkem a připravena bude spousta her
a soutěží. Od 20 hodin bude parket patřit dospělým. Zatančit si za doprovodu
hudební skupiny Rytma mohou na 14. Sportovním plese. Vstupné na ples je
100 Kč, vstupenky si lze rezervovat na mob.: 775 389 661 u p. Pulíčka.
za T. J. Sokol Těpeře Tomáš Vosáhlo

T. J. Sokol Hrubá Horka
DJ Aleš Mastník a DJ Jarda Hoření srdečně zvou v sobotu 1. února od 20 hodin do
horecké sokolovny na OLDIES PÁRTY WE ALL, kterou oslaví své kulaté narozeniny.
Tradiční čepeček se uskuteční v sobotu 14. března od 20 hodin a od 14 hodin mu
bude předcházet Dětský maškarní bál.

HÁDANKA

učitel, kronikář
a historik
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Sklářského výtvarníka, pedagoga a ředitele sklářské školy
Pavla Ježka poznalo na fotografii celkem 19 z vás. Vstupenky
na Železnobrodské hry získávají: Jiří Hnídek, Mirek Bystrý
a Eva Lukešová. Gratulujeme. Poznáte i nyní, kdo je zachycen
na únorové fotografii? Dle fotografie a pár indicií musíte
uhádnout, o koho se jedná. Jméno dotyčné osoby nám
posílejte nejpozději do 10. 2. 2020 (e-mail: info@zelbrod.cz).
Hrajeme o tři vstupenky na pražské představení Přítelkyně,
Ungelt (30. 3.).

