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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
když jsme si loni v květnu na tomto místě krátce posteskli nad některými negativními jevy, 
které mají vliv na vzhled města, netušili jsme, že prakticky po roce a půl se jim budeme 
muset opět věnovat v poněkud širším záběru.
každý třetí čtvrtek v listopadu je označen jako Mezinárodní den nekuřáků. nechceme 
rozebírat zdravotní aspekty kouření, to přenecháme povolanějším osobám – lékařům.  
ač oba nekuřáci, nejsme dokonce přesvědčeni o tom, zda musí být každá restaurace nebo 
hospůdka nekuřácká. to asi ukáže až čas. Co nás však trápí už nyní, je obrovské množství 
nedopalků, které nám kuřáci jen tak odhazují po ulicích. Ve městě probíhá diskuse, jaký 
má být povrch tu či onde, ale přitom nám nevadí to množství „vajglů“ na městské dlažbě 
nebo asfaltu? dokonce nám bioplynová stanice odmítá odebírat trávu z některých částí 
města vzhledem k množství nedopalků v trávě, na což pak negativně reagují technologická 
zařízení. Možná úsměvné, ale je to tak.
na zářijovém zasedání zastupitelstva byla zase na základě stížnosti občanů na psí 
exkrementy otevřena otázka poskytování sáčků pro majitele psů ze strany města. touto 
cestou nechceme jít, stavět jakési zásobníky sáčků v některých ulicích nám přijde neúčelné 
i vzhledem k ne moc dobrým zkušenostem z jiných měst. Mělo by být ctí každého „pejskaře“ 
mít při procházce se svým čtyřnohým miláčkem vždy v kapse nějaký sáček a onu „nadílku“ 
uklidit. Řada majitelů psů to dělá bez problémů a patří jim za to dík, bylo by ale dobré 
přesvědčit i ty ostatní, že chceme mít čisté město.
nejsme ale jen pesimističtí. těší nás, že pořád je řada dobrovolníků, kteří se účastní akcí 
jako je „Ukliďme Česko“. Město je pak velmi dobře hodnoceno z hlediska sběru a třídění 
odpadu občany. a závěrem alespoň jeden příklad a jedno jméno z poslední doby – v říjnu 
paní lucie smolová s několika studenty ze „sklandy“ dobrovolně uklidili širší okolí domova 
mládeže od věcí (a nebylo jich málo), které tam zanechali ostatní. takových, co jim není 
lhostejný vzhled jejich okolí, je jistě v našem městě více a sluší se jim tedy za to poděkovat.

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

úVodní sloVo

Fotosoutěž brody v brodě – soutěžní fotografie Martiny Čermákové

„opraveno...“
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radnice inFormuJe

usnesení rady města Železný brod ze 49. zasedání 
konaného dne 25. 9. 2017 
rada města Železný brod po projednání
schvaluje program 49. schůze rady města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 48. schůze rady města železný brod 
souhlasí s provedením rozpočtových změn za rok 2017 č. 6/rM 
schvaluje plán inventur na rok 2017 a schvaluje jmenování komisí pro zajištění inventarizace 
pro rok 2017 a schvaluje jmenování likvidační komise pro období 10/2017–09/2018 
povoluje v souladu s § 23 zák. č. 561/2004 sb. výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě  
MŠ slunečná 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 převod částky 80 000 kč z rezervního fondu do fondu investic zUŠ železný brod 
a následné použití fondu investic na nákup klavíru ve výši 140 000 kč 
schvaluje převod částky 20 000 kč z rezervního fondu do fondu investic MŠ slunečná  
a následné použití fondu investic na nákup elektrického sporáku s příslušenstvím ve výši 
77 880 kč 
schvaluje snížení částky za nájemné nebytových prostor v čp. 18 (3. patro) pro školní 
rok 2017/2018, nájemce střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad nisou na částku  
50 000 kč a schvaluje dodatek č. 8 nájemní smlouvy mezi Městem železný brod a sŠŘas 
Jablonec nad nisou o snížení nájmu na částku 50 000 kč od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 
odkládá uzavření smlouvy o výpůjčce požárního vozidla – žebříku zil, se spolkem 
MotorGate z. s., iČo 03121453 
souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 102/42r/2017 mezi Městem železný 
brod, iČo 00262633 a technickými službami města železný brod s. r. o., iČo 27260887, 
kterým se mění cena smlouvy o dílo na částku 1 047 860 kč 
schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.105/42r/2017 mezi Městem železný 
brod, iČo 00262633 a technickými službami města železný brod s. r. o., iČo 27260887, 
kterým se mění cena smlouvy o dílo na částku 927 828 kč 
souhlasí s podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 31/38r/2017 s dodavatelem  
aVe Cz odpadové hospodářství s. r. o., iČo 493 56 089, kterým se upravuje konečná cena  
2 630 998,60 kč za akci odstranění odpadů z nelegálního skladu pěnčín – sanace 
ekologické zátěže a stanovuje konečný termín realizace na 30. 11. 2017, smlouvu je možné 
podepsat po potvrzení poskytovatele dotace o možnosti provést metodickou změnu 
bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o dílo na akci „Vyhlídka – pod Chlístovem, 
železný brod“ uzavřené mezi Městem železný brod, iČo 00262633 a panem F. polejem, 
iČo 75568021 za cenu 76 298,05 kč bez dpH 
schvaluje prodej požárního vozidla avia a31.1k-da12, JsdHo těpeře panu J. podojilovi 
za nabízenou cenu 4 000 kč 
schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 30. 6. 2017 mezi Městem železný 
brod, iČo 00262633 a společností Vasyl drahun, iČo 25294768 na provedení víceprací  
v kuchyni a přilehlém zázemí MŠ slunečná za cenu 79 520 kč vč. dpH 
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souhlasí s podpisem smlouvy o spolupráci při výstavbě v železném brodě se společností 
sVs, a. s., iČo 49099469, jejímž předmětem je závazek sVs, a. s. na spolufinancování 
povrchů komunikací, dotčených rekonstrukcí vodovodů a kanalizací v oblasti trávníky 
(stavba Jn034044) 
bere na vědomí postup prací na projektové dokumentaci Veřejné osvětlení Malé náměstí, trávníky 
souhlasí s umožněním přístupu investora – sVs, a. s., iČo 49099469 – při provádění 
stavby „Jn 037 044 železný brod, trávníky, ul. zahradnická – rekonstrukce kanalizace – 
na pozemky p. č. 3247 a 3244/1 k. ú. žel. brod, které jsou ve vlastnictví Města železný 
brod a schvaluje uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících 
s rekonstrukcí vodního díla mezi Městem železný brod, iČo 00262633 a sVs, a. s.  
iČo 49099469, kterou se zavazuje umožnit přístup na předmětné pozemky parc. č. 3247 
a 3244/1 k. ú. žel. brod, a to v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby dle projektové 
dokumentace stavby 
bere na vědomí zápisy z redakční rady ze dne 14. 6., 14. 8. a 11. 9. 2017 
schvaluje uzavřít smlouvu o právu provedení stavby olp/3193/2017 mezi lb krajem,  
iČo 70891508 a Městem železný brod, iČo 00262633 za účelem realizovat stavbu „železný 
brod – chodník“ 
schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem železný brod,  
iČo 00262633 a Gasnet, s. r. o., iČo 27295567na pozemky pč. 495/4, 495/5, 512/1, 547/2, 
553, 1518/5, 3278, vše v k. ú. železný brod 
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání s vnitřním vybavením o celkové výměře 254 m2 

