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úvodní slovo

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, 
druhý říjnový víkend nás čekají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. S jejich blížícím se termínem se bude zvyšovat počet předvolebních 
mítinků, besed, reklamních spotů, předvolebních letáků, koncertů a jiných pomůcek 
a akcí, které budou mít jediný cíl: oslovit občany – voliče. Myslíme si, že tak budete 
mít informací dost a dost, proto bychom vás chtěli požádat, abyste využili svého 
práva, přišli k volebním urnám a odevzdali svůj hlas vámi vybranému uskupení. 
Bylo by opravdu příjemné mít v Železném Brodě vysoké procento volební účasti, 
které by ukázalo, že obyvatelům našeho města není dění v naší republice lhostejné.
 Určitě jedním z předvolebních témat bude bytová politika v České republice. 
Nebudeme si nic nalhávat, bytů je u nás asi dost, ale nabídka cenově dostupných 
je velmi malá. Stejně tak výstavba nových nájemních bytů pokulhává. A pro stavbu 
rodinných domů je zase nepříznivá současná situace, ať už na trhu se stavebními 
materiály nebo s projektanty, stavebními firmami nebo řemeslníky. 
 Železný Brod se tak trochu této situaci vymyká. Naše město nepřikročilo  
v minulosti k masivní privatizaci bytů, což se dnes jeví jako výhoda. Tyto byty 
spravuje Bytový podnik města Železný Brod, kterému zůstávají všechny peníze  
z nájemného tak, aby mohl provádět rekonstrukce bytových domů nebo samotných 
bytů. Zhruba jednou za čtvrt roku dochází k nabídce osmi volných a opravených 
bytů, o které se zájemci ucházejí obálkovou metodou. Směrnice pro tento způsob 
pronájmu např. zvýhodňuje rodiny s dětmi nebo naopak neumožňuje ucházet se 
o městský byt osobám v exekuci. Někteří lidé hovoří o nedostatku bytů v našem 
městě. Je pak s podivem, že v každé z posledních čtyř nabídek neměl nikdo  
o některý nebo dokonce některé byty zájem. Rovněž řada uchazečů nevěnuje 
dostatečnou pozornost řádnému vyplnění žádosti a nedodá potřebné doklady. Je 
proto možné se vždy s tímto obrátit o radu na odbor vnitřních věcí.
 Město také nabízí zájemcům stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů. I zde 
se překvapivě ze sedmi nabízených pozemků v poslední době podařilo prodat dva. 
Možná zájemce odrazuje podmínka stavby rodinného domu, ale rozhodně nechceme, 
aby se tyto pozemky staly jen jakýmsi úložištěm peněz, preferujeme bydlení. Je také 
třeba vzít v úvahu, že plochy pro bydlení jsou regulovány územním plánem.
 Před několika měsíci jsme významně rozšířili počet sociálních bytů ve městě, 
rekonstruovali za tímto účelem jeden z tzv. Liebigových domků na Poříčí. Dá se 
říci, že naše zkušenosti s touto výstavbou často předáváme ostatním obcím v kraji. 
Chtěli bychom rovněž mít startovací byty pro mladé nebo menší seniorské byty. 
Brání nám však v jejich vybudování nedostatek financí v rozpočtu města a v oblasti 
dotací některé dotační podmínky, především široká záplavová zóna.
 Celá bytová politika směřuje v Železném Brodě k tomu, abychom měli bydlení 
pro různé vrstvy obyvatelstva, abychom pokud možno udrželi stávající obyvatele, 
chránili pro ně cenově dostupné bydlení ve srovnání s ostatními městy v České 
republice, případně aby se sem natrvalo přestěhovali obyvatelé jiných obcí  
a nesnižoval se tak počet obyvatel města. 
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta Mgr. František Lufinka, starosta
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RadnICE InFoRMUJE

Usnesení Rady města Železný brod ze 47. zasedání 
konaného dne 6. 9. 2021  

Rada města Železný Brod po projednání 
 schvaluje program 47. schůze RM v předloženém znění a bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení ze 46. schůze RM 
 pověřuje zastupitele Jiřího Linku k přijímání prohlášení o uzavření manželství 
 souhlasí s čerpáním fondu investic MŠ Koníček, IČO 70694991 ve výši 52 000 Kč 
na opravu sociálního zařízení a souhlasí s čerpáním jeho rezervního fondu ve výši 
89 080 Kč na nákup policových nástavců na lůžkoviny a matrace pro 48 dětí a na 
nové matrace pro 40 dětí 
 povoluje v souladu s § 23 zákona č. 561/2004 Sb., výjimku z nejvyššího počtu 
dětí ve třídách MŠ Koníček pro školní rok 2021/2022 dle předložené žádosti za 
předpokladu, že zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy  
a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví 
 souhlasí s přijetím věcného daru – v souladu s mimořádnými opatřeními  
a usneseními vlády ČR – testy na přítomnost viru COVID-19 z pohotovostních zásob 
SSHR ve prospěch MŠMT za účelem provádění preventivního plošného testování 
dětí/žáků pro ZŠ Pelechovská a ZŠ Školní 
 schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené 
působnosti na úseku řízení o přestupcích s obcí Líšný 
 souhlasí s podpisem Smlouvy č. 3908110184 o poskytnutí dotace na úhradu 
nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti se Státním fondem 
podpory investic, IČO 70856788; sml. je na podporu projektu Regenerace sídliště 
Jiráskovo nábřeží v Železném Brodě – 5. etapa 
 souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora 
na akci Regenerace sídliště Jiráskovo nábřeží v Železném Brodě – 5. etapa  
s Ing. Pavlem Kubíkem, IČO 76419851 za cenu 145 500 Kč bez DPH 
 souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora 
na akci Modernizace sportovního areálu Železný Brod – Venkovní areál sportovního 
centra – ETAPA I. – stavební úpravy sportovní plochy na víceúčelové hřiště  
s Borisem Weinfurterem, IČO 12807907 za cenu 139 000 Kč 
 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 80/41R/2021 uzavřené mezi Městem 
Železný Brod a fi L & P stavební, s. r. o., IČO 63906236, který upravuje prodloužení 
termínu ukončení stavby do 30. 9. 2021 
 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 97/42R/2021 s fi Michal Zonyga,  
IČO 72940247, kterým se mění cena díla na celkovou cenu 7 970 651,83 Kč bez DPH
 schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 472/1, parc. č. 476/1, 
parc. č. 476/7, parc. č. 476/12, parc. č. 476/32, parc. č. 476/36, parc. č. 476/37, parc. 
č. 476/39, parc. č. 476/14, parc. č. 476/15, parc. č. 476/16, parc. č. 476/21, parc.  
č. 476/42, parc. č. 476/44, parc. č. 476/45, parc. č. 476/23, parc. č. 476/24, parc.  
č. 476/26, parc. č. 476/31, parc. č. 476/34, parc. č. 476/46, parc. č. 476/56, parc. 
č. 476/66, parc. č. 476/38, parc. č. 476/41, parc. č. 476/55, parc. č. 476/57, parc.  
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č. 476/58 v k. ú. Železný Brod pro GasNet, s. r. o., IČO 27295567, ve smyslu: práva 
zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení, práva vstupovat 
a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení za celkovou cenu 
293 480 Kč + sazba DPH a schvaluje uzavření sml. o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene mezi dotčenými na výše uvedené
 revokuje usnesení Rady města Železný Brod č. 188/45R/2021 ze dne 21. 6. 2021  
a schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku pč. 740 v k. ú. Chlístov ve smyslu 
budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční 
soustavy na dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci 
a povinnost budoucí povinné výkon těchto práv strpět; cena je 300 Kč za 1 bm  
+ sazba DPH protlak pod komunikací a 100 Kč za 1 bm + sazba DPH pro uložení 
do příkopu místní komunikace a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu číslo: IV-12-4020718/
VB/1, akce „JN-Chlístov, pč. 658_2-svod, kNN,SS100“ mezi Městem Železný Brod, 
a fi ČEZ Distribuce, a. s., zastoupená RYDVAL-ELEKTRO, s. r. o., IČO 25298194, na 
výše uvedené v celkové výši 2 000 Kč + sazba DPH 
 schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi fi Alza.cz, a. s., IČO 27082440, účel 
pronájmu je umístění samoobslužného stánku na zboží na části pozemku pč. 776 
v k. ú. Železný Brod a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s fi Zásilkovna, s. r. o., 
IČO 28408306 na výše uvedené
 schvaluje výpůjčku prostoru pro podnikání v budově Pelechovská 800 za účelem 
umístění radiového zařízení pro ČR – KŘPČR Lb kraje, IČO 72050501 a schvaluje 
uzavření smlouvy o bezúplatném umístění zařízení na výše uvedené mezi 
dotčenými
 souhlasí s přihlášením osoby k trvalému pobytu na adresu Na Vápence 770, 
Železný Brod 
 schvaluje navýšení počtu pracovníků MěÚ, odbor životního prostředí o 1 úvazek 
od 8. 9. 2021 
 schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 38N21/12 mezi Státním pozemkovým 
úřadem, IČO 01312774, na pronájem pozemků p. č. 2196 část v k. ú. Železný Brod, 
p. č. 883, 884 a 886/3 část v k. ú. Vrát 
 schvaluje prominutí měsíčního nájmu za měsíc srpen panu Adamu Malkovi,  
IČO 63721651, sídlem Haratice 140, Plavy 
 schvaluje uzavření smlouvy o dílo uzavřené mezi Městem Železný Brod a fi 
Warmnis, s. r. o., IČO 43224679, na přípravu teplé vody do nových sprch a šaten 
suterénu sokolovny v Železném Brodě za cenu 405 738,46 Kč bez DPH
 schvaluje přidělení bytů: č. 3 v DPS a sociál. bytu č. 4 v ul. Stavbařů 315

