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ÚVODní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
čas od času se nám stává, že se někdo obrátí na městský úřad s určitou žádostí nebo
přímo stížností na určitou akci nebo jev, které se vyskytují přímo na území našeho města.
Pochopitelně předpokládá naše rychlé řešení. Potíž je v tom, že daný jev nebo akce město
řešit nemůže, protože to není v jeho kompetenci, případně nemůže nakládat s dotčeným
majetkem, neboť ten je ve vlastnictví některé jiné instituce. Město se samozřejmě snaží
vstupovat do jednání s těmito institucemi, někdy s lepším, jindy s horším výsledkem.
Uveďme si několik příkladů.
Některým motoristům se nelíbí omezení dopravy a čas strávený čekáním na semaforech
při rekonstrukci opěrné zdi a vozovky ve Dvírkách. Tato silnice je však v majetku Ředitelství
silnic a dálnic, které má naplánováno svůj harmonogram prací a jejich finanční zabezpečení.
Objevují se dotazy, co bude s nádražní budovou. Ta je zatím majetkem Správy železniční
a dopravní cesty, pokud nebudou další majetkové přesuny v rámci ministerstva dopravy. Jak
je tato budova využita, jestli jsou jednotlivé místnosti prázdné či nikoli, takový přehled, snad
kromě v některých obdobích otevřené či zavřené restaurace, nemáme. Rozhodně nemíníme
v současné době uvažovat o případné koupi budovy.
Také nás trápí nedodržování předepsané rychlosti v různých částech města. Nemůžeme
však Policii ČR určovat, kdy a kde mají rychlost měřit. Mají své vlastní plánování. Snažíme
se řešit situaci alespoň občasným zapůjčením měřícího auta pro městskou policii. Jeho
zapůjčení není finančně bezvýznamné. Pokoušíme se rovněž dostat dotaci na jiný systém
registrace rychlosti projíždějících vozidel. Více dopravních značek omezujících rychlost ve
městě nemají v úmyslu povolit ani vlastníci komunikací, ani Policie ČR.
Málokdo ví, že 1. říjen je Mezinárodním dnem seniorů. Pro lepší péči o některé z nich jsme
získali tzv. sociální auto pro potřeby Pečovatelské služby. Platíme pronájem 1 Kč ročně
díky sponzorům, kteří si umístili reklamu na toto auto. Hlasy, že bychom měli ovlivnit výši
požadovaného příspěvku za reklamu na toto auto, odmítáme, protože bychom zasahovali
do podnikatelského záměru společnosti, která nám auto připravila a která je jeho vlastníkem.
Dá se říci, že velmi dobrá je v tomto směru spolupráce mezi dosavadním vedením kraje
a naším městem. Nejmarkantnějším příkladem je loňská oprava mostu přes Jizeru. Kraj
jako vlastník mostu pečlivě hlídal všechny termíny, aby se stavba zbytečně neprodlužovala
a snažil se vyhovět požadavkům města. Stejná situace je i u oprav silnic ve vlastnictví kraje.
Vedení kraje je vstřícné v jednáních ohledně možného přestěhování Základní umělecké
školy do budovy Domova mládeže, jež kraji patří, nebo v hledání řešení likvidace skládky
na Pěnčíně.
Jak vidno z pár příkladů, život ve městě a okolí ovlivňují jiné instituce více, než si, možná,
myslíme. A to jsme se ještě nezmínili o vodovodech, kanalizacích, telekomunikacích atd.
Rozhodně si nestěžujeme, budeme se vždy snažit vybojovat pro město výhodná řešení
v rámci možností.
Na okraj – v říjnu je také Mezinárodní den úsměvu. Tak – ať s úsměvem jde všechno lépe!
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod z 31. zasedání
konaného dne 29. 8. 2016
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 31. schůze Rady města Železný Brod
schvaluje uzavření Smlouvy o technické podpoře číslo TP17/16 k SW Vita, mezi VITA
software, s. r. o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO: 61060631 a Městem Železný Brod,
náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČO: 00262633
schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění technické podpory a aktualizace GIS č. 29/2016
mezi Městem Železný Brod a T-MAPY spol. s. r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 47451084
doporučuje zastupitelstvu Města Železný Brod schválit uzavření smlouvy s Libereckým
krajem ve věci zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od 1. ledna 2017
na delší časové období 3 let tj. pro období let 2017–2019
schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej vozu Škoda Octavia, RZ JNI 93-08 za cenu
11 750 Kč
schvaluje provozní řád sokolovny v Jirkově s úpravami jednotného značení sportoviště
a specifikací určené osoby
revokuje usnesení č. 204/30R/2016 ze dne 25. 7. 2016, kterým schválila převod částky
201 008,50 Kč z rezervního fondu do fondu investic a následné použití fondu investic
ZŠ Pelechovská na nákup elektrického konvektomatu a elektrického regenerátoru ve
výši 287 597 Kč a čerpání rezervního fondu ZŠ Pelechovská ve výši 73 674 Kč na nákup
potřebného vybavení ke konvektomatu
schvaluje rozebrání stávající loděnice SVČ Mozaika Železný Brod, příspěvková organizace
a schvaluje stavbu nové loděnice s altánem SVČ Mozaika Železný Brod a schvaluje převod
částky 122 050 Kč z rezervního fondu do investičního fondu SVČ Mozaika Železný Brod
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo „Oprava místní komunikace Záskalí ve městě Železný
Brod“ uzavřené mezi Městem Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod,
IČO: 00262633 a Technickými službami města Železný Brod s. r. o., Příkrá 140,
468 22 Železný Brod, IČO: 27260887 za cenu 835 051,25 Kč včetně DPH a souhlasí
s udělením výjimky z Vnitřní směrnice č. 1/2015 na akci Oprava místní komunikace Záskalí
odkládá rozhodnutí o souhlasu s předčasným smýcením porostu 2A5 na LHC Město Železný
Brod na pozemku p. č. 2518/1, k. ú. Železný Brod a ukládá odboru územního plánování ve
spolupráci s odborným lesním hospodářem zadání posudku o výši ztráty na hospodaření
vlivem předčasného smýcení porostu 2A5 včetně posouzení zdravotního stavu porostu
souhlasí s umožněním přístupu investora – Severočeské vodárenské společnosti, a. s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice – při provádění stavby „JN 037 034 Železný Brod, Jiráskovo
nábřeží – odstranění výusti JB 40 a rekonstrukce kanalizace“ na pozemky par. č. 807/1,
3280 k. ú. Železný Brod, v obci Železný Brod, které jsou ve vlastnictví Města Železný
Brod a schvaluje uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících
s rekonstrukcí vodního díla se společností Severočeská vodárenská společnost, a. s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469, kterou se Severočeské vodárenské
společnosti, a. s., umožňuje vstup a vjezd na příjezdné, průjezdné a vodovodem nebo
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kanalizací přímo dotčené pozemky parc. č. 807/1, 3280 k. ú. Železný Brod ve vlastnictví
Města Železný Brod za účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy vodovodu nebo
kanalizace
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4011801/
VB/01 mezi Městem Železný Brod, IČO: 00262633, náměstí 3. května 1, Železný Brod
a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, Teplice 405 02, IČO: 24729035, která
je zastoupena firmou BIMONT s. r. o. se sídlem České Mládeže 713/122, Liberec,
IČO: 47781262 pro zřízení věcného břemene na pozemek ppč. 1583/3 v k. ú. Hrubá Horka
bere na vědomí zápis z komise pro vzhled města ze dne 13. 6. 2016
souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu Příčná 334, Železný Brod
souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu Na Vápence 757, Železný Brod
souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu nábřeží Obránců míru 570,
Železný Brod
schvaluje udělení výjimky ze Směrnice pronajímání obecních bytů dle čl. 7, bod 4 písm. b)
a souhlasí s přihlášením do výběrového řízení o byt v Železném Brodě obálkovou metodou
schvaluje přidělení bytu č. 44 v DPS Železný Brod

Výběrové řízení – vedoucí odboru územního plánování
a regionálního rozvoje městského úřadu
Požadujeme: znalost souvisejících právních předpisů, znalost dotačních titulů a administrace
dotací, zkušenosti s investičními akcemi, znalost regionu, odpovědnost, dobré manažerské
a organizační schopnosti, koncepční uvažování, samostatnost
Nabízíme: zajímavou a odpovědnou práci, možnost podílet se na rozvoji města a regionu,
dobré platové ohodnocení (základní plat 16 440 Kč až 24 750 Kč, osobní příplatek až
12 000 Kč, příplatek za vedení a odměny za úspěšné plnění mimořádných nebo zvlášť
významných pracovních úkolů), možnost získání městského bytu
Uzávěrka přihlášek je 11. října 2016 ve 12 hodin. Výběrové řízení proběhne 14. října
2016. Nástup od 1. listopadu 2016 nebo dle dohody. Podrobnosti naleznete na úřední desce
města a na www.zeleznybrod.cz.
J. Haas, tajemník

