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úvodní slovo

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta Mgr. František Lufinka, starosta

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
  s nastávajícím podzimem, a hlavně zimními měsíci se nutně na mysl každého  
z nás vkrádá otázka, jak bude náš život v těchto ročních obdobích ovlivněn cenami 
energií. Všichni sledujeme jejich raketový růst nejen u nás, ale rovněž v celé Evropě. 
Všichni také známe alespoň základní příčiny toho, proč se tak děje. V podstatě nikdo, 
ani vlády, ani jednotlivci, neznají odpověď na onu výše uvedenou otázku. 
 Co se týče našeho města, tak městský úřad nakupuje energie nejen pro sebe, ale 
také pro školky a školy, SVČ Mozaiku, kulturní zařízení nebo hasičské zbrojnice. 
Odběrná místa nejen pro elektřinu, ale i pro plyn, se tak počítají na desítky. Plyn 
pro vytápění městských bytů pak nakupuje společnost Teplo města Železný Brod.
 V současné době probíhá jakási přetahovaná mezi distribučními společnostmi a jejich 
potenciálními zákazníky. Řekněme si na rovinu, že v téhle hře taháme, ostatně jako 
většina institucí a obyvatel tohoto státu, za kratší konec. Nahrává tomu někdy i současná 
podoba zákonných norem, o které se distribuční společnosti opírají. Například u plynu 
jsme v elektronické aukci vysoutěžili příznivou cenu na dva roky. Vítězný distributor 
ovšem využil formulky, kde se volně řečeno praví, že v případě velmi zhoršených vnějších 
podmínek může distributor po roce od smlouvy odstoupit. A právě to se nám stalo.
 Je pochopitelné, že nás stávající situace nenechává klidnými. Obracíme se 
na distribuční společnosti se žádostmi o jejich nabídku. Některé společnosti se 
bohužel nenamáhají ani odpovědět anebo jejich odpovědi jsou obecného rázu.  
U ostatních člověk jen kroutí hlavou nad nabízenými cenami. Elektřina se 
pohybuje ve výši až 3× dražší oproti stávající ceně, kterou nyní platíme. Plyn u 
stávajícího distributora 2,5× dražší, navíc měsíčně 20 % nahoru ke stávající ceně za 
každé odběrné místo. Jiný významný a známý distributor nabízí plyn na 3 roky – 
první rok 3,5× dražší oproti ceně, kterou nyní platíme, další rok 3× dražší a třetí rok  
1× dražší. Další oslovený známý a na trhu silný distributor nabízí cenu na 2 roky – 
napřed 3,5× dražší než platíme nyní, pak 3× dražší. Vše bez záruky.
 Je jasné, že se zvýšené ceny energií dotýkají nejenom občanů, ale také stávajícího, 
a hlavně budoucího městského rozpočtu. Při jeho sestavování energetickou 
drahotu pocítí prakticky většina ostatních položek. Do toho všeho ministerstvo 
průmyslu a obchodu plánuje úpravu minimálních teplot v objektech. Chtěli 
bychom však ujistit všechny obyvatele našeho města, že se neustále v otázce 
energií dopisuje, telefonuje, konzultuje, srovnává. To vše s cílem vyjednat pro 
město to nejpřijatelnější. Ovšem i ta pro nás nejlepší varianta se každého z nás 
citelně dotkne. Věříme ale, že společně situaci zvládneme.
 Bylo by ale chybou propadat jenom skepsi a špatné náladě. Zkusme se řídit 
například českými příslovími, napadá nás třeba „Žádná kaše se nejí tak horká, jak 
se uvaří“ či „Nějak bylo, nějak bude“. Radujme se třeba také z nově vypadajícího 
Jiráskova nábřeží nebo z pracně vydobyté, skutečně velké dotace 63 mil. Kč na 
tolik očekávanou cyklostezku Greenway Jizera. Všem vám přejeme, abyste si užili 
hezkého babího léta nebo plodů přírody, které letošní rok bohatě nabízí.
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radnICe InForMUje

Od poloviny srpna je možné podávat žádosti o jednorázový příspěvek 5 000 Kč na 
dítě také na pracovišti Czech POINT v budově „B“ Městského úřadu Železný Brod, 
dveře č. 100. 
 Co musím mít připravené pro vyplnění žádosti o příspěvek? Pokud budete žádat 
o příspěvek na Czech POINTu, budete potřebovat svůj občanský průkaz, jména  
a rodná čísla dětí i partnera. Například v případě pěstounů pak ještě bude potřeba 
rozhodnutí soudu o tom, že máte dítě svěřené do péče. Při střídavé péči by měl 
žádat jeden z rodičů. Pokud bude někdo žádat za vás, je nutné vyplnit plnou moc 
(nemusí být úředně ověřena), jejíž vzor najdete na webu MPSV. Připravte si také 
telefonní číslo a číslo účtu, na který mají být peníze zaslány.

Věra Brunclíková, vedoucí OVV

Už jste viděli Jiráskovo nábřeží v Železném Brodě v novém? Na začátku srpna byly 
dokončeny všechny práce naplánované v rámci revitalizace zdejšího prostoru. 
Věříme, že nové prostory budou plně sloužit široké veřejnosti.

Začátkem září byl do datové schránky Města Železný Brod doručen dokument ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury, ve kterém bylo město vyzváno k předložení 
dokumentů nutných k uzavření smlouvy o dotaci. Bude se jednat zejména  
o dokumenty vycházející z veřejné zakázky na zhotovitele díla. V současné době 
probíhá příprava na vypsání veřejné zakázky s tím, že bychom chtěli mít do konce 
roku podepsánu smlouvu se zhotovitelem a následně co nejdříve zahájit realizaci. 

Martin Řehák, vedoucí OÚP a RR

V příjemném prostředí Panské zahrady v Železném Brodě jsou k dispozici zahradní 
šachy. Ty jsou dnes považovány za odvětví sportu, i když je pravda, že hra v šach 
není moc fyzicky náročná, avšak na přemýšlení potřebujete také nemálo energie. 
Zahrajte si a buďte k figurkám ohleduplní. Pro případné nenechavce dodávám, že 
pokud nejsou figurky kompletní (král, dáma, 2 věže, 2 střelci, 2 jezdci a 8 pěšců) od 
černé i bílé barvy, ti další si už nezahrají.
 Ať vám to myslí!

 Milan Bakeš, referent OÚP a RR

Žádost o jednorázový příspěvek na dítě

revitalizace jiráskova nábřeží dokončena

Greenway jizera má jasnější příslib dotace

přijďte si zasportovat do panské zahrady

 odbor vnitřních věcí

 odbor územního plánování a regionálního rozvoje
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Usnesení rady města Železný brod z 64. zasedání 
konaného dne 27. 6. 2022 
Rada města Železný brod po projednání 
 schvaluje program 64. schůze v předloženém znění a bere na vědomí kontrolu 
plnění usnesení 63. schůze 
 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 3/RM/2022
 schvaluje uzavření Servisní smlouvy DCI SILVER s AV MEDIA SYSTEMS, a. s., 
IČO 48108375 za cenu 27 000 Kč bez DPH
 odkládá žádost o zrušení navýšení nájmu o inflaci dodatkem ke Smlouvě o nájmu 
prostoru sloužícího k podnikání s P. Janíkem, IČO 60258781
 schvaluje odměny ředitelům škol a školského zařízení zřizovaných městem 
Železný Brod
 povoluje v souladu s § 23 zákona č. 561/2004 Sb., výjimku z nejvyššího počtu dětí 
ve třídách MŠ Koníček a MŠ Na Vápence pro školní rok 2022/2023 dle předložených 
žádostí za předpokladu, že zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti 
školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
 schvaluje předloženou změnu ceníku sportovišť s platností od 1. 9. 2022
 schvaluje úpravu Ubytovacího řádu s platností od 1. 7. 2022
 schvaluje uzavření smlouvy s SAFE TREES, s. r. o., IČO 26935287 na aktualizaci 
pasportu zeleně ve městě Železný Brod
 schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě VS 6408202520 se Správou 
železnic, IČO 70994234
 schvaluje uzavření smluv o dílo s TS města Železný Brod, s. r. o., IČO 27260887 
na výstavbu kontejnerových stání: 1) v ul. Františka Balatky u hřbitova za cenu  
212 800 Kč bez DPH, 2) v ul. Brodecká za cenu 232 000 Kč bez DPH
 schvaluje uzavření smlouvy o dílo s TS města Železný Brod, s. r. o., IČO 27260887 
na opravu – pokládku žlabovek v ul. Františka Balatky u hřbitova za cenu  
305 845,45 Kč bez DPH
 souhlasí s udělením výjimky dle článku IX. směrnice č. 1/2015 Zásady  
a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek v případě uzavření smluv  
o dílo na rekonstrukce bytů pro uprchlíky v rámci dotačního programu 17D74100 
– Ukrajina – změny dokončených staveb, stavební úpravy budov na akce Ukrajina 
– Rekonstrukce bytů ul. Příčná 332–334, Železný Brod a Ukrajina – Rekonstrukce 
bytů ul. Vaněčkova, Železný Brod a souhlasí s podpisy smluv o dílo s firmou  
STAV-AGENCY, s. r. o., IČO 25482505 na výše uvedené za ceny: 1) ul. Příčná  
2 424 281,64 Kč bez DPH, 2) ul. Vaněčkova 2 221 754,81 Kč bez DPH
 schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemků pč. 67/1, 71/1 v k. ú. Železný 
Brod pro CETIN, a. s., IČO 04084063 ve smyslu: umístit, provozovat Komunikační 
vedení a zařízení a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti na výše uvedené mezi dotčenými za cenu věcného břemene ve výši 
500 Kč/bm + DPH

radnICe InForMUje
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 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s GasNet Služby, s. r. o., 
IČO 27935311 na pozemek pč. 2224/2 v k. ú. Jirkov 
 schvaluje pronájem části pozemku pč. 1395 o výměře 32 m2 v k. ú. Železný Brod 
za účelem zřízení předzahrádky, výše pronájmu 300 Kč (osvobozeno od DPH), 
p. Šefrové, IČO 49522043 a schvaluje uzavření smlouvy na výše uvedené mezi 
dotčenými
 schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostor v Železný Brod čp. 18 
ke dni 31. 7. 2022
 schvaluje záměr pronájmu prostoru pro podnikání v Železném Brodě, Jiráskovo 
nábřeží čp. 715
 souhlasí s přihlášením osoby k trvalému pobytu na adresu Jirkov 73
 neschvaluje přidělení bytu p. Hirmové
 bere na vědomí zprávu z jednání bytové komise dne 14. 6. 2022
 schvaluje přidělení bytů: 1) č. 28 o vel. 3+1, Jiráskovo nábřeží 715, nájemné  
116 Kč/m2, 2) č. 204 o vel. 2+1, Stavbařů 728, nájemné 122 Kč/m2, 3) č. 15 o vel. 
1+1, Na Vápence 768, 4) č. 52 o vel. 1+1, Vaněčkova 408, nájemné 65 Kč/m2, 5) č. 7 
o vel. 1+1, Vaněčkova 407, nájemné 55 Kč/m2, 6) č. 35 o vel. 1+1, Na Vápence 756, 
nájemné 50 Kč/m2

 schvaluje finanční příspěvek ve výši 4 000 Kč FK Železný Brod, IČO 60253606, na 
turnaj mladších přípravek „O pohár města Železný Brod“
 schvaluje pro Městské koupaliště Železný Brod: 1) dle návrhu zvýšení vstupného 
pro dospělou osobu, 2) nový Organizační řád 
 schvaluje nová pravidla a ceník zápůjčky městského inventáře na kulturní akce 
ziskových i neziskových organizací (více str.: 11)
 souhlasí s převedením nepotřebného materiálu (dětské postýlky a matrace) 
MŠ Koníček, IČO 70694991 do vlastnictví Nadace fondu Veroniky Kašákové,  
IČO 05110254 
 schvaluje výsledky podlimitní zakázky na služby „Projektové práce Základní 
umělecká škola Železný Brod“ a schvaluje uzavření smlouvy s DESIGN 4 – projekty 
staveb, s. r. o., IČO 22801936, za nabídkovou cenu 3 995 420 Kč vč. DPH
 schvaluje výsledky zadávacího řízení v nadlimitní veřejné zakázce na dodávky 
„Pořízení cisternové automobilové stříkačky Město Železný Brod“, zadávané  
v otevřeném řízení podle § 56 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 
Z2022-020347 a v Ústředním věstníku EU pod číslem oznámení 2022/S 103-288345 
– nejvhodnější nabídka od účastníka: KOBIT, s. r. o., IČ 44792247; nabídková cena  
7 250 000 Kč bez DPH, výkon motoru 368 kW a pověřuje starostu města k: 1) vydání 
rozhodnutí o výběru dodavatele, 2) k uzavření kupní smlouvy, a to vše s vybraným 
dodavatelem KOBIT, s. r. o., po doložení dokladů ve smyslu § 122 zákona č. 134/2016 
Sb., v platném znění