Veřejná zasedání zastupitelstva Města Železný Brod ve druhé polovině roku 2021 
budou: 1. 11. a 13. 12. vždy od 16.30 hodin v zasedací místnosti  MěÚ „B“ (3. patro).
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 Kancelář tajemníka – krizové řízení

 odbor vnitřních věcí 

Vážení spoluobčané, v rámci projektu budou v Digitálním povodňovém plánu 
(DPP) města Železný Brod aktualizována, případně doplněna data, která se týkají 
ochrany obyvatelstva. Jedná se o neveřejnou část DPP, která je určena pouze pro 
využití IZS a složek na ochranu obyvatelstva. Tímto bychom rádi oslovili vás, kteří 
vlastníte nemovitost nebo trvale žijete v povodňových částech města Železný Brod. 
 V souvislosti s aktualizací DPP vyplňujeme tzv. povodňové karty, do kterých 
uvádíme telefonní kontakt (e-mail) na vlastníka nemovitosti nebo kontakt na 
osobu, která v nemovitosti trvale žije. V těchto kartách lze vyplnit i několik dalších 
údajů: např. kolik osob zde žije, osoby starší 60 let, osoby do 10 let, osoby imobilní 
či jinak zdravotně postižené, zda v případě krajní nouze (povodně) máte v objektu 
umístěna nějaká zvířata, popř. jaká, je samozřejmě pouze jen na vás, které z těchto 
informací budete chtít do karty uvést, samozřejmě můžete uvést pouze některé.
 Znovu zdůrazňuji, že tyto údaje budou využity pouze v souvislosti s mimořádnou 
událostí (např. povodní) a to pouze osobami IZS a při záchranářských pracích. 
Údaje nebudou nijak zneužity a napomohou IZS při hledání a vyprošťování osob 
nebo zvířat. Pokud máte zájem, dostavte se na zdejší TIC Železný Brod (budova 
radnice „A“), kde s vámi tuto povodňovou kartu ochotně vyplníme. 
 Budeme velice rádi, pokud této aktualizace DPP využijete v hojném počtu.

Mgr. Opočenská Ludmila, Kancelář tajemníka – krizové řízení

Dle rozhodnutí prezidenta republiky č. 611/2020 Sb. ze dne 28. 12. 2020, o vyhlášení 
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, se volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR uskuteční v pátek 8. 10. 2021 v době od 14 do 22 hodin a v sobotu  
9. 10. 2021 v době od 8 do 14 hodin. 

Městský úřad Železný Brod má pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR zřízeno 9 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 

aktualizace povodňových karet

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

5



RadnICE InFoRMUJE

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 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, 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 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 (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 a 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 – sokolovna, Těpeře 66, Železný Brod – POZOR ZMĚNA PRO 
TYTO VOLBY! 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

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Volič, který volí na platný 
voličský průkaz, předloží tento průkaz spolu s průkazem totožnosti. 
 Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno. Upozorňujeme proto voliče, aby včas zkontrolovali platnost 
svých průkazů totožnosti. 
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 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 tel.: 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 MěÚ Železný Brod (1. patro budovy radnice A), Kateřina Veličková – přestupky, 
volby. 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.

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se vydávají voličské průkazy. 
Bližší informace byly zveřejněné v zářijovém zpravodaji, naleznete je také na 
www.zeleznybrod.cz v sekci občan – volby, popř. můžete volat na tel.: 483 333 953, 
Kateřina Veličková.   

Stálá služba ve dnech konání voleb 
Ve dnech konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tj. v pátek  
8. 10. 2021 v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. 10. 2021 v době od 8 do 14 hodin, 
bude na MěÚ v Železném Brodě zřízena stálá služba na tel.: 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

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 říjnu je otevřeno po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin, so 9–16 hodin a státní svátek  
28. 10.: 9–12 hodin. Prosíme, sledujte www.zeleznybrod.cz, zde bude upřesněn den otevření  
TIC s ohledem na probíhající výměnu oken a výmalbu prostor. Děkujeme za pochopení.
 Nabízíme tyto služby: kopírování a tisk do max. velikost A3, scan, kroužkovou 
vazbu, laminování a další. 
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 odbor sociálních věcí

setkání pro zájemce na téma náhradní rodinná péče

RadnICE InFoRMUJE

 odbor životního prostředí

Otevírací doba sběrného dvoru v říjnu: pondělí, středa, pátek: 9–18 hodin; úterý, 
čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin. Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek  
28. 10. bude s ohledem na státní svátek – zavřeno. Již nyní upozorňujeme na to, že 
od listopadu se otevírací doba bude měnit. 

svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
V neděli 3. října se uskuteční Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu dle 
časového rozpisu: Pelechov, motorest (8.30–8.40), ŽB – Na Vápence (8.45–8.55), 
Poštovní (9–9.10), Poříčí, Internát (9.20–9.30), Splzov (9.35–9.45), Bzí (9.50–10), 
Těpeře (10.05–10.15), Chlístov (10.25–10.35), ŽB – truhlárna KRABB (10.40–10.50), 
Malé nám. (10.55–11.10), Horecká (10.55–11.05), Hrubá Horka (12.40–12.50), 
Střevelná (12.55–13.05), Jirkov (13.10–13.20), Horská Kamenice (13.30–13.40)  
a Malá Horka (13.50–14).

sběr velkoobjemového odpadu
Ve sběrném dvoře se od poplatníků zapojených do systému odpadového 
hospodářství města odebírají objemné komunální odpady v množství max. 50 kg 
na poplatníka a rok, přičemž hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného 
bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost odpadů je zpoplatněna dle platného 
ceníku. 
 Dále se od poplatníků zdarma odebírají objemné komunální odpady (katalogové 
číslo 200307) 2 × ročně v předem stanovených termínech bez ohledu na množství. 
Letošní podzimní termín je stanoven na pátek 15. 10. (čas 9–18 hod.) a sobotu 
16. 10. (9–12 hod.). 

Pořádá Sociálně-právní ochrana dětí Železný Brod,  
organizace s pověřením doprovázení pěstounských rodin,  

ve spolupráci s Kampaní Mít domov a rodinu

 při příležitosti Týdne náhradního rodičovství

Zajímá vás téma pěstounské péče a chcete se o něm  
něco dozvědět? Tak přijďte

v úterý 19. října v 10 hodin do zasedací místnosti  
ve 3. patře budovy „B“ Městského úřadu Železný Brod.

 Na místě získáte informace o pěstounské péči,  
budou vám představeny aktivity a nabídka služeb,  

které pěstounským rodinám MěÚ Železný Brod poskytuje.
Těšíme se na vás!
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 Objemný odpad je odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům  
a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob (kontejner, 
popelnice) např.: nábytek, koberce, linolea, matrace, sedací soupravy apod. Jiné 
druhy odpadů, např.: pytle s komunálním odpadem, budou i v tomto období 
zpoplatněny dle platného ceníku.
 Odebírání odpadů zdarma je možné jen od poplatníků (fyzických osob) 
zapojených do systému odpadového hospodářství v Železném Brodě. Občané 
jiných obcí, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání vše zaplatí dle 
platného ceníku. 
 Z důvodu zákonem nařízené provozní evidence bude veškerý odpad evidován 
nejen co do množství, ale i s adresou osoby, která ho dovezla. Proto žádáme občany 
o trpělivost při vyřizování administrativních záležitostí, pokud se najednou dostaví 
více lidí. 

    Ing. Martina Říhová, OŽP – Odpadové hospodářství

 Policie České republiky, obvodní oddělení Železný brod 

 Městská policie v Železném brodě 

Začátkem měsíce září 2021 proběhla na území města Železný 
Brod celorepubliková akce „Zebra se za tebe nerozhlédne“ 
zaměřená na chodce v okolí školských zařízení, této akce se 
zúčastnila PČR a MP Železný Brod. 
 Od září je opět v provozu kontaktní místo okrskáře v knihovně 
v Jirkově, které bude pro občany otevřené každé pondělí v čase 
13–14 hodin.

 prap. Eliška Havrdová, okrskář města

V Železném Brodě funguje již 27 let a za období jejího fungování v našem městě se 
v jejich řadách vystřídalo 49 strážníků. V současné době jich zde působí a můžete 
se osobně setkat s devíti. V každém vydání zpravodaje máte možnost „osobně“ 
poznat jednoho z nich.

strážníkem měsíce října je Jiří Kobr 
Co vás vedlo k práci u policie? V roce 1991 jsem se přiženil do 
Železného Brodu. V předchozím zaměstnání jsem často cestoval 
různě po kraji a času na rodinu bylo málo. V roce 1994 jsem byl 
osloven, zda bych nechtěl zkusit práci u městské policie. Nabídka 
mne zaujala a lákala především tím, že jde o práci různorodou  
a s lidmi. Ve výběrovém řízení jsem uspěl a od července jsem se stal 
strážníkem.
 Jaký veselý zážitek jste během své práce zažil? Víte, nás lidé 
nevolají k událostem, které končí úsměvně. Jsem proto rád, když se 
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 Kulturní akce

51. KonCERT na PoUŠTI a vERnIsÁŽ výsTavY

avanTýRsKÉ ČaJovÁní s hUdboU 

RadnICE InFoRMUJE

podaří pomoci občanům v nouzi. Trochu odlehčení přináší spíš různé špičkování  
s kolegy.
 Co rád děláte ve volném čase? Docela rád jsem na malé zahradě, kde si vyčistím 
hlavu, třeba jen při údržbě trávníku. Od prvního řidičáku, který mám od patnácti 
let, také pořád sedlám nějaký motocykl a rád podnikám různé výlety. Rád čtu  
a poslouchám hudbu. Jsem táta dvou dospělých dětí a dědeček dvou vnuček, ve 
věku tři a jeden rok.
 
V srpnu MP zaznamenala celkem 556 událostí, z toho bylo 87 oznámení, z nichž 
18 si vyžádalo další šetření, u 34 musel být proveden okamžitý výjezd. K daným 
událostem provedla MP 137 právních úkonů, 18 z nich byly přestupky, 11 případů 
bylo řešeno ve spolupráci s PČR. V souvislosti se svou činností zkontrolovali 
strážníci 82 osob. Strážníci zasahovali u pěti dopravních nehod. Ve zbytku případů 
se jednalo o žádosti o pomoc nebo o případy, které nemají trestněprávní charakter. 

sstr. Pavel Hriník, velitel MP

Nepřetržitá pomoc Městské policie Železný Brod je poskytována na mobilním 
čísle 602 646 188.

