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vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
s podzimem se nám jako vždy krátí denní světlo a den ode dne více přibývá tmy a šera. 
otevírá se prostor pro aktivity, kterým jsme se v letních měsících třeba tolik nevěnovali. 
někdo to řeší sportováním v tělocvičně, jiný čtením, další návštěvou divadla či kina.
V našem městě jsme byli zvyklí, že s nástupem nového školního roku začínalo další sezónu 
i místní kino. V letošním roce je začátek promítání filmů posunut až do října. rozhodně 
cílem nebylo ochudit milovníky filmového umění o jeden měsíc jejich zážitků, ale na vině 
se ukázaly nečekané problémy spojené s výměnou svítidel a s tím spojené přehodnocení 
některých záměrů.
Co bylo tedy ve zkratce provedeno? byla provedena částečná výměna silnoproudých  
rozvodů, natažena datová kabeláž a kabeláž zabezpečovacího systému. Ve foyer byly 
vybudovány nové sádrokartonové podhledy respektující původní vzhled, repasována původní 
svítidla a provedena výmalba. A co nás čeká v dalších letech? Především rekonstrukce 
svítidel v sále a další malování. Všechny práce byly a jsou konzultovány se správcem kina.
Pochopitelně za zvýšeným objemem prací stojí i zvýšené finanční náklady. na jejich pokrytí 
rozhodně nestačí vstupné, jak se někteří domnívají. Pro lepší informovanost: z prodaného 
vstupného se nejprve odečtou různé poplatky (např. osA) a z následné čisté tržby si 
distributor filmu vezme polovinu částky plus dPH 21 %. ze zbylých peněz se platí další 
poplatky, jako např.: poštovné, příspěvek státnímu fondu pro rozvoj kinematografie apod. 
Městu tak zbude ze vstupného přibližně 25–30 %. z této částky se musí zaplatit správce  
a ostatní pracovníci kina, zbytek peněz je pak takříkajíc ziskem ze vstupného. samozřejmě 
je pro město velmi náročné, přijdou-li na film 1 nebo 2 diváci…
Město železný brod se však snaží a bude se snažit, pokud to bude ekonomicky únosné, 
zajistit svým občanům kvalitní zábavu nejen po stránce filmové, ale také po stránce pobytu 
v příjemném prostředí kina. bude to stát ještě hodně času a rovněž hodně financí. nicméně 
doufáme, že se vše bude dařit k všeobecné spokojenosti. Tak hezký divácký zážitek už  
z toho nejbližšího filmu!

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

úvodní slovo

Fotografie pořízené před zahájením prací. současný stav uvidíte, když přijdete na filmová 
promítání...
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usnesení rady města Železný Brod ze 48. zasedání 
konaného dne 28. 8. 2017 
rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 48. schůze rady města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 47. schůze rady města železný brod 
souhlasí s provedením rozpočtových změn za rok 2017 č. 5/rM 
schvaluje navýšení pracovního úvazku sociálního pracovníka na odboru sociálních věcí 
MěÚ železný brod o 0,2 úvazku od 1. 9. 2017 (celkový počet úvazků na odboru 5) 
schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu, s firmou kAsro spol. s. r. o., IČo 60276258 na 
pronájem multifunkčního zařízení, v délce trvání na 60 měsíců 
schvaluje upravený Ceník pronájmu sportovního centra železný brod, Masarykova 500, 
468 22 železný brod s platností od 1. 9. 2017. 
schvaluje přijetí příspěvku ve výši 72 440 kč z prostředků Ministerstva zemědělství na akci 
Vyhlídka pod Chlístovem – místo pasivního odpočinku v rámci programu 12966 – Údržba  
a obnova kulturních a venkovských prvků 
bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy se společností Profes projekt s. r. o.,  
IČo 46506942 na zpracování prováděcí projektové dokumentace na akci Modernizace 
sběrného dvoru v železném brodě, III. etapa, za cenu 70 000 kč bez dPH 
bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy se společností Pragoprojekt, a. s.,  
IČo 45272387 na zpracování projektové dokumentace na chodník k městskému koupališti 
podél silnice II/288 v železném brodě za cenu 91 000 kč bez dPH 
schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Projektová dokumentace – elektroinstalace pavilonu U v objektu zŠ Pelechovská, železný 
brod“ a ukládá oÚP a rr vypsání nového zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku 
schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Projektová 
dokumentace sportovního areálu za sokolovnou, Masarykova ul. čp. 500, železný brod“  
a ukládá oÚP a rr vypsání nového zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení smetanovo zátiší“ mezi Městem 
železný brod a Technickými službami města železného brodu, s. r. o., IČo 27260887 za 
cenu 441 585 kč bez dPH 
souhlasí s umožněním přístupu investora – sVs, a. s. IČo 49099469 – při provádění stavby 
„jn 037 048 železný brod, brodecká – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ na pozemky  
p. č. 3274, 3278 a 476/26 k. ú. žel. brod, které jsou ve vlastnictví Města železný brod 
schvaluje uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících  
s rekonstrukcí vodního díla mezi Městem železný brod a společností sVs, a. s.,  
IČo 49099469, kterou se Město železný brod jako vlastník pozemku zavazuje umožnit 
investorovi a smluvnímu zhotoviteli stavby přístup na předmětné pozemky parc. č. 3274, 
3278 a 476/26 k. ú. žel. brod, a to v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby dle projektové 
dokumentace 
schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem železný brod a Technickými službami města 
železný brod, s. r. o., IČo 27260887 na opravu povrchů komunikací v části obce Těpeře, 
cena díla 1 554 100 kč (bez dPH) 
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bere na vědomí změnu vybraného uchazeče na veřejnou zakázku „obnova střešního pláště 
na objektu č. p. 140, železný brod“ a revokuje usnesení č. 170/46r/2017 ze dne 3. 7. 2017, 
kterým schválila uzavření smlouvy s uchazečem P. Mühlfeitem, IČo 67840906 za cenu  
298 000 kč s dPH a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem j. kočvarou, IČo 47277017 
za nabídkovou cenu 329 120 kč s dPH 
schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 108/42r/2017 ze dne 30. 5. 2017 
mezi Městem železný brod a P. Šilhánem, IČo 76233162, kterým se navyšuje cena díla  
o vícepráce ve výši 26 806 kč vč. dPH 
schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 194/47r/2017 ze dne 3. 8. 2017 mezi Městem 
železný brod a Technickými službami města železný brod, s. r. o. IČo 27260887, kterým se 
prodlužuje termín dokončení vnitřní instalace do 29. 9. 2017 
bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o dílo na akci „oprava podhledu ve foyer  
kC kino“ mezi Městem železný brod a j. Vágnerem, IČo 05591902 za konečnou cenu  
103 200 kč (není plátcem dPH) 
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „operativní leasing – osobní 
automobil osV“ a schvaluje uzavření smlouvy na operativní leasing na vozidlo pro osV 
s uchazečem zdeněk kučera – AUTosPorT, IČo 42464111 za cenu měsíční splátky  
5 657,92 kč vč. dPH 
požaduje doplnění žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu na zlepšení 
úrovně bydlení na obnovu fasády domu starší 15 let na domě čp. 11 splzov, ve výši 150 000 kč  
o položkový rozpočet cenové nabídky 
schvaluje ukončení nájemní smlouvy prostoru sloužícího k podnikání v čp. 500, která byla 
uzavřena dne 22. 2. 2016 s p. M. bernatem, IČo 75990997 dohodou k 30. 9. 2017 
schvaluje záměr pronájmu prostoru pro podnikání s vnitřním vybavením o celkové 
výměře 254 m2 v ul. Masarykova 500, železný brod, která je součástí pozemku p. č. 785  
v k. ú. železný brod, účelem pronájmu je provozování restaurace 
souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu jiráskovo nábřeží 715 a na adresu 
jiráskovo nábřeží 717, železný brod 
schvaluje přidělení bytu č. 44 v dPs železný brod  
Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva města železný brod, které se konalo 18. 9. bude 
otištěno v následujícím zpravodaji. 

Připomínáme, že termíny veřejných zasedání Zastupitelstva města Železný Brod jsou: 23. 10. 
a 4. 12. 2017. Zasedání se koná v zasedací místnosti MěÚ „B“ (3. patro) vždy od 16.30 hodin.

kotlíkové dotace
krajský úřad libereckého kraje pořádá informační seminář pro žadatele o kotlíkové dotace. 
dozvíte se: „jak vyplnit žádost o dotaci a jaké přílohy k žádosti doložit“, „jaké jsou potřebné 
doklady k vyúčtování dotace“ a „Co jsou způsobilé výdaje projektu“. Seminář se uskuteční 
v pondělí 16. října v čase 15–17 hodin v zasedací místnosti MěÚ „B“ (3. patro)  
v Železném Brodě. Vstup na seminář je volný a není potřeba se předem přihlašovat. 
Více info na www.dotace.kraj-lbc/kotlikove-dotace.cz.