Zasedání Rady města Železný Brod se uskuteční v termínech: 5. a 26. 9., 17. 10.,  
7. a 28. 11., 19. 12. vždy ve 14 hodin.
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Usnesení rady města Železný brod z 65. zasedání 
konaného dne 25. 7. 2022 
Rada města Železný brod po projednání 
 schvaluje program 65. schůze v předloženém znění a bere na vědomí kontrolu 
plnění usnesení 64. schůze 
 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 4/RM/2022
 schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke Sml. o převodu licencí programového 
vybavení VERA Radnice číslo SWR/05/162 ze dne 9. 12. 2005 s VERA, s. r. o.,  
IČO 62587978 (licence Sociálně právní ochrana dětí 50 989,40 Kč, technická podpora 
p. a. 10 926,30 Kč vč. DPH) 
 schvaluje zvýšení poplatku za použití WC na autobusovém nádraží na 10 Kč  
s platností od 1. 8. 2022 
 souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 20 000 Kč od Ing. Matury do rozpočtu 
ZŠ Pelechovská, IČO 70694982, polovina finančních prostředků bude použita pro 
potřeby třídy 4. A a druhá polovina pro potřeby školní družiny 
 schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání 
zakázek a veřejných zakázek, a to konkrétně v článku V. – Zadávání zakázek malého 
rozsahu III. kategorie při vypsání zadávacího řízení z programu Fische 35 o dotaci 
na tři kusy multifunkčních obrazovek včetně pilonů, škola bude postupovat dle 
podmínek SZIF
 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Regenerace sídliště Jiráskovo 
nábřeží v Železném Brodě s dodavatelem SaM silnice a mosty a. s., IČO 25018094, 
kterým se navyšuje cena díla na 8 715 345,21 Kč bez DPH
 schvaluje uzavření smlouvy o dílo s TS města Železný Brod, s. r. o., na asfaltování 
komunikací v roce 2022, cena díla je 2 134 813 Kč + 21% DPH 
 schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v Jirkov 75 pro konání akce: Legie: 
Sibiřský příběh dne 1.– 4. 12. 2022, 8.–11. 12. 2022, 9.–12. 2. 2023, 16.–19. 2. 2023 
za cenu 40 000 Kč (osvobozeno od DPH), akci pořádá Rolling, spolek pro rozvoj 
zážitkových vzdělávacích her, IČO 02296802 a schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
na výše uvedené s dotčeným spolkem 
 schvaluje přidělení sociálního bytu č. 2, Stavbařů 329, Železný Brod

Dle rozhodnutí prezidenta republiky č. 81/2022 Sb. ze dne 5. 4. 2022 se volby do 
zastupitelstev obcí uskuteční v pátek 23. 9. 2022 v čase 14–22 hodin a v sobotu  
24. 9. 2022 v čase 8–14 hodin. 

aktivní volební právo (PRÁVo VoLIT) při volbách do zastupitelstev obcí MÁ: 
· státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 24. 9. 2022) dosáhne 

volby do zastupitelstev obcí – informace pro voliče

 odbor vnitřních věcí

radnICe InForMUje
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věku nejméně 18 let a je v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen  
k trvalému pobytu; 

· státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 24. 9. 2022) 
dosáhne věku nejméně 18 let, je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na 
území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci, městě 
nebo v hlavním městě Praze a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, 
kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv  
(tj. státní občan členských států EU, dle seznamu uvedeného níže). Státní občan 
jiného členského státu však musí sám požádat (pokud nežádal již v minulosti) 
příslušný obecní úřad o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů, bez zápisu 
do dodatku seznamu voličů mu hlasování nebude umožněno. Občan jiného 
členského státu EU, který má povolen trvalý pobyt nebo evidovaný přechodný 
pobyt na území města Železný Brod, může požádat osobně o zapsání do dodatku 
seznamu voličů pro volby do ZM Železný Brod na MěÚ v Železném Brodě, kancelář 
č. 202, první patro budovy A radnice, Kateřina Veličková, 483 333 953, nejpozději 
do 16 hodin dne 21. 9. 2022. Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů 
naleznete na www.zeleznybrod.cz.
 
seznam členských států EU
1. Království Belgie 10. Italská republika 19. Republika Polsko
2. Republika Bulharsko 11. Republika Kypr 20. Republika Portugalsko
3. Česká republika 12. Litevská republika 21. Republika Rakousko
4. Dánské království 13. Lotyšská republika 22. Republika Rumunsko 
5. Republika Estonsko 14. Velkovévodství Lucemburské 23. Řecká republika
6. Republika Finsko 15. Republika Maďarsko 24. Slovenská republika
7. Francouzská republika 16. Republika Malta 25. Republika Slovinsko
8. Chorvatská republika 17. Spolková republika Německo 26. Španělské království
9. Republika Irsko 18. Království Nizozemsko  27. Království Švédsko 

Překážkou ve výkonu volebního práva při volbách do zastupitelstev obcí (tedy 
nemožnost volit) je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu 
trestu odnětí svobody nebo z důvodu ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti  
k výkonu volebního práva a výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon 
služby vojáka v záloze v zahraničí.

Každý volič má právo si v úředních hodinách na MěÚ v Železném Brodě, kancelář 
evidence obyvatel (přízemí budovy B), ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, 
může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. MěÚ je povinen do  
48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti 
vyhovět nelze.

Pro volby do zastupitelstev obcí se voličské průkazy nevydávají!  
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MěÚ Železný brod má pro volby do zastupitelstev obcí zřízeno devět volebních 
okrsků, a to následovně:
 volební okrsek č. 1 – radnice (budova A) MěÚ Železný Brod, náměstí 3. května 1,  
Železný Brod pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
Malé náměstí; náměstí 3. května; ul. Betlémská; Družstevní; Františka Balatky  
a č. e. 27; Hluboká; Horecká; Husova; Jirchářská; Křížová; Na Stráni a č. e. 92;  
nábřeží Obránců míru a č. e. 10 a č. p. 229, 826, 827; Školní; V Trávníkách  
a č. p. 177; Zahradnická; Železná a č. p. 82; Běliště – č. p. 57, 185; Na Mýtě –  
č. p. 290; Nad Skalkou – č. p. 36, 573, 828, 891; U Valchy – č. p. 31 32, 67, 178; Záskalí 
– č. e. 95, 115 a č. p. 152, 224, 304, 305, 397; V Šachtách – č. p. 822
 volební okrsek č. 2 – Zasedací místnost bytového podniku, Příčná 350, 
Železný Brod pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
ul. Chvalíkovická; Jarní; Průmyslová a č. p. 841, 890, 898, 905; Příčná; Slunečná  
a č. p. 188; Smetanovo zátiší; Stavbařů a č. p. 331; Štefánikova; Těpeřská a č. p. 721; 
U Stavidel; Vaněčkova; Vlastimila Rady; Dvírka – č. e. 1, 17, 18, 19, 34, 35, 36, 46, 
70, 122, 125 a čp. 39, 102, 228, 238, 266, 291, 499, 553, 556; Spořilov – č. p. 572 a 574; 
Vrší – č. e. 87, 108, 127 a č. p. 58, 233, 239, 241, 277, 281, 330, 360, 479, 549, 745, 746, 
781, 786, 788, 837, 848, 861, 863, 917; Záškolí – č. p. 195, 254, 255 
 volební okrsek č. 3 – sokolovna, Masarykova 500, Železný Brod pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Brodecká; Jiráskovo nábřeží; 
Koberovská; Komenského; Masarykova; Pelechovská; Poštovní; Příkrá; Sokolská; 
Svahová; Brodec – č. e. 80 a č. p. 222, 506, 579, 639, 640, 642, 646, 692; dále č. e. 3, 8, 
15, 21, 22, 37, 40, 41, 42, 68, 69, 81, 89, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 
106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 126 a č. p. 107, 116, 
165, 198, 212, 226, 227, 289, 295, 296, 297, 301, 310, 318, 321, 322, 349, 371, 398, 483, 
504, 592, 658, 659, 660, 661, 663, 665, 666, 667, 674, 676, 819, 824, 882, 904, 909, 920, 
(tj. místní názvy Hona, Hamerčice, Kopanina, Mundálov, Pod Hrobkou, Popluž, 
Propastný, Poušť, Rovně, Skalička, Štípek, Závodí)   
 volební okrsek č. 4 – městská knihovna, Jiráskovo nábřeží 737, Železný Brod 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Na Vápence; 
Nádražní a čp. 918; Pelechov a č. e. 2
 volební okrsek č. 5 – sokolovna, Hrubá Horka 55, Železný Brod pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Hrubá Horka; Malá Horka
 volební okrsek č. 6 – budova bývalého občanského výboru, Horská Kamenice 74,  
Železný Brod pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Horská 
Kamenice
 volební okrsek č. 7 – hasičská zbrojnice, Jirkov 2, Železný Brod pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Jirkov; Střevelná
 volební okrsek č. 8 – hasičská zbrojnice, Těpeře 68, Železný Brod pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Chlístov; Těpeře 
 volební okrsek č. 9 – DPS, Bzí 82, Železný Brod pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu: Bzí; Splzov; Veselí.

radnICe InForMUje
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Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
ČR, popř. státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR 
(státní občan ČR – platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR; 
státní občan členského státu EU – platným průkazem o povelní k pobytu nebo 
potvrzením o přechodném pobytu).
 Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno. Upozorňujeme proto voliče, aby včas zkontrolovali platnost 
svých průkazů totožnosti. 
 K zajištění pořádku a důstojného průběhu voleb ve volební místnosti je volič 
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
 Každý volič je povinen odebrat se před hlasováním do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti  
a chtějí hlasovat, nechť se přihlásí na telefonním čísle 483 333 953 nebo e-mailu 
k.velickova@zelbrod.cz, případně mají možnost nahlásit tuto skutečnost ve dnech 
voleb přímo ve svém volebním okrsku a budou navštíveni členy okrskové volební 
komise s přenosnou volební schránkou. 

Hlasovací lístky budou občanům města doručeny nejdéle tři dny před dnem voleb 
podle adresy trvalého pobytu, ve dnech voleb budou k dispozici ve volebních 
místnostech. Pro voliče, kteří mají veden trvalý pobyt na adrese MěÚ Železný Brod, 
náměstí 3. května 1, budou hlasovací lístky připraveny k vyzvednutí v kanceláři 
č. 202. V souvislosti s doručováním hlasovacích lístků upozorňujeme občany, že 
pokud nemají řádně označeny příjmením poštovní schránky, doručovatelé pak 
nejsou schopni hlasovací lístky vhodit do příslušné poštovní schránky a mají 
pokyn v takových případech zanechat je na jiném vhodném místě, toto se týká 
hlavně panelových a bytových domů ve městě.

stálá služba ve dnech konání voleb 
Ve dnech konání voleb do zastupitelstev obcí, tj. v pátek 23. 9. 2022 v čase  
14–22 hodin a v sobotu 24. 9. 2022 v čase 8–14 hodin, bude na MěÚ v Železném 
Brodě zřízena stálá služba na tel. č.: 483 333 953, v případě jakýchkoliv dotazů 
ohledně voleb či zařízení přenosné volební schránky se na toto číslo neváhejte 
obracet. 

Kateřina Veličková, OVV – úsek přestupků a voleb

Finanční odbor MěÚ Železný Brod upozorňuje občany na blížící se termín úhrady druhé 
splátky místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství za rok 2022.

Upozornění na splatnost poplatku za odpady

 odbor finanční
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Otevírací doba sběrného dvoru v září je pondělí, středa, pátek: 9–18 hodin; úterý, 
čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin. 