O státním svátku 28. října ve 14.30 hodin zazní v kostelíčku sv. Jana Nepomuckého 
Na Poušti hudba, která bude obohacena o významnou složku vizuální. Ve světové 
premiéře bude uvedeno nové hudební dílo Bohuslava Lédla – balet „O svaté 
Ludmile“. Součástí bude také vernisáž výstavy k 1 100. výročí smrti sv. Ludmily, 
ta bude mít později pokračování v Městském muzeu v Železném Brodě, v expozici 
Běliště. 

za organizátory Martin Tomešek, ČKA-Český ráj

Degustace špičkových čajů z Japonska, Číny a Taiwanu doplněná poutavým 
Lukášovým vyprávěním o čajových rituálech daných zemí. Zpěvem a hrou na 
kytaru vám večer obohatí hudebnice Nikol. Nenechte si ujít toto jedinečné 
odpoledne a přijďte v sobotu 9. října od 16 hodin do Kavárny Avantýra v Železném 
Brodě (ul. Obránců míru 134). 

InFoRMaČní a KUlTURní sTŘEdIsKo ŽElEzný bRod 
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vÁnoČní TRhY s RozsvíCEníM vÁnoČního sTRoMU

banÁT  

hRÁTKY s PaMĚTí  

PIETní aKT U PoMníKU TGM 

InFoRMaČní a KUlTURní sTŘEdIsKo ŽElEzný bRod 

Předprodej vstupenek na podzimní divadelní sezónu probíhá v TIC Železný Brod.

V sobotu 27. listopadu od 10 hodin se náměstí 3. května v Železném Brodě zaplní 
stánky s nejrůznějším vánočním sortimentem. Přijďte se naladit na vánoční 
atmosféru a zakoupit si zimní dekorace. Kulturní program bude v 16 hodin 
zakončen rozsvícením vánočního stromu.
 Touto cestou vyzýváme všechny zájemce i neziskové organizace našeho města 
mající zájem o stánkové místo, aby se neprodleně hlásili na mob.: 602 716 133  
u p. Chvalinové. Děkujeme.

S cestovatelem Pavlem Chlumem navštívíme v pondělí 18. října oblast na 
břehu řeky Dunaj v Rumunsku a Srbsku. Zde čeští kolonisté stavěli na začátku  
19. století své domy a dosud se zde zachovalo několik čistě českých vesnic – Šumice, 
Rovensko, Gerník a Svatá Helena. Vystoupáme na nejvyšší 
vrchol Jižních Karpat – Retezat. I v Srbsku navštívíme 
českou vesnici. A podél Dunaje si užijeme úžasné přírodní 
scenérie národního parku Djerdap a přehrady Železná vrata. 
Začínáme v 18 hodin v KC Kino Železný Brod. 
 Dále se můžete těšit na cestovatelské přednášky: Malta – 8. 11. s cestovatelem 
Ing. Václavem Vebrem a Expediční jachting – 6. 12. s Tomášem Kůdelou.

Sociálně-aktivizační služba pro seniory aneb trénink paměti s lektorem Zdeňkem 
Chourou, pracovníkem v sociálních službách a členem České alzheimerovské 
společnosti se opět koná v Železném Brodě v Domě s pečovatelskou službou (ul. 
Obránců míru). Dobrou náladu a tužku si s sebou vezměte a přijďte: 12. 10., 9. 11. 
a 14. 12. 2021. Začátek vždy v 10 hodin. Vstupné 15 Kč. V termínu 12. 10. se hrátky 
uskuteční od 13 hodin také v DPS Bzí.

Ve čtvrtek 28. října v Den vzniku samostatného československého státu budou 
položeny květiny u pomníku TGM v Železném Brodě (ul. Masarykova). Při pietním 
aktu v 16 hodin zazní česká hymna a oblíbené písně „tatíčka národa“.

MĚsTsKÉ dIvadlo ŽElEzný bRod
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Připravena jsou tato představení

Pronájem divadla

Stálou expozici i krátkodobou výstavu 10 let LSD můžete v říjnu navštívit 
od pondělí do soboty vždy v čase 9–16 hodin. 

Následující výstava

9. 11. od 19 hodin Cabotine Brass (15. pokračování cyklu ZUŠka představuje) – 
Vstupné dobrovolné. Více o koncertě na str.: 25.
20. 11. od 19 hodin Eliška Kateřina (DS Tyl Železný Brod) vstupné 80 Kč
23. 11. od 19 hodin Ve stodole u slepic (Nakafráno, Turnov) – Teátrnovela – divadelní 
žánr, který je první vlaštovkou svého druhu. Divák se stane svědkem toho, jak jde 
čas, jak pevná jsou rodinná pouta, a že život není jen procházka růžovou zahradou. 
Takový příběh se může stát i ve vaší ulici. Vstupné 200 Kč

8. 10. od 19 hodin Zamilovaný sukničkář (Drama Production, s. r. o.). Vstupné  
520 Kč – pouze přes www.ticket365.cz

15. 11. od 19 hodin Můžem si mužem (VIP Art Company, z. s.) – Vtipná komedie  
s Lukášem Vaculíkem a Adélou Gondíkovou v hlavních rolích. Vstupné 390 Kč

15. 12. od 19 hodin Láska a párečky (VIP Art Company, z. s.) – Komedie, kde 
excelují Jan Révai, Karel Zima, Jarmil Škrvna, Ernesto Čekan a Kateřina Janečková. 
Vstupné 350 Kč

MĚsTsKÉ dIvadlo ŽElEzný bRod

MĚsTsKÁ GalERIE vlasTIMIla RadY ŽElEzný bRod

výsTava 10 lET lETní sKlÁŘsKÉ dílnY (do 10. 10. 2021)

andĚlsKÁ vÁnoČní výsTava

bRodEC – obrázky z historie městské čtvrti

Retrospektivní výstava 55 výtvarníků, kteří vytvořili umělecká díla v rámci deseti 
ročníků sympozia Letní sklářská dílna (LSD). Výstavu pořádá Městské muzeum  
v Železném Brodě.

Od 4. prosince se v galerii budete moct naladit na adventní čas. Skleněné betlémy 
a ozdoby doplní obrazy andělů Simony Karlovcové. Připraveny budou výtvarné 
workshopy. Výstava nebude zahájena vernisáží. 

16. 10.–28. 11., vernisáž 15. 10. v 17 hodin
Původní vápenka, stavba sídliště – fotografie a dokumenty.
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V říjnu promítáme

Vážené čtenářky a čtenáři,
je tu nový měsíc a v něm nejen pět víkendů a to znamená, že říjnový program bude 
bohatý! Konečně přichází řada na dlouho odsouvané premiéry, proto mi dovolte 
vás na pár z nich navnadit. Na své si přijde každý obdivovatel agenta 007 v již 
dvacáté páté bondovce s názvem „Není čas zemřít“, ve které opět uvidíme Daniela 
Craiga. Kdo rád režijní autorskou tvorbu, toho potěším výběrem titulů Woodyho 
Allena či Jamese Wana.
 Tento měsíc si připomeneme i výročí narození české herecké 
legendy Rudolfa Hrušínského, který by své 101. narozeniny 
oslavil 17. října. Nemine nás proto jedna z jeho nejikoničtějších 
rolí pana Kopfrkingla v nezapomenutelném Spalovači mrtvol. 
Asi tou největší filmovou událostí určitě bude poslední víkend, 
ve kterém se dočkáme nejočekávanějšího filmu tohoto roku. 
Kultovní literární sci-fi dílo Franka Herberta DUNA bude ve své 
nové zfilmované podobě k vidění hned ve dvou verzích. V pátek 
29. 10. pro ty, kteří raději dabing a o den později pro vyznavače 
originálního znění. 
 Po dlouhé době se také budou postupně vracet pondělní cestovatelské přednášky. 
V té říjnové nás Pavel Chlum provede Banátem. Je na co se těšit, a tak i my se 
těšíme na vás. Tak dorazte! 

Jan Jelínek, vedoucí KC Kina ŽB

zboŽŇovaný
(ČR 2020) · pátek 1. 10. od 19.30 hodin · komedie / drama · premiérové kino 
130 Kč · 99 min. · nevhodné do 12 let
Bude si lékař úžívat zaslouženého důchodu s manželkou a dcerou nebo dostane 
přednost milenka?
 hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Kronerová, Ivana Chýlková ad., režie: Petr Kolečko

KC KIno ŽElEzný bRod

TlaPKovÁ PaTRola vE FIlMU 

sUPERnova 

(USA, 2021) · sobota 2. 10. od 15 hodin · animovaná komedie · dětské kino 
120 Kč · 88 min.
Nejslavnější a nejroztomilejší záchranáři vyrážejí na plátna kin ve svém prvním 
filmovém dobrodružství. 
 režie: Cal Brunker

(Velká Británie, 2020) · sobota 2. 10. od 19.30 hodin · drama · premiérové kino 
120 Kč · 94 min. · nevhodné do 12 let · v původním znění s českými titulky
Sam a Tusker při cestě po Anglii zjistí, že společná budoucnost nevypadá růžově. 
 hrají: Stanley Tucci, Colin Firth, Pippa Haywood ad., režie: Harry MacQueen
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KC KIno ŽElEzný bRod

nEní Čas zEMŘíT 

KaREl

FEsTIval Pana RIFKIna 

QUo vadIs, aIda?  