Mgr. j. Haas, tajemník úřadu
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 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. MěÚ je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo 
mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
MěÚ 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: ul. Chvalíkovická; jarní; 
Průmyslová a č. p. 841, 890, 898, 905; Příčná; slunečná a č. p. 188; smetanovo zátiší; 
stavbařů a č. p. 331; Štefánikova; Těpeřská a č. p. 721; U stavidel; Vaněčkova; Vlastimila 
rady; dvírka č. e. 1, 17, 18, 19, 34, 35, 36, 46, 70, 122 a č. p. 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; záškolí č. p. 195, 254, 255 
volební okrsek č. 3 – sokolovna, Masarykova 500, železný brod pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. brodecká; jiráskovo nábřeží; koberovská; 
komenského; Masarykova; Pelechovská; Poštovní; Příkrá; sokolská; svahová; brodec  
č. e. 80 a č. p. 222, 506, 579, 639, 640, 642, 646, 692; dále č. e. 3, 8, 15, 21, 22, 37, 40, 
41, 68, 69, 81, 89, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 
113, 114, 116, 117, 118, 119, 120 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)  
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volební okrsek č. 4 – sVČ Mozaika, jiráskovo nábřeží 366, železný brod pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. 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
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 Čr platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem Čr anebo cestovním průkazem. Volič, který volí na platný voličský 
průkaz, předloží tento průkaz spolu s průkazem totožnosti a komisi jej odevzdá. 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 
 případně mají možnost nahlásit tuto skutečnost ve dnech voleb přímo ve svém volebním 
okrsku, a budou navštíveni členy okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou. 
Hlasovací lístky budou občanům města doručeny nejdéle 3 dny před dnem voleb podle 
adresy trvalého pobytu, ve dnech voleb budou k dispozici ve volebních místnostech. Pro 
voliče, kteří mají veden trvalý pobyt na adrese MěÚ železný brod, náměstí 3. května 
1, budou hlasovací lístky připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 202 MěÚ železný brod  
(1. patro budovy radnice A), kateřina Veličková – přestupky, volby. 
Stálá služba a vydávání oP ve dnech konání voleb 
ve dnech konání voleb, tj. 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, bude na MěÚ v Železném Brodě zřízena stálá 
služba na tel. č.: 483 333 953, v případě jakýchkoliv dotazů ohledně voleb či zařízení 
přenosné volební schránky se na toto číslo neváhejte obracet. 
zároveň bude zajištěno vydávání tzv. občanských průkazů typu blesk bez strojově 
čitelných údajů pro případ zjištění neplatnosti průkazu totožnosti, kterým se volič musí 
před hlasováním prokázat. Vydávání občanských průkazů typu blesk bude zajišťovat 
pracovnice na tel. č.: 483 333 960, k vydání je třeba dvou aktuálních fotografií a předložení 
neplatného občanského průkazu, vydání nepodléhá poplatku a takto vydaný občanský 
průkaz má platnost 1 měsíc.

k. Veličková, oVV – úsek přestupků a voleb

6



 odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Vážení spoluobčané, 
prázdniny skončily a ti z vás, kteří doprovázíte děti do školy 
pěšky, jste si možná všimli, že během letních měsíců byla 
opravena pěšina, vedoucí od lávky k zŠ Školní. opravu 
provedly Ts železný brod, které nejprve odstranily starý odvod 
vody, tzv. žlabovky, následně byly připraveny základy pro 
lampy veřejného osvětlení a nataženy samotné kabely. Poté 
byly položeny nové žlabovky, ke kterým byl vyspádován nově 
položený asfaltový povrch. Pro úplné dokončení ještě zbývá 
instalovat zábradlí. Informace, které se k nám během realizace 
dostávaly, nás ujišťovaly v tom, že to bude pěkná silnice, a že 
jistě si to po ní budou všichni autem zkracovat. Chtěli bychom 
takovéto jezdce upozornit předem, že na oba konce cesty byly umístěny zábrany proti 
vjezdu a byli bychom tedy vděčni, kdyby ti, kdož tuto cestu využívali k jízdě autem, na tuto 
svou zálibu zapomněli. nehledě na to, že na obou koncích je instalována dopravní značka, 
zakazující vjezd na tuto komunikaci.

Pro předškoláky byla v MŠ na Vápence opravena dvě 
sociální zařízení, která jsou nyní pro děti příjemnější  
a veselejší. opravou prošlo sociální zázemí k zahradě 
a ve 2. patře hlavní budovy, kde bylo ještě původní 
vybavení z 80. let 20. stol. V MŠ slunečná se podařilo 
opravit kuchyň, která původně měla zahrnovat opravu 
podlahy a obkladů. s postupujícími pracemi se ale 
rozsah prací rozšiřoval tak, že nakonec je kuchyně 
jako nová. Při odkrytí totiž byly zjištěny dožité rozvody 

vody a odpadních vod. Proto bylo nutné je vyměnit, což vedlo k navýšení rozpočtu. opravy 
provedly místní firmy.
na Vápence byla opravena plocha pod domem čp. 810–812, kde vzniklo parkoviště, které 
splňuje normové parametry, a které je hezčí než to, které tam bylo původně. jednalo se  
o určitý dluh obyvatelům této části sídliště, jelikož při výstavbě terminálu zde bylo zařízení 
staveniště a bylo přislíbeno, že po skončení akce Terminál, zde bude parkoviště vybudováno. 
V letošním roce byla opravena část pod domem, na kterou naváže ještě zhotovení 
kontejnerových stání na tříděný a směsný 
odpad, v příštím roce bychom ještě rádi 
opravili parkoviště na betonové ploše.
rozpracovaných je ještě několik akcí, 
ale nechme si něco na některé z příštích 
čísel.

M. řehák, vedoucí oÚP a rr
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 odbor sociálních věcí

Spokojený domov pečuje o seniory a handicapované 
v domácnostech… i v Železném Brodě
osmdesátiletá paní Marie žije sama a již nezvládá úkony péče o vlastní osobu. je pro ni 
obtížné si ohřát jídlo, někdy se ani sama nenají. když se chce jít osprchovat, musí mít 
dopomoc druhé osoby. synové i vnuci ji navštěvují, ale jelikož jsou pracovně vytížení a žijí 
daleko, nemohou se jí věnovat každý den. Pětasedmdesátiletý pan František je po mozkové 
příhodě ochrnutý na polovinu těla, je upoután na lůžko. žije s manželkou, která se o něj 
částečně stará, ale ani ona sama už nemá tolik sil. Pomůže manželovi s podáním jídla, ale 
například otočit ho na bok a vyměnit mu pleny nezvládá. Třicetiletý pan Martin měl těžkou 
autohavárii, po které je upoután na vozík. Potřebuje dvakrát denně dopomoc s přesunem  
z vozíku na lůžko i s osobní hygienou. žije sám a občas ho navštěvují příbuzní, nemohou mu 
však poskytovat péči neustále a v plném rozsahu.
Všichni tito lidé by za běžných okolností museli žít v domově pro seniory, léčebně dlouhodobě 
nemocných či jiném ústavním zařízení. díky osobní asistenci spokojeného domova však 
mohou zůstat ve svém domácím prostředí.
Spokojený domov se stará celkem o více než sto seniorů a handicapovaných na území tří 
desítek obcí a rozhraní tří krajů a do okruhu jeho působnosti spadá i Železný Brod a okolí. 
osobní asistence spokojeného domova je dostupná 24 hodin denně, včetně víkendů  
a státních svátků. Asistentky a asistenti se starají nejen o pomoc s hygienou, podáním stravy 
či přesunem na vozík, ale doprovázejí v rámci služby klienty k lékaři, na úřady či za kulturou. 
dělají zkrátka vše proto, aby lidé i přes zdravotní omezení a ztrátu soběstačnosti mohli 
zůstat v přirozeném prostředí.
Zájemci o výše uvedené služby či jejich rodinní příslušníci mohou kontaktovat Marii 
kočovou na telefonu 773 565 341 či e-mailu marie.kocova@spokojeny-domov.cz. 
Historie spokojeného domova sahá až do roku 2004, kdy coby občanské sdružení vznikl  
v Mnichově Hradišti. během let se působnost jeho služeb rozšiřovala. na území libereckého 
kraje působí od roku 2009.