Příjem žádostí probíhá až do 31. 8. Máte tak stále možnost vyměnit si starý 
neekologický kotel 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva za nový s pomocí dotačního 
programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV. Alokace projektu v době 
uzávěrky zpravodaje nebyla vyčerpána (k dispozici bylo ještě 50 milionů Kč). Více 
na www.kotlikydotace.cz.

kotlíkové dotace – příjem žádostí

 odbor životního prostředí

Pokud jste zatím nesplnili svoji poplatkovou povinnost, učiňte tak do konce 
měsíce září v pokladně MěÚ v Železném Brodě, kde lze platit v hotovosti, případně  
i platební kartou. Platbu je možné zaslat také bankovním převodem na účet Města 
Železný Brod č. 2225-0963249319/0800, vedeného u České spořitelny, a. s. Nutné 
údaje pro platby bankovním převodem jsou: variabilní symbol 13371 a specifický 
symbol, který je pro každého poplatníka jiný, protože identifikuje jeho osobu.
 Kontakt pro sdělení nebo ověření specifického symbolu: telefon 483 333 955, 
e-mail: poplatek.odpady@zelbrod.cz. Pro úplnost dodáváme, že pro rok 2022 byl 
stanoven poplatek ve výši 640 Kč na jednu osobu, první pololetí 2022 ve výši 320 Kč 
bylo splatné do 31. 3. 2022, druhé pololetí ve výši 320 Kč je splatné do 30. 9. 2022.

Iveta Jehličková, finanční odbor

MP v červenci zaznamenala 421 událostí, z toho bylo 
71 oznámení, z nichž 25 si vyžádalo další šetření a u 30 
musel být proveden okamžitý výjezd. K nimž provedla 
MP 161 administrativních úkonů, 24 z nich byly 
přestupky, 11 případů bylo řešeno ve spolupráci s PČR. 
V souvislosti se svou činností strážníci zkontrolovali 91 
osob. Ve zbytku případů se jednalo o žádosti o pomoc 
nebo o případy, které nemají trestněprávní charakter.

Ve dnech 17.–18. 9. bude ve městě probíhat Skleněné městečko. Majitelé vozidel 
parkujících v místě akce, z důvodu přípravy akce, budou muset přeparkovat do  

ze statistik 

Upozorňujeme občany

 Městská policie v Železném brodě 

záchrana srnečka z ohradníku

radnICe InForMUje
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InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 

15. 9. 2022. Prostory budou včas označeny. Vozidla ponechána v uzavřených 
lokalitách budou na náklady majitele odtaženy. Po oba dny bude zcela uzavřena 
ul. Husova a průjezd Malým náměstím. Objízdné trasy budou značeny a mapy 
uzavírek jsou k dispozici na www.zeleznybrod.cz . 
 Nepřetržitá pomoc naší Městské policie Železný Brod je poskytována na telefonu 
602 646 188.

sstr. Pavel Hriník, velitel MP

nÁbor sTrÁŽníků a sTrÁŽnIC
Je vám více než 18 let? Jste trestně bezúhonný? Máte dobrý zdravotní stav? 
Jste fyzicky zdatný a psychicky odolný? Máte dobrou fyzickou kondici? 
Chcete pomáhat lidem? Tak neváhejte a přidejte se do našich řad. Vaší 
náplní bude široká škála úkolů, od banálních případů jako jsou volně 
pobíhající psi, až po potýkání se s pachateli trestných činů či poskytování 
první pomoci.  
 Nabízíme pestrou a zajímavou práci v nepřetržitém provozu, smlouvu na 
dobu určitou v délce jednoho roku, během něhož získáte veškerá potřebná 
školení a absolvujete potřebné zkoušky. Pokud v této době získáte veškerá 
osvědčení, bude vám nabídnuta smlouva na dobu neurčitou se zařazením 
do 8. platové třídy s platem 18 300–26 830 Kč dle započitatelné praxe. Dále 
získáte zvláštní příplatek ve výši 3 000 Kč a další příplatky za služby v noci, 
o víkendu a ve svátek. Při dobrých pracovních výkonech můžete získat  
i osobní příplatek.
 Další benefity jsou stravenky v hodnotě 130 Kč, výhodný mobilní tarif 
pro sebe i rodinu, městský byt a dovolená v délce pěti týdnů. 
 Jestli vás nabídka zaujala a chcete pomoci s bezpečností v našem městě, 
pro bližší informace kontaktujte velitele MP sstr. Pavla hriníka (e-mail: 
p.hrinik@zelbrod.cz, mob.: 724 132 179). 

Turistické informační centrum 
(náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, tel. č.: 483 333 999, 778 527 000)
 V září je otevřeno dle běžné otevírací doby, tedy po–pá: 8–12 a 12.30–17 hodin, 
so 9–16 hodin. V termínu Skleněného městečka 17.–18. 9. je otevřeno v čase  
9–17 hodin. O státním svátku 28. 9. (Den české státnosti) je zavřeno.

· stolní kalendář na rok 2023 s fotografiemi našeho města z fotosoutěže Brody  
v Brodě (130 Kč)

· pohlednice Železný Brod a spádové obce – samostatně (7 Kč) nebo jako soubor 12 ks/80 Kč

v prodeji 
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Připomínáme všem přihlášeným, že zájezd na 46. ročník veletrhu zaměřeného na 
všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody se koná  
v pátek 9. září. Odjezd z náměstí 3. května v Železném Brodě od budovy „B“ MěÚ 
v 7 hodin. Zájezd se koná ve spolupráci s ZO ČZS Železný Brod. Cena seniorské 
vstupenky je 110 Kč a bude vybírána před nástupem do autobusu.

RM usnesením č. 182/64R/2022 dne 27. 6. schválila Ceník zapůjčení příslušenství 
pro venkovní akce ziskových i neziskových organizací vč. nových pravidel zápůjček.

Pravidla zápůjčky: 
Žadatel zájem o zápůjčku nahlásí na IKS/TIC Železný Brod a uhradí na IKS/TIC 
Železný Brod dle ceníku za zapůjčenou věc – viz. ceník a. 
 Zápůjčka bude po uhrazení částky zapsána do sdílené tabulky TSM Žel. 
Brod. Žadatel si domluví zajištění zápůjčky s TS města Železný Brod a uhradí 
za manipulaci s inventářem – viz. ceník b. Jelikož se jedná o inventář města – 
mohou s ním manipulovat pouze zaměstnanci města potažmo TSM. Bez dokladu 
o zaplacení nebude zápůjčka zajištěna. Evidovány ve sdílené tabulce musí být  
i bezplatné výpůjčky, které se také musí hlásit na IKS/TIC Žel. Brod. O bezplatné 
výpůjčce rozhodne vedení města (písemný doklad).

Ceník a – IKs/TIC Železný brod vč. DPh
Věc / cena / den = 1 kulturní akce 
podium vč. zastřešení (vel. 8 × 12 m) / 1 000 Kč
bílý party stan (vel. m) / 500 Kč
modrý stan se znakem města / 500 Kč
dřevěné stánky (9 ks) / 100 Kč / ks = 900 Kč / 9 ks
lavice k pivním setům (16 ks) / 50 Kč / ks = 800 Kč / 16 ks
pivní sety – sada: stůl a dvě lavice (10 ks) = sada 3 ks / 150 Kč / 10 sad = 1 500 Kč

Ceník b – Ts M Železný brod bez DPh 
Věc / cena manipulace, doprava do 10 km, rozebrání, odvoz / den = 1 kulturní akce 
podium vč. zastřešení (vel. 8 × 12 m) / 8 800 Kč
bílý party stan / 4 000 Kč
modrý stan se znakem města / 2 000 Kč
dřevěné stánky (9 ks) / 800 Kč / ks = 6 000 Kč / 9 ks
lavice k pivním setům (16 ks) = 2 000 Kč
pivní sety – sada: stůl a dvě lavice (10 sad) = 2 000 Kč

zájezd na zahradu Čech

Ceník zápůjčky městského inventáře na kulturní akce ziskových  
i neziskových organizací

InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 

· publikace T. Kesner: Železnobrodské sochy, pomníky a pamětní desky (110 Kč) 
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MeT opera – přímé přenosy

sklÁŘskÉ sYpozIUM leTní sklÁŘskÁ dílna (lsd) – 11. ročník

dnY evropskÉHo dĚdICTví 2022 (eHd) 

Opět se můžete těšit na přímé přenosy v kině Jitřenka Semily. Využijte nabídky 
odvozu zpět po skončení opery v ceně vstupenky za 350 Kč. Opery v programu:  
L. Cherubini: Médea (22. 10.), G. Verdi: La traviata (5. 11.), K. Puts: Hodiny  
(10. 12.), U. Giordano: Fedora (14. 1. 2023), R. Wagner: Lohengrin (18. 3.), G. Verdi: 
Falstaff (1. 4.), R. Staruss: Růžový kavalír (15. 4.), T. Blanchard: Šampion (29. 4.),  
W. A. Mozart: Don Giovanni (20. 5.) a W. A. Mozart: Kouzelná Flétna (3. 6.).  

11. ročníkem Letní sklářské dílny organizátoři otevírají druhou dekádu pořádání 
této akce. Sympozium se opět koná v mezinárodním formátu, přičemž počet 
zahraničních účastníků letos poprvé převyšuje zastoupení českých tvůrců. Popáté 
se do projektu zapojuje firma Detesk, která vytvořila technologické a materiálové 
zázemí pro jednoho ze sedmi účastníků (Tomáš Košťál). Hlavní místo pro tvůrčí 
setkání umělců i tentokrát nabídne zdejší sklářská škola, která poskytuje nejenom 
svou sklářskou huť, ale také provoz broušeného a malovaného skla. Někteří 
účastníci sympozia připravili přednášku, která představí jejich další tvorbu – tyto 
prezentace jsou určené nejenom žákům a pedagogům, ale jsou volně přístupné  
i pro veřejnost a uskuteční se ve školní aule vždy od 17 hodin. Školní sklářská huť 
je po dobu konání sympozia rovněž přístupná veřejnosti.
5. 9.   8–13 h / sklářská huť: Marian Volráb (CZ), Palo Macho (SK)
  17–18 h / přednáška, aula školy: Palo Macho (SK)
6. 9.   8–13 h / sklářská huť: Ida Siebke (NOR), Jeanne-Sophie Aas (NOR)
  17–19 h / přednášky, aula školy: Ida Siebke (NOR), Jeanne-Sophie Aas (NOR)
7. 9.   8–13 h / sklářská huť: Jaroslav Bejvl (CZ), Kjersti Johannessen (NOR)
  17–19 h / přednáška, aula školy: Kjersti Johannessen (NOR), Jaroslav Bejvl (CZ)
Vernisáž výstavy s výsledky sympozia: Městské muzeum, v rámci sklářských 
slavností Skleněné městečko, v sobotu 17. 9. v 15 hodin. Mezinárodní sklářské 
sympozium je podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

M. Hlubuček, P. Hejralová

Jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení 
historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání 
mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. 
 EHD rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. Pro 
širokou veřejnost zpřístupňují co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, 

zveme na tyto akce
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budov, objektů i prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné. 
Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky jako jsou hrady, paláce 
či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé 
jiné objekty – národní parky, uhelné doly, vykopávky či rekonstrukce původních 
staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, parníky atd. Otevírají dveře soukromých  
i veřejných budov (radnice, budovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.), které 
nebývají přístupné veřejnosti nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, 
které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno vstupné, může být tento 
den vstup volný nebo by měl být nabízen speciální program (například zvláštní 
prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). V rámci EHD je obdobným způsobem 
kladen důraz také na zpřístupnění movitého kulturního dědictví. 
 V letošním roce proběhnou v termínu 10.–18. září pod heslem „Sustainable 
Heritage – Udržitelné památky“. 

dnY eHd v ŽeleznÉM brodĚ 
 11. 9., 15–18 hod., vstupné dobrovolné
kostel sv. Jana Nepomuckého Na Poušti od 15 hodin bude 52. koncert – díla klasiků 
přednesou Barbora Jirásková (zpěv), Veronika Lédlová (pozoun) a Marcel Javorček 
(klavír)
 17.–18. 9., 9–17 hodin, vstupné zdarma
běliště čp. 57 – národopisná expozice muzea (výstava Kapitoly z dějin 
železnobrodského Sokola připomíná 160 let od založení železnobrodské 
tělovýchovné jednoty) a Klemencovsko čp. 37 – městské muzeum (výstava Nové 
exponáty, o které se rozrostla sbírka skla, a které nejsou trvale v expozici vystaveny 
a Výsledky XI. ročníku LSD) 
 17. 9., 10–12 a 13–15 hodin, vstupné zdarma
kostel sv. Jakuba Většího (13.30 hodin krátký varhanní koncert, v areálu kostela 
Jablečná slavnost) a dřevěná zvonice (od 12 hodin možnost vyzkoušet si zazvonit)

dnY eHd na krÁsnÉ
 11. 9., 10–17 hodin, vstupné zdarma
kostel sv. Josefa (v 10 hodin Mše svatá s pobožností ke svátku Povýšení svatého 
Kříže, ve 12 hodin pěvecký sbor Janáček, v 16 hodin Mše svatá s krátkou promluvou 
a pobožností Svatých schodů) a fara čp. 19 (farská kuchyně, dobové stánky  
s místními výrobky a specialitami, naučné dílničky pro děti, hudební produkce)
 11. 9., 19 hodin
Kittelův dům čp. 10 (v 11 hodin komentovaná prohlídka a přednáška Kittelův dům 
a jeho historie, od 14 hodin přednáška V. Jakouběová: Tradice a obyčeje v Pojizeří, 
ve 14 hod pohádka o Pyšné žirafě, v 15 hodin jarmareční písně Michaela Pospíšila, 
v 18 hodin koncert Boban hraje Dylana, výstavy L. Novotná: Fotografománie  
a Krásná a Oybin – minulost a vize do budoucnosti) 