Z odboru vnitřních věcí
Volby do zastupitelstev krajů 2016
Dle rozhodnutí prezidenta republiky č. 138/2016 Sb. ze dne 6. 5. 2016 se volby do
zastupitelstev krajů uskuteční v pátek 7. 10. 2016 v době od 14 do 22 hodin a v sobotu
8. 10. 2016 v době od 8 do 14 hodin.
Informace pro voliče
Aktivní volební právo (právo volit) do zastupitelstev krajů má státní občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 8. 10. 2016) dosáhne věku nejméně 18 let a je
přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

4

Překážkou ve výkonu volebního práva do zastupitelstev krajů (tedy nemožnost volit)
je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
nebo z důvodu ochrany zdraví lidu, anebo výkon základní nebo náhradní vojenské služby,
vyžaduje-li to bezpečnost státu, a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Městský úřad Železný Brod má pro volby do zastupitelstev krajů 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 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: 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 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, 914; 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: 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, 121 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 – Středisko volného času Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366, Železný
Brod pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Na Vápence; Nádražní;
Pelechov a č. e. 2
volební okrsek č. 5 – sokolovna, Hrubá Horka 55, Železný Brod pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Hrubá Horka; Malá Horka
volební okrsek č. 6 – budova bývalého občanského výboru, Horská Kamenice 74, Železný
Brod pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Horská Kamenice
volební okrsek č. 7 – hasičská zbrojnice, Jirkov 2, Železný Brod pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Jirkov; Střevelná
volební okrsek č. 8 – hasičská zbrojnice, Těpeře 68, Železný Brod pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Chlístov; Těpeře
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volební okrsek č. 9 – Dům s pečovatelskou službou, Bzí 82, Železný Brod pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Bzí; Splzov; Veselí
Voliči – státnímu občanu České republiky bude umožněno hlasování po té, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky. 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. 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. č. 483 333 953 nebo e-mailu k.velickova@zelbrod.cz,
řípadně 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 Městského úřadu Železný Brod, náměstí
3. května 1, budou hlasovací lístky připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 202 Městského
úřadu Železný Brod (1. patro budovy radnice A), Kateřina Veličková – přestupky, volby.
Kateřina Veličková, OVV – úsek přestupků a voleb

Z odboru životního prostředí
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Město Železný Brod ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r. o. pořádají
sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v neděli 2. října 2016.
Pelechov, motorest

8.30–8.40

ŽB, u odbočky k poliklinice

10.40–10.50

ŽB, Na Vápence, č. p. 762

8.45–8.55

ŽB, Malé náměstí

10.55–11.10

ŽB, Poštovní, č. p. 428

9.00–9.10

ŽB, Horecká (hřbitov)

10.55– 11.05

ŽB, Poříčí, Internát

9.20–9.30

Hrubá Horka, koloniál

12.40–12.50

Splzov, křižovatka

9.35–9.45

Střevelná, č. p. 39

12.55–13.05

Bzí, prodejna potravin

9.50–10.00

Jirkov, restaurace

13.10–13.20

Těpeře, sokolovna

10.05–10.15

Horská Kamenice, hasičárna

13.30–13.40

Chlístov, č. p. 33

10.25–10.35

Malá Horka, bus zastávka

13.50–14.00
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Sběr ambulantním způsobem (pojízdná sběrna) bude přistavena dle rozpisu na označeném
stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky. Přehled přijímaných
a nepřijímaných druhů odpadů a více informací získáte na Městském úřadě Železný Brod,
Odbor životní prostředí, tel.: 483 333 924, nebo Severočeské komunální služby s. r. o,
tel.: 483 312 403.

Objemné komunální odpady
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 2 × ročně odebírají objemné komunální odpady (katalogové
číslo 200307) v předem stanovených termínech bez ohledu na množství. Termíny jsou
stanoveny na jaře a na podzim.
Podzimní termín je stanoven na pátek 14. 10. a sobotu 15. 10. 2016. V pátek je pracovní
doba 9–18 hodin, v sobotu 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 se najednou dostaví více lidí.

Kontroly kotlů na pevná paliva
Dne 1. 9. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. V plném rozsahu
nahradil původní zákon č. 86/2012 Sb. a přinesl mnoho novinek v ochraně ovzduší. Mnoho
novinek je zajímavých pro podnikatele a živnostníky, jsou ale také novinky, které musí kromě
podnikatelů plnit každá domácnost, která pro otop používá spalovací stacionární zdroj na
pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, tj. i krbová kamna s výměníkem. Tyto
novinky přinášení mnoho povinností. V současné době je nejvíce diskutovaná povinnost
stanovená v § 17, odstavec (1), písmeno h):
„provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která je proškolena
výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci,
provozu a údržbě (odborně způsobilá osoba), kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,
a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení
této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je
instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.“ V § 41,
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radnice informuje
odstavec (15) je uvedeno, že provozovatel zdroje tepla je povinen zajistit provedení první
kontroly nejpozději do 31. 12. 2016.
Upozorňujeme, že uvedené hodnoty platí pro příkon, ne výkon. Teoreticky kotel o výkonu
8 kW při účinnosti 75% má příkon více jak 10 kW. Kotel o tomto výkonu pravděpodobně
neexistuje, ale krbová kamna s výměníkem ano.
Občany, kteří provozují takovýto zdroj tepla, bude asi teď zajímat, kde si mohou odborně
způsobilou osobu zajistit. Na stránkách Asociace podniků topenářské techniky (aptt.cz) je
uveden seznam těchto osob. Seznam je veden podle krajů, lze si nastavit i hledání podle
značky kotle. V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo
není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně
způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje.
Doufám, že si občané najdou tu správnou odborně způsobilou osobu a kontrolu svého
spalovacího zdroje si zajistí. Proto ještě jednou – hledejte na www.aptt.cz.
Pokud provozovatel neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně
způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího zdroje nebo
nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení
o provedení této kontroly tak, jak je zákonem vyžadováno, vystavuje se riziku uložení pokuty
až do výše 20 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající anebo až do výše 50 000 Kč,
jde-li o podnikající fyzickou osobu nebo osobu právnickou.
Miloš Pala, odpadové hospodářství MěÚ Železný Brod

Sečení pozemků není jen údržba, ale i ohleduplnost
„Vlastnictví zavazuje.“ Tak praví Listina základních práv a svobod a dále dodává: „Nesmí být
zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy.
Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou
zákonem.“
Možností, jak může neposečený pozemek způsobovat újmu druhým, je vícero. Nejen
kvetoucí traviny, ale i plevele a náletové dřeviny, které neudržovaný pozemek více a více
zarůstají, jsou významnými zdroji alergenních pylů, které znepříjemňují mnoha lidem život.
Plevele z takovýchto pozemků se šíří dále do okolí a zaplevelují pole, zahrady a jiné druhy
pozemků a zvyšují tak náklady na jejich údržbu. Pokud není pozemek udržován, je spíše jen
otázkou času, než se na něm začnou vyskytovat invazní druhy rostlin, které patří k hlavním
negativním faktorům snižujícím biodiverzitu původních ekosystémů, způsobují značné
ekonomické škody a mohou být nebezpečné pro zdraví lidí.
Vlastník neudržovaného pozemku se dostává do střetu zejména se zákonem č. 326/2004
Sb., o rostlinolékařské péči a se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Oba zákony umožňují
vlastníka neudržovaných pozemků sankcionovat. Pro všechny strany je však lepší, když
se vlastník pozemku vyhne „obtěžování“ ze strany úřadu tím, že své pozemky poseká
nejlépe dvakrát ročně, s ohleduplností na alergiky a jiné vlastníky pozemků, před kvetením
alergenních rostlin a plevelů.
Bc. Vítězslav Prchal, referent životního prostředí
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Z finančního odboru
Upozornění k platbě místního poplatku za odpady
Finanční odbor Městského úřadu upozorňuje občany, že dnem 30. září skončil termín pro
úhradu druhé splátky místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Pokud jste včas
nesplnili svoji poplatkovou povinnost, učiňte tak do konce měsíce října v pokladně Městského
úřadu v Železném Brodě nebo bankovním převodem na účet Města Železný Brod číslo
2225-0963249319/0800, vedeného u České spořitelny, a. s.. Nutné údaje pro platby bankovním
převodem pro občany s trvalým pobytem jsou: variabilní symbol 13371, konstantní symbol
0378, specifický symbol je pro každého poplatníka jiný a stálý, identifikuje jeho osobu.
Ti, kteří jsou si jistí, správností svého specifického symbolu, použijí údaje z předchozích
plateb, ostatní si tuto informaci mohou ověřit u správce poplatku telefonicky nebo e-mailem.
Kontakty pro sdělení správného specifického symbolu: telefon 483 333 955, 483 333 956,
e-mail: poplatek.odpady@zelbrod.cz. Pro zařazení platby je uvedení specifického
symbolu nezbytné! V případě neuhrazení poplatku jej správce poplatku může zvýšit až
na trojnásobek. Pro úplnost dodáváme, že pro rok 2016 byl stanoven poplatek ve výši 570 Kč
na 1 osobu, první pololetí 2016 ve výši 285 Kč bylo splatné do 31. 3. 2016, druhé pololetí
2016 ve výši 285 Kč je splatné do 30. 9. 2016.
Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru

Turistické informační centrum Žb
Otevírací doba
říjen–duben: po–pá 9–12 a 12.30–16 hodin, so 9–13 hodin
V pátek 28. října a v sobotu 29. října bude zavřeno.
Den vzniku samostatného československého státu je státní svátek České republiky,
který se slaví každoročně 28. října. Je daný § 1 zákona číslo 245/2000 Sb. Slaví se jako
připomenutí výročí 28. října 1918, kdy zástupci Národního výboru československého (muži
28. října) zveřejnili provolání o vzniku Československa a vydali zákon o zřízení samostatného
státu.