Mgr. Petr novák

Ve zpravodaji spokojeného domova č. 4/2017 byl otištěn rozhovor s paní bc. evou saskovou, 
vedoucí sociálního odboru MěÚ železný brod. namátkou vybíráme jednu z několika otázek, 
které ji v rozhovoru položil p. Mgr. Petr novák, asistent provozního ředitele: „jak se vám 
spolupracuje se Spokojeným domovem?“ „Perfektně. oceňuji na nich profesionalitu  
a individuální přístup. Mám i zpětnou vazbu od klientů, kteří mi sem chodí děkovat za péči, 
kterou jim spokojený domov poskytl. A mě samotnou těší, že když jdu na pochůzku či na 
šetření, potkávám na ulici asistentky v barevné vestě spokojeného domova, jak vezou 
klienta na vozíku, nebo auta označená logem spokojeného domova. My, coby město, máme 
vlastní terénní pečovatelskou službu, ale spokojený domov je ještě o ,level‘ výš, protože je 
schopný pomocí osobní asistence pokrýt i šest hodin denně, služby se vhodně doplňují.“ 
Celý rozhovor a více infromací ke Spokojenému domovu najdete na www.spokojeny-domov.cz.

raDnICe InForMuje
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 Bytový podnik Města Železného Brodu

respitní péče aneb výletování s pěstounskými dětmi

Úprava úředních hodin

V termínech 17.–21. července a 7.–11. srpna 2017 pořádal odbor sociálních věcí MěÚ 
železný brod respitní péči pro pěstounské rodiny. V regionu železnobrodska v rámci 
uzavírání dohod o pěstounské péči spolupracujeme s 19 rodinami, které pečují o děti, o které 
se nemohou z různých důvodů starat jejich vlastní rodiče. respitní péči lze volně přeložit 
jako péči odlehčující. Tato péče má primárně sloužit pěstounům pro načerpání nových sil  
k výkonu jejich povolání. Toto odlehčení pro pěstouny může mít různou podobu, my jsme 
letos zvolili výletování s pěstounskými dětmi.  
V červenci jsme s dětmi jezdili na výlety po okolí vlakem. První den jsme se tak s pěstounskými 
dětmi podívali do Šťastné země v radvánovicích. druhý den nás čekal výlet na hrad 
Trosky, kdy jsme se po cestě zastavili na louce a krátce si zasportovali s míči, létacími 
talíři či badmintonovými pálkami. Ve středu jsme se vydali na Malou skálu, odkud jsme 
sjeli na raftech řeku jizeru až do dolánek. Čtvrtý den jsme vyrazili na výlet do sedmihorek,  
a protože nám počasí přálo, odvážlivci se zde i vykoupali. V posledním červencovém 
výletním dnu jsme se jeli seznámit s novým koupalištěm v Turnově.
Pro srpnové výletování jsme zvolili dopravu minibusem a dostali jsme se tak i do vzdálenějších 
destinací. Mirakulum Milovice se stalo naším středobodem zábavy pro první den, kdy jsme 
měli možnost prozkoumávat nezměrné množství hradů a prolézaček. další den jsme využili 
slunečného počasí a navštívili jsme koupaliště v Mladé boleslavi, což si všechny děti 
náležitě užily. středa byla ve znamení turistiky, kdy jsme se nejprve dostali lanovkou na 
ještěd, odkud jsme již šli pěšky dlouhých 10 kilometrů na javorník. zde jsme poobědvali  
v restauraci obří sud a den jsme zakončili sjezdem na bobové dráze. následujícího dne jsme 

jako každoročně navštívili libereckou IQ landii, 
kde jsme měli možnost vyzkoušet si veškeré 
triky, pokusy a hlavolamy, které toto zařízení 
nabízí. letní výletování s pěstounskými dětmi 
jsme zakončili v pražském Aquapalace, kde jsme 
si užívali vodních radovánek, které zahrnovaly 
zejména sjezdy na tobogánech, tanec ve vlnách 
a další. budeme se těšit příště na shledanou.

M. jarešová, sociální odbor MěÚ

oznamujeme občanů města železného brodu, že s účinností od 1. listopadu 2017 budou 
za účelem zkvalitnění služeb upraveny úřední hodiny pro veřejnost v pokladně a účtárně 
bytového podniku Města železného brodu a to následovně:
pondělí a středa, 8-17 hodin. 

M. Havlík
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 odbor životního prostředí

Podzimní termín odebírání objemných komunálních odpadů
Ve sběrném dvoře se od poplatníků do systému odpadového hospodářství města odebírají 
objemné komunální odpady v množství maximálně 50 kg na poplatníka a rok, přičemž 
hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost 
odpadů je zpoplatněna dle platného ceníku. 
dále se od poplatníků zdarma odebírají objemné komunální odpady, katalogové číslo 
200307 2× ročně v předem stanovených termínech bez ohledu na množství. Termíny jsou 
stanoveny na jaře a na podzim. 
Podzimní termín je stanoven na pátek 13. 10. a sobotu 14. 10. 2017. 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. 

M. Pala, vedoucí ožP

od pondělí 2. 10. je otevřeno dle zimní otevírací doby: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin  
a so: 9–12 hodin.
V sobotu 28. října, kdy je státní svátek České republiky – Den vzniku samostatného 
československého státu, je zavřeno. Tento den se slaví jako připomenutí výročí 28. října 
1918, kdy zástupci Národního výboru československého zveřejnili provolání o vzniku 
Československa a vydali zákon o zřízení samostatného státu. 
v Železném Brodě se v tento den v 10 hodin uskuteční vzpomínkový akt u pomníku 

tomáše Garigue Masaryka. Položeny budou květiny 
a společně symbolicky zavzpomínáme na „tatíčka naší 
vlasti“, kterému jsme za vznik první republiky vděčni.
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
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MěStSkÉ DIvaDlo

InForMaČnÍ a kulturnÍ StŘeDISko ŽB

turIStICkÉ InForMaČnÍ CentruM ŽB

Met opera na sezónu 2017/2018 – prodej vstupenek zahájen
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). 

velká výtvarná soutěž pro děti… aneb vytvořte si vlastní obálku Železnobrodského 
zpravodaje pomalu končí, ale zároveň vyhlašujeme novou!

Milé děti, obrázky můžete nakreslit ještě na dvě témata (listopad: Podzim v železném 
brodě, Prosinec: Adventní čas) a odevzdat 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…).  
je vidět, že školu nemají děti rády, neboť obrázek na téma Moje škola nakreslily pouze dvě 
děti. Vybrán byl obrázek od daniely Polcerové (10 let), za který získala výtvarné potřeby. 

nově vyhlašujeme tuto soutěž na rok 2018 pro dospělé. jelikož se ilustrované obálky 
líbí, rozhodli jsme, že oslovíme dospělé, aby se i oni podíleli na vzhledu železnobrodského 
zpravodaje. Vážení dospěláci, kreslíte, malujete, tvoříte…? vytvořte obálku pro lednový 
zpravodaj na téma „Zima v Železném Brodě“. Podoba: formát vždy ve velikosti  
210×210 mm, nesmí být dodán přehnutý či jakkoliv pomačkaný, libovolná technika (vodovky, 
temperové barvy, pastely, tuš…). obrázek, prosím, dodejte nejpozději do 10. 10. na  
TIC železný brod. Touto výzvou zjišťujeme zájem ze strany dospělých. V případě, že se 
mezi vámi najde někdo, kdo by měl zájem vytvořit všech 11 obálek na celý rok 2018, budeme 
jednat na základě uzavřené dohody. bližší info na TIC železný brod.

A. Matějková

j. n. neStroY: Pro nIC Za nIC
středa 4. října od 19 hodin

kdo by to jen tušil, že předurčená je zároveň vyvolená! Fraška se zpěvy a možná i tancem 
v podání žáků 9. třídy Waldorfské školy v semilech. ročníková hra úspěšně uvedená na 
divadelní přehlídce duhové divadlo v Písku. režie dušan Pleštil, hudba jan slavík.

vstupné 50 kč
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MěStSkÉ DIvaDlo

SŮl naD Zlato
pondělí 30. října od 10 hodin 

klasickou pohádku na námět boženy němcové napsala božena Šimková. děj zpracovala 
volně, ale zachovala základní poselství pohádky: jen poznání vlastní chyby, rozhodnutí 
ji napravit a odčinit křivdu může vést k odpuštění a k usmíření. oproti původní pohádce, 
namísto dvou Maruščiných sester, vystupuje v této verzi jen jedna, panovačná Albína, 
slečinka toužící po královské koruně. I ona však dojde k poznání svých chyb. Pohádkovou 
atmosféru dotvářejí písničky, které přinášejí do děje odlehčení i legraci. 

Pohádka v podání divadelní agentury DaP Praha je vhodná pro žáky 1.–4. tř. ZŠ 
a širokou veřejnost. 

vstupné: 50 kč

táta one Man SHow
čtvrtek 7. prosince od 19 hodin

Světově úspěšná divadelní komedie o mužích a ženách, ve které se každý najde... 
aneb „humorná zpověď novopečeného otce romana Pomejbo“. 

Připravte si kapesníky, protože budete plakat smíchy i dojetím.
Vstup dětí do našeho života všechno změní. být dobrým tátou si vyžaduje hodně odvahy, 
odhodlání a zručnosti. Pánové, nejste v tom sami, přijďte se podívat, jak se to dá s humorem 
zvládnout – náš TÁTA má skvělé nápady a tajné finty! ženy se naopak na chvíli dostanou do 
hlavy mužům a pochopí vše dosud nepochopené. A pokud ještě děti nemáte, anebo vám už 
odrostly? nevadí, určitě se v mnohých situacích najdete i vy.

vstupné: 234 kč / osoba – předprodej od 1. 11.  
v tIC Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz.

ZvÍŘátka a louPeŽnÍCI aneB o jankovI a jeHo ZvÍŘátkáCH
úterý 24. října od 10 hodin 

Veselá pohádka plná písniček na motivy pohádek bratří Grimmů v podání divadla kapsa 
Andělská Hora. Pojednává o tom jak si kozlík, čuník a kočička hledali nový domov, když je 
jejich staří pánové vyhnali. Při svém putování narazí v černém lese na kohouta, který hledá 
pomoc pro kordulku. Té se loupežníci usadili v její chaloupce a ona jim musí sloužit. když 
se ovšem ke zvířátkům přidá toulavý janek, mají se loupežníci nač těšit.