Dana Picková, OŽP – památková péče

InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 
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CesTovaTelskÉ pŘednÁŠkY

akCe kavÁrnY prosTor 

HrÁTkY s paMĚTí

sklenĚnÉ MĚsTeČko 

Uskuteční se vždy od 18 hodin v KC Kino Železný Brod. 
Pro podzimní sezónu jsou připraveny tyto přednášky:
 3. 10. JaR – Kruger park a potápění se žraloky – Michal Černý vás vezme do 
nejstaršího afrického parku, kde se lze pohybovat bez průvodce vlastními auty, 
což dává obrovskou svobodu při pozorování zvěře (slon, nosorožec, buvol, lev, 
levhart). Podíváme se i pod vodu a při potápění si prohlédneme nejznámějšího – 
velkého bílého žraloka. Přednáška je nejen plná krásných fotografií, ale především 
napínavých historek, na které se již nyní můžete těšit.
 17. 10. Malopolsko – hory, doly, Švejk a zelí – Pavel Chlum vás provede po 
nádherné málo známé oblasti jihovýchodního Polska. 
 14. 11. Nový Zéland – Tomáš Šapovalov vás seznámí se zážitky z 15 měsíčního 
pobytu u protinožců.
 28. 11. omán – Na souši i pod vodou – Michal Černý vás vezme na perlu 
Arabského poloostrova, kde prozkoumáme hory, pouště, památky a… Přednáška 
se koná pod záštitou Honorárního konzula Sultanátu Omán v České republice Jeho 
Excelence Ing. Ivo Vaňka.
 12. 12. bizarní pokrmy jihovýchodní asie – Neuvěřitelné, co skončilo na talíři 
cestovatelů Pavla Chluma a Petra Kvardy.

Srdečně zveme k nám do kavárny Prostor na Malé náměstí v Železném Brodě na 
tyto akce:
  2. 9. od 19 hodin Vkolemyš – koncert
  9. 9. od 19 hodin Flétnové improvizace Honzy Medviny
16. 9. od 18 hodin Beseda o vzdělávání dětí s poruchami chování
28. 9. od 17 hodin Rozprava o českých světcích se Z. Bohuslavovou

Sociálně-aktivizační služba pro seniory aneb trénink paměti s lektorem Zdeňkem 
Chourou, pracovníkem v sociálních službách a členem České alzheimerovské 
společnosti, se v DPS Železný Brod (ul. Obránců míru) uskuteční 13. 9., 11. 10.,  
15. 11., 6. 12. 2022 vždy od 10 hodin. Dobrou náladu a tužku s sebou. 

Festival sklářského řemesla bude 17.–18. 9. 2022. Veškeré informace, včetně 
kulturního programu, jsou v samostatné brožurce, která je od 12. 9. zdarma  
k dostání v TIC Železný Brod. Více na www.sklenenemestecko.cz
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MĚsTskÉ dIvadlo Železný brod

na podzimní sezónu připravujeme 

neperTe se, prosíM vÁs! 

krÁlovnY 

s. THIÉrY: praCHY 

19. 10. od 19 hodin G. Koren, v podání Divadlo Palace Praha (330 Kč)
Tři sourozenci se sešli v advokátní kanceláři, aby si vyslechli otcovu poslední 
vůli. Hvězda dětských show, ztahaná pracující matka samoživitelka a přestárlý, 
zadlužený, leč stále vysmátý hipík. Jejich setkání ale není výrazem sourozenecké 
harmonie. Proto asi nepřekvapí, že důrazným přáním zesnulého v poslední vůli je, 
aby se jeho děti měly rády a nepraly se mezi sebou. Co ale překvapivé je, že největší 
díl dědictví má získat jakási tajemná Nina Yablonsky. Kdo to je? A proč k ní byl otec 
tak štědrý na úkor svých dětí? Podaří se ji vypátrat a přesvědčit, aby se své části 
dědictví vzdala? A není to celé jen velký podvod otcova advokáta? 
 Hrají: Martina Hudečková/Zuzana Slavíková, Zuzana Kajnarová, Miroslav Etzler, 
Ladislav Hampl, Kateřina Holánová a Jaroslav Vlach/Jan Szymik/Miloš Kopečný. 

9. 11. v organizaci agentury VIP aRT Company (350 Kč)
V komedii plné upřímného humoru se na jednom lázeňském pokoji sejdou vinou 
havárie vodovodního potrubí tři sociálně i generačně rozličné ženy. Každá z hrdinek 
má odlišný problém, přesto však mají cosi společného – všechny byly v nedávné 
době vystaveny zlomovým životním okamžikům a teď stojí před nelehkým úkolem 
– naučit se žít své nové životy. 
 Hrají: Jana Boušková, Vilma Cibulková, Karolína Půčková. 

19. 12. od 19 hodin v podání divadla aDVERTE Praha (330 Kč)
Veselá komedie o penězích, které nás přivádí k šílenství. Bezstarostný pár Bruno 
a Laurence objeví jednoho večera v obýváku peníze. Ani jeden z nich je tam ale 
nepoložil. Od té chvíle se každý den objevují další a další bankovky, jako kdyby 
padaly z nebe. Odkud se ty peníze berou? Co Bruno s Laurence udělali, aby 
si je zasloužili? Je to náhlé štěstí anebo prokletí? Ústřední dvojice osciluje mezi 
panikou, znechucením a radostí. A taky je tu zmatená uklízečka Tereza se silným 
španělským přízvukem. Bláznivá jízda může začít.
 Hrají: Míša Kuklová, Felix Slováček jr., Martin Sochor, Lucka Vojtová.

Předprodej vstupenek začne 5. září v TIC Železný brod.
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MĚsTskÁ GalerIe vlasTIMIla radY Železný brod 

V září je otevřena od pondělí do soboty vždy v čase 9–16 hodin (vyjma 28. 9.). 
Otevírací doba je shodná s otevírací dobou TIC Železný Brod.

FoTosoUTĚŽ brodY v brodĚ
Své fotografie do 10. ročníku fotografické soutěže můžete přihlašovat do 30. 9., a to 
do třech kategorií: 1) Krásy města, 2) Lidé a události, 3) Zajímavosti Brodska. Více 
na www.fotobrody.cz

sklenĚnÁ ŠaTna

posklÁdÁno ze skla – sTHodo la skĽenČInaTar

nÁvraT dŘíve narozenýCH „do ŠkolníCH lavIC“

Během celého léta byla k vidění výstava modelů z módních přehlídek Made in 
Jablonec. Kdo nevěděl, jak se hodit do gala, přišel se inspirovat módními kousky 
od návrhářů Beaty Rajské, Borise Hanečky, Natali Ruden a dalších. V rámci 
výstavy se uskutečnilo i několik workshopů. Výstavu zhlédlo neuvěřitelných 1258 
návštěvníků.

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 2. září od 17 hodin.
 Výstava obrazů romského výtvarníka Rudolfa Dzurka provedených originální 
výtvarnou technikou z barevné skleněné drtě potrvá do 2. 10. 2022.

Město Železný Brod, odbor sociálních věcí zve na posezení spojené s drobným 
pohoštěním a disco programem podání DJ Aleše Mastníka a DJ Jardy Hořeního ve 
čtvrtek 1. září od 15 hodin v restauraci Sport (v sokolovně) v Železném Brodě. 
 Přijďte si posedět, popovídat, zavzpomínat na staré dobré školní časy, zatančit na 
disco hity a především dobře se pobavit.

kC kIno Železný brod 

Vážení diváci,
 jsme po měsíci dovolené zpět a doufáme, že i vy jste měli léto zaplněné 
příjemnými zážitky. Máte-li obavy o to, že vám utekly některé srpnové premiéry, 
nevěšte hlavu. Zařadili jsme je do zářijového programu, který budeme po dobu 
babího léta zatím stále vést v letním režimu. Děti si tedy pořád budou moci užívat 
pěkného odpoledního počasí a představení pro ně budou o sobotách i nadále 
začínat v 17.30 hodin. Těšte se na tituly české, zahraniční i nezávislé a přijměte 
prosím pozvání například na dlouho očekávaný historický film Petra Jákla „Jan 
Žižka“, který během září odpromítáme jak ve verzi dabované, tak i v anglickém 
znění s titulky. Těšíme se na vás!

Jan Jelínek, vedoucí KC Kina ŽB

17



kC kIno Železný brod 

2. 9. od 19.30 hodin bUlleT TraIn 
Usa 2022 | akční komedie | premiéra | 120 Kč | 127 min. | nepřístupný do 15 let  
v původním znění s českými titulky
Nájemný zabiják Beruška, který je odhodlán vykonávat svou práci mírumilovně, 
jelikož se mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se mu lepí na 
paty. Osud má nicméně jiné plány, protože Beruška se při své nejnovější misi  
v nejrychlejším vlaku světa dostane do křížku se smrtícími protivníky. Konec 
trati je pouze začátkem nepřetržité divoké a vzrušující jízdy napříč moderním 
Japonskem.
 hrají: Brad Pitt, Joey King ad., režie: David Leitch

3. 9. od 17.30 hodin MIMonI 2: padoUCH pŘICHÁzí 

3. 9. od 20.30 hodin sTŘídavka   

6. 9. od 19.30 hodin jan koller – pŘíbĚH obYČejnÉHo klUka 

Usa 2022 | animovaný/komedie | dětské kino | 100 Kč | 88 min.
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom naprosto 
nejzásadnějším momentu. Ve filmu Mimoni: Padouch přichází se konečně 
dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadoucha Grua.
 režie: Kyle Balda

ČR 2022 | komedie | premiéra | 130 Kč | 90 min. | nevhodný do 12 let
Komedie plná rodinných a partnerských zmatků. Její hrdinové si uvědomí, že když 
se ze tří rodin stane jedna velká, budou potřebovat pořádný plán. Plán, jak přežít 
současné i minulé partnery, všechny děti v rodině, ať už jsou jejich nebo ne, plán, 
jak se v tom všem neztratit a udržet si zdravý rozum. Život si ale většinou dělá, co 
chce ... a co nečekáte.
 hrají: Jitka Čvančarová, Martin Hofmann, Anna Polívková a další
 režie: Petr Nikolaev

ČR 2022 | dokument | premiéra | 130 Kč | 111 min.   
Příběh Jana Kollera se řadí mezi světový unikát. Spousty prestižních zahraničních 
serverů se mu v minulosti věnovalo a shodli se na tom, že story “Českého Honzy“ 
je skutečnou pohádkou, která je asi už navždy nenapodobitelná. Sympatický obr 
totiž celé dětství, mládí a začátek plnoletosti nastupoval za amatérské kluby na 
vesnické úrovni.
 hrají: Jan Koller, Zuzana Sophia Petzold, Petr Koller starší a další
 režie: Petr Větrovský
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9. 9. od 19.30 hodin jan ŽIŽka 

10. 9. od 17.30 hodin CesTa do TvojzeMí

10. 9. od 20.30 hodin aFTer: poUTo

13. 9. od 19.30 hodin arvÉd

ČR 2022 | životopisný/historický | premiéra | 140 Kč 
125 min. | nepřístupný do 15 let | český dabing
Byl nájemným žoldnéřem. Stal se legendárním válečníkem, 
kterého nikdo nedokázal porazit. Film Jan Žižka vypráví  
o zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých zemí a o počátcích 
husitského vojevůdce Jana Žižky na pozadí bouřlivých 
událostí roku 1402.
 hrají: Ben Foster, Michael Caine, Karel Roden, Ondřej 
Vetchý a další
 režie: Petr Jákl

