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zpravodaj
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inzerce
Skleněná bižuterie, a. s., Alšovice 156, Pěnčín
Muzeum otevřeno po–ne: 10–17 hodin
Srdečně zve na tyto akce:
Srpen = Letní tvoření – vlastní inspirace a soutěž
(1. 8.–2. 9.; 10–18 hodin): veškeré výrobky z tohoto období lze
přihlásit do soutěže o hodnotné ceny
Září – vyhodnocení letní soutěže (3. 9.), porota prohlédne vaše
výrobky a vyhlásí vítěze, ceny budou k vyzvednutí nejpozději
do 16. 9.
Důležité upozornění
Dne 10. 9. je uzávěrka turistické akce „Cestou skláře Kubíka
za pokladem“ – vyhlášení výsledků a předání cen proběhne
na akci Skleněné městečko (15.–16. 9.), při této akci bude také
Workshop pod otevřeným nebem (Železný Brod, Malé náměstí
v čase 10–17 hod.); program: tvoření, vyhlášení výsledků
a předání cen z turistické akce, poslední možnost vyzvednutí
cen z letní soutěže.
Více info na www.beadgame.cz;
mob.: 601 129 664; FB/beadgame.cz;
(staňte se našimi přáteli a žádná akce vám neuteče).
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ÚVODní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
v září nás čeká Skleněné městečko a na 27. září připadá Světový den cestovního ruchu
(Světový den turistiky). Sice jsme se této problematice částečně věnovali již v dubnovém
zpravodaji, ale protože jsme zaregistrovali výtky, že se město cestovním ruchem zabývá
nedostatečně, chtěli bychom vám podat informaci, že tomu tak není.
Znovu musíme připomenout skutečně značnou investici do opravy ubytovny v sokolovně.
Ten předchozí stav byl prostě katastrofální. Rekonstrukcí jsme získali ubytovnu zhruba pro
50 lidí, za jejíž úroveň se nemusíme stydět. O prázdninách byla dokončena výměna palubovky
ve sportovní hale a další úpravy interiéru haly. Poptávka po ubytování je z různých koutů
republiky, dokonce i z východního Slovenska, ozval se také realizační tým jedné z českých
volejbalových reprezentací.
Došlo k úpravě chodníku u hotelu Veselý (hlavně kvůli parkování) nebo u kavárny na
Malém rynku (mimo jiné i kvůli případné předzahrádce). Vydlážděním Malého rynku došlo
ke zlepšení prostředí pro akce typu Skleněné městečko, jarmark nebo masopust, byla
obnovena historická pěšina ke zvonici. Pod zvonicí bylo vytvořeno parkovací místo pro
autobus účinkujících nebo auta turistů.
Odpočinek si mohou dopřát pěší turisté na svých trasách pod nově zbudovaným deštníkem
na Chlístově nebo posedět si na nových lavicích pod stříškou cestou Hranicemi.
Peníze šly i do Městského muzea, kde došlo k úpravám interiéru (např. podlahy). Postupně
se provádějí opravy a údržba dalších historických budov – Teprovska a Běliště.
Své příznivce má také jarmark – brodské i mimobrodské. Kromě útraty na atrakcích a ve
stáncích přijíždějí zvláště ti druzí často za kulturním programem.
Nezapomíná se ani na propagaci našeho města. I díky krajské dotaci bylo vylepšeno
prostředí v turistickém informačním centru, představitelé města prezentovali Železný
Brod na speciálním setkání s médii, účastnili se schůzek se specializovanými pracovišti
cestovního ruchu, budeme součástí krajského projektu Křišťálové údolí, který by měl být
zaměřen na zahraniční turisty, spolupracujeme s organizátory přehlídky Křehká krása
v Jablonci nad Nisou.
Greenway Jizera je projekt, se kterým se „pereme“ celou dobu. Napřed nás zdržovaly
nevyjasněné majetkové vztahy. Došlo k několika schůzkám s projektanty, zvažovaly se
různé varianty vedení cyklotrasy. Podařilo se najít shodu s Lesy České republiky. Bohužel
se v současné době nejsme schopni vyrovnat s požadavky Českých drah a Povodí Labe.
Vyhovět jejich nárokům by znamenalo použít polovinu městského rozpočtu. Snažíme se
najít novou trasu, která by byla průchozí přes všechny dotčené orgány a úřady. Pomoc
přislíbil kraj, zájem má i Malá Skála.
Na závěr k perle našeho cestovního ruchu, kterou je Skleněné městečko. Má naši prioritu.
Podařilo se ho dostat oficiálně na akci celostátního významu, jen na dotacích jsme získali za
poslední čtyři roky na Skleněné městečko zhruba 800 000 Kč. Ale stále je na tomto festivalu
co vylepšovat. I letošní ročník slibuje zajímavý program včetně špičkové módní přehlídky, na
kterou byste rozhodně neměli zapomenout. Tak tedy – na viděnou na Skleněném městečku!

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

radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod z 63. zasedání
konaného dne 25. 6. 2018
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 63. schůze Rady města Železný Brod v doplněném znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 62. schůze Rady města Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtových změn č. 2/RM/2018
souhlasí s podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje, program 6.3 – Podpora projektové přípravy č. OLP/3938/2018 na projekt Greenway
Jizera – přechod Jizery v Železném Brodě, jejímž předmětem je příspěvek ve výši
632 225 Kč
souhlasí s podpisy smluv s TS města Železný Brod s. r. o., IČO 27260887 na akci Opravy
povrchů v ulici Brodecká za cenu 1 020 288 Kč bez DPH a na akci Oprava dešťové kanalizace
v ulici Brodecká za cenu 761 000 Kč bez DPH
souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu Na Vápence 770, Železný Brod
schvaluje prominutí 50 % dlužného penále za byt č. 9, Jiráskovo nábřeží 712, Železný Brod
bere na vědomí zprávu z jednání Bytové komise dne 12. 6. 2018
schvaluje přidělení těchto bytů v Železném Brodě: č. 17 o velikosti 1+1, Vaněčkova 407;
č. 1 o velikosti 1+1, nábřeží Obránců míru 570; č. 36 o velikosti 3+1, Vaněčkova 407; č. 34
o velikosti 2+1, Jiráskovo nábřeží 712; č. 3 o velikosti 2+1, Příčná 311; č. 3 o velikosti 2+1,
Příčná 332; č. 5 o velikosti 2+1, Příčná 334; č. 2 o velikosti 1+1, Husova 590 a neschvaluje
přímé přidělení bytu o velikosti 3+1
nesouhlasí s variantou objízdné trasy č. 1, 3, 4 v návrhu dopravně inženýrského opatření
z materiálu Omezení vjezdu některých vozidel na silnici II/283 města Turnov zpracovaných
WM Ateliér ze srpna 2016

Usnesení Rady města Železný Brod z 64. zasedání
konaného dne 30. 7. 2018
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 64. schůze Rady města Železný Brod v upraveném znění
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na opravu pěšin v Panské zahradě v Železném Brodě
za cenu 809 246 Kč (bez DPH) se společností TS města Železný Brod s. r. o., IČO 27260887
bere na vědomí smlouvu o dílo uzavřenou ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona
89/2012 Sb. mezi objednavatelem Město Železný Brod a zhotovitelem Technické služby
města Železný Brod s. r. o.
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci Chodník – Horecká
ulice, Železný Brod a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem Romanem Daníčkem,
IČ 16390822 za nabídkovou cenu 1 842 831,05 Kč s DPH
souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci palubovky sportovní
haly se společností Darien, s. r. o., IČO 36583740, kterým se stanovuje konečná cena za
provedení díla na 1 815 999,96 Kč bez DPH
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radnice informuje
schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Obnova povrchů komunikací části obce Železný Brod“
mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a TS města Železný Brod s. r. o., IČO 27260887
na opravu komunikace v obci Jirkov za cenu 852 699 Kč vč. DPH
schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Obnova povrchů komunikací části obce Železný Brod“
mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a TS města Železný Brod s. r. o., IČO 27260887
na zpevněnou plochu, veřejné osvětlení a terénní úpravy plochy po demolici staveb čp. 138
a 823 v Železném Brodě za cenu 1 524 177 Kč vč. DPH
schvaluje uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“ mezi LB krajem, IČO 70891508
a Městem Železný Brod, IČO 00262633
schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633, a XY za
účelem postavení plechové garáže o jednom stání, výše ročního nájemného 2 376 Kč
schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633
a Sportovním klubem Jirkov, IČO 26598361 na prostor skladu v Jirkov 75 v upraveném znění
schvaluje obsah změnových listů při výstavbě sociálních bytů v ul. Stavbařů čp. 315, 316,
329 v Železném Brodě; jedná se o projekt č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16-032/0002936
Zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města Železný Brod, které se uskuteční
v pondělí 17. září od 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Železný Brod (budova „B“).