Představení pro děti z MŠ je vhodné i pro maminky s dětmi na MD.
vstupné: 40 kč
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k loňskému jubilejnímu ročníku skleněného městečka secvičil náš divadelní spolek krátkou 
jarmareční píseň o historii sklářského průmyslu v železném brodě. Text napsal Tomáš 
kesner a doprovodný obrázkový materiál k němu sestavil jonáš kobr. z doslechu víme, že 
se kousek divákům líbil, a tak jsme se rozhodli, že jej na skleněném městečku s drobnými 
úpravami uvedeme i letos. Všem našim příznivcům mnohokrát děkujeme a text písničky na 
památku přikládáme níže. 

Poslechněte si Čechové milí
píseň tklivou, žalost pohledět,
o tom jak jsme se tu připravili
o věc, kterou znával celej svět.

Když Prušáci k Hradci tudy táhli
a Franc Jósef už měl na mále,
tak se v Bródě ponejprve začly,
podomácku brousit korále.

Ke korálím pozdějc přibejvaly
knoflíky a bangle indický,
a to tady všechno rychtovali
hlavně pro němce jablonecký.

Po válce co se jí říká první
měli v Bródě Němců akorát, 
a tak zdejší ponejprve začli
se svým sklem v světě obchodovat.

Že by školu postavit si mohli
ať se městu trochu pomůže,
na tom se v Brodě zázračně shodli
a začali shánět peníze.

Metelák byl prvním ředitelem
krásný školy velký jako hrad,
s ním Žák, Jůna, Brychta s Přenosilem
začli slávu Brodu budovat.

Připravujeme:
• 17. 12. od 19 hodin Vánoční galakoncert / Musica dolce Vita – nejkrásnější skladby na 
harfu a flétnu doplněné mezzosopránem

 DS tYl Železný Brod

Takový sklo co tu začli dělat
nemělo ve světě podobný,
tak se z Brodu za pár roků stalo,
město extra, super významný. 

Vo tu slávu dost se zasloužili
zdejší lidi prima šikovný,
Raja, Véle, Pastrnek či Kleinert
a nebo voba Halamovi.

Po válce co se ji říká druhá
volnosti tu málo užili
po únoru šlo to dosti ztuha
v ŽBS je všechny sdružily.

Za pár roků vzádu za Kolorou
vyrostla veliká fabrika,
skoro všichni z Brodu v ní pracujou,
její věhlas hvězd se dotýká.

Zdobí ženy z celičkýho světa
dělá mísy vázy figurky,
brousí, ryje, pískuje a leptá
pro baráky dělá mozaiky.

Zlatej čas co panoval tu tenkrát 
vypadal, že věčně potrvá
čáru přes to ale udělala
revoluce novembérová.
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MěStSkÉ DIvaDlo

Nejprve vystydly pánve v huti
a potom celičká fabrika,
po podivným čachru jabloneckým
v roce nula devět zanikla.

V Brodě zůstal prázdnej obr barák
lidi jezděj dělat kam se dá,
a ta dávná zdejší sklářská sláva
vypadá jako vymyšlená.

Přesto není dobrý hlavu věšet
vždyť naděje zmírá poslední
ať se Brodu zase více daří
ať je zase město skleněný.

obecenstvu dále s předstihem oznamujeme, že na podzim letošního roku ve zdejším 
městském divadle uvedeme reprízu hry Tomáše Pěkného Havrane z kamene (pátek 10. 11.) 
a reprízu pohádky karla svobody Tři princezny na krku (prosinec).

T. kesner, ds Tyl železný brod

 StuDIo HaMlet Železný Brod

Přeje nám Štěstěna?
Představení spolu bylo doporučeno na březnové krajské přehlídce ochotnického divadla  
v lomnici nad Popelkou na národní přehlídku do Volyně. zároveň s tímto doporučením jsme 
tak získaly možnost zahrát si na českém národním divadelním festivalu FeMAd v České 
Třebové. Tam jsme však z časových důvodů nemohly jet.
Stalo se však něco téměř neuvěřitelného! jedeme na celostátní divadelní festival 
ochotnického divadla FeMaD do Poděbrad!
na vysvětlenou: FeMAd, neboli Festival Mladého Amatérského divadla, je celostátní 
přehlídka ochotnických souborů, které zůstaly těsně před branami postupu do hlavního 
programu na celostátních přehlídkách. na FeMaDu v Poděbradech si tak mohou zahrát 
soubory, které zůstaly těsně „pod čarou“ postupujících na jiráskův Hronov z národní 
přehlídky ve volyni nebo jde o vítěze Moravského FeMaDu v kroměříži či Českého 
FeMaDu v České třebové.  
V době, kdy píšeme tyto řádky, nevíme, jak v Poděbradech v neděli 17. září dopadneme. 
Ale jen samotné pozvání je pro nás patřičným oceněním. s radostí, s nadějí, s pokorou  
i s trémou vyrážíme tedy do Poděbrad.

zdislava bohuslavová
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MěStSkÉ MuZeuM v ŽeleZnÉM BroDě

v měsíci říjnu je otevřeno: sobota–neděle, 13–16 hodin. 
V kterýkoliv jiný den a čas vám na požádání otevřou pracovníci TIC železný brod.
Vstupné: 20 kč a 10 kč

 sklářská expozice

V měsíci říjnu jsou expozice muzea otevřeny: sobota–neděle, 9–12 a 13–16 hodin. 
Vstupné na výstavy je v rámci vstupného od muzea. 

MěStSká GalerIe vl. raDY

ZDeněk juna / Sklo – oBraZY – GraFIka
Pouze do 1. října můžete navštívit podzimní sklářskou výstavu, která je věnována osobnosti 
malíře a grafika zdeňka juny, jenž by v letošním roce oslavil 120. narozeniny. 

výstavu pořádá Městské muzeum v Železném Brodě.

vÝStava k juBIleu jIŘInY PaStrnkovÉ 
Pouze do 1. října navštivte výstavu uměleckého skla železnobrodské firmy Pastrnek, kterou 
chceme připomenout osobnost výtvarnice jiřiny Pastrnkové, absolventky železnobrodské 
sklářské školy. 

ZaCHYCenÍ ProŽItku v krajIně
7.–29. října

vernisáž 6. října od 17.30 hodin
obrazy krajiny nejen ze Železnobrodska malířky jany kučerové.

jana kučerová se narodila v roku 1963 v jablonci nad nisou a vyrůstala v rychnově,  
v krásné krajině na rozhraní jizerských a lužických hor a Českého ráje. Též miluje jihočeskou 
krajinu malebných rybníků. V liberecké lidové škole umění malovala pod vedením malíře 
Pavla Šulce. 
„Byla to příroda, která mě obklopovala a pozitivně na mě působila. Vždy jsem ji vnímala  
a cítila, že jsem její součástí v každém ročním období. To je důvod, proč ráda maluji krajinu, 
a to především v realistické podobě.“ říká jana kučerová.

v listopadu se můžete těšit na výstavu fotografií jany dědkové, vítězky výstavy salon 2016.

na prosinec je opět plánovaná výstava s vánoční tématikou s názvem skleněné a jiné 
železnobrodské betlémy. obracíme se tedy na vás s prosbou, máte-li doma betlém, který 
jste ochotni na výstavu zapůjčit, pište na e-mail: galerie@zelbrod.cz nebo volejte na  
tel.: 602 716 133, 483 333 925. Velice děkujeme. 

l. Chvalinová
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MěStSkÉ MuZeuM v ŽeleZnÉM BroDě

luCIe ŠvItorková – HorIZontY  
7. října – 26. listopadu

Výstava lucie kořenské Švitorkové s názvem Horizonty, představí díla z nejnovější tvorby 
(2016–2017). obrazy s krajinnou tématikou jsou vytvořeny různými technikami. Autorka 
kombinuje tradiční malířské disciplíny (akvarel, akryl) s netradičním použitím skleněných 
perliček. 

SkláŘSkÉ SYMPoZIuM letnÍ SkláŘSká DÍlna 2017 
od 16. září

Vernisáží v sobotu 16. září o skleněném městečku začala výstava výsledků 6. ročníku 
sklářského symposia letní sklářská dílna. Po pěti proběhlých ročnících, které se odehrávaly 
v huti sklářské školy, byl pro změnu letošní ročník ve znamení malovaného skla. A protože 
jsme upustili i od společného tématu, měli vyzvaní výtvarníci ve své tvorbě naprosto volnou 
ruku. Pozvání na lsd 2017 přijali: studio Cave Canem – Petra kučerová a jiří kučera, 
zdena Hušková a eva Vlasáková.

PÍSeŇ StraŠlIvá a MnoHÉ DalŠÍ… kraMáŘSkÉ tISkY  
Výstava, která vás seznámí s kramářskými tisky ze scheybalovy sbírky Muzea Českého ráje 
v Turnově od A do z je přístupná pouze do 1. října.

 národopisná expozice

výzva
Vážení broďáci, pokud vlastníte obrazy železnobrodského amatérského malíře jaroslava 
Hudského a byli byste ochotní je zapůjčit na připravovanou prosincovou výstavu k jeho  
130. výročí narození, kontaktujte prosím Městské muzeum na tel.: 483 389 081,  
777 797 809 nebo mailem muzeum@zelbrod.cz. děkujeme.