v budově s č. p. 500 – stavba občanské vybavenosti, ul. Masarykova, železný brod, která 
je součástí pozemku p. č. 785 v k. ú. žel. brod za účelem provozování restaurace panu  
p. Janíkovi, iČo 60258781 a schvaluje mezi dotyčnými nájemní smlouvu 
schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na byt č. 61, Jiráskovo nábřeží 714 a na byt č. 34, 
Jiráskovo nábřeží 715, železný brod 
schvaluje udělení výjimky ze směrnice města železného brodu pro přidělování  
a pronajímání bytů ve vlastnictví města dle čl. 7, bod 4 písm. b). a souhlasí s přihlášením 
do výběrového řízení přidělování bytů obálkovou metodou 
bere na vědomí zprávu z jednání bytové komise dne 13. 9. 2017 
schvaluje dodatek č. 2 ke směrnici města železného brodu pro přidělování a pronajímání 
bytů ve vlastnictví města, který upravuje výměny bytů a přihlášení k trvalému pobytu 
schvaluje přidělení bytu č. 10 o vel. 1+1, Štefánikova 879, ž. brod, nájemné je stanoveno 
na 86 kč/m2, náhradník je s cenou 85 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 12 o vel. 1+1, Jiráskovo nábř. 715, ž. brod, nájemné je stanoveno 
na 68 kč/m2, náhradník je s cenou 66 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 7 o vel. 1+1, Vaněčkova 431, ž. brod, nájemné je stanoveno na 
80 kč/m2, náhradník je s cenou 60 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 64 o vel. 1+1, Vaněčkova 408, ž. brod nájemné je stanoveno na 
85 kč/m2, náhradník je s cenou 60 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 204 o vel. 2+1, stavbařů 728, ž. brod, nájemné je stanoveno na 
86 kč/m2, náhradník je s cenou 62 kč/m2 
neschvaluje přidělení bytu č. 2 o vel. 2+1, nábřeží obránců míru 250, ž. brod 
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usnesení zastupitelstva města Železný brod z 22. zasedání 
konaného dne 18. 9. 2017 
zastupitelstvo města Železný brod po projednání
schvaluje program 22. zasedání zastupitelstva města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 20. a 21. zasedání zastupitelstva města  
železný brod 
souhlasí s provedením rozpočtových změn č. 5 za rok 2017 
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 115 308 kč Římskokatolické farnosti děkanství železný 
brod, iČo 43256848 na obnovu střešního pláště kostnice v areálu kostela sv. Jakuba 
Většího v žel. brodě a sepsání dodatku č. 1, kterým se mění výše celkové alokace na tuto 
opravu na částku 200 000 kč 
schvaluje záměr prodeje bytů v čp. 458/8 a 458/9 v ul. příčná, žel. brod stávajícím nájemcům 
za cenu dle znaleckého posudku, tržní hodnoty a ceny v místě obvyklé 
schvaluje uzavření dohody s panem XY, bytem ul. Horecká 338, žel. brod, a to dohody  
o uhrazení dluhu na nájemném a zálohách na náklady spojené s užíváním bytu ve splátkách, 
která bude uzavřena formou notářského zápisu a bude obsahovat uznání dluhu a souhlas  
s vykonatelností, přičemž předmětem dohody bude dluh na nájemném a zálohách na 
náklady spojené s nájmem bytu č. 1 o velikosti 2+1 a výměře 60,90 m2, který se nachází 
v budově ul. Horecká 338 – stavba občanského vybavení, která je součástí p. č. 1239 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 92 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. 
žel. brod, u k. ú. pro lb kraj, kat. pracoviště Jablonec n. nisou, konkrétně dluhu za období 
od měsíce září roku 2016, ve výši dluhu na jistině 20 754,76 kč a dále příslušenství ve výši 
787,60 kč, přičemž pravidelná měsíční splátka bude činit nejméně 2 000 kč 
schvaluje uzavření dohody s panem XY, bytem ul. na Vápence 757, žel. brod, a to dohody 
o uhrazení dluhu na nájemném a zálohách na náklady spojené s užíváním bytu ve splátkách, 
která bude uzavřena formou notářského zápisu a bude obsahovat uznání dluhu a souhlas  
s vykonatelností, přičemž předmětem dohody bude dluh na nájemném a zálohách na 
náklady spojené s nájmem bytové jednotky č. 67 o velikosti 1+1 a výměře 36,75 m2, zapsané 
na listu vlastnictví č. 2713, a která se nachází v 6. patře č. p. 757 – bytový dům, který je 
součástí pozemku p. č. 1492/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 956 m2, zapsané na 
listu vlastnictví č. 2612, to vše pro k. ú. žel. brod, u k. ú. pro lb kraj, kat. pracoviště Jablonec 
n. nisou, konkrétně dluhu za období od měsíce ledna roku 2016, ve výši dluhu na jistině  
38 743,31 kč a dále příslušenství ve výši 2 373,48 kč, přičemž pravidelná měsíční splátka 
bude činit nejméně 3 000 kč 
schvaluje odpuštění 50 % zůstatku penále za dlužné nájemné za užívání bytu ul. Husova 
690/5, částka ke splácení tedy činí 78 659 kč, bytový podnik zajistí smlouvu ke splácení 
zbytku dlužného penále 
schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu na zlepšení úrovně bydlení – 
ing. V. Černé, na obnovu fasády domu starších 15 let na domě splzov 11, v celkové výši 
150 000 kč a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi 
Městem železný brod, iČo 00262633 a ing. V. Černou 
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schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem železný brod, iČo 00262633 a manželi 
barešovými a p. J. barešovou za účelem směny pozemků parc. č. 1871/2, 1727/2, 1870/2, 
1882/2, vše v k. ú. žel. brod 
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2186/3 v k. ú. Jirkov, žel. brod sportovně 
střeleckému spolku radčice, iČo 02492393 za cenu 322 kč / 1 m2 (osvobozeno od dpH) 
schvaluje uzavření darovací smlouvy č. olp/2689/2017 mezi Městem železný brod,  
iČo 00262633 a lb krajem, iČo 70891508 pro převod pozemku parc. č. 3296/2 v k. ú. žel. 
brod městu 
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvy  
o právu stavby železný brod, „trávníky“ – nová ts – náhrada vnn za knn na části pozemku 
parc. č. 1309/2 v k. ú. žel. brod mezi Městem železný brod, iČo 00262633 a firmou Čez 
distribuce, a. s., iČo 24729035

Poslední veřejné zasedání zastupitelstva města Železný brod pro rok 2017 se 
uskuteční 4. 12. zasedání se koná v zasedací místnosti měú „b“ (3. patro) od 16.30 
hodin. 

 odbor životního prostředí

omezení provozní doby ve sběrném dvoře pro zimní období

Provoz stacionárních spalovacích zdrojů tepla na pevná paliva 
s tepelným příkonem 10 až 300 kW

pro zimní období (listopad 2017 – únor 2018) je ve sběrném dvoře omezen provoz, a to 
následovně:
pondělí, středa, pátek 9–16 hodin (v letním období do 18 hodin). V ostatní dny je provoz 
nezměněn: úterý, čtvrtek: 9–14 hodin, sobota: 9–12 hodin. provoz je omezen z důvodu 
chybějícího osvětlení v prostoru sběrného dvora a malého využívání ze strany občanů  
v tomto období.

Miloš pala, vedoucí ožp

Protože topná sezóna již začala, neuškodí trocha informací o provozu stacionárních 
spalovacích zdrojů na pevná paliva, především v domácnostech.
zákon č. 201/2012 sb. o ochraně ovzduší společně s prováděcí vyhláškou č. 415/2012 sb.  
o přípustné úrovni znečišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona  
o ochraně ovzduší, řeší mimo jiné i provoz stacionárních spalovacích zdrojů tepla na 
pevná paliva a kompetence jednotlivých úřadů pro provádění kontrol. V kompetenci obce  
s rozšířenou působností je také kontrola spalovacích zdrojů tepla na pevná paliva s tepelným 
příkonem 10 až 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního 
vytápění. městský úřad Železný brod, odbor životního prostředí, jakožto orgán 
pověřený výkonem státní správy obce s rozšířenou působností v oblasti ochrany 
ovzduší tyto kontroly provádět bude. 
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kompostéry zatím nebudou
V loňském roce byla podána žádost o příspěvek na pořízení kompostérů pro Město železný 
brod a vybrané okolní obce. smyslem projektu bylo pořízení kompostérů, které následně 
budou bezplatně zapůjčeny obyvatelům. bohužel projekt nebyl podpořen, přestože splnil 
všechny náležitosti a parametry pro poskytnutí dotace. Vzhledem k velkému množství 
došlých žádostí a omezené alokaci byla změněna bodová hranice pro přidělení dotace  
a náš projekt tak zůstal pod touto hranicí. Vzniklá situace je sice nepříjemná, ale v případě 
vyhlášení nové výzvy bude projekt znovu předložen a věříme, že bude úspěšný. o podání, 
případně o přidělení dotace vás budeme informovat.

Martin Řehák, vedoucí oÚp a rr

První fází kontroly bude dopis – výzva k předložení kopií těchto dokladů:
• zpráva o provedení čištění a kontrole spalinové cesty ne starší než jeden rok
• doklad o kvalitě používaného paliva, kvalita se uvádí v dodacím listu nebo faktuře
• technické údaje o zdroji znečištění ovzduší
• zpráva o kontrole technického stavu a provozu spalovacího zdroje na pevná paliva  
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro 
teplovodní soustavu ústředního vytápění ne starší než dva roky
další fází kontroly mohou být kontroly přímo u spalovacího zdroje. V rámci této kontroly 
mohou být prováděny odběry vzorků z popela v kotli a sazí z komína. laboratorní rozbory 
těchto vzorků zjistí, jaké palivo je v kotli spalováno.
V souladu s § 17, odstavce 1, písmena c) zákona o ochraně ovzduší je povinnost spalovat 
ve stacionárním zdroji znečištění ovzduší pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu 
paliv prováděcím právním předpisem a jsou určena výrobcem stacionárního spalovacího 
zdroje. z toho jasně plyne, že nelze spalovat žádný odpad, tedy i kontaminované dřevo. 
někdy nelze spalovat i čisté dřevo, pokud ho výrobce neuvádí jako alternativní palivo k uhlí.
V případě nedodržení zákonných povinností se jedná o přestupek. V případě nepředložení 
informací nebo neprovedení kontroly technického stavu odborně způsobilou osobou 
jednou za dva roky lze tento přestupek postihnout pokutou do výše 20 000 kč, v ostatních 
případech pokutou do výše 50 000 kč. V případě fyzických osob oprávněných k podnikání  
a právnických osob jsou případné pokuty vyšší (§ 25, odstavec 7). 
doufám, že veškeré kontroly budou končit předkládáním dokladů a nebude nutné dále 
pokračovat v řízení. Jednalo by se o sice zákonné, ale pro všechny zúčastněné nepříjemné 
záležitosti.  
i když to s provozem kotlů nemá nic společného, je dobré upozornit na pálení  
v otevřených ohništích. dle § 16, odstavce 4, lze v otevřeném ohništi spalovat jen suché 
rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. to znamená, že nelze spálit např. 
staré natřené prkno, nebo čerstvě ořezané větve ze stromů.

Miloš pala, vedoucí ožp
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radnice inFormuJe

nově vyhlášený památný strom – jilm horský ve bzí

invazní druhy rostlin a jejich likvidace v roce 2017

V letošním roce se podařilo získat souhlas vlastníka  
a vyhlásit ve bzí nový památný strom, kterým je jilm horský 
Ulmus glabra. strom vysoký 25 metrů s obvodem kmene 
385 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) patří k mimořádně 
významným. Jilmy obecně patří k druhům, které se  
v naší přírodě příliš často nevyskytují, k jejich úbytku došlo 
nejprve kvůli hospodaření v lesích, které bylo orientováno 
výhradně na produkci dřevní hmoty a v nedávné minulosti 
v důsledku rozsáhlého napadení houbovým onemocněním 
grafiózou jilmu. pokud byste se na tento jilm horský, který 
je třetí největší v libereckém kraji, chtěli podívat, jděte po 
modré turistické cestě ze bzí do Veselí, jilm se nachází 
po pravé straně silnice za intravilánem obce a nelze ho 
minout.

bc. Vítězslav prchal, referent ožp

Mnozí z vás si jistě všimli nepůvodních invazních druhů rostlin vyskytujících se v železném 
brodě a okolí. Mezi ty nejvýznamnější, co do dopadů na životní prostředí, patří bolševník 
velkolepý, netýkavka žláznatá a rod křídlatka, který zahrnuje tři druhy. pro připomenutí 
dodávám, že mezi invazní druhy rostlin se řadí ty, které jsou na našem území nepůvodní. 
Velmi ryhle se šíří a jsou schopny vytvářet rozsáhlé porosty, v důsledku čehož mají 
značný negativní dopad na životní prostředí, například tím, že vytlačují původní rostlinná 
společenstva, na která jsou dále vázána společenstva bezobratlých a celkově pak dochází 
k poklesu biodiverzity. invazní druhy mají také velké ekonomické dopady, podílejí se na 
erozi břehů vodních toků, při povodni jejich hmota tvoří velké množství pláví a v neposlední 
řadě je nákladná jejich likvidace. bolševník velkolepý je dokonce nebezpečný pro zdraví lidí, 
neboť při kontaktu s pokožkou může způsobit vážné popáleniny.
Město železný brod přistoupilo letos k likvidaci dvou invazních druhů a to bolševníku 

velkolepého, který se vyskytuje podél 
žernovníku a Štebrovského potoka  
v řádu stovek jedinců a křídlatky, která se 
roztroušeně vyskytuje po celém území 
železného brodu a okolí. náklady na 
likvidaci těchto druhů se pohybují každý 
rok v řádu desetitisíců korun.

