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ÚVODní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
v nedávných dnech nebyl přijat v Poslanecké sněmovně tzv. památkový zákon. Řada měst,
obcí, organizací i jednotlivců čekala na jeho znění s nadějí, že tento zákon ubere některé
problémy, s nimiž se péče o památky nyní potýká. Jeho nepřijetí ale neznamená, že se
o památky starat nebudeme, alespoň tady v Železném Brodě. Ovšem je potřeba si uvědomit,
jaké máme možnosti.
Péče o památky je bezesporu finančně velmi náročná. Železný Brod vzhledem k tomu, že se
na jeho území nenachází žádná památka UNESCO nebo národní kulturní památka, nemůže
čerpat peníze z evropských fondů v současném programovacím období. A co se týče
národních programů? Jen v Programu regenerace města a obce žádají zhruba 1 miliardu
Kč, v programu je však 170 miliónů. Naše město je navíc v kuriózní situaci. Vzhledem
k podmínkám některých programů nemůžeme žádat o peníze pro městské památkové zóny
a městské památkové rezervace, protože se na našem území nachází vesnická památková
zóna a vesnická památková rezervace.
Úporná snaha přesto získat peníze z jiných zdrojů nese ovoce. Letos vyšly žádosti
o příspěvek na obnovu Teprovska – „mysliveckého domečku“. Z krajské dotace nám byla
přidělena finanční částka na stavebně-historický průzkum. Z Ministerstva kultury jsme
obdrželi příspěvek na obnovu oken z Programu péče o venkovské památkové rezervace,
vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny. Město se pak kromě spolufinancování
obou akcí rozhodlo provést další nátěr střechy Teprovska.
Samozřejmě pokračují další aktivity, na některé z nich byly vyčleněny finance v městském
rozpočtu. Pokračují jednání o souladu k jednotlivým povrchům v oblasti Trávníků, před
závěrečným rozhodnutím stojí projektová dokumentace chodníku Malé náměstí – ZŠ Školní,
schyluje se k zahájení prací v parčíku v Železné ulici, čeká se na rozhodnutí o krajské dotaci
na boží muka v „Matičce“
a v Betlémské ulici, průběžně
se provádí údržba kašen, jsou
vyčleněny finance na městské
dotační příspěvky pro církevní
památky.
Město se aktivně angažuje
také ve Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska,
s jehož pomocí právě vyšla
mapka
historických
sídel
v Libereckém kraji, kde jsme
pochopitelně
zastoupeni.
Tuto mapku zdarma získáte
v TIC Železný Brod. Jak vidno,
v Brodě se rozhodně na
památky nezapomíná.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod ze 45. zasedání
konaného dne 19. 6. 2017
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 45. mimořádné schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
schvaluje provedené výběrové řízení a rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele na
část 1 – Zateplení fasády ul. Vaněčkova 408 v Žel. Brodě pro firmu STAV-AGENCY s. r. o.,
a schvaluje provedené výběrové řízení, rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele pro
část 2 – Zateplení fasády ul. Vaněčkova 407 v Žel. Brodě pro firmu STAV-AGENCY s. r. o.
souhlasí s provedením rozpočtových změn za rok 2017 č. 2/RM
schvaluje přijetí věcného daru, kterým je dodávka sportovních pomůcek do škol pro projekt
Hodina pohybu navíc, od firmy SEDCO s. r. o., IČO 26229374 do majetku ZŠ Pelechovská,
IČO 70694982
bere na vědomí poskytnutí dotace z Dotačního fondu LB kraje na akci Teprovsko – stavebně
historický průzkum a souhlasí s podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu LB kraje č. OLP/2204/2017 na akci Teprovsko – stavebně historický průzkum

Usnesení Rady města Železný Brod ze 46. zasedání
konaného dne 3. 7. 2017
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 46. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 44. a 45. schůze Rady města Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtových změn za rok 2017 č. 3/RM
schvaluje výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky Telekomunikační služby pro město
Železný Brod a jeho organizace a schvaluje uzavření rámcové smlouvy o poskytování
veřejně dostupných služeb elektronických komunikací na období 1. 8. 2017 až 31. 7. 2020
se společností Vodafone Czech Republic a. s. IČO 25788001
schvaluje čerpání rezervního fondu ZŠ Pelechovská, IČO 70694982 ve výši 75 563 Kč na
nákup školního nábytku
povoluje v souladu s § 23 zák. č. 561/2004 Sb. výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách MŠ
Na Vápence Železný Brod pro školní rok 2017/2018 dle předložené žádosti za předpokladu,
že zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Obnova střešního pláště na
objektu č. p. 140, Železný Brod“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem P. Mühlfeitem,
IČO 67840906 za cenu 298 000 Kč vč. DPH
schvaluje umístění sídla spolku ETERNAL VOICES, IČO 26992914 na adresu Slunečná
327, Železný Brod, zapsanou na k. ú. Železný Brod, p. č. 883, číslo LV 10001 a souhlasí,
aby tento dům byl zapsán do Spolkového rejstříku jako sídlo spolku
revokuje usnesení č. 160/45R/2017 odst. 1. o schválení výběrového řízení a rozhodnutí
a oznámení o výběru dodavatele na část 1 zakázky – Zateplení fasády Vaněčkova
ul. čp. 408 v Železném Brodě pro firmu STAV-AGENCY s. r. o. a schvaluje provedené
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radnice informuje
výběrové řízení, rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele pro část 1 zakázky – Zateplení
fasády Vaněčkova ul. čp. 408 v Železném Brodě pro firmu ORISTA s. r. o., nabídková cena
činí 9 463 899 Kč bez DPH
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, č.IE-12-4001768/009
mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, která
je zastoupená na základě jí písemně udělené platné plné moci AZ Elektrostav, a. s.,
IČO 45149909 na pozemek pč. 889/1 v k. ú. Bzí u Železného Brodu
schvaluje uzavřít smlouvu mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a TS města Železný
Brod s. r. o., IČO 27260887 na opravu povrchu Malého náměstí v Železném Brodě, cena
díla 429 226 Kč (bez DPH)
schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na byt č. 30, Jiráskovo nábřeží 714, Železný Brod
schvaluje s účinností od 1. 7. 2017 příplatky za vedení vedoucích organizačních složek
Sportovní centrum, Městská knihovna a Městské muzeum dle upraveného návrhu
a schvaluje s účinností od 1. 7. 2017 zvýšení osobního příplatku vedoucí organizační složky
Sportovní centrum Železný Brod dle předloženého návrhu
souhlasí s poskytnutím finanční částky od LIDL v. o. s. pro SVČ Mozaika v rámci
znovuotevření prodejny v Železném Brodě

Usnesení Rady města Železný Brod ze 47. zasedání
konaného dne 31. 7. 2017
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 47. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 46. schůze Rady města Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtových změn za rok 2017 č. 4/RM
bere na vědomí uzavření Smlouvy o dílo dodávky a montáže vjezdové a vstupní brány
u hasičské zbrojnice v Žel. Brodě, zhotovitel A. Müller, IČO 05466989 za cenu 213 366,50 Kč
s DPH
souhlasí s poskytnutím podpory na projekt „Odstranění odpadů z nelegálního skladu
Pěnčín – sanace ekologické zátěže“ na základě Smlouvy č. 01651642 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR a s podpisem uvedené smlouvy
schvaluje smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů se SUPŠS Železný Brod,
IČO 60252766, jejímž účelem je zadat společně veřejnou zakázku na výběr nejvhodnějšího
dodavatele akce „Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy Domova mládeže
Těpeřská 581 v Železném Brodě“
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Stavební úpravy stávající
turistické ubytovny v Sokolovně ve 3. patře, Masarykova ul. čp. 500, Železný Brod“
a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem M. Hochmanem, IČO 01913026 za cenu
1 378 600 Kč
bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy na zpracování studie proveditelnosti
a administraci projektu Rozvoj IS vč. zvýšení bezpečnosti a elektronizace procesů
v MěÚ Železný Brod s firmou eFact, s. r. o., IČO 27309304 za částku 85 000 Kč bez DPH
schvaluje Dodatek číslo 1 k Memorandu o společném postupu ve věci rekonstrukce
a užívání objektu Domova mládeže, Těpeřská 581, 468 22 Železný Brod ve správě SUPŠS
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Železný Brod, jehož účastníky jsou: LB kraj, IČO 708 91 508, SUPŠS IČO 60252766, Město
Železný Brod, IČO 00262633 a ZUŠ Železný Brod, IČO 75125412
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Sokolovna – oprava místní komunikace na
p. p. č. 785, 786/1“ mezi Městem Železný Brod a Technickými službami města Železný
Brod s. r. o., IČO 27260887 za cenu 266 221 Kč a souhlasí s udělením výjimky z Vnitřní
směrnice č. 1/2015 na akci „Sokolovna – oprava místní komunikace“ v souladu se zákonem
č. 134/2016Sb, §31 a §115
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „TDI – sociální byty čp. 315,
316, 329 Železný Brod“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem Ing. Z. Maturou,
IČO 13233564 za cenu 195 000 Kč, není plátce DPH
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Železný Brod – Zřízení
městského kamerového dohlížecího systému“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem
TELMO a. s., IČO 47307781, nabídková cena 771 100 Kč bez DPH
bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Železný Brod a společností
P. Šilhán, IČO 76233162 na opravu ústředního vytápění hasičské zbrojnice v Železném
Brodě za cenu 198 615 Kč a bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Železný
Brod a společností J. Cvrček, IČO 15142973 na opravu elektroinstalace hasičské zbrojnice
v Železném Brodě za cenu 181 107 Kč bez DPH
bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Železný Brod a společností T. Gráb,
IČO 72756942 na opravu WC ve spojovacím krčku v MŠ Na Vápence v Železném Brodě za
cenu 164 553 Kč bez DPH
bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Železný Brod a společností
V. Drahun, IČO 25294768 na bourací a zednické práce v kuchyni a přilehlém zázemí
MŠ Slunečná za cenu 173 829 Kč a bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo mezi Městem
Železný Brod a společností J. Cvrček, IČO 15142973 na opravu elektroinstalace v kuchyni
a přilehlém zázemí MŠ Slunečná za cenu 131 195 Kč bez DPH
schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Železný Brod a společností Technické služby města
Železného Brodu, s. r. o., IČO 27260887 na opravu elektroinstalace KC Kino – I. etapa za
cenu 765 841 Kč bez DPH
souhlasí s užitím znaku Města Železný Brod pro prezentaci Města Železný Brod na
webových stránkách ČSNS z. s. www.neslysicihokej.cz z důvodu poskytnutí dotace panu
D. Ningerovi v rámci projektu „Mistrovství světa neslyšících v ledním hokeji“
bere na vědomí zápis z hospodářské komise ze dne 28. 6. 2017
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4012835/
VB/01 mezi Městem Železný Brod a ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, která je zastoupena
na základě plné moci ze dne 18. 2. 2017 EVIDENČNÍ Č.: PM/II-092/2017: BIMONT s. r. o.
IČO 47781262, na pozemek pč. 714/1, 717/1, v k. ú. Chlístov u Železného Brodu
souhlasí s přihlášením XX k trvalému pobytu na adresu Jiráskovo nábřeží 717,
Železný Brod
schvaluje výměnu bytů XX Jiráskovo nábřeží 714, byt č. 6 o velikosti 3+1 a XX Vaněčkova
431, byt č. 40 o velikosti 2+1, vše Železný Brod
bere na vědomí zprávu z jednání bytové komise dne 18. 7. 2017
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radnice informuje
schvaluje přidělení bytu č. 62 o velikosti 1+1, Jiráskovo nábřeží 717, Železný Brod, nájemné
je stanoveno na 75 Kč/m2, náhradník s cenou 71 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 20 o velikosti 1+2, Vaněčkova 407, Železný Brod, nájemné je
stanoveno na 75 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 58 o velikosti 1+2, Na Vápence 755, Železný Brod, nájemné je
stanoveno na 87 Kč/m2, náhradník s cenou 75 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 15 o velikosti 1+1, Na Vápence 753, Železný Brod, nájemné je
stanoveno na 70 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 503 o velikosti 1+1, Stavbařů 728, Železný Brod, nájemné je
stanoveno na 81 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 100 o velikosti 1+2, Stavbařů 728, Železný Brod, nájemné je
stanoveno na 68 Kč/m2
schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+2, nábřeží Obránců míru 250, Železný Brod,
nájemné je stanoveno na 70 Kč/m2

Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 21. zasedání
konaného dne 7. 8. 2017
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 21. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Železný Brod
v předloženém znění
souhlasí s podáním žádosti na projekt Rekonstrukce nevyhovující palubovky ve sportovní
hale Železný Brod v rámci programu MŠMT Podpora materiálně technické základny sportu,
podprogram Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ
Následující termíny veřejných zasedání Zastupitelstva města Železný Brod jsou:
18. 9., 23. 10. a 4. 12. 2017. Zasedání se koná v zasedací místnosti MěÚ „B“ (3. patro)
vždy od 16.30 hodin.

Mimořádné uzavření městského úřadu
Čtvrtek 28. 9. je státním svátkem České republiky známý jako Den české státnosti. Svátek
připadá na den, kdy byl roku 935 zabit český kníže sv. Václav vlastním bratrem Boleslavem.
V tento den bude městský úřad uzavřen. Upozorňujeme, že pro veřejnost bude z provozních
důvodů úřad vč. TIC uzavřen i v pátek 29. září. Děkujeme za pochopení.

Výběrová řízení
Tajemník Městského úřadu Železný Brod vyhlašuje tato výběrová řízení:
1. Úředník odboru sociálních věcí – sociální pracovník
na pozici úředníka odboru sociálních věcí. Pracovní poměr na dobu určitou – zástup po
dobu mateřské a rodičovské dovolené. Rozsah pracovní doby 32 hodin týdně (úvazek 0,8).
Nástup možný ihned nebo dle dohody. Bližší informace k náplni práce vám poskytne vedoucí
odboru paní Eva Sasková (tel.: 483 333 928, e.saskova@zelbrod.cz).
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2. Vedoucí organizační složky Pečovatelské služby Železný Brod – vedoucí pracovník
– sociální pracovník a pracovník v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dle nař. vl. 222/2010 Sb., katalog prací
2.08.01 a 2.08.02). Pracovní poměr na dobu neurčitou, rozsah pracovní doby 40 hodin týdně
(úvazek 1,0).
Předpokládané datum nástupu 1. 1. 2018. Pracovní poměr se zakládá jmenováním Radou
města Železný Brod a dohodou o sjednaných pracovních podmínkách. Bližší informace
k náplni práce vám poskytne vedoucí pečovatelské služby paní Jitka Havlíková
(tel.: 483 389 361, dps.zb@seznam.cz).
Předpoklady, požadavky a další informace naleznete na úřední desce
nebo www.zeleznybrod.cz.
Mgr. Josef Haas, tajemník úřadu

	Odbor vnitřních věcí
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Dle rozhodnutí prezidenta republiky č. 135/2017 Sb. ze dne 2. 5. 2017, o vyhlášení voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
uskuteční v pátek 20. 10. 2017 v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. 10. 2017 v době od
8 do 14 hodin.
Informace pro voliče
Aktivní volební právo (právo volit) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má státní občan
České republiky, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 21. 10. 2017) dosáhne věku
nejméně 18 let.
Překážkou ve výkonu volebního práva do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (tedy
nemožnost volit) je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Každý volič má právo si
v úředních hodinách na MěÚ v Železném Brodě, kancelář evidence obyvatel (přízemí
budovy B), ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, může požadovat doplnění údajů nebo
provedení oprav. Městský úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě
písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se vydávají voličské průkazy.
Voliči zapsanému ve stálém seznamu voličů (vedeném MěÚ Železný Brod), který nebude
moci volit ve „svém“ volebním okrsku, vydá MěÚ Železný Brod na jeho žádost voličský
průkaz. Tento volič s voličským průkazem své volební právo může ve dnech voleb uplatnit
v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, popř. ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (tj. od 2. 5. 2017),
a to buď osobně u MěÚ Železný Brod až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů
(tj. do 16 hodin dne 18. 10. 2017), o čemž se sepíše úřední záznam a totožnost voliče
se ověří podle jím předloženého průkazu totožnosti, nebo podáním doručeným nejpozději
7 dnů před dnem voleb (tj. do 16 hodin dne 13. 10. 2017), kdy toto podání musí být v listinné
podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (tento úkon je osvobozen od poplatku),
nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče anebo
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v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (ID naší datové schránky
zbgbryd).
MěÚ Železný Brod voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. od 15. 10. 2017)
a to osobním předáním voliči nebo předáním osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na
jím uvedenou adresu v žádosti o vydání voličského průkazu. Upozorňujeme, že v případě
ztráty voličského průkazu nelze vyhovět žádosti voliče o vydání nového voličského
průkazu. S žádostí o vydání voličského průkazu osobně nebo písemným podáním se
obracejte na kancelář č. 202 MěÚ Železný Brod, náměstí 3. května 1, Kateřinu Veličkovou
(1. patro budovy radnice A, č. kanceláře 202, tel.: 483 333 953, e-mail: k.velickova@zelbrod.cz).
Vzor písemné žádosti o vydání voličského průkazu zasílanou prostřednictvím České pošty,
datové schránky či elektronickým podáním a plné moci k převzetí voličského průkazu
naleznete na našich webových stránkách www.zeleznybrod.cz v sekci občan – volby/
Písemná žádost o vydání voličského průkazu, Plná moc k převzetí voličského průkazu/.
Kateřina Veličková, OVV – úsek přestupků a voleb

Pořízení přetlakové dýchací techniky pro JSDHO Železný Brod
Z účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje, byly pro JSDHO Železný Brod pořízeny 2 sety
dýchacích přístrojů a 4 ks náhradních tlakových lahví. Každý set dýchacích přístrojů
obsahuje nosič, držák plicní automatiky, plicní automatiku, masku a ocelovou tlakovou lahev.
Celková pořizovací cena byla 115 676 Kč. Z Dotačního fondu Libereckého kraje bylo čerpáno
57 796,90 Kč. Město Železný Brod se podílí částkou 57 879,10 Kč. Pořízením dýchací
techniky se tak výrazně zlepšila bezpečnost a ochrana dýchacích cest členů JSDHO Železný
Brod při zásazích.

Prodej nepotřebného vozidla Avia A31.1K – DA12
Město Železný Brod nabízí k prodeji speciální skříňový automobil značky Avia A31.1K AVIA
DA12. Stav vozidla odpovídá stáří. Vozidlo je bez požárního vybavení. Informace k technické
specifikaci vozidla a možnou prohlídku zajišťuje Pavel Kurfiřt, velitel JSDHO Těpeře, mob.:
604 258 069. Zájemci o koupi
uvedeného vozidla uvedou
své jméno, adresu, kontakt
a navrženou kupní cenu.
Z došlých nabídek bude
vybrána ta nejvyšší. Nabídku
je nutno učinit písemně a podat
na adresu Města Železný Brod
nejpozději do 6. 9. 2017.
Mrkvičková Kateřina,
OVV – krizové řízení
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	Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Prodej pozemku
Město Železný Brod nabízí k prodeji ppč. 48/2 – zahrada, výměra 2818 m², k. ú. Chlístov
u Železného Brodu. Pozemek je v platném územním plánu určen k zastavění stavbou
rodinného domu a je přístupný z veřejné komunikace. Podmínka prodeje pozemku z majetku
Města Železný Brod je realizace stavby rodinného domu.
Cena je stanovena v min. výši 450 Kč/m2 + DPH. Více info p. Iveta Polejová,
tel. č.: 483 333 944.
Iveta Polejová, OÚP a RR

	Odbor 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 24. září 2017. Sběr ambulantním
způsobem (pojízdná sběrna) bude probíhat dle rozpisu:
Pelechov, motorest

8.30–8.40

ŽB, u odbočky k poliklinice

10.40–10.50

ŽB, Na Vápence 762

8.45–8.55

ŽB, Malé náměstí

10.55–11.10

ŽB, Poštovní 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 39 (bytovka)

12.55–13.05

Bzí, obchod

9.50–10.00

Jirkov, restaurace

13.10–13.20

Těpeře, sokolovna

10.05–10.15

Horská Kamenice,
hasičárna

13.30–13.40

Chlístov 33 (u kapličky)