KRAJ1710_tisk_170912.indd   1 12. 9. 17   13.55
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kC kIno ŽeleZnÝ BroD

ZuZana kaDleCová / oBraZY  
20. října – 10. prosince
otevřeno: denně 9–17 hodin

zuzana se narodila 15. 10. 1960 v liberci. Po absolvování gymnázia studovala na VŠU Praha, 
nejprve v ateliéru filmové a televizní grafiky u Miloslava jágra a dále v ateliéru užité malby 
u profesora Quido Fojtíka a docenta Františka krčmáře, pod jehož vedením v roce 1987 
absolvovala. Významnou roli v její tvorbě hraje figura, nebrání se ani abstrakci. zajímavé 
jsou obrazy z prostředí golfu nebo automobilových závodů, překvapivě stylová dokáže být 
při navrhování vinět moravských vín. Autorka žije v jablonci nad nisou, pravidelně svá díla 
vystavuje, zastoupena je ve sbírkách v České republice i v zahraničí. Významná je i její 
činnost pedagogická.

vybíráme z programu 
Po netradičně dlouhé odmlce, způsobené částečnou rekonstrukcí elektroinstalace, přichází 
železnobrodské kino opět s pestrou filmovou nabídkou pro všechny milovníky pohyblivých 
obrázků. jak je j iž u nás v době po 
prázdninách zvykem, krátce se ohlédneme 
za tím, co zajímavého nám filmoví distributoři 
nabídli během léta, ovšem program bude  
i přesto aktuální a nezapomene na žádný 
důležitý film, který se chystá do kin právě 
teď.
sezónu zahájíme stylově filmem, který letos 
v létě vyhrál hlavní soutěž mezinárodního 
filmového festivalu v karlových Varech! 
snímek křižáček nám představuje stylisticky 
vyhraněnou adaptaci básně jaroslava 
Vrchlického, která, slovy distributora, 
svou dějovou úsporností a mlčenlivostí 

MuZeuM a GalerIe DeteSk

jaroSlav koDejŠ / ŠPerkY a oBraZY 
do 15. října 

otevřeno: denně 9–17 hodin
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! 

křižáček
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DalŠÍ PoZvánkY Ze ŽB a okolÍ

kC kIno ŽeleZnÝ BroD

filmového tvaru pobízí naši představivost k vykonání poetické filmové pouti za chlapeckým 
dobrodružstvím, přetrženým poutem mezi otcem a synem a nalezením spásy v přímořských 
krajinách...
Ale nejen filmovým uměním živ je návštěvník kina. Pro milovníky komedií či naopak mrazení  
v zádech, pro děti i pro fanoušky produktů současné české filmové školy nabízíme samozřejmě 
též řadu zajímavých titulů! za všechny jmenujme např. druhé pokračování filmové trilogie 
uměleckého dua Hřebejk–jarchovský: Zahradnictví. snímek s názvem Dezertér uvedeme 
v pátek 13. října a kdo neviděl první díl (rodinný přítel), bude mít možnost v úterý 10. října 
v rámci oblíbeného seniorského kina.
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.

david Pešek

BZovSkÝ DIvaDelnÍ PoDZIM  
sobota 14. října od 14.30 hodin

Bzí, sokolovna
Program:
14.30–16.30 hodin divadelní workshop pro děti
zábavnou formou pod vedením učitelky zUŠ železný brod Milany Vilušínské si děti osvojí 
základní principy herectví a zahrají si různé hry obsahující prvky divadelní průpravy.
od 18 hodin Tři princezny na krku / ds Tyl železný brod
Pohádková autorská komedie karla svobody pro malé, které chvilku i trochu postraší, 
ale i pro ty větší a starší, kterým snad udělá radost, když uslyší o louži, Horce, dvírkách  
a Šibeňáku. král Tojefuk s královnou bublaninou a třemi princeznami na krku bydlí v zámečku 
na louži. Pro marnivost těch tří princezen se královstvíčko málem ocitlo na dně své slávy. 
díky chytré paní radní se vše v dobré obrátí. jak? To už vám neprozradím… přijďte se 
podívat a uvidíte! 

vstupné dobrovolné
Pořádá t. j. Sokol Bzí s podporou Města Železný Brod

Všem milovníkům badmintonu oznamujeme, že v sobotu 21. října od 13 hodin proběhne  
v sokolovně ve bzí „badmintonový turnaj smíšených dvojic“. Přijďte si zahrát.

HrátkY S PaMětÍ 
úterý 17. října od 10 hodin

Železný Brod, Dům s pečovatelskou službou (ul. obránců míru) 
sociálně-aktivizační služba pro seniory proběhne ve dvou termínech i během letních 
prázdnin. 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: 

21. 11. a 12. 12. 2017. Možná změna termínu vyhrazena. 
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DalŠÍ PoZvánkY Ze ŽB a okolÍ

PoraDenSkÝ Den  
pondělí 23. října od 13 hodin

MěÚ budova „B“, zasedací místnost (3. patro)
Péče o blízkého člena rodiny je nejen fyzicky, ale především psychicky náročná a proto je 
důležité podělit se 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 právě 
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. 
Více informace vám v případě zájmu sdělí na MěÚ, odbor sociálních věcí, bc. eva sasková, 
tel.: 483 333 928. Těším se na vaši osobní účast. 
Pořádá MěÚ Železný Brod, odbor sociálních věcí ve spolupráci se Zdeňkem Chourou

MartIn lutHer  
středa 25. října od 18.15 hodin

Železný Brod, aula sklářské školy
srdečně zveme na první přednášku zimního semestru. Pozvání k přednášce přijal  
prof. Mgr. jaroslav Vokoun, Th.d. z Teologické fakulty jihočeské univerzity. Přednášet bude 
na velmi aktuální téma „Martin luther“ u příležitosti 500. výročí německé reformace.

Pár slov o přednášejícím:
jaroslav Vokoun (* 1956) vystudoval germanistiku a rusistiku na FF Uk (1975–1980)  
a evangelickou teologii na eTF Uk (1993–2001). doktorát v oboru systematická teologie 
získal na TF jU (2003). V roce 2007 se habilitoval na eTF Uk. od roku 2010 je v čele 
ekumenického institutu e. schlinka, centra ekumenické teologie při TF jU v Českých 
budějovicích. Pamětníci možná znají obsahově zajímavé ekumenicko-liturgické sborníky, 
které v 90. letech vydával v rámci ekumenicko-liturgického institutu edmunda schlinka.
V Českobratrské církvi evangelické po krátkém působení v Chomutově (1984–1986) 
nastoupil v roce 1986 v domažlicích, kde působil zprvu jako diákon, od roku 1994 jako vikář 
a od roku 1997 jako farář (až do roku 2007). 
Více než jeho vlastní bohatá knižní produkce (např.: dynamika křesťanské tradice (2013), 
sondy do současné luterské teologie (2012), Číst bibli zase jako bibli (2011), atd.), je jeho 
velmi záslužná činnost překladatelská, díky které jsou mnohé kvalitní německé teologické 
práce k dispozici v češtině, např.: kniha o. H. Pesche: Cesty k lutherovi (1999), P. neuner: 

ekumenická teologie (2001), atd. V neposlední řadě byl v letech 1993–1996 
druhým šéfredaktorem časopisu Getsemany.
Těšíme se na obohacující večer a setkání s vámi a s panem profesorem.

Ing. arch. Martin Tomešek 
Pořádá Místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj. 
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DalŠÍ PoZvánkY Ze ŽB a okolÍ

kara SevDe (Černá láSka) 
do 15. prosince, vždy pouze po–pá: 8–18 hodin

kotelna Železný Brod, architekty oceněný výstavní prostor
Výstava s názvem kara sevde (Černá láska) renomovaného umělce Heshama Malika. 
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 
výstavního prostoru kotelna Ing. Milan kuršel. elena & rosario

konGo 
pondělí 30. října od 18 hodin

kC kino Železný Brod
Cestovatel Tomáš kubeš se s vámi 
podělí o zážitky z extrémní expedice 
do extrémní země. do země, které se 
mnozí bojí, ale to co nabízí, je to nejlepší  
v Africe. Pro mnohé je peklem, ale pro jiné 
rájem. Výjimečná příroda, gorily, prales 
Ituri, pygmejové, měsíční plavba po řece 
kongo, tajemní obyvatelé, návštěva 
školy a to vše uprostřed občanské války. 
Taková Afrika jinde není. 
Více na www.tomaskubes.cz. 

vstupné dobrovolné
Pořádá IkS Železný Brod 
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MěStSká knIHovna

týden knihoven v termínu 2.–6. října 2017 

Z knižních novinek

● registrace nových čtenářů na 1 rok zdarma
● odpuštění poplatků za upomínky
● vyřazené knihy a časopisy zdarma
● pro děti – malování a vyrábění skřítků a domečků pro skřítky na motivy knížky pro prvňáčky 
lapálie v lampálii – v pondělí 2. 10. bude mimořádně otevřeno od 14 do 17 hodin 