Aktuální předprodej vstupenek v TIC Železný Brod
a na www.evstupenka.cz
• 20. 10. od 19 hodin M. Becker: Už nikdy sám! (Divadlo Kalich)
• 11. 10. od 18 hodin Duo Yamaha (TV Šlágr)
• 15. 10. od 19 hodin repríza QUO VADIS, KABELKO? (DS Tyl Železný Brod)
• 8. 10. od 20 hodin koncert Tři sestry (sokolovna Bozkov)
• 4. 11. od 20 hodin koncert Arakain a Dymytry (sokolovna Bozkov)
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Turistické informační centrum Žb
Met opera
přímé přenosy Metropolitní opery New York začínají
(v částce 350 Kč je zahrnuta doprava zpět do Železného Brodu po skončení přenosu)
• 8. 10. od 17.45 hodin	R. Wagner: Tristan a Isolda – nová inscenace
• 22. 10. od 18.45 hodin W. A. Mozart: Don Giovanni
Akce se koná ve spolupráci s kinem Kino Jitřenka Semily.

Nově v prodeji
• Železný Brod, Skleněné městečko – omalovánky, nakl. OBLAK Blanka Kučerová
• pohlednice s erby, magnety, vizitka 152/3
• tričko MTO (pánské XL, L; dámské L, M), cena 250 Kč
• mapa Železný Brod, popisná a evidenční čísla (měřítko 1:5 000)
• různé druhy kalendářů 2017 (nástěnné: Železný Brod a okolí – foto Petra Balatková;
Český ráj – Nakl. RA Turnov, stolní: Český ráj – kresba Jiří Škopek; Skleněné obrázky,
z historie sklářské výroby v Libereckém kraji)
• V. a J. Měchurovi: V Jizerských horách – fotografická kniha

Novoroční výstup na Kozákov
Pro všechny „lenochy“ bychom rádi ve spolupráci s Autodopravou Novotný uskutečnili
„zájezd“ na Kozákov na akci Novoroční výstup 1. 1. 2017. Jednalo by se pouze o dovezení
zájemců co možná nejblíže pod vrchol Kozákova (cca do obce Komárov). Z Kozákova by již
každý musel po svých. Zjišťujeme zájem ze strany občanů o tuto novoroční službu. Zájemci
hlaste se do 30. 10. v TIC Železný Brod.

Sbírka šatstva pro humanitární účely
Český červený kříž místní skupina Železný Brod pořádá sbírku v pátek 21. října v čase
15–17 hodin a v sobotu 22. října v čase 9–11 hodin. Sbírka se uskuteční na Poříčí v budově
internátu. Vybíráme pouze čisté letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, látky, domácí potřeby, vatované i péřové přikrývky, polštáře, deky, spacáky,
obuv a hračky. Děkujeme.
Alena Matějková, referent

ŽELEZNOBRODSKÉ KOVOSOCHÁNÍ

sobota 29. října 2016 od 13 hodin

Železný Brod, areál Kotelny na Poříčí
Prezentace kovářského řemesla a umění, tvůrčí dílny pro veřejnost, výstava
kovových plastik, kulturní program pro malé i velké. Podrobný program
bude zveřejněn na plakátech.
Pořádají Miroslav Řídil a přátelé
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městské divadlo
DUO JAMAHA

úterý 11. října od 18 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Dobrá zpráva pro milovníky tradičních lidovek – přijede
k nám Duo Jamaha nejúspěšnější kapela a hvězda TV Šlágr.
Slovenské hudební Duo Jamaha působí na scéně v současném
složení – otec Alfonz a syn Marian Kotvanovci. Výběr písní této
hudební skupiny je multižánrový, pro všechny věkové generace
a je zárukou skvělé zábavy. Repertoár netvoří jen lidové
a taneční písně, ale i domácí a zahraniční hity nebo moderní
remixy. Sami Kotvanovci říkají: „Přijedeme zahrát všude tam,
kde potřebují hudbu a zábavu...“ a poprvé tak přijíždějí i do
Železného Brodu.
Pořadatel koncertu je Agentura Marie Kučerové. Není akce Města Železný Brod,
jedná se o pronájem prostor divadla.
Vstupné: 280 a 250 Kč, nelze uplatnit slevu ZTP, ZTP/P

M. Becker: UŽ NIKDY SÁM!
čtvrtek 20. října od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Veselá hra s Pavlem Liškou, Zuzanou Bydžovskou a Josefem Poláškem o fenoménu dnešní
doby, a to o osamělosti lidí ve velkoměstech v podání divadla Kalich Praha. Marc Becker
ve hře vystavěl poněkud bizarní situaci dnešních singles, kteří se snaží uniknout pocitu
osamělosti a najít si někoho, s kým budou sdílet svůj život. Přirozeným způsobem jim to
nejde, musí toho docílit promyšleným plánem, dokonce za hranicí zákona. A stane se ještě
něco daleko zvláštnějšího – po městě se najednou začnou ztrácet desítky občanů…
Více info na www.divadlokalich.cz
Vstupné 330 a 270 Kč
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městské divadlo
POHÁDKA Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY KŘEMÍLKA A VOCHOMŮRKY
úterý 25. října od 10 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Veselá pohádka plná hravosti, humoru
a písniček v podání divadla Scéna, Kuřim.
Daleko za lesem, na pasece. Pod stromy, pod
mechem a kapradím stojí pařezová chaloupka.
A kdo v ní bydlí? Dva roztomilí mužíčkové. Jeden
spíše hubeňour. Druhý spíše tlouštík. Křemílek
a Vochomůrka. Radostně spolu hospodaří.
Společně prožívají spoustu veselých a hravých
příhod. A... slyšíte? Z chaloupky se ozývá:
„Vochomůrko, vstávej“.
Pohádka pro děti z MŠ a pro maminky s dětmi na MD. Více info: divadloscena.cz
Vstupné 40 Kč

Připravujeme
divadla
• 11. 11. od 18 hodin Andělé v mém srdci (léčivé divadlo Gabriely Filippi) – Skutečné příběhy
žen, které od dětství komunikují s anděly a duchy.
• 2. 11. od 10 hodin Jak se stal Rumcajs loupežníkem (Hálkovo městské divadlo Nymburk)
– pohádka pro děti MŠ, 1.–3. třídy ZŠ
• 8. 11. od 10 hodin Komáři se ženili (Naivní divadlo Liberec)
• 11. 12. od 19 hodin Víš, přece, že neslyším, když teče voda (Agentura Harlekýn Praha) –
Tři směšné příběhy s Václavem Vydrou, Petrem Nárožným, Naďou Konvalinkovu a dalšími
ve vděčném věčném diváckém evergreenu.
koncerty
• 27. 11. od 19 hodin 1. adventní koncert: Vánoční galakoncert / Musica Dolce Vita –
Nejkrásnější skladby na harfu a flétnu doplněné mezzosopránem.

DS TYL Železný brod
QUO VADIS, KABELKO?

sobota 15. října od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Autorská hra Karla Svobody o lidech bez domova.
Hrají: Libor Bryknar – Profesor, Štěpánka Borovičková – Kabelka, Helena Mališová – paní
Daňková, Verča Jiřenová – Kráska, Jarda Hoření – Mistr, Jáchym Kořenský – Juchelka,
Olda Hudský – Jindříšek, Luboš Hudský – Drobeček.
Spolupracují: Dana Seidlová a Dana Cibulková – nápověda, Mirek Hanka – světla, Veronika
Jiřenová – hudební doprovod.
Vstupné: 50 Kč
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STUDIO HAMLET Železný Brod
Výstava obrazů na komíně
V pátek 19. srpna se v areálu
Kotelny na Poříčí uskutečnila
vernisáž obrazů našeho hereckého
kolegy Standy „Defúr“ Najmana.
Jeho obrázky na komíně určitě
potěšily každého, kdo na atypickou
vernisáž a výstavu přišel. A pro
nás, pro Hamlety, to byla příležitost
k dalšímu prázdninovému setkání.