bc. Vítězslav prchal, referent ožp
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 odbor finanční

informace pro majitele psů
městský úřad Železný brod jako správce místního poplatku ze psů (dle zákona  
č. 565/1990 sb.) připomíná platbu poplatku ze psů všem držitelům psů, kteří úhradu 
dosud neučinili.
poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem 
nebo sídlem na území města železný brod. poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.  
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která 
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. 
psa lze přihlásit i odhlásit na MěÚ železný brod (budova radnice „a“, 2. p., finanční odbor). 
držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik i zánik své poplatkové povinnosti do 
patnácti dnů.

sazba poplatku za kalendářní rok činí:

poplatek je možné zaplatit v hotovosti na pokladně MěÚ nebo bezhotovostně na účet číslo 
19-0963249319/0800, konstantní symbol 0378, variabilní a specifický symbol je pro každého 
poplatníka jiný a lze ho zjistit na finančním odboru na tel. 483 333 947.
nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu 
městský úřad poplatek platebním výměrem.

a) za prvního psa držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v části města 
železný brod

1 000 kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele s trvalým pobytem 
nebo sídlem v části města železný brod

750 kč

b) za prvního psa držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v rodinném domě 
v části města žel. brod 

120 kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 750 kč

c) za prvního psa držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v částech města 
bzí, Horská kamenice, Hrubá Horka, Chlístov, Jirkov, Malá Horka, 
pelechov, splzov, střevelná, těpeře, Veselí

50 kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100 kč

d) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského 
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo 
poživatel sirotčího důchodu podle písm. a)

200 kč

                                             podle písm. b) 120 kč

                                             podle písm. c) 50 kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle 
písm. d) tohoto ustanovení podle písm. a)

300 kč

                                            podle písm. b) 200 kč

                                            podle písm. c) 100 kč
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radnice inFormuJe

splatnost poplatku:
a)  nečiní-li více než 400 kč ročně, nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku
b) činí-li více než 400 kč ročně, je splatný ve čtyřech stejných splátkách, nejpozději  
v termínech do 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince příslušného kalendářního roku
c) poplatek lze zaplatit i jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku
zároveň informujeme držitele psů, že sáčky na psí exkrementy si mohou vyzvednout 
na pokladně měú Železný brod (přízemí budovy radnice „a“).

bc. Jana nagyová, finanční odbor

 bytový podnik města Železného brodu

 městská Policie Železný brod

úprava úředních hodin

informujeme

oznamujeme občanům 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

V průběhu léta řešili strážníci 25 případů lidí, které zmohl alkohol. některé se podařilo 
probudit a byli schopni odejít domů sami, někteří však byli zraněni a bylo nutné přivolat rzs. 
několik osob bylo nutné umístit na záchytnou protialkoholickou stanici.
V září proběhlo v našem městě tradiční skleněné městečko. strážníci dohlíželi na veřejný 
pořádek a zabývali se dopravní situací, která byla díky uzavírkám komplikovanější než 
při běžném provozu. V jeho průběhu řešili strážníci 34 událostí a 13 přestupků. nebyly 
zaznamenány žádné vážné události, jednalo se pouze o bagatelní záležitosti.
Ve třetím čtvrtletí roku 2017 přijala hlídka Mp oznámení o spadlém stromu přes silnici  
v Horecké ulici. strom zůstal zaklíněn na elektrickém vedení a silnice zůstala neprůjezdná. 
po přivolání Hzs, odkláněli strážníci dopravu. V tomto období také Mp asistovala  
u 35 dopravních nehod. strážníci na místě poskytovali první pomoc a usměrňovali dopravu. 
dále řešili 45 případů nalezených psů, z nichž 15 svého „páníčka“ nenašlo a muselo být 
převezeno do útulku. 
Celkem bylo ve třetím čtvrtletí roku 2017 přijato 869 oznámení, k nimž provedla Mp  
490 právních úkonů, 84 z nich bylo vyřešeno příkazem na místě, 45 případů bylo řešeno 
ve spolupráci s pČr. Celkem 20 případů bylo předáno k dořešení správnímu orgánu  
a zbytek případů byl vyřešen napomenutím, nebo se jednalo o žádosti o pomoc, které nemají 
trestněprávní charakter. 
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TurisTickÉ inFormační cenTrum Žb

upozornění

kontakty na mP

Vzhledem k blížící se zimě Mp železný brod upozorňuje občany, že dojde k zvýšené kontrole 
parkování a to zejména v místech, kde by vozidla bránila bezpečnému průjezdu nebo údržbě 
komunikace. Vozidla stojící v místech kde budou tvořit překážku, budou odtažena. dohled 
bude nejvíce zaměřen na sídliště na Vápence a Jiráskovo nábřeží. zaměříme se i na ulice 
těpeřská, Štefánikova, poštovní a sokolská. Žádáme občany, aby využívali k parkování 
místa k tomu určená. pomohou tím ke zvýšení bezpečnosti v dopravě a sobě ušetří  
v předvánočním čase nemalé finanční prostředky.

zimní otevírací doba: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin a so: 9–12 hodin.
V pátek 17. listopadu, kdy je státní svátek České republiky – den boje za svobodu  
a demokracii, je zavřeno. 
K tomuto datu se váží dvě události. První z roku 1939, kdy byly české vysoké školy uzavřené 
nacisty. Stalo se tak po pohřbu J. Opletala, jehož čin byl projevem odporu proti německé 
okupaci. Hitler následně nařídil, aby všechny demonstrace byly potlačeny silou. Následně 
byly uzavřeny vysoké školy a devět vedoucích představitelů vysokoškoláků bylo popraveno. 
Druhá událost se váže k roku 1989, ke studentským protestům na Národní třídě, které 
byly rukou Veřejné bezpečnosti násilně potlačeny a tím spustily sametovou revoluci. Tyto 
listopadové události vedly k pádu komunistického režimu. Označení sametová revoluce 
vymysleli novináři, a jedná se o označení naší revoluce, která byla provedena v podstatě 
bez násilí a na základě vzájemného dialogu. Nejvýraznější osobností celé revoluce se stal 
prezident Václav Havel. 

zdroj Wikipedie

zavřeno bude také v sobotu 18. 11. 2017. dále informujeme, že v termínu 
23. 12. 2017–1. 1. 2018 bude také s ohledem na vánoční svátky a inventuru zavřeno.

nepřetržitě: mob.: 602 646 188, mestska.policie@zelbrod.cz, 
p. Hriník, velitel (p.hrinik@zelbrod.cz)

sstr. Hriník pavel, velitel Mp 

na počátku října byl v místní části pelechov umístěn informativní radar měřící rychlost vozidel 
na příjezdu od semil. Jedná se o první lokalitu, kde byl radar umístěn. V budoucnu bychom 
rádi umístili i další takovéto radary, aby se podařilo snížit rychlost a vylepšit bezpečnost 
silničního provozu v železném brodě.
dále byly po železném brodě rozmístěny nové bezpečnostní kamery, které poskytují kvalitní 
záběry. proto v případě páchání jakéhokoliv špatného činu věřte, že nikdy nevíte, kdo vás 
vidí (jako v případě paní, která opakovaně odštípává květiny z květníku na oknech radnice).
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inFormační a kulTurní sTŘedisko Žb

TurisTickÉ inFormační cenTrum Žb

Velká výtvarná soutěž pro děti… aneb vytvořte si vlastní obálku Železnobrodského 
zpravodaje končí, ale zároveň vyhlašujeme novou!
milé děti, obrázky můžete nakreslit již pouze na prosincové téma adventní čas 
a odevzdat na Tic Železný brod nejpozději k 10. 11. 2017. Podoba: formát vždy ve 
velikosti 210×210 mm, nesmí být dodán přehnutý či jakkoliv pomačkaný, libovolná technika 
(vodovky, temperové barvy, pastely, tuš…). podzim v železném brodě zachytily svými 
barvami pouze čtyři děti. Vybrán byl obrázek od lukáše Fialy (9 let), za který získal výtvarné 
potřeby. doufáme, že všechny dětské malíře namotivujeme informací, že z dodaných 
obrázků na prosincové téma bude jeden vybrán také na PF 2018. Tento obrázek bude 
Železný brod reprezentovat nejenom v našem městě.
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. 11. 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.

aktuální předprodej vstupenek do městského divadla

V prodeji

met opera 

• pátek 10. 11. od 19 hodin Havrane z kamene (ds tyl žel. brod), 50 kč
• sobota 18. 11. od 19 hodin rozmarný duch (l. s. d. lučany n. nisou), 50 kč
• sobota 18. 11. od 21.30 hodin zdaleka ne tak ošklivá (studio Hamlet žel. brod), 50 kč
• pátek 24. 11. od 18 hodin swingový večer, 60 kč 
• čtvrtek 7. 12. od 19 hodin táta / one man show r. pomajbo, 234 kč 
• neděle 17. 12. od 19 hodin Musica dolce Vita – vánoční adventní koncert, 100 kč 

• kalendáře 2018 (nakl. buk: dobové pohlednice Jizerských hor a Českého ráje; 
nakladatelství rat turnov: Český ráj – fotografie; manželé smetanovi: Jesenný;  
p. balatková: železný brod a okolí)

přímé přenosy Metropolitní opery new York ve spolupráci s kinem kino Jitřenka semily  
(v částce 350 kč je zahrnuta doprava zpět do železného brodu po skončení přenosu)
• 18. 11. od 18.45 hodin t. adés: anděl zkázy (premiéra)
• 27. 1. od 18.45 hodin  G. puccini: tosca
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mĚsTskÉ diVadlo

inFormační a kulTurní sTŘedisko Žb

sWinGoVÝ Večer 
pátek 24. listopadu od 18 hodin

tradiční swingový pořad pod taktovkou rudy Müllera. V programu vystoupí swingová prťata 
zUŠ železný brod, big band železný brod a big´o´band Marka ottla. 