David lagercrantz: Muž, který hledal svůj stín
V pátém díle Millénia zastihneme lisbeth salanderovou v ženské věznici Flodberga, kde se 
dostává do konfliktu s nepsanou vůdkyní věznice…
Cynthia D’aprix Sweeneyová: Polštář
oceňovaný román o sourozencích, které spojuje očekávané rodinné dědictví, je sondou 
do několika velmi rozdílných životů, u níž si každý z nás uvědomí nejednu pravdu o tom 
vlastním.
Fredrik Backman: Co by můj syn měl vědět o světě 
Tápavý pokus otce vysvětlit dvouletému synovi, jak funguje svět. backman 
vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století 
v půvabné knize plné poctivých obav a nepodmíněných vyznání lásky.
Dita táborská: Malinka
svižně a vtipně vyprávěný příběh, který s nesmlouvavou naléhavostí 
zobrazuje krizi lidské identity. rodičovství v mnoha podobách se v něm 
vymyká definicím.
Maria Montessori: objevování dítěte
kniha představuje systém montessoriovské pedagogiky jako výsledek autorčina hledání 
a ověřování pedagogických postupů vycházejících z poznávání potřeb malého dítěte  
a rozvíjení jeho přirozených schopností.
Pro děti:
andy Griffiths: Ztřeštěný dům na stromě: 13 pater 
Vítejte u Andyho a Terryho v domě na stromě, nejzábavnějším  
a nejskvělejším domě na světě! kniha plná kresbiček a bláznivých 
dobrodružství v domě snů.
Petr kovář: to bych zvládl taky: umění moderny v komiksech
knížka přibližuje mladým čtenářům umělecké směry od impresionismu 
až po současnost formou komiksu.
klára Smolíková: Spolkla mě knihovna: od hliněných destiček  
k tištěné knize
davida a jeho kocoura spolkla knihovna! jen si to představ: v klidu si chceš číst a najednou 
jsi uprostřed té nejbláznivější a nejdivočejší výpravy do knižní historie!
těšíme se na vaši návštěvu v otevírací době: úterý–pátek: 9–17.30 hodin. 

dana Hudíková a Irena Matoušová
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SPolek ZDravotně PoStIŽenÝCH ŽeleZnoBroDSka  

2. 10. Úřední den od 14 hodin
1.–7. 10. ozdravný pobyt v Mariánských lázních. odjezd v 7 hodin od sokolovny  
v železném brodě. nezapomeňte si léky, kartu pojišťovny, občanský průkaz a průkaz zTP. 
Vedoucí zájezdu V. Petružálková.
9. 10.  Schůze výboru od 14 hodin
11. 10. Šlápoty – výlet do Prahy na letiště kbely – letecké muzeum a zámecký park 
v lysé nad labem. odjezd v 7.45 hodin od sokolovny. ostatní údaje jsou v zářijovém 
zpravodaji. Vedoucí zájezdu M. Minářová.
16. 10. ruční práce od 14 hodin, opět se budeme scházet každé pondělí
18. 10. klub onko – DIa od 14 hodin

na rok 2018 připravujeme jarní Harkány do hotelů korony nebo Drávy za stejnou cenu. 
odjezd 4. 5. 2018 návrat 13. 5. 2018. Při zaplacení zálohy v prosinci budeme mít od Ck 
slevu 900 kč. Cena po odečtení 900 kč je pro osoby starší 62 let 9 050 kč, pro osoby mladší 
62 let 9 450 kč a obsahuje dopravu Praha–Harkány a zpět, 7× ubytování, 7× polopenzi, 7× 
permanentku do lázní. osoby do 62 let mají permanentky za 1 750 kč, nad 62 let jen za  
1 350 kč. je možné si u Ck zaplatit i cestovní pojištění, které je pro všechny stejné 290 kč. 
Tak jako letos, tak i příští rok sjednáme odvoz ze žel. brodu a zpět – bude se vybírat  
s doplatkem v březnu. Platby na Poříčí: záloha 5 000 kč 4. 12. 2017 a doplatek 5. 3. 2018 
(bude upřesněno). Prosíme, hlaste se ve dvojicích, pro přihlášení nahlaste jméno, příjmení, 
datum narození a adresu bydliště, vybraný hotel dráva nebo korona a pokud chcete  
i pojištění. datum přihlášení končí 31. 10. 2017. děkujeme. více informací: j. Mullerová, 
mob.: 733 242 475, l. Mastníková, mob.: 704 733 547, e-mail: mullerova.joh@seznam.cz.

Členové a příznivci našeho spolku, které zajímají naše výlety, navštívili v letních měsících 
státní zámek žleby a přilehlou oboru s příjemnými průvodci a ukázkou létajících dravců. 
zámek nás překvapil svou romantickou krásou a dravce jsme sledovali s velkým zaujetím. 
dále jsme navštívili budyšín v německu, kde byla prohlídka s průvodcem v českém jazyce. 
Škoda, že průvodce neuměl tak dobře česky jak nám bylo slíbeno. Město je velice zajímavé, 
s mnoha památkami, ale ve městě je tropické vedro nepříjemné. zatím poslední výlet byl 
do jizerských hor z polské strany. Při výstupu spadla mlha, na rozhledně jsme viděli pouze 
bílou tmu a teplota klesla na 2 stupně Celsia. Počasí nám náladu nepokazilo, na horu jsme 
vystoupali téměř všichni. obdivovali jsme naše o hodně starší účastníky (80 let a více), kteří 
výstup zvládli velmi dobře. klobouk dolů před jejich výkonem (2 hodiny chůze po kamenité 
cestě)! Počasí někdy s námi laškuje, ale dobrou náladu nepokazí, o čemž svědčí vždy 
plný autobus. Velký podíl na vydařených výletech má náš místní dopravce pan j. novotný, 
který nás vždy bezpečně a spolehlivě dopraví, kam potřebujeme. děkujeme za jeho ochotu  
a vstřícnost a doufáme v další spolupráci při toulkách po naší republice. 

j. brynda, předseda 
sledujte aktuální zprávy ve vývěsce na tržnici. krásný podzim přeje 

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
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sporT

rozpis turnajů florbalistů z koberov, které budou odehrány v Městské hale železný brod.

bujinkan se skládá celkem z devět škol japonských válečnických 
umění. Úmyslně uvádím válečnických, protože když řeknu bojové 
umění, lidé již začnou srovnávat. A v bujinkanu je opravdu jiný 
přístup. skoro bych řekl, že má blíže k strategii a filozofii, než jenom 
bojovému zápolení. Techniky jsou jen začátek. je to částečně 
způsobeno i školami ninjutsu, které obsahuje, jejich filozofií  
a svobodou. A i ninpo (cesta ninjů, cesta vytrvalosti a trpělivosti) je budó. A budó je cesta 
válečníků. smyslem není naučit se bojovat v ringu, ani stát se pouličním rváčem, ninjovi 
je agrese a touha po vítězství cizí. Cílem je poznání sama sebe, to znamená svého těla, 
okolního prostoru, přírody, vesmíru a celoživotní snahou toto vše postupně propojovat…
 bujinkan je škola a organizace dr. Masaaki Hatsumiho, který převzal těchto devět škol od 
svého učitele Takamatsu senseie, o kterém se mluví, jako o posledním opravdovém ninjovi. 
To, co nás učí, se správně jmenuje bujinkan budo Taijutsu.

trénink pro děti
Trénink dětí se liší od tréninku dospělých. je veden formou hry s cílem rozšíření fyzických  
a pohybových dovedností dětí. je určený pro děti od 7 do 15 let, věk až tak nerozhoduje, 
jako spíš jde o zájem a chuť něco se naučit.

Florbal koberovy

Bujinkan a ninjutsu pro děti 

 začátek konec kategorie

7. 10. 17.30 21.30 muži „A“

8. 10.  8.00 18.00 ml. žáci, muži „A“

4. 11. 17.30 21.30 muži „A“

18. 11. 17.30 21.30 muži „A“

19. 11. 9.30 13.30 muži „A“

3. 12. 8.00 13.00 elévové

16. 12. 17.30 21.30 muži „A“

17. 12.  9.30 13.30 muži „A“

20. 1. 8.00 21.30 muži „b“, muži „A“

21. 1. 9.30 13.30 muži „A“

 3. 2. 8.00 12.00 přípravka

 3. 3. 17.30 21.30 muži „A“

 4. 3. 9.30 13.30 muži „A“

17. 3.  8.00 17.00 muži „b“
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sporT

rozhodujete se, na jaký sport poslat své dítě? V tabulce naleznete seznam sportovních 
aktivit pro děti.

Sportovní centrum Železný Brod 

děti, přijďte si zacvičit a sami poznáte, jestli vás to bude bavit. Pokud vás trénink zaujme, 
pak už stačí podat přihlášku a pravidelně se zúčastňovat tréninků. Pro začátek potřebujete 
pouze cvičky a oblečení na trénink, tepláky a tričko, nejlépe s dlouhým rukávem. když 
vydržíte, obvyklým cvičebním oblečením je černé kimono s páskem. Pravidelné tréninky 
probíhají v tělocvičně ZŠ Pelechovská v Žel. Brodě, každý čtvrtek od 16 hodin. Cena 
pro děti za vyučování bujinkanu je 750 kč za školní pololetí, tj. 1 500 kč za rok.
více info na mob.: 774 823 489 nebo na www.bujinkan.cz.