10.25–10.35

Malá Horka, bus zastávka

13.50–14.00

Přijímány budou tyto druhy odpadů: léky vč. mastí, domácí kapalné i tuhé chemikálie
(ředidla, kyseliny, louhy, vývojky, ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení
plevelů a škůdců atd.), zbytky starých barev, obaly od barev, kompletní televizory, ledničky,
zářivky, drobné elektrospotřebiče, monitory, PC, tiskárny, akumulátory vč. elektrolytu, baterií
a článků, upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l), olejové filtry a další
zaolejovaný materiál. Pozor, nepřijímají se odpady stavebního charakteru (eternit,
azbest, asfalt, stavební omítky, směsi, atd.).
Více informací na MěÚ, Odbor životní prostředí, tel.: 483 333 924 nebo Severočeské
komunální služby s. r. o, tel.: 483 312 403.
Miloš Pala, vedoucí OŽP
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	Odbor finanční
Upozornění k platbě místního poplatku za odpady
Finanční odbor Městského úřadu upozorňuje občany, že dnem 30. září končí termín pro
úhradu druhé splátky místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Pokud jste zatím
nesplnili svoji poplatkovou povinnost, učiňte tak do konce měsíce září v pokladně Městského
úřadu v Železném Brodě nebo bankovním převodem na účet Města Železný Brod č. 22250963249319/0800, 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!!! Pro úplnost dodáváme, že pro rok 2017 byl stanoven poplatek ve výši
560 Kč na 1 osobu, první pololetí 2017 ve výši 280 Kč bylo splatné do 31. 3. 2017, druhé
pololetí 2017 ve výši 280 Kč je splatné do 30. 9. 2017.
Věra Sochorová, finanční odbor

Turistické informační centrum Žb
V měsíci září je stále otevřeno dle letní sezónní otevírací doby, tedy každý všední den do
17 hodin a soboty–neděle v čase 9–13 hodin. O Skleněném městečku 16.–17. 9. bude
otevřeno v čase 9–17 hodin. V termínu 28. 9.–1. 10. bude zavřeno. Od pondělí 2. 10. bude
otevřeno opět v zimním provozu tedy: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin, so: 9–12 hodin.
Informujeme všechny filmové fanoušky, že KC Kino začne promítat až od 3. října.

MET opera na sezónu 2017/2018
Zahajujeme prodej vstupenek. V částce 350 Kč je zahrnuta
i doprava zpět po skončení opery.
Program MET: 7. 10. V. Bellini: Norma (nová inscenace),
14. 10. W. A. Mozart: Kouzelná flétna, 18. 11. T. Adès:
Anděl zkázy (premiéra), 27. 1. 2018 G. Puccini: Tosca
(nová inscenace), 10. 2. G. Donizetti: Nápoj lásky, 24. 2.
G. Puccini: Bohéma, 10. 3. G. Rossini: Semiramide,
31. 3. W. A. Mozart: Takové jsou všechny (nová inscenace),
10. 4. G. Verdi: Luisa Miller, 28. 4. J. Massenet: Popelka
(premiéra).
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Turistické informační centrum Žb
Zájezd do Loužnice na Putování s pantomimou
V sobotu 23. září pořádáme ve spolupráci s Blue Owl Bohemia/Modrá sova z. s. zájezd
do Loužnice na pantomimickou roadshow mima Martina Sochora tentokráte o Davidu
a Goliáši. Poučný příběh o tom, že se velcí nemají vytahovat na malé, silnější na slabší, a že
úplně nejlepší je být kamarád. Cena za zájezd je pouhých 25 Kč / osoba. Odjezd autobusu
v 10.30 hodin z Malého náměstí v Železném Brodě. Zájemci hlaste se neprodleně,
nejpozději do 15. 9. 2017 v TIC Železný Brod!

SMS s kulturními akcemi
Pro zlepšení informovanosti občanů našeho města o kulturních akcích, uvažujeme o zřízení
nové služby. Máte-li zájem o zasílání SMS zpráv, které vám připomenou, že se kulturní akce
blíží, přijďte se nahlásit na TIC. Služba by dle zájmu byla aktivní od podzimu letošního roku.

Zahrada Čech
Výstava zaměřená na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody
bude tradičně trvat 9 dní (15. 9.–23. 9. 2017) a návštěvníci se mohou těšit na pestrost
v sortimentu jednotlivých vystavovatelů a řadu novinek. Zájezd do Litoměřic pořádaný
Městem Železný Brod se uskuteční ve čtvrtek 21. 9. 2017. Tento den bude Den
s CS Betonem, v programu vystoupí zpěvák Petr Kolář a litoměřická kapela No Name LT,
celým dnem vás provede moderátor rádia Hitrádio FM Zdeněk Lukesle. Zájemci se mohou
stále hlásit. Cena dopravy je 200 Kč.

Cestou skláře Kubíka za pokladem – soutěž
Ve spolupráci s firmou Skleněná bižuterie, a. s. Alšovice jsme se zapojili do nového projektu.
Od 1. 7. se tak můžete vydat cestou skláře Kubíka za pokladem. Putovat od Alšovic přes
Kittelovo muzeum, Černou studnici až do Železného Brodu se vyplatí. Na cestě nasbíráte
části drahokamu, za který pak získáte Kubíkovu samolepku a ještě postoupíte do velkého
slosování o zajímavé ceny. Soutěž kopíruje nově připravenou stolní deskovou hru, která
bude slavnostně představena na akci Skleněné městečko
(16.–17. 9. 2017). Ve firmě Skleněná bižuterie, a. s.
v Alšovicích také od 1. 7. nově otevřely kreativní dílny pro
děti a muzeum výroby korálků.
Máte-li rádi zážitkovou turistiku, neváhejte a vydejte se
putovat po stopách skláře Kubíka... více o soutěži na
www.beadsgame.cz.
Partneři akce: Skleněná bižuterie, a. s., Turistické
informační centrum Železný Brod, Sklářská škola
v Železném Brodě, DT GLASS s. r. o. Železný Brod,
Kittelovo muzeum na Krásné a rozhledna Černá Studnice.
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO Žb
Velká výtvarná soutěž pro děti… aneb vytvořte si
vlastní obálku Železnobrodského zpravodaje stále probíhá
Na téma Skleněné městečko nakreslil obrázek pouze Jan Seliger (13 let), který získal
výtvarné potřeby i velké poděkování. Následující témata jsou: Říjen: Moje škola, Listopad:
Podzim v Železném Brodě, Prosinec: Adventní čas. Věříme, že nás počet dodaných ilustrací
opět mile překvapí. Odevzdávat je můžete na TIC Železný Brod vždy nejpozději k 10. dni
daného měsíce. Podoba: formát vždy ve velikosti 210×210 mm, nesmí být dodán přehnutý
či jakkoliv pomačkaný, libovolná technika (vodovky, temperové barvy, pastely, tuš…).

Uzávěrka fotografické soutěže „BRODY V BRODĚ“ se blíží
Fotostředisko Havlíčkův Brod, jeden z nejstarších fotoklubů v ČR, pořádá již pátý ročník
fotografické soutěže pro širokou veřejnost z celé České republiky se zaměřením na města,
která mají v názvu „Brod“. Projekt navazuje na předchozí úspěšné ročníky a je realizován
za aktivní pomoci a účasti měst Havlíčkův Brod, Český Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod
a Železný Brod a Kraje Vysočina. V letošním ročníku jsou dány tyto tři soutěžní kategorie:
Krásy města, Život ve městě, Osobnost města. Celá akce má nekomerční charakter, případný
výtěžek bude použit zejména na podporu mladým začínajícím fotografům a rozšíření
výstavní činnosti. Z fotosoutěže bude vytvořena kolekce nejlepších 30 až 40 fotografií
a tato putovní výstava bude postupně ke zhlédnutí ve všech zúčastněných městech během
roku 2017 a 2018. Vzhledem k tomu, že vystavené fotografie jsou amatérská díla široké
veřejnosti a fotografie je v současnosti nejrozšířenější tvůrčí činnost, bývají tyto výstavy
hojně navštěvovány. Podrobné podmínky soutěže najdete na www.fotobrody.cz, přes
tyto stránky se zasílají i fotografie do soutěže. Uzávěrka soutěže je 30. 9. 2017.
Květa Lutnerová, Fotostředisko Havlíčkův Brod

městské divadlo
Připravujeme
•
•
•
•
•
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24. 10. od 10 hodin Zvířátka a loupežníci (divadlo Kapsa Andělská Hora)
30. 10. od 10 hodin Sůl nad zlato (DAP Praha)
30. 11. od 10 hodin Staré řecké báje a pověsti
(Nezávislá divadelní scéna SemTamFór Slavičín)
14. 12. od 17 hodin Vánoční čarování s Magic Alexem
17. 12. od 19 hodin Vánoční galakoncert / Musica Dolce Vita
nejkrásnější skladby na harfu a flétnu doplněné mezzosopránem

městské divadlo
Studio Hamlet Železný Brod
Spolu stále lepší
Představení
Spolu
mělo
premiéru
30. prosince 2016 v Železném Brodě. Za
sebou má šest repríz. Poslední reprízu
jsme odehráli 22. července 2017 v Josefově
Dole. Při děkovačce stálo téměř celé
divadlo. Na jeviště nám přišel poděkovat
i současný majitel josefodolského divadla,
bývalý starosta Rotterdamu, Kess Verhoef
se svou ženou Helenou. Byla to pro nás
velká pocta.
Autor fotografie MUDr. Karel Stuchlík
Představení pomalu zraje a jak to u divadla
bývá, několikátá repríza se nedá srovnat s premiérou. V Železném Brodě odehrajeme
představení v rámci divadelní přehlídky Brodská pavučina ve čtvrtek 15. února 2018.
V říjnu letošního roku pak představení Spolu odehrajeme ještě na Boučkově statku na Malé
Skále a to za přítomnosti samotného autora Tomáše Vůjtka. S ním budeme besedovat
nejenom o hře Spolu. V předstihu vás tímto srdečně zveme.
Příjemnou podzimní divadelní sezónu nejen s námi přeje
Zdislava Bohuslavová

MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
V měsíci září je otevřeno: út–ne: 13–16 hodin. V rámci akce Skleněné městečko bude
otevřeno so–ne: 9–17 hodin.