ČR, sK, belgie 2022 | animovaný/rodinný | dětské kino | 120 Kč | 86 min.
Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie – Tvojzemí, kde 
opice a krkavci mluví lidskou řečí. Desetiletý Riki uteče do Tvojzemí ze svého 
domova ve skutečném světě, protože zachytí signál vysílaný tajemným zářivým 
kamínkem. Tento kamenný zdroj velké síly, který chce každý získat, se ukryje  
v Rikiho srdci. A Rikiho dobrodružná výprava za záchranou světa fantazie, může 
začít.
 režie: Peter Budinský

Usa 2022 | romantický/drama | premiéra | 130 Kč | 95 min. | nevhodný do 12 let  
v původním znění s českými titulky
Čtvrtá kapitola světového fenoménu After zastihne Tessu a Hardina na rozcestí. 
Pokud chtějí, aby jejich láska přežila, budou muset nejprve zapracovat sami na 
sobě. Zavedou je ale jejich cesty zpět?
 hrají: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Mira Sorvino a další
 režie: Castille Landon  

ČR, sK 2022 | drama | premiéra | 130 Kč | 120 min. | nevhodný do 12 let | 120 min.
Jiří Arvéd Smíchovský byl významný hermetik, okultista, vyznavač černé magie  
a mimořádně vzdělaný člověk s geniální pamětí. Film Arvéd vypráví o tom, kam až 
jsme schopni zajít, abychom dosáhli svého cíle. Jiří Arvéd Smíchovský byl ochoten 
jít až k hranicím samotného pekla.
 hrají: Michal Kern, Saša Rašilov, Martin Pechlát, Jaroslav Plesl a další
 režie: Vojtěch Mašek
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16. 9. od 19.30 hodin jan ŽIŽka  

20. 9. od 10.30 hodin kdYbY radŠI HoŘelo  

20. 9. od 19.30 hodin vsTUpenka do rÁje

23. 9. od 19.30 hodin IndIÁn  

ČR 2022 | životopisný/historický | premiéra | 140 Kč | 125 min | nepřístupný do  
15 let | v původním znění s českými titulky
Byl nájemným žoldnéřem. Stal se legendárním válečníkem, kterého nikdo 
nedokázal porazit. Film Jan Žižka vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce 
českých zemí a o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky na pozadí bouřlivých 
událostí roku 1402.
 hrají: Ben Foster, Michael Caine, Karel Roden, Ondřej Vetchý a další
 režie: Petr Jákl

ČR 2022 | komedie | seniorské | 60 Kč | 90 min. | nevhodný do 12 let
Obyvatelé vesnice se chystají na Velikonoce, chlapi před hospodou komentují 
zelené pivo a nebezpečí chemtrails, když oslavu na návsi naruší náraz dodávky do 
kašny. Řidiči se podařilo zmizet, všem je ale jasné, že šlo o teroristický čin. Bezpečí 
celé vesnice teď závisí na hasičích, na jejich odhodlanosti a akci.
 hrají: Miroslav Krobot, Michal Isteník, Anna Polívková a další
 režie: Adam Koloman Rybanský

Usa 2022 | romantický/komedie | premiéra | 140 Kč | 104 min. | nevhodný do  
12 let | v původním znění s českými titulky
Že se vzali, považují oba za svou největší životní chybu. Teď však musí společnými 
silami udělat vše proto, aby stejnou chybu neudělala jejich dcera. George Clooney 
a Julia Roberts v romantické komedii Vstupenka do ráje dokazují, že i podruhé se 
dá vstoupit do stejné řeky, i když je to to poslední, co byste chtěli udělat.
 hrají: George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever a další
 režie: Ol Parker

ČR, sK, Polsko 2022 | komedie | premiéra | 140 Kč | 94 min.
Ondřej je arogantní workoholik a nekompromisní obchodník, jehož jediným 
smyslem života jsou peníze. Po dojednání jeho zatím největšího obchodu přelétá 
jeho letadlo cestou domů z Ameriky nad indiánským územím, kde se původní 
obyvatelé loučí se svým náčelníkem Bílým Jelenem. Jeho duch stoupá vzduchem 
výš a samým nedopatřením splyne s Ondřejovou prolhanou a zkaženou myslí.
 hrají: Karel Roden, Daniel Olbrychski, Martin Myšička, Vica Kerekeš a další
 režie: Tomáš Svoboda

kC kIno Železný brod 
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24. 9. od 17.30 hodin prInCezna rebelka 

24. 9. od 20.30 hodin To nIC, draHÁ

27. 9. od 19.30 hodin GHosT doG – CesTa saMUraje

30. 9. od 19.30 hodin banGer  

Francie 2021 | animovaný/rodinný | dětské kino | 120 Kč | 89 min.
Animované dobrodružství z jednoho království, kde se malá uličnice a rebelka 
začne vydávat za princeznu. Přepych na hradě si ale dlouho neužívá, protože vyráží 
na dobrodružnou cestu za záchranou korunního prince. Pro filmové dobrodružství 
a lumpárny princezny rebelky jsou prázdniny tou nejlepší dobou.
 režie: Julien Fournet

Usa 2022 | thriller/psychologický | premiéra | 130 Kč | 123 min. | nevhodný do  
12 let | v původním znění s českými titulky
Americký psychologický thriller režisérky Olivie Wilde pojednává o Alici, ženě  
v domácnosti z 50. let (Florence Pugh), žijící se svým manželem (anglický zpěvák  
a herec Harry Styles) v naoko dokonalém vztahu. Záhy se však Alice začne obávat, 
že jeho okouzlující společnost možná skrývá znepokojivá tajemství.
 hrají: Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, Chris Pine a další
 režie: Olivia Wilde

Usa 1999 | akční/drama/thriller | dobré kino | 110 Kč | 116 min. | nepřístupný do 
15 let | v původním znění s českými titulky
Nelítostný k protivníkovi, laskavý k dětem a zvířatům. Ghost Dog (Forest Whitaker) 
je nájemný vrah řídící se kodexem japonských samurajů. Svůj ledový klid ztratí  
v okamžiku, kdy mu mafiáni jako varování zahubí jeho milované holuby. A to nelze 
nechat bez pomsty…
 hrají: Forest Whitaker, John Tormey, Cliff Gorman a další
 režie: Jim Jarmusch

ČR 2022 | drama/hudební | premiéra | 120 Kč | 111 min. | nevhodný do 15 let
Druhý celovečerní film Adama Sedláka natočený na mobilní telefon vypráví  
o ambiciózním rapperovi Alexovi, který chce natočit feat se Sergeiem Barracudou. 
Má pár hodin na to, aby sehnal peníze a společně s kamarádem Láďou proto 
objíždějí Prahu a dealují extra pack všech návykových látek, které doma našli. 
BANGER čili hit je jejich cíl.
 hrají: Adam Mišík, Marsell Bendig, Anna Fialová a další
 režie: Adam Sedlák
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letní sklářská dílna (lsd)

prezident T. G. Masaryk v Železném brodě

V již obvyklém termínu, v druhém zářijovém týdnu proběhne 11. ročník sklářského 
sympozia i letos s několikanásobnou mezinárodní účastí. Díky projektu Spojeno 
sklem! přijedou norské sklářské výtvarnice Jeanne Sophie Aas, Ida Christel Siebke 
a Kjersti Johannessen. Mezinárodní osazenstvo sympozia doplní ještě slovenský 
výtvarník Palo Macho. Společně s Marianem Volrábem a Jaroslavem Bejvlem 
budou tvořit na libovolné téma v huti sklářské školy. Sedmým sympozistou je 
pedagog železnobrodské sklářské školy Tomáš Košťál, který bude tvořit v dílnách 
firmy Detesk. Jsme moc rádi, že s námi na sympoziu firma Detesk spolupracuje 
již pátým rokem! Děkujeme a zveme širokou veřejnost ve dnech 5.–7. září do huti 
sklářské školy na veřejně přístupné vzorování.

Petra Hejralová, ředitelka muzea

Tento měsíc si připomínáme sto let od návštěvy pana prezidenta Masaryka v našem 
městě. Uskutečnila se v rámci jeho jednodenní cesty do Pojizeří, v neděli 17. září 
1922. Pan prezident cestu podnikl vlakem na trase Praha–Turnov–Semily a zpět. 
Kromě Železného Brodu se alespoň na chvíli zastavil na Malé Skále, v Mnichově 
Hradišti a v Bakově nad Jizerou. Delší čas věnoval Turnovu a Semilům.
 První zastávkou jeho cesty byl Turnov, kam přijel nočním vlakem. Prezidentský 
vagón stál od 6. do 7. hodiny ranní na turnovském nádraží. Čestnou a bezpečnostní 
stráž vykonávali legionáři. Pan prezident vstával časně, vlídně kynul oknem a po 
sedmé hodině odcestoval ve svém vagónu připojenému k osobnímu vlaku přes 
Železný Brod do Semil. V Železném Brodě nastoupil do prezidentského vozu,  
v uniformě ruského legionáře, nádražní restauratér Jaroslav Mareš a během jízdy 
do Semil podal panu prezidentovi snídani.
 V Semilech prezident vystoupil a byl přivítán starostou města Dr. Patkou  
a dalšími představiteli města. Na radnici přijal diplom čestného občanství, album 
pohledů na město jako upomínku na svou návštěvu a z balkonu radnice pozdravil 
místní občany. Poté odjel ke školním budovám, kde byl uvítán zpěvem smíšeného 
dětského sboru. Po prohlídce škol odjel na výšinu nad městem, kde je krásný 
výhled na Krkonoše a Jizerské hory. Díky členům semilského Klubu českých turistů 
byla tato vyhlídka pojmenována na počest pana prezidenta jeho jménem, osazena 
pamětní deskou a v srpnu roku 1925 zpřístupněna veřejnosti. (Po únoru 1948 byla 
deska z politických důvodů odstraněna a obnovena byla až v roce 1992).

Návštěvní doba pro obě expozice v září je úterý až neděle: 9–12 a 13–16 hodin.  
V termínu 17.–18. 9. při Skleněném městečku otevřeno od 9 do 17 hodin zdarma  
v rámci Dnů EHD.  

MUzea v ŽeleznÉM brodĚ 

 Městské muzeum v Železném brodě 
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Pan prezident také navštívil stavbu hydroelektrárny Spálov, která byla dokončena 
až roku 1926. Snahou vlády první republiky bylo využívat přirozených zdrojů 
energie. Návštěva prezidenta Masaryka podtrhla důležitost a význam stavby. 
Během procházky od hydroelektrárny do Semil rozmlouval pan prezident s poslanci  
Dr. Josefem Matouškem, Václavem Vávrou a senátorem Čeňkem Lisým.
 Po ukončení návštěvy Semil zamířil prezident zpátky do Turnova. Ve 13 hodin 
a 50 minut zastavil jeho vlak opět v Železném Brodě, kde jej na nádraží vítaly 
stovky lidí z Železného Brodu i širokého okolí. Pan prezident vystoupil z vlaku a na 
peronu jej uvítal starosta Železného Brodu Josef Šilhán. Potom prezident se svojí 
družinou kráčel podél nastoupených spolků, korporací a školní mládeže. Zastavil 
se u skupiny družiček, z jejichž středu vystoupila žákyně měšťanské školy Ludmila 
Dévová a přednesla srdečné uvítání jménem školní mládeže a podala mu kytici.
 Poté prezident nastoupil do vlaku a odejel směrem k Turnovu, kde ho čekal nabitý 
program. Po oficiálním přijetí na nádraží odjel pan prezident ve svém automobilu 
v doprovodu starosty na náměstí. Vítal ho celý vyzdobený Turnov, nepřetržitý 
špalír jásajících občanů, legionářů, Sokolů, hasičů, skautů, různých společenstev, 
krojovaných korporací a školní mládeže. Na radnici se setkal se členy turnovského 
městského zastupitelstva, se zástupci všech dalších správních institucí, úřadů, 
církví, škol a nejrůznějších společenstev.
 Z Turnova zamířil ještě na krátkou návštěvu lázní Sedmihorek a Hruboskalského 
skalního města. Večer odjel vlakem zpět do Prahy a v noci automobilem do Lán.