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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muži „a“ – krajský přebor
7. 10. od 16.00 hodin vs. skalice
21. 10. od 15.30 hodin vs. Višňová
29. 10. od 14.30 hodin vs. Frýdlant v Čechách

muži „B“ – krajská 1. B třída
1. 10. od 16.30 hodin vs. smržovka
5. 11. od 14.00 hodin vs. Albrechtice

 Fk Železný Brod, z. s.

 t. j. Sokol Železný Brod, oddíl lyžařů 

dorost u17 – krajský přebor
1. 10. od 13.30 hodin vs. Velké Hamry
21. 10. od 12.30 hodin vs. semily
4. 11. od 10.00 hodin vs. lučany nad nisou

mladší žáci
22. 10. od 9.30 hodin vs. nový bor 
od 11.15 hodin vs. Mimoň
5. 11. od 9.30 hodin vs. Velké Hamry 
od 11.15 hodin vs. jablonec nad nisou

Mistrovské zápasy podzimní sezóny, které budou odehrány na domácí půdě

setkání lyžařů aneb oslava 
čtyřiceti letého výročí rekonstrukce 
tréninkové chaty T. j. sokol železný 
brod na Horních domcích. 
druhý zářijový víkend 9.–10. 9. 2017 
p r o b ě h l o  s e t k á n í  z a k l a d a t e l ů  
a pamětníků. Celkem se nás sešlo 60, přičemž nejstarším 
účastníkem byl osmaosmdesátiletý Pavel linka z jablonce 
nad nisou. navštívili nás bývalí reprezentanti, například 

Miroslav brůna ze železného brodu. svou návštěvou nás potěšil i pan Ing. architekt radim 
kousal, podle jehož plánů rekonstrukce probíhala. rádi bychom poděkovali všem, co nás  
v minulých letech reprezentovali, i těm, kteří se ve svém volném čase na rekonstrukci 
podíleli. děkujeme. 

za partu, která ve vašem odkazu pokračuje j. skrbková
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Ateliér Pouzarová nabízí výtvarně-řemeslné kurzy pro dospělé, které budou probíhat od  
2. 10. 2017 každé pondělí v čase 17–19 hodin na zŠ Pelechovská. den otevřených dveří byl 
25. 9. (10–18 hodin) a další bude 28. 9. (10–15 hodin). 
Více info na www.pouzar.design/atelier 

V. Pouzarová

Podzimní prázdniny: 26.–27. 10. 2017

výtvarně-řemeslné kurzy pro dospělé

Ze ŠkolSkÝCH ZaŘÍZenÍ

 Základní škola Pelechovská

Ve čtvrtek 19. října se ve sklářské škole koná den otevřených dveří. srdečně zveme žáky 
základních škol a jejich rodiče, pedagogy a výchovné poradce, aby naší školu navštívili 
a seznámili se s jejím chodem. na základě osobní návštěvy si můžete vytvořit ucelenou 
představu o studiu dvou uměleckých oborů (design skla a Produktový design). svou 
činnost v laboratořích a dalších odborných učebnách představí obor Aplikovaná chemie. 
Poskytneme detailní informace k oboru Technologie skla, který nabízíme jako jediná škola 
v Čr, a který je zvýhodněn finančním stipendiem pro žáky. Pedagogové a studenti sklářské 
školy budou návštěvníkům k dispozici od 8 do 16 hodin.

Chemický kroužek pro žáky 9. tříd zŠ! žáci by měli poznat, že chemie je zajímavá, má 
systém a při jeho pochopení není zas až tak těžká a není důvod se jí bát, a že lze zábavnou 
formou propojit teorii s experimentem. Termín konání: cca od poloviny října, ve čtvrtek od 
16 hodin, 1–2 vyučovací hodiny, jednou za dva týdny. Maximální kapacita 12 žáků. Cena: 
kč 650/rok. Přihlášky a informace: Ing. Iva Vosáhlová, vosahlova.supss@seznam.cz, mob.: 
603 997 802.

Tvůrčí sklářské dílny jsou určené především žákům 7.–9. tříd zŠ. žáci základních škol si 
mohou vyzkoušet kreativitu v několika sklářských disciplínách. Účastníci projdou postupně 
všemi disciplínami, kurzy jsou zdarma. Termíny tvůrčích dílen připadají vždy na pondělí:  
6. 11., 13. 11., 20. 11. a 27. 11., od 16 do 18 hodin. Přihlašování zájemců je možné do  
31. 10. 2017. kontakt: sekretariat@supss.cz nebo tel.: 483 346 162.

Den otevřených dveří

Hravé experimentování v chemické laboratoři

Sportujte s námi!

tvůrčí dílny pro žáky základních škol

 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

Ve spolupráci s fotbalovým oddílem Fk železný brod, z. s. bude od 5. 10. od 15.45 hodin 
probíhat v tělocvičně kroužek obecné sportovní přípravy. Více info ve škole. 

T. Hartl, zástupce ředitele
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sklářská škola se ve dnech 22.–23. 9. 2017 zúčastnila 2. ročníku Festivalu uměleckých škol 
libereckého kraje v severočeském muzeu v liberci. Festival byl určen zejména pro zájemce 
o studium na těchto školách, ale také pro příznivce současného studentského designu. Ten 
to dvoudenní specializovaný festival uměleckoprůmyslových škol pod názvem UP nabídl 
návštěvníkům vzájemnou výměnu informací, zkušeností a zážitků z prostředí uměleckého 
řemesla.

I v letošním školním roce se zúčastníme několika burz škol, vzdělávání, pracovních příležitostí 
a volnočasových aktivit: v pátek 6. 10. v eurocentru v jablonci nad nisou, v termínu 12.–14. 10. 
v Home Credit aréně v liberci na největším veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí  
a 9. 11. v Mladé boleslavi na výstavě studijních a učebních oborů, kterou zaštiťuje ÚP Čr. 
Ve dnech 10.–12. 10. nás čeká v liberecké Městské knihovně akce Mapy kolem nás. na 
mapách Čr návštěvníky interaktivně seznámíme s těžbou surovin pro sklářskou výrobu i se 
sklářskými firmami.

Ing. V. bártlová, zástupkyně ředitele

V novém školním roce vás srdečně zveme na první Žákovské matiné. Malý školní koncert 
pro začínající i pro pokročilé žáky bude v úterý 17. října od 17 hodin v komorním prostředí 
obřadní síně MěÚ „a“. rodičům, příbuzným, známým, kamarádům, ale i veřejnosti 
zahrajeme, co nového jsme se naučili a zvládli.

V letošním školním roce stále můžete přihlásit své děti do výtvarného oboru a nově 
otevíráme samostatnou VýUkU kerAMIkY, která bude probíhat každý čtvrtek od 15.30 do  
17.55 hodin. Informace v kanceláři školy nebo na mob.: 737 632 239.
Také stále přijímáme děti do všech pěveckých sborů: CVrČCI 4–6 let, HVĚzdIČkY  
7–10 let a řeTízek 11–18 let.
aktuální informace na: www.zus-zelbrod.cz a na tel. č.: 483 389 327, 608 782 712.

eva lédlová, ředitelka zUŠ železný brod

kurzy pro uchazeče o studium výtvarných oborů budou probíhat od 2. října až do termínu 
talentových zkoušek (leden 2018). kurzy se zaměřují na kresbu, malbu, modelování  
a v případě oboru Produktový design také na navrhování produktů. Přípravný kurz pro 
obor desIGn sklA bude probíhat každou středu 14–17 hodin. Přípravný kurz pro obor 
ProdUkToVý desIGn každé pondělí od 15–18 hodin. Podrobnosti k přihlašování, včetně 
způsobu uhrazení poplatku za kurz, naleznete na www.supss.cz případně vám je zašleme 
emailem – kontaktujte sekretariát školy: sekretariat@supss.cz 

MgA. M. Hlubuček

Přípravný kurz

 Základní umělecká škola  
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 Středisko volného času Mozaika 

4. 10. orientální tance pro dospělé (od 19 hod.), lektorka turecká dobrovolnice didem 
13. 10. Podzimní spaní   26.–28. 10. Pobytové podzimní prázdniny
14. 10. drakyáda   27. 10.  Výlet
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

akce na měsíc říjen

volnoČaSovÉ aktIvItY

 rC anDÍlek Železný Brod 

Ve spolupráci s nově otevřenou kavárnou – Pražírnou Caffe sentiments (železný brod, 
ul. obránců míru 134) připravujeme cyklus dílniček (kutílkové). dílničky jsou vhodné pro 
předškolkové děti. Akce se bude konat pravidelně vždy ve čtvrtek od 10 do 12 hodin. Ceny 
přednášek budou určeny dle přednášejícího a ceny dílniček dle materiálu.
Program akcí na říjen 
5. 10. dětská obezita a výživa pro děti / přednáška klub zdravíčka 
8. 10. Generace Gospel Choir / benefiční koncert od 18 hodin v kostele sv. jakuba 
Většího v železném brodě 
Přijďte pomoc dobré věci. Vstupné dobrovolné, minimálně však 30 kč/osobu. zpívat se 
bude pro barunku, která má těžkou mozkovou obrnu a nutně potřebuje finance na léčbu na 
slovensku. Gospelová hudba je kostelní černošská hudba známá například z filmu sestra 
v akci.
12. 10. kutílkové – Paleta podzimu (hrátky s listy, průsvity do oken, přírodní korálky)
19. 10. konflikty patří k životu / přednáška Martiny zemanové o komunikaci v rodině, 
konflikty mohou být potřebným kořením života, ale také mohou vést do slepých uliček
26. 10. kutílkové – světýlkování (výroba lampičky, s sebou malou skleničku)
Připravujeme na měsíc prosinec:
3. 12. Peklo na bělišti 
9. 12. Andělské souznění v rámci Vánočních trhů na bělišti
Vypouštění balonků pro ježíška (datum bude upřesněn)
novinka!
rozhodli jsme se za naše centrum i u nás v železném brodě otevřít Gospel zpívání 
a vytvořit sbor, který by patřil pod liberecký a jablonecký Generace Gospel Choir. 