ZDENĚK JUNA / SKLO – OBRAZY – GRAFIKA

Vernisáž výstavy bude v pátek 1. září od 17 hodin.

Městská galerie Vl. Rady
Podzimní sklářská výstava je věnována osobnosti malíře a grafika Zdeňka Juny, jenž by
v letošním roce oslavil 120. narozeniny. Zdeněk Juna spojil svůj tvůrčí život na dlouhých
dvanáct let s Železným Brodem a železnobrodskou sklářskou školou. Byl jedním z „otců
zakladatelů“ školy a svým výtvarným projevem, pedagogickým působením a rozvíjením
zušlechťovacích technik ovlivnil na dlouhou dobu podobu železnobrodského skla.
V Železném Brodě zanechal několik výtvarných děl, která můžeme ve veřejných budovách
obdivovat do dnešních dnů. Výběr z jeho široké tvorby sklářské, ale i malířské a grafické
bude až do 1. října vystaven v Městské galerii Vlastimila Rady Železný Brod.
Vstupné 20 Kč a 10 Kč. Výstavu pořádá Městské muzeum v Železném Brodě.
Od 7. 10. bude v galerii k vidění výstava obrazů paní Jany Kučerové s názvem „Zachycení
prožitku v krajině“. 	Lucie Chvalinová
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Městské muzeum v Železném Brodě
V měsíci září jsou expozice muzea otevřeny: úterý–neděle, 9–12 a 13–16 hodin. Vstupné na
výstavy je v rámci vstupného od muzea. Při Skleněném městečku a v rámci dnů EHD budou
obě expozice v termínu 16.–17. září otevřeny v čase 9–17 hodin zdarma.
sklářská expozice
V rámci akce Skleněné městečko se v sobotu 16. září od 13 hodin uskuteční komentovaná
prohlídka expozice a od 15 hodin vernisáž výstavy výsledků 6. ročníku sklářského sympozia.

VÝSTAVA K JUBILEU JIŘINY PASTRNKOVÉ
do 1. října

Městské muzeum Železný Brod
Výstavou uměleckého skla železnobrodské firmy Pastrnek chceme připomenout osobnost
výtvarnice Jiřiny Pastrnkové, absolventky železnobrodské sklářské školy, od jejíhož úmrtí
v září roku 1987 uplyne letos 30 let. Práce Jiřiny Pastrnkové i díla její firmy můžete vidět
nejen na této výstavě, ale i ve stálé expozici muzea.

PÍSEŇ STRAŠLIVÁ A MNOHÉ DALŠÍ… – kramářské tisky
do 1. října

Městské muzeum Železný Brod, Běliště
Výstava vás seznámí s kramářskými tisky ze Scheybalovy sbírky Muzea Českého ráje
v Turnově od A do Z. Dozvíte se, čím byly kramářské tisky a písničky pro naše předky,
o čem informovaly, kdo je šířil a proč, jak žili písničkáři a najdete zde také množství ukázek
z kramářských textů. Ačkoliv to na první pohled nemusí být zřejmé, kramářská produkce
je také zajímavým a informacemi nabitým materiálem pro dnešní badatele. Na výstavě se
dozvíte proč. A kdo ví – třeba po zhlédnutí výstavy odhalíte v mnoha dodnes zpívaných
písničkách jejich kramářský původ.
Více na: www.muzeumzb.cz, muzeum@zelbrod.cz, 483 389 081, Běliště 483 391 149.
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XLIV. BENEFIČNÍ KONCERT NA POUŠTI
neděle 10. září od 14.30 hodin

kostelík sv. Jana Nepomuckého Na Poušti
Srdečně zveme na 44. benefiční koncert, který rozezní prostory kostelíčka sv. Jana
Nepomuckého Na Poušti hudbou a zpěvem světových i českých, starých i soudobých
skladatelů. Vystoupí: Eva Lédlová – soprán, Jaroslav Patočka – baryton, Bohuslav Lédl –
klavír. Koncert se uskuteční v rámci dnů Evropského kulturního dědictví. Jeho součástí bude
i vernisáž výstavy obrazů s krajinnou tématikou Lucie Kořenské – Švitorkové. (Výstava bude
mít své pokračování v muzeu na Bělišti.)
Je na co se těšit. Proto využijte tuto nabídku a přijďte. Bude-li ještě i pěkné počasí,
je krásné nedělní odpoledne zajištěno. A když bude pršet, tak v kostelíčku neprší.
za organizátory Martin Tomešek
Pořádá ČKA – Český ráj
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JAROSLAV KODEJŠ / ŠPERKY – KRESBY – OBRAZY
do 15. října, otevřeno: denně 9–17 hodin

Muzeum a galerie Detesk (náměstí 3. května 20)
Rozsáhlá výstava výtvarníka Jaroslava Kodejše. Ačkoliv se nejen v Československu ale
i daleko za hranicemi proslavil především jako šperkař, současná výstava věnuje zaslouženou
pozornost i jeho kresbám a obrazům. Je s podivem, že tato oblast Kodejšovi tvorby nebyla
doposud nikde veřejnosti představena. Přitom jsou to právě obrazy a kresby, za jejichž
významného přispění lze komplexněji pochopit autorův přístup k svému stěžejnímu oboru,
autorskému šperku! Jaroslav Kodejš se narodil v nedalekých Radčicích dne 9. 9. 1938.
Už v polovině šedesátých let se díky svému mimořádnému talentu zcela oprávněně ocitl
mezi špičkou výtvarníků zabývajících se autorským šperkem, a to bez ohledu na mimořádně
kvalitní konkurenci, která v tomto prostředí panovala a panuje. Výtvarník je nositelem
mnoha ocenění, účastnil se bezpočtu samostatných i kolektivních výstav nejen u nás,
ale i v různých částech světa. Jeho dílo je zastoupeno v prestižních sbírkách v České
a Slovenské republice, ve Vídni, Houstonu, Sydney nebo v Pforzheimu.
Od 20. října bude v galerii k vidění výstava obrazů Zuzany Kadlecové.

SKLENĚNÉ MĚSTEČKO
termín 16.–17. září

Železný Brod, sklářské firmy, muzea a galerie
Festival sklářského řemesla je opět tady. Připraveno
je nejen několik výstav, letní sklářská dílna, stánkový
prodej skleněného sortimentu, sklářský veletrh
a bleší trh se sklem. Podrobné informace k akci
budou uvedeny v brožurce, která bude zdarma
k dostání v TIC a ve všech
zapojených subjektech. Informace
o otevíracích časech výstav,
veletrhu, dílen a dalších subjektů
včetně kulturního programu na
Malém náměstí je uveden na samostatné záložce zpravodaje.
Více na www.sklenenemestecko.cz.

HRÁTKY S PAMĚTÍ

úterý 19. září od 10 hodin

Železný Brod, Dům s pečovatelskou službou (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.
Vstupné 15 Kč.
Hrátky se do konce roku uskuteční ještě v těchto termínech:
17. 10., 21. 11. a 12. 12. 2017.
Možná změna termínu vyhrazena.
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2017 (EHD)
Tyto dny jsou významnou kulturně poznávací společenskou
akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších
souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního
kontextu národního kulturního dědictví. EHD rozšiřují a zvyšují
všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. Pro širokou
veřejnost zpřístupňují co nejvíce zajímavých a výjimečných
památek, budov, objektů i prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti
nebo celé nepřístupné. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené
historické památky, jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem
dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly, vykopávky či
rekonstrukce původních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, parníky atd. Otevírají dveře
soukromých i veřejných budov, které nebývají přístupny veřejnosti nebo pouze příležitostně
a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno vstupné,
může být tento den vstup volný nebo by měl být nabízen speciální program (například
zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.).
Dny EHD v Železném Brodě zahrnují:
Běliště čp. 57 – národopisná expozice muzea a Klemencovsko čp. 37 – sklářská expozice
muzea (více informací na straně č. 14).
kostel sv. Jakuba Většího (17. 9. prohlídky v čase 13–15 hodin, ve 14 hodin komentovaná
prohlídka o historii, současnosti a budoucnosti kostela, vstupné zdarma)
dřevěná zvonice v areálu kostela sv. Jakuba Většího (17. 9. prohlídky v čase 11–12
a 13–15 hodin, ve 12 a 15 hodin se ve zvonici rozezní zvony s možností vyzkoušet si
zvonění, vstupné zdarma)
Trávníky (17. 9. od 15 hodin komentovaná procházka s průvodcem po památkové rezervaci
a „křest“ nových informačních panelů)
kostel sv. Jana Nepomuckého na Poušti (10. 9. benefiční koncert od 13.30 hodin, vstupné
dobrovolné)
Dny EHD na Krásné zahrnují:
kostel sv. Josefa (17. 9. prohlídky v čase 12–17 hodin, od 13.30 hodin koncert – Mariánské
hudební rozjímání, v průběhu koncertu budou mít posluchači možnost posoudit, jak si
ve svém díle s kompozicí nejznámější mariánské modlitby poradili hudební skladatelé
od baroka až po současnost, kromě skladby Ave Maria v provedení G. Cacciniho,
W. A. Mozarta, Ch. Gounoda, F Schuberta, A. Dvořáka zazní také díla M. A. Charpentiera,
J. Clarka a J. S. Bacha, od 16 hodin Mše svatá ke svátku Povýšení svatého Kříže, vstupné
zdarma)
fara – č. p. 19 (17. 9. prohlídky v čase 12–17 hodin, od 14.30 hodin bude v patře fary
připraveno divadélko pro děti, od 14.30 hodin v přízemí fary přednáška PhDr. Jiřího Sajbta
o doktoru Kittelovi, jeho rodině a Kittelově areálu, vstupné zdarma)
dům čp. 11 - Kittelovo muzeum (17. 9. v čase 10–18 hodin, každý návštěvník muzea bude
mít možnost zdarma ochutnat produkty značky Kitl, v případě zájmu je připravena procházka
v okolí Kittelova domu s výkladem o jeho historii, současnosti a budoucnosti, vstupné běžné)
Dana Picková, OŽP – památková péče
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PUTOVÁNÍ S PANTOMIMOU
sobota 23. září od 11 hodin

Loužnice, klubovna Kumpáni Czech
Pantomimická roadshow mima Martina Sochora tentokráte o Davidu a Goliáši. Poučný příběh
o tom, že se velcí nemají vytahovat na malé, silnější na slabší, a že úplně nejlepší je být kamarád.
Vstupné dobrovolné
Odjezd autobusu v 10.30 hodin z Malého náměstí v ŽB.
Na toto představení pořádá TIC Železný Brod zájezd
za pouhých 25 Kč / osoba.
Zájemci hlaste se neprodleně, nejpozději do 15. 9. 2017!
Pořádá Blue Owl Bohemia/Modrá sova z. s.