Pojeďte s námi
V pátek 7. října 2016 jedeme do pražského Divadla bez hranic na představení divadelního
spolku DAVINCI. Pokud se vám občas stýská po školních lavicích, a nebo nevzpomínáte
na léta v nich strávená právě s nostalgií, pokud vám všechno připadalo bombastické, nebo
spíš praštěný a na hlavu postavený, prostě pokud někdy vzpomínáte, pak pojeďte s námi
na představení Skupinová nostalgie. Na všechno se dá koukat totiž i z jiné strany a všemu
se můžete smát…
V případě zájmu kontaktujte paní Zdislavu Bohuslavovou (mob. 721 692 370). Odjezd je
naplánován na 17. hodinu z náměstí, příjezd v pozdních nočních hodinách.

Zájezdová představení
V říjnu odehrajeme celkem tři představení: 1. října Erosenky ve Slané, v sobotu 15. října
Kytičku pro Emu ve Bzí a 21. října v Semilech opět Erosenky.

Připravujeme Noc divadel
Studio Hamlet Železný Brod se opět zapojí do evropského projektu Noc divadel. Uvidíte
dvě divadelní představení: hostující Lučany nad Nisou přijedou s vynikající komedií Zdeňka
Podskalského Žena v trysku století a Studio Hamlet odehraje představení Brodské erosenky.
Podrobný program bude zveřejněn v listopadovém zpravodaji. Noc divadel proběhne
v sobotu 19. listopadu 2016.
Zdislava Bohuslavová
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
Otevírací doba: úterý–neděle 13–16 hodin

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM LETNÍ SKLÁŘSKÁ DÍLNA 2012–2016
do 2. října

Městská galerie Vl. Rady
Sklářské sympozium Letní sklářská dílna má za sebou již pět úspěšných ročníků, jichž se
zúčastnily téměř tři desítky sklářských umělců z České republiky, Polska i Německa. V huti
sklářské školy tvořili umělci na společné téma „Prostřený stůl“. Na výstavě jsou zastoupena
díla všech dosavadních účastníků.

ŠANCE PRO ŽIVOT

12. října – 30. října
Vernisáž za účasti autora se uskuteční v úterý 11. října od 17 hodin

Městská galerie Vl. Rady
U příležitosti 70. výročí narození Jindřicha Štreita vás srdečně zveme na výstavu jeho
fotografií. Jindřich Štreit je přední český dokumentární fotograf a pedagog. Jeho hlavním
tématem je život na venkově, ale v posledním období se věnoval i těžké práci v továrnách,
sakrálním a mnoha sociálním tématům o drogově závislých, handicapovaných či o lidech
bez domova – právě o nich je naše výstava Šance pro život. Soubor 33 fotografií nám
zapůjčilo město Svitavy. Fotograf Jindřich Štreit tento soubor doplní vlastním souborem
s názvem Lidé bez domova.
Pár slov o autorovi:
Vystudoval gymnázium v Rýmařově (1963) a Pedagogickou fakultu UP
v Olomouci (1967). Po jejím absolvování se kromě své pedagogické
a fotografické činnosti věnoval veřejně prospěšné práci. Od roku 1974 vedl
galerii v Sovinci, od roku 1997 v Bruntále.
První impulz k fotografování dostal od otce. Účastnil se fakultních výstav a studium zakončil
první samostatnou výstavou (1967). V letech 1974–1977 absolvoval Školu výtvarné fotografie
v Brně. V roce 1982 se zúčastnil jako jediný fotograf nepovolené výstavy neoficiálních
výtvarných umělců na tenisových kurtech v Praze, kde jeho fotografie vzbudily pozornost
tajné policie. Byl vzat do vazby a posléze odsouzen k trestu odnětí svobody v délce deseti
měsíců s podmíněným odkladem na dva roky. Po propuštění z vězení nesměl Jindřich Štreit
učit. Nejprve pracoval v knihovně Okresního pedagogického střediska v Bruntále, ale po
uzavření soudního jednání musel odejít. Poté pracoval jako dispečer Státního statku. Ještě
intenzivněji se věnoval kulturní činnosti a fotografování. V listopadu 1989 byl rehabilitován
a v letech 1991–1994 byl zaměstnancem okresního úřadu a posléze muzea v Bruntále. Od
roku 1994 je samostatný fotograf.
V letech 1991–2003 externě vyučoval na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických
umění v Praze. Současně v letech 1991–1992 externě vyučoval na Vysoké škole výtvarných
umění v Bratislavě. Od roku 1991 až do současnosti vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie
Filozofickopřírodovědné fakulty Slezské univerzity v Opavě.
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V roce 2000 se habilitoval na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění
v Praze a stal se docentem pro obor fotografie. V roce 2014 mu Umělecká rada Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Bratislavě udělila titul doctor honoris causa.
Jindřich Štreit připravil více než tisíc sto autorských výstav a mnoha kolektivních se zúčastnil.
Vydal třicet knih a mnoho katalogů. Je zastoupen v nejvýznamnějších sbírkách (MOMA
New York, Národní galerie Washington, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Moravská
galerie v Brně a další). Více na www.jindrichstreit.cz.
V termínu 4.–27. listopadu se můžete těšit na výstavu obrazů manželů Jarmily a Jana
Smetanových.

Výzva
Od 3. prosince se uskuteční další ročník výstavy Skleněných betlémů. Rádi bychom tuto
výstavu obohatili o další zajímavé železnobrodské betlémy. Pokud máte doma betlém,
který jste ochotni na výstavu zapůjčit, pište na e-mail: galerie@zelbrod.cz nebo volejte na
tel. č.: 602 716 133, 483 333 925.
Lucie Chvalinová, referent

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vybíráme z programu KC Kino Železný Brod
Říjnový program železnobrodského kina bude ve znamení
především českých filmů. Novou komedii pro své diváky připravili
tvůrci oblíbených snímků Muži v naději a Ženy v pokušení. Film
Bezva ženská na krku (21. 10.) představí Ondřeje Vetchého v roli hrobníka, který „s ženskejma
definitivně skončil“. Nejspíš, ale jen do té doby, než mu cestu zkříží krásná učitelka v podání
Petry Hřebíčkové... Dále se v programu objeví nový film Tomáše Vorla Instalatér z Tuchlovic
(14. 10.). Tato „smutná komedie“ představí v první hlavní filmové roli Jakuba Koháka. A zdá se,
že to bude představení velmi nečekané. Dalším očekávaným snímkem je Ostravak Ostravski
(28. 10.) – film vycházející ze zápisků slavného českého blogera. V hlavní roli Igor Chmela,
člen populární Partičky.
Vrcholem říjnového programu bude, ale dozajista dlouho očekávané a s velkou slávou na
Karlovarském filmovém festivalu uvedené, filmové drama Anthropoid (7. a 8. 10.). Britský
pohled na jednu z nejvýznamnějších kapitol našich dějin představí v hlavních rolích slavné
hollywoodské herce Cylliana Murphyho a Jamieho Dornana. Vzhledem k diváckému očekávání
uvádíme film hned dvakrát.
Říjen ale samozřejmě není jen o českých filmech – milovníci šifer Dana Browna si jistě
nenechají ujít snímek Inferno (15. 10.) a v Dobrém kině se představí mj. hlavní vítěz již
zmíněného MFF Karlovy Vary, snímek Rodinné štěstí (11. 10.).
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.
David Pešek
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Městské muzeum v Železném Brodě
Sklářská i národopisná expozice Běliště jsou v měsíci říjen otevřeny:
sobota–neděle 9–12 a 13–16 hodin. Vstupné na výstavy je v rámci vstupného do muzea.

SKLENĚNÉ FIGURKY MILOSLAVA JANKŮ
do 30. října

Městské muzeum v Železném Brodě, sklářská expozice
V letošním roce uplyne sto let od narození malíře a sklářského
výtvarníka Miloslava Janků. Z jeho bohaté malířské a sklářské
tvorby vybíráme malý kousek v podobě skleněných figurek,
které navrhl během svého působení v Železnobrodském
skle.

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM LETNÍ SKLÁŘSKÁ DÍLNA 2016
8. října – 29. ledna 2017

Městské muzeum v Železném Brodě, sklářská expozice
Práce účastníků letošního ročníku sklářského sympozia Letní sklářská dílna můžete vidět
ve sklářské expozici. Pozvání na jubilejní pátý ročník LSD přijali Anna Polanská, Lucie
Kořenská-Švitorková, Karolína Kopřivová a Jakub Berdych st.