SvČ Mozaika dostalo příjemný dárek. díky nákupům ze 
dne 31. července 2017 v nové prodejně lIdl získalo od 
společnosti lidl 50 000 kč na nákup vybavení místnosti 
pro kroužky s technickým a přírodovědným zaměřením. 
Více info na www.zeleznybrod.cz.

Miloslava Turková

28



 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Železný Brod

 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu jirkov

oznamuje, že tradiční provoz spolkové moštárny pro veřejnost ve Štefánikově ulici  
v železném brodě pro letošní sezónu je již zahájen. 

Ceny moštu:
1) nesterilovaný mošt 6 kč / 1 litr
2) sterilovaný moštu 10 kč / 1 litr 
Přihlášky k moštování přijímá pan ladislav Hlubuček 
na mob.: 722 656 700 od pondělí do pátku v době od 19 do 22 hodin. 
Přijďte si zpracovat vaši úrodu ovoce!

„Lahodný mošt jablečný pro chlapce i pro slečny“ 

Ivan Mališ, předseda zo Čzs železný brod

koncem měsíce září jsme zahájili provoz spolkové moštárny v budově Čzs jirkov.  
z přebytků vašeho ovoce (jablka, hrušky) pro vás na počkání připravíme kvalitní ovocný 
mošt. Moštujeme bez čekání, dle sjednaného času, který si předem domluvíte na mob.:  
721 306 026 p. Havlíček (volat mezi 18–20 hodinou!) Příjezd přímo k moštárně před budovu 
Čzs jirkov 117.

Cena moštu: 
1) nesterilovaný mošt (drcení a lisování) 5 kč / 1 litr vylisované šťávy do vlastních nádob
2) sterilovaný mošt (drcení, lisování, zavaření + zátka) 8 kč / 1 litr do vlastních lahví
na místě možnost malého občerstvení (káva, čaj). Těšíme se na vaši návštěvu.

Vladimír kočí, předseda zo Čzs jirkov

První zahajovací hodina se uskuteční 12. října od 17 hodin na faře u kostela sv. jakuba 
Většího v železném brodě. I přestože nemáte zrovna vystudovanou konzervatoř, 
či se hudbě nevěnujete, nevadí. Gospel je určený i pro úplné amatéry od 10 let 
věku, kteří si prostě jen rádi zpívají a milují hudbu tak jako my. Proto přijďte mezi nás, 
pokud hledáte souznění nejen v hudbě, ale i v životě, chcete sdílet své příběhy  
a emoce, mate chuť rozdávat radost, energii a bourat bariéry mezi lidmi a svým zpěvem tak 
gospel přiblížit dalším lidem. Pojďme společně v brodě vytvořit gospelový sbor a v příštím 
roce třeba už svým koncertem pomoci dobré věci na benefičním koncertě. Těšíme se na 
spoustu zpěváčků.
kontakt: e-mail: h.simmova@centrum-andilek.cz, fb/rodinné centrum Andílek, 
mob.: 774 608 874.

Helena simmová
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volnoČaSovÉ aktIvItY

osTaTní

Poděkování
Touto cestou děkujeme panu jiřímu zahradníkovi a panu járovi salabovi z líšného za 
krásný zájezd do Vysokých Tater. Pro účastníky zájezdu byly vypraveny dva autobusy. na 
organizaci, zajištění ubytování a stravy v jednom penzionu je to hodně lidí. Chlapi se s tím, 
ale „poprali“ na jedničku a připravili pro nás neopakovatelný zážitek. děkujeme. 

za účastníky zájezdu sokolové a turisté
Den vzniku samostatného Československého státu… a otázka měsíce
Tento den je daný § 1 zákona číslo 245/2000 sb. státním svátkem Čr, který se slaví 
každoročně. slaví se jako připomenutí výročí 28. října 1918, kdy zástupci nV zveřejnili 
provolání o vzniku Československa a vydali zákon o zřízení samostatného státu.
dne 28. října 1918 zahájila v ženevě delegace nV vedená k. kramářem jednání  
s představitelem protirakouského zahraničního odboje e. benešem o vytvoření a podobě 
samostatného československého státu. Mimo jiné dospěli k dohodě, že nový stát bude 
republikou, prezidentem se stane T. G. Masaryk a k. kramář bude předsedou vlády. Téhož 
dne kolem 9. hodiny se vydali A. Švehla a F. soukup jménem nV převzít obilní ústav v Praze, 
aby zabránili odvozu obilí na frontu, a nechali zaměstnance ústavu přísahat věrnost nově 
vznikajícímu státu. Poté se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru rakousko-Uherskem. 
Podmínky obsahovaly i uznání autonomie národů rakousko-Uherska, které si lid vyložil jako 
uznání nezávislosti. Tato zpráva se stala impulsem k živelným demonstracím, při nichž lid jásal 
v ulicích a ničil symboly rakousko-Uherska. na Václavském náměstí u pomníku sv. Václava 
promluvil k davům kněz I. zahradník a vyhlásil samostatný Československý stát. Večer  
28. října vydal nV první zákon, zákon o zřízení samostatného státu československého,  
a poté bylo ještě zveřejněno provolání nV „lide československý. Tvůj odvěký sen se stal 
skutkem…“. 
Vyzkoušeli jsme návštěvníky TIC a zeptali jsme se… který den je Dnem vzniku 
samostatného Československa? 
M. Pur, Zábřeh na Moravě: Asi bych to měl vědět, že? To bude říjen dvacátého osmého., 
j. nová, liberec: je to 28. října, P. nosek, jablonec n. n.: 28. října, letos to je sobota, tak 
si ani neužijeme volna... 

 Český červený kříž Místní skupina Železný Brod 

sbírka šatstva pro humanitární účely se uskuteční v pátek 6. října (15–17 hodin)  
a v sobotu 7. října (9–11 hodin) v budově internátu na Poříčí v železném brodě.
v letošním roce vybíráme: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), 
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (min. 1 m2),domácí potřeby (nádobí 
bílé, černé, skleničky – vše nepoškozené a dobře zabalené), vatované i péřové přikrývky, 
polštáře, deky a spacáky, obuv – spárovaná a nepoškozená a nepoškozené a kompletní 
hračky. nově také vybíráme prošlé autolékárničky a obvazový materiál (léky ne). Všem 
velice děkujeme.

l. Fidlerová
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inzerce

hádanka

Počítačově upraveno

za správně najité tři rozdíly na fotografii sokolovny bude celý podzim pod vedením jany 
boučkové sportovat Maruška Šírková. Gratulujeme. je vidět, že moc z vás necvičí, neboť 
do hledání se zapojilo pouze devět lidí. Věříme, že počet hledajících se zvýší, protože  
v říjnovém čísle hrajeme o vstupenku do Městského divadla železný brod na představení 
Táta (7. 12. 2017). odpovědi zasílejte na e-mail: info@zelbrod.cz nebo telefonujte na 
tel. 483 333 999 (tIC Železný Brod) nejpozději do 10. 10. 2017. originální barevnou 
fotografii si můžete prohlédnout na www.zeleznybrod.cz/v sekci železnobrodský zpravodaj/
Hádanka – fotografie. rozdíly na zářijové fotografii: držák na vlajky, omítka, socha.

na fotografii je zděný klasicistní dům postavený roku 1826 známý jako Grosovsko. za 
pozornost stojí architektonická výzdoba – pilastry s motivy věnce, zvonku a provazy a nika 
nad vchodem, kde stávala socha sv. jana nepomuckého. dům se nachází v části zvané 
Trávníky, kde byly během letošního léta instalovány nové informační panely. nechte se 
tedy zlákat k procházce po této pozoruhodné části našeho města a dozvíte se spoustu 
zajímavostí. 

originál

Český rozhlas liberec

naladíte na 102,3 FM

Prodám částečně zařízený byt 1+kk s balkonem v Železném Brodě. 
Cena 430 tis. kč. Při rychlém jednání sleva. Mob.: 737 510 224
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