KARA SEVDE (ČERNÁ LÁSKA)

2. října – 15. prosince, vždy pouze po–pá: 8–18 hodin
sobota 30. září od 15 hodin – vernisáž

Kotelna Železný Brod, architekty oceněný výstavní prostor
V sobotu 30. září bude v Kotelně zahajovat svou výstavu s názvem Kara Sevde (Černá
láska) renomovaný umělec Hesham Malik. Autor svým osobitým způsobem rozehrává na
plátně témata týkající se různých podob lásky, včetně jejích stinných aspektů jako je potřeba
ovládání, moci a závislosti. Malik je původem z Indie, studoval na Waterloo Univerzitě
v kanadském Torontu, mnoho let cestoval po světě, kde se etnograficky věnoval studiu
různých nativních kultur (indiánské a africké domorodé kmeny). Dnes žije se svou rodinou
v České republice.
Během celé své kariéry čerpá Malik svou
uměleckou inspiraci zejména v tradičních mýtech,
kulturních stereotypech a dogmatech, o které se
opírá fungování společnosti. Jeho umění však
není naivistické. Malik tato poznání konfrontuje
s realitou světa a nastavuje vlastní zrcadlo
skutečnosti, stává se tak kritikem i vypravěčem
zároveň. Malik je světovou kritikou ceněn za své
abstraktní ztvárnění figur a nezávislé užití barev.
Soubor Černá láska se představí ve dvou
formátech. Na 20 plátnech a 12 dřevěných
výtvarných realizacích, doplněných autorovými
příběhy.
„Moderní umění by mělo být umístěno
v inspirativním prostředí, vybrali jsme si
Heshamovu práci pro Kotelnu, protože jeho
obrazy vytváří a přináší do prostoru silný pocit
krásy a radosti ze života a to rozhodně není něco,
co zažijete a uvidíte každý den“ dodává majitel
Elena & Rosario
výstavního prostoru Kotelna Ing. Milan Kuršel.
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JABKOBRANNÍ

sobota 30. září od 9 hodin

Železný Brod, Běliště
Program:
Od 9 hodin
řemeslné trhy (zájemci o stánkové místo hlaste se na mob.: 774 608 874)
od 10–11 hodin můžete nosit upečené jablečné dobroty do soutěže
		
(tvořivosti a kreativitě se meze nekladou)
od 12 hodin
ochutnávky dobrot
od 14 hodin
se můžete těšit na spoustu jablečných soutěži, jablíčkové dílničky,
		
opékání jablíček a buřtů, malování na obličej, moštování jablíček
		
a ochutnávka čerstvého moštu, výstava jablek, spousta zajímavých
		
stánků, divadélko pro děti, zajímavé přednášky
v 16 hodin
ukončení hlasování soutěže veřejnosti a vyhlášení vítězů
		
o nejlepší jablečnou dobrotu
Vstupné dobrovolné. Pokud by si někdo chtěl dát svá jablíčka na výstavu, můžete je nosit
přímo na akci i s popiskem do 11 hodin.
V rámci akce vyhlašujeme kreativní soutěž pro děti – maluj, tvoř, vyráběj na téma „jablíčko“.
Díla můžete nosit do 29. 9. 2017 na TIC Železný Brod. Těšíme se na vás!
Pořádá RC Andílek ve spolupráci se spolkem Trávnice z. s.

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

Z knižních novinek
Irena Obermannová: Dobré duše
Do bývalého sklářského městečka přijíždí mladá geniální šachistka, aby
tu sehrála simultánní partii se členy místního šachistického kroužku.
Poté, co doslova zakopne o mrtvolu místní starostky, se ale pouští na
vlastní pěst do vyšetřování vraždy.
Michel Bussi: Černé lekníny
Francouzské městečko Giverny je domovem zahrad, kde maloval své obrazy Claude Monet.
Koloběh města, přes den plného turistů, navždy změní tři vraždy a záhadně zmizelý obraz
černých leknínů.
Olivier Boudreaut: Čekání na Bojanglese: dokud se tančí, nic zlého se nemůže stát
Tragikomický příběh poněkud extravagantní rodiny vypráví chlapec, který objevil otcův
deník, v němž zaznamenal, jak se bláznivě zamiloval do jeho matky. Do ženy milující tanec
a zábavu, ale se sklony k šílenství.
Stephanie Sorey: Mramor a plátno
Příběh je zasazen do renesanční Itálie a popisuje dnes téměř zapomenutou rivalitu mezi
dvěma největšími umělci své doby – Leonardem da Vinci a Michelangelem Buonarrotim.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Jarmila Bachmannová: Hovořit je vždycky o čem: vyprávěnky z Podkrkonoší III
Třetí soubor vyprávěnek zachycených při výzkumu podkrkonošského nářečí v letech
2010–2016 především na Železnobrodsku a Semilsku nám dává nahlédnout do všedního
života našich předků.
Pro děti a mládež:
Noelle Stevenson: Záleskautky
Jak by vypadaly Rychlé šípy, kdyby vznikly v 21. století? Přesně jako
Záleskautky! Pět nejlepších kamarádek si chce užít léto na dívčím
skautském táboře a utužit svoje přátelství, jenže jim plány neustále
hatí tříoké lišky, vodní příšery nebo zdivočelí skauti z chlapeckého
tábora.
David Walliams: Nejhorší děti na světě
Seznamte se s pěti příšernými kluky a pěti hroznými holkami! David
Walliams tentokrát sepsal sbírku deseti báječně zlomyslných historek.
Tereza Vostradovská: Hravouka
Přírodozpytecké vyprávění o myšce, kterou zájem o přírodu dovedl až k sepsání vlastní
knihy o přírodě, je určeno zvídavým dětem. Knížka získala letos cenu Magnesia Litera.
Dana Hudíková a Irena Matoušová

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
4. 9.
Úřední den od 14 hodin
9.–16. 9. Ozdravný pobyt v Černé Hoře. Odjíždíme v pátek 8. 9., doba odjezdu bude
upřesněna ve vývěsce na tržnici. Nezapomeňte si cestovní pas nebo občanský
průkaz, cestovní pojištění, důležité léky a kapesné v eurech.
18. 9.	Ruční práce od 14 hodin, začíná příprava na vánoční trhy
20. 9.	Klub ONKO – DIA od 14 hodin
25. 9.	Doplatek ozdravného pobytu v Mariánských Lázních a zároveň informační
schůzka o pobytu s vedoucí zájezdu V. Petružálkovou od 14 hodin
Poslední celodenní výlet do Prahy bude 11. 10. 2017. Navštívíme letecké muzeum na letišti
Kbely. Na zpáteční cestě se zastavíme v Lysé nad Labem, kde nás čeká pozoruhodný
zámecký park v anglické a francouzské úpravě, jsou zde i sochy Matyáše Brauna. Máme
objednanou komentovanou prohlídku parku. Cena zájezdu 200 Kč a 230 Kč. Odjezd od
sokolovny v Železném Brodě v 7.45 hodin. Vedoucí zájezdu a přihlášky M. Minářová.
Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí.
Aktuální informace ve vývěsce na tržnici.
Účastníkům zájezdu do Černé Hory přejeme šťastnou cestu a krásné počasí.
za výbor Marcela Minářová.
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

19

sport
Sportovní hala v novém
Během června a července, kdy je ve Sportovním
centru „letní“ provoz, jsme zrealizovali několik úprav
v městské sportovní hale. Nejprve jsme odstranili
staré potrhané ochranné sítě, následovala výmalba
haly a instalace nových ochranných sítí, pevnějších
s hustšími oky. Také jsme se zbavili viditelných částí
starého parovodního potrubí, které již dosloužilo
a bylo v minulosti nahrazeno úspornějším vytápěním.
Na stěnu jsme připevnili městský znak s nápisem. Další změnou je tribuna pro diváky.
Vysloužilé dřevěné lavice jsme vyměnili za moderní plastové sklopné sedačky, které splňují
veškeré normy. Vzhledem k tomu, že ve sportovní hale nyní dominuje florbal a také proto, že
koberovští florbalisté postoupili do divize, jsme nechali nalajnovat florbalová brankoviště. Nový
nátěr dostaly i stávající volejbalové kůly a házenkářské branky.
Věřím, že pro všechny uživatele sportovní haly budou zrealizované úpravy příjemnou změnou.
Vždyť po třiceti letech provozu si hala takovou péči zaslouží. Dalším významným krokem
k modernizaci budovy SC bude rekonstrukce
zbylé části ubytovny, kterou zahájíme ještě
letos. Také plánujeme revitalizovat venkovní
areál. Ten je nyní z důvodu bezpečnosti pro
veřejnost uzavřený.
Rozhodujete se, na jaký sport poslat své dítě?
V tabulce naleznete seznam sportovních aktivit
pro děti ve Sportovním centru.
Sportovní aktivita