Vstupné 60 kč
předprodej v Tic Železný brod a na www.e-vstupenka.cz

českÉ saXoFonoVÉ kVarTeTo 
čtvrtek 16. listopadu od 19 hodin

pokračujeme v cyklu „zUŠka představuje“ a srdečně zveme na koncert Českého 
saxofonového kvarteta. Jeho členové ovládají hru na všechny typy nejvíce užívaných 
saxofonů. Jejich repertoár je velmi široký. Věnují se interpretaci hudby klasické, jazzové, ale 
vystupují i netradičně ve spojení se stepem nebo zpěvem.
soubor založil v roce 2003 umělecký vedoucí r. Fojtíček, který prezentuje saxofon též 
ve spojení s klavírem nebo varhanami a hostuje v řadě předních českých symfonických 
orchestrů. r. kvasnica se hře na saxofon intenzivně věnuje od roku 1995 a má za 
sebou bohatou praxi z mnoha pražských hudebních formací. o. Martinovský dlouhodobě 
spolupracuje s řadou pražských jazzových a tanečních orchestrů a je uměleckým vedoucím 
big bandu Vladislava brože. M. kostiuk má za sebou bohaté muzikantské zkušenosti  
z orchestru opery národního divadla a různých žánrově odlišných seskupení (klezmerim), 
je členem Hudby Hradní stráže a policie Čr. 

Pořádá zuš Železný brod

Pc kurz pro seniory

Fotosoutěž brody v brodě 

opětovně zjišťujeme zájem o počítačový kurz pro začátečníky z řad seniorů. kurz by probíhal 
v termínu leden–březen 2018 ve sklářské škole v železném brodě. Máte-li zájem o výuku 
základů na pC, chcete-li si vyzkoušet základní výuku v programech Word a excel, naučit 
se pracovat s e-mailovými schránkami, prozkoumat facebook a jiné… přijďte se přihlásit na  
tiC železný brod nejpozději do 25. listopadu.

Ve čtvrtek 12. října proběhlo v Havlíčkově brodě zasedání 
odborné poroty, při kterém se hodnotily zaslané fotografie 
(celkem cca 400 fotografií) a vybírali se vítězové. za naše 
město v porotě zasedla lucie Chvalinová. oficiální vyhlášení 
výsledků fotografické soutěže brody v brodě proběhne  
9. 11. v Havlíčkově brodě. Jména našich vítězných fotografů 
budou zveřejněna v následujícím vydání zpravodaje.

alena Matějková

soutěžní fotografie 
kateřiny linhartové 
„na radnici“
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mĚsTskÉ diVadlo

sTarÉ ŘeckÉ báJe a PoVĚsTi
čtvrtek 30. listopadu od 10 hodin 

interaktivní a didaktické představení na motivy příběhů 
z dávné mytologie v podání nezávislé divadelní scény 
semtamFór slavičín. představení zavede diváky do 
krajů, kde poznají moc i slabosti olympských bohů  
a v úžasu se zastaví před odvážnými skutky bájných 
hrdinů. Více na www.semtafor.cz. 

Představení pro žáky zš a širokou veřejnost. 
Vstupné 50 kč

Vánoční GalakoncerT 
neděle 17. prosince od 19 hodin

soubor musica dolce Vita (daniela demuthová, mezzosoprán; žofie Vokálková, flétna  
a zbyňka Šolcová, harfa) slaví letos 10. jubilejní koncertní sezónu. při této příležitosti vám 
zprostředkuje hudbu z nejkrásnějších skladeb světových a českých autorů na harfu a flétnu 
doplněné mezzosopránem.
V programu zazní mimo jiné tyto skladby: J. s. bach: altová árie „bereite dich, zion“  
z Vánočního oratoria, a. Vivaldi: Čtvero ročních dob – zima (largo), vánoční písně  
z barokních kancionálů, a. V. Michna: Vánoční noc a směs českých koled v úpravě J. krčka.
Vstupné 100 kč – předprodej od 1. 11. v Tic Železný brod a na www.e-vstupenka.cz.

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 – předprodej od 1. 11. v Tic Železný brod a na www.e-vstupenka.cz.
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V sobotu 9. 12. od 10 hodin odehrajeme reprízu pohádkové komedie karla svobody  
s názvem Tři princezny na krku.

 ds Tyl Železný brod

haVrane z kamene 
pátek 10. listopadu od 19 hodin

městské divadlo Železný brod
Čarodějnici, které říkají Mladá je právě sto let a chystá se složit zkoušku z čarování. do děje 
však neočekávaně vstoupí dívka Juliána a celý příběh začne nabírat zcela jiný směr.
V poetickém příběhu tomáše pěkného o ceně skutečného přátelství, určeném pro velké  
i trochu menší diváky, vystoupí Milena procházková, iva kesnerová, Štěpánka borovičková, 
kateřina Hartlová, Helena Mališová, luboš Hudský, Jáchym kořenský a karel svoboda. na 
společném díle dále spolupracují dana seidlová, Jonáš kobr, Mirek Hanka a tomáš kesner. 

Vstupné 50 kč – předprodej v Tic Železný brod a na www.e-vstupenka.cz.

Vzpomínka na Jiřího hlubučka
V září tohoto roku jsme se rozloučili s Jiřím naposledy. Ve svých devadesáti letech prožil 
více než polovinu své životní pouti v řadách členů divadelního spolku tyl v železném brodě. 
byl to jeden z herců, na kterého rád vzpomínám jako na ochotného a spolehlivého přítele  
a kamaráda. Jeho vystupování jako herce ve hře zamilovaní přátelé ze mne rázem udělalo 
obdivovatele jeho projevu. dialogy s kolegyní v této hře byly rozmluvou dvou ne amatérů  
a mnozí pochopili, že není velký rozdíl mezi profesionály a těmi, co dostali od přírody do 
vínku dar být herci ze záliby. nebo jeho mlynář v Jiráskově lucerně! to byl mlynář, jak 
se patří se vším všudy. Jirka byl členem našeho divadla od roku 1947 a hrál nejméně  
v pětadvaceti představeních. teď mu přeji, aby tam někde nahoře u svých dávných přátel  
z divadla dostal tu nejkrásnější roli dobrého člověka a přítele a aby ji opět zvládl na výbornou.

karel svoboda 
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mĚsTskÉ diVadlo

 sTudio hamleT Železný brod

noc diVadel V ŽeleznÉm brodĚ 
sobota 18. listopadu 2017 od 17 hodin

noc otevřených divadel a výjimečných zážitků v Železném brodě
noc divadel je součástí evropského projektu european theatre night, který prezentuje 
divadlo tvořivým způsobem vždy třetí listopadovou sobotu již od roku 2008. Čtvrtý ročník se 
konal 19. listopadu 2016 a zúčastnilo se jej na 50 000 návštěvníků, kteří zavítali do některého 
ze 130 divadel a kulturních organizací v některém z 31 zapojených měst. V železném brodě 
organizuje noc divadel divadelní spolek studio Hamlet s podporou Města železný brod.
Program:

malé náměstí Železný brod
17 hodin FanTom oPery

Taneční vystoupení skupiny Wild Fire Jablonec nad nisou. kdo by neznal romantický 
příběh krásné zpěvačky a jejích dvou ctitelů z prostředí pařížské Velké opery? Vy se můžete 
těšit na taneční ohňové vystoupení na motivy tohoto nesmrtelného příběhu v podání dívek  
a žen u nás dobře známé taneční skupiny Wild Fire.

městské divadlo Železný brod
18.00 hodin zaháJení noci diVadel

18.15 hodin malÝ Princ
scénické čtení v podání herců studia hamlet. pod vedením zdislavy bohuslavové se 
představí s povídkou liška lucie bariová a Šimon brožek.
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sPolu s autorem

Poděkování

na sv. Martina, tedy 11. 11. 2017 uvedeme představení spolu za přítomnosti autora hry, 
tomáše Vůjtka v Hostinci u boučků na Malé skále. představení začíná již v 18 hodin  
v prostorách vinárny, bývalé modlitebny na statku. po představení bude následovat beseda  
s autorem nejenom o hře a o divadle, ale životě vůbec. počet míst je velmi omezený. Chcete-li  
nepromeškat toto jedinečné setkání s oceňovaným dramatikem, rezervujte si co nejdříve 
vstupenky na e-mailu: info@hostinecuboucku.cz.
představení spolu se daří. z celostátní zářijové přehlídky FeMad v poděbradech jsme 
si domů přivezli Cenu divácké poroty. po Malé skále si zahrajeme ještě 25. listopadu  
v Jablonci nad nisou a 9. prosince v Husovce v karlových Varech.

studio Hamlet železný brod děkuje firmě obchodní agentura Šilhán, jmenovitě paní 
jednatelce ivě Šilhánové, za věnování laserové tiskárny našemu divadlu.

zdislava bohuslavová

19.00 hodin rozmarnÝ duch
komedie v podání divadelního souboru l. s. d. lučany 
nad nisou. Hra o tom, že není záhodno zahrávat si s okultními 
vědami a brát spiritismus na lehkou váhu. Manželské vztahy 
totiž nekončí ani na onom světě a mít dvě ženy není žádná 
legrace, i když ta druhá je nebožka. 

Vstupné 50 kč

21.30 hodin 
zdaleka ne Tak oškliVá, Jak se PŮVodnĚ zdálo

uvedení nového představení studia hamlet. studio Hamlet 
si pro letošní rok připravilo premiéru hry českého autora 

oldřicha daňka. Ve své dramatické tvorbě se inspiroval epickým divadlem bertolta brechta. 
Jeho hry se často zabývají morálkou a autor je vždy na straně klasických morálních zásad.  
V nastudování studia Hamlet uvidíte dvě povídky:
„Příběh athénský“ o kráse umění, ale také o právu. theukros, soudcův syn z rhodu, přijíždí 
v roce 322 př. n. l. k slavné athénské hetéře Fryné, kdysi souzené za bezbožnost. Chce na 
vlastní oči vidět onu proslulou ženu s proslulými ňadry, jež jí přinesla u soudu osvobození.  
z počátečního zvědavého zájmu vzniká porozumění a úcta k moudré Fryné.
„Příběh flanderský“ o čase a hledání pravdy při psaní kronik. příběh z roku 1362 je o Filipě, 
královně anglické a o mladém kronikáři Jeanovi, který si uchoval svou volnost v hledání 
pravdy a dokázal nepodlehnout královniným svodům.
hrají: zdislava bohuslavová, iva Chaloupková, Veronika langerová, blanka drbohlavová. 
chór: alžběta bezstarostová, lucie bariová, anna Musilová a další. režie: zdeněk lindner. 