IVANA KANTŮRKOVÁ – IN MEMORIAM
8. října – 20. listopadu

Městské muzeum v Železném Brodě – Běliště
Výstava kreseb Ivany Kantůrkové (*1960, †1984). Grafička a ilustrátorka studovala na
Hollarově střední odborné škole výtvarné v Praze a ve speciálce prof. Čepeláka na AVU
v Praze. Z grafických technik si oblíbila lept a suchou jehlu. Její práce byly inspirovány
indickou kulturou. V roce 1981 získala první místo v kategorii mladých výtvarníků v SintNiklaas, roku 1984 medaili na výstavě exlibris v Malborku.

další pozvánky ze žb a okolí
OLDIES PARTY

sobota 1. října od 20 hodin

Těpeře, sokolovna
Skvělou hudbu z 60.–90. let k tanci a poslechu bude hrát DJ Brožek.
Vstupné 50 Kč
Pořádá T. J. Sokol Těpeře
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další pozvánky ze žb a okolí
HRÁTKY S PAMĚTÍ

úterý 18. října od 10 hodin

Dům s pečovatelskou službou Železný Brod (ul. Obránců míru)
Sociálně-aktivizační služba pro seniory. Trénink paměti s lektorem Zdeňkem Chourou,
pracovníkem v sociálních službách a členem České alzheimerovské společnosti. Dobrou
náladu a tužku s sebou.
Následující termíny hrátek pro rok 2016 jsou: 22. 11. a 13. 12. (Možná změna termínu
vyhrazena.)
Vstupné 15 Kč
Pořádá Odbor sociálních věcí MěÚ Železný Brod

PORADENSKÝ DEN PRO PEČUJÍCÍ RODINY (PŘEDNÁŠKA)
středa 19. října od 13 hodin

Železný Brod, budova radnice „B“(zasedací místnost, 3. patro)
Péče o blízkého člena rodiny je nejen fyzicky, ale především psychicky náročná, a proto je
důležité se podělit o starosti a v rámci možností rozdělit péči mezi více osob.
U pečujících osob stále přetrvává trend strachu a studu se zeptat, nebo dokonce požádat
o pomoc, když dochází síly. Pomoc tam, kde je potřeba, je dnes snadné a patří k tomu
také Poradenské dny. Přímá péče vyžaduje nastavit pravidelné každodenní rituály a zajistit
diagnostiku, protože to pomůže nejen pečujícímu, ale i nemocnému. Také je dobré mít
k dispozici seznam nejbližších poskytovatelů sociálních služeb. Patříte i vy mezi pečující
osoby? Nebojte se tedy přijít zeptat, poradit a podělit se o své zkušenosti. Jste na konci
svých sil? Neberte to jako své selhání, ale jako odhodlání udržet blízkého člověka doma.
Bližší informace vám v případě zájmu sdělí na odboru sociálních věcí MěÚ Železný Brod,
Bc. Eva Sasková, tel.: 483 333 928. Těším se na vaši osobní účast.
Zdeněk Choura, lektor

OTÁZKY SOUČASNÉ KŘESŤANSKÉ IDENTITY
středa 19. října od 18.15 hodin

aula sklářské školy Železný Brod
Po delší pomlce jsme na přednášku získali opět pana Prof. RNDr. Jana Bednáře, CSc.
vysokoškolského učitele, který tentokrát přejde z technické oblasti trochu na filozofické
zamyšlení.
Většině frekventantů přednášek ČKA není zapotřebí přednášejícího představovat, byl u nás
už několikrát. Avšak pro ty, kteří se ještě neměli příležitost s ním setkat, připojuji několik
informaci.
Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (*1946 Benešov)
Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy (dále jen UK) v Praze,
obor Meteorologie a klimatologie. Působí od roku 1970 jako vysokoškolský profesor na
Matematicko-fyzikální fakultě UK, od roku 1991 jako docent, od roku 1997 jako profesor.
V letech 1997–2000 zastával post předsedy Akademického senátu UK, byl také prorektorem
pro studijní záležitosti UK. V současné době je místopředseda Rady vysokých škol.
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další pozvánky ze železného brodu a okolí
Od roku 1990 je činný v České křesťanské akademii, kde od roku 1996 působil ve funkci
1. viceprezidenta. Aktivně se podílí na vydávání časopisu Universum. V Občanské sdružení
„Ochrana kvality ovzduší“, vydávající časopis Ochrana ovzduší je rovněž v redakční radě.
Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí něco dovědět o aktuálních otázkách dnešní doby,
nebo se i kriticky zapojit do závěrečné debaty s přednášejícím, určitě nebudete svého času
litovat. Těšíme se na společný večer s vámi.
Ing. arch. Martin Tomešek
Pořádá místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj

FILIP / SEVEN

pátek 21. října od 19.30 hodin

Železný Brod, MC Korint
Mladoboleslavská kapela SEVEN je u nás v obci mimořádně oblíbená. Proto jsme kapelu
pozvali se znovuobnoveným projektem FILIP, ve kterém působí v čele s Filipem Šubrem.
Zazní jeho nové i starší autorské pop rockové songy. V programu dále zahrají kapely Manu
(pop-rock, Česká Lípa), Clox! (funk rock, Praha), Snap Call (rock and roll, Turnov).
Vstupné: 100 Kč a 120 Kč
V sobotu 10. 12. se od 19.30 hodin můžete těšit na pátou episodu Goodfellas In The House.
Pořádá Faking Bookings

ČÍNA S BATOHEM NEJEN PO SEČUÁNSKU
pondělí 24. října od 18 hodin

KC Kino Železný Brod
Cestopisná přednáška Petr Kvardy a Pavla Chluma, kteří vás provedou celkem dvanácti
provinciemi nejlidnatější země světa. Na své cestě ušli 160 km pěšky, 500 km se plavili
lodí, 2 500 km jeli autobusy a 3 000 km strávili ve vlaku. Po příletu do Pekingu se prošli
po Čínské zdi, navštívili Zakázané město i Náměstí nebeského klidu, taoistický klášter
u Hunyuanu i historická městečka YingXian a Pingyao. Neopomenuli ani Terracotovou
armádu či rezervaci, kde se chovají vzácné pandy velké. Můžete se těšit na spoustu zážitků,
které vám cestovatelé barvitě popíší.
Pořádá IKS Železný Brod

VZPOMÍNKOVÝ AKT U POMNÍKU TGM
pátek 28. října od 10 hodin

Železný Brod, ul. Masarykova
Vzpomínkový akt u příležitosti 98. výročí se uskuteční u pomníku TGM v Železném Brodě.
Položeny budou květiny a společně symbolicky zavzpomínáme na „tatíčka naší vlasti“.
Samostatný československý stát byl vyhlášen 28. 10. 1918. Jednalo se o jeden
z nástupnických států rozpadlého Rakousko-Uherska. Tehdejší Československo zahrnovalo
území Čech, Moravy, Slezska (konkrétně jeho jihovýchodní část, tzv. České Slezsko),

18

Slovenska a Podkarpatské Rusi (dříve nazývané Horní Uhry.)
Vzniku První republiky vděčíme i prvnímu prezidentu –
TGM – Tomáši Garrigue Masarykovi. Oficiální označení
Československá republika vydržela v různých obměnách až
do roku 1989, s výjimkou dob válečných, kdy byl používán
název Česko-Slovenská republika a následně v dalších
obměnách jako socialistická či federativní. Od roku 1945 (tj.
po 2. světové válce) se naše území skládalo z Čech, Moravy,
Slezska a Slovenska, již bez Podkarpatské Rusi (někdy též
nazývaná jako Zakarpatská). Další dělení republiky nastalo
v novodobých dějinách – na Českou republiku a Slovensko
v roce 1993.
Tomáš Garrigue Masaryk (*1850 Hodonín, †1937 Lány) byl státník, politik, filozof
a pedagog, první prezident Československé republiky. Za jeho zásluhy o stát mu parlament
udělil titul „Prezident Osvoboditel“ a celkem sedmnáctkrát byl navržen na Nobelovu cenu
míru.
zdroj Wikipedie
Pořádá IKS Železný Brod

Muzeum a galerie Detesk
Ve výstavním prostoru na náměstí 3. května v Železném Brodě pokračujeme v pořádání
výstav. Převládají setkání s tvorbou umělců žijících a tvořících v našem kraji, ale o prázdninách
byla návštěvníkům města nabídnuta také výstava klasiků české krajinomalby.