den

čas

sál

pořadatel

Stolní tenis

pondělí

15.30–17

malý sál

TJ Sokol Železný Brod

Florbal elévové
+ přípravka

pondělí

17.30–19

hala

TJ Sokol Koberovy

Sportovní přípravka

úterý

15.45–16

malý sál

FSA Jany Boučkové

Sport-mánie od 9 let

úterý

16.45–17.45

malý sál

FSA Jany Boučkové

Florbal mladší žáci

úterý

17.30–19

hala

TJ Sokol Koberovy

Volejbal 7–9 let

středa

16.30–17.30

sokolovna

TJ Sokol Železný Brod

Děti na startu 4–9 let

čtvrtek

16–17

hala

FSA Jany Boučkové

Florbal mladší žáci
+ elévové

čtvrtek

17.30–19

hala

TJ Sokol Koberovy

Orientální tance

pátek

16–19

malý sál

Rodinné centrum Andílek

Více info na mob.: 778 747 500, e-mail: sportovni.centrum@zelbrod.cz nebo u vedoucích
jednotlivých oddílů.
Alena Antoszová, DiS, vedoucí SC Železný Brod, tel 778 747 500
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FK Železný Brod, z. s.
Zhodnocení fotbalové sezóny 2016/2017
V polovině června skončila fotbalistům ze Železného Brodu sezóna, která se dá hodnotit
po výsledkové stránce jako výborná. Velmi dobře odehrálo sezónu áčko. Rezerva vyhrála
okresní přebor a postoupila do vyšší soutěže. Krásnou sezónu mají za sebou mladší žáci.
A muži: Před sezónou odešli z áčka zpět do mateřského klubu tři hráči Semil včetně
trenéra Grebeníčka. Klub nového trenéra nehledal a do sezóny šel s vyloženě brodským
realizačním (Kletečka, Šilhán, Maryško ml.) a hráčským týmem. Že to byl krok správným
směrem, potvrdila hlavně jarní část krajského přeboru. Po celkem slušném podzimu přišlo
výborné jaro. Brod byl doma na jaře neporazitelný a dokázal vyhrát všech šest domácích
zápasů. Venku to bylo trochu horší, ale i ze hřišť soupeřů Brod přivezl šest bodů. Celkově
Brod skončil na slušném 8. místě se ziskem 37 bodů, což patří mezi lepší výsledky Brodu
v krajském přeboru.
B muži: Úvod sezóny vypadal otřesně. Hráči nechtěli trénovat. Postupně se stav zlepšoval
a kádr se stabilizoval. I přes občasné potíže rezerva odehrála podzim slušně a skončila
na druhém místě. Po základní části rezerva skončila na třetím místě s minimální ztrátou.
V nadstavbě brodská rezerva dokázala využít příznivé vylosování a okresní přebor nakonec
vyhrála.
Dorost: Vzhledem k mládí brodských dorostenců se přihlásil krajský přebor mladšího
dorostu. Po základní části postoupily do finálové skupiny čtyři týmy a Brod se do ní těsně
nedostal. Postup dorost ztratil hlavně na podzim, kdy několikrát zbytečně ztratil. Jaro bylo
celkem dobré a se všemi postupujícími Brod bodoval.
Mladší žáci dělali po celou sezónu jen radost železnobrodskému klubu a v sezóně 2016/2017
nepoznali v mistrovském zápase pocit porážky.
Mistrovské zápasy FK Železný Brod, z. s. podzimní sezóny, které budou odehrány na
domácí půdě
muži „A“ – krajský přebor
10. 9. od 16.30 hodin vs. Hrádek nad Nisou
23. 9. od 16.30 hodin vs. Doksy
28. 9. od 10.30 hodin vs. Rovensko p. Troskami
7. 10. od 16.00 hodin vs. Skalice
muži „B“ – krajská 1. B třída
3. 9. od 17.00 hodin vs. Horní Branná
17. 9. od 16.30 hodin vs. Plavy
1. 10. od 16.30 hodin vs. Smržovka
dorost U17 – krajský přebor
3. 9. od 14 hodin vs. Jablonné v Podještědí
17. 9. od 13.30 hodin vs. Chrastava
1. 10. od 13.30 hodin vs. Velké Hamry
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sport
Den s fotbalem
Školní i předškolní děti si vyzkoušely, jaké to je hrát fotbal. Fotbalový klub uspořádal ve
středu 28. června 2017 „Den s fotbalem“. Pro předškoláky a školáky fotbalisté připravili
malý fotbalový turnaj, během kterého klub hledal nové fotbalové naděje. Nábor do fotbalu
v takovém měřítku v Železném Brodě ještě nebyl. Na stadion se vydaly nejstarší děti
z místních mateřských škol a prvních čtyř ročníků obou základních škol. Podle věku si pak
vybrané týmy podle ročníků zahrály turnajově zápasy na celkem pěti hřištích. Když děti
nehrály fotbal, tak se aktivně zúčastnily na umělé trávě obratnostních soutěží. Celkem se
akce zúčastnilo 279 dětí. Všechny týmy dostaly diplomy a vítězové miniturnajů i poháry.
Každý na závěr dostal nějakou tu sladkost na doplnění energie, kterou děti za krásného
dne určitě spotřebovaly. Je jen škoda, že program trochu narušila neúčast dvou tříd, které
nedorazily. Přesto se dá akce hodnotit pozitivně a fotbalisté „Den s fotbalem“ zase příští rok
zopakují.
Jaroslav Kletečka

JIRKOVSKÁ PROUDNICE
sobota 2. září od 10 hodin

Jirkov, hřiště za požární zbrojnicí
10. ročník soutěže v požárním sportu. Soutěž je zařazena do seriálu Jizerské ligy. Přijďte se
podívat a fandit nejlepším týmům mužů a žen z širokého okolí.
Občerstvení zajištěno. Více na www.SDH-Jirkov.estranky.cz.
Pořádá SDH Jirkov

HISTORIC JIZERA

pátek 8. září od 19 hodin
a sobota 9. září od 9 hodin a 13 hodin

Start závodu se vždy uskuteční od sokolovny v Železném Brodě
Dvoudenní soutěž historických vozidel v jízdě pravidelnosti pořádaná ve stopách Rallye
Jizera, která se v Železném Brodě a okolí jezdila v 70. a 80. letech minulého století. Soutěž
se jede ve třech etapách, z čehož jedna etapa se jede v noci. Celá trať měří asi 350 km.
Více informací o akci na www.amkzeleznybrod.estranky.cz.
Pořádá AMK Železný Brod

SPORTUJEME VE SKLENĚNÉM MĚSTEČKU
sobota 16. září

Sportovní centrum Železný Brod (ul. Masarykova 500)
Českomoravský pohár Open. Soutěže aerobiku v kategoriích Master Class, sportovní
aerobik a fitness týmy.
Více informací o akci na www.fisaf.cz.
Pořádá FSA Jany Boučkové
s finanční podporou Libereckého kraje a Města Železný Brod
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Přejeme všem dětem, žákům a studentům, aby nový školní rok 2017/2018, který začne
v pondělí 4. září, byl pro všechny úspěšný a plný pouze samých dobrých známek a kvalitních
studijních výsledků.

Organizace školního roku 2017/2018 v ZŠ, SŠ a ZUŠ v České republice
Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno 31. 1. 2018 a ve druhém 29. 6. 2018; Podzimní
prázdniny: 26.–27. 10. 2017; Vánoční prázdniny: 23. 12. 2017–2. 1. 2018, vyučování
začne ve středu 3. 1. 2018; Jednodenní pololetní prázdniny: 2. 2. 2018; Jarní prázdniny
(pro Jablonecký okres): 26. 2.–4. 3. 2018; Velikonoční prázdniny: 29.–30. 3. 2018 a Hlavní
prázdniny: 2. 7.–31. 8. 2018. Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne
v pondělí 3. 9. 2018.

	Mateřská škola Na Vápence
Poděkování
Rády bychom touto cestou poděkovaly paní učitelce Věře Čechové, která se rozhodla
ukončit svoji dlouholetou profesní dráhu. Bezmála 41 let pracovala v mateřské škole s dětmi
a předávala jim svým úžasným a laskavým způsobem zkušenosti a dovednosti. Podněcovala
děti k tvůrčímu myšlení, rozvíjela jejich výtvarné a hudební cítění, vštěpovala jim morální
hodnoty a u každého dítěte se vždy snažila nalézt nějakou dovednost, která stála za uznání.
Přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Jitka Jírová a kolektiv MŠ Na Vápence

Na každém konci je i nový začátek
Skončil jeden školní rok a začíná
další. Ten minulý jsme zakončili
spoustou
krásných
zážitků.
Do MŠ přijelo loutkové divadlo
s pohádkou O Plaváčkovi,
navštívili jsme pohádkové bytosti
na hradě a zámku Staré hrady,
oslavili jsme Mezinárodní den
dětí. Předškoláci pak navštívili
ZUŠ, aby si vytvořili představu,
jaký hudební nástroj či umělecký
obor by v budoucnu mohl stát za bližší seznámení. Školkoví Kuchtíci za odměnu slavnostně
poobědvali v restauraci. Po loňském úžasném zážitku jsme s radostí opět přijali pozvání
SUPŠ na dílničky, kde si děti vyzkoušely práci se sklem a hlavně mohly být svědky toho,
jaká kouzla s touto surovinou v prostředí tavných pecí dokážou udělat šikovné ruce zdejších
sklářů. Zúčastnili jsme se hasičské soutěže Malý Soptík, kde jedno z našich družstev obsadilo
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krásné první místo, což ovšem není tak důležité jako to, co se při nácviku jednotlivých
disciplín naši Soptíci naučili a také dozvěděli o práci složek IZS. Vydařil se nám i pirátský
týden plný zábavy a radosti. Vyvrcholením byla pirátská maturita předškoláků. Společně
s rodiči si děti užily hezké odpoledne na školní zahradě plné soutěží, her a pirátských úkolů.
Nakonec v našem „školkovém škuneru“ dokonce i přenocovaly, splnily stezku odvahy a ráno
se vydaly hledat zakopaný pirátský poklad. Bude se nám po nich v novém školním roce
stýskat.
Protože jsme přesvědčené, že to, co děti prožijí a vidí na vlastní oči, je pro ně zajímavější
a poutavější, ale také snáze zapamatovatelné a rozumově pochopitelnější, snažíme se jim
vědomosti a dovednosti předávat především formou zážitků. A tak už máme připravenou
spoustu dalších aktivit na příští školní rok a těšíme se na nové zářijové přírůstky do naší
školkové rodiny. Věříme, že i jim se prostředí naší školky bude líbit. Tímto zároveň děkujeme
zřizovateli za uvolnění finančních prostředků na rekonstrukci sociálního zařízení pro děti
u školní zahrady a umývárny v prvním patře. Dík patří také instalatérským firmám pana
Grába a pana Šilhána za kvalitně odvedenou práci.
Jitka Jírová, ředitelka školy