Vstupné 50 kč

17



mĚsTská Galerie Vl. rady

V měsíci listopadu 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.

od ledna 2018 přijmeme na dohodu o provedení práce manuálně zručného pracovníka na 
stavění skleněných vitrín. zájemci hlaste se neprodleně na tiC železný brod. případné 
zaučení proběhne již na konci listopadu. 

lucie Chvalinová

Jubilejní ročník úspěšného výstavního formátu salon se uskuteční 2.–25. 2. 2018.  
k výstavě jsou zváni všichni kreativní jedinci, kteří si věří a jsou ochotni vystavit obraz, 
grafiku, kresbu, fotografii, plastiku či jiný umělecký artefakt. během konání výstavy probíhá 
veřejné hlasování, přičemž autor s nejvyšším počtem hlasů získává možnost realizovat  
v městské galerii samostatnou výstavu v následujícím roce!
zájemci o účast si mohou registrační formulář s podmínkami pro účast volně stáhnout na 
webových stránkách města, v sekci obcan>kultura-sport-spolky>galerie anebo si ho mohou 
vyzvednout osobně na tiC železný brod. díla pro potřeby výstavy vč. přihlášek budou 
přijímány na tiC železný brod do 15. ledna 2018.

Mga. Martin Hlubuček

oko V srdci
Vernisáž výstavy fotografií se uskuteční v úterý 31. října od 17 hodin.

Výstava přístupná v termínu 1.–26. listopadu.
autorka fotografií Jana dědková je pedagožka ze sUpŠs železný brod a je vítězkou 
výstavy salon iV. na výstavě uvidíte průřez její tvorbou, který je rozdělen do několika částí,  
např.: krajina, portréty a detaily. na portrétních fotografiích jsou zachyceny osobnosti spjaté 
se železným brodem, sklářskou školou a další osobnosti, které mají úzký vztah ke sklu.

beTlÉmy
2. prosince 2017 – 7. ledna 2018

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 1. prosince od 17.30 hodin.
Výstava skleněných a jiných železnobrodských betlémů

na tuto výstavu stále sháníme 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. č.: 602 716 133, 483 333 925. Velice děkujeme.

Přijmeme pracovníka pro galerii

Výstava salon V
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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. č.: 483 389 081,  
777 797 809 nebo mailem muzeum@zelbrod.cz. děkujeme.

lucie šViTorkoVá – horizonTy 
do 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

Výstava výsledků 6. ročníku sklářského sympozia 
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.

Výzva

mĚsTskÉ muzeum V ŽeleznÉm brodĚ

 sklářská expozice

eva Vlasáková, váza

V měsíci listopadu jsou expozice muzea otevřeny: sobota–neděle, 9–12 a 13–16 hodin. 
sklářská expozice je v rámci akce zimní sklářský čtvrtek otevřena ve stejném čase  
i pravidelně každý čtvrtek.
Vstupné na výstavy je v rámci vstupného od muzea. 
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kc kino ŽeleznÝ brod

zuzana kadlecoVá – „zPĚT do sysTÉmu“
do 10. prosince

Výstava obrazů a kreseb akademické malířky zuzany kadlecové.
zuzana se narodila 15. 10. 1960 v liberci. po absolvování gymnázia 
studovala na VŠUp v praze. první tři roky strávené v ateliéru filmové  
a televizní grafiky u odborného asistenta Miloslava Jágra jenom 
potvrdily, že těžiště jejího zájmu se nachází v oblasti malby. následoval 
proto přestup do ateliéru užité malby profesora Quido Fojtíka, kde pod 
vedením docenta Františka krčmáře v roce 1987 absolvovala. téhož 
roku v říjnu začala působit jako externí vyučující na sUpŠ v turnově. 

po dvou letech přešla na sUpŠ bižuterní do Jablonce n. n., kde působila jako pedagog do 
roku 2004. souběžně nastoupila v roce 1993 na nově vzniklou katedru textilního a oděvního 
návrhářství technické univerzity v liberci, kde se doposud podílí na výuce posluchačů 
bakalářského studia v oblasti malby a teorie barev. autorka je zastoupena v soukromých 
sbírkách v Čr i v zahraničí. Veřejnosti se měla možnost představit na více než třech desítkách 
samostatných výstav, pravidelně se účastní i výstav kolektivních. několik možností realizace 
se jí dostalo i v oblasti krajinné architektury.

Vybíráme z programu kc kino Železný brod 
V listopadu, kdy venku kulminuje nevlídné sychravé počasí, vám železnobrodské kC kino 
nabízí opět pestrobarevnou směsici filmů pro všechny filmové fanoušky.
z nabídky české filmové produkce řadu z vás jistě zaujme třetí díl trilogie zahradnictví od 
pánů Hřebejka a Jarchovského, který nese název nápadník. ten se odehrává na samém 
konci padesátých let a je příběhem lásky, tentokrát lásky milenecké. Vypráví o bitvě mezi 
rodiči a jejich dětmi, poznamenanými válkou a komunistickým převratem a my jej uvádíme 
pouhý den po celosvětové premiéře. Věřím ale (a pevně v to doufám), že v čase krátce po 
svobodných parlamentních volbách, které nám demokratický režim našeho státu zajišťuje, 
si nejvíce naší pozornosti zaslouží vůbec první hraný film o Miladě Horákové, který nese 
prostý název Milada. tento životopisný snímek se odehrává v letech 1937 až 1950 a 
vypráví příběh ženy, v jejíž osobnosti a životě byly morální principy zakořeněny tak silně, 

muzeum a Galerie deTesk

Železný brod, náměstí 3. května 20, otevřeno: denně 9–17 hodin
sklářské muzeum společnosti detesk představuje neustále doplňovanou sbírku 
železnobrodského uměleckého skla, především autorských objektů významných sklářských 
výtvarníků spolu s kvalitními příklady výrobků železnobrodským sklářských firem do roku 
1948. aktuálně se soubor podařilo rozšířit o další autorské práce Miloslava klingera, 
aloise Háska, oldřicha žáka a Miloslava lubase. další oddělení podrobně mapuje vývoj 
železnobrodských skleněných figurek od počátku jejich vzniku po rok 1920 do konce  
20. století.
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další PozVánky ze Žb a okolí

t. J. sokol bzí dále zve v sobotu 25. listopadu na Tradiční bzovské trhy. prodej rozličného 
vánočního zboží a možnost občerstvit se zabijačkovou kuchyní bude již od 10 hodin.  
od 16 hodin zahraje kapela pohoda a po setmění se rozsvítí vánoční strom před sokolovnou. 

Vstupné dobrovolné

rockoVÉ dušičky  
sobota 4. listopadu od 19 hodin

bzí, sokolovna
přijďte si užít pořádnou rockovou zábavu, při které zahrají kapely seven (progressive metal 
/ České budějovice), Cze Hun (rock / bzokov), dWtk (crossover / železný brod), area Core 
(post hardcore / Česká lípa) a rain (rock / nové Město pod smrkem). 

Vstupné 100 kč a 120 kč
Pořádá T. J. sokol bzí a Faking bookings

Jazz Pod kozákoVem   
pátek 10. listopadu od 18 hodin

semily, kino Jitřenka
netradiční zahájení 31. ročníku akce. nejstarší jazzový festival bude zahájen promítáním 
filmu „pára nad řekou“, následovat bude v kavárně program s kapelou Šumný jazz.
V rámci festivalu se v kc Golf semily uskuteční:
čtvrtek 16. 11. od 10 hodin koncert zUŠ železný brod pro taktovkou r. Müllera 
pátek 17. 11. od 17 hodin zahájení výstavy věnované předešlým ročníkům akce
od 18 hodin koncerty kapel the peanuts, tom Vybíral trio, zpěvačka dannie ella a blues 
Friends
sobota 18. 11. od 18 hodin koncerty Jaroslava svěceného s orchestrem His string big band, 
Chuck Wansley a Csaba Csendes trio a swingová párty

Více na www.kcgolf.cz

kc kino ŽeleznÝ brod

že se často ve svých rozhodnutích řídila více 
svým svědomím než srdcem, a to i za cenu 
ohrožení vlastní rodiny a sebe sama. Hlavní 
role byla svěřena izraelské herečce ayelet 
zurer, která se prosadila i v Hollywoodu  
a upozornila na sebe již svou první anglicky 
mluvenou rolí ve filmu stevena spielberga 
Mnichov.  
podrobné informace o celém programu 
hledejte na www.kinobrod.cz.

david pešek
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další PozVánky ze Žb a okolí

emoce, Jak Je zVládnouT?  
středa 15. listopadu od 18.15 hodin

Železný brod, aula sklářské školy
srdečně zveme na přednášku a besedu s panem 
MUdr. radkinem Honzákem na aktuální téma 
emoce, jak je zvládnout?
pár slov o přednášejícím:
mudr. radkin honzák, csc. (* 30. 3. 1939 praha) 
je český psychiatr, publicista a vysokoškolský 
pedagog.
roku 1962 promoval na FVl Univerzity 
karlovy. nejprve působil jako sekundární 
lékař v psychiatrické léčebně v kosmonosech  
a v roce 1966 začal pracovat v Ústavu pro výzkum výživy (mj. výzkum spánku a stresu).  
V současnosti působí jako ambulantní lékař v centrech ikeM a reMedis, jako sekundární 
lékař v psychiatrické nemocnici v bohnicích a jako asistent na Ústavu všeobecného lékařství 
1. lékařské fakulty Univerzity karlovy.
specializuje se na psychoterapii a je zastáncem psychosomatického (biopsychosociálního) 
přístupu. V roce 2014 vyšla kniha rozhovorů r. Červenkové s radkinem Honzákem  
s názvem: „Všichni žijem“ v blázinci: současnost očima psychiatra. 

z ProkleTÝch hor do albánie    
pondělí 13. listopadu od 18 hodin

kc kino Železný brod
nová multimediální cestovatelská přednáška pavly 
bičíkové o třítýdenním putování po zemi, kde ne 
znamená ano a kde krevní msta není dávnou 
minulostí. Vydáme se s batohem na zádech 
přes prokletije, nejkrásnější hory evropy. kromě 
strmých štítů a zrádných sedel zde objevíme salaše  
s pastevci, jejichž pohostinnost a laskavost vám 
vyrazí dech. Vydáme se na plavbu po průzračném 
jezeře komani, po trase která je považována za 
jednu z nejkrásnějších na světě. budeme putovat 
odlehlým národním parkem lurská jezera, kde máte 

pocit, že jste se ocitli na konci světa. Určitě Vás okouzlí smaragdové moře s malebnými 
plážemi, divoké kaňony s průzračnými řekami, jedinečné památky UnesCo a historická 
města. překvapí vás, že tento odlehlý kout evropy je tvořen samými horami a že zde mají 
neskutečně rádi Čechy. pochopíte, co je socialistický realismus, albánská mafie, pyramidové 
hry a proč naše národy mají tak mnoho společného. a možná zde nalezneme to, co nám  
v evropě nenávratně mizí. 