MInUTa vĚČnosTI  

100% vlK   

(USA, UK 2020) · sobota 9. 10. od 19.30 hodin · akční thriller · premiérové kino 
130 Kč · 163 min. · nepřístupné do 15 let · v původním znění s českými titulky
James Bond, agent 007, je povolán na další misi, tentokrát se jedná o záchranu 
uneseného vědce...
 hrají: Daniel Craig, Rami Malek, Ana de Armas, Christoph Waltz ad., režie: Cary 
Joji Fukunaga

(ČR 2020) · úterý 12. 10. od 19.30 hodin · dokument · premiérové kino · 130 Kč · 133 min. 
Ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta nabízí nezvykle osobní až 
intimní pohled na život slavného zpěváka.
 hrají: Karel Gott ad., režie: Olga Malířová Špátová

(USA 2020) · pátek 15. 10. od 19.30 hodin · komedie · premiérové kino · 120 Kč 
92 min. · nevhodné do 12 let · v původním znění s českými titulky
Na filmovém festivalu manželé Mort a Sue zjistí, jak velkou hrozbou pro jejich 
vztah je mladý režisér Philipp.
 hrají: Wallace Shawn, Gina Gershon, Elena Anaya, Louis Garrel, Steve Guttenberg 
ad., režie: Woody Allen

(Bosna a Hercegovina, 2020) · úterý 5. 10. od 19.30 hodin · drama dobré kino 
100 Kč · 101 min. · nepřístupné do 15 let · v původním znění s českými titulky
Jak se vypořádá překladatelka pro OSN ve Srebrenici s tlakem, který může způsobit 
největší evropskou tragédii od konce 2. světové války?
 hrají: Jasna Duričić, Boris Isakovič, Johan Heldenbergh ad., režie: Jasmila Žbanić

(ČR 2021) · pátek 8. 10. od 19.30 hodin · drama · premiérové kino · 130 Kč  
81 min.
Na Islandu v extrémních podmínkách divoké přírody vzniklo a odehrává se 
komorní dobrodružné drama otce a dcery.
 hrají: Jiří Lagmajer, Martina Babišová, David Švehlík ad., režie: Rudolf Havlík

(Austrálie 2020) · sobota 9. 10. od 15 hodin · animovaný / komedie / dobrodružný 
dětské kino · 120 Kč · 96 min.
Obyčejný kluk patřící do rodu vlkodlaků se během proměny změní nikoliv  
v hrozivého, ale velmi rozkošného vlka.
 režie: Alexs Stadermann
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MYŠI PaTŘí do nEbE 

zÁToPEK

(ČR, Francie, Polsko, Slovensko, 2021) · sobota 16. 10. od 15 hodin · animovaný 
/ komedie / dobrodružný · dětské kino · 120 Kč · 87 min.
Zkouška odvahy myšky Šupito skončí sice ve zvířecím nebi, ale tím její dobrodružství 
nekončí...
 režie: Denisa Grimmová, Jan Bubeníček

(ČR/SR 2021) · sobota 16. 10. od 19.30 hodin · životopisný / drama · repríza 
100 Kč · 130 min.
Sportovní a životní příběh jednoho z největších světových atletů, čtyřnásobného 
olympijského vítěze.
 hrají: Václav Neužil, Martha Issová, James Frecheville ad., režie: David Ondříček

banÁT

GUMP – PEs, KTERý naUČIl lIdI ŽíT 

sPalovaČ MRTvol  

vEnoM 2: CaRnaGE PŘIChÁzí 

pondělí 18. 10. od 18 hodin · cestovatelská přednáška · 50 Kč
Pavel Chlum Vás provede po této oblasti na břehu řeky Dunaj v Rumunsku a Srbsku, 
kde čeští kolonisté stavěli na začátku 19. století své domy a dosud se zde zachovalo 
několik čistě českých vesnic.

(ČR 2020) · úterý 19. 10. od 10.30 hodin · dobrodružný / rodinný · seniorské 
kino · 60 Kč · 90 min.
Příběh psí pravdy, lásky, naděje. 
 hrají: Boleslav Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden ad., režie:  
F. A. Brabec

(ČSR 1968) · úterý 19. 10. od 19.30 hodin · drama / horor / psychologický 
dobré kino · 100 Kč · 97 min. · nepřístupné do 12 let
Karel je zaměstnancem krematoria, vede šťastný a klidný život s manželkou  
a dětmi. Stálá přítomnost smrti ho pohlcuje natolik, že se nechává ovlivnit sílící 
nacistickou propagandou. 
 hrají: Rudolf Hrušínský, Vlasta Chramostová, Ilja Prachař ad., režie: Juraj Herz

(USA 2021) · pátek 22. 10. od 19.30 hodin · akční / sci-fi · premiérové kino  
130 Kč · 120 min. · český dabing · nevhodné do 12 let
Tom Hardy se vrací na filmová plátna jako Venom, jedna z nejlepších  
a nejkomplexnějších komiksových postav společnosti Marvel.
 hrají: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson ad.,  režie: Andy Serkis
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KC KIno ŽElEzný bRod

zhoUbnÉ zlo  

nEznÁMý

dUna

addaMsova RodIna 2 

MET oPERa

RozbITý RoboT Ron 

(USA 2021) · sobota 23. 10. od 19.30 hodin · horor / krimi / drama · premiérové 
kino · 130 Kč · 111 min. · nepřístupný do 15 let · v původním znění s českými 
titulky
Madison paralyzují vize strašlivých vražd, které ale mají daleko k obyčejným snům. 
 hrají: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young ad., režie: James Wan

(Rumunsko, ČR, Lotyšsko 2020) · úterý 26. 10. od 19.30 hodin · drama · dobré 
kino · 120 Kč · 123 min. · nevhodný do 12 let · v původním znění s českými titulky
Vášnivý vztah policejního inspektora odhaluje jeho temnou stránku až  
k neodvratnému pádu na lidské dno.
 hrají: Bogdan Farcaș, Dragoș Dumitru, Vasile Muraru ad., režie: Bogdan George 
Apetri

(USA 2021) · pátek 29. 10. a sobota 30. 10. od 19.30 hodin · dobrodružný / drama 
/ sci-fi · premiérové kino · 130 Kč · 155 min · nevhodný do 12 let · český dabing, 
v sobotu – v původním znění s českými titulky
Mocenské boje uvnitř galaktického impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis.
 hrají: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård ad., režie: Denis 
Villeneuve

(USA, 2021) · sobota 30. 10. od 15 hodin · animovaný / komedie · dětské kino 
120 Kč · 93 min.
Vyrazte na letní dovolenou s Addamsovou rodinou, která svým nevšedním  
a podivným chováním terorizuje nové kraje.
 režie: Greg Tiernan, Conrad Vernon

V kině Jitřenka Semily promíjí přímé přenosy. Pro zájemce zajistíme svoz po 
skončení přenosu. Rezervace na TIC Železný Brod. Cena vč. jízdného zpět 350 Kč, 
studenti 200 Kč. Program sezóny – začátek vždy v 18.45 hodin: M. P. Musorgskij: 
Boris Godunov (9. 10.), T. Blanchard: Fire Shut Up In My Bones (23. 10.)

(USA 2021) · sobota 23. 10. od 15 hodin · animovaný / komedie · dětské kino 
120 Kč · 107 min. 
Bude digitální přítel Ron pro Barneyho nejlepším kamarádem, i když se zdá, že 
není úplně v pořádku?
 režie: Alessandro Carloni, Jean-Philippe Vine
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MĚsTsKÁ KnIhovna ŽElEzný bRod 

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

Michaela Klevisová: Prokletý kraj – Román s kriminální zápletkou zasazený do 
drsného prostředí šumavských hor.
Markéta Lukášová: Majonéza k snídani – Psychologický milostný román, jehož 
hrdinka lásku spíš zkoumá, než prožívá.
Janet Skeslien Charles: Pařížská knihovna – Příběh na základě skutečných událostí 
vás prostřednictvím osudů dvou žen zavede do Paříže konce 30. let a nelehké doby 
nacistické okupace a následně do Montany na sklonku studené války.
Paolo Giordano: Dobývání nebe – Románová generační výpověď sleduje osudy 
čtveřice mladých lidí, tří chlapců a jedné dívky, od puberty přibližně do Kristových 
let, kdy všichni sklízejí plody svých mladických postojů a rozhodnutí.
Emanuela Valentini: Zaříkávačky – Napínavý psychothriller o pátrání po 
ztracených dívkách se odehrává ve starobylé vesničce v Apeninách.
Lucie Kutrová: 151 dní po evropských stezkách – Po návratu z Pacifické 
hřebenovky v Americe se svérázná cestovatelka rozhodla prozkoumat a přiblížit 
vám spoustu nádherných tras a stezek, které máme nedaleko.

· registrace nových čtenářů zdarma

· odpuštění poplatků za upomínky

· výtvarné dílničky pro děti

· v úterý 5. října zahájení VU3V
Zveme širokou veřejnost k návštěvě knihovny v rámci celostátního Týdne 
knihoven, využijte možnosti přihlášení zdarma, případně amnestii na upomínky, 
pokud máte doma dlouho nevrácené knihy a časopisy. Přijďte se podívat do 
zrekonstruované moderní knihovny na Jiráskově nábřeží a zjistit, co vše kromě 
pěkného a přívětivého prostředí nabízí – vedle samozřejmých knih a časopisů 
zde naleznete také audioknihy, hry a didaktické pomůcky včetně oblíbených Albi 
knížek s elektronickou mluvící tužkou a možnost půjčování e-knih. V sále knihovny 
pořádáme přednášky a vzdělávací akce pro veřejnost.

V úterý 5. října od 9 hodin zveme zájemce na zahajovací přednášku podzimního 
semestru Virtuální univerzity 3. věku s tématem Etika jako východisko z krize 
společnosti. Kdo váháte s přihlášením, můžete nezávazně navštívit první 
přednášku a až po ní se rozhodnout, jestli se ke studiu přihlásíte. Studium obnáší 
šest přednášek ve 14 denních intervalech od října do prosince a následné testy. 
Cena je 300 Kč za semestr.

z knižních novinek pro dospělé nabízíme

TýdEn KnIhovEn (4.–8. října) 
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Návštěvní doba pro obě expozice v říjnu: sobota–neděle, 9–12 a 13–16 hodin.  