	Základní škola Školní
Cesta pohádkovým lesem
Rok s rokem se sešel a v lese za Šibeňákem se opět sešly pohádkové bytosti, aby v úterý
20. června přivítaly děti prvního a druhého ročníku na oblíbené hře „Cesta pohádkovým
lesem.“ Na trase tak potkaly Macha a Šebestovou, Dlouhého a Širokého, vodníka s vodnicí,
čarodějnice, kuchařky, Rumcajse s Mankou a v závěru trasy nechyběli dva rozpustilí čerti.
Počasí bylo nádherné, děti natěšené a z pohádkové cesty přicházely do cíle plné dojmů
a
zážitků.
Rády
bychom
poděkovaly paní učitelce Věře
Kvapilové a jejím žákům z 5. A,
kteří nám ochotně pomohli
s realizací této akce. Sami si
připravili úkoly, kostýmy a děti
odměnili
pamlskem.
Velké
poděkování patří i paní Radce
Hnátayové, vedoucí ŠJ, která
již poněkolikáté připravila dětem
sladkou odměnu a potěšila jejich
mlsné jazýčky. Tak za rok opět na
shledanou v pohádkovém lese, už
teď se moc těšíme!
Dana Maršinská
a Štěpánka Winterová,
vychovatelky školní družiny
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Krajské kolo atletického trojboje všestrannosti
V úterý 20. června 2017 se konalo na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově krajské kolo
atletického trojboje všestrannosti. Z naší školy se na 1. místě umístil Vojtěch Šimek (2. A), na
4. místě Rozárie Daníčková (2. A) a na 5. místě Bohdan Pachonov (3. A). Děti před závody
rozcvičoval český reprezentant v desetiboji Adam Sebastian Helcelet, který jim předával
medaile a na památku se s nimi i vyfotografoval. Všem dětem děkujeme za reprezentaci
naší školy a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.
Mgr. Milena Hlubučková, tř. uč. 3. A

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Tvůrčí sklářské dílny pro veřejnost
V sobotu 16. 9. 2017 budou od 10–17 hodin připravené pro návštěvníky školy tvůrčí sklářské
dílny. Všichni zájemci, kteří si chtějí ověřit vlastní kreativitu, budou mít skvělou příležitost,
a to v několika sklářských oborech (např. malovaném skle, rytém a broušeném skle nebo
tvorbě skleněné bižuterie). Ve školní sklářské huti si bude možné vyzkoušet foukání skla!

Sklářský veletrh 2017 v budově sklářské školy
Přízemí školy je vyhrazeno zdejším výrobcům skla a bižuterie pro prezentaci jejich výrobků.
Sklo, bižuterie, skleněné perle a další bude možné ve škole i zakoupit.
Účastnící se firmy: Ateliér Vrátnice – broušené sklo / Halama – ORIGINAL CZECH ART
CRYSTAL / Beadworld – Skleněná bižuterie, a.s. / ATLAS BIJOUX – perličková bižuterie
a kabelky / Stanislav Jiroš – černá bižuterie / Tomášova huť – historické repliky a moderní
sklo / Klamt Petr – výroba a prodej skleněných perlí / MISAMO jewelry – originální skleněné
šperky / DETESK, s. r. o. / DT GLASS, s. r. o. – dárkové a technické sklo / Atelier Veselouš –
ryté a pískované sklo / Pejchová Lucie – ryté sklo / Sklo Šafránek – luxusní broušené a ryté
sklo / Sklo Bursa / Glasstech – 3D a 2D laserování do skla.
Zahájení sklářského veletrhu se uskuteční v sobotu 16. 9. 2017, od 11 hodin.
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Letní sklářská dílna 2017 (sklářské sympozium)
Městské muzeum v Železném Brodě ve spolupráci se sklářskou školou připravilo již
6. ročník akce Letní sklářská dílna (LSD 2017), která představí tvorbu nezávislých umělců
a sklářských výtvarníků. V letošním roce nebude sympozium zaměřené na tvorbu ve školní
sklářské huti (jako v předešlých pěti ročnících), ale bude orientované na malované sklo.
Vyzvaní účastníci získají příležitost tvořit v dílně malovaného skla ve sklářské škole, přičemž
téma je ponecháno na autorech. Kromě materiálového zázemí, které škola umělcům
poskytne, se na sympoziu budou podílet také umělečtí řemeslníci – malíři skla. Organizátoři
k účasti vyzvali pět účastníků. Petr Nikl – známý český grafik, ilustrátor, malíř, hudebník,
fotograf a divadelník – autor celé řady knih pohádek a básní, držitel mnoha prestižních cen
v oboru. Eva Vlasáková – její výtvarná činnost představuje, vedle uměleckého skla, kresbu,
koláže a grafiku. Zdenka Hušková – se ve své tvorbě aktivně věnuje několika grafickým
technikám, ale také kresbě uhlem a tuší… Studio Cave Canem – autorská dvojice Jiří
a Petra Kučerovi vytváří skleněné produkty v limitovaných kolekcích, aby byla zachována
jejich jedinečnost a vysoká kvalita řemeslného zpracování. Na realizaci návrhů se podílí také
profesionální malířky skla Alena a Iveta Šulcovy. Vernisáž výsledků sympozia LSD 2017
se uskuteční v sobotu 16. září 2017od 15 hodin. Realizované objekty budou prezentované
v železnobrodském Městském muzeu.

Výstava skla / Zdeněk Lhotský & Associates 2017
V rekonstruované Kotelně bývalé textilní továrny na Poříčí v Železném Brodě se představuje
výstava děl Zdeňka Lhotského a pětice jeho přátel – výtvarníků, kteří realizovali své práce
ve spolupráci s jeho Pelechovem. Výběr exponátů pro rok 2017 zahrnuje kromě tavených
objektů Lhotského také práce Oldřicha Plívy, Martina Hlubučka, Jaroslava Róny, Lucie
Švitorkové a Rebecy Huerty (Mexiko). Zatímco všechny vystavující spojuje volba tavení skla
ve formě, každý z nich přichází s unikátním pojetím plastiky, a to i z hlediska mezinárodního
kontextu. Instalace jejich děl spolu s industriálním interiérem prostoru Kotelny vytváří
mimořádný výstavní celek. Vernisáž proběhne v sobotu 16. září od 17 hodin a v rámci
Skleněného městečka bude výstava otevřena v so–ne v čase vždy 10–17 hodin. Výstava po
telefonické dohodě na mob.: 603 235 983 budete moci zhlédnout pouze do 22. září.

Bleší trh se sklem / ŠROUBÁRNA
Speciálně zaměřený trh se uskuteční v sobotu 16. září 2017, 10–14 hodin – v industriálním
objektu zvaném „Šroubárna“ (Štefánikova ulice, 150 m od náměstí směr Jablonec nad
Nisou). Sklářský bleší trh je příležitost skleněné kousky prodat, koupit anebo směnit. Je to
příležitost, jak strávit příjemný čas! Organizátoři věří, že bleší trh se sklem i tentokrát ožije
nejenom díky zapomenutým kouskům z místních sklepů a půd, ale také díky celodennímu
občerstvení, které se bude v místě konání akce nabízet.
Pořádá: Občanská beseda Železný Brod, z. s., M. Bartoňová, email: b-trh@seznam.cz.
MgA. Martin Hlubuček
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	Základní umělecká škola
Pro školní rok 2017/2018 stále přijímáme žáky do těchto oddělení
1. Hudební obor
Studium v hudebním oboru ZUŠ začíná zpravidla přípravnou hudební výchovou, ta je určena
pro předškoláky a děti, které po prázdninách začnou chodit do 1. třídy ZŠ. Děti si mohou
vybrat z těchto hudebních nástrojů: klavír, housle, sólový zpěv, viola, violoncello, kytara,
zobcová flétna, příčná flétna, trubka, pozoun, tenor, saxofon, klarinet, bicí nástroje nebo
kolektivní předmět sborový zpěv ve sborech CVRČCI – pro děti od 4 do 6 let, HVĚZDIČKY
pro malé školáky a ŘETÍZEK pro starší děti. Do nástrojových a pěveckých oddělení lze
přijmout děti i z vyšších tříd ZŠ.
2. Výtvarný obor
Do výtvarného oboru ZUŠ přijímáme děti všech věkových kategorií – od nejmladších, kde
se zaměřujeme na všestranný rozvoj výtvarného talentu a estetického cítění, až po speciální
přípravu našich absolventů ke studiu na uměleckých a pedagogických školách s důrazem na
sklářské a bižuterní obory. Dobře vybavené ateliéry výtvarného oboru umožňují dětem práci
nejrůznějšími výtvarnými technikami jako je kresba, malba, grafika a alternativní techniky,
práce na PC v grafických programech, s digitální fotografií a nově též animace. Děti
poznají práci s různými materiály včetně modelování z keramické hlíny s bohatě barevnými
glazurami. Seznámí se s díly slavných malířů, sochařů, architektů, zúčastní se zájezdů
a exkurzí do galerií, zámků a ateliérů, jejich nejlepší práce budou vystaveny a zaslány na
různé soutěže.
Vyučovací rozvrh:
úterý
13.00–15.25 výtvarka
15.30–17.55 výtvarka
středa
13.00–15.25 výtvarka
15.30–17.55 výtvarka
čtvrtek
13.00–15.25 výtvarka
15.30–17.55 keramika
3. Literárně dramatický obor
Zde se děti učí výrazné a správné výslovnosti, pohybu na jevišti a všem dalším základům
dramatického umění. Přes pohybové a slovesné etudy se děti záhy dopracují k nastudování
divadelní hry, kterou na konci školního roku předvedou rodičům a veřejnosti v divadle.
Výsledkem studia v LDO by měl být všestranně vybavený, sebevědomý mladý člověk,
schopný dobře komunikovat se svým okolím, což uplatní nejen na jevišti, před mikrofonem
či kamerou, ale především v denním kontaktu s lidmi.
Aktuální informace na: www.zus-zelbrod.cz a na tel. č.: 483 389 327, 608 782 712.
Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ Železný Brod
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Středisko volného času Mozaika
Nabídka zájmové činnosti SVČ MOZAIKA školní rok 2017/2018
Sportovní
Vodácký kroužek 600 Kč
Volejbal (od 10-ti let, úterý, 600 Kč
Volejbalová přípravka (6–10 let), út, 600 Kč
Volejbal dorost, čtvrtek, 600 Kč
Horolezecký kroužek 1 200 Kč
Tančíme s Luisem 600 Kč
Orientální tance 600 Kč
Zumba 600 Kč
Moderní tance 600 Kč
Jezdectví 1 200 Kč
Výtvarné
Výtvarný 700 Kč
Keramika 1 000 Kč
Keramika pokročilí 1 200 Kč
Točení na kruhu 1 400 Kč
Paličkování 600 Kč
Sklářský 800 Kč
Fotošikulové 700 Kč
Tkaní 600 Kč
Vlnění (od oveček po svetr) 600 Kč
Šikovné ruce 700 Kč
Přírodovědné
Rybářský 500 Kč

Badatelský 600 Kč
Včelařský 500 Kč
Zahradnický 500 Kč
Farmářský 600 Kč
Technické
Automodelářský 600 Kč
Řezbáři 600 Kč
Železniční modeláři 600 Kč
Jazykové
Angličtina – konverzační hodiny
s Luisem 500 Kč
Italština – konverzační hodiny s Luisem 500 Kč
Španělština – konverzační hodiny s Luisem 500 Kč
Němčina 500 Kč
Ruština 500 Kč
Ostatní
Kroužek vaření 600 Kč
Šachový 600 Kč
Loutkařský 600 Kč
Geocaching 600 Kč
Trampská kytara začíná 6. září v 15 hodin
v SVČ Mozaika, jedná se o informativní setkání na
začátku školního roku, rozložení učebních hodin
se bude domlouvat na této hodině.