David Řeřicha, pracovník muzea
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 Muzeum a galerie detesk Železný brod

otevřeno: denně 9–17 hodin

výzva k paMĚTníkůM
Železnobrodský jarmark v roce 1970 podle některých pramenů skončil 
výtržnostmi a zásahem policejní jednotky z Jablonce nad Nisou, ale 
vlastně není jasné, co se stalo. Rád bych touto cestou požádal pamětníky, 
zda by mi chtěli sdělit své vzpomínky týkající se tohoto tématu. Můžete nás 
kontaktovat na mob.: 777 797 852 nebo na e-mailu: rericha@zelbrod.cz. 
Děkuji. 

David Řeřicha, pracovník muzea

MILosLaV KLINGER – MůJ ŽIVoT sE sKLEM 
Až do 25. září navštivte retrospektivní výstavu připomínající 100. výročí narození, 
jednoho z nejvýznamnějších českých a československých sklářských výtvarníků, 
Miloslava Klingera.

MaRTIN VENCL – TaJEMsTVí obRaZů 
Ve čtvrtek 29. září v 18 hodin bude v galerii DETESK vernisáží zahájena výstava 
obrazů malíře a hudebního pedagoga Martina Vencla z Lomnice nad Popelkou.

NaŠE MUZEUM o sKLENéM MěsTEČKU 
17.–18. 9.

Sbírka uměleckého skla, kterou muzeum Detesk prezentuje, se opět rozrostla. 
Návštěvníci letošního Skleněného městečka mohou nově obdivovat např. 
broušenou vázu, jejím autorem je první ředitel železnobrodské sklářské školy Alois 
Metelák. Tvar dalšího díla, broušeného poháru s víkem, navrhl stejný výtvarník. 
Bohaté rytiny, které ho zdobí, jsou ale dílem prof. Božetěcha Medka.
 Mezi nové exponáty patří i listry malovaná váza prof. Miloslava Janků z roku 
1961 nebo rytá váza Miloslava Lubase. Kolekci autorských prací Miloslava Klingera 
doplnily dva další objekty, naše sbírka jich v současnosti 
obsahuje 27 a spolu s exponáty výstavy se tak galerii a muzeu 
Detesk podařilo na jednom místě aktuálně soustředit rekordních  
71 Klingerových autorských počinů, doplněných jeho skleněnými 
figurkami a příklady skla dekoračního a užitkového.
 Za zmínku jistě stojí i dvě nově získané kresby malířky Dagmar 
Loumové.
Tradiční posezení nejen s kvalitním vínem v prostředí unikátní 
umělecké tvorby nabídne v sobotu 17. 9. v objektu muzea  
a galerie sídlící vinotéka Detesk.

MUzea v ŽeleznÉM brodĚ 
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Jiráskovo nábřeží 737 (kontakty: e-mail: knihovna@zelbrod.cz, tel. č.: 483 389 123)

 Muzeum socialistických vozů Železný brod
otevřeno: út–ne v čase 10–16 hodin
 Srdečně zveme na prohlídku nejen nové expozice, která vás provede motorismem 
východního bloku 50.–80. let. Vystaveny jsou motocykly a osobní i nákladní vozy  
z mnoha zemí východní Evropy. 
 O Skleněném městečku (17.–18. 9.) se můžete těšit na možnost svezení se 
historickým vozem na trase náměstí–Poříčí dle časového harmonogramu.
 Více na www.socialist-motorgate.cz.

za představenstvo muzea Pavel Kadaš

 Minimuzeum betlémů Železný brod

v září otevřeno: út–so po tel. domluvě na mob.: 777 168 470, o skleněném 
městečku v termínu 17.–18. 9. v čase  9–17 hodin 
 Srdečně zveme na prohlídku až 70 skleněných historických i moderních betlémů. 
Prohlédnout si u nás můžete klasické figurkové betlémy, vyráběné u sklářského 
kahanu. Najdete tu však i velký hutní betlém, zasazený do ručně malovaných kulis 
Železného Brodu. Dále betlémy korálkové, ryté, broušené, z dutých skleněných 
trubic, betlémy – tavené plastiky, malované na skle i vytvořený skleněnou 
mozaikou.
  V muzeu je také kreativní korálková dílna a obchod s bižuterií a drobnými 
skleněnými předměty.

Alena Kortanová

MĚsTskÁ knIHovna Železný brod 

zářijové akce
2. 9. Rozloučení s létem – dopoledne pro maminky s nejmenšími dětmi  
v rámci projektu Bookstart s dílničkou a divadélkem Červená lodička v podání  
PaedDr. Lenky Hřibové
14. 9. od 14 hodin hravé trénování paměti s lektorkou Jiřinou Ziklovou (v sále 
knihovny)

VIRTUÁLNí UNIVERZITa 3. VěKU  
zveme další zájemce na pokračování studia. Zimní semestr bude probíhat od října 
do prosince a bude věnován kurzu České dějiny a jejich souvislosti II. (od 15. do 
19. století). Jedná se o šest přednášek ve čtrnáctidenních intervalech (vždy v úterý 
dopoledne), cena kurzu je 400 Kč. S pokračujícími účastníky prvního kurzu Českých 
dějin počítáme, další zájemci se mohou v průběhu září přihlásit v knihovně.
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Všem dětem, žákům a studentům přejeme úspěšný školní rok 2022/2023.

Prázdniny v novém školním roce budou: podzimní 26.–27. 10., vánoční 23. 12. 
2022–2. 1. 2023, pololetní 3. 2. (pololetní vysvědčení dostanou žáci již 31. 1.), jarní 
pro okres Jablonec nad Nisou 20.–24. 2., velikonoční 6. 4. a v pátek 30. 6. usednou 
do lavic naposledy. 

MĚsTskÁ knIHovna Železný brod 

z knižních novinek pro dospělé čtenáře
Kateřina Tučková: bílá Voda – Román o ženách, víře a zlu se odehrává v pohraniční 
vesnici Bílá Voda, kam kdysi přicházely zástupy poutníků k zázračné sošce panny 
Marie.
scarlett Wilková: až uvidíš moře – Poutavé vyprávění o nelehkých osudech 
řeckých uprchlíků u nás ve 2. pol. minulého století.
alice horáčková: Rozpůlený dům – Román o svobodomyslných ženách, pytlácích, 
kšeftmanech s textilem a spiritistech se odehrává v česko-německém prostředí  
v sudetské vesnici první poloviny 20. století.
Jiří Mádl: Přitažlivost planety Krypton – Literární debut známého herce a režiséra 
vypráví příběh probouzející se lásky, která se zprvu odehrává jen ve virtuálním 
prostoru.
Tereza brodská: Moje máma Jana brejchová – Životní příběh jedné z největších 
českých filmových hvězd zachycený její dcerou. Na podkladě několik let trvajících 
vzpomínkových rozhovorů přibližuje úspěšnou filmovou kariéru Jany Brejchové  
i její soukromý život.

novinky pro děti
Petra Štarková: Největší nemehlo pod sluncem – Příběh neobratné Báry, které 
se zdánlivě nic nedaří, ale přesto prožije parádní prázdniny a dokáže se postarat  
o dědečka a všechna jeho zvířata.
adam Folta: Gianlucova dobrodružství – Fantasy dobrodružství se zvířecími 
hrdiny se odehrává v renesanční Itálii.
Veronika hurdová: agnes a Zakázaná hora – Dobrodružný fantasy příběh  
o nebezpečné cestě za poznáním sebe sama.

V září se na vás těšíme opět v běžné otevírací době, tedy: úterý–pátek 9–17.30 hodin. 

Dana Hudíková a Barbora Vymazalová

ze ŠkolskýCH zaŘízení
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ze ŠkolskýCH zaŘízení

Prázdniny jsou za námi a nový školní rok před námi.  
O letošních prázdninách jsme uspořádali devět příměstských  
a pět pobytových táborů, kterých se zúčastnilo celkem 296 dětí. 
 Na školní rok 2022–2023 pro vás máme opět připravenou 
širokou nabídku kroužků. Přihlášky a informace o kroužcích 
naleznete na webových stránkách nebo v naší kanceláři. 
Neváhejte s přihlašováním, protože některé kroužky jsou již 
téměř naplněny. Kroužky začnou svou činnost v říjnu.
 Den otevřených dveří pro veřejnost pořádáme 14. 9. 2022 od 
10 hodin.

Rozpis kroužků – 2022/2023

zapsání dětí do mateřských a základních škol pro školní rok 2022/2023
Zápis do prvních tříd ZŠ zřizovaných Městem Železný Brod, tj. ZŠ Školní  
a ZŠ Pelechovská  proběhl v měsíci dubnu. K zápisu jsou povinni se dostavit rodiče 
s dětmi, které měly odklad v minulém školním roce, ale i ti, kteří o odklad žádají.  
V Železném Brodě by ve školním roce 2022/2023 mělo poprvé usednout do školních 
lavic celkem 70 prvňáčků.
 Zápis do MŠ zřizovaných Městem Železný Brod, tj. MŠ Koníček (Stavbařů),  
MŠ Na Vápence a MŠ Slunečná proběhl v měsíci květnu. K zápisu jsou povinni se 
dostavit rodiče s dětmi, které dosáhnou pátého roku (předškolní věk) a dosud do 
MŠ nechodily. V Železném Brodě bylo do mateřských škol nově zapsáno celkem  
50 dětí

Lena Hazdrová, FO – školství

 středisko volného času Mozaika Železný brod

den kroužek hodina vedoucí cena
pondělí Hand Made 14–15.30 Jitka Šírková 1 000,-

Djembe bubny 14–15 Jana Řezáčová 1 000,-
Rybáři 15–16 Miroslav Plucha 600,-

Moderní fotografie 15–16 Lenka Vacardová 1 000,-
 Angličtina pro nejmenší 15.30–16.30 Lenka Cincibusová 1 200,-

Šikovné ručičky 
pro předškolní děti 15.30–16.30 Adéla Vališová 800,-

Moderní tanec 16–17 Lenka Vacardová 800,-
Horolezci V. 16.30–18 Jana Řezáčová 2 000,- 

Jóga s Maruškou 17.30–19, 
19–20.30 Marie Hlaváčová 1 100,-

/10 lekcí
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den kroužek hodina vedoucí cena

úterý Klub-ko 
pro rodiče a děti 9–11 Jana Řezáčová 30,-

Čarujeme s přírodou 13.30–14.45 Jitka Šírková 800,-
Eko kroužek 13.30–14.45
Míčohrátky 

(volejbal. přípravka) 13.30–14.45 Lenka Cincibusová 800,-

Vaření 14–15.30 800,-
Sklářský 14–15.30 Barbora Brůnová 1 200,-

Merkur T-Profi 15–16.30 Rudolf Šrámek 1 000,-
Sporťáček 15–16 Lenka Cincibusová 800,-

Cvičení 
pro děti a rodiče 16–17 Lenka Cincibusová 30,-/lekce 

 Výtvarný 16.15–17.30 Lenka Jonáková 1 000,-
středa Ukulele 13–14 Jiří Šefr 1 500,-

Keramika začátečníci 13.30–14.45 Lenka Cincibusová 1 400,-
Automodeláři 13.45–15 Zdeněk Škaloud 1 500,-

Trampská kytara I. 14–15 Jiří Šefr 1 500,-

 Automodeláři 15–16.30 Rudolf Šrámek, Jiří 
Košek 1 500,-

Keramika pokročilí 15–16.15 Jitka Šírková 1 400,-
 Trampská kytara II. 15–16 Jiří Šefr 1 500,-

Horolezecký III. 15.30–17 Jana Řezáčová, 
Ivan Procházka 2 000,-

Trampská kytara III. 16–17 Jiří Šefr 1 500,-

Horolezecký IV. 17–18.30 Jana Řezáčová, 
Ivan Procházka 2 000,-

čtvrtek Včelařský 14.15–15.30 Zdeněk Horna, 
Nikola Košková 800,-

Jezdecký 14.30–17.30 Jana Řezáčová 2 500,-
Angličtina pro děti 15.30–16.30 Lenka Cincibusová 1 200,-

 Šikovné ruce 16.15–17.30 Lenka Jonáková 1 000,-

pátek Klub-ko 
pro rodiče a děti 9–11 Jana Řezáčová 30,-

 Bylinky od A do Z 13.30–14.45 Barbora Brůnová 800,-
Zahradnický 13.30–14.45 Jitka Šírková 800,-

Horolezecký I. 13.30–15 Lucie Smolová, 
Martin Smola 2 000,-

Řezbářský 13–14.30 Zdeněk Horna 800,-
 Street dance 14–15.30 Barbora Frintová 800,-

Horolezecký II. 15–16.30 Lucie Smolová, 
Martin Smola 2 000,-

Výtvarný ateliér 16–17.30 Barbora Frintová 1 500,-

ze ŠkolskýCH zaŘízení
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Fr. Balatky 132, 468 22 Železný Brod, mob.: 603 555 570, P. Jan Jucha MS, mob.:  
731 479 031