MILOSLAV JANKŮ 1916–1994–2016

do 16. října, po–ne 9–17 hodin

Muzeum a galerie Detesk
Výstava obrazů a skla ke 100. výročí
umělcova narození.
Ve čtvrtek 25. srpna si první návštěvníci prohlédli
obrazy, kresby a sklo železnobrodského malíře
a sklářského výtvarníka Miloslava Janků, od
jehož narození letos uplynulo sto let. Výstava se
soustředila na tvorbu od poloviny 70. let do smrti,
protože ta zatím v tak reprezentativním výběru
představena nebyla. Prokázala, že byl výtvarně
činný až do konce a jeho odchod byl předčasný.
Pořádá IKS Železný Brod
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další pozvánky ze žb a okolí
Od 20. října bude k vidění výstava dalšího známého malíře. Richard Náhlovský (*1957
Turnov), absolvoval sklářskou školu v Železném Brodě a AVU v Praze u profesora Františka
Jiroudka. Několik let žil a tvořil v Mariánských Lázních, přesto se každoročně vracel do
Českého ráje a Pojizeří a s výsledky tvůrčích pobytů seznamoval na několikadenních
výstavách v Rovensku pod Troskami. V roce 2007 se zabydlel na jižním svahu Kozákova,
nedaleko Votrubcova lomu, známého naleziště polodrahokamů, především achátů, odkud má
skvělé pohledy do kraje. Krajina Českého ráje je hlavním zdrojem podnětů pro jeho malbu,
ne však jediným, protože inspirovat se nechává také drahými kameny. Nenapodobuje je, ale
neskrývá, že jsou pro něj důležitým inspiračním zdrojem, že mu pomáhají vytvářet fantaskní
malby. Výstava Richarda Náhlovského bude přístupná až do 11. prosince, proto se k ní
v listopadovém zpravodaji vrátíme.
Antonín Langhamer

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Otevírací doba: úterý–pátek: 9–17.30 hodin

Týden knihoven 3.–7. 10. 2016
V rámci týdne knihoven nabízíme:
• bezplatnou registraci nových čtenářů
• odpuštění poplatků za upomínky
• vyřazené knihy a časopisy zdarma
• soutěže pro děti, hraní deskových her,
malování a tvoření vlastního leporela
Od října bude spuštěna nová služba – SMS čtenářům. Jedná se o službu integrovanou
do našeho automatizovaného knihovního systému, která automaticky odesílá čtenářům na
telefon oznámení o rezervovaných knihách či upomínkách. Prosíme čtenáře, kteří nemají
e-mailovou adresu, o sdělení telefonního čísla, abychom novou službu mohli efektivně
využívat.

Kaleidoskop Jana Rejžka – 31. 10. 2016
Srdečně vás zveme v pondělí 31. října od 17.30 hodin do auly sklářské školy. Uskuteční
se zde poslechový hudební pořad napříč hudebními žánry se známým hudebním kritikem
a publicistou Janem Rejžkem, dlouholetým redaktorem časopisu Melodie a autorem několika
knih o hudbě.
Dana Hudíková a Irena Matoušová
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Plán na říjen
3. 10. po
Úřední den od 14 hodin.
12. 10. pá
Celodenní výlet do skanzenu Zubrnice a zámku Libochovice. Doprava 		
			
230 Kč a 250 Kč, vstupné 50 Kč a 60 Kč.
			Odjezd v 7 hodin od sokolovny v Železném Brodě.
17. 10. po
Ruční práce od 14 hodin.
			
Upozorňujeme, že se scházíme každé pondělí ve 14 hod v klubovně
			
na Poříčí. Stále hledáme šikovné ruce a dobré nápady,
			
připravují se výrobky na vánoční trhy.
19. 10. st
Klub ONKO – DIA od 14 hodin
Nepřehlédněte – změna programu. Šlápoty, které se uskuteční 9. 11. budou mít jiný program. Je
domluvená návštěva jeskyní v Bozkově. Vstupně 80 Kč (nad 65 let), ostatní 100 Kč. V Bozkově
bude zajištěn program na celé odpoledne a pojedeme zvláštním autobusem. Organizátor
a přihlášky p. Petružálková.
Informace pro zájemce o jarní Harkány 2017. Termín 21.–30. 4. 2017 zůstává, měníme
pouze hotel. Vzhledem k tomu, že v hotelu Dráva, kde jsme chtěli být ubytováni, mají
problémy se stravováním, vracíme se do hotelu Korona, který již dobře znáte. Zatím počítejte
s částkou 8.550 Kč, je ale orientační a neměla by být vyšší. Sledujte vývěsku na tržnici,
kde budou aktuální informace. Pokud budete chtít pojištění, prosím, nahlaste. Celou částku
budeme vybírat začátkem prosince. Zajistíme opět autobus ze Železného Brodu za smluvní
cenu – bude se platit zvlášť na jaře. Přihlášeno je již 28 osob. Pokud máte zájem, hlaste se
ve dvojicích na níže uvedených telefonních číslech do 31. října.
Kontakt: Jana Mullerová, mob.: 733 242 475, Lenka Mastníková, mob.: 704 733 547,
e-mail: mullerova.joh@seznam.cz.
Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. Sledujte aktuální
informace ve vývěsce na tržnici.
Krásné babí léto za výbor přeje Marcela Minářová
Ohlédnutí za výletem do Krkonoš
Desátého srpna jsme vyjeli autobusem na Vrbatovu boudu a odtud jsme se vydali přes
Pančavské vodopády, Ambrožovu vyhlídku, Labskou boudu, k prameni Labe, Labskou louku,
na Vrbatovu a Hančovu mohylu. Počasí nám přálo i nepřálo. Mraky, které se povalovaly nad
vrcholky Krkonoš, postupně je odhalovaly a zahalovaly a tak ukázaly, zejména fotografům
neskutečné a velmi zajímavé výhledy. Déšť jsme přečkali na Labské boudě s dobrým čajem
a jídlem. Výlet, díky počasí, byl jeden z nejhezčích. Příroda nás stále překvapuje a bude
překvapovat. Děkujeme.
Nadšené účastnice výletu
Kontakty: neslysici@post.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233,
M. Paldusová: 724 462 219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 480 018 774,
724 531 270, M. Flajšmanová: 721 861 515
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sport
TJ Sokol Železný Brod – oddíl volejbalu
V průběhu letní sezóny jsme se účastnili několika turnajů, jak v kategorii žen, mužů i tzv.
mixů. Uspořádali jsme turnaje i v plážovém „beach“ volejbale.
Následující sezónu budou ženy i muži hrát krajský přebor I. třídy Libereckého kraje. Ženy
obhajují vítězství v soutěži a muži umístění ve střední části tabulky.
Rozlosování domácích dvojutkání pro říjen 2016:
ženy: utkání v sále sokolovny			 muži: utkání v hale
8. 10. vs. TJ Slovan Varnsdorf			
8. 10. vs. TJ Sokol Tesla Stráž n. Nisou
15. 10. vs. TJ Jiskra Nový Bor			
22. 10. vs. TJ Sokol Mnichovo Hradiště
22. 10. vs. TJ Turnov				
29. 10. vs. TJ Jablonex Jablonec n. Nisou		
Začátky všech utkání jsou vždy od 10 hodin a cca od 13 hodin.
Na všechna domácí utkání budete upozorněni na městských plakátovacích plochách.
O výsledcích vás budeme informovat v následujícím vydání zpravodaje. Sportu zdar
a volejbalu zvláště.
Jarda Paldus, za oddíl volejbalu

Rozpis mistrovských fotbalových zápasů
Železný Brod, fotbalové hřiště
muži „A“ – krajský přebor
1. 10. vs. Sedmihorky (16.30 hod.)
15. 10. vs. Skalice (16 hod.)
29. 10. vs. Hrádek nad Nisou (14.30 hod.)
muži „B“ – okresní přebor
9. 10. vs. Plavy (16 hod.)
23. 10. vs. Josefův Důl (15.30 hod.)
5. 11. vs. Nová Ves (14 hod.)

dorost U17 – krajský přebor
1. 10. vs. Višňová (10 hod.)
30. 10. vs. Vesec (10 hod.)
starší žáci – krajský přebor
22. 10. vs. Liberec Rapid (9.30 hod.)
mladší žáci – 1. A., krajská soutěž
22. 10. vs. Liberec Rapid (11.15 hod.)