Vstupné dobrovolné
Pořádá iks Železný brod

22



zimní skláŘskÉ čTVrTky aneb Po sToPách skŘíTka sTŘíPka
30. listopadu 2017 – 15. března 2018

Železný brod
Jedinečná možnost navštívit vždy ve čtvrtek sklářské firmy 
a užít si neopakovatelný zážitek. do akce jsou zapojeny: 
střední uměleckoprůmyslová škola sklářská železný 
brod, Minimuzeum skleněných betlémů, Městské muzeum  
v železném brodě, sklářská expozice, Městská galerie 
Vlastimila rady a sklářské firmy dt Glass s. r. o., detesk, s. r. o.,  
MisaMo – aaC, s. r. o., Glasstech s. r. o., ateliér pavlíny 
Čambalové a lampglas s. r. o. a nově také sklářka Jana 
Šavrdová, sklářské studio oliva a Hela-Glass. při návštěvě  
a prohlídce můžete sbírat razítka, za která obdržíte skleněnou 
postavičku skřítka střípka. 
Více o akci na www.zeleznybrod.cz a na letáčku, který je  
k dostání v tiC železný brod. 

Pořádá iks Železný brod

hráTky s PamĚTí 
úterý 21. listopadu 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
Poslední termín letošního roku bude 12. 12. 2017. možná změna termínu vyhrazena.

mikulášská besídka  
neděle 26. listopadu od 15 hodin (do 17 hodin) 

sportovní centrum Železný brod (hala) 
pohodové rodinné odpoledne pro děti s Mikulášem, čerty a andělem a samozřejmě nadílkou. 
Upozorňujeme rodiče i děti, že jsou do haly nutné přezůvky. děkujeme za pochopení.

Pořádá TJ sokol Železný brod

Mezi své zájmy řadí především lidi a svého psa bobinu.
Je autorem několika knih, např.: psychické změny a poruchy při interních 
chorobách (avicenum, praha 1985), 
svépomocná příručka sestry: psychothriller (Galén, praha 2015) nebo 
psychosomatická prvouka (Vyšehrad, praha 2017).

zdroj Wikipedie
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 (Temná láska)  
do 15. prosince, vždy pouze po–pá: 8–18 hodin

kotelna Železný brod, architekty oceněný výstavní prostor
Výstava 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 

Vánoční Trhy s kulTurním ProGramem 
a zakončenÉ rozsVícením sTromu 

pátek 1. prosince od 10 do 17 hodin
Železný brod, náměstí 3. května

během celého dne si můžete nakoupit rozličné vánoční dekorace a naladit se tak na adventní 
čas. kulturní program bude probíhat zhruba od 13 hodin. podrobný program uvedeme na 
plakátech a v den konání akce na podiu. do programu budou zapojeni žáci ze zUŠ železný 
brod, sVČ Mozaika a děti z mateřských škol. program zakončíme rozsvícením stromu. 
Vánoční strom, který bude v letošním roce zdobit naše náměstí, rostl u tělocvičny před  
ZŠ Školní v Železném Brodě. 

Pořádá iks Železný brod

dVĚ mikulášskÉ akce na hrubÉ horce  
sobota 2. prosince

hrubá horka, sokolovna
dĚTskÉ mikulášskÉ odPoledne od 14 hodin

zveme vás (bez ohledu na věk) k prožití odpoledne s perfektní disko hudbou a radosti z pohybu 
dětí. Mikuláš s čertem a andělem určitě přijde. nenechte si ujít sportovní a dovednostní hry  
i tanec. balíčky pro děti na mikulášskou nadílku objednávejte u paní Cincibusové  
(mob.: 607 803 427). občerstvení jak pro malé, tak i pro odrostlejší, je zajištěno. 

Vstupné pro dospělé 30 kč, děti zdarma
Pořádá TJ sokol hrubá horka

mikulášská zábaVa od 20 hodin
zveme vás na příjemné posezení při dobré hudbě a u dobrých horeckých specialit. k poslechu 
a tanci hrají kapelníci. 

Vstupné 80 kč
Pořádá ččk hrubá horka
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mĚsTská knihoVna

z knižních novinek

Velký úspěch na oblastní přehlídce dětských 
vypravěčů v Jičíně „čteme všichni, vypráví jen 
někdo...“ 
Ve čtvrtek 5. října se šest dívek z 5. a 6. třídy 
zŠ Školní úspěšně zúčastnilo oblastní přehlídky 
dětských vypravěčů v knihovně Václava Čtvrtka  
v Jičíně. natálka Hudská získala 1. místo v kategorii 
9–10 let, Míša a Veronika Šefrovy čestné uznání za 
rodinné vyprávění. natálce a dvojčatům Šefrovým 
moc blahopřejeme a děkujeme jim i ostatním 
děvčatům – lindě Vajdákové, elišce bartošové a tině Šťastné, za skvělou reprezentaci.

robert Fulghum: opravář osudů
američan George novak přijede do prahy, aby pátral po svých českých kořenech. zažívá 
řadu nečekaných setkání, která mu pomohou odpovědět na otázku, kým vlastně je.
anne Jacobsová: Panský dům 1
augsburg 1913. Mladá Marie nastupuje jako kuchyňská pomocnice v impozantní vile 
průmyslnické rodiny Melzerů. zatímco si děvče ze sirotčince vydobývá své místo mezi 

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. 
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sPolek zdraVoTnĚ PosTiŽenÝch Železnobrodska  

mĚsTská knihoVna

personálem, panstvo si užívá zimní plesové sezony, v níž má 
být uvedena do společnosti nejmladší dcera katharina. první díl 
rodinné ságy.
miika nouisiainem: kořeny
pekka kirnuvaara jde do ordinace nového dentisty, který má 
shodou okolností stejné příjmení jako on. odměřený profesionál 
esko kirnuvaara zjistí ihned, že mají oba tutéž dědičnou vadu 
chrupu… Úsměvný příběh o zubních kanálcích, rodinných 
vztazích a správně načasované anestezii.
Phaedra Patricková: Podivuhodná odhalení artura Peppera 
devětašedesátiletý artur pepper vede jednotvárný život. 
zachovává si své každodenní rituály jako v dobách, kdy ještě 
žila jeho manželka. Jenže jednou při třídění jejích věcí artur nachází nápadný zlatý náramek 
s přívěsky, který nikdy neviděl. následuje překvapivá a nezapomenutelná odysea, která ho 
zavádí přes londýn do paříže a daleké indie.
ruth Ware: Žena z kajuty č. 10
luxusní soukromá jachta polární záře se právě vydává na svou první plavbu – obloha 
je modrá, moře klidné a hosté dobře naladěni. pohádka se však zvrhne v noční můru: 
novinářka lo v polotmě zahlédne, jak někdo srazil s paluby do moře jakousi ženu. Je jediná, 
kdo incident viděl, a nikdo jí nevěří – vždyť nikdo z hostů nechybí! 

Těšíme se na vaši návštěvu v otevírací době: úterý–pátek, 9–17.30 hodin. 
dana Hudíková a irena Matoušová

  6. 11. Úřední den od 14 hodin
14. 11. světový den diabetu – den otevřených dveří pro občany žel. brodu, kteří by 
se chtěli blíže seznámit s touto nemocí nebo chtěli využít možnost změření krevního cukru 
a krevního tlaku. koná se v klubovně na poříčí od 14 do 16 hodin.
15. 11. předadventní posezení – začátek ve 13 hodin, občerstvení jako vždy, hudba 
zajištěna. těšíme se na vás.
ruční práce každé pondělí od 14 hod. Vítáme každou pomocnou ruku i dobré vánoční 
nápady. připravujeme se na vánoční trhy na bělišti, které začínají 6. 12. 2017. 
sledujte aktuální zprávy ve vývěsce na tržnici. 

krásný podzim přeje za výbor Marcela Minářová

dvojí ohlédnutí za ozdravnými pobyty
V září se uskutečnil ozdravný pobyt v Černé Hoře v Ulcinju. pobytu se zúčastnilo 48 osob. počasí 
bylo proměnlivé, ale stále teplo. s jídlem jsme byli méně spokojeni, ale nezhubli jsme. letos jsme 
měli i kritické připomínky k ubytování, zato moře nás nezklamalo. Výlet do boky kotorské byl 
nezapomenutelný. navštívili jsme i město skadar v albánii. těšíme se na příští pobyt u moře.
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sPorT

sPolek zdraVoTnĚ PosTiŽenÝch Železnobrodska  

V říjnu jsme se zúčastnili pobytu v Mariánských lázních. Ubytování, stravování, výlety, 
organizace pobytu, doprava, večery strávené promítáním z našich spolkových výletů, zpěv  
s kytarou, ranní cvičení, zpívající fontána, pobyt v solné jeskyni, relaxace v městském 
bazénu. Vše bylo bezvadné i počasí nám přálo. pobyt jsme si užili a rádi bychom ho  
v příštím roce zopakovali. děkujeme paní V. petružálkové (vedoucí zájezdu a organizace 
celého pobytu), panu J. novotnému (doprava a promítání), paní J. balatkové (cvičení)  
a panu J. Martínkovi (kytara a zpěv).

spokojení účastníci zájezdu

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

listopadové turnaje florbalistů z koberov, které budou odehrány v Městské hale železný 
brod. Muži „a“ 4. a 18. 11. od 17.30 hodin; 19. 11. od 9.30 hodin a elévové 3. 12. od 8 hodin.