 Římskokatolická farnost děkanství Železný brod   

Církevní orGanIzaCe

pozvánka na lII. koncert na poušti a vernisáž výstavy
V neděli 11. září od 15 hodin zazní v prostorách kostelíčka sv. Jana Nepomuckého 
na Poušti tóny hudby v podání Barbory Jiráskové (zpěv), Veroniky Lédlové (pozoun) 
a Marcela Javorčeka (klavír).
 Součástí koncertu bude vernisáž výstavy kreseb Ivany Kantůrkové – In me-
moriam 3, která bude mít později pokračování v muzeu na Bělišti. Akce je 
součástí dnů Evropského kulturního dědictví. Srdečně vás všechny zveme! 
Připomínáme, že pro starší a těžce se pohybující spoluobčany zajistíme  
v 14.30 hodin odvoz od lékárny U Anděla.

za organizátory Martin Tomešek

 Čka–Český ráj Železný brod

pravidelný pořad bohoslužeb

zářijové akce 

Železný Brod, kostel sv. Jakuba – úterý, středa a pátek (18 hod.), čtvrtek (8 hodin), 
neděle (8.30 hodin)
Bzí, kostel Nejsvětější Trojice – sobota 18 hodin
Držkov, kostel sv. Bartoloměje – čtvrtek 16 hodin
Krásná, kostel sv. Josefa – neděle 16 hodin
Loučky, kostel sv. Antonína – neděle 11 hodin
Zásada, kaple sv. Prokopa – sobota 16 hodin

v kostele sv. Josefa na Krásné
10. 9. v 19 hodin – Koncert duchovní hudby v rámci 21. ročníku Mezinárodního 
hudebního festivalu LÍPA MUSICA – účinkují: Hana Blažíková (soprán) a Andrea 
Staier (kladívkový klavír) 
11. 9. v 10 hodin – Poutní mše svatá ke svátku Povýšení svatého kříže a v 16 hodin 
Mše svatá s krátkou promluvou a pobožností svatých schodů 

v kostele sv. Jana Nepomuckého Na Poušti v Železném brodě 
11. 9. v 15 hodin – 52. Koncert Na Poušti – účinkují: B. Jirásková (zpěv), V. Lédlová 
(pozoun) a M. Javorček (klavír)

další
14. 9. v 18 hodin – Mše svatá na Chlístově u pískovcového kříže, který byl postaven 
před 200 lety
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Koncem měsíce září opět zahajujeme provoz spolkové moštárny v budově  
ČZS Jirkov. Z přebytků vašeho ovoce ( jablka, hrušky) na počkání připravíme 
kvalitní ovocný mošt, dle přání šťávu vylisujeme nebo i sterilujeme (zavaříme). 
Moštujeme bez čekání, dle sjednaného času, který si prosím předem domluvte na 
mob.: 732 166 670 p. Paldus (volat v čase 17–19 hodin!). Příjezd přímo k moštárně 
před budovu ČZS Jirkov 117. Na místě možnost malého občerstvení (káva, čaj). 
Těšíme se na vaši návštěvu.

Vladimír Kočí, předseda ZO ČZS Jirkov

 základní organizace Českého zahrádkářského svazu jirkov 

16. 9. Svátek 1. české světice sv. Ludmily, manželky knížete Bořivoje a babičky  
sv. Václava
28. 9. ve 14 hodin – Mše svatá v Loužnici u zvonice sv. Václava při příležitosti Dne 
české státnosti, slavnost sv. Václava

Během měsíce září přijímáme přihlášky na výuku náboženství, která začne od října 
2022. Nejlépe po ústní nebo telefonické domluvě u pana faráře P. Jana Juchy MS, 
mob.: 731 479 031 nebo pastorační asistentky Lenky Pešatové, mob.: 732 867 310. 

Lenka Pešatová

akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

5. 9. Úřední den od 14 hodin
6. 9. Schůze výboru od 14 hodin
7. 9. Jednodenní výlet do Sloupu v Čechách a do minimuzea másla v Bílém 
  Kostele. Odjezd v 8 hodin od sokolovny, cena za dopravu 200 Kč dospělí,  
  100 Kč dítě, snížené vstupné na hrad je 50 Kč. Je třeba mít pevnou obuv  
  a hole. Sledujte vývěsku na tržnici, zda se zájezd uskuteční.
12. 9. Ruční práce od 14 hodin a dále opět každé pondělí
16.–25. 9. Ozdravný pobyt v Chorvatsku Gradaci. Odjezd v pátek 16. 9. pravděpodobně  
  v 15 hodin od sokolovny v Železném Brodě. Bude upřesněno ve vývěsce  
  na tržnici. Přejeme všem účastníkům příjemný pobyt u moře a šťastnou 
  cestu.
21. 9. Klub ONKO–DIA od 14 hodin

Další informace:
1) Od září si členové spolku mohou zapůjčit masážní strojek zn. Bioptron, na hojení 

 spolek zdravotně postižených Železnobrodska

Církevní orGanIzaCe
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akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

Pojeďte s námi 10. září na tradiční výlet, při kterém navštívíme město Mělník  
a pivovar Svijany. Odjezd autobusu v 8 hodin od Penny Marketu v Železném Brodě. 
Návrat cca kolem 18. hodiny. Cena: členové 250 Kč, nečlenové 300 Kč dospělí  
a 200 Kč děti. Rezervace na mob.: 737 474 649 u p. Michlerové.

Liduška Fidlerová, ČČK Železný Brod

Chcete si zazpívat společně s námi? Přijďte si vyzkoušet, jak probíhá zkouška sboru, 
zkusit si rytmická cvičení, techniky na rozezpívání a práci s dechem, naučit se 

 Český červený kříž Železný brod

Worshop sborového zpěvu s My Gospel 

 My Gospel Železný brod

Kontakty: neslysicizb@post.cz, szdpzb@seznam.cz, M. Paldusová: 724 462 219, 
V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 724 531 270, M. Flajšmanová: 721 861 515, 
J. Černá: 605 459 649, V. Valentová: 737 744 873

ran, léčbu bolesti, dermatologické poruchy a problematickou pleť. K dispozici je 
návod na použití. Přístroj se bude půjčovat v úřední den proti podpisu.
 2) Harkány 2023 – Chcete jet 19. května 2023 na ozdravný pobyt v termálních lázních 
Harkány? CK Betty tour má sídlo v Praze a odjezd zájezdu je také z Prahy. Abychom 
mohli odjet ze Ž. B., je třeba objednat svoz Ž. B.–Praha a zpět. Toto se platí zvlášť.  
V případě malého zájmu se zájezd nemůže konat, proto tento předběžný průzkum. 
Kdo má zájem, může volat celé září na mob.: 704 309 108 (J. Mullerová) nebo mob.: 
704 736 262 (L. Mastniková) nebo napsat na e- mail: mullerova.joh.@seznam.cz.

Další plánované akce: 
Říjnový výlet teprve připravujeme, sledujte vývěsku a zpravodaj. Na listopad 
připravujeme předadventní posezení, ale záleží na epidemiologické situaci.  
V prosinci plánujeme návštěvu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou s vánoční 
tématikou.

Upozornění: 
Zájezdy připravujeme pro všechny seniory ze Železného Brodu a okolí. Vzhledem 
k současným cenám nafty je doprava dražší, proto se zájezdy budou konat jen při 
plném obsazení autobusu.

Aktuální informace sledujte ve vývěsce na tržnici. Krásný a příjemný zbytek léta 
přeje 

za výbor Marcela Minářová
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Od 6. října bude tzv. „kočárkování“ s Helčou probíhat pravidelně každý čtvrtek v čase 
9–10 hodin. Strollering je rychlá chůze s kočárkem s cvičením a posilováním. Start  
u hasičského hřiště. Zájemci se mohou předběžně hlásit.

1. 9. od 6.30 hodin – Školka pro děti (do 16 hod.)
5. 9. od 9 hodin – Pravidelné herničky na Bělišti (do 12 hod.)
5. 9. od 10 hodin – Pravidelné cvičení pro nejmenší v knihovně (do 11 hod.)
5. 9. od 14 hodin – Dámský klub (do 17 hod.)

strollering aneb tak trochu jiná procházka

v září začínáme s těmito aktivitami

společně jednoduchou sborovou píseň a poslechnout si ukázku výsledku sborové 
práce. Také se seznámit, popovídat si třeba o tom, kdo jsme, co děláme a proč anebo 
se „jen“ pobavit a vyzkoušet něco nového. 
 Srdečně vás zveme do obřadní síně MěÚ (budova „A“, přízemí vlevo) na worskshop 
sborového zpěvu, a to ve čtvrtek 29. 9. od 17 hodin! Akce je zdarma. Těšíme se na 
setkání, slibujeme legraci i dobré občerstvení. 

 za zpěváky a muzikanty z My Gospel P. Lelovičová 

Herničky
Po letní pauze se na vás opět těšíme s naším pravidelným programem, který začne 
5. 9. nevšedními herničkami na Bělišti v čase 9–12 hodin.
 Herničky se zpěvem, opičí dráhou a další zábavou jsou vhodné pro děti ve věku 
od 0–3 roky. Cena 40 Kč/dospělá osoba. 
Téma herniček:
 pondělí: Libuška „s respektem“ pro maminky zajímající se o nošení v šátku 
či nosítku, non toxic domácnost, přirozený a respektující porod, kontaktní 
rodičovství, látkování, kojení...
 úterý: Tvoření s Luckou – kreativní činnost, tvoření s barvami, nůžkami, 
houbičkami... prohloubení fantazie a dovednosti učit se novým věcem 
 středa: Pavlínina „hudebně-dramatická“ – zaměřená na zpěv, pohádky, čtení 
knih, hrátky s mluvením, logo-hrátky a říkanky
 čtvrtek: Volně a libovolně s Radkou – herničku si tvoří samy maminky dle 
aktuální nálady a pohody
 pátek: helčina „miminkovská“ – pro těhulky a maminky s miminky do 1 roku – 
povídání s dulou, laktační poradkyní a výměna rad a zkušeností
 V říjnu se celý týdenní program herniček bude opět konat v našem centru.

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

 rodinné centrum andílek 

akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí
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zprávy z našeho střediska
Prázdninové měsíce jsou již tradičně časem letních táborů, které by měly být 
vyvrcholením celého skautského roku. Našemu oddílu Ledňáček se podařilo 
hned začátkem prázdnin úspěšně uskutečnit pirátskou výpravu kolem Elby na 
dvoustěžňové replice dřevěné lodi z 18. století. Bylo to dobrodružství nepopsatelné 
slovy! Reportáž ve formě krátkého filmu zveřejníme po zpracování tisíců fotek  
a videí během podzimu. Velmi děkujeme našemu Městu Železný Brod za 
poskytnutou dotaci a také největšímu sponzorovi – panu Jiřímu Novotnému, 
Autoškola & Autodoprava, který zajistil dopravu autobusem. Celou cestu tam i zpět 
se o nás staral vč. občerstvení a také celý týden fotil a natáčel. Děkujeme! 

Hanka Kleinová-Bronťa

Střediskový letní tábor pěších oddílů se letos konal na netradičním tábořišti  
v Chotěvicích poblíž Hostinného. Byli jsme obklopeni nádhernou podkrkonošskou 
krajinou, z jedné strany břeh tábořiště lemoval Pilníkovský potok a z druhé strany 
řeka Labe. V průběhu tábora si děti mohly vyzkoušet různé činnosti a své skautské 
dovednosti prověřit mimo jiné např. v simulovaném závodu pro vlčata a světlušky 
(děti ve věku 7–11 let), který pro ně zrealizovali naši skauti a skautky (děti ve věku 
12–17 let). Také jsme navštívili tábor skautů ze Studence a vyšlápli si za východem 
slunce na nejvyšší horu ČR. Věříme, že si každý odnesl spoustu skvělých zážitků. 
Těšíme se na další setkání v novém školním roce, ve kterém děti čeká tradiční 
skautský závod – Memoriál Tomáše Hübnera, který pořádá naše středisko. Během 

17.–18. 9. Skleněné jablíčkování v rámci Skleněného městečka – aktivity pro děti, 
moštování jablek, malování na obličej, kreativní dílničky a doprovodný program  
v areálu kostela sv. Jakuba Většího.