TJ Sokol Železný Brod – oddíl volejbalu
Nábor dětí do přípravky
Nábor pro děti ve věku 6–8 let proběhne ve středu 5. října od 16.30 hodin v sokolovně
v Železném Brodě. S sebou si přineste boty do tělocvičny, sportovní oblečení a pití.
Těšíme se na Vás.
Hýblová Žaneta
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Podzimní prázdniny: 26.–27. 10. 2016

Základní škola Pelechovská
Novinky ze ZŠ Pelechovská
Slunečným čtvrtečním ránem začal nový školní rok. Pro 26 prvňáčků se stal velkým životním
krokem, neboť se poprvé mohli pyšnit titulem žák/žákyně. Tuto roli přijali s úsměvem na
tvářích, ale i s určitou obavou, kterou s sebou nese strach z neznámého. Avšak po prvních
povzbudivých slovech, které společně s panem ředitelem Mgr. Milanem Hlubučkem
a místostarostou Mgr. Ivanem Mališem pronesla Eva Vozková, z žáků spadla veškerá
nervozita. Poté si již třídu převzala třídní učitelka Daniela Petříčková, která netajila nadšení
z rozzářených dětských očí. Prvňáčkům tímto přejeme úspěch a radost z nových poznatků.
Rodiče žádáme o trpělivost a zároveň i o pečlivost při přípravě svých malých školáčků.
Prázdninový provoz s sebou přináší mnohé opravy, rekonstrukce a údržby. Co tedy čekalo žáky
a zaměstnance po příchodu do školy? Byly vymalovány četné prostory školy, zastaralá linolea
v šesti učebnách byla nahrazena novými, dále došlo k zabezpečení prostor budovy MVD,
byl pořízen stylový nábytek do první třídy a do nově zřízené speciální třídy S3. Keramickými
tabulemi byla osazena nová učebna cizích jazyků. Velkou proměnou prošla i jídelna a kuchyň.
Prostory před jídelnou mají zrekonstruovány
umývárny – stará stěna s umyvadly byla
obložena a nahrazena novými. Vzhled
a komfort stravování zvýšila nová hliníková
vydávací okénka a nerezové pulty. Kvalitní
a nápadité obědy jsou již nyní připravovány
v konvektomatu s regenerátorem. Za
jehož nákup a bezproblémovou instalaci,
spojenou
s
rekonstrukcí
vodovodu
a kanalizace, děkujeme Městu Železný Brod
a pracovníkům OÚPRR.
Další novinkou, tentokrát v šestém ročníku,
je výuka matematiky dle Prof. Hejného,
kterou jako jedna z mála škol již vyučujeme
i na druhém stupni ZŠ. Více informací
o naší škole se dozvíte na našich webových
stránkách www.zspelechovska.cz.
Zaměstnancům, žákům, rodičům a přátelům
naší školy přejeme klidný a úspěšný školní
rok 2016/2017.
Mgr. Milan Hlubuček a Mgr. Tomáš Hartl,
vedení ZŠ Pelechovská
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Základní škola Školní
Novinky ze ZŠ Školní
ZŠ Školní přivítala ve čtvrtek 1. září 2016 celkem 34 prvňáčků. Všem přejeme, ať se jim
v naší škole líbí. Ostatní žáky v průběhu nového školního roku opět zapojíme do několika
olympiád a sportovních soutěží a věříme, že budou natolik úspěšní jako v loňském školním
roce 2015/16.
Aleš Hnídek, ředitel ZŠ Školní

Republikové finále atletického čtyřboje základních škol
Pětice chlapců ze ZŠ Školní
se
17.
června
zúčastnila
republikového finále v atletickém
čtyřboji. Účast si chlapci úspěšně
vybojovali v Jablonci n. Nisou na
okresním kole a poté ve Stráži
pod Ralskem na kole krajském.
V Břeclavi je pak čekala těžká
konkurence. Nakonec obsadili
Petr Čech, Stanislav Barna,
Matouš Zeidler, Jakub Rodgers
a Dmitry Chyzhmar celkové
jedenácté místo ze všech
základních škol v ČR. Pokud
vezmeme v potaz, že některé
základní školy přímo spolupracují
s atletickými oddíly a ani jeden z žáků naší úspěšné pětice není a nebyl atletem, tak jde
o obrovský sportovní počin. Nejvíce se zasadil o postup Dmitry Chyzhmar, který zvítězil
v jednotlivcích na okrese i na kraji, na republice skončil dvanáctý. Jeho nejlepší výkony:
60 m 7,1 s; 1000 m 3:12,7; dálka 575 cm; koule (4 kg) 11,70 m.
Atletický čtyřboj se skládá z běhů na 60 m a 1000 m. Dále si pak sportovec volí mezi skokem
do výšky a skokem do dálky. A ještě volí mezi hodem míčkem a vrhem koulí. Výkony jsou
přepočítány podle desetibojařských tabulek na body. Z pětičlenného týmu se sečtou vždy
čtyři nejlepší závodníci. Všem chlapcům gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy
a doufáme, že mladší generace naváže na jejich atletickou jízdu snů.
Jan Lufinka
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Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 20. října 2016 se ve sklářské škole koná Den otevřených dveří. Srdečně
zveme zájemce z řad žáků základních škol a jejich rodiče, pedagogy a výchovné poradce
z místních i okolních škol, aby školu navštívili a seznámili se s jejím chodem. Na základě
osobní návštěvy si můžete vytvořit ucelenou představu o studiu uměleckých oborů (Design
skla a Produktový design). Svou činnost v laboratořích a dalších odborných učebnách
představí také obor Aplikovaná chemie. Další pedagogové jsou připraveni předat informace
k oboru Technologie skla, který je zvýhodněný finančním stipendiem pro žáky. Pedagogové
a studenti sklářské školy budou návštěvníkům k dispozici od 8 do 16 hodin.

Přípravný kurz
Kurzy pro uchazeče o studium výtvarných oborů budou probíhat až do termínu talentových
zkoušek (leden 2017). Kurzy se zaměřují na kresbu, malbu, modelování a navrhování.
Poskytujeme rovněž konzultace k domácím pracím. Přípravný kurz pro obor DESIGN
SKLA: každé úterý od 14–17 hodin. Přípravný kurz pro obor PRODUKTOVÝ DESIGN bude
každé pondělí od 14–17 hodin. Zájemci se přihlašují telefonicky do školy: 483 346 162 nebo
mailem: hasek@supss.cz. Poplatek za celé odpoledne činí 50 Kč.

Hravé experimentování v chemické laboratoři 2016/2017
Chemický kroužek je opět tady! Za odborného vedení učitelů oboru Aplikovaná chemie
žáci 8. a 9. tříd ZŠ poznají, že chemie je zajímavá, má systém a při jeho pochopení není
zase až tak těžká. Demonstrační pokusy s teoretickým zdůvodněním budou následovány
vlastní prací žáků dle poskytnutého návodu. Kroužek bude probíhat od října do dubna, 1× za
2 týdny, vždy ve čtvrtek od 16.30 hodin do cca 18.00 hodin, podle náročnosti práce. Cena
kroužku na celý školní rok je 650 Kč. Kapacita je maximálně 20 žáků. Informace a přihlášky
u Ing. I. Vosáhlové na mob.: 603 997 802, nebo vosahlova.supss@seznam.cz.

Projektové dny aneb chemické laboratoře pro žáky ZŠ
Sklářská škola i v letošním školním roce nabízí učitelům chemie a jejich žákům možnost
vyzkoušet si práci v chemické laboratoři pod dohledem svého třídního učitele a odborných
učitelů naší školy. Témata i termíny laboratorní práce se mohou předem individuálně
dohodnout telefonicky nebo mailem: 483 346 162, sekretariat@supss.cz.

Tvůrčí dílny pro žáky základních škol
Tvůrčí dílny určené především žákům 7. – 9. tříd ZŠ jsou připravené i letos! Naše škola
nabízí odpolední kurzy zdarma. Žáci základních škol si mohou vyzkoušet kreativitu
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v těchto sklářských disciplínách: tvorba skleněných figurek a perlí, tvorba skleněné bižuterie
a technika rytí skla. Účastníci Tvůrčích dílen projdou postupně všemi třemi kurzy. Termíny
připadají vždy na pondělí: 7. 11., 14. 11., 21. 11. a 28. 11., od 16 do 18 hodin. Přihlašování
zájemců je možné do 28. 10. 2016. Kontakt: sekretariat@supss.cz nebo tel.: 483 346 162.

Výměna původních, bezmála stoletých, oken
Projekt výměny oken sklářské školy se připravuje více než dva roky. Nyní se škola ocitá na
počátku realizace výměny, která proběhne od 26. 9. do 15. 12. 2016. Původní okna ve staré
budově budou nahrazena dřevěnými či dřevohliníkovými euro-okny. Výměna oken, od které
se slibuje zejména zlepšení komfortu a úspora energií, je financována Libereckým krajem
ve výši 14 milionů korun.

Základní umělecká škola Železný Brod
Novinky ze ZUŠ
V letošním školním roce naše ZUŠ slaví šedesátileté výročí založení školy. V rámci oslav
nabídneme veřejnosti mnoho kulturních akcí. Oslovili jsme naše významné absolventy
a v průběhu roku vám je představíme při jedinečných koncertech. Naši žáci a studenti vám
budou přinášet radost na menších i větších školních i mimoškolních akcích.
Srdečně vás na všechny naše chystané akce zveme a budeme rádi, když s námi budete
slavit naše výročí svou přítomností. O chystaných pořadech se vždy dozvíte ve zpravodaji,
na našich webových stránkách a samozřejmě na nástěnkách a plakátech.
ZUŠ srdečně zve na první letošní Žákovské matiné, které se uskuteční v úterý 18. října
2016 od 17 hodin v obřadní síni budovy radnice. Při malém školním koncertu se představí
začínající i pokročilí žáci.
Mgr. Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ

TE DEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA
neděle 30. října od 18 hodin

Železný Brod, kostel sv. Jakuba Většího
Srdečně zveme na první koncert v rámci oslav šedesátého výročí založení ZUŠ. Koncerty,
které se v předešlých letech konaly jako cyklus „ZUŠKA PŘEDSTAVUJE“ se letos budou
konat s podtitulem „ZUŠKA SLAVÍ“.
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RC ANDÍLEK Železný Brod
Herna pro děti
Od 1. října pro vás otevíráme
hernu pro děti. Najde ji
v prostorech ZŠ Pelechovská,
Pelechovská 800, Železný Brod. Nevíte-li, kam jít s malými dětmi, když je venku ošklivo?
Řešíte, co s nimi podniknete v sychravých či zimních měsících? Chcete se poznat s dalšími
maminkami a najít dětem nové kamarády? Těšíme se na vás v otevírací době: po, st, pá:
8–12 hodin a út, čt: 14–18 hodin. K ZŠ jezdí autobus (od sokolovny): 8.08, 9.02, 10.08,
11.01, 14.08, 14.43, 14.54, 15.08, 15.28, 16.02, 16.08, 17.15 hodin a zpět v 8.50, 9.43,
10.52, 11.43, 12.14, 14.43, 14.50, 15.43, 16.50, 17.02, 17.43 hodin.