Novinky ve sbírce skla
Než se sklářská expozice na podzim kvůli rekonstrukci uzavře, nabízíme 
návštěvníkům možnost uvidět nové exponáty, o které se rozrostla sbírka skla 
a které nejsou trvale v expozici vystaveny. Výběr je opět pestrý a zahrnuje kupříkladu 
tvarově kultivovaný nápojový a dezertní soubor Aloise Meteláka, vyrobený 
harrachovskou sklárnou z kouřově šedého skla a zušlechtěný některým zdejším 
výrobcem skla. Precizní skleněné figurky absolventky zdejší sklářské školy Boženy 
Tlapákové nebo práce žáků oddělení hutního tvarování skla železnobrodské 
sklářské školy.

Letní sklářská dílna 2021
Mezinárodní symposium Letní sklářská dílna proběhlo v dílnách firmy Detesk  
a v huti sklářské školy na začátku září. Výsledná díla můžete zhlédnout ve sklářské 
expozici Městského muzea. V huti realizovali své návrhy Pavlína Čambalová, 
Stanislava Grebeníčková, Kateřina Lubovská Smolíková a Sebastian Kitzberger, ve 
firmě Detesk Martin J. Pouzar. 

stále probíhá výstava Ivana Kantůrková – Pražská zákoutí
Práce grafičky Ivany Kantůrkové představujeme na Bělišti již poněkolikáté. Po 
drobných grafikách a knižních ilustracích vybíráme nyní z předčasně uzavřeného 
díla soubor kreseb s motivy z historického jádra Prahy.  

Desátý ročník Letní sklářské dílny byl výtečný. Atmosféru uměleckého sklářství 
náležitě podnítila vernisáž výstavy „10 let Letní sklářské dílny“ v Městské galerii 
Vlastimila Rady, která se uskutečnila pár dní před samotným zahájením jubilejního 
desátého sympozia. Z výstavy návštěvníci odcházeli s vědomím, že sklo poskytuje 
nekonečné možnosti uměleckého vyjádření. A také s napjatým očekáváním, co 
letošní mezinárodní sympozium přinese.
 Ke zklamání rozhodně nedošlo. Pomyslným srdcem sympozia je sklářská huť ve 
Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, kde bylo ve dnech sympozia nebývale 
živo. Umělci ve spolupráci se sklářskými mistry realizovali svá umělecká díla. 

aktuální výstavy ve sklářské expozici

v národopisné expozici 

letní sklářská dílna ve sklářské škole

Těšíme se na vás u nás v knihovně! Otevřeno máme od úterý do pátku v čase od  
9 do 17.30 hodin.

Dana Hudíková a Barbora Vymazalová

MĚsTsKÉ MUzEUM ŽElEzný bRod

MĚsTsKÁ KnIhovna ŽElEzný bRod 
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Starosta, průmyslník, Sokol, významný člen a činovník mnoha železnobrodských 
spolků a institucí.
 Josef Jiří Folkert se narodil v Železném Brodě 14. března 1860. Po studiích  
a několika letech, kdy působil mimo své rodné město, se vrátil na trvalo do 
Železného Brodu, kde působil nejdříve jako obchodník, pak majitel cihelny, 
brusírny na skleněné kroužky a později továrny na zužitkování ovoce. Politicky se 
klonil k Dr. Karlu Kramářovi. Lásku ke svému rodišti a kraji dokazoval nezištnou 
a obětavou prací pro své město. Dovedl využít své odborné znalosti, bohaté 
zkušenosti a znalost místních poměrů. Jednal přímočaře, bez záludností, měl vřelý 
vztah k lidem a dokázal měnit myšlenky v činy.
 Od roku 1885 pracoval v Sokole, kde patřil mezi nejstarší členy a zúčastnil se 
deseti sokolských sletů. Pochopil význam turistiky a od založení odboru Klubu 
českých turistů v Železném Brodě byl jeho členem a později byl jmenován čestným 
předsedou. Stál za jeho programem zkrášlení města stavbou stezek i zachováním 
význačných památek. Od založení městské spořitelny v Železném Brodě roku 1898 
pracoval jako její účetní a později předseda nebo člen ředitelství, velmi se snažil 
pomáhat českému podnikání. 

V letošním roce vám v Železnobrodském zpravodaji představujeme významné 
někdy i téměř zapomenuté osobnosti našeho města. Tentokrát se můžete seznámit 
se životem Josefa Jiřího Folkerta.

MĚsTsKÉ MUzEUM ŽElEzný bRod

Byla to vzrušující podívaná. Elegantní souhra pohybů, 
myšlenek a nápadů, soustředění a vypětí, jemuž nebyla 
na překážku ani jazyková bariéra. Na huti panoval takový 
soulad, kdy každý přesně věděl co má dělat. A to i bez 
dlouhých překladů. Hostující norská sklářská výtvarnice 
Jeanne-Sophie Aas se brzy aklimatizovala a realizovala 
svá díla víceméně sama s podporou sklářských mistrů.
 Bylo velice povzbudivé sledovat studenty SUPŠS, kteří 
se přišli do hutě něco přiučit a se zájmem sledovali dění 
kolem. Roste nová generace sklářských výtvarníků. 
Rozhodně máme co předávat a na co se těšit!
 Každé sympozium je velkým přínosem i pro naše 
muzeum. Sbírky muzea se totiž rozšiřují o umělecké 
objekty, které v rámci sympozia vznikají. A nejen to. Muzeum je i díky sympoziím 
institucí, která nejen sleduje, ale aktivně se podílí na současném uměleckém 
sklářství. I proto je naše muzeum živé.
 Letošní sympozium se mohlo odehrát jen díky finanční podpoře Města Železný 
Brod a Fondů EHP a Norska a také díky spolupráci s firmou Detesk. Všem tedy 
velice děkujeme.

Lenka Jůnová, pracovnice muzea

Josef Jiří Folkert (*14. 3. 1860 – †19. 11. 1946 v Železném brodě)
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Tento rok si Železný Brod připomíná významné výročí spjaté s jeho minulostí.  
V roce 1501 mu podle tradice český král Vladislav II. Jagellonský obnovil jeho 
městská práva. Tento dokument je ale dnes do jisté míry obestřen tajemstvím. 
Originální listina ani její pozdější opis se v archivu města nedochovala a o jejím 
obsahu se tak můžeme pouze dohadovat. Obsahovala potvrzení městských práv 
již existujícího města? Nebo teprve panovník povyšoval vesnici na město a k tomu 
udělil městská práva? Pravděpodobnější se zdá první varianta. Ale co je velice 
pravděpodobné, že součástí listiny bylo i udělení městského znaku. Letopočet 1501 
se od té doby spolu se znakem objevoval na všech pečetích (i razítkách v nedávných 
dobách), kterými město opatřovalo důležité dokumenty. 
 Kronikáři se vesměs shodují na tom, že roku 1501 český král Vladislav II. 
Jagellonský Železnému Brodu jeho městská práva obnovil. V podrobnostech 

významné jubileum města

Po vzniku československého samostatného státu, v roce 1918 byl jmenován 
předsedou správní komise v Železném Brodě, která stála v čele města až do prvních 
řádných voleb v Československé republice v červnu roku 1919. Od roku 1923 byl 
Josef J. Folkert téměř devět let starostou Železného Brodu. V tomto období byly 
opatřeny pozemky a postavena sklářsko-obchodní škola, sokolovna, zakoupena 
hasičská zbrojnice, les s pramenem „Zlatá voda“ ve Smrčí, postaven vodovod, 
dostaven činžovní dům na „Zámostí“. Za jeho starostování byla vydlážděna 
hlavní ulice města a náměstí, postaveny po městě a okolí stabilní lavičky, pořízen 
propagační film. Josef Folkert byl členem Muzejního spolku a při stavbě spořitelny 
se přimlouval za zřízení místností určené pro muzeum a uměleckou galerii.
 Od počátku byl členem kuratoria Pojizerského průmyslového 
a vývozního ústavu a od roku 1930 jeho předsedou. Z této 
činnosti vzpomeňme alespoň jeho zásluhy o uspořádání 
sklářské a krajinské výstavy v roce 1930. Josef Folkert byl 
také členem Národohospodářského ústavu v Mladé Boleslavi  
a komitétu pro regulaci Jizery, kde se přimlouval za zakoupení 
pozemků na zřízení koupališť. Byl starostou, který vysoko 
vynikl nad průměr svého města a daleko předběhl svou dobu. 
 Josef Jiří Folkert zemřel v úterý 19. listopadu 1946, ve věku 86 let a je pohřben na 
železnobrodském hřbitově. 
 Většina významných osobností pohřbených na místním hřbitově je zmapována  
v Memoria AEterna. 

David Řeřicha, pracovník muzea

Pozn. redakce: Většina významných osobností pohřbených na místním hřbitově 
je zmapována v Memoria AEterna průvodci železnobrodským hřbitovem, který 
sepsali David Řeřicha a Tomáš Kesner a který si můžete zdarma vyzvednout  
v TIC Železný Brod. Tímto děkujeme také panu Václavu Průšovi za instalaci panelu 
s plánem hrobů na místním hřbitově. 

MĚsTsKÉ MUzEUM ŽElEzný bRod
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zE ŠKolsKýCh zaŘízEní

Podzim v naší galerii
Od 6. října bude patřit galerie pastelům a akvarelům Dagmar Loumové. Výstava 
ponese název „Kouzlo naší krajiny“. 

MUzEUM a GalERIE dETEsK ŽElEzný bRod

o potvrzených právech se ale už rozcházejí. František Sochor hovořil v této 
souvislosti s právem udělení trhů, kronikář Anton Ježek z Vrátu se ve své kronice  
z roku 1846 zmiňoval konkrétně o šesti výročních trzích a koňském trhu konajícím 
se každé úterý. Ale tentýž kronikář tvrdil, že Železný Brod byl tímto dokumentem 
na žádost držitele panství pana Mikoláše Trčky z Lipé povýšen na město, ale na 
dalších stránkách zmiňuje, že pan Mikoláš Trčka z Lipé se stal pánem panství až  
v roce 1509. 
 Zmínka o obnovení městských práv nikoliv udělení vedl některé historiky 
k názoru, že k povýšení Brodu na město došlo již dříve. Historik Josef Vítězslav 
Šimák se domníval, ač jak sám přiznal „není k tomu dokladu“, o existenci Brodu 
jako města už někdy v polovině 14. století, kdy se Železný Brod poprvé objevuje 
v písemných historických pramenech (rejstřík papežských desátků z roku 1352). 
Jeho domněnky podporují i prvky obsažené v městském znaku, který má podobu 
modrého štítu se stříbrnou hradbou, v níž je otevřená brána s věží a dvěma 
štítky po jejích stranách. V interpretaci vyobrazení ve dvou štítcích panují mezi 
odborníky neshody. Historik Josef V. Šimák vidí v opeřenci v levém štítku orlici, 
erbovní znamení pánů ze Železnice a její přítomnost vysvětluje, že po povýšení na 
město byl do jeho znaku vsunut erb toho, kdo se o ně zasloužil. Podobně v druhém 
štítku spatřuje valdštejnského lva, opět jako upomínku na držitele panství. Podle 
heraldika Augusta Sedláčka je v pravém štítku erb českého království a vlevo je 
stříbrný štítek s černým vyletujícím havranem. 
 Udělení nebo obnovení práv bylo pro města životně důležité. Na rozsahu práv 
závisela jeho ekonomická prosperita a výsadní postavení oproti jiným městům. 
Jak je výše psáno, dokumenty pro období nejstarších dějin města se nedochovaly. 
První dochované privilegium je až od císaře Karla VI., vydané 3. dubna 1732,  
v němž potvrzuje privilegium císaře Leopolda I. z 27. září 1695 na tři výroční trhy 
čili jarmarky po 8 dní každý trvající a též na týdenní trh úterní. Další dochovaná 
panovnická privilegia (Josefa II. z roku 1783 a Františka I. 1793) obsahují vždy 
potvrzení předešlých práv a i jejich rozšíření. Nedochovalo se privilegium Marie 
Terezie z roku 1750, o kterém se ve své kronice zmiňuje Josef Umlauf. Všechna 
zmiňovaná privilegia se nalézají ve fondu Archiv Města Železného Brodu ve Státním 
okresním archivu v Jablonci nad Nisou. Stručný popis těchto městských privilegií 
podává ve své kronice Železného Brodu Josef Umlauf. Kronika je přístupná on-line 
na webových stránkách Státního oblastního archivu v Litoměřicích.

David Řeřicha, pracovník muzea
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 Mateřská škola slunečná 

V termínu 27.–29. 10. se uskuteční podzimní prázdniny. Následovat budou 
prázdniny: vánoční (23. 12. 2021–2. 1. 2022), pololetní (4. 2., přičemž vysvědčení 
dostanou žáci již v pondělí 31. 1. 2022), jarní (14.–18. 2.) a velikonoční (14.–18. 4.).  

O letních prázdninách prošla třída „Beruška“, která je určena nejstarším dětem, 
velkou přestavbou. Bourala se část zdi, která rozdělovala dvě místnosti. Vznikl 
tak velký, dobře osvětlený prostor, který bude více vyhovovat dětem i učitelkám. 
Chci poděkovat personálu mateřské školy za pomoc a trpělivost s nastalou situací. 
Děkuji Městu Železný Brod za finanční podporu. Velké poděkování patří pánům 
M. Kafkovi, B. Machatovi, J. Šťastnému a J. Tempelovi, kteří ve svém volném čase 
na začátku léta přišli do školky, aby přestěhovali nábytek (včetně piana), odstranili 
obložení a na konci prázdnin nábytek opět nastěhovali zpět. Děkuji panu malíři 
J. Šmídovi, který se popral s časem a třídu vymaloval do termínu tak, aby mohla 
nastoupit firma Nábytek, Čalounictví – Karel Večerník, které patří poděkování za 
ochotu při výběru podlahových krytin a především za jejich položení. 

 Děkuji svým kolegyním za skvěle odvedenou práci na zahradě mateřské školy. 
Svými silami dětem vytvořily zákoutí pod korunami stromů, kde vznikl nový 
prostor pro hry.

Daniela Lufinková, ředitelka

zE ŠKolsKýCh zaŘízEní

MUzEUM a GalERIE dETEsK ŽElEzný bRod

Dagmar Loumová se narodila v roce 1947 v Těpeřích. Je 
absolventkou Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské  
v Železném Brodě, obor bižuterie. Tomuto oboru se také celý 
život věnovala profesionálně, a to jak v pozici zaměstnance 
Železnobrodského skla, tak po roce 1990 i jako podnikatelka. 
I když kreslila odmalička, po odchodu ze zaměstnání se začala 
malbě a fotografování věnovat naplno. V posledních letech již 
obor bižuterie zcela opustila a veškerou tvorbu zaměřila pouze 
na malbu. 
 Výstava bude retrospektivou jejích pastelů, akvarelů a digitální malby.
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 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný brod

nabídka výtvarných přípravných kurzů k talentovým zkouškám

nabídka chemických kroužků pro žáky základních škol

dny otevřených dveří 2021/22

Přijímací zkoušky do výtvarných oborů školy

Projektové dny naKaP lK II

I v letošním školním roce budou probíhat přípravné kurzy zaměřené na 
přípravu uchazečů k talentovým zkouškám, a to vždy v pondělí a v úterý od 15 do  
18 hodin. Začínáme 20. 9. a 21. 9. 2021. Oba kurzy mají jednotné zaměření jak 
pro Design skla, tak pro Produktový design. Cena jedné lekce činí 100 Kč. Zájemci  
o kurz odevzdají vyplněnou přihlášku při placení celého kurzu hospodářce školy,  
(12 lekcí za 1 200 Kč). 

Od středy 3. listopadu nabízíme chemický kroužek Hravé experimentování  
v chemické laboratoři pro žáky 8. a 9. tříd, a to každou druhou středu od 16 do 
17 hodin. Cena za 10 lekcí je 800 Kč. Zájemci hlaste se na mob.: 603 997 802 nebo 
e-mailu: vosahlova.supss@supss.cz.

Srdečně zveme zájemce o studium perspektivních čtyřletých maturitních oborů na 
Dny otevřených dveří. Prezentujeme dva obory výtvarné větve školy, a to Výtvarné 
zpracování skla a světelných objektů a Průmyslový design a dva obory technické 
větve školy, konkrétně Aplikovanou chemii a Technologii silikátů. Pro získání 
informací o nabízených oborech můžete využít termínů 14. 10. 2021 a 9. 2. 2022  
vždy od 8 do 16 hodin. Máte tak možnost nahlédnout do výuky všeobecných, 
odborných i praktických předmětů a seznámit se s výstupy vzdělávání žáků školy. 

Informujeme zájemce o studium výtvarných oborů 82-41-M/13 Výtvarné zpracování 
skla a světelných objektů a 82-41-M/01 Průmyslový design o termínu konání do 
1. kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou, které proběhne v 1. termínu  
4. ledna 2022 a v 2. termínu 5. ledna 2022. Přihlášky ke studiu můžete odevzdat do 
sekretariátu školy do 30. listopadu 2021.

S novým školním rokem nabízíme v rámci projektu Naplňování krajského akčního 
plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II (NAKAP LK II) projektové dny  
v chemické laboratoři pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ. Nezapomněli jsme ani na 
zájemce o výtvarné zaměření. Pro kolektivity ZUŠ a SVČ jsou připraveny projektové 
dny Hraní se sklem. Bližší informace na sekretariat@supss.cz, tel.: 483 346 162,  
mob.: 602 185 806. Těšíme se na vás.
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výstava SKLOLETÍ po Jablonci nad nisou i v Praze

Gratulujeme dvěma pedagogům školy k výstavě!

návštěva náměstkyně hejtmana v naší škole

V úterý 19. října vás srdečně zveme na letošní první Žákovské 
matiné, které se od 17 hodin uskuteční v Městské knihovně  
v Železném Brodě. Malý školní koncert pro začínající i pro 
pokročilé žáky pořádáme v krásném prostředí nové Městské 
knihovny na Jiráskově nábřeží. Hudební odpoledne zprostředkuje rodičům, 
příbuzným, známým, kamarádům ale i veřejnosti, co nového se malí umělci 
naučili a zvládli.

Naše škola si ve školním roce 2020/2021 připomněla 100. výročí od svého založení. 
Tím to ale nekončí. Tato první ryze česká sklářská škola působící na našem území, 
a zároveň největší sklářská škola v Evropě, připravila reprezentativní výběr děl 
mapující tvůrčí úsilí posledního desetiletí. Vystavené umělecké artefakty z oborů 
Design skla a Produktový design, realizované žáky podle jejich vlastních návrhů, 
prokazují zásadní vliv na výtvarnou, řemeslnou i technologickou úroveň českého 
sklářství a designérství. Po zářijové výstavě v Jablonci nad Nisou vás zveme 
na zahájení její říjnové reprízy do Studia MOOD, ul. Pobřežní, Praha – Karlín  
(6. 10. 2021).

Výstava ANNATOMIE KRAJINY manželů Anny Polanské a Tomáše Plesla byla 
slavnostně zahájena ve čtvrtek 9. září v Muzeu Českého ráje v Turnově za hojné 
účasti nejen přátel a obdivovatelů jejich umění, ale také žáků sklářské školy, 
kterým mají oba autoři v roli pedagogů školy určitě co předávat! Výstava potrvá do 
31. 10. 2021.

Mgr.A. Jan Hásek, ředitel školy
Více informací na www.supss.cz.

Náměstkyně hejtmana paní Květa Vinklátová osobně 
přivítala oba první ročníky SUPŠS hned první 
den školy, ve středu 1. září za přítomnosti celého 
učitelského sboru v tělocvičně školy. Každoroční 
zahájení školního roku ředitelem školy tak letos díky 
vzácné návštěvě dostalo slavnostnější ráz. 
 Po úvodním přivítání žáků paní náměstkyní 
pokračovalo tradiční představování učitelského sboru 
včetně třídních učitelek. Ředitel školy Jan Hásek na závěr návštěvu provedl školní 
výstavou, po níž se paní náměstkyně zapsala do pamětní knihy. 

 základní umělecká škola Železný brod

zE ŠKolsKýCh zaŘízEní
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 svČ Mozaika Železný brod 

drakyáda

nabídka nových zájmových kroužků 

Zveme všechny příznivce létajících draků na tradiční Drakyádu u kostelíčka Na 
Poušti v Železném Brodě. Letošní ročník se koná 16. října od 14 hodin. Těšit se 
můžete na oblíbenou skupinu Kapelníci, stánek s drobným prodejem, sejkory, 
udírnu a jiné pochutiny. Nebudou chybět dílny a hry pro děti, soutěž o nejhezčího 
a nejvýše letícího draka a jízdu na koních. K myslivcům můžete přinést nasušené 
pečivo, kaštany, žaludy atd.
Dračí spaní
Sraz v pátek 15. října v 16 hodin v SVČ Mozaika. S sebou spacák, polštářek, hygienu 
a věci na spaní. Večeře a snídaně zajištěna. Na programu bude výroba perníkového 
draka. Cena: 100 Kč. Přihlášení je nutné do 13. října. Vhodné pro děti od pěti let.

pro dospělé:
· Lezení na umělé stěně – v tělocvičně SUPŠS Železný Brod (pondělí 18–19 hodin)

· Keramika – SVČ Mozaika (úterý 15–16.30 hodin)

· Včelařství – SVČ Mozaika (čtvrtek 16–17 hodin)

· Cvičení rodiče s dětmi – sokolovna Hrubá Horka (úterý 15–16 hodin)

pro děti:
· Sporťáček pro předškoláky – sokolovna Hrubá Horka (úterý 16–17 hodin)

· Sportovní hry pro školní děti – sokolovna Hrubá Horka (úterý 17–18 hodin)

· Kov a šperk – SVČ Mozaika (pondělí 16.15–17.45 hodin)

· Merkur – SVČ Mozaika (úterý 15–16.30 hodin)

· Jóga – SVČ Mozaika (pátek 17.15–18.45 hodin)

Stále se můžete přihlašovat do dalších zájmových kroužků pro děti i dospělé.

V úterý 9. listopadu se od 19 hodin Městské divadlo v Železném Brodě rozezní 
tóny pestré hudby v podání mladých žesťařů z České filharmonie a z Akademie 
múzických umění v Praze. Na již 15. cyklu ZUŠka představuje vystoupí těleso 
CABOTINE BRASS. Můžete se těšit na sólové i komorní skladby nejrůznějších 
období i žánrů. Vstupné dobrovolné.
 V letošním školním roce stále můžete přihlásit své děti do výtvarného oboru na 
nový předmět GRAFICKÝ DESIGN, jehož výuka probíhá v pondělí od 13.30 hodin.  
 Stále také přijímáme děti do LDO do všech souborů a do pěveckých sborů CVRČCI 
(4–6 let), HVĚZDIČKY (7–10 let) a ŘETÍZEK (11–18 let).
 Podrobné informace v kanceláři školy nebo mob.: 608 782 712.

Mgr. Eva Lédlová, ředitelka školy
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Klubíčko

Točení na kruhu pro dospělé

Herna Klubíčko pro rodiče s dětmi je otevřena od 21. září. Poslechnout pohádku, 
hrát, zpívat, tančit, cvičit nebo jen tak si popovídat, můžete přijít každé úterý  
a pátek od 9 do 11 hodin.

V sobotu 9. října se uskuteční workshop točení na kruhu pro dospělé v čase  
9–13 hodin. Počet účastníků je omezen na šest osob. Přihlašovat se můžete na tel. 
778 494 827 nebo osobně v SVČ Mozaika do 6. října.

za kolektiv SVČ Mozaika Jana Řezáčová
Podrobné informace na 
www.mozaikazb.cz, mob: 778 494 827, e-mail: ddm.zb@seznam.cz.

aKTIvITY nEzIsKovýCh oRGanIzaCí

 základní organizace Českého zahrádkářského svazu Jirkov

Plán akcí na měsíc říjen
4. 10. Úřední den od 14 hodin
6. 10. Schůze výboru od 14 hodin
4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10. – každé pondělí ruční práce od 14 hodin
13. 10. Mimořádná výroční členská schůze. Začátek ve 13 hodin, MěÚ budova „B“ 
3. patro.
Program schůze: 1. zahájení, 2. volba volební, mandátové a návrhové komise,  
3. zpráva o činnosti spolku za rok 2020 a 2021, 4. zpráva o hospodaření za toto 
období, 5. zpráva revizní komise, 6. volby kandidátů do výboru a revizní komise,  
7. diskuse, 8. usnesení

20. 10. Zájezd do Polska – Kudowa Zdrój. Odjezd v 7 hodin od sokolovny v Železném 
Brodě. Cena za dopravu 280 Kč. Za nákupy i za výletem. Zájezd se bude konat pouze 

Koncem měsíce září jsme opět zahájili provoz spolkové moštárny v budově  
ČZS Jirkov. Z přebytků vašeho ovoce ( jablka, hrušky) pro vás na počkání připravíme 
kvalitní ovocný mošt. Moštujeme bez čekání, dle sjednaného času, který si předem 
domluvíte na tel.:  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

 spolek zdravotně postižených Železnobrodska 

zE ŠKolsKýCh zaŘízEní
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aKTIvITY nEzIsKovýCh oRGanIzaCí

při plném počtu zájemců. Sledujte vývěsku! Vedoucí zájezdu a přihlášky od 1. 10. 
u p. Minářové.

Informujeme
Na rok 2022 připravujeme rekondiční pobyt v Kadani. Přibližná cena 7 000 Kč 
zahrnuje dopravu, ubytování v hotelu Split ve dvoulůžkových pokojích a polopenzi. 
Vedoucí zájezdu V. Petružálková. Bližší údaje o zájezdu budou v prosinci.

Děkujeme všem, kteří podpořili zakoupením kvítku měsíčku lékařského Ligu proti 
rakovině. 
 Není-li napsáno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. Aktuální 
informace naleznete ve vývěsce na tržnici.

Krásné babí léto za výbor přeje Marcela Minářová

 My Gospel Železný brod 

víte, že již tři roky působíme v Železném brodě? 
Pěvecký sbor úspěšně přečkal období omezení i změnu vedení. 
Díky úsilí nové dirigentky Adély Gážiové a nadšení obětavých 
členů sboru zpíváme dál. Zkoušeli jsme i o prázdninách, to abychom odehráli 
koncert v kostele v Držkově. Zúčastnili jsme se celorepublikové výzvy „Zpěvomat“ 
a vystoupili jsme ve sklářské škole v rámci Skleněného městečka. 
 Jaké jsou naše další plány? Připravujeme 
se na Adventní koncerty v Hodkovicích, Bzí, 
Karlovicích a samozřejmě i v Železném Brodě  
v kostele sv. Jakuba Většího a na Bělišti. 
 Získáváme nové členy a rádi přivítáme na 
našich zkouškách i vás. Zkoušíme každý čtvrtek 
na faře u kostela sv. Jakuba Většího od 17 hodin. 
Přijďte si nás poslechnout. Sledujte nás na Fb/
My-Gospel.

za sbor Petra Lelovičová

V září všem nanovo začaly školní i pracovní povinnosti. Děti se do školy (kvůli  
situaci s Covid-19), těšily možná více než kdy jindy. Vedle povinností děti mohou, 
věříme, že bez omezení, znovu zažívat také podzimní radosti a dobrodružství 
při aktivitách ve volném čase. Skauti zahájili běžnou oddílovou činnost hned na 

 skautské středisko údolí 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
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začátku září. Začaly pravidelné schůzky v klubovně Údolí a vedoucí vymýšlejí  
a plánují harmonogram víkendových akcí a výprav. 
 Oba letní tábory, které naše středisko uspořádalo, dopadly dobře, nedošlo  
k žádným závažným komplikacím ani zraněním. Oddíl Ledňáčků měl ke konci 
prázdnin smůlu na počasí, proto po rozumné úvaze tábor předčasně o tři dny 
ukončil, neboť bourat táborové stavby za deště, je vždycky velká komplikace. První 
týden se ale vydařil náramně, vikingové vládli Vošmendě, program byl nachystaný 
moc dobře, za což děkujeme naší omladině Ritě a Ondrovi!

 V termínu Skleněného městečka měli Ledňáčkové rezervovanou jablochatu  
v Trávníku u Cvikova. Účast dětí byla přesto velká a v sobotu jsme mohli  
u společného ohně, zpívání a her zahájit nový skautský rok. 
 Memoriálem 2. října uctíme památku našich skautských bratří, kteří byli 
komunistickým režimem v létě roku 1949 v předem přichystaném přepadení 
pod názvem „akce Jizerka“ postříleni. Tento memoriál naše středisko Údolí vždy 
pořádá na podzim první říjnovou sobotu. Tradici udržujeme od roku 1993, kdy jsme 
uspořádali první ročník. Memoriálu jako takovému předcházela „hra 13 domů“  
a poté po dva roky skautská klání v Huntířově (zapůjčeno z kroniky skautů). Memoriál 
vždy začíná uctěním památky a položením kytice na hrob Tomáše Hübnera.  
O akci Jizerka pohovoříme a poté už začíná souboj čtyřčlenných skautských hlídek 
v plnění různých úkolů a záludností. Memoriál přesahuje hranice našeho města, 
každým rokem zveme k účasti i oddíly z jiných skautských středisek. Kvůli Covid-19 
se Memoriál v roce 2020 nekonal. Věříme, že letos to situace dovolí!   
 Skautské hnutí v současné době zaznamenává popularitu a vzestup po celé zemi 
i světě, neboť skautské ideály vedou děti k vlastenectví, kamarádství a čestnosti. 
Skauting není kroužek, ale životní filosofie. Mnozí skauti chápou své členství jako 
čest a snaží se dětem ve svém volném čase a zadarmo předat ideály, které by měly 
být samozřejmostí i v běžném životě… 

za středisko Údolí Hanka Kleinová-Bronťa 

aKTIvITY nEzIsKovýCh oRGanIzaCí

28



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

 Rodinné centrum andílek 

Program na měsíc říjen 

Pravidelný program centra

2.–3. 10. Čistá řeka Jizera – připojíme se k akci pořádané MAS Achát, z. s.  
a spojíme ji s procházkou pro děti. Sraz v 10 hodin před RC Andílkem. Rukavice  
a pytle vydáváme zdarma.
3. 10. od 13 hodin Podzimní swap bazárek – skvělá možnost, jak si vyklidit skříň od 
oblečení, které již dlouho nenosíte a obohatíte svůj šatník o nové kousky (Kavárna 
Avantýra).
3. 10. od 17 hodin Benefiční koncert – na pomoc malému Vojtíkovi zazní gospelové 
hity v podání sboru Gospel Generation z Liberce (kostel sv. Jakuba Většího Železný 
Brod).
5. 10. od 16.15 hodin Povídání o homeopatii s bylinkářkou Romanou  
Lochmanovou – tipy na homeopatickou lékárničku, homeopatické léky, které by 
vám neměly doma chybět. (Pravidelné poradny 1× za měsíc pro předem přihlášené 
– 14. 10., 11. 11., 9. 12. vždy v čase 9–16 hod.). 
10. 10. od 14 hodin Dráčkyáda – pouštění draků a opékání vuřtů u kostelíčku  
Na Poušti nad Železným Brodem.
19. 10. od 16 hodin Dva tátové – Michal a David společně vychovávají dvě holčičky, 
společně napsali zajímavé knihy nejen o tom, jak zabavit děti. Dva milí muži 
povypráví zajímavé příběhy o cestování i o netradiční rodině a výchově. (Místo 
konání bude určeno dle počtu předem přihlášených.)
22.–24. 10. Podzimní pobyt pro rodiny s dětmi – zábavný víkend plný tvoření, her 
a soutěží, výletování... (Štěpanická Lhota / Chata Rozárka)

pondělí – Dámský klub (sudé, 16–18 hod.) a Odpolední hernička (liché, 15–18 hod.)
úterý – Předškolička a Odpolední přednášky (15–18 hod.)
středa – Dopolední hernička (9–12 hod.) a Ženské kruhy (18–20 hod.)
čtvrtek – Dopolední hernička (9–12 hod.), Jóga s Ivetkou (17–18 hod.), Tchi-Kung 
(19–20 hod.)
pátek – Předškolička a Odpolední tvořivá hernička (15–18 hod.)
sobota a neděle – pořádání a účast na kulturních a společenských akcích
Přejeme vám krásné podzimní dny.

Helena Simmová

Více informací na www.centrum-andilek.cz, info@centrum-andilek.cz, 
h.simmova@centrum-andilek.cz, mob.: 774 608 874. 
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Památný den sokolstva

Činnost v novém školním roce jsme zahájili s dravostí sobě vlastní. 
Hned v prvním týdnu v září proběhly první schůzky Dětí na startu, 
v pátek 3. září jsme pořádali Sportovní odpoledne na fotbalovém hřišti. Navštívily 
nás děti z našeho vzdáleného střediska v Lubenci. Místní děti z Dětí na startu měly 
tedy jedinečnou příležitost poměřit síly s dětmi z jiných středisek.
 Každé úterý se opět scházíme v kurzu Gymnastické přípravky v sokolovně  
v Železném Brodě. Chcete-li se přidat, neváhejte nám dát vědět. 
 Třikrát týdně probíhají pravidelné tréninky 
profi sekce našeho klubu, našich závodnic na poli 
Sportovního aerobiku a fitness pod vedením Terezy 
Cvrčkové, Pavly Jakubičkové, Sabiny Vodseďálkové, 
Veroniky Strnadové a také naší taneční hip hopové 
sestavy pod vedením Štěpánky Cvrčkové. 
 Těšíme se na další a další tréninky, závody i akce 
pro veřejnost, které pro vás v následujících týdnech  
i měsících chystáme. Přejeme vám vše nejlepší a hodně 
pohybu v dalším školním roce! 

za FSA Mirka Vostrá a Jana Boučková

Fitstudio Sportovních Aktivit, Záškolí 195, Železný Brod, mob.: 602 204 658, 
fitstudiojbouckove@gmail.com, www.fitstudio.cz

Večerem sokolských světel v pátek 8. října si připomeneme říjnové události roku 
1941, kdy totalitní nacistická moc zasáhla proti skupině dobrovolně se organizující 
v Sokole. V 18 hodin pošleme symbolicky hořící lodičky z kůry po řece Jizeře. Sraz 
pod mostem v Železném Brodě.

Srdečně zveme v sobotu 6. 11. od 20 hodin do železnobrodské sokolovny na 
Společenský večer. K tanci a poslechu zahraje Big‘O‘Band Marka Ottla.
 Jako předkapela vystoupí Taneční a swingový orchestr ZUŠ Železný Brod pod 
vedením Rudolfa Müllera.
 Vstupné 100 Kč. Vstupenky v předprodeji v TIC Železný Brod nebo přímo na 
místě v den konaní akce. 

 TJ sokol Železný brod

sPoRT

 Fitstudio sportovních aktivit Jany Boučkové Železný Brod 
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ohlédnutí za létem
Během srpna a září se naši členové Matouš Skrbek, Lenka Skrbková a Tomáš 
Jakubička zúčastnili několika běžeckých závodů, kde nás velmi úspěšně 
reprezentovali, za což jim patří veliký dík. 
 V srpnu také proběhlo týdenní soustředění dětí z našeho oddílu, během kterého 
za sedm dní ujely 110 km na kolech v okolí Kunětické hory. Děkujeme Městu 
Železný Brod za dotaci, díky níž mohly děti opět po roce strávit čas společně.
Ohlédnutí za výletem do Jánských Lázní
Dne 4. září se uskutečnil výlet členů TJ Sokola Železný Brod do Jánských Lázní na 
Stezku korunami stromů. Výlet byl pořádán pro seniory a jejich rodinné příslušníky, 
aby si místo cvičení v sokolovně „zaturistovali“ v krásném prostředí Krkonoš.
 Po projití stezky jsme vyjeli lanovkou na Černou horu a tam si každý podle svých 
možností zvolil trasu. Krásný byl okruh Černohorským rašeliništěm. 
 Pro všechny to byl nádherně prožitý den – pohyb na čerstvém vzduchu a krásné 
výhledy na vršky Krkonoš.
 Na závěr ještě otázka: Kolik metrů ujdete na Stezce korunami stromů od vstupu 
k východu? (Je to asi 2 240 metrů.)

Skrbková Jaroslava, starostka TJ Sokol Železný Brod

 oddíl lyžování

Památný den sokolstva – významný den ČR
Dne 8. října v 17.30 hodin uctíme památku padlých bratří a sester u pomníku 
padlých ve Bzí. Památný den sokolstva je poctou všem členům a členkám Sokola, 
kteří během téměř 160 let existence našeho spolku obětovali své životy v boji 
za svobodu, demokracii a samostatnost. Od roku 2019 je zařazen do kalendáře 
významných dnů České republiky.
 Datum 8. října bylo zvoleno jako připomínka tragických událostí roku 1941.  
V noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo v rámci „Akce Sokol“ zatklo na 1 500 sokolských 
činovníků z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do 
koncentračních táborů. Plných 93 % z nich do konce války zahynulo. Ještě během 
této noci podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce 
sokolské, kterou nacisté považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž 
organizační aparát sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí. 
 Jako symbol Památného dne sokolstva byl vybrán František Pecháček, sportovec, 
československý olympionik, sokolský činovník, autor legendární sletové skladby 
mužů z roku 1938 nazvané „Přísaha republice“. Jako jeden z čelných představitelů 
domácího odboje byl v roce 1944 umučen nacisty. Poslední slova Františka 
Pecháčka pronesená ke spoluvězňům zněla: „Sbohem, bratři, vím, že jdu na smrt, 

 T. J. sokol bzí
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zdravotnictví v Železném brodě

srdečně vás zveme také na následující akce

Od začátku září funguje v Železném Brodě zcela nová moderní ordinace 
Chirurgie Fiala, s. r. o., kterou najdete v ul. Štefánikova 879 (bývalá KB). V týmu 
chirurgie od pondělí do pátku (vyjma čtvrtku) pracuje MUDr. Myšík, MUDr. Fiala  
a MUDr. Podrazilová.
 Chirurgické oddělení zůstalo zachováno i na Poliklinice (ul. Jarní 53), kde se na 
vás těší MUDr. Zahrádka, MUDr. Hodík, MUDr. Rambousková a MUDr. Káňová.
 Aktualizované údaje o veškerých zdravotnických zařízeních v Železném Brodě si 
můžete stáhnout z www.zeleznybrod.cz nebo vyzvednout zdarma na TIC Železný 
Brod.

  2. 10. Tenisový turnaj (pořadatel: Marta Hejduková, mob.: 606 407 220)
16. 10. Badmintonový turnaj smíšených párů (pořadatel: Lucie Chvalinová)
20. 11. Vinný košt s cimbálovkou (pořadatel: Lucie Chvalinová, mob.: 732 419 879)
  4. 12. Tradiční bzovské vánoční trhy (pořadatel: Lucie Chvalinová)

Těšíme se na viděnou na našich sportovních i kulturních akcích! Se sokolským 
pozdravem Nazdar! 

za T. J. Sokol Bzí Lucie Chvalinová

ale nebojím se jí. Statečný muž umře jednou, jen zbabělci umírají stokrát. Umřu s klidem, 
protože vím, že naše oběti nebyly marné.“

osTaTní

InzERCE

provoz moštárny 
zahajujeme od 2. října

Více na mob.: 722 656 700 

zahrádkáři Železný Brod

sPoRT
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