Platný cvičební rozvrh hodin
děti:
úterý
15–16 hod. sportovní přípravka pro mladší děti – gymnastická průprava
16–17 hod. sportovní přípravka pro starší děti
17–18 hod. sportovní aerobik
čtvrtek
15–16 hod. Cvičení s hudbou, aerobik pro děti
16–17 hod. Cvičení pro děti „děti na startu“ – pro předškoláky a mladší školní věk
17–18 hod. Gymnastická průprava
dospělí:
úterý
18–19 hod. bodystyling (Jana)
19.15–20.15 hod. Jemná jóga (iveta)
středa 
9–10 hod. zdravotní cvičení – pro seniory (Jana)
19–20 hod. Mimořádné lekce (Jana)
čtvrtek
18–19 hod. zdravotní cvičení / body and Mind (Jana)
Všechny výše uvedené hodiny se konají v malém sále městské sokolovny v Železném 
brodě. Více na http://rs.fitstudio.cz

Florbal koberovy

Fit studio aerobiku Jany boučkové
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ze školskÝch zaŘízení

V pondělí 2. října jsme přijali pozvání paní Mgr. dany Hudíkové, ředitelky Městské knihovny 
v železném brodě, na pracovní dílničku „skřítci a jejich domečky“ na motivy knihy lapálie 
v lampálii z projektu knížka pro prvňáčka. V rámci celostátního týdne knihoven jsme si 

povídali o knížce Martina Šinkovského 
lapálie v lampálii, paní knihovnice dětem 
přiblížila děj a obsah knihy a v závěru 
besedy jsme společně vyráběli kouzelné 
skřítky. Fantazie a představivost dětí byla 
naprosto úžasná a za chvíli se na nás 
usmívali skřítci Ušáček, Famfálka, dejva, 
bambule, aj… děkuji paní Hudíkové za 
pěkné odpoledne a skvěle připravenou 
kreativní dílnu na dané téma. Už teď se 
těšíme na další setkání.
dana Maršinská, vedoucí vychovatelka Šd

se skřítky v knihovně

 základní škola školní

sPorT

trénink dětí 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. 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.

rozpis podzimních volejbalových zápasů žen, které budou odehrány v Městské sokolovně 
železný brod.
4. 11. vs. tJ slovan Vansdorf 
25. 11. vs. tJ Jiskra nový bor 
9. 12. vs. tJ sokol tesla stráž nad nisou 
začátky zápasů jsou vždy od 10 hodin a od cca 12.30 hodin. 

bujinkan pro děti

Tělocvičná jednota sokol Železný brod, oddíl volejbalu
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od října tohoto roku se mohou žáci naší školy naučit základy italštiny a španělštiny. Ve 
spolupráci se sVČ Mozaika jsme získali dva dobrovolníky, kteří naše žáky seznámí s těmito 
krásnými jazyky. pro mladší žáky jsme zase otevřeli pravý anglický klub (english club). 
těšíme se!

Mgr. alice nebeská, zŠ Školní železný brod

zŠ Školní začala nový školní 
rok aktivně. s příchodem 
školního roku 2017/2018 
rozpohybovala opět projekt 
Hodina pohybu navíc, kde 
jsou zapojeny 1. až 3. třídy. 
dále kroužek atletiky pro  
4. třídy. každé úterý a čtvrtek 
od 7 hodin mají děvčata 
i chlapci prvního stupně 
možnost dorazit na florbal. 
druhé a třetí třídy tradičně 
navštěvují kurzy plavání.
Uběhl ani ne měsíc a naše škola se již zúčastnila dvou sportovních soutěží. nejprve 
atletického čtyřboje v Jablonci nad nisou. děvčata i chlapci obsadili shodně třetí místo 
v okrese. našim mladým sportovcům tak těsně unikl postup do krajského kola. o týden 
později proběhl v železném brodě turnaj ve florbalu, zde naše škola vybojovala první místo 
v kategorii druhého stupně. V kategorii prvního stupně obsadily naše týmy druhé a čtvrté 
místo. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy. sportu zdar!

 Jan lufinka

Parli italiano? ¿hablas español?

sportujeme 

ze školskÝch zaŘízení
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po velmi úspěšném prvním ročníku turnaje konaném v září 2016 jsme se společně  
s vedením města železný brod rozhodli na pravidelném konání této přínosné sportovní akce.
V letošním ročníku svedlo souboj v prostorách sportovní haly a sokolovny na devět desítek 
vítězství chtivých žáků ze základních škol z Malé skály, zásady, koberov, Velkých Hamrů 
a obou našich brodských škol. své síly změřili žáci prvního stupně na hřišti sokolovny, hráli 
v počtu 3 + 1, žáci druhého stupně ve sportovní hale v počtu 5 + 1. V napínavých utkáních, 
proložených pohlednými akcemi a velkým počtem gólů, zvítězilo v kategorii prvního 
stupně družstvo ze zŠ Malá skála a v kategorii druhého stupně chlapci ze zŠ Školní. 
naši prvostupňoví borci obsadili krásnou bronzovou příčku. žáci druhého stupně předvedli  
v posledním utkání velmi pohledný souboj s vítězem turnaje a nebojím se říci, že byli o něco 
málo lepší, přesto výsledek 1:1 nás posunul na čtvrté nemedailové místo.

smyslem turnaje je zprostředkovat 
žákům menších okolních škol 
sportovní zážitek na hřišti s rozměry 
dle platných florbalových pravidel, což 
tato akce splnila.
závěrem bych chtěl poděkovat 
spoluorganizátorům akce, jmenovitě 
aleně antoszové, vedoucí sportovního 
centra, Martinu Řehákovi, vedoucímu 
oÚp a rr a v neposlední řadě Místní 
akční skupině achát, která nad celou 
akcí převzala finanční záštitu. sportu 
zdar!

tomáš Hartl, 
zástupce ředitele zŠ pelechovská

Turnaj „o pohár starosty města“

ze školskÝch zaŘízení

 základní škola Pelechovská

počátkem října jsme se s naší třídou vypravili na naučný a sportovní výlet do dolánek.  
V dolánkách jsme navštívili dům přírody, ve kterém jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí 
o Českém ráji (například, že sokol stěhovavý je symbolem Českého ráje). Všechno nám 
to řekla slečna linda. rozdělili jsme se do skupin a jeli výtahem do třetího patra. Cestou 
nahoru jsme zahlédli figurínu, která nás hodně vyděsila. Ve třetím patře byla výstava  
o Českém ráji. Vypisovali jsme si informace a potom dostávali body za správné odpovědi. 
nejvíce mě zaujalo, že hrad trosky byl postaven na dvou vyhaslých sopkách. pak jsme si 
vypůjčili koloběžky a vydali se na Malou skálu. byla to velká zábava, když jsme koloběžky 
mohli rozjet. do železného brodu jsme se vrátili autobusem. Výlet se mi moc líbil, protože 
jsme se něco nového dozvěděli a zároveň přitom sportovali.

dominik archmann, zŠ pelechovská, 4. a

Výlet do dolánek
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sklářská škola připomíná zájemcům o studium výtvarných oborů (obory design skla  
a produktový design), že přihlášky ke studiu se odevzdávají na předepsaném formuláři  
a to nejpozději 30. listopadu 2017. V současné době ve škole již probíhá tzv. přípravný kurz,  
v rámci kterého se uchazeči systematicky připravují na talentovou zkoušku, která proběhne 
v prvním lednovém týdnu roku 2018. Účastníci kurzu se zdokonalují v kresbě, malbě  
a modelování. kurzy budou až do 20. prosince 2017 v těchto termínech: design skla pod 
vedením Mgr. a. J. Háska (každá středa, 14–17 hod.), produktový design pod vedením 
Mga. z. kynčlové (každé pondělí, 15–18 hod.). V případě zájmu kontaktujte sekretariát 
školy: 483 346 162.

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 stále možné. 
kontakt: sekretariat@supss.cz nebo tel.: 483 346 162.

Mga. M. Hlubuček

Tvůrčí dílny pro žáky základních škol

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

peníze na výlet získali čtvrťáci za druhé místo ve výtvarné soutěži „Město očima dětí“ 
pořádané Městem železný brod. Část peněz nám poskytla paní dušičková sponzorským 
darem. děkujeme, výlet jsme si moc užili.

eva Vundererová, tř. uč.

31



srdečně zveme na další pěší výlet, tentokráte údolím Jizery. Výlet se uskuteční v sobotu  
25. listopadu. sraz všech turistů v 8 hodin v miniparčíku u mostu na levém břehu Jizery 
(bistro na nábřeží). s sebou pevnou obuv a oblečení do přírody, jídlo a pití na celý den  
a 15 kč. Výlet se koná za každého počasí. návrat v 13.40 hodin nádraží Čd. 
termín další akce: 8.–12. 12. Vánoční víkendovka v klubovně

luboš Hušek – balů

tomáš Hübner 
(*7. 3. 1930 železný brod, † 24. 7. 1949 Vlašský vrch)
po skončení války v roce 1945 se stal tomáš 
jedním z nejaktivnějších členů našeho střediska. 
spoluzakládal i 2. oddíl vodních skautů a stal 
se zástupcem vedoucího bratra Hofrichtera. po 
komunistickém puči tomáš tábořil s několika 
mladými skauty na úpatí Vlašského hřebene, kde 
byl později společně s Jiřím Hábou příslušníky 
stb na místě zastřelen. nyní tomáš odpočívá na 
místním hřbitově v rodinné hrobce. na počest tohoto 
mimořádně statečného bratra pořádá naše středisko 

Železnobrodští skauti pořádají další výlet pro veřejnost 

memoriál Tomáše hübnera

VolnočasoVÉ akTiViTy

ze školskÝch zaŘízení

srdečně vás zveme na Žákovské matiné. Malý školní koncert pro začínající i pro pokročilé 
žáky bude v úterý 14. listopadu 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 také 
nově otevřené samostatné VýUkY keraMikY, která probíhá každý čtvrtek od 14 do  
16.25 hodin. informace v kanceláři školy nebo na mob.: 737 632 239.
pokračujeme v cyklu „zUŠka představuje“ a srdečně zveme ve čtvrtek 16. listopadu od 
19 hodin na koncert Českého saxofonového kvarteta. Více o akci na str. 13 u Městského 
divadla železný brod. aktuální informace na: www.zus-zelbrod.cz a na tel. č.: 483 389 327,  
608 782 712.

eva lédlová, ředitelka zUŠ železný brod

 základní umělecká škola  

 skautské středisko údolí Železný brod
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 středisko volného času mozaika 

akce na měsíc listopad:
  3. 11. Halloweenské spaní
  4. 11. Výlet do tajemného hradu
11. 11. kurz pletení z pedigu – dospělí, nutné přihlášení předem
21. 11. kurz glazování – keramika pro dospělé (16–18 hodin)
24. 11. adventní spaní
25. 11. Výlet

nově nabízíme tyto kroužky:   
orientální tance pro dospělé pod vedením lektorky didem, dobrovolnice z turecka (středa 
19–20 hod.)
doučování matematiky vždy ve středu 14–15 hodin a v pátek 16–17 hodin.