Na říjen připravujeme kurzy jógy, tanečky pro holky i kluky, dramatický kroužek, 
přednášky a semináře, benefiční koncert (2. 10.), Dráčkyáda u kostelíka Na Poušti 
(15. 10.) a Halloweenskou párty.

Přejeme vám krásné babí léto a těšíme se na setkání s vámi při našich pravidelných 
aktivitách!

za RC Andílek Helena Simmová

Pro více informací a přihlášení na jednotlivé workshopy, přednášky a kroužky 
využijte mob.: 774 608 874, info@centrum-andilek.cz, h.simmova@centrum-
andilek.cz. Podrobnosti o jednotlivých akcích na www.centrum-andilek.cz. 

 skautské středisko údolí Železný brod
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závodu čtveřice závodníků usilují při různých disciplínách o putovní pohár, který, 
jak pevně doufáme, zvládneme letos obhájit.

 Michal Bareš-Komár

S našimi nejmenšími benjamínky jsme si náramně užili týdenní pobyt na 
střediskovém táboře. Řeka Labe byla plná třpytivých oblázků, se kterými jsme si 
hráli, házeli žabky nebo se prostě ve vodě jen tak cachtali. Vyráběli jsme různé 
dárečky, batikovali trika, sportovali a také jsme si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky 
a z luku na terč. Nechyběl ani lov bobříků upravený pro kategorii benjamínků, jen 
bobřík mlčení pro letošní rok zůstal nepokořen. Vlakem jsme podnikli výpravu do 
Hostinného, kde jsme strávili celý den v lese na naučné Mravenčí stezce. Každý 
večer jsme dětem četli příběhy Naschválníčků – táborových skřítků. Všechny 
Mravence chválím za statečnost, samostatnost a velká srdce, která upevnila 
vzájemná přátelství a i z maličkostí tak vznikly nezapomenutelné zážitky.
 Děkuji touto cestou Městu Železný Brod za poskytnutou dotaci na pořízení 
skládacích lehátek pro děti a tím o rozšíření našeho táborového vybavení. Děkuji 
i všem ostatním účastníkům střediskového tábora – vedoucím i starším skautům 
a skautkám, za zajištění krásného zázemí. Za velkou pomoc také děkuji jmenovitě 
Lucce Velové se kterou jsme se společně staraly o naše nejmenší včetně přípravy  
a realizace programů.

Lucie Arendášová-Alík

Pokud vás naše povídání zaujalo, přijďte se k nám podívat. Těšíme se na vás! 
Bližší informace o schůzkách i s kontakty na vedoucí oddílů najdete na webových 
stránkách, střediskovém fcb a také na naší nástěnce na tržnici.

skauti ze střediska Údolí 

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍsporT

sportovní aktivity pro sezónu 2022/2023
V nadcházející sportovní sezoně se mohou naši sportovci těšit na zrekonstruo-
vané šatny v suterénu budovy. Místo dosavadních čtyř šaten bude k převlékání 
šaten osm, rozšířili jsme i počty sociálek a sprch.
 Započaly také práce na výstavbě multifunkčního hřiště ve venkovním areálu, 
které bude přes léto sloužit házenkářům, florbalistům a volejbalistům a v zimě 
jako umělé kluziště. O zahájení provozu multifunkčního hřiště budete včas 
informováni. Obě tyto akce jsou financovány z dotace Ministerstva pro místní 
rozvoj.

 sportovní centrum Železný brod

akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍsporT

Cvičení pro dospělé

V naší sokolovně jsou pro letošní sezonu přichystány sportovní aktivity pro 
děti (viz tabulka). Pokud budete mít zájem přihlásit svoje ratolesti do některých  
z nabízených sportovních aktivit, prosím kontaktujte vedoucí jednotlivých oddílů. 

Kontakty: 
FSA Jany Boučkové tel. 602252677, bouckova@tfnet.cz
TJ Sokol Koberovy: florbal.mladez@email.cz    
TJ Sokol Železný Brod, volejbal: J. Roubal, mob.: 605 406 742
Marta Hušková Absolonová, mob.: 721 177 480

Alena Antoszová, DiS, vedoucí Sportovního centra Železný Brod
mob.: 778 747 500, e-mail: sportovni.centrum@zelbrod.cz

sportovní aktivita den čas sál pořadatel
Volejbal 11–15 let pondělí 17–19 sokolovna TJ Sokol Železný Brod
Florbal přípravka 

+ elévové pondělí 17.30–19 hala TJ Sokol Koberovy

Gymnastická přípravka úterý 16–17 sokolovna FSA Jany Boučkové
Sportovní aerobik 

a fitness úterý 16.30–18 malý sál FSA Jany Boučkové

Sportmánie úterý 17–18 sokolovna FSA Jany Boučkové
Florbal ml. a st. žáci úterý 17.30–19 hala TJ Sokol Koberovy

Volejbal 11–15 let středa 17–19 hala TJ Sokol Železný Brod
Děti na startu 4–9 let čtvrtek 16–17 hala FSA Jany Boučkové

Sportovní aerobik 
a fitness čtvrtek 16.30–18 sokolovna FSA Jany Boučkové

Florbal ml. a st. žáci čtvrtek 17.30–19 hala TJ Sokol Koberovy
Sportovní aerobik 

a fitness pátek 15–16.30 sokolovna FSA Jany Boučkové

Sportovní aktivita den čas sál pořadatel

Všestrannost pondělí 19–20 malý sál J. Žídková, 
Z. Jakubičková

Bodystyling úterý 18.15–19.35 malý sál Jana Boučková

Všestrannost středa 18–19 malý sál J. Žídková, 
Z. Jakubičková

Intervalový trénink čtvrtek 18.15–19.35 malý sál Jana Boučková

Intervalový trénink Tabata neděle 17–18 malý sál Marta Hušková 
Absolonová

Power Joga neděle 18–19 malý sál Marta Hušková 
Absolonová
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 Tj sokol Železný brod 

rozpis fotbalových mistrovských zápasů našich fotbalistů pro 
podzim 2022 dle fotbalových skupin

Srdečně zveme všechny aktivní seniory (60 +) na Seniorské 
hry, které se uskuteční ve čtvrtek 8. září od 10 hodin na 
fotbalovém hřišti v Železném Brodě. Protáhnete si tělo, 
zasoutěžíte si a skvěle se pobavíte. Akci pořádáme ve 
spolupráci se ZŠ Pelechovská. 
 Při příležitosti oslav 160. let založení našeho sokola připravujeme na sobotu  
12. listopadu Společenský večer. K tanci a poslechu zahraje Big´O´Band Marka Ottla  
z Liberce. 
 Více o programu v dalším zpravodaji.

Za TJ Sokol Železný Brod Jaroslava Srbková, předsedkyně

 Fotbalový klub Železný brod

muži „a“
3. 9. od 10.30 hodin vs. Mimoň
17. 9. od 16.30 hodin vs. Velké Hamry
1. 10. od 12.45 hodin vs. Rovensko pod 
Troskami
15. 10. od 12.45 hodin Sedmihorky
29. 10. od 14.30 hodin Stráž pod 
Ralskem
5. 11. od 14 hodin Skalice

muži „b“
4. 9. od 17 hodin vs. Josefův Důl
18. 9. od 16.30 hodin vs. Nová Ves
25. 9. od 16.30 hodin vs. Smržovka „B“
9. 10. od 16 hodin vs. Plavy
15. 10. od 12.45 hodin Sedmihorky
23. 10. od 14.30 hodin Malá Skála
6. 11. od 14 hodin Mšeno „B“

mladší dorost
4. 9. od 14 hodin vs. Hodkovice nad 
Mohelkou

18. 9. od 14 hodin vs. Krásná Studánka
2. 10. od 14 hodin vs. Doubí
16. 10. od 14 hodin vs. Turnov
30. 10. od 14 hodin vs. Ruprechtice

starší žáci
7. 9. od 16 hodin vs. Doubí
11. 9. od 10 hodin vs. Ruprechtice
14. 9. od 17 hodin vs. Hrádek nad Nisou
2. 10. od 10 hodin vs. Česká Lípa LOKO
16. 10. od 10 hodin vs. Liberec RAPID
30. 10. od 9.30 hodin vs. Turnov
6. 11. od 10 hodin vs. Stráž

mladší žáci
11. 9. od 14 hodin vs. Hodkovice
24. 9. od 10 hodin vs. Semily
9. 10. od 13.45 hodin vs. Jilemnice
23. 10. od 10 hodin vs. Jablonec nad 
Nisou FA
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 sdH jirkov
SDH Jirkov srdečně zve na XV. ročník hasičské soutěže v požárním útoku  
s názvem Jirkovská proudnice, který se uskuteční 3. září od 10 hodin za Jirkovskou 
hasičárnou. Občerstvení zajištěno. Více na www.SDH-Jirkov.estranky.cz.

za SDH Jirkov M. Berka

Čarodějnice na Železnobrodsku
Vedle ďábla, čerta, vodníka a hejkala představuje jednu z nejrozšířenějších postav 
lidových démonologických neboli strašidelných pověstí. Rojení čarodějnic se  
v představách našich předků nevyhnulo ani Železnému Brodu a jeho okolí. Jedna 
z nejzajímavějších pověstí tohoto druhu – a sice o tom, kterak je možno spolehlivě 
odhalit čarodějnici, je spjata s lidovou tvořivostí našich předků obývajících kdysi 
významnou ves Bzí.
 Starobylá obec Bzí, jejíž kořeny najdeme již v ranném středověku, odvozuje svůj 
název od černého bezu (Sambucus nigra), kterým byl v dávných dobách hustě 
porostlý vrch s příznačným názvem Bzov. Původně se osada zřejmě jmenovala 
Na bzí (Na bezu), později Nábzí nakonec zkráceně Bzí. Zajímavé snad bude 
připomenout, jakou úlohu hrál černý bez v životě našich předků. Jedním slovem – 
důležitou.
 Od nepaměti představoval uznávanou léčivou rostlinu a věřilo se, že  
v různých podobách (sušená kůra i květ, dřeň, sirup z plodů apod.) působí proti 
devětadevadesáti nemocem. Ne nadarmo naši předkové tvrdili, že muž má před 
bezem smeknout a žena se hluboce poklonit. Odedávna se věřilo, že v každém 
vykotlaném bezovém kmeni sídlí duch. Někde jej považovali za dobrého, jinde za 
zlého. V žádném případě se však nikdo neodvažoval bezový keř porazit a spálit, 
neboť by podle dobové víry byl ztrestán nemocí, uhynutím dobytka a jinými 
životními nepříjemnostmi.
 Černý bez býval dříve také považován za vyhlášený a naprosto spolehlivý 
prostředek proti nekalým rejům čarodějnic. Sedláci proto velmi často sázeli jeho 
keře v blízkosti chlévů, aby čarodějky nemohly hospodářským zvířatům škodit. 
Kdo chtěl spolehlivě zjistit, která z vesnických žen je ve spolku s ďáblem a provádí 
čarodějné kousky, došel si v noci ze Zeleného čtvrtku na Velký pátek na hřbitov, 
kde si přesně o půlnoci uřízl větev bezového keře. Doma vydlabal měkkou dřeň  
a získal tak čarovnou rourku, kterou bylo možno čarodějnice spatřit. A jak? Velmi 

V letošním zpravodaji se díky příspěvkům pana Oldřicha Kašpara seznámíte  
s obyčeji a zvyky na Železnobrodsku v závislosti na jednotlivých obdobích roku. 

osTaTní

37



jednoduše! Když se na Velký pátek o dopoledních bohoslužbách, kdy se všechny 
vesnické ženy shromáždily v kostele, podíval rourkou na jejich řady, tak se mohlo 
stát, že zjistil k svému úžasu, jak některé sousedky sedí obráceně, to znamená 
hlavou dolů. To byly čarodějnice a před nimi bylo nutno se mít na pozoru. Co na 
to odhalené čarodějnice o tom v ústním podání ani v pramenech nenacházíme 
žádnou zmínku. Škoda. Můžeme se jen dohadovat. Ovšem pak to dávní zvědavci asi 
neměli lehké. Jak víme opět z řady pověstí – s čarodějnicemi neradno si zahrávat.

Oldřich Kašpar

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍInzerCe

PRoDEJ sLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra 
hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell 

– typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska. 
Stáří 16–20 týdnů, cena 220–269 Kč/ks.  

Prodej: 30. 9. a 30. 10. 2022 od 16.30 hodin 
na autobusovém nádraží v Železném Brodě.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 

Info: Po–Pá 9–16 hod., 601 576 270, 728 605 840  
Více na www.drubezcervenyhradek.cz
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