GENERACE GOSPEL CHOIR
neděle 9. října od 18 hodin

kostel sv. Jakuba Většího
Generace Gospel Choir je Liberecký a Jablonecký soubor nadšených zpěváků a to nejen
věřících. Vznikl roku 2007 při obecně prospěšné organizaci Centrum Generace a od té doby
se úspěšně rozrůstá o nové členy. Přijďte si poslechnout benefiční koncert, který Vás naplní
pozitivní energii a pohladí na duši.

Podzimní rodinný víkend
Pojeďte s námi na Rodinný víkend v termínu 14.–16. 10. 2016 do krásné chaloupky do
Rejdic u Kořenova. Zažijete plno zážitků, budete nejen vytvářet spoustu podzimních
a haloweenských výrobků, ale také si zahrajete spoustu her, půjdete na výlety po okolí,
zažijete strašidelnou stezku odvahy a spoustu dalších zážitků pro celou rodinu.
Cena pobytu: 850 Kč dospělí, 650 Kč děti, děti do 1 roku mají pobyt zdarma.
Cena zahrnuje: 2× ubytování (http://www.ukaplickyrejdice.cz/cs/), 2× plná penze, odměny
pro děti, celodenní program pro děti a rodiče. Přihlašování nejpozději do 10. 10. 2016.
Více info na mob.: 774 608 874 nebo e-mailu: h.simmova@centrum-andilek.cz
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JABKOBRAnNÍ

sobota 22. října od 14 hodin (do 18 hodin)

Běliště, národopisná expozice Městského muzea Železný Brod
Blíží se podzim a my pro vás máme zajímavou akci, která se ve spolupráci se spolkem
Trávnice uskuteční na Bělišti. Můžete se těšit na soutěže s jablíčky, výstavu jablek, soutěž
o nejdelší slupku a další. Vyzkoušíte si, jak se moštuje jablečný mošt.
Pro tento den vyhlašujeme soutěž o nejlepší jablečný štrúdl a jablko na všechny způsoby.
Pokud rádi pečete, vaříte a experimentujete, přineste svůj jablečný výrobek v sobotu
22. 10. do 16 hodin na Běliště. Vyhrát můžete zajímavou cenu anebo si ochutnat, kdo co
upekl jiného.
Další zajímavou soutěž vyhlašujeme pro naše nejmenší. Nakreslete obrázek na téma
„Podzim“ a nejpozději do 20. 10. 2016 ho doneste na TIC Železný Brod. V den akce bude
z obrázků připravená výstava. Autoři obrázku, kteří přijdou na akci, dostanou malý dárek.
Těšíme se na vás.
Více informací na o všech akcích na www.centrum-andilek.cz.
Helena Simmová, RC Andílek

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Železném Brodě
„Lahodný mošt jablečný pro chlapce i pro slečny“
Oznamujeme, že tradiční provoz spolkové moštárny pro veřejnost ve Štefánikově ulici
v Železném Brodě bude pro letošní sezónu zahájen v sobotu 1. října 2016. Přihlášky
k moštování přijímá pan Ladislav Hlubuček již během měsíce září na mob.: 722 656 700 od
pondělí do pátku v době od 19 do 22 hodin. Přijďte si zpracovat Vaši úrodu ovoce!
Ivan Mališ, předseda ZO ČZS Železný Brod

Český Zahrádkářský svaz Jirkov
Koncem měsíce září opět zahajujeme provoz Jirkovské 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 mob.:
721 306 026 p. Havlíček (volat mezi 18–20 hodinou!) Příjezd přímo k moštárně před
budovu ČZS Jirkov 117.
Cena moštu:
1) drcení a lisování: 5 Kč / 1 litr vylisované šťávy do vlastních nádob
2) drcení, lisování a zavaření (sterilizace) + zátka: 8 Kč / 1 litr do vlastních nádob
Na místě možnost malého občerstvení (káva, čaj). Těšíme se na vaši návštěvu.
Kočí Vladimír, předseda ČZS Jirkov
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Středisko volného času Mozaika
SVČ Mozaika nabízí pro školní rok 2016/2017 zájmové činnosti
Sportovní, výtvarné, přírodovědné, jazykové, technické, hudební, divadelní a ostatní
a to nejen pro děti, ale i pro dospělé. Předpoklad pro otevření kroužku je pět přihlášených
zájemců. Začátek a konec zájmové činnosti je říjen až květen. Platba musí být uhrazena do
15. října.
Akce v říjnu:
1. 10.
Výlet na rozhlednu Tábor
15. 10.
Drakyáda (podrobnosti budou upřesněny na plakátech)
21. 10.	Spaní s Rumcajsem
22. 10.
Výlet do Jičína
22. 10.	Kurz keramiky pro dospělé (vánoční doplňky a dekorace)
27. 10.
Výlet do Cvikova
26.–29. 10.
Podzimní prázdniny Cvikov
Podrobné informace: Středisko volného času Mozaika, příspěvková organizace,
Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod, tel.: 483 389 396, web: www.ddmzb.cz,
e-mail: ddm.zb@seznam.cz.
Eva Rydvalová, ředitelka SVČ

HÁDANKA
Zmizelý Železný Brod – Dnes již neexistující, monumentální a v prvním patře roubený
městský dům tzv. Paříkovsko, patřil mezi nejzajímavější objekty na území Železného Brodu.
K demolici tohoto domu, který uzavíral roh železnobrodského náměstí (vedle budovy „B“
Městského úřadu), došlo relativně „nedávno“.
Víte, ve kterém roce nechali „soudruzi“ tento památkově chráněný objekt strhnout? Tolerance
je 3 roky.
Odpovědi zasílejte (info@zelbrod.cz) nebo telefonujte (tel. 483 333 999) na TIC
Železný Brod nejpozději do 10. 10. 2016.
Vylosovaný výherce získá vstupenku na
divadelní představení Už nikdy sám!.
Správná odpověď zářijové hádanky:
Provizorní lávka pro potřeby Pojizerské
krajinské výstavy byla v roce 1930 postavena
na Poříčí a vedla za budovu sokolovny.
Správně odpověděli 4 občané. Výhercem
vstupenky na hru Už nikdy sám! je paní
Milada Berková. Gratulujeme.
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inzerce
Proč volit Starosty pro Liberecký kraj?
Podle mého názoru se Starostové pro Liberecký kraj ukázali v uplynulých čtyřech letech
jako dynamické sdružení lidí, kteří mají velmi blízko k městům a obcím Libereckého
kraje. Dovedou pojmenovat jejich reálné problémy a ve spolupráci s vedením měst
a obcí hledají jejich řešení. Díky tomu se program SLK z právě uplynulého volebního
období podařilo v mnoha případech splnit. Neslibují. Mají celkový přehled o dění
v kraji. Snižují zadlužení kraje po svých předchůdcích. Snaží se řešit složitou situaci ve
zdravotnictví, opravují mosty a komunikace, otevřeli dlouho očekávaný hospic. Během
mého působení na radnici město osobně navštívili a pomáhali řešit jeho problémy
nejen hejtman Martin Půta, ale i radní Petr Tulpa a Vladimír Mastník.
Přeji si, aby dosavadní výborná spolupráce mezi Železným Brodem a hnutím Starostové
pro Liberecký kraj v čele Libereckého kraje probíhala také v následujícím volebním
období. Z těchto důvodů jsem na kandidátce hnutí SLK.
Mgr. František Lufinka

placená inzerce
Německý jazyk
doučování pro začátečníky i pokročilé
mob.: 723 988 961
V Železném Brodě, Na Vápence pronajmu byt 1+1
mob.: 605 843 024

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách

Stáří 14–19 týdnů
Cena 149–180 Kč/ks

19. října

Prodej se uskuteční:
2016,
Železný Brod – u autobus. nádraží od 16.30 hodin.
Výkup králičích kožek

cena dle poptávky

Informace: po–pá 9–16 hodin
telefon: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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