Prodej kotelen u domů v družstevním vlastnictví
Na základě žádosti SBD Bižuterie o prodej kotelen u panelových domů s bytovými
jednotkami v družstevním a osobním vlastnictví město zveřejnilo záměr jejich prodeje
a zadalo vypracování znaleckého posudku za účelem zjištění ceny obvyklé.
Město je povinno spravovat svůj majetek a nakládat s ním v souladu se zákonem o obcích
(zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších novel) a to s péčí řádného hospodáře, tzn. při
úplatném převodu majetku (jakéhokoliv movitého i nemovitého) se sjednává cena zpravidla
ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem, přičemž
odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna. Jelikož jsou kotelny pro panelové domy
stavbami a zařízením se kterým se na volném trhu neobchoduje, je problematické stanovení
ceny obvyklé dle zákona o oceňování majetku. V daném případě nelze obvyklou cenu určit
porovnáním.
Při zjištění obvyklé ceny bylo tudíž vycházeno z oceňovací vyhlášky a bylo zohledněno
stáří staveb, opotřebení konstrukcí, při ocenění technologie znalec vycházel z pořizovací
ceny, která byla upravena koeficienty trhu a polohy a snížena o opotřebení dle jejího
stáří. Předpokládaná životnost technologie byla znalcem odhadnuta na 25 let, čímž bylo
stanoveno opotřebení v maximální povolené výši 85 %. Nejde tedy stanovit opotřebení ve
výši 100 % a z toho vyvozovat cenu technologie ve výši 0 Kč nebo ceny šrotu. Na základě
těchto skutečností byla stanovena minimální zůstatková hodnota zařízení kotelen.
Kotelny ve správě Teplo s. r. o. jsou v dobrém a provozuschopném stavu, je možné je nadále
využívat a při kvalitní údržbě by jistě mohly sloužit i nadále. Přesto je však již naplánovaná
postupná výměna technologií všech kotelen a to postupně dle jejich stáří. Důvodem výměny
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technologie není její technický stav, ale skutečnost, že se v současné době jedná o již
překonanou technologii z hlediska účinnosti, čehož si je provozovatel plně vědom. Nelze
tedy souhlasit s tvrzením SBD Bižuterie, že cena této technologie je maximálně cena jejího
šrotu dle aktuálního ceníku výkupu druhotných surovin. Tato technologie je plně funkční
a provozuschopná, je v dobrém technickém stavu, což dokládají pravidelné revize a zkoušky.
O tom svědčí i skutečnost, že nedochází k nepřepokládaným výpadkům při zásobování
teplem, což obyvatelé jistě dosvědčí z vlastních letitých zkušeností. Není tudíž možné
stanovit její cenu cenou za údajný šrot, to i s ohledem na způsob hospodaření obce.
Město dbá na zájmy všech svých občanů a to nejen na zájmy vlastníků bytových jednotek
a uživatelů družstevních domů, ale i na zájmy ostatních nájemníků, kteří využívají
zásobování teplem a TUV od společnosti Teplo s. r. o.. Tito by prodejem za nápadně
nevýhodných podmínek byli jistě poškozeni. V současné době SBD Bižuterie zajišťuje
několik stavebních povolení na vestavbu plynových kotelen do vnitřních prostor bytových
domů a to s předpokladem napojení na stávající síť nízkotlakých plynovodů uvnitř objektu.
Toto technické řešení zřejmě bude v budoucnosti problematické a je s ohledem na možnost
napojení na stávající síť středotlakého plynovodu krokem zpátky. Stávající kotelny byly
vybudovány na základě odpojení bytových domů od centrálního zásobování teplem, které
bylo ve městě provozováno před rokem 1990 dle tehdy nejlepších technických parametrů
a po celou dobu svého provozu sloužily a nadále slouží k zajištění vytápění a přípravy TUV
pro obyvatele panelových domů. Tvorbu ceny tepla ovlivňuje více složek včetně ceny plynu
na mezinárodních trzích (ČR musí svou spotřebu pokrývat dovozem). Přesto cena tepla
byla ve městě Železný Brod vždy nižší než v okolních městech odkázaných na centrální
zásobování. Město se vždy snažilo zajistit pro své obyvatele a nájemníky přiměřenou cenu,
která by zajistila bezproblémové fungování celé koncepce vytápění panelových domů.
Mgr. František Lufinka, starosta

	Odbor vnitřních věcí
Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky
Dle rozhodnutí prezidenta republiky č. 85/2018 Sb. ze dne 23. května 2018 se volby do
zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu České Republiky uskuteční v pátek
5. 10. 2018 v čase 14–22 hodin a v sobotu 6. 10. 2018 v čase 8–14 hodin. Případné druhé
kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR by po té proběhlo v pátek 12. 10. v čase 14–22 hodin
a v sobotu 13. 10. v čase 8–14 hodin.
MěÚ Železný Brod má pro volby do zastupitelstev obcí a pro volby do Senátu
Parlamentu ČR zřízeno 9 volebních okrsků, a to následovně: 1) radnice MěÚ Železný
Brod, náměstí 3. května 1; 2) zasedací místnost bytového podniku, Příčná 350; 3) sokolovna,
Masarykova 500; 4) SVČ Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366; 5) sokolovna, Hrubá Horka 55;
6) budova bývalého občanského výboru, Horská Kamenice 74; 7) hasičská zbrojnice, Jirkov 2;
8) hasičská zbrojnice, Těpeře 68; 9) Dům s pečovatelskou službou, Bzí 82.
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Informace pro voliče
Právo volit při volbách do zastupitelstev obcí má státní občan ČR, který alespoň druhý den
voleb (tj. sobota 6. 10. 2018) dosáhne věku nejméně 18 let a je v této obci, městě nebo
hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu a státní občan jiného státu, který alespoň
druhý den voleb (tj. sobota 6. 10. 2018) dosáhne věku nejméně 18 let a je v den voleb v této
obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu nebo evidovanému
přechodnému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána
a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (tj. státní občan členských zemí EU,
dle seznamu uvedeného níže). Státní občan jiného členského státu však musí sám požádat
(pokud nežádal již v minulosti) příslušný obecní úřad o zapsání do dodatku stálého seznamu
voličů, bez zápisu do dodatku seznamu voličů mu hlasování nebude umožněno. Občan
jiného členského státu EU, který má povolen trvalý pobyt nebo evidovaný přechodný pobyt
na území města Železný Brod, může požádat osobně o zapsání do dodatku seznamu voličů
pro volby do Zastupitelstva města Železný Brod na MěÚ v Železném Brodě, kancelář č. 202,
první patro budovy radnice „A“, Kateřina Veličková, 483 333 953, nejpozději do 16 hodin dne
3. 10. 2018. Vzor žádosti o zápis do seznamu voličů naleznete na www.zeleznybrod.cz
v sekci občan – volby – volby do zastupitelstev obcí.
Seznam členských států EU
1. Království Belgie
11. Republika Kypr
2. Republika Bulharsko
12. Litevská republika
3. Česká republika
13. Lotyšská republika
4. Dánské království
14. Velkovévodství Lucemburské
5. Republika Estonsko
15. Republika Maďarsko
6. Republika Finsko
16. Republika Malta
7. Francouzská republika 17. Spolková Republika Německo
8. Chorvatská republika 18. Království Nizozemsko
9. Republika Irsko
19. Republika Polsko
10. Italská republika
20. Republika Portugalsko

21. Republika Rakousko
22. Republika Rumunsko
23. Řecká republika
24. Slovenská republika
25. Republika Slovinsko
26. Španělské království
27. Království Švédsko
28. Spojené království
Velké Británie
a Severního Irska

Překážkou ve výkonu volebního práva při volbách do zastupitelstev obcí (tedy nemožnost
volit) je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
nebo z důvodu ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva a výkon
služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.
Aktivní volební právo (právo volit) do Senátu Parlamentu ČR má státní občan ČR, který
alespoň druhý den voleb (tj. sobota 6. 10. 2018) dosáhne věku nejméně 18 let, v případě
konání II. kola voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání II. kola
voleb (tj. sobota 13. 10. 2018) dosáhne věku nejméně 18 let.
Překážkou ve výkonu volebního práva do Senátu Parlamentu ČR (tedy nemožnost volit) je
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení
způsobilosti k právním úkonům.
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Každý volič má právo si v úředních hodinách na Městském úřadě v Železném Brodě,
kancelář evidence obyvatel (přízemí budovy B), ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů,
může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Městský úřad je povinen do 48 hodin
žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
Pro volby do zastupitelstev obcí se voličské průkazy nevydávají! Pro volby do Senátu
Parlamentu ČR se voličské průkazy vydávají. Voliči zapsanému ve stálém seznamu voličů
(vedeném na MěÚ Železný Brod), který nebude moci volit ve „svém“ volebním okrsku, vydá
MěÚ Železný Brod na jeho žádost voličský průkaz. Volič může požádat o vydání voličského
průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to buď osobně u MěÚ Železný Brod až do okamžiku
uzavření stálého seznamu voličů (tj. do 16 hodin dne 3. 10. 2018), o čemž se sepíše
úřední záznam a totožnost voliče se ověří podle jím předloženého průkazu totožnosti, nebo
podáním doručeným nejpozději 7 dnů před dnem voleb (tj. do 16 hodin dne 28. 9. 2018),
kdy toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
(tento úkon je osvobozen od poplatku), nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným
elektronickým podpisem voliče anebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky (ID naší datové schránky: zbgbryd).
MěÚ Železný Brod voličský průkaz vydá voliči nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. od
čtvrtka 20. 9. 2018), a to osobním předáním voliči nebo předáním osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu anebo jej
voliči zašle na jím uvedenou adresu v žádosti o vydání voličského průkazu. Upozorňujeme,
že v případě ztráty voličského průkazu nelze vyhovět žádosti voliče o vydání nového
voličského průkazu a voliči tak nemůže být volba umožněna.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu
voličů pouze v kterémkoliv volebním okrsku spadajícím do senátního volebního obvodu,
kde jsou vyhlášeny volby do Senátu, a v jehož územním obvodu je tento volič přihlášen
k trvalému pobytu. Pro voliče s trvalým pobytem v územní působnosti MěÚ Železný Brod
to znamená, že své volební právo na voličský průkaz mohou uplatnit v kterékoliv volební
místnosti nacházející se na území volebního obvodu č. 35 – Jablonec nad Nisou (viz seznam
obcí). Abecední seznam obcí Libereckého kraje zařazených do senátního volebního
obvodu č. 35 – Jablonec nad Nisou:
1. Albrechtice v Jizer. horách 29. Jiřetín pod Bukovou
57. Rokytnice nad Jizerou
2. Bedřichov
30. Josefův Důl
58. Roprachtice
3. Bělá
31. Koberovy
59. Rovensko pod Troskami
4. Benecko
32. Kořenov
60. Roztoky u Jilemnice
5. Benešov u Semil
33. Košťálov
61. Roztoky u Semil
6. Bozkov
34. Kruh
62. Rychnov u Jablonce n. N.
7. Bradlecká Lhota
35. Levínská Olešnice
63. Semily
8. Bukovina u Čisté
36. Libštát
64. Skuhrov
9. Bystrá nad Jizerou
37. Líšný
65. Slaná
10. Čistá u Horek
38. Lomnice nad Popelkou 66. Smržovka
11. Dalešice
39. Loužnice
67. Stružinec
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12. Desná
13. Držkov
14. Frýdštejn
15. Háje nad Jizerou
16. Harrachov
17. Holenice
18. Horka u Staré Paky
19. Horní Branná
20. Chuchelna
21. Jablonec nad Jizerou
22. Jablonec nad Nisou
23. Janov nad Nisou
24. Jenišovice
25. Jesenný
26. Jestřabí v Krkonoších
27. Jilemnice
28. Jílové u Držkova

40. Lučany nad Nisou
41. Malá Skála
42. Maršovice
43. Martinice v Krkonoších
44. Mříčná
45. Nová Ves nad Nisou
46. Nová Ves nad Popelkou
47. Paseky nad Jizerou
48. Pěnčín (v okr. Jbc)
49. Peřimov
50. Plavy
51. Poniklá
52. Příkrý
53. Pulečný
54. Radčice
55. Radostná pod Koz.
56. Rádlo