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

VolnočasoVÉ akTiViTy

každý rok (1. víkend v říjnu) memoriál Tomáše 
hübnera.
tohoto závodu se celkem zúčastnilo 12 družstev 
skautů ze semil, doks, tatobit, studence aj. trasa 
vedla přes Šibeňák, Hrubou Horku a Černickou 
skálu. Jako hlavní téma bylo vybráno „alvarádo“. 
navzdory ubrečenému počasí všechna družstva 
úkoly zvládla na výbornou. na 1. místě se umístili 
skauti ze studence, železnobrodští skončili 
na 5. místě. pořádání této události se jako 
hlavní aktér ujal bratr komár (Michal bareš), 
který dal dohromady téma, rozplánoval trasu, 
vymyslel disciplíny a za pomoci ostatních skautů 
zorganizoval celou akci. za to patří komárovi velké 
díky. zároveň chceme poděkovat i rodičům našich 
svěřenců, a to p. petru ságlovi (Glasstech s. r. o.)  
za sponzorský dar v podobě nádherného poháru 
pro 1. místo. dále velký dík patří p. ladislavu Matoušovi (řeznictví) za darované maso do 
guláše k obědu pro děti a vedoucí. Všem vedoucím a dospělým kteří se na organizaci  
a realizaci této soutěže podíleli, srdečně děkuji. Více na zb.skauting.cz. 

lenka Vetlá, vedoucí skautského střediska
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VolnočasoVÉ akTiViTy

 rc andílek Železný brod 

baví vás tanec? pokud se k nám chcete přidat, stále přibíráme tanečnice do těchto kurzů: 
dospělí 1 000 kč/rok (středa 16–16.45 hod.) a dívky ve věku 8–11 let 500 kč/rok (pátek 
17–17.45 hod.). kurzy probíhají na malém sále železnobrodské sokolovny pod vedením 
Heleny simmové.

  2. 11. přednáška – mediální reklamní postupy – zneužité dětství
  9. 11. kutílci – prstové loutečky
16. 11. přednáška – nezastupitelné období raného dětství 
23. 11. kutílci – adventní andělský žebřík
30. 11. přednáška – baby masáže – masáže kojenců a batolat
pravidelně každý čtvrtek od 17 do 19 hodin probíhá na faře u kostela sv. Jakuba Většího  
v železném brodě zkouška sboru Glass gospel. na první zkoušce se sešlo 26 zpěváků, 
máte-li i vy chuť se k nám přidat, přijďte.

stále hledáme vhodné prostory, kde bychom se mohli společně s vámi scházet. rádi 
bychom vám nabídli místo pro pravidelná setkávání, hernu, kroužky pro nejmenší i dospělé 
a vzdělávací programy pro maminky. proto hledáme v centru železného brodu přijatelně 
velké prostory (ideálně 20 m2 a více) s vlastním sociálním zařízením (WC + umyvadlo) 
za rozumný nájem. prostory musí mít možnost bezbariérového přístupu pro kočárky  
a nesmí vyžadovat rozsáhlou rekonstrukci. pokud o takových prostorech víte, neváhejte nás 
kontaktovat. děkujeme.

dne 8. 10. se v kostele sv. Jakuba Většího v železném brodě uskutečnil benefiční koncert 
Generace Gospel Choir z Jablonce n. nisou a liberce. Celá akce se konala na pomoc 
barborce Havlíkové z liberce, která má těžkou mozkovou obrnu a srdeční nemoc. peníze 
potřebuje na kompenzační pomůcky. Účast byla velice hojná a všichni si koncert užívali –  

Jelikož nám chybí ve skupině seherezad dvě tanečnice, abychom tvořily správné seskupení, 
rozhodly jsme se uspořádat mini konkurz. baví-li tě tanec a máš-li s ním zkušenosti 
minimálně jeden rok? Je ti 15–18 let? přijď 1. 11. od 17.15 hod. na konkurz, který se bude 
konat v malém sále železnobrodské sokolovny. těšíme se na všechny zájemce. 
Více info na mob.: 774 608 874.

Pozor změna! přednášky a kutílky přesouváme z důvodů malého prostoru v kavárně Caffe 
sentimens do prostoru Městské knihovny železný brod. Časy zůstávají stejné vždy od  
10–12 hodin.

studio angel – orientální tance 

Program akcí na listopad

Poděkování

Vyhlašujeme mini konkurz 

34



sobotní ráno 30. 9. se probudilo do krásného slunečného dne. národopisné muzeum na 
bělišti se vystrojilo do svátečních šatů, rozkvetlo podzimními květy a barevným listím. 
návštěvníci mohli nakoupit výrobky regionálních potravin (kozí sýry, domácí marmelády, 
přírodní mýdla), ochutnat i zakoupit vynikající medovinu a medové placky. pochutnat si 
na „sýkorách“, které pekla p. ducháčková ze zásady. k ochutnání byl čerstvě vylisovaný 
jablečný mošt a přírodní domácí cider. zároveň probíhala hlavní soutěž o nejlepší jablečný 
moučník, první cena putovala do Jablonce n. nisou. děti mohly vyzkoušet jablečné hrátky, 
pokusit se o co nejdelší slupku, otisknou si jablečná razítka, podívat se na pohádku, 
poslechnout si kytaru. V prostorách muzea byla instalována výstava jablek, včetně starých 
odrůd, kuchyňských bylinek a zajímavých tykvovitých plodů. zároveň zde byla zahrádkářská 
poradna. Jablka i bylinky běliště provoněly a moc mu slušely. takže se na vás všechny 
těšíme příští rok a doufáme, že se broďačky i broďáci nenechají zahanbit a příště cena 

za jablečný moučník zůstane doma. rC andílek 
a trávnice z. s. děkují p. Františkovi  bartůňkovi  
a ivanovi roubalovi ze zo zahrádkářů za významnou 
pomoc a aleně kortanové za loutkovou pohádku. 
dále děkujeme Monice preislerové – masáže za 
sponzorský dar a muzeu za poskytnutí prostor. díky 
samozřejmě platí i pro ostatní pomocníky, bez nichž 
bychom to nedali. 

Jiřina Čermáková

Jablko-braní 2017

Peklo na bĚlišTi  
neděle 3. prosince od 16 hodin (do 19 hodin)

Železný brod, běliště, národopisná expozice
Máte doma malá zlobidla nebo naopak moc hodné děti, které chcete nechat pochválit od 
Mikuláše a anděla? neváhejte přijít k nám do pekla! Ve venkovních prostorech běliště bude 
připravené peklo, kde se děti setkají s luciferem, čerty, Mikulášem a hodnými anděly. na akci je 
nutné hlásit se předem na mob.: 774 608 874 nebo e-mailu: h.simmova@centrum-andilek.cz.,  
nejpozději do 1. 12. do 20 hodin.  

cena s balíčkem: 250 kč/dítě, bez balíčku (přinesete si vlastní): 200 kč/dítě

pohybovali se do rytmu a zpívali – byl to neopakovatelný zážitek. po poslední písničce 
„nade vší mocí„ jsme s překvapením zjistili, že se podařilo vybrat neuvěřitelných 7 350 kč. 
tímto moc děkujeme našim hostům z Generace Gospel Choir za krásný zážitek, panu faráři 
Juchovi za poskytnutí prostoru fary a kostela a především vám všem za to, že jste přišli  
a pomohli nám takovou částku vybrat! těšíme se zase za rok 7. 10. 2018 a doufáme, že 
už i s železnobrodským Glass Gospelem pomůžeme našim hostům zpívat pro dobrou věc.  

kontakt: e-mail: h.simmova@centrum-andilek.cz, fb/rodinné centrum andílek, 
mob.: 774 608 874.

Helena simmová
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hádanka

osTaTní

Vladimír renčín (* 6. 12. 1941 pečky, †4. 10. 2017)  
byl český kreslíř, ilustrátor, karikaturista, autor svérázného humoru, neopakovatelné 
kresby, redaktor a fotograf. po skončení základní školní docházky studoval ekonomii na 
střední ekonomické škole. po jejím absolvování pracoval postupně (jako redaktor, fotograf 
apod.) v několika podnicích, mimo jiné i pro závodní časopis podniku železnobrodské sklo.  
V železném brodě se oženil a zhruba dva roky zde žil.

tento čas (správně standardní nebo klasický čas) nastává poslední neděli v říjnu (tedy 29. 10.),  
kdy po 2.59:59 středoevropského letního času následuje 2.00:00 středoevropského času. 
prakticky se tedy ve 3.00 hodiny v noci posunou ručičky hodinek o hodinu zpět, na 2.00 
hodiny.
zeptali jsme se… Jak na vás působí změna času? 
M. berková (žel. brod) ... změna času mě neovlivňuje, ale raději mám ten letní, p. novák 
(Jablonec n. nisou) ... mám pocit, že když se změní čas musím více a dříve svítit a přijde mi 
to neekonomické, V. boudová (bzí) …změna času na mě nepůsobí

za správně nalezené tři rozdíly na fotografii Grosovska uvidí představení táta paní 
Milena Vránová. Gratulujeme. o vstupenku do Městského divadla železný brod na 
představení táta (7. 12. 2017) hrajeme i v tomto čísle. odpovědi zasílejte na e-mail:  
info@zelbrod.cz nebo telefonujte na tel. 483 333 999 (Tic Železný brod) nejpozději do  
10. 11. 2017. originální barevnou fotografii si můžete prohlédnout na www.zeleznybrod.cz  
v sekci železnobrodský zpravodaj/Hádanka – fotografie. 
rozdíly na říjnové fotografii: výplň v okně, tabulka popisného čísla, okap.

Vzpomínka

zimní čas… a otázka měsíce
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inzerce

hádanka

Počítačově upraveno

na fotografii je největší a nejkrásnější roubená stavba v železném brodě z roku 1807  
s nevšední ukázkou pojizerské lidové architektury. přijďte si běliště prohlédnout třeba při 
Vánočních trzích v termínu 6.–10. 12. 2017.

český rozhlas liberec 
na 102,3 Fm. 

dne 16. 11. chystáme 
první ples čro liberec 
v clarion Grandhotelu 

zlatý lev v liberci. 
Přijďte i vy. 

originál

Pravidelné vysílání zpravodajství o dění z našeho města.
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inzerce

inFormace o nezáVadnosTi PiTnÉ Vody 
V oblasTi horskÉ kamenice

informujeme, zejména obyvatele Horské kamenice, o povolení užívání 
vody, která nesplňovala hodnotu ukazatele vody pitné. Jelikož voda  
z veřejného vodovodu obsahuje dle rozborů, provedených provozovatelem, 
překročení mezní hodnoty ukazatele železa.
železo se do pitné vody dostává pravděpodobně ze starého litinového 
potrubí na odbočce z přivaděče do železného brodu k vodojemu  
v Horské kamenici.
Hodnoty železa nepředstavují riziko zdravotně nepříznivých účinků pro 
uživatele a voda je dle provozovatele vodovodu i nadále pitná.
provozovatel, kterým jsou severočeské vodovody a kanalizace, a. s., 
požádal krajskou hygienickou stanici o povolení zvýšení mezního limitu 
pro železo, po dočasnou dobu. této žádosti bylo vyhověno, s tím, že limit 
se stanovuje ve výši 0,4 mg/l s dobou odstranění závady do 30. 9. 2020.
provozovatel již jedná s vlastníkem infrastruktury (severočeskou 
vodárenskou společností) o nápravě. Více info na www.zeleznybrod.cz
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