Předpoklad pro otevření kroužku je pět přihlášených zájemců. Začátek a konec
zájmové činnosti je říjen až květen (nebo po dohodě s vedoucími kroužků). Platba
musí být uhrazena nejpozději před druhou návštěvou kroužku. Do kroužků se můžete
hlásit od 28. 8. 2017.
Ve středu 27. září 2017 od 10 do 22 hodin se uskuteční oslava 40-ti let naší organizace na
adrese Jiráskovo nábřeží 366 a zároveň proběhne slavnostní otevření nového zahradního
altánu.
Program: ukázky jednotlivých kroužků, dílničky pro děti, Klub-ko – kroužek pro rodiče
s dětmi, divadlo, točení na kruhu, Kapelníci (18 –22 hodin), udírna a jiné občerstvení a další
překvapení.
Podrobné informace: SVČ Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod,
tel.: 483 389 396, web: www.mozaikazb.cz, e-mail: ddm.zb@seznam.cz.
Eva Rydvalová, ředitelka SVČ Mozaika
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	RC ANDÍLEK Železný Brod
Ve spolupráci s nově otevřenou Kavárnou – Pražírnou Caffe Sentiments (bývalá Avantýra)
ul. Obr. míru 134 v Železném Brodě pro vás od září připravujeme cyklus dílniček (kutílkové).
Dílničky jsou vhodné pro předškolkové děti a jejich maminky, tatínky, babičky a dědečky.
Pravidelně bude probíhat vyrábění s dětmi a cyklus přednášek (vše co zajímá maminku).
Jednou za měsíc se také uskuteční přednáška pro pracující maminky a veřejnost. Akce se
bude konat pravidelně vždy ve čtvrtek od 10–12 hodin.
V rámci kavárny bude mít pro vás RC Andílek i mini herničku a relax zónu pro děti.

Program na září
7. 9. kutílkové – loutky skřítků a víl (cena dle materiálu)
14. 9. přednáška pro maminky (téma a cena bude upřesněno dle přednášejícího,
více na fcb)
21. 9. kutílkové – královna Koloběžka (cena dle materiálu)
28. 9. přednáška nebude (státní svátek)
Na vědomost se dává, že RC andílek shání nové lidičky do týmu se smyslem pro humor
a s dobrými nápady. Baví-li tě být součástí týmu, organizovat akce a vymýšlet nové, pracovat
s dětmi, podílet se na dobré věci… přidej se k nám! Přivítáme každého, kdo má optimistický
přístup k životu a spoustu nápadů, které neví, kde realizovat! Jsme skvělá parta lidí a rádi
bychom se „rozrostli“ o nové tváře.

Milujete tanec a líbí se vám styl Orient?
Přijďte tančit s námi... vystupujeme, jezdíme na soutěže, pořádáme závěrečnou benefiční
akci Orient Show a jezdíme na Letní soustředění...
Na stávající i nové kurzy Orientálního tance se můžete těšit již od září. Ukázkové hodiny
a zápis do kurzů bude probíhat v pátek 1. 9. 2017 v sokolovně Železný Brod.
Skupina Malak (16–17 hod.) děti ve věku 4–6 let – volná místa ve skupině – mohou být
i začátečníci
Skupina Lulu (17–18 hod.) děti ve veku 6–10 let – volná místa ve skupině – mohou být
i začátečníci
Skupina Seheread (18–19 hod.) slečny ve věku 10–18 let – uzavřená skupina
Orient pro dospělé (19–20 hod.) – nově otevřený kurz
Přihlášky budou k dostání v TIC Železném Brodě (celé září).
Kontakt: www.centrum-andilek.cz, e-mail: info@centrum-andilek.cz, fb/Rodinné centrum
Andílek, mob.: 774 608 874.
Helena Simmová
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	Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Železný Brod
Tradiční zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic pořádáme v úterý 19. září 2017. Odjezd je
v 7 hodin od sokolovny v Železném Brodě. Cena zájezdu je 150 Kč. Přihlášky společně
s finanční částkou přijímá TIC Železný Brod (přízemí budovy radnice). Těšíme se na vaši
účast.

Provoz moštárny
Oznamuje, že tradiční provoz spolkové moštárny pro veřejnost ve Štefánikově ulici
v Železném Brodě bude pro letošní sezónu zahájen v sobotu 30. září 2017.
Ceny: 1 l sterilovaného moštu/10 Kč, 1 l nesterilovaného moštu/6 Kč. 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

OSTATNÍ
Železnobrodské skleněné betlémy v Třebechovickém muzeu
Skleněné betlémy do 31. 10. 2017 reprezentují umění zdejších sklářů ve světoznámém
třebechovickém muzeu betlémů ve městě Třebechovice po Orebem. Pro potřeby výstavy
zapůjčila osm exponátů i paní Alena Kortanová ze svého železnobordského Minimuzea
skleněných betlémů. Věřím, že tato výstava je významnou propagací železnobrodského
sklářství i města Železný Brod.

Hola, hola škola volá… a otázka měsíce
Povinná školní docházka (německy Schulpflicht) je zákonná povinnost dětí navštěvovat
v určitém věkovém rozmezí školu. Z toho vyplývá povinnost zákonných zástupců děti
příslušného věku do školy posílat a povinnost státních orgánů a orgánů samosprávy zajistit
provoz potřebných školních zařízení. Bezplatné povinné základní vzdělání ustanovila jako
jedno z lidských práv v roce 1948 také Všeobecná deklarace lidských práv (článek 26).
Jako první na světě zavedlo povinnou školní docházku roku 1592 protestanské
vévodství Pfalz-Zweibrücken (na území dnešního Německa). Na českém území, tehdy
souč. habsburské monarchie, byly základy školní docházky položeny za vlády Marie
Terezie roku 1774. Povinnou školní docházku pak uvedl do praxe říšský školský zákon
z roku 1869. V současné době upravuje povinnou školní docházku v České republice zákon
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(Školský zákon), který vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při
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OSTATNÍ
vzdělávání. Podle tohoto zákona je školní docházka povinná po dobu devíti školních roků,
nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku.
A jelikož se návštěva školských zařízení týká našich dětí, zeptali jsme se jich… Na co se po
prázdninách těšíte do školy nejvíce?
Adélka, Praha (7 let) ...na výtvarnou výchovu; Andrea, Pec p. Sněžkou (15 let) ...na výuku
ruského jazyka; Světlanka, Benešov u Semil (7 let) ...na tělocvik

HÁDANKA
O permanentní vstupenku na cvičení od FSA J. Boučkové
Za správně nalezené tři rozdíly na fotografii koupaliště si celé léto chodila zdarma zaplavat
Karin Nguienová. Gratulujeme. Do hledání se zapojilo celkem 28 z vás a pouze tři všechny
rozdíly nenašli. Věříme, že počet hledajících se ještě zvýší, protože v zářijovém čísle hrajeme
o permanentní vstupenku na cvičební hodiny FSA Jany Boučkové v hodnotě 600 Kč. Odpovědi
zasílejte na e-mail: info@zelbrod.cz nebo telefonujte na tel. 483 333 999 (TIC Železný
Brod) nejpozději do 10. 9. 2017. Originální barevnou fotografii si můžete prohlédnout na
www.zeleznybrod.cz/v sekci Železnobrodský zpravodaj/Hádanka – fotografie. Rozdíly na
letní fotografii: podpěra tobogánu, lavička, skokanský můstek.

Na fotografii je budova sokolovny,
která byla vystavěna v letech 1928
až 1929 podle návrhu pražského
architekta a urbanisty Františka
Jandy. Pilíře v hlavním průčelí
měly původně zdobit sochy sokolů.
V průběhu zpracování projektové
dokumentace
však
svalnaté
Originál
opeřence s cvičebním nářadím
nahradily sochy atletů podle návrhu
profesora sklářské školy Jaroslava
Brychty. Postavy muže a ženy byly
vysekány z boháneckého pískovce
v dílně Františka Bílka v Podhorním
Újezdu a na své místo byly osazeny
na jaře roku 1930.

Počítačově upraveno
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inzerce
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Koupím staré pivní sklenice a cedule
mob.: 604 723 161

Poslechněte si cestovatelské hádanky
s Marcelou Augustovou

každý všední den na Českém rozhlase
Liberec – nalaďte 102,3 FM

Prodej slepiček Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky typu Tetra hnědá
a Dominant ve všech barvách z našeho
chovu! Stáří 14–19 týdnů.
Cena 149–180 Kč/ks.
Prodej: 5. září a 4. října 2017, Železný
Brod, autobus. nádraží, 16.30 hodin.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek
– cena dle poptávky. Info: Po–Pá, 9–16
hodin. Mob.: 601 576 270, 728 605 840

Prodám částečně zařízený byt
1+kk s balkonem v Železném Brodě
Cena 600 tis. Kč
Při rychlém jednání sleva
Mob.: 737 510 224