68. Studenec
69. Svojek
70. Syřenov
71. Tanvald
72. Tatobity
73. Velké Hamry
74. Veselá
75. Víchová nad Jizerou
76. Vítkovice
77. Vlastiboř
78. Vysoké nad Jizerou
79. Záhoří
80. Zásada
81. Zlatá Olešnice
82. Železný Brod
83. Žernov

S žádostí o vydání voličského průkazu osobně nebo písemným podáním se obracejte na
kancelář č. 202 MěÚ Železný Brod, náměstí 3. května 1, Kateřinu Veličkovou (1. patro
budovy radnice „A“, č. kanceláře 202, tel.: 483 333 953, e-mail: k.velickova@zelbrod.cz).
Vzor písemné žádosti o vydání voličského průkazu zasílanou prostřednictvím české
pošty anebo datové schránky a plné moci k převzetí voličského průkazu naleznete na
www.zeleznybrod.cz v sekci občan – volby – volby do Senátu Parlamentu ČR/Písemná
žádost o vydání VP, Plná moc k převzetí VP.
Kateřina Veličková, OVV – úsek přestupků a voleb

	Odbor finanční
Upozornění na splatnost poplatku za odpady
Upozorňuje občany na blížící se termín úhrady druhé splátky místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu za rok 2018. Pokud jste za tím nesplnili svoji poplatkovou povinnost, učiňte tak do
konce měsíce září v pokladně MěÚ v Železném Brodě, kde lze platit v hotovosti, případně
i platební kartou. Platbu je možné zaslat i bankovním převodem na účet Města Železný
Brod č. 2225-0963249319/0800, vedeného u České spořitelny, a.s. Nutné údaje pro platby
bankovním převodem jsou: variabilní symbol 13371, konstantní symbol 0378 a specifický
symbol, který je pro každého poplatníka jiný, protože identifikuje jeho osobu. Kontakty pro
sdělení nebo ověření specifického symbolu: telefon 483 333 955,483 333 956, e-mail:
poplatek.odpady@zelbrod.cz. Pro úplnost dodáváme, že pro rok 2018 byl stanoven poplatek
ve výši 560 Kč na 1 osobu, první pololetí 2018 ve výši 280 Kč bylo splatné do 31. 3. 2018,
druhé pololetí 2018 ve výši 280 Kč je splatné do 30. 9. 2018.
Iveta Jehličková, Finanční odbor
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	Odbor životního prostředí
Sucho a vodní zákon
Teplotně nadprůměrný a srážkově nedostatečný rok 2015 odstartoval novou, dosud
opomíjenou problematiku, a to sucho. Extrémně horké a suché počasí nás provází i nyní
a výrazně ovlivňuje náš každodenní život, a to zejména nedostatkem vody. Nízké srážky
nestačí doplnit podzemní zdroje, ty vysychají, méně dotují povrchové vody, a to tak
významně, že některé malé vodní toky jsou v současné době na průtokových minimech
nebo jsou jejich koryta zcela vyschlá. Vzhledem k tomu, že se i v naší oblasti pomalu blížíme
k vyhlášení sucha, vodoprávní úřad tímto prosí občany: neničme si dále životní prostředí
a pojďme pomoci při odstraňování následků sucha. Více na www.pla.cz; www.intersucho.cz;
www.voda.gov.cz; www.voda.kraj-lbc.cz.
Ing. Martin Hoření, OŽP

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Město Železný Brod ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r. o. pořádají
sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v neděli 30. září 2018. Sběr ambulantním
způsobem (pojízdná sběrna) bude probíhat dle rozpisu:
Pelechov, motorest

8.30–8.40

ŽB, u odbočky k poliklinice

10.40–10.50

ŽB, Na Vápence 762

8.45–8.55

ŽB, Malé náměstí

10.55–11.10

ŽB, Poštovní 428

9.00–9.10

ŽB, Horecká (hřbitov)

10.55–11.05

ŽB, Poříčí, Internát

9.20–9.30

Hrubá Horka, koloniál

12.40–12.50

Splzov, křižovatka

9.35–9.45

Střevelná 39 (bytovka)

12.55–13.05

Bzí, obchod

9.50–10.00

Jirkov, restaurace

13.10–13.20

Těpeře, sokolovna

10.05–10.15 Horská Kamenice, hasičárna

Chlístov 33 (u kapličky) 10.25–10.35

Malá Horka, bus zastávka

13.30–13.40
13.50–14.00

Přijímány budou v uzavřených a řádně označených obalech tyto druhy odpadů:
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek vč. olejových filtrů, oleje a tuky, absorpční
činidla, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny a zásady (hydroxid), léky, hnojiva,
akumulátory, baterie, články a zářivky.
Pozor, nepřijímají se odpady stavebního charakteru (eternit, azbest, asfalt, stavební
omítky, směsi, atd.), elektro a nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti.
Více informací na MěÚ, Odbor životní prostředí, tel.: 483 333 924 nebo Severočeské
komunální služby s. r. o, tel.: 483 312 403.
Miloš Pala, vedoucí OŽP
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	Odbor sociálních věcí
Výletování s pěstounskými dětmi v létě 2018
V termínech 9.–13. července a 30. července až 3. srpna 2018 pořádalo Oddělení sociálněprávní ochrany dětí MěÚ Železný Brod respitní péči pro pěstounské rodiny. V regionu
Železnobrodska v rámci uzavírání dohod o pěstounské péči spolupracujeme s celkem
20 rodinami, které pečují o děti, o které se nemohou starat z různých důvodů jejich vlastní
rodiče. Respitní péči lze volně přeložit jako péči odlehčující. Tato péče má především sloužit
pěstounům pro načerpání nových sil k výkonu jejich povolání a může mít různé podoby. My
jsme již tradičně zvolili formu celodenního výletování s pěstounskými dětmi, které se u jejich
pěstounů i dětí samotných vždy setkává s kladnou odezvou.
Výletování jsme zahájili návštěvou zábavního parku Mirakulum v Milovicích, jež se stal
naším oblíbeným cílem, neboť se na toto místo s dětmi vracíme již třetím rokem. Následující
den jsme se podívali do liberecké IQ Landie, kde jsme po návštěvě Planetária měli možnost
vyzkoušet si všechny dostupné pokusy, atrakce a zajímavosti. Při této návštěvě jsme také
dostatečně procvičili naše mozkové buňky a závity. Ve středu jsme se vydali do pražského
Aquapalace, kde jsme si bohatě užívali nezměrné množství vodního vyžití. Čtvrtý den jsme
vyrazili za exotikou a zvířátky na Safari ve Dvoře Králové. Poslední den našeho prvního
týdne letního výletování jsme za příznivého počasí sjeli na raftech řeku Jizeru z Malé Skály
do Dolánek. Plavba byla plná zážitků a dovádění. Ke každému výletu po celý týden vždy
patřil pořádný oběd a úsměv na tváři.
Druhý týden výletování se díky tropickému počasí nesl v duchu každodenního koupání.
V pondělí jsme se pro první osvěžení vydali na krásné koupaliště v Mladé Boleslavi, druhý
den pak na koupaliště ve městě Jičín. Třetí den jsme strávili v originálním Aquaparku Staré
Splavy na Máchově jezeře, kde nás mimo dvou neskutečně rychlých tobogánů bavily
velké plovoucí vodní atrakce, bílá písečná pláž s živými palmami či venkovní bazény
s filtrovanou vodou. Ve čtvrtek jsme jeli na přírodní koupaliště Kristýna v Hrádku nad Nisou,
a letní výletování s pěstounskými dětmi jsme zakončili na nedalekém koupališti v Turnově.
Oproti roku minulým jsme tentokrát měli po celou dobu výletování zvýšenou spotřebu
opalovacích krémů s vysokým faktorem, ale nálada,a to nejen u dětí, byla jako vždy skvělá.
Všem, kdo se podíleli na výletování, děkujeme za účast a těšíme se příště. Na shledanou.
Bc. Marcela Jarešová, Odbor sociálních věcí

Zajímá vás téma pěstounské péče? Měli byste ještě volné místo u stolu i ve svém srdci?
Dokázali byste nabídnout dětem srdečný vztah, stabilní zázemí a domov? Domluvte se na
individuální schůzce s pracovníky odboru sociálních věcí na níže uvedených kontaktech,
a budou vám poskytnuty informace o náhradní rodinné péči. Mgr. Halamová 728 17 126
Bc. Jarešová 777 718 903.
Bc. Eva Sasková, vedoucí sociálního odboru

10

Turistické informační centrum Žb
Otevírací doba v září: po–pá: 8–12 a 12.30–17 hodin, so–ne: 9–12 hodin. O skleněném
městečku v termínu 15.–16. 9. bude otevřeno so–ne: 9–17 hodin. O státním svátku Den
české státnosti (28. 9.) bude otevřeno 9–12 hodin. V pondělí 1. října nastane zimní otevírací
doba, kdy ve všední dny bude otevřeno pouze do 16 hodin a o nedělích bude zavřeno.
Předprodej vstupenek na všechna divadelní představení podzimní sezóny do Městského
divadla Železný Brod bude zahájen v pondělí 10. 9. v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz.
Při koupi vstupenek lze zároveň získat Věrnostní divadelní deník, který vám umožní navštívit
divadelní představení se zajímavými bonusy. Začne také předprodej vstupenek na MET
operu do kina Jitřenka Semily. Přímý přenos první opery podzimní sezóny (G. Verdi: Aida)
bude 6. 10. od 18.45 hodin.

Vysazení lípy k výročí Československé republiky
V neděli 28. října bude v rámci oslav 100 let Československé republiky vysazena lípa, která
se stane pro Město Železný Brod symbolem tohoto krásného výročí. Pokud máte tip na
umístění této lípy, pište na info@zelbrod.cz nejpozději do 30. 9. 2018. Při oslavách bude
mimo jiné také kulturní program a ohňostroj na stavidlech.

Nově v prodeji
• knihy Pluralita Identity – Tvorba Zdeňka Lhotského; Martin Patřičný – Monografie
• ručně malovaná mapa Jablonecko (nástěnná a skládaná), samolepka se znakem města,
propisky, pamětník (mince)

Blíží se uzávěrka fotosoutěž Brody v Brody 2018
Fotostředisko Havlíčkův Brod pořádá již šestý ročník fotografické soutěže pro širokou
veřejnost se zaměřením na města, která mají v názvu „Brod“. Projekt navazuje na předchozí
úspěšné ročníky a je realizován za aktivní pomoci a účasti měst Havlíčkův Brod, Český
Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod, Železný Brod a Kraje Vysočina. V letošním ročníku jsou
dány tyto tři soutěžní kategorie: Krásy města, Život ve městě a Potoky, řeky, lávky, mosty.
Ze soutěže bude vytvořena kolekce nejlepších 30 až 40 fotografií a tato putovní výstava
bude postupně ke zhlédnutí ve všech zúčastněných městech během roku 2018 a 2019.
Vzhledem k tomu, že vystavené fotografie jsou amatérská díla široké veřejnosti a fotografie
je v současnosti nejrozšířenější tvůrčí činnost, bývají tyto výstavy hojně navštěvovány.
Podrobné podmínky soutěže najdete na www.fotobrody.cz, přes tyto stránky můžete zasílat
své fotografie do soutěže. Uzávěrka soutěže je 30. 9. 2018.
za Fotostředisko Havlíčkův Brod Květa Lutnerová

Zahrada Čech – zájezd do Litoměřic
Ve čtvrtek 20. září se uskuteční zájezd do Litoměřic na výstavní zahrádkářský veletrh
Zahrada Čech. Odjezd autobusu je v 7 hodin od budovy MěÚ Železný Brod (náměstí
3. května). Čtvrteční program: Den s Armex Energy - zpívá Pink Revival a No Nome LT,
moderuje Zdeněk Lukesle.
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Skleněné městečko
12. ročník sklářského festivalu se v letošním roce uskuteční v termínu 15.–16. září. Těšit se
jako vždy můžete na předvádění sklářského řemesla pod širým nebem, dílny na sklářské
škole a spoustu sklářských výstav. V divadle bude k vidění módní přehlídka Made in Jablonec
2018 – 100 let inspirace. V programu na Malém náměstí vystoupí mimo jiné zpěvačka Věra
Martinová, kapela Vltava a dechové hudby Broďanka a Jablonečanka. V sobotu bude při
akci jezdit výletní vláček. Další podrobné informace k akci vč. kulturního programu jsou
uvedeny v brožurce Skleněné městečko, která je zdarma k dostání v TIC Železný Brod.
Informace získáte také na zcela nových webových stránkách www.sklenenemestecko.cz,
které jsou v provozu od 1. 8. 2018.
Skleněné městečko probíhá s finanční podporou

Myslivecké sdružení Jizera Železný Brod vás v sobotu 15. 9. zve na zvěřinovou
kuchyni do mysliveckého domečku (ul. Štefánikova). Připravena bude bažantí
polévka, svíčková, guláš a výpečky.

Letní sklářská dílna 2018
Město Železný Brod prostřednictvím Městského muzea v Železném Brodě a ve spolupráci
se sklářskou školou a firmou DETESK realizuje 7. ročník sympozia „Letní sklářská dílna“
(LSD 2018). Pro jeho letošní ročník bylo pozváno celkem pět umělců, kteří dostali příležitost
využít dílenské a materiálové zázemí v oborech malovaného skla a zpracování skla
u sklářského kahanu. Téma je ponecháno na autorech, podstatnými kritérii jsou originalita
a kvalita řemeslného provedení. Vzhledem k technologické náročnosti začne sympozium
s předstihem již v srpnu a finalizace děl proběhne v týdnu před konáním městských slavností
Skleněné městečko.
Technologického zázemí v oboru malovaného skla využijí David Hanvald a David Mazanec,
kteří budou spolupracovat s dílenskou učitelkou Ivetou Šulcovou. Zpracování skla u kahanu
se stalo výzvou pro Tomáše Rýdla, Jitku Havlíčkovou a Kamilu Parsi Žďárskou.
Vernisáž výsledků LSD 2018 se uskuteční v sobotu 15. 9. od 15 hodin v Městském
muzeu v Železném Brodě.
MgA. Martin Hlubuček
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městské divadlo
100 LET INSPIRACE

sobota 15. září od 18.30 hodin
Velká módní přehlídka Made in Jablonec 2018 se uskuteční v rámci akce Skleněné městečko.
Ve třech tématech „Noblesa let třicátých“, „Volnost šedesátek“ a „Nové tisíciletí“ představí
18 týmů složených z bižuterních a šperkařských firem, módních salonů a odborných škol
svoji kreativitu. Oděvy a šperky inspirované celým uplynulým stoletím předvede na svých
ladných křivkách 12 krásných modelek s agentury JBX Promotion Jablonec nad Nisou.
Vstup volný

SHOES JANA KRAUSE

středa 26. září od 19 hodin

Divadelní parodie na známou TV show v podání divadla Divadlo Zaseto Praha.
Divadlo Zaseto sdružuje profesionální a poloprofesionální umělce. Zaměřuje se na
originální autorskou tvorbu s cílem oslovit diváka moderním současným, často až absurdním
humorem. Divadlo se výhradně zaměřuje na komedie, které jsou inspirované aktuálním
děním ve společnosti. Záměrně se nevyhýbá kontroverzním tématům a s nadsázkou
poukazuje na skutečnou podstatu mezilidských vztahů. Více na www.divadlozaseto.cz.
V I. řadě hostů, kteří se odvážili posadit na pověstnou červenou pohovku, se můžete těšit
na Dalajlámu a Ondřeje Hejmu z kapely Žlutý pes (M. Procházka), dále na známou herečku
Dagmar Havlovou (H. Kostrhúnová) a na mluvčího českého prezidenta Jiřího Ovčáčka
(O. Cimpl). Ve II. řadě vyzpovídá Jan Kraus americkou herečku Angelinu Jolie
(L. Ondráčková), mistra světa v masturbaci Mirka Vychodila (M. Kozelka), pěvecké duo Evu
a Vaška (H. Kostrhúnová a L. Žilka) a německou kancléřku Angelu Merklovou (M. Procházka).
Nenechte si ujít tuto jedinečnou show, při které bude divadlo doslova přeplněné slavnými
známými osobnostmi.
Vstupné 100 Kč (v předprodeji od 10. 9. v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz),
150 Kč na místě
Dále připravujeme tato představení:
12. 11. Boeing – Boeing aneb Tři letušky v Paříži (Divadélko Radka Brzobohatého Praha)
– situační komedie, kde lásky přilétají a odlétají v hlavních rolích s Evou Perkausovou
a Miroslavem Šimůnkem (tváře TV Prima)
12. 12. Dokud nás milenky nerozdělí (Pantheon production Praha) – brilantní situační
komedie plná zvratů a záměn o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého
manželství v hlavní roli s Veronikou Freimanovou a Vladimírem Kratinou
Pro děti mateřských škol, žáky základních škol a rodiče s dětmi na MD:
17. 10. Pohádky z košíku (SemTamFór Slavičín) – tři známé pohádky Šíleně smutná
princezna, Strašidýlko Emílek a Čert a Káča v jednom
24. 10. Vévévé.československo.cs (divadlo Vyšehraní) – hra o rozpadu Rakousko-Uherské
monarchie, vzniku našeho státu a dalších důležitých historických momentech našich dějin
14. 11. Maková panenka (Liduščino divadlo Praha) – činohra s písničkami a motýlem
Emanuelem
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DS TYL Železný Brod
Tomáš Vůjtek potřetí
Po krátkém prázdninovém odpočinku se náš spolek
s obnovenými silami vrací znovu na scénu. Tedy. V sobotu
15. září vystoupíme na Skleněném městečku se zbrusu
novou komponovanou písní ke stému výročí vzniku
republiky. V polovině října se chystáme uspořádat víkend
věnovaný dílu Jiřího Brdečky. V pátek 19. října se bude
v KC Kino promítat film Universum Brdečka, na kterém přislíbil
účast jeho režisér a mnoha Broďákům známý autor Miroslav
Janek. V sobotu 20. října pak v našem divadle premiérově
uvedeme představení slavného Brdečkova westernu
Limonádový Joe. Předprodej vstupenek na filmové i divadelní
představení bude od 10. září 2018 v TIC Železný Brod.
Jiří Brdečka (1917–1982): filmový scénárista, spisovatel a výtvarník; blízký spolupracovník
Jiřího Trnky, Oldřicha Lipského a Jana Wericha; autor scénářů k divácky velmi úspěšným
filmům Limonádový Joe, Adéla ještě nevečeřela a Tajemství hradu v Karpatech.
Miroslav Janek (1954): režisér, kameraman; autor řady celovečerních snímků (mj. Občan
Havel, Evangelium podle Brabence, Normální autistický film) a držitel mnoha prestižních
filmových ocenění; v 70. letech 20. století úzce spolupracoval se železnobrodskými ochotníky
a natočil zde několik krátkých filmů.
za DS TYL Tomáš Kesner

STUDIO HAMLET Železný Brod
Dozpíval svůj poslední part
Ve středu 11. července 2018 odešel do pěveckého nebe náš kolega a kamarád, operní
pěvec a režisér, MgA. Daniel Balatka. Dan byl všechno, jen ne přehlédnutelný. Neměl to
sám se sebou lehké, protože tak to u skutečně talentovaných lidí s darem od Boha prostě
chodí. Pořád se nemůžeme vzpamatovat, že už tu s námi není. Nejblíže z nás měla k Danovi
vedoucí Studia Hamlet, Zdislava Bohuslavová, proto se za nás všechny s Danem loučí
těmito slovy:
Milý Dane,
tebe musel Bůh zatraceně milovat, když jsi odešel tak nehorázně brzo. Ano, měl jsi své
démony, ale kdo je nemá? Ty jsi byl jeden z mála, kdo se k nim dokázal přiznat. Proto
jsem tě milovala, pro tvou až dětskou upřímnost, která tě tolik zraňovala. Byl jsi génius.
Tvá rozervaná duše neustále volala o pomoc a my to často neslyšeli. Vždyť ses uměl tak
nádherně smát a já se bála, že za tím smíchem se skrývá ukrutný žal. Teď máš snad už klid
a já ti ho moc přeji a doufám, že až se mé dny naplní, budeš tam na mne čekat a tím mi to
usnadníš.
Líbá tě a pokoj Tvé duši přeje Zdislava
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MgA. Daniel Balatka (16. 9. 1975 Jablonec nad Nisou –
11. 7. 2018 Jablonec nad Nisou), operní režisér a pěvec
Vystudoval operní zpěv a režii na JAMU v Brně, kde
v letech 1995–2001 jako zpěvák i režisér spolupracoval
v Komorní opeře na dvanácti inscenacích (mj. Albert
Herring, Kritická noc). V krátkém angažmá v Divadle
J. K. Tyla v Plzni se uvedl dvěma pozoruhodnými
režiemi, které vzbudily pozornost svou poetikou:
Prodaná nevěsta (2002) a Werther (2003). Jenže
poté nástup velmi nadaného režiséra zkomplikovaly
zdravotní problémy, které jeho nadějnou uměleckou
dráhu zmařily. Ještě režíroval v Prague Pocket
Opeře projekt Dvakrát Martinů (2005 – Slzy nože,
Ariadna), který lze chápat jako pokus o generační
výpověď a o rok později zpracoval režijní koncept pro inscenaci opery Marta aneb Trh
v Richmondu pro Národní divadlo v Brně (2005); realizoval ho Jaromír Brych. Byl sbormistrem
turnovského pěveckého sboru Carmina. Učil na několika školách, také na Základní umělecké
škole v Turnově, kde mimo jiné přispěl k uvedení opery Viléma Blodka V studni (2009).
V posledních letech komunikoval s okolím především na Facebooku. Sdílel tam mimo jiné
citát Ericha Marii Remarqua: Vy jste zvláštní lidé, vy mladí, všichni dohromady. Minulost
nenávidíte, přítomností opovrhujete, budoucnost je vám lhostejná.
V neděli 30. září 2018 na památku Dana Balatky zahrajeme
kramářskou píseň s názvem Poslechněte, píseň nová. Je to
poslední věc, na jejíž realizaci se podílel. Přijďte si s námi
zazpívat a na Dana zavzpomínat. Místo a čas konání bude
upřesněno na plakátech.
Iva Chaloupková

HÁDANKA
Detail z podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého na Bělišti poznaly
pouze 4 osoby. Celé léto si tak s permanentní vstupenkou na koupaliště
chodil zaplavat Petr Čech. Gratulujeme. Těšíme se na správné znění
zářijové hádanky, za kterou můžete získat dvě vstupenky do divadla
na představení Shoes Jana Krause (26. 9.). Odpovědi zasílejte na
e-mail: info@zelbrod.cz nebo telefonujte na tel. 483 333 999 (TIC
Železný Brod) nejpozději do 10. dne daného měsíce. Originální
barevnou fotografii si můžete prohlédnout na www.zeleznybrod.cz/
v sekci Železnobrodský zpravodaj/Hádanka – fotografie.
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
Otevírací doba v září: úterý–neděle: 13–16 hodin; o Skleněném městečku (15.–16. 9.)
otevřeno v čase 9–17 hodin. V jiný termín a čas vám rádi výstavu otevřeme na požádání
v TIC Železný Brod. Vstupné: 20 Kč a 10 Kč.

KŘEHKÉ ZBYTEČNOSTI

termín 1.–30. 9.

vernisáž se uskuteční v pátek 31. 8. 2019 od 17 hodin
Prvních padesát let železnobrodských skleněných figurek. Fenomén
železnobrodských skleněných figurek se zrodil v roce 1922 na
železnobrodské sklářské škole z popudu sochaře Jaroslava Brychty
a za spolupráce jeho šikovných kolegů. Za téměř stoletou dobu existence
figurek vznikly tisíce návrhů a variací a železnobrodská figurka se stala
jedním ze symbolů města. Výstava představí modelované, foukané
i hutně tvarované figurky z bohatých sbírek městského muzea.
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě

Městské muzeum v Železném Brodě
Sklářská expozice, která představuje historii sklářské výroby na Železnobrodsku a galerii
světově proslulých výtvarníků Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského, se nachází
v budově spořitelny na náměstí 3. května.
V září je otevřeno: úterý–neděle v čase 9–12 a 13–16 hodin. Vstupné na výstavy je
v rámci vstupného od muzea.

SKLÁŘSKÉ SYMPOSIUM LETNÍ SKLÁŘSKÁ DÍLNA 2018
V letošním roce proběhl již sedmý ročník sklářského symposia Letní sklářská dílna.
V malířské a figurkářské dílně sklářské školy a poprvé v historii symposia také v dílně firmy
Detesk tvořilo pět vyzvaných umělců svá díla. Pozvání na symposium přijali Jitka Havlíčková,
Kamila Parsi Zďárská, David Hanvald, David Mazanec a Tomáš Rýdl. Vernisáž výsledků
symposia proběhne v rámci Skleněného městečka v sobotu 15. září v 15 hodin.

SKLO INSPIROVANÉ REPUBLIKOU
Přijďte se podívat, jak se mladá československá republika promítla do umělecké tvorby
železnobrodských sklářů.

Národopisná expozice zaměřená na město a blízké okolí se nachází v roubeném domě
zvaném Běliště.
V září je otevřena: úterý–neděle v čase 9–12 a 13–16 hodin. Vstupné na výstavu je
v rámci vstupného od muzea.
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Městské muzeum v Železném Brodě
JAN VOBĚREK – MEDŽUGORJE (od 4. 9. 2018)
Soubor fotografií českobudějovického fotografa Jana Voběrka vznikl neplánovaně při
návštěvě poutního místa zjevení Panny Marie v Medžugorje v Hercegovině. Na fotografiích
zachytil cestu rozmanitých poutníků k soše Panny Marie na hoře Podbrdo.

muzeum a galerie detesk
Železný Brod, náměstí 3. května 20, otevřeno: denně 9–17 hodin
Muzeum Detesk doplnilo sbírku železnobrodského uměleckého skla o další výjimečné
unikáty. Upozornit je možné například na další tři skleněné plastiky autora Miloslava Klingera
nebo mísu na podstavě z období okolo roku 1930 s futuristicky pojatým motivem města.
Je autorskou prací Zdeňka Juny. Mohutná křišťálová váza vrstvená rubínem s motivem
žen při vinobraní dokonale „háskovsky“ pojatá z období okolo roku 1940 je zase dílem
absolventa železnobrodské sklářské školy Bohuslava Krykorky. A nakonec upozorňujeme
na zvonovitou mísu vyrobenou podle návrhu Stanislava Libenského a Miloslava Janků velmi
krátce existující malírnou Železnobrodského skla pravděpodobně v roce 1962. Úspěšné
rozšiřování sbírky z ní tak tvoří živoucí, neustále se měnící organizmus.
Jakub Kalousek

JIŘÍ RYBA – SKLENĚNÁ PLASTIKA
Galerie Detesk bude od pátku 7. září až do 11. listopadu
patřit výběru z díla sklářského výtvarníka, absolventa
železnobrodské
sklářské
školy
a
dlouholetého
spolupracovníka prof. Jana Černého.
Jiří Ryba se narodil 8. září 1938 ve Staré Pace. Sklářský
ateliér si vybudoval v nedaleké Lomnici nad Popelkou,
kde také žije. Výstava je zároveň připomínkou umělcova
významného životního jubilea.
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
KC Kino Železný Brod opět v provozu
Již sedmou sezónu svého digitálního provozu odstartuje KC Kino Železný Brod opět
především ohlédnutím za tím nejlepším, co svět filmu nabídl českému divákovi v průběhu
letních měsíců.
V září se můžete těšit na řadu zajímavých českých filmů, o nichž se v létě hodně mluvilo.
Hned jako první uvedeme snímek Úsměvy smutných mužů (4. 9.), celovečerní film podle
stejnojmenného knižního bestselleru Josefa Formánka „o chlastu, vůli a vesmíru“. Velký
divácký ohlas zaznamenala v létě též komedie Chata na prodej (14. 9.) o rodině, která
se rozhodla prodat svou starou chatu, ale ještě předtím, než ji předá novému majiteli, se
zde rozhodne uspořádat poslední rodinný večírek. Velmi očekávaným diváckým hitem jistě
bude komedie Po čem muži touží (28. 9.), na jehož scénáři se podílela Radka Třeštíková,
v současnosti jedna z nejprodávanějších domácích knižních autorek a též biografický snímek
Jan Palach (7. 9.). Ve výčtu zajímavých českých filmů rozhodně nesmí chybět snímek Olma
Omerzu Všechno bude (11. 9.), který získal v hlavní soutěži na letošním MFF v Karlových
Varech Cenu za nejlepší režii.
	Nesmíme zapomenout ani na zahraniční produkci – třeba na pokračování obrovského hitu
Mamma Mia! Here We Go Again (8. 9.) s písněmi skupiny ABBA nebo na další dobrodružství
Toma Cruise v akčním hitu Mission: Impossible – Fallout (22. 9.).
Vaší pozornosti by jistě neměl uniknout
snímek Studená válka (18. 9.) režiséra
Pawla Pawlikowskeho, držitele Oscara
za jeho předchozí počin Ida a též film
Utøya, 22. července (25. 9.) pojednávající
o strašlivém masakru, který před sedmi lety
šokoval doslova celý západní svět.
Podrobné informace o celém programu
hledejte na www.kinobrod.cz.
David Pešek

další pozvánky ze žb a okolí
HRÁTKY S PAMĚTÍ

úterý 18. září od 10 hodin

Železný Brod, Dům s pečovatelskou službou (ul. Obránců míru)
Sociálně-aktivizační služba pro seniory aneb trénink paměti s lektorem Zdeňkem Chourou,
pracovníkem v sociálních službách a členem České alzheimerovské společnosti. Dobrou
náladu a tužku s sebou.
Vstupné 15 Kč. Následující termíny jsou 16. 10., 20. 11. a 11. 12. 2018.
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další pozvánky ze žb a okolí
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2018 (EHD)
Tyto dny proběhnou v celé Evropě v termínu 8.–16. září pod společným
tématem „Společné dědictví, společné hodnoty“. V letošním roce
Sdružení historických sídel připravilo soutěž, která je určena pro
všechny návštěvníky památek a akcí zapojených do letošních EHD.
Pravidla soutěže jsou zveřejněny na: www.historickasidla.cz.
V rámci dnů EHD jsou v Železném Brodě zdarma zpřístupněny tyto subjekty:
1. 9. v 15–18 hodin: kostel sv. Jana Nepomuckého na Poušti (46. benefiční koncert
a vernisáž výstavy)
15.–16. 9. v 9–17 hodin: Běliště čp. 57 – národopisná expozice muzea a Klemencovsko
čp. 37 – městské muzeum (od 13 hodin komentovaná prohlídka stálé expozice)
15. 9.
10–15 hodin: kostel sv. Jakuba Většího (od 14 hodin komentovaná prohlídka)
11–12 a 13–15 hodin: dřevěná zvonice (ve 12 hodin se rozezní zvony a každý zájemce
bude mít možnost si sám zazvonit)
V rámci dnů EHD jsou na Krásné v neděli 16. 9. zdarma zpřístupněny tyto subjekty:
10–17 hodin: kostel sv. Josefa (v čase 10–15 hodin komentované prohlídky, od 16 hodin
Mše svatá ke svátku Povýšení svatého Kříže)
12–17 hodin: fara čp. 19 (od 12 hodin tvořivé dílničky pro děti, 13–15 hodin hudební program,
od 13 hodin mohou zájemci vyrazit na komentovanou procházku přírodou v okolí Krásné)
15–16 hodin: Kittelův dům čp. 10 (panely s prezentací postupné rekonstrukce Burku –
Kittelova domu, od 15 hodin komentovaná procházka po památkách Kittelovska)
V rámci dnů EHD je v Alšovicích v termínu 8.–16. 9. zpřístupněno Muzeum výroby
korálků (Skleněná bižuterie, a. s., Alšovice čp. 156) vždy v čase 10–17 hodin. V rámci
prohlídky muzea zároveň nahlédnete do reálné výroby, kde je k vidění ruční a strojní
mačkání korálků, broušení a tepelné leštění perlí. Připraveny budou tvořivé dílničky.
Ve dnech EHD 50 % sleva na vstupné, možnost tvoření pro rodiny s dětmi či jednotlivce
v kreativních dílničkách, komentované prohlídky výroby zdarma ve vybraných časech (10,
11, 12 a 13 hodin).

STUDIO LHOTSKÝ A HOSTÉ
září – prosinec

Železný Brod, Kotelna (Průmyslová 912)
Jedinečná výstava sklářského výtvarníka Zdeňka Lhotského a jeho hostů si můžete
prohlédnout po telefonické dohodě na mob.: 775 248 885 až do konce roku 2018. Při
Skleněném městečku je tato výstava otevřena v čase so–ne 10–17 hodin a v so 15. 9. se
od 17 hodin uskuteční vernisáž. Další výstava, která představuje výběr z tvorby toho našeho
skvělého skláře je k vidění až do 30. září v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
K výstavě byla vydána kniha Pluralita Identity – Tvorba Zdeňka Lhotského, kterou si můžete
zakoupit na TIC Železný Brod. Více na www.zdenek-lhotsky.com.

19

další pozvánky ze žb a okolí
XLVI. BENEFIČNÍ KONCERT NA POUŠTI
sobota 1. září od 16 hodin

Železný Brod, kostelíček sv. Jana Nepomuckého Na Poušti
Srdečně zveme na 46. benefiční koncert, kdy se prostory kostelíčka
rozezní hudbou a zpěvem světových skladatelů. Vystoupí: Gabriela Le
Texier (mezzo-soprán), Vincent Le Texier (bass – baryton), Vilém Veverka
(hoboj) a Bohuslav Lédl (klavír). Koncert je zařazen do dnů Evropského
kulturního dědictví. Jeho součástí bude i vernisáž výstavy
fotografií s krajinnou tématikou Jana Voběrky. (Výstava
bude mít své pokračování v národopisné expozici muzea
na Bělišti.) Je na co se těšit. Využijte tuto nabídku a přijďte v hojném počtu
rodinných příslušníků. Těšíme se na setkání s vámi.
Pořádá ČKA-Český ráj
Ing. arch. Martin Tomešek

SETKÁNÍ RODÁKŮ, PŘÁTEL, SOUSEDŮ A OBČANŮ OBCE LOUŽNICE
pátek 28. září od 13 hodin v Kulturním domě (sokolovna)

Loužnice
Po slavnostním zahájení bude od 15 hodin sraz u zvoničky, kde proběhne Mše svatá.
V průběhu slavnosti bude probíhat výstava fotografií, živá hudba, prohlídka obce a další
kulturní program, na závěr proběhne promítání fotografií a vyprávění pana Ing. Jaroslava
Bernta. Zveme všechny, kteří se zde narodili, žijí, bydleli, jezdili na prázdniny, k příbuzným,
nebo je jim Loužnice milá.
Pozvěte na tento den všechny vaše známé a příbuzné.
Více na http://www.louznickyzpravodaj.cz/louzpravodajnew.

Akce
Bzí – 1. září Dětská olympiáda
8. září Badmitonový turnaj dvojic „O největšího melouna“
KOVO ART 2018 8. září od 13 hodin v ul. Betlémská v Železném Brodě.
CIRKUS BUDE artistické vystoupení skupiny Mistral v termínu 28.–30. září na hasičském
hřišti v Železném Brodě.
Informace k výše uvedeným akcím byly dodány až po uzávěrce zpravodaje.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Z nabídky novinek
Heather Morris: Tatér z Osvětimi – Kniha vznikla podle skutečného příběhu, jenž souvisí
s jedním z nejznámějších symbolů holocaustu – čísly, která měli vězňové vytetována na
předloktí. Když se slovenský žid Lale Sokolov stal v tom strašlivém místě tatérem a musel
označovat své spoluvězně čísly, využil svou nepatrnou volnost k činům…
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Tanya Valko: Arabská krev – Pokračování románů Arabská žena a Arabská dcera zavede
Dorotu a její dceru Miriam do válečné Libye. Podaří se jí a její rodině konečně uniknout
z kolotoče násilí, nebo skončí jako další tragická poznámka pod čarou dějin?
Sarah Haywood: Kaktus – Povzbudivý román se svéráznou hlavní hrdinkou. Pětačtyřicetiletá
Susan je nezávislá, samostatná a svůj život má naprosto pod kontrolou. Rozhodně nehodlá
plýtvat časem na nelogické vztahy plné citových zmatků. Jenže pak se pod vlivem událostí
začne její pečlivě vybudovaný řád hroutit a Susan si uvědomuje, že nedokáže ovládnout
všechny aspekty svého osudu a že to nemusí být špatné.
Cass Green: Sama v černém lese – Neve má ve třiceti zpackaný život. Po dlouhodobé
známosti se rozešla s přítelem a mizerná práce jí nevynáší dost ani na nájem, takže jí
nezbývá než bydlet s rodinou své sestry. Když se jedné noci vrací z nevydařeného flámu, dá
se na mostě do řeči s tajemnou Isabelle. Ta se zničehonic vrhne do ledové Temže a Neve se
po pár týdnech dozví, že jí Isabelle stačila odkázat domek uprostřed lesa...
Dirk Husemann: Ledoví piráti – Středomoří, léta Páně 828. Viking Alrik a jeho posádka se
věnují zvláštnímu, ale výnosnému obchodu – dovážejí na svém drakaru z Etny do Ravenny
náklady ledu. Ještě rychlejší než ledoví piráti je jejich pověst, která tak dorazí i k benátskému
dóžeti, a ten je pověří zvláštním úkolem.
Těšíme se na vás v otevírací době: úterý – pátek: 9–17.30 hodin.
Dana Hudíková a Irena Matoušová

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
1.–9. 9.	Ozdravný pobyt v Chorvatsku (odjezd 31. srpna)
10. 9. Úřední den od 14 hodin
Upozorňujeme, že schůzka účastníků ozdravného pobytu v Mariánských Lázních
(16.–22. 9.) se bude konat 10. 9. na Poříčí, kde se zároveň budou vybírat doplatky za pobyt.
16.–22. 9.	Ozdravný pobyt v Mariánských Lázních, vedoucí V. Petružálková
17. 9.	Klub ručních prací od 14 hodin
Upozorňujeme, že říjnové šlápoty (10. 10.) povedou na zámek Svijany. Na zámku je
umístěna velmi zajímavá výstava archeologických nálezů ze Svijan a Příšovic. Po prohlídce
si posedíme v hospůdce. Pojedeme vlakem do Příšovic, poté půjdeme 3 km pěšky do Svijan
a domů se vrátíme autobusem. Pravděpodobný odjezd z vlakového nádraží v Žel. Brodě je
v 10 hodin. Přesné údaje v říjnovém zpravodaji a ve vývěsce. Případné informace poskytne
M. Minářová.
Pěkné podzimní dny za výbor přeje Marcela Minářová
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Ohlédnutí za výletem na Zelenou Horu
Dne 13. 6. jsme jeli na zájezd do Žďáru nad Sázavou. Jeli jsme v 7 hodin a ve Žďáru
jsme měli objednanou prohlídku bývalého cisterciáckého kláštera a nynějšího zámku
rodiny Kinských. Z bývalého kláštera jsme viděli Mariánský sloup, Prelaturu, t.j. sídlo
opata, Baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše. V areálu zámku se nachází také
Muzeum nové generace a prohlídková trasa po stopách Santiniho. Po naučné stezce jsme
došli na Zelenou Horu, kde jsme viděli poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. V 16 hodin
jsme přijeli do Lipnice nad Sázavou, kde jsme si mohli prohlédnout hrad pouze zvenku, ale
i tak byl krásný. Děkujeme paní Marcele Minářové za krásný zájezd a panu Novotnému za
bezpečnou jízdu.
účastnice zájezdu Růžena Mrklasová
Kontakty: neslysicizb@post.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233,
M. Paldusová: 724 462 219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 724 531 270,
M. Flajšmanová: 721 861 515

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
V pondělí 3. září začne nový školní rok 2018/2019. Všem dětem, žákům a studentům
přejeme hodně zdaru při studiu a dobré známky. Pedagogům přejeme hodně sil a energie.
Přehled prázdnin pro školní rok 2018/2019: podzimní 29.–30. 10.; vánoční 22. 12.–2. 1.;
pololetní 1. 2.; jarní 4.–8. 3. a velikonoční 18.–19. 4.

MŠ Slunečná Železný Brod
Jaký byl školní rok v MŠ Slunečná
Loňský školní rok děti opět zahájily v září výletem do ZOO v Liberci. Nejstarší děti od září
do listopadu jezdily do Jablonce Nad Nisou na 10 lekcí plavání. Od října do dubna, pod
vedením paní učitelky Bakešové, se předškolní děti učily hrát na flétničky. V říjnu se všechny
děti z MŠ začaly saunovat přímo v budově naší MŠ. Děti v městském divadle viděly pohádku
„Zvířátka a loupežníci“.
Od listopadu se všechny děti s radostí účastnily cvičení „Děti na startu“ v sokolovně. Za dětmi
do školky přijela pohádka „O Ježíškovi“. Předškolní děti, jako každý rok, zahájily rozsvícení
vánočního stromu na náměstí zpěvem vánočních koled. Na začátku prosince je čekala ve
školce Mikulášská nadílka s návštěvou Mikuláše, čerta a andílka. Dětem se radostně rozzářily
oči při vánoční nadílce, po které následovala vánoční besídka pro rodiče s posezením
a pohoštěním ve třídách. V únoru se celá naše školka změnila v čarodějné doupě a děti
se vyřádily při čarodějném rejdění. Předškolní děti navštívily městskou knihovnu, Základní
školu Školní a ZUŠ Železný Brod. V městském divadle je čekala pohádka „O Palečkovi“
a v březnu pohádka „Maxipes Fík“.
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Ve školce byla vybudována a zprovozněna
keramická dílnička, kterou zatím vyzkoušely
nejstarší děti a potěšily rodiče pěknými
výrobky z keramiky. V dubnu proběhl
Den otevřených dveří pro rodiče s dětmi
a veřejnost. Do školky za dětmi přijela
pohádka „Perníková chaloupka“. V květnu
dětem skončilo cvičení „Děti na startu“
závodem v Panské zahradě v režii cvičitelky
Jany Boučkové. Velkou akcí bylo vystoupení
pro maminky k svátku v městském divadle,
ze kterého byli rodiče nadšeni. Výlet jsme s ohledem na deštivé počasí zvolili do Bozkovských
jeskyní, kde se dětem moc líbilo. Na hasičské soutěži Malý Soptík děti opět velmi dobře
reprezentovaly naši MŠ a vyhrály velký dort. Rozloučení s předškoláky proběhlo jako každý
rok víkendovým pobytem v chatičkách ve Starých Splavech, jízdou na parníku a spoustou
soutěží a her. Na závěr školního roku se všechny děti zúčastnily Dne ISZ na tržnici. Poslední
akcí byla návštěva KC Kina Železný Brod s pásmem pohádek. Byl to velmi pestrý školní
rok a těšíme se na příští. Děkuji také všem učitelkám a provozním pracovnicím za dobře
odvedenou práci.
Volná místa pro děti – stále nabízíme volná místa pro děti v naší školičce. Více informací
pro zájemce na www.msslunecna.cz.
za MŠ Slunečná Eva Dvořáková

Základní umělecká škola Železný Brod
Stále přijímáme žáky do všech oborů, zejména do výtvarného, kde nabízíme samostatnou
výuku KERAMIKY, dále do našich tří pěveckých sborů – Cvrčků pro nejmenší, Hvězdiček
pro malé školáky a Řetízku pro starší školáky. V hudebním oboru nabízíme – hru na klavír,
housle, dechové nástroje, kytaru, violoncello a sólový zpěv. Přihlášky jsou k dispozici
v kanceláři školy a na našem webu.
Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ Železný Brod
Aktuální informace na: www.zus-zelbrod.cz a na tel. č.: 483 389 327, 608 782 712.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
Stavba nové sklářské pece
V průběhu letních měsíců proběhla stavba
nové dvoupánvové sklářské pece Hedvika.
Tato investice do mimořádně kvalitního
technologického zařízení, zajistí žákům školy
skvělé studijní podmínky bez kompromisů.
Pec bude uvedena do provozu na přelomu
srpna a září a všichni zájemci si ji mohou
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
prohlédnout a vyzkoušet
sklářské řemeslo v rámci
festivalu Skleněné městečko
2018. Finance na výstavbu,
které převyšují 5 milionů Kč
poskytl Liberecký kraj.
Libor Doležal, ředitel

sport
Nová palubovka ve sportovní hale
Od května až do července probíhala ve
sportovní hale rekonstrukce palubovky.
Následovat bude výměna světelné tabule
a instalace vestavěných skříní pod okny haly,
které budou sloužit jako nářaďovničky. Před
vstup do haly jsme nechali položit čistící zónu.
Navázali jsme tak na úpravy, které probíhaly
v loňském roce – výměna lavic na tribuně
a nové ochranné sítě. Po dokončení všech
úprav bude sportovní hala kompletně
zrenovovaná a bude tak plně sloužit potřebám našich sportovců. Prosíme tímto všechny
sportovce, rodiče a diváky, aby se ve sportovní hale přezouvali.

Přehled sportovních aktivit ve Sportovním centru pro děti i dospělé
Sportovní aktivita
Stolní tenis

den

čas

sál

pondělí 15.30–17.00 malý sál

pořadatel
TJ Sokol Železný Brod

Cvičení rodičů s dětmi 1–4 roky pondělí 10.30–11.15 malý sál Marta Hušková Absolonová
Florbal elévové + přípravka

pondělí 17.30–19.00

hala

TJ Sokol Koberovy

Sportovní přípravka

úterý 15.45–16.45 malý sál

FSA Jany Boučkové

Sportmánie od 9 let

úterý 16.45–17.45 malý sál

FSA Jany Boučkové

Florbal mladší žáci

úterý 17.30–19.00

hala

TJ Sokol Koberovy

Volejbal 8–10 let

středa 16.30–17.30

hala

TJ Sokol Železný Brod

Děti na startu 4–9 let

čtvrtek 16.00–17.00

hala

FSA Jany Boučkové

Florbal mladší žáci + elévové

čtvrtek 17.30–19.00

hala

TJ Sokol Koberovy
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Cvičení pro dospělé
Sportovní aktivita

den

čas

sál

pořadatel

Zdravotní cvičení

pondělí 9.00–10.00 malý sál

Power Joga

pondělí 11.30–12.30 malý sál Marta Hušková Absolonová

Všestrannost

pondělí 19.00–20.00 malý sál Jana Žídková, Z. Jakubičková

Intervalový trénink

Jana Boučková

úterý 18.00–19.00 malý sál

Jana Boučková

Jemná jóga

úterý 19.15–20.15 malý sál

Jana Boučková

Zdravotní cvičení

středa 9.00–10.00 malý sál

Jana Boučková

Všestrannost

středa 18.00–19.00 malý sál Jana Žídková, Z. Jakubičková

Jóga pro každého

pátek 17.00–18.50 malý sál Marta Hušková Absolonová

Tabata

pátek 18.30–19.30 malý sál Marta Hušková Absolonová

Pokud budete mít zájem přihlásit svoje děti, kontaktujte vedoucí jednotlivých oddílů.
Kontakty: Jana Boučková (602 252 677, bouckova@tfnet.cz), TJ Sokol Koberovy (florbal.
mladez@email.cz) a Marta Hušková Absolonová (721 177 480).
Alena Antoszová, DiS, vedoucí Sportovního centra Železný Brod
mob.: 778747500, e-mail: sportovni.centrum@zelbrod.cz

Fotbalový klub železný brod
Zhodnocení fotbalové sezóny 2017/2018
Čas neúprosně letí a tak v polovině června skončila fotbalistům ze Železného Brodu další
sezóna. Železnobrodský klub prožil po výsledkové stránce jeden z nejlepších roků ve své
historii. Velká spokojenost panuje s výsledky A mužů. Brodské áčko skončilo na slušném
pátém místě krajského přeboru. Možná si to ani nikdo neuvědomí, ale jde o druhé nejlepší
umístění v soutěžích za posledních třicet let. A hlavně na jaře hráli Broďáci skvěle. Vynikající
výsledky měli mladší žáci, kteří vyhráli krajskou soutěž bez ztráty bodu. Výborných výsledků
dosáhly i obě přípravky, které celkově vyhrály okresní soutěže. Pozitivně lze hodnotit
i záchranu B týmu mužů v krajské 1. B – třídě. Slušně hráli i starší žáci a naopak trochu více
se čekalo od mladších dorostenců. Každopádně skončená sezóna byla velmi úspěšná a my
věříme, že taková bude i ta následujicí. Tabulky s výsledky a více informací k jednotlivým
týmům na: www.fkzeleznybrod.cz.
Jaroslav Kletečka

Mistrovské zápasy podzimní fotbalové sezóny,
které budou odehrány na domácí půdě
muži „A“ – krajský přebor
1. 9. od 10.30 hodin vs. Rovensko pod Troskami
22. 9. od 10.30 hodin vs. Nový Bor
6. 10. od 15.30 hodin vs. Sedmihorky

20. 10. od 10.30 hodin vs. Skalice
3. 11. od 13.30 hodin vs. Česká Lípa
muži „B“ – krajská 1. B třída
9. 9. od 17.00 hodin vs. Rychnov
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15. 9. od 16.30 hodin vs. Bělá
30. 9. od 15.30 hodin vs. Roztoky
14. 10. od 15.00 hodin vs. Bozkov
28. 10. od 14.00 hodin vs. Smržovka
11. 11. od 13.30 hodin vs. Hamry B
dorost U17 – krajský přebor
9. 9. od 13.15 hodin vs. Frýdlant v Čechách
23. 9. od 10.00 hodin vs. Nový Bor/Cvikov
6. 10. od 15.45 hodin vs. Rapid LBC
4. 11. od 10.00 hodin vs. Doubí
21. 10. v 10.00 hodin vs. Jablonné v P./
Vratislavice

mladší žáci
2. 9. od 11.15 hodin vs. Studenec
16. 9. od 11.15 hodin vs. Jilemnice
7. 10. od 11.15 hodin vs. Hrádek nad Nisou
starší přípravka
8. 9. od 10.00 hodin vs. Doubí
22. 9. od 13.30 hodin vs. Varnsdorf
6. 10. od 9.30 hodin vs. Jablonec nad Nisou
20. 10. od 13.30 hodin vs. Hrádek n. N./
Studánka
3. 11. od 10.00 hodin vs. Nový Bor
10. 11. od 10.00 hodin vs. Česká Lípa

FIT studio aerobiku Jany Boučkové
Zápis nových i stálých členů do kurzů
Děti na startu 4–9 let: od září 2018/1× týdně: základy gymnastiky a atletiky, míčové hry,
rozvoj motoriky; možnost zapojit se do soutěží všestrannosti DNS celorepublikově.
Gymnastická a aerobiková přípravka 4–9 let: od září 2018/1× týdně: základy gymnastiky,
pohybová cvičení s hudbou, cvičení na nářadí; příprava na vystoupení, soutěže ČSH, start
pro výkonnostní sport v aerobiku a fitness.
Sportmanie – Intervalový trénink pro náctileté 10–15 let: od září 2018/1× týdně: aerobní
a jógová cvičení, kondiční posilování, protahování, cvičení s hudbou a s využitím různých
cvičebních pomůcek; možná příprava na soutěže, vystoupení, možnost zařazení do
soutěžních forem.
Zdravotní cvičení pro děti 7–15 let: od října 2018/každé pololetí školního roku 10 lekcí;
součástí zdravotního cvičení bude vstupní a kontrolní kineziologický rozbor, provedený
fyzioterapeutem. V případě, že budou nalezeny změny na držení těla dítěte, které by
vyžadovaly další vyšetření či speciální fyzioterapeutické postupy, budou rodiče informování.
Připravujeme na ZŠ Školní v Železném Brodě v čase 7–7.45 hodin.
Sportovní aerobik a fitness týmy, HIP HOP: od září 2018/2× až 4× týdně, příprava
a přechod do výkonnostního sportu; soutěže, reprezentace klubu a města na MČR, ME, MS.
Zápis nových, ale i stávajících členů chlapců a dívek do kurzů objednávejte na mob.:
602 252 677, bouckova@tfnet.cz. Kapacita některých kurzů je omezena! Na základě vašeho
zájmu vám zašleme bližší info.
Jana Boučková

#BEACTIVE

neděle 23. září od 9 hodin

železnobrodská sokolovna
V rámci Evropského týdne sportu (23.–30. 9. 2018) se v Železném Brodě
uskuteční dvě akce. Soutěžní Aerobic Master Class v čase 9–14 hodin
a soutěž všestrannosti Děti na startu od 15 hodin. Přijďte se podívat a fandit.
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Sbor dobrovolných hasičů Jirkov
Srdečně vás zveme v neděli 9. září na XI. ročník soutěže v požárním útoku mužů a žen
s názvem Jirkovská proudnice. Začátek v 10 hodin za hasičskou zbrojnicí v obci Jirkov. Více
na www.SDH-Jirkov.estranky.cz.

Automotoklub železný Brod
AMK a ČZ team historických motocyklů zvou na 14. ročník srazu československých
motocyklů. Sraz vypukne již v pátek 31. 8. společnou vyjížďkou od sokolovny v Huntířově
(odjezd v 10 hodin). Pokračovat bude až do soboty 1. 9., kdy bude v 10.30 hodin odstartována
společná spanilá jízda okolím s návštěvou zajímavých míst.

Středisko volného času Mozaika
Již od posledního týdne v srpnu se můžete hlásit do zájmových kroužků na školní rok
2018/2019. Opět je veliký výběr z oblasti sportu, výuky jazyků, výtvarné činnosti či přírodních
věd a tanců. Podrobné informace: SVČ Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný
Brod, nové tel. č.: 778 494 827, web: www.mozaikazb.cz, e-mail: ddm.zb@seznam.cz.
Eva Rydvalová, ředitelka SVČ Mozaika

Horolezecké dopoledne
V sobotu 23. 6. proběhlo horolezecké dopoledne a 2. ročník horolezeckých sranda závodů
dětí a rodičů. Děkujeme za podporu Městu Železný Brod, SVČ Mozaice, HO ŽB, SUPŠS,
sponzorům, všem co se na akci podíleli a hlavně dětem a rodičům za parádní účast a výkony.
Sešlo se téměř 60 závodníků, z toho 18 závodících rodičů. Závodní, bonbónová a plyšáková
motivace táhla i začátečníky nahoru, všichni si krásně zalezli, dozvěděli se něco nového
o lezení a vyzkoušeli svou zdatnost, sílu a rovnováhu na stěně i v opičí dráze. Rodiče
napekli, počasí přálo, užili jsme si to. A příští rok se těšíme zase!
Na prvních místech se umístili v kategoriích:
3–6 let: Anetka Voláková, Terezka Tichá a Kuba Michalko,
7–10 let: Anička Votočková, Kuba Beneš a Tomáš Udatný
11–14 let: Adéla Fabiánová a Martin Šplíchal
maminky: Adéla Kocvárová
tatínci: Aleš Koucký
Lucka Smolová

ZO Českého zahrádkářského svazu Železný Brod
Oznamujeme, že tradiční provoz spolkové moštárny pro veřejnost ve Štefánikově ulici
v Železném Brodě bude pro letošní sezónu zahájen v sobotu 29. září 2018. Přihlášky
k moštování přijímá pan Ladislav Hlubuček již během měsíce září na mob.: 722 656 700 od
pondělí do pátku v době od 19 do 22 hodin. Přijďte si zpracovat vaši úrodu ovoce!
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Rodinné centrum Andílek
Srdečně zveme na tyto akce
2. 9. Hurá do Afriky (od 14 hodin na Bělišti): pojďte se s námi vydat do Afriky a zažít jí
na vlastní kůži, připraveno bude malování hennou, bubenický workshop, africké tanečnice,
ochutnávka afrických dobrot a výroba barefoot sandálů (výroba sandálů je na přihlášení –
počet míst je omezen)
22. 9. Jablkobraní (od 14 hodin na Bělišti): těšit se můžete na malé jablíčkové trhy, moštování
jablek, malování na obličej, workshop – tvoření z palet (www.tvorimezpalet.cz), pohádku
„O babičce a dědečkovi“, dále budou připraveny jablíčkové hry (mistr slupka), dílničky
a pečení jablíček na ohni. Opět bude probíhat soutěž o největší jablečnou dobrotu, své
soutěžní vzorky můžete nosit v čase 14–15.30 hodin, v 16 hodin proběhne vyhlášení vítězů.
Od 10. 9. začínáme tančit Orientální tance ve Fitness Železný Brod. Časy kurzů jsou
rozpesány na webu RC Andílek.
Ve dnech 5., 12., 19. a 26. 9. se na hasičském hřišti vždy od 10 hodin uskuteční Strollering
aneb trochu jiná procházka maminek s dětmi v kočárku.
Na měsíc říjen připravujeme Dopravní hřiště aneb bezpečně s Andílkem: rozhodli jsme
se pro místní i přespolní školy a školky uspořádat v Železném Brodě v prostoru tržnice
dopravní hřiště. Oslovujeme tedy zástupce škol a školek pokud by měli zájem přihlásit svou
školu či školku na tuto akci, ať se přihlásí nejpozději do 30. 9. 2018. Projekt je financován
z Libereckého kraje, a proto je pro školy a školky zdarma. Každé dítko dostane po absolvování
dopravního hřiště průkaz. Bližší informace dodáme po přihlášení.
Více informací na www.centrum-andilek.cz, h.simmova@centrum-andilek.cz,
774 608 874.
za RC Andílek Helena Simmová

Ohlédnutí za akcí Tatínkův festival
V neděli 19. srpna proběhla akce nejen pro tatínky
a jejich děti. Připraven byl velice pestrý program:
jízdy na motokárách, barová školička, ukázka
hasičského zásahu a módní přehlídka pánského
spodního prádla. Výtěžek ze vstupného ve výši
3 515 Kč putuje na konto Nedoklubka, které
pomáhá maminkám s nedonošenými dětmi.
Více na www.nedoklubko.cz. Děkujeme všem
za účast a těšíme se na další akci na viděnou...
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Severočeská vodárenská společnost informuje
V Železném Brodě, v ulici Jiráskovo nábřeží, bude odstraněna kanalizační výusť, pro
cca 50 napojených obyvatel a zároveň dojde k rekonstrukci dožilého úseku stoky v délce
147,6 metrů. Cílem stavby je odvedení splaškových odpadních vod na ČOV Železný
Brod, které dosud volně vytékají do řeky Jizery nečištěnou kanalizační výustí JB40, a to
zaústěním do nově vybudované čerpací stanice odpadních vod, která přečerpá odpadní
vodu kanalizačním výtlakem do nové šachty, ze které odpadní voda bude gravitačně odtékat
do kanalizační stoky zakončené čistírnou odpadních vod. Stavba byla zahájena v červenci
2018 a podle schváleného harmonogramu by měla být dokončena do 4 měsíců od předání
staveniště, tj. do 25. listopadu 2018. Další podrobnosti o stavbě na www.svs.cz.
Jiří Hladík, mluvčí SVS

Návštěva ve Chvalíkovicích
Také letos obdržel Městský úřad v Železném Brodě pozvání z Chvalíkovic, naší kmotrovské
obce, na Den obce. Tento den je svátkem celé obce, malých i velkých a koná se každoročně
o prázdninách.
Letošní oslavy připadly na 14. a 15. července. Ze Železného Brodu se oslav zúčastnili
místostarosta Mgr. Ivan Mališ, Ludmila Janatová s manželem, Eva Vozková-Sochorová,
obě dcery učitele Františka Sochora a akademická sochařka Libuše Hlubučková, dcera
Jindřicha Hlubučka, předsedy národního výboru v Železném Brodě v roce 1946 při podpisu
kmotrovství.
Do Chvalíkovic jsme dojeli pozdě večer, takže uvítání v zasedací místnosti Obecního
úřadu se konalo v sobotu dopoledne. Naši delegaci uvítal starosta obce Radim Hlaváč,
místostarosta Dalibor Krejčiřík a členka zastupitelstva Karla Fryčová.
Po slavnostním předání darů a květin ženám nás hostitelé odvezli na prohlídku známého
arboreta Nový Dvůr u Opavy. Je to krásný park plný květin, keřů a mohutných starých
stromů. Byla to velmi zajímavá procházka. Počasí bylo krásné. Park je podobný Průhonicím,
ale menší. Strávili jsme tam celé dopoledne a po obědě v Opavě jsme se vrátili zpátky do
Chvalíkovic. Sobotní odpoledne jsme se zúčastnili slavnosti na hřišti za sokolovnou.
	Slavnost zahájil starosta obce pan Hlaváč. Až do večera se zde bavily děti a na pódiu se
střídaly různé kapely a zábavné scénky, které zaujaly děti i jejich rodiče. Večer pak patřil
dospělým. Z bohatého programu hudby a mluveného slova nás nejvíce zaujal hudební
pořad Vladimíra Hrona, baviče a zpěváka, kterého dobře známe z televize.
Večer byl ukončen mohutným ohňostrojem. Všichni jsme se pobavili, popili i pojedli a hlavně
také popovídali s mnoha přáteli, které Železný Brod stále ještě ve Chvalíkovicích má.
Nedělní dopoledne bylo ukončeno obědem ve chvalíkovické restauraci „U Golema“
a rozloučením na obecním úřadě, kterