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úvodní slovo

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

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
 máme za sebou opět po čtyřech letech komunální volby. Mnoho z nás si jistě 
klade otázku, kam bude město Železný Brod směřovat, co se bude ve městě dít 
nového nebo jestli vše zůstane aspoň většinově při starém. Na odpověď si budeme 
muset počkat další čtyři roky.
 Co je však jisté, před novým zastupitelstvem stojí hned na začátku těžký úkol. 
Bude potřeba v součinnosti s vedením radnice vzešlým z nového zastupitelstva 
řešit tu nejpalčivější otázku podzimu a zimy – energie. Na to navazuje příprava 
a schválení rozpočtu na rok 2023. Už dnes je jisté, že to bude velmi obtížný úkol 
a jeho splnění bude vyžadovat především finanční kázeň a v nemalé míře rovněž 
vzájemnou toleranci.
 Čeká nás bezesporu těžký podzim a zima. Město musí zajistit chod škol a školek, 
SVČ Mozaika, obou budov Domova s pečovatelskou službou, sokolovny, kina, 
divadla, muzea i samotných objektů městského úřadu. Pochopitelně při vysokých 
cenách energií pak zbývá méně na ostatní položky v rozpočtu. Už v této době se na 
radnici pracuje s kalkulačkami daleko více, než bylo ještě před nedávnem obvyklé.
 Pochopitelně může na řadu přijít v krajním případě i scénář, který si nikdo 
nepřejeme. Bylo by však chybou zavírat oči a tvářit se, že neexistuje, že na něho 
nemůže dojít. Je lepší být alespoň nějak připraven než být překvapen a jen se divit. 
Ano, mohlo by dojít k omezení provozu či úplnému uzavření kina, divadla, muzea, 
sokolovny – prostě omezení kulturních a sportovních aktivit. Může dojít k omezení 
pouličního osvětlení, částečnému převedení na práci z domova pro úředníky 
radnice. Doufejme, že k takovýmto černým scénářům nedojde. A když přeci jen, 
tak v malé míře.
 Chybějící peníze v rozpočtu, vysoké ceny nejen energií, ale také materiálů, 
služeb, prakticky čehokoliv a s tím spojená vysoká míra inflace, to vše bude nutně 
ovlivňovat údržbu a investiční akce ve městě. Je potřeba udržet peníze pro akce, 
které už získaly dotace, například Greenway Jizera. Dá se říci, že Město Železný 
Brod by tyto peníze muselo vracet a třeba by je v budoucnu už nezískalo, nebo  
v daleko menší částce. Což by jistě byla škoda.
  Určitě se ptáte, proč píšeme takovýto úvodník, že těch negativních zpráv je kolem 
nás dost a dost. Nestrašíme, ale chceme, abyste byli o situaci pravdivě informováni  
a abyste na různé varianty vývoje byli připraveni. Každodenně se setkáváme  
s občany, kteří si neuvědomují vážnost situace a mají za to, že na radnici je bezedný 
měšec peněz. Rozhodně si ale myslíme, že těch soudných obyvatel našeho města 
je naprostá většina, a to nás vede k optimismu, že přes všechny trable nejednu 
překážku Železný Brod zvládne. Děkujeme a ať se daří!
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radnICe InForMUje

Usnesení rady města Železný brod z 66. zasedání 
konaného dne 5. 9. 2022 
Rada města Železný brod po projednání 
 schvaluje program 66. v předloženém znění a bere na vědomí kontrolu plnění 
usnesení z 64., 65. a 67. schůze 
 schvaluje dotace z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Žel. Brodě  
a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže ve městě na 
rok 2022 v rámci 2. termínu na následující projekty těmto subjektům a uzavření 
smluv na tyto dotace: 1) Ms ČČK Železný brod, IČO: 426083 – 3 000 Kč na Vybavení  
MS ČČK (osvětové akce + mimořádné události), 2) sZdP Železnobrodska,  
IČO 26608022 – 26 222 Kč na dva zájezdy do Strže – Mníšku pod Brdy a na hrad 
Křivoklát, 3) bZos, IČO 27022048 – 2 400 Kč na XV. Adventní koncert v kostele 
Nejsvětější Trojice ve Bzí, 4) sDh Jirkov, IČO 64668011 – 7 800 Kč na akci Dětská 
Jirkovská proudnice, 5) Zo ČZs Železný brod, IČO 60253681 – 8 200 Kč na 
Zajištění techniky pro rozvod vody v zahrádkové osadě Na Poušti, 6) TJ sokol bzí,  
IČO 70902178 – 0 Kč na Tradiční bzovské vánoční trhy a 13 400 Kč na Oslavy  
130. výročí založení TJ Sokol Bzí, 7) sDh horská Kamenice, IČO 71171428 – 0 Kč 
na Nákup zahradního traktoru, 8) TJ sokol Těpeře, IČO 01877216 – 49 582 Kč na 
Provozní náklady na činnost pobočného spolku na rok 2022, 9) Mo ČRZ Železný 
brod, IČO 482889 – 10 000 Kč na Rybářské závody na Staré vodě v Jesenném,  
10) Ds Tyl Železný brod, IČO 22858661 – 5 000 Kč na Propagaci a rekvizity, 11) KKM, 
IČO 1579053 – 36 000 Kč na projekt Celoroční provoz klubu a 0 Kč na Pohádkovou 
cestu, 12) Myslivecký spolek Jirkovská borovice, IČO 43256724 – 10 000 Kč na 
Regulaci černé zvěře.
 schvaluje peněžitý dar pro členy SDH Železný Brod 120 Kč/na 1 osobu za každý 
výjezd, ve výši uvedené v příloze 
 neschvaluje příspěvek Ústavu Post Bellum, IČO 02776693, na natočení video-
medailonku pamětníka ze Železného Brodu 
 schvaluje poskytnutí finanční částky 5 000 Kč formou daru RC Andílek,  
IČO 04885031 na podporu letní školky 
 schvaluje předfinancování a spolufinancování projektu „Modernizace odborných 
učeben a Modernizace kabinetů“ ZŠ Školní, v případě přiznání dotace na projekt 
Výzva IROP – ZŠ 
 povoluje v souladu s § 23 zákona č. 561/2004 Sb., výjimku z nejvyššího počtu dětí 
ve třídách MŠ Koníček a MŠ Slunečná 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 úpravu výše tuzemského stravného ve Směrnici o poskytování 
cestovních náhrad s účinností od 20. 8. 2022 takto: a) 142 Kč trvá-li pracovní cesta 
5 až 12 hodin, b) 219 Kč trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však  
18 hodin a c) 340 Kč trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
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radnICe InForMUje

 schvaluje plán inventur pro rok 2022 a schvaluje jmenování likvidační komise pro 
období 10/2022–09/2023 a schvaluje jmenování komisí pro zajištění inventarizace 
za rok 2022 
 bere na vědomí zápis Hospodářské komise ze dne 15. 6. 2022 
 neschvaluje umístění venkovního posezení v Žel. Brodě před kavárnou na 
Malém náměstí čp. 141 
 souhlasí se členstvím tajemníka MěÚ ve Sdružení tajemníků městských  
a obecních úřadů ČR, IČO 60126361, za účelem odborného rozvoje ve prospěch 
města a s úhradou pravidelného ročního členského příspěvku za členství v tomto 
sdružení z rozpočtu města 
 schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem J. Kvízem, IČO 13127683 na 
fotografické služby, celková cena za dílo je 220 000 Kč vč. DPH
 schvaluje uzavření smlouvy o dílo na publicitu projektu „Spojeno sklem!“  
v Norsku 1. čtvrtletí 2022 s Jeanne-Sophie Aas, Norway za cenu 900 EUR 
 schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 206/46R/2021 – Venkovní areál SC – 
ETAPA I., stavební úpravy sportovní plochy na víceúčelové hřiště s BaP holding, a. s.  
IČO 27854591, který upřesňuje konečnou cenu díla 
 souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 1994 na pronájem části 
pozemku ppč. 1710/1 v k. ú. Žel. Brod k 31. 12. 2022 
 schvaluje pronájem prostoru v Jirkově čp. 75 pro konání soukromé rodinné akce 
dne 9. 9. 2022, za cenu 1 200 Kč (osvobozeno od DPH) a schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy na výše uvedené mezi dotčenými 
 revokuje usnesení RM ze dne 31. 5. 2021, č. 167/44R/2021 a schvaluje 
zřízení věcného břemene na části ppč. 892 v k. ú. Bzí pro ČEZ Distribuce, a. s.,  
IČO 24729035, ve smyslu: 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 
věcného břemene je stanovena znaleckým posudkem č. 698-501/2022 ze dne  
17. 6. 2022, ve výši 5 800 Kč + sazba DPH a schvaluje uzavření smlouvy na výše 
uvedené mezi dotčenými
 revokuje usnesení RM ze dne 10. 1. 2022, č. usnesení 9/55/2022 a schvaluje 
zřízení věcného břemene na pozemku pč. 2315/1 v k. ú. Železný Brod pro ČEZ 
Distribuce, a. s 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 
věcného břemene je stanovena znaleckým posudkem č. 697-500/2022, ve výši 4 680 Kč 
+ sazba DPH a schvaluje uzavření smlouvy na výše uvedené mezi dotčenými
 schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě na pozemky pč. 717/2, 695 v k. ú. Chlístov s SVS, a. s., IČO 49099469, zastoupené 
BBJam, s. r. o., IČO 24707368, stavba vodovodního řadu pro šest rodinných domů
 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s GasNet, s. r. o.,  
IČO 27295567, zastoupené GasNet Služby, s. r. o., na pozemek st. pč. 222 v k. ú. 
Hrubá Horka 
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 schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemku pč. 2 640 v k. ú. Železný 
Brod ve smyslu: práva zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské 
zařízení a práva vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 
zařízení a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene s GasNet, s. r. o., IČO 27295567, zastoupené GasNet Služby, s. r. o.,  
IČO 27935311, na výše uvedené, cena břemene je stanovena dle schváleného 
ceníku ve výši 1 000 Kč za 1 bm + sazba DPH 

Usnesení rady města Železný brod z 67. zasedání 
konaného dne 31. 8. 2022 

Rada města Železný brod po projednání 
schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního 
plynu ze dne 14. 12. 2021 se společností České teplo, s. r. o., IČO 25055925 

Zasedání Rady města Železný Brod se uskuteční v termínech: 17. 10., 7. a 28. 11., 
19. 12. vždy ve 14 hodin.

Léto je z pohledu správy majetku a investic důležitým obdobím. Nejdůležitějšími 
akcemi v našem městě byly zejména regenerace sídliště Jiráskovo nábřeží  
– 5. etapa a dále úpravy v sokolovně a jejím okolí.
 Regeneraci Jiráskova nábřeží se zhotoviteli podařilo dokončit v termínu a lze tak 
od poloviny prázdnin využívat nová parkoviště, chodníky a kontejnerová stání. 

Dne 1. 8. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 217/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy 
(zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání [živnostenský zákon], zákon 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  
a o změnách některých zákonů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích), 
dále jen „novela zákona o silniční dopravě“. Novelou zákona o silniční dopravě 
se do českého právního řádu implementují předpisy EU, které tvoří součást  
tzv. balíčku mobility. Více informací na www.zeleznybrod.cz

Monika Králová, vedoucí ŽÚ

Informujeme o změnách v silniční dopravě

 Živnostenský úřad

 odbor plánování a regionálního rozvoje
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radnICe InForMUje

Ne každému se nový vzhled sídliště pozdává, 
představy občanů o správné podobě se různí. 
Nyní už bude na obyvatelích a uživatelích 
Jiráskova nábřeží, aby si sídliště uchovalo nový 
vzhled co nejdéle. Je nyní na nás, abychom 
udržovali pořádek u kontejnerů a pečovali  
o okolní zeleň. Celou akci regenerace podpořil 
Státní fond podpory investic částkou cca 3,5 mil.  
Kč z celkových více než 10 mil. nákladů. 
 Další velkou akcí je vybudování multifunkčního hřiště, kde máme problémy se 
subdodavatelem provádějícím zemní práce. V současnosti již je snad vše v pořádku 
a stavba běží naplno vpřed. Věříme, že hřiště bude v létě naplno využíváno. Zimní 
provoz bude možná trochu náročnější, zejména s ohledem na stávající ceny energií, 
ale až čas ukáže, co je pro město únosné. Pokud jde o energie, čekáme stále na 
připojení dostatečného příkonu energie, ale věříme, že je vše na dobré cestě. Ve 
sportovním centru byly zároveň zprovozněny šatny v suterénu sokolovny, takže 
sportovci mohou využívat osm nových šaten se sprchami, odpočinkovou místnost 
a sociální zařízení. Snad šatny pomohou k lepším výkonům všem sportovcům, 
využívajícím sportovní centrum.
 Na konci léta se uskutečnila rekonstrukce kotelny v objektu KC Kino, v rámci 
které došlo k výměně kotlů. Provoz kina a bytů bude nyní bezpečnější a efektivnější.
 Toto je výčet největších akcí, které se v létě uskutečnily. Do konce roku nás ještě 
čeká zahájení dvou staveb. První z nich je oprava objektu na hasičském cvičišti. 
Celý objekt je ve špatném stavu, kterému nepřispívala ani sousedící komunikace. 
Po její opravě (akce Krajské správy silnic LB kraje) se i Město rozhodlo vylepšit 
svůj majetek, který využívá při různých společenských a kulturních akcích široká 
veřejnost.
 Další akcí, která bude zateplení hasičské zbrojnice na Hrubé Horce, které 
bylo přislíbeno místnímu SDH. Příští rok, po jejich dokončení by mělo dojít i na 
sousedící dětské hřiště, které doplní nový vzhled opravené hasičárny.
 Tradiční akcí je i budování kontejnerových stání. Na počátku září bylo postaveno 
nové stání pro tříděný odpad u hřbitova. Přejeme uživatelům, ať jim nové 
kontejnerové stání slouží bez úhony po dlouhé roky.
 Doufáme, že vám to, co se podařilo vybudovat během letošního léta, bude sloužit 
k vašemu užitku a zpříjemní každodenní žití v našem městě.

Martin Řehák, vedoucí OÚP a RR
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Otevírací doba sběrného dvoru v říjnu je pondělí, středa, pátek: 9–18 hodin; úterý, 
čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin. Dne 28. 10. (státní svátek) bude zavřeno.  
 Od listopadu bude sběrný dvůr v pondělí, ve středu a v pátek otevřen dle nové 
otevírací doby, a to pouze od 9 do 16 hodin. Ostatní dny zůstává provoz nezměněn.

Opuštěné děti nepoznaly život ve fungující rodině. Odborníky 
jsou tyto děti označovány jako děti ohrožené, neboť pro svůj 
další vývoj vyžadují zvýšenou péči a pozornost. Často byly 
vážně zanedbávány, někdy i týrány a zneužívány, chybí jim 
pocit bezpečí blízkého, rodinného prostředí. 
 V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své 
rodiny. Nemůže-li dítě vyrůstat ve vlastní rodině, je na místě hledat optimální 
formu náhradní výchovy, což může být pěstounská péče.
 Mohli byste být náhradními rodiči – pěstouny? OSPOD Železný Brod doprovází 
celkem 16 rodin, které pečují o děti, o něž se nemohou z různých důvodů starat 
jejich vlastní rodiče. Jsou to pěstounské rodiny a v nich je pečováno celkem  
o 22 dětí. Další opuštěné děti čekají v dětských domovech a jejich přáním je najít 
„svou“ náhradní rodinu, kde by byly šťastné.
 Letos proběhne již šestý ročník Týdne náhradního rodičovství, který se  
v Libereckém kraji koná od 17. do 23. října. Pořádá jej pracovní skupina pro 
vyhledávání náhradních rodičů v rámci kampaně MÍT DOMOV A RODINU 
– „Samozřejmost, nebo vzácnost?“. Během týdne náhradního rodičovství se 
uskuteční několik akcí pro veřejnost po celém Libereckém kraji. 
 V rámci kontaktní kampaně budou pracovníci doprovázejících organizací  
a Krajského úřadu LB kraje seznamovat veřejnost s tématem pěstounství. Mimo 
zajišťování aktivit pro stávající pěstouny usiluje OSPOD Železný Brod o zvýšení 
zájmu o vykonávání pěstounské péče, kdy se podílíme i na uvedené celokrajské 
kampani. 
 Zajímá vás téma pěstounské péče? Měli byste ještě volné místo u stolu i ve svém 
srdci? Dokázali byste nabídnout dětem srdečný vztah, stabilní zázemí a domov? 
Tak přijďte v úterý 18. října mezi 13. a 15. hodinou do zasedací místnosti budovy 
„B“ MěÚ, kde bude v rámci Týdne náhradního rodičovství probíhat setkání pro 
zájemce na téma náhradní rodinné péče, případně se domluvte na individuální 
schůzce s pracovníky odboru sociálních věcí Mgr. Halamová, mob.: 728 17 126, 
Mgr. Jarešová, mob.: 777 718 903. Těšíme se na viděnou.

Bc. Eva Sasková, vedoucí sociálního odboru

Hledáme náhradní rodiče pro opuštěné děti 

 odbor sociálních věcí

 odbor životního prostředí
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radnICe InForMUje

Ve sběrném dvoře se od poplatníků do systému odpadového hospodářství města 
odebírají objemné komunální odpady v množství maximálně 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. 
Objemný odpad je odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům a velké 
hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob, jako jsou kontejnery nebo 
popelnice. Jedná se např.: o nábytek, koberce, linolea, matrace, sedací soupravy 
apod. Jiné druhy odpadu v rámci odebírání odpadů zdarma např.: pytle s komunálním 
odpadem nebudou převzaty. Termíny jsou stanoveny na jaře a na podzim. 
 Podzimní termín je stanoven na pátek 14. 10. (9–18 hodin) a na sobotu 15. 10. 
(9–12 hodin). Jiné druhy odpadů budou i v tomto období zpoplatněny dle platného 
ceníku.
 Odebírání odpadů zdarma bude 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 sa najednou dostaví 
více lidí. 

Eva Pavlatová, OŽP 

V neděli 2. 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 náměstí (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), Malá 
Horka (13.50–14). 

Eva Pavlatová, OŽP 

sběr velkoobjemového odpadu

svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

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 

nábor strážníků a strážnic

 Městská policie v Železném brodě 
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· kniha Železný Brod, fotografie, pohlednice, tiskoviny a jiné sběratelské 
 zajímavosti – II. vydání (300 Kč) a kalendář Brody v Brodě (130 Kč) 

Turistické informační centrum 
(náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, tel. č.: 483 333 999, 778 527 000)
 V říjnu je otevřeno dle běžné otevírací doby, tedy po–so: 8–12 a 12.30–16 hodin. 
O státním svátku 28. 10. (Den vzniku samostatného československého státu)  
a v sobotu 29. 10. je zavřeno.

v prodeji 

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 kterého získáte veškerá potřebná školení  
a absolvujete 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.
 Dalšími 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

Nepřetržitá pomoc naší Městské policie Železný Brod je poskytována na telefonu 
602 646 188.

sstr. Pavel Hriník, velitel MP

InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 

Opětovně připomínáme, že výlep plakátů a smutečních oznámení zajištuje  
TIC Železný Brod. Plakáty je nutné dodat vždy nejpozději do 12 hodin v pátek před 
pondělním výlepem. Lepí se pouze jednou týdně, a to v pondělí v časných ranních 
hodinách. Na pozdě dodané plakáty nebude brán zřetel. Cena výlepu je A4 a A3  
3 Kč/ks/den, plakáty A2 a větší za 6 Kč/ks/den. Výlepových ploch je sedm – tři velké 
(u Penny, u DPS, Na Vápence pod samoobsluhou) a čtyři malé (u Normy, u kostela, 
u tenisových kurtů a Na Vápence). 
 Smuteční oznámení jsou lepena neprodleně po jejich dodání na TIC Železný 
Brod, a to zdarma do pěti uzamykatelných vitrín (na tržnici, u Penny, u kostela,  
u DPS, Na Vápence).

výlep plakátů a smutečních oznámení
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InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 

zveme na tyto akce

MeT opera – přímé přenosy

CesTovaTelskÉ pŘednÁŠkY

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. Strauss: Růžový kavalír (15. 4.), T. Blanchard: Šampion (29. 4.),  
W. A. Mozart: Don Giovanni (20. 5.) a W. A. Mozart: Kouzelná Flétna (3. 6.).  

Uskuteční se vždy od 18 hodin v KC Kino Železný brod. Vstupné: 50 Kč 
Pro podzimní sezónu jsou připraveny tyto přednášky:

3. 10. Michal Černý: JaR – Kruger park a potápění se žraloky – Nejstarší africký 
park, 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.
17. 10. Pavel Chlum a Petr Kvarda: Malopolsko – hory, doly, Švejk a zelí – Procházka 
po nádherné málo známé oblasti jihovýchodního Polska, při které zamíříme  
i k hranici s Ukrajinou. Historicky se této oblasti říkalo Halič, přes kterou putoval 
známý voják Švejk za svým plukem. Budeme se pohybovat od lesů a jezer, kde 
budeme přespávat, putovat přes pouště, skály a historická města jako Krakov, 
Přemyšl, či Zamość až po pohoří Bieszczady na samém konci Polska. Zavítáme 
do solných, křídových a stříbrných dolů a svezeme se jednou z nejrychlejších 
horských drah světa.
14. 11. adéla skřivánková: adéla odjela do střední ameriky – Na přednášce bude 
vyprávět o tom, jak se ztratila v džungli a přes noc lezla na sopku v Panamě. Jak 
se v Kostarice učila surfovat výměnou za hru na ukulele a proč tam na ni nakonec 
zavolali policii. Čím ji překvapila Nikaragua, před kterou ji všichni varovali. Proč 
Mexiko považuje za svůj druhý domov, ačkoliv si do piva stále odmítá míchat chilli.
28. 11. Michal Černý: omán – Přijďte prozkoumat perlu Arabského poloostrova, 
kde prochodíme hory, pouště, památky a… Přednáška se koná pod záštitou 
Honorárního konzula Sultanátu Omán v České republice Jeho Excelence Ing. Ivo 
Vaňka.
12. 12. Pavel Chlum a Petr Kvarda: bizarní pokrmy jihovýchodní asie  
– Neuvěřitelné, co skončilo na talíři dvou mladých cestovatelů.

Na nový rok plánujeme:
16. 1. Michal Černý: Togiany – skoro neobjevený ráj – Prohlídka součásti 
indonéského ostrova Sulawesi, kde cestovní ruch zatím není masově rozšířen.
30. 1. Jiří „Kafíno“ Kafka: Chile – nikdy není pozdě – První cestu bez „cestovky“ 

10



19. 10. od 19 hodin G. Koren: Neperte se, prosím vás! 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. 

Srdečně vás zveme 29. 10. od 17 hodin k nám do kavárny Prostor na Malé náměstí 
v Železném Brodě na přednášku cestovatele J. Ježka na téma „Honkong“. 

na podzimní sezónu připravujeme 

podnikl v roce 2020 v padesáti letech, od té doby navštívil více jak 30 zemí světa.  
O své zážitky z putování po Chile se s vámi rád podělí.
13. 2. Radka Tkáčiková: Treky pod dvě nejvyšší hory světa (Mt. Everest a K2)
27. 2. Tomáš Šapovalov: Nový Zéland – Cestovatel nás seznámí se zážitky  
z 15měsíčního pobytu u protinožců, kde si můžete jeden den zalyžovat a hned 
druhý se vykoupat v moři. Během jediného dne můžete navštívit písečné duny 
i deštný prales. Zažít vzrušení z adrenalinových sportů, vychutnat si tepající 
atmosféru rušných měst nebo se dokonale zrelaxovat v tichu liduprázdné přírody. 

Cestovatelské přednášky pořádá IKS Železný Brod. Své připomínky a náměty 
na další přednášky můžete psát nebo volat Lucii Chvalinové na e-mail:  
galerie@zelbrod.cz, nebo mob.: 602 716 133. Děkujeme za přízeň!

 akce kavárny prostor 

HrÁTkY s paMĚTí
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 11. 10., 15. 11.,  
6. 12. 2022 vždy od 10 hodin. Dobrou náladu a tužku s sebou. 

MĚsTskÉ dIvadlo Železný brod
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MĚsTskÉ dIvadlo Železný brod

9. 11. od 19 hodin Královny 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 s. Thiéry: Prachy 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 probíhá v TIC Železný brod.

MĚsTskÁ GalerIe vlasTIMIla radY Železný brod 

V říjnu je otevřena od pondělí do soboty vždy v čase 9–16 hodin (vyjma  
28. a 29. 10.). Otevírací doba je shodná s otevírací dobou TIC Železný Brod.

posklÁdÁno ze skla – sTHodo la skĽenČInaTar (do 1. 10.)

vÁnoČní ozdobY (26. 11.–31. 12.)

radovan klas – zpÁTkY do ŽIvoTa (do 8. 10.–19. 11.)

Výstava obrazů romského výtvarníka Rudolfa Dzurka provedených originální 
výtvarnou technikou z barevné skleněné drtě. 

Výstava nebude zahájena vernisáží, ale bude poprvé otevřena při příležitosti 
Vánočních trhů na náměstí v Železném Brodě.

Výzva: Máte-li doma zajímavé, dobové či jiné atraktivní vánoční ozdoby, 
které můžete pro potřeby výstavy zapůjčit – neváhejte nás kontaktovat na  
galerie@zelbrod.cz.

Vernisáž v pátek 7. 10. od 17 hodin. Výstava maleb, koláží, asambláží a objektů.
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v říjnu promítáme

kC kIno Železný brod

Vážení diváci,
 je tu další měsíc a s ním jako vždy pár řádků od nás z kina. 
Určitě potěším všechny, kteří mají rádi cestování, protože se 
po dlouhé pauze opět vrací cestovatelské přednášky. Ty budou 
na programu každé druhé pondělí, jak tomu vždy bylo. Dále 
vracíme dětská a rodinná sobotní představení na 15. hodinu. 
Vzhledem k tomu, že se dny pomalu krátí, určitě oceníte, když 
se vám děti nebudou domu vracet za tmy. 
 Nakonec mám pro vás pozvánku. Než na vánoce vtrhne na 
plátna kin dlouho očekávané druhé pokračování Avatara, tvůrci 
se rozhodli na podzim fanoušky tohoto sci-fi „namlsat“ obnovenou premiérou 
prvního dílu. Přijďte si ho po 13 letech připomenout a vychutnat v sobotu 15. 10. 
od 20.30 hodin. 
 Těšíme se na vás!

Jan Jelínek, vedoucí KC Kina ŽB

1.10. od 17.30 hodin bUko 

1.10. od 20.30 hodin úsMĚv

4. 10. od 19.30 hodin MInaMaTa

3. 10. od 18 hodin jar – kruger park a potápění se žraloky

ČR 2022 | komedie/drama | premiéra | 112 min. | 140 Kč
Štěstí přeje připraveným a těm, kteří se svému strachu dokážou postavit, tedy  
i dívce, která ač se koní bojí, jej získá jako „dar z nebes“.
 hrají: Anna Cónová, Martha Issová, Jan Cina ad., režie: Alice Nellis

Usa 2022 | horor | premiéra | 117 min. | 140 Kč | nepřístupný do 15 let  
v původním znění s českými titulky
Smějete se od ucha k uchu a za pár vteřin jste mrtví? I jedna z nejkrásnějších 
lidských emocí může někdy být děsivě znepokojivá.
 hrají: Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner ad., režie: Parker Finn

Vb, Usa, Japonsko, saE 2021 | drama | premiéra | 115 min. | 130 Kč | nevhodný do 
12 let | v původním znění s českými titulky
Charismatický fotograf, který obětoval všechno, aby svými reportážními snímky 
ukázal pravdu, které se ostatní tak báli.
 hrají: Johnny Depp, Hiroyuki Sanada, Jun Kunimura ad., režie: Andrew Levitas 

Cestovatelská přednáška, přednáší Michal Černý, 50 Kč, více na str.: 10. 
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kC kIno Železný brod

7. 10. od 19.30 hodin spolU 

8. 10. od 15 hodin dC lIGa sUperMazlíČkŮ   

8. 10. od 19.30 hodin TŘI TIsíCe leT ToUHY    

11. 10. od 19.30 hodin MoonaGe daYdreaM

14. 10. od 19.30 hodin HalloWeen konČí   

ČR 2022 | drama | premiéra | 118 min. | 120 Kč
Příběh matky a jejích dvou dospělých dětí, z nichž jedno trpí autismem a potřebuje 
péči, zatímco druhé trpí celý život nedostatkem pozornosti. Návrat dcery do 
rodného domu po rozchodu s přítelem navždy změní životy všech. 
 hrají: Veronika Žilková, Štěpán Kozub ad., režie: David Laňka, Martin Müller

Usa 2022 | animovaný/rodinný/dobrodružný | dětské | 106 min. | 120 Kč  
český dabing 
Superpes Krypto a Superman bojují proti zločinu v Metropolis. Po únosu 
Supermana, musí Krypto přesvědčit roztrhanou smečku z útulku, aby ovládla své 
vlastní schopnosti a pomohla mu superhrdiny zachránit.
 režie: Jared Stern

austrálie, Usa 2022 | drama/fantasy/romantický | premiéra | 108 min. | 120 Kč 
nevhodný do 15 let | v původním znění s českými titulky
Doktorka Alithea vede osamělý život, ale jen do té doby, než se v Istanbulu střetne 
s kouzelným džinem z lahve. Ten jí výměnou za svou svobodu nabídne splnit tři 
přání.
 hrají: Idris Elba, Tilda Swinton ad., režie: George Miller

Usa 2022 | hudební | dokument | dobré kino | 140 min. | 130 Kč | nevhodný do  
12 let | v původním znění s českými titulky
Vzrušující výprava do života jednoho z nejoriginálnějších a nejvýznamnějších 
muzikantů všech dob – působivý kaleidoskop kombinující dosud neviděné záběry, 
nesmrtelnou hudbu a jeho vlastní komentář.
 hrají: David Bowie ad., režie: Brett Morgen

Usa 2022 | horor | premiéra | 111 min. | 140 Kč | nepřístupný do 15 let | v původním 
znění s českými titulky
Přes 40 let se Michael Myers marně snaží připravit o život Laurie, ze které se během 
let stala neohrožená bojovnice, která ví, že nejlepší obrannou je útok.
 hrají: Jamie Lee Curtis, Andi Matichak ad., režie: David Gordon Green
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15. 10. od 15 hodin WebsTerovI ve FIlMU  

15. 10. od 19.30 hodin avaTar  

ČR 2022 | animovaný/rodinný | dětské | 65 min. | 80 Kč 
Pavoučí holčička Lili je zvídavá a odvážná, a tak se jí občas stane pořádný průšvih. 
Humorné i laskavé příběhy propletené nečekaným dobrodružstvím ukazují, že 
nejpevnější síť je rodina.
 režie: Katarína Kerekesová

Usa 2009 | dobrodružný/fantasy/akční | obnovená premiéra | 166 min. | 140 Kč 
český dabing
Epické dobrodružství, při kterém budete mít opět možnost cestovat napříč 
vesmírem až na vzdálenou planetu Pandora v roce 2154. Snímek získal devět 
nominací na cenu Oscar, vč. nominací na nejlepší film a režii, z nichž získal tři za 
nejlepší kameru, výpravu a vizuální efekty.
 hrají: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver ad. režie: James 
Cameron

17. 10. od 18 hodin Malopolsko – hory, doly, Švejk a zelí 
Cestovatelská přednáška, přednáší Pavel Chlum a Petr Kvarda, 50 Kč, více  
na str.: 10. 

18. 10. od 10.30 hodin prezIdenTka
ČR 2022 | komedie/romantický | seniorské | 97 min. | 60 Kč 
Historicky první česká prezidentka se odhodlá k riskantnímu kousku a v dokonalém 
převleku se v noci potají vytratí z Hradu. Seznámí se sochařem Petrem, který nemá 
ani ponětí, kdo okouzlující žena, do které se zamiloval, ve skutečnosti je.
 Hrají: Aňa Geislerová, Ondřej Vetchý ad., režie: Rudolf Havlík

18. 10. od 19.30 hodin svĚTlonoC
sK, ČR 2022 | drama/mysteriózní/horor | premiéra | 109 min. | 130 Kč  
nepřístupný do 15 let
Šarlota, po návratu do rodné vesnice hluboko ve slovenských horách, vzbuzuje  
v místních strach, že svým příchodem probudí čarodějnici, která podle legend 
straší v okolních lesích.
 hrají: Natália Germáni, Eva Mores ad., režie: Tereza Nvotová
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kC kIno Železný brod

21. 10. od 19.30 hodin blaCk adaM  
Usa 2022 | akční/fantasy/sci-fi | premiéra | 118 min. | 130 Kč | nevhodný do 12 let 
v původním znění s českými titulky
Téměř 5 000 let poté, co byl obdařen všemocnou mocí egyptských bohů  
– a stejně rychle uvězněn – je Black Adam vysvobozen ze svého pozemského hrobu 
a připraven rozpoutat v moderním světě svou jedinečnou formu spravedlnosti.
 hrají: Dwayne Johnson, Pierce Brosnan ad., režie: Jaume Collet-Serra

22. 10. od 15 hodin zloUnI  
Usa 2022 | animovaný/komedie | 100 min. | 100 Kč | český dabing
V příbězích bývají za podezřelé – zlý vlk, žralok, piraňa, jedovatý had, tarantule. Co 
se může stát, když se pro změnu rozhodnou páchat dobro, ukáže hravá animovaná 
variace na Dannyho parťáky.
 režie: Pierre Perifel

22. 10. od 19.30 hodin Il boeMo   
ČR, sK, Itálie 2022 | životopisný/historický/hudební | premiéra | 140 min. | 110 Kč
Historický velkofilm je inspirovaný skutečným příběhem jednoho z nej-
vyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století – Josefa 
Myslivečka. 
 hrají: Vojtěch Dyk, Barbara Ronchi, Lana Vlády ad., režie: Petr Václav

25. 10. od 19.30 hodin zaMĚsTnaneC MĚsíCe  
Francie 2022 | komedie | premiéra | 83 min. | 120 Kč | nevhodný do 12 let  
český dabing
Vincent, státní úředník, který dle zákoníku práce nemůže dostat výpověď, se třese 
strachy poté, co vláda odhlasuje nový plán úspor a hrozí mu nezaměstnanost.
 hrají: Christian Clavier, Gérard Depardieu ad., režie: Jérome Commandeur

28. 10. od 19.30 hodin paní HarrIsovÁ jede do paŘíŽe 
Vb 2022 | komedie | premiéra | 116 min. | 140 Kč | v původním znění s českými 
titulky
Proč by ovdovělá uklízečka nemohla toužit po šatech od Diora? Přijďte a uvidíte, že 
když jdete za svými sny „po hlavě“, nic není nemožné.
 hrají: Lesley Manville, Isabelle Huppert ad., režie: Anthony Fabian
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MUzea v ŽeleznÉM brodĚ 

Jedenáctý ročník mezinárodního symposia Letní sklářská dílna proběhl na začátku 
září v dílnách firmy Detesk a v huti železnobrodské sklářské školy. Výsledná díla 
výtvarníků můžete zhlédnout na výstavě ve sklářské expozici městského muzea.  
V huti realizovaly své návrhy norské sklářské výtvarnice Jeanne Sophie Aas, Kjersti 
Johannessen a Ida Siebke. V huti dále s pomocí sklářských mistrů tvořili slovenský 
výtvarník Palo Macho a dva čeští výtvarníci Jaroslav Bejvl a Marian Volráb. Ve 
firmě Detesk vzoroval Tomáš Košťál.

Petra Hejralová, ředitelka muzea

Letošní rok si připomínáme sto let od založení Pojizerského průmyslového  
a vývozního ústavu v Železném Brodě.
 Pojizerský průmyslový a vývozní ústav byl zřízen v roce 1922, zásluhou obecního 
zastupitelstva města a okresní správní komise v Železném Brodě, za podpory vlády 
Československé republiky. Ústav měl za cíl podporovat osamostatnění českého 

29. 10. od 15 hodin prInC MaMÁnek  
ČR 2022 | pohádka | 100 min. | 120 Kč
Rozmazlený princ si žil jako mamánek na zámku do té doby, než ho jeho otec, 
moudrý král, vyslal do světa na zkušenou. 
 hrají: Ondřej Vetchý, Jana Nagyová (představitelka legendární Arabely po  
30 letech na plátnech kin), Veronika Khek Kubařová ad., režie: Jan Budař

29. 10. od 19.30 hodin TrojúHelník sMUTkU 
Vb, Švédsko, Francie, Německo 2022 | komedie/drama | premiéra | 147 min.  
100 Kč | nevhodný do 12 let | v původním znění s českými titulky
Model Carl a jeho partnerka influencerka Yaya jsou pozváni na luxusní výletní 
plavbu. Když ale nečekaná událost zamíchá kartami, charaktery cestujících se 
ukáží v pravém světle. 
 hrají: Woody Harrelson, Harris Dickinson, Zlatko Burić ad., režie: Ruben Östlund

Návštěvní doba pro obě expozice v říjnu je sobota až neděle: 9–12 a 13–16 hodin. 

letní sklářská dílna 2022

pojizerský průmyslový a vývozní ústav v Železném brodě

 Městské muzeum v Železném brodě 
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MUzea v ŽeleznÉM brodĚ 

sklářského průmyslu od závislosti na německých exportních domech v Jablonci 
nad Nisou, které byly do té doby, výhradním zprostředkovatelem „skleněného“ 
obchodu.
 Ústav sdružoval výrobce z celého Pojizeří a zaměřil se především na propagaci 
jejich výrobků na domácím trhu i v zahraničí. Programem ústavu bylo navazovat 
na poslání odborné sklářské školy v Železném Brodě. Měl zdokonalovat sklářské 
výrobky, přispívat ke vzdělání odborníků, uplatňovat moderní postupy ve výrobě. 
Jeho prostřednictvím byla propagována zdejší sklářská výroba na velkých 
zahraničních výstavách a veletrzích v Paříži, Bruselu, Stockholmu...atd. Pravidelně 
se účastnil Pražských vzorkových veletrhů samostatnou expozicí, která se obvykle 
těšila velkému zájmu návštěvníků.
 Dlouholetým předsedou Pojizerského ústavu byl podnikatel a pozdější starosta 
města Josef Jiří Folkert a tajemníkem Ing. Vladimír Vihan. Mezi členy Kuratoria 
Pojizerského průmyslového a vývozního ústavu patřili: jednatel a ředitel sklářské 
školy Alois Metelák, zástupce vývozců skleněného zboží Ludvík Lubas nebo ve 
funkci pokladníka Jaroslav Hudský, ředitel Spořitelny v Železném Brodě. Pojizerský 
ústav sídlil v přízemí sklářské školy.
 Mezi další jeho aktivity patřilo zprostředkování osobního a písemného styku 
zahraničních firem se zdejšími výrobci a vývozci. Pro zájemce vyřizoval za 
malý poplatek cizojazyčnou obchodní korespondenci a opatřoval obchodní  
a úvěrové informace týkající se domácích a zahraničních firem. Dále pořádal, 
pro zájemce bezplatné informační porady ve věcech vývozu (způsob balení, 
spedice, fakturování, celní předpisy atp.). Intervenoval u čs. zastupitelských 
úřadů při vymáhání pohledávek zdejších vývozců. Sklářské škole v Železném 
Brodě opatřoval výukové pomůcky a podporoval její absolventy. Pořádal 
kurzy, založil a vedl odbornou knihovnu. Mimo propagace sklářských výrobků 
vhodnými články v domácích i zahraničních časopisech, vydával vlastní odborný 
ilustrovaný časopis „Sklo a bižuterie“. Vycházel v letech 1929–1939 ve spolupráci 
se Sklářským Svazem v Jablonci nad Nisou a Národohospodářským ústavem pro 
severovýchodní Čechy v Mladé Boleslavi. Časopis přinášel ukázky moderních 
výrobních směrů v železnobrodském a jabloneckém sklářství a bižuterním 
průmyslu. Vycházel měsíčně kromě období letních prázdnin a byl zasílán zdarma 
všem význačným čsl. zastupitelským úřadům v cizině, zahraničním obchodním 
komorám apod. Pojizerský ústav spolupracoval s Ministerstvem financí  
a obchodu, Zemským úřadem, Zemskou radou živnostenskou pro Čechy v Praze, 
Obchodní a živnostenskou komorou, Sklářským ústavem v Hradci Králové  
a Spořitelnou Železný Brod. Pojizerský ústav založil ve spolupráci se Spořitelnou  
v Železném Brodě fond na podporu vývozního průmyslu sklářského a pasířského 
na Železnobrodsku. Jeho účelem bylo poskytování půjček na koupi strojů  
a strojního zařízení, zřízení provozovny, provoz podniku pro méně majetné skláře 
a pasířské výrobce.
 V době okupace vykonával Pojizerský ústav svou činnost, ale jen v omezeném 
rozsahu. Po 2. světové válce se ústav zaměřil spíše na bižuterii a drobné skleněné 
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zboží, protože vývoz skleněných figurek  
a dutého skla obstarávalo založené družstvo 
Fidut. Znárodnění čs. průmyslu a převzetí 
exportu národním podnikem Sklo – export 
znamenalo konec činnosti i Pojizerského ústavu 
v Železném Brodě.

David Řeřicha, pracovník muzea

otevřeno: denně 9–17 hodin

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. 
 Nechte se zlákat k návštěvě našeho muzea a přeneste se na československé 
silnice 2. poloviny minulého století.
 Více na www.socialist-motorgate.cz.

za představenstvo muzea Pavel Kadaš

 Muzeum a galerie detesk Železný brod

 Muzeum socialistických vozů Železný brod

MarTIn venCl – TajeMsTví obrazŮ

Do neděle 8. ledna 2023 patří prostory galerie DETESK výstavě 
obrazů hudebního pedagoga a malíře Martina Vencla.
 Narodil se roku 1956 v Červené Vodě u Šumperka, na 
teplické konzervatoři vystudoval obor klavír. Dlouhá léta 
působil jako učitel a ředitel ZUŠ v Lomnici nad Popelkou. Již 
v době studia se intenzivně zabýval také malbou.
 Vliv hudby na jeho výtvarný projev je patrný. Skladby  
J. S. Bacha, L. Van Beethovena, ale především C. Debusyho, 
M. Ravela a D. Šostakoviče ovlivňují jeho tvorbu dodnes. Umělecké prostředky 
v hudbě i ve výtvarném prostředí jsou do jisté míry podobné, jde o zachycení 
atmosféry. V obrazech Martina Vencla najdeme zřetelné prvky tajemna, nevyřčené 
otázky. Dokončení příběhu je ponecháno na divákovi.
 Mezi základní prostředky se kterými malíř ve svých obrazech pracuje, je světlo 
a stín, barva je druhořadá. Navazuje na tvorbu J. Zrzavého a M. Chagala, největší 
inspiraci mu ale ve svých obrazech nabídl Antonín Michalčík.
 Do současnosti uspořádal okolo padesáti výstav po celé České republice  
i v zahraničí, je členem Unie výtvarných umělců.
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MUzea v ŽeleznÉM brodĚ 

v říjnu otevřeno: út–so po tel. domluvě na mob.: 777 168 470
 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

 Minimuzeum betlémů Železný brod

MĚsTskÁ knIHovna Železný brod 

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

seMInÁŘ „jak na TableT a CHYTrý TeleFon“ 

3.–7. 10. 2022 – Týden knIHoven 

4. 10. od 9 hodin – pŘednÁŠka UnIverzITY 3. vĚkU 

Nabízíme seniorům nad 65 let možnost přihlásit se na seminář, který pořádá 
společnost Moudrá sovička (nadace Vodafone). Jedná se o bezplatný čtyřhodinový 
kurz (možno rozdělit do dvou dnů). Seminář už u nás na jaře s úspěchem proběhl, 
nyní hledáme nové zájemce na podzimní kurz (bohužel se nemohou zúčastnit ti, 
kdo už kurz jednou absolvovali). Zájemci, hlaste se neprodleně v knihovně, na tel. 
č.: 483 389 123 nebo e-mailem: knihovna@zelbrod.cz. Seminář se uskuteční pouze 
v případě dostatečného počtu zájemců (10–15), termín upřesníme po dohodě.

· registrace nových čtenářů zdarma

· odpuštění poplatků za upomínky

· tvoření záložek a náramků pro děti

· výstava plakátů ke knížce Začarovaný hvozd

V sále knihovny se uskuteční první přednáška zimního semestru Virtuální 
univerzity 3. věku – kurzu České dějiny a jejich souvislosti II. Můžete se nezávazně 
přijít podívat na úvodní přednášku a poté se rozhodnout, zda se přihlásíte ke studiu. 
Cena kurzu za šest přednášek (od října do prosince) je 400 Kč. Určeno seniorům a 
invalidním důchodcům. Další přednáška proběhne 18. 10. od 9 hodin.

akce v říjnu 
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MĚsTskÁ knIHovna Železný brod 

19. 10. od 13.45 hodin – dalŠí lekCe HravÉHo TrÉnovÁní paMĚTI 
s lektorkou Jiřinou Ziklovou

z knižních novinek pro dospělé čtenáře

z novinek pro děti nabízíme

dětské knížky v ukrajinštině

zveme širokou veřejnost k návštěvě!  

23. 10. od 17 hodin – nedĚlní poHÁdkovÉ odpoledne 
s Lenkou Hřibovou pro rodiče s malými dětmi v rámci projektu Bookstart  
– S knížkou do života, tentokrát na téma „Krakonoš – vládce lesa a hor“

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.
scarlett Wilková: až uvidíš moře – Poutavé vyprávění o nelehkých osudech 
řeckých uprchlíků u nás ve druhé polovině minulého století.

Václav Dvořák: Písečníci a probuzení krále – V 2. dílu oblíbené sci-fi procitá 
posádka mezihvězdné lodi Poutník z hibernace a Tomáš Nebula se svými přáteli 
odhaluje další tajemství vesmíru.
Petra Štarková: Největší nemehlo pod sluncem – Neobratná Bára, které všechno 
padá z ruky a nic se jí nedaří, dokáže nakonec prožít parádní prázdniny a postarat 
se úplně sama o dědečka a jeho zvířata.
Nové albi knížky: Předškolák v cukuletu, Vyjmenovaná slova, Krtkovy příběhy

Spratt: Dity špyhunky, Vítová: Košenjatko Vuglyk i tajemni vorota, Jansson: Krajina 
Mumi-Troliv, Potapova: Moločnyj zub drakona Tiška, Saint-Exupéry: Malenkij princ

Přijďte se podívat, co vše knihovna nabízí – od půjčování knih, časopisů, audioknih 
a her přes výpůjčky e-knih (stahováním z našeho on-line katalogu ve spolupráci 
se společností Palmknihy), dětský koutek s hracím domečkem a velkou nabídkou 
leporel a knížek pro nejmenší včetně oblíbených mluvících knížek s Albi tužkou  
a kulturní akce pro rodiče s dětmi i širokou veřejnost.
 V říjnu se na vás těšíme v běžné otevírací době, tedy: úterý–pátek 9–17.30 hodin.

Dana Hudíková a Barbora Vymazalová
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literární úspěchy našich žáků

drakyáda u kostelíka na poušti

V květnu tohoto roku se žáci II. stupně zapojili do básnické soutěže Máj, kterou 
vyhlásila Krajská vědecká knihovna v Liberci. Během července knihovna 
zveřejnila výsledky a žáci současné 9. A slaví úspěch. Se svojí básní Osud vyhrál 
žák Tomáš Jegr 1. místo v kategorii 12–14 let. Ve stejné kategorii obsadila žákyně 
Agáta Rutkovská s básní O zebře 3. místo.
 Další literární úspěch zaznamenala žákyně Tereza Malinová z 9. A. Byla označena 
za nejaktivnější přispěvatelku v celorepublikovém literárním projektu časopisu 
Moje země.
 Gratulujeme a přejeme další literární úspěchy.

Mgr. Nikola Kunstová

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

ze ŠkolskýCH zaŘízení

 zŠ Školní Železný brod

 základní umělecká škola Železný brod

Srdečně zveme v úterý 11. října od 17 hodin na malý školní koncert pro začínající 
i pro pokročilé žáky, který pořádáme v krásném prostředí Městské knihovny  
v Železném Brodě na Jiráskově nábřeží. Hudební odpoledne zprostředkuje 
rodičům, příbuzným, známým, kamarádům, ale i veřejnosti, co nového se malí 
umělci naučili a zvládli.

Zveme všechny příznivce létajících draků na již tradiční Drakyádu. Letošní ročník 
se koná 8. října od 14 hodin. Můžete se těšit na oblíbenou skupinu Kapelníci, stánek 
s drobným prodejem, sejkory, speciality z udírny a jiné pochutiny. Nebudou chybět 
dílny pro děti, soutěž o nejhezčího a nejvýše letícího draka a jízdy na koních. 

 středisko volného času Mozaika Železný brod

sportovní spaní
Sraz na Sportovní spaní bude v pátek 21. října v 16 hodin u SVČ Mozaika. S sebou 
spacák, polštářek, hygienu, věci na spaní, sportovní obuv a oblečení do tělocvičny. 
Večeře a snídaně zajištěna. Na programu bude sportování. Cena: 100 Kč. Přihlášení 
je nutné do 19. 10. 2022. Vhodné pro děti od pěti let.
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nabídka volných míst v našich zájmových kroužcích
hand Made – pondělí 14–15.30 hodin
Čarujeme s přírodou – 13.30–14.45 hodin
Míčohrátky (volejbalová přípravka) – úterý 13–14.15 hodin v sokolovně na Hr. Horce
sklářský –14–15.30 hodin
Ukulele – středa 13–14 hodin
Trampská kytara – středa čas dle domluvy
Merkur T-profi – úterý 15–16.30 hodin
street dance – pátek 14–15.30 hodin
Výtvarný ateliér – pátek 16–17.30 hodin
Stále se můžete přihlašovat do dalších zájmových kroužků pro děti i dospělé.

klubíčko
Hernu Klubíčka pro rodiče s dětmi jsme otevřeli 21. září. Poslechnout pohádku, 
hrát, zpívat, tančit, cvičit nebo jen tak si popovídat můžete přijít každou středu  
a pátek od 9 do 11 hodin.

Jitka Šírková, ředitelka SVČ Mozaika

SVČ Mozaika Železný Brod, příspěvková organizace, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 
Železný Brod, mob.: 778 494 827, www.mozaikazb.cz.

začátek školního roku 2022/2023
Pro 59 nových žáků začal letošní školní rok v naší škole. Oba první ročníky jsou 
naplněné. Potěšil nás narůstající zájem o studium. Na školní rok 2022/2023 
si podalo přihlášku celkem 124 zájemců o studium, z toho bylo osm zájemců  
o studium ve vyšším ročníku. Na Průmyslový design se přihlásilo 39 zájemců, devět 
z nich bylo vybráno ke studiu, osm do prvního ročníku a jeden do vyššího ročníku. 
Do oboru Výtvarné zpracování skla a světelných objektů si podalo přihlášku  
42 zájemců, ze kterých bylo vybráno 22 nových žáků do prvního ročníku a sedm do 
vyšších ročníků. Na Aplikovanou chemii se přihlásilo 31 žáků a 25 z nich nastoupilo 
do prvního ročníku technické větve školy. Velkým úspěchem je nový zájem  
o studium Technologie silikátů, kde z 12 přihlášených zájemců bylo pět vybráno ke 
studiu, čímž došlo k naplnění plánovaného počtu žáků v tomto oboru. Ve školním 
roce 2022/2023 studuje na škole 181 žáků, kterým tímto přejeme plno úspěchů ve 
studiu i v osobním životě.

Mgr. Věra Valová, zástupkyně ředitele školy

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný brod
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nabídka výtvarných přípravných kurzů k talentovým zkouškám

nabídka chemických kroužků pro žáky základních škol

I v letošním školním roce budou probíhat kurzy zaměřené na přípravu uchazečů  
k talentovým zkouškám, a to vždy v pondělí v čase 15–18 hodin a v úterý  
v 15.30–18.30 hodin. Začínáme 3. 10. a 4. 10. 2022. Oba kurzy mají jednotné 
zaměření jak pro Design skla, tak pro Produktový design. Cena jedné lekce činí 
120 Kč. Zájemci o kurz odevzdají vyplněnou přihlášku při placení celého kurzu 
hospodářce školy (10 lekcí za 1 200 Kč). 

Mgr. A. Jan Hásek, ředitel školy

Od čtvrtka 3. listopadu nabízíme Chemický kroužek aneb Hravé experimentování 
v chemické laboratoři pro žáky 8.–9. tříd. Každý druhý čtvrtek od 16.30 do 18 hodin. 
Cena za 10 lekcí je 1 200 Kč. Zájemci se mohou hlásit na mob.: 603 997 802 nebo 
e-mailu: vosahlova.supss@supss.cz.

Ing. Iva Vosáhlová, pedagožka školy

ze ŠkolskýCH zaŘízení

dny otevřených dveří 2022/23
Zveme vás na Dny otevřených dveří v SUPŠS. Prezentujeme dva čtyřleté maturitní 
obory výtvarné větve, a to Výtvarné zpracování skla a světelných objektů  
a Průmyslový design a dva čtyřleté maturitní obory technické větve školy, konkrétně 
Aplikovanou chemii a Technologii silikátů. Pro získání informací o nabízených 
oborech můžete využít termínů 20. 10. 2022 a 8. 2. 2023 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. 

přijímací zkoušky do výtvarných oborů školy
Informujeme zájemce o studium výtvarných oborů 82-41-M/13 Výtvarné zpracování 
skla a světelných objektů a 82-41-M/01 Průmyslový design o termínu konání do 
1. kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou, které proběhne v 1. termínu  
3. ledna 2023 a v 2. termínu 4. ledna 2023. Přihlášky ke studiu můžete odevzdat na 
sekretariátu školy nejdéle do 30. listopadu 2022.

Mgr. A. Jan Hásek, ředitel školy

projektové dny nakap lk II 
Opět nabízíme v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje 
vzdělávání Libereckého kraje II (NAKAP LK II) projektové dny v chemické laboratoři 
pro žáky 8.–9. ročníků ZŠ. Nezapomněli jsme ani na zájemce o výtvarné zaměření. 
Pro třídní kolektivy žáků 8. a 9. tříd základních škol a SVČ Mozaiky jsou připraveny 
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Církevní orGanIzaCe

projektové dny Hraní se sklem.Bližší informace na sekretariat@supss.cz,  
tel.: 483 346 162, mob.: 602 185 806. těšíme se na vás.

Ing. Vladimíra Bártlová, pedagožka školy

Uměleckořemeslná spolupráce sUpŠs a zUŠ Železný brod
Od září 2022 poskytujeme zázemí dílny Skleněných figurek i pro potřeby žáků  
ZUŠ Železný Brod. Jde o obor určený žákům II. stupně, pod názvem SKLO, který 
obsahuje komplexní pojetí sklářských technik v tradiční vazbě na školu, město  
a kraj. 

Mgr. A. Jan Hásek, ředitel školy

Více informací, letáky a přihlášky ke studiu i na kurzy naleznete na www.supss.cz. 

 Římskokatolická farnost děkanství Železný brod
Fr. Balatky 132, 468 22 Železný Brod, mob.: 603 555 570, P. Jan Jucha MS, mob.:  
731 479 031

pravidelný pořad bohoslužeb
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

Říjnové akce
I během měsíce října přijímáme přihlášky na výuku náboženství, které bude 
probíhat na faře a začne od října 2022. Přihlašovat se můžete osobně nebo 
telefonicky u pana faráře P. Jana Juchy MS, mob.: 731 479 031 nebo pastorační 
asistentky Lenky Pešatové, mob.: 732 867 310.

V pátek 7. října je svátek Panny Marie Růžencové, proto se již tradičně každé 
pondělí scházíme k modlitbě radostného růžence. Vždy v 17 hodin v kostele  
sv. Jakuba v Železném Brodě.
 Sv. Jan Pavel II. řekl: „Růženec je modlitba ze své podstaty směřující k míru.“ Letos 
při noci kostelů jsme mj. vysvětlili význam této modlitby – nejen „růžencové 
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Církevní orGanIzaCe

Po letní přestávce jsme opět připravili přednášku na aktuální téma z úst historika. 
Srdečně vás tedy zveme na přednášku PhDr. Jana Stříbrného na téma „Máme se 
bát budoucnosti?“, která se uskuteční ve středu 19. 10. 2022 od 18.15 hodin v aule 
SUPŠS v Železném Brodě. 
 Pan doktor Stříbrný u nás už několikrát přednášel, proto víme, že nás bude 
čekat obohacující večer. Srdečně zveme co nejširší veřejnost, nejen naše věrné 
návštěvníky akcí ČKA, na přednášku a následnou besedu na toto téma.

Několik informací o přednášejícím pro ty, co ho ještě neznají: 
PhDr. Jan stříbrný 

Jan Stříbrný se narodil 22. 7. 1950 v Radimi u Jičína v rodině soukromě 
hospodařícího rolníka, ukotvené v křesťanské víře a se třemi bratry 
a sestrou prožil klasické dětství venkovského kluka. Přitom občasný 
nátlak a šikany komunistického režimu přispěly ještě k posílení 
soudržnosti celé rodiny. 
 Po absolvování Střední všeobecně vzdělávací školy v Jičíně (1965–1968) byl přijat 
na Filozofickou fakultu University Karlovy, kde studoval obor dějepis – čeština. 
Studium ukončil v roce 1973 státní závěrečnou zkouškou a obhájením diplomové 
práce na téma „Podíl Československé národní demokracie na vzniku Národního 
sjednocení“. Po složení rigorózní zkoušky mu byl v roce 1990 přiznán titul doktora 
filozofie. 

akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

 Čka – Český ráj Železný brod

šňůry“. Na požádání opět vysvětlíme. 
 „…Maria, Matka, kterou Ježíš daroval nám všem, kéž je nám oporou na cestě  
a stále promlouvá k našemu srdci: Vstaň! Pohleď vpřed, pohleď k obzoru. Neboť Ona je 
Matkou naděje.“ (Z katecheze papeže Františka o Panně Marii)

s prosbou o cokoli se modlíme:
Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš náš hlas!

V nebezpečí a strádání přímluva Tvá nás ochrání.
Lidská kde síla bezmocná, Tvá kyne ruka pomocná;

neoslyš proseb dítek svých, k Tobě tak vroucně lkajících;
Matkou se ukaž laskavou, sešli nám v nouzi pomoc svou.
Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš náš hlas.

Amen
Lenka Pešatová
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akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

V letech 1974–1990 byl zaměstnán v ústředí Českého svazu protifašistických 
bojovníků, kde měl na starosti ústřední a okresní historicko-dokumentační komise. 
Získal tak značné zkušenosti v práci s pamětníky, dokumentaristy a historiky  
z centra i regionů. Přitom postupně rozvíjel svůj vyhraněný zájem o moderní  
čs. dějiny se zaměřením na historii druhého odboje. V letech 1990–1994 pracoval 
v Historickém ústavu Armády České republiky jako vědecký tajemník Památníku 
odboje a odborně se zabýval tematikou domácího demokratického odboje, 
perzekuce Židů a postavení církví v letech 1939–1945. V České křesťanské 
akademii působil od roku 1995. Kromě podílu na vedení ČKA (do ledna 2014 byl  
2. viceprezidentem) měl na starosti výzkumné projekty týkající se historie katolické 
církve, respektive ostatních křesťanských církví v letech 1939–1945. V uplynulém 
desetiletí se věnoval především projektu Martyrologium katolické církve v českých 
zemích ve 20. století a připravil dílo k vydání pod názvem „Mučedníci a oběti pro 
Krista“, které by mělo vyjít v letošním roce v nakladatelství Academia. 
 Byl členem různých odborných grémií (mj. vědecká rada Ústavu pro studium 
totalitních režimů), nadále spolupracuje s odbornými časopisy (revue Církevní 
dějiny) a institucemi (Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 
Konfederace politických vězňů). V prosinci 2015 byl jmenován čestným členem 
České křesťanské akademie.
 Převzato ze stránek ČKA-Český ráj, více na www.krestanskaakademie.cz.

za organizátory Martin Tomešek

  3. 10. Úřední den a ruční práce od 14 hodin 
  Připomínáme, že ruční práce budou každé pondělí v klubovně na Poříčí.
  5. 10. Schůze výboru od 14 hodin
12. 10. Klub ONKO–DIA od 14 hodin
 19.10. Poslední jednodenní výlet v tomto roce bude do obce Železnice, kde 
navštívíme vlastivědné muzeum se zajímavou expozicí, jak to vypadalo kdysi ve 
škole (mohli jste vidět v Toulavé kameře). V případě příznivého počasí vystoupáme 
na hrad Kumburk a podíváme se do Nové Paky (Suchardův dům, zkamenělé dřevo, 
mineralogické muzeum). Odjezd bude v 8 hodin od sokolovny. Cena za dopravu  
200 Kč a vstupné. Přihlášky od 1. 10. přijímá M. Minářová. Těšíme se na vaši účast.

Na listopad připravujeme předadventní posezení, které se uskuteční 23. 11. od  
13 hodin v klubovně na Poříčí.

V letošním roce jsme provedli výměnu členských průkazů a zjistili jsme, že se ještě 
43 našich členů nedostavilo a nezaplatilo členský příspěvek na rok 2022. Buďte tak 
laskavi a přijďte si kterékoliv pondělí do naší klubovny na Poříčí pro nový členský 
průkaz.

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

 rodinné centrum andílek 

strollering aneb tak trochu jiná procházka
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.

Herničky
Od října se naše pravidelné dílničky opět budou konat v centru vždy 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. 
Témata 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

akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

Do konce kalendářního roku připravíme plán na rok 2023. Máte-li podnětné 
připomínky, nové nápady na výlety, na výrobky, na další směr naší činnosti, sdělte 
své připomínky členům výboru. Budeme rádi, protože plán činnosti připravujeme 
pro vás a k vaší spokojenosti.
 Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. Sledujte 
aktuální informace ve vývěsce na tržnici. 
Krásný barevný podzim 

za výbor přeje Marcela Minářová

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
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Říjnové akce
  2. 10. Benefiční koncert (kostel sv. Jakuba Většího v Žel. Brodě)
15. 10. od 9 hodin Vánoční focení (centrum RC Andílek) – nutné tel. rezervace, 
  cena 400 Kč / 4 fotografie
15. 10. od 14 hodin Dráčkyáda (kostelík Na Poušti) – pouštění draků, občerstvení,  
  podzimní hrátky
29. 10. od 15 hodin Halloween párty (sokolovna) – strašidelná diskotéka, 
  balónková zvířátka, tance s animátorkou, strašidelné kostýmy,  
  vstupné: děti 50 Kč, dospělí 30 Kč

za RC Andílek Helena Simmová

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

Hned od začátku září zahájily svou oddílovou činnost všechny skautské oddíly. 
Potěšil nás zájem dětí, přišlo hodně nováčků. Věřme, že s dětmi prožijeme nový 
skautský rok naplno!
 V září se někteří z našich vedoucí vypravili do Lomnice nad Popelkou, kde místní 
skauti slavnostně otevírali svou novou klubovnu. V měsíci říjnu nás čeká tradiční 
akce – Memoriál Tomáše Hübnera, kterým uctíme památku našich skautských 
bratří, kteří byli komunistickým režimem v létě roku 1949 v předem přichystaném 
přepadení pod názvem „akce Jizerka“ zastřeleni. Tento memoriál naše středisko 
Údolí pořádá vždy na podzim první říjnovou sobotu, letos tedy 1. října. Tradici 
udržujeme od roku 1993, kdy jsme uspořádali první ročník. 
 Kdo z dětí třeba ještě váhá, přijďte se k nám podívat na některou ze schůzek, 
které se konají v naší klubovně v ulici Betlémská 733 Železný Brod (přes silnici 
naproti benzinové pumpy). V současné době u nás máme tyto oddíly:
 benjamínci (5–7 let): schůzky každou středu 16–18 hodin, kontakt: Lucie 
Arendášová-Alík, mob.: 723 826 512, mravenci@skaut.cz
 Vlčata a světlušky (8–11 let): schůzky každé úterý 16–18 hodin, kontakt: Roman 
Fotr-Říman, mob.: 776 633 723
 skauti a skautky (11–15 let): schůzky každou středu 16–18 hodin, kontakt: 
Michal Bareš-Komár, mob.: 773 876 575, komar@skaut.cz
 Ledňáček – zaměření na vodáctví (7–12 let): schůzky každý čtvrtek 16–18 hodin, 
kontakt: Hanka Kleinová-Bronťa, mob.: 774 182 675, skauti.splzov@seznam.cz

Hanka Kleinová-Bronťa

 skautské středisko údolí Železný brod
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ohlédnutí za 2. ročníkem seniorských her

sporT

 Tj sokol Železný brod 

Dne 8. září proběhla akce za krásného počasí. Senioři zvládli všech deset disciplín 
a poměřili si vzájemně jak pohybové, tak vědomostní znalosti. Všichni jsme prožili 
krásný a pohodový den. Jen škoda, že nás nebylo více. Veliké díky za pomoc při 
organizaci patří ZŠ Pelechovské a hlavně paní učitelce Roztočilové. 

Jaroslava Skrbková, starostka TJ Sokol Železný Brod 

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

 Fotbalový klub Železný brod

muži „a“
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“
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
2. 10. od 14 hodin vs. Doubí
16. 10. od 14 hodin vs. Turnov
30. 10. od 14 hodin vs. Ruprechtice

starší žáci
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
9. 10. od 13.45 hodin vs. Jilemnice
23. 10. od 10 hodin vs. Jablonec nad 
Nisou FA

Změny termínu vyhrazeny.

30



ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

oslavy 130 let T. j. sokol bzí  

badminton bzí Cup „o největšího melouna“

 T. j. sokol bzí

V letošním roce naše Tělocvičná jednota slaví 130 let od svého založení  
a 15. října v 16 hodin to oslavíme! Těšit se můžete na smyčcový soubor Vivace ze  
ZUŠ Železný Brod, představí se vám děti a ženy z T. J. Sokol Alšovice se svými 
sletovými skladbami a DS Tyl Železný Brod vám zahraje veselohru na motivy 
povídky Jana Wericha: Tři sestry a jeden prsten. Další kulturní a sportovní zážitky 
upřesníme. Dále se seznámíte s historií naší jednoty a Sokola vůbec a budete se 
moci pokochat dobovými fotografiemi nejen ze stavby sokolovny. Občerstvení 
zajištěno. Akce proběhne s podporou Města Železný Brod.

Přijďte si zasportovat a pobavit se 22. října od 13 hodin do naší sokolovny. Soutěží 
smíšené páry všech věkových kategorií, „O největšího melouna“ hrajeme systémem 
velmi zkrácených her (každý s každým). Pravidla vysvětlíme na místě. Startovné je 
300 Kč/pár, občerstvení v ceně. Hlaste se na e-mail: luchvali@seznam.cz nebo na 
mob.: 732 419 879. Vlastní rakety s sebou.

Lucie Chvalinová, předsedkyně  

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

InzerCe

osTaTní

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. 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

poděkování
Tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na akci Skleněné městečko v termínu  
17.–18. 9. 2022. Děkujeme, účinkujícím, stánkařům, neziskovým organizacím, 
členům městské policie, zvukaři a všem zapojeným subjektům – školám, muzeu, 
galeriím, firmám..., že i přes nepřízeň počasí se akce aktivně účastnili a svým 
přístupem vytvořili pro všechny návštěvníky domnělé „sluníčko nad hlavou“.

za pořadatele akce Alena Matějková 
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InzerCe

Inzerce plošná
černobílá uvnitř barevná obálka

62 × 44 mm (1/8 str.) – 500 Kč 74 × 53 mm (1/8 str.) – 800 Kč
62 × 90 mm (1/4 str.) – 800 Kč 74 × 105 mmm (1/4 str.) – 1 200 Kč

128 × 90 mm (1/2 str.) – 1 300 Kč 148 × 105 mm (1/2 str. se spadávkou 3 mm) – 1 900 Kč
128 × 183 mm (1 str.) – 2 200 Kč 148 × 210 mm (1 str. se spadávkou 3 mm) – 3 000 Kč

prodám byt v osobním vlastnictví 2+1 s lodžií, 59 m²
jiráskovo nábř., nádherný výhled, cena k jednání 2,6 mil. Mob.: 602 207 814.

36. ročník Mezinárodního festivalu 

Jazz pod Kozákovem 
odstartuje 1. října v 19 hodin 

v objektu Fabrika 1861 v semilech 
unikátním projektem FabRIKa MUsICa,
který vzniká ve spolupráci dvou subjektů 

– KC Golf semily a Fabrika 1861. 
Více info vč. vstupenek na 

www.jazzpodkozakovem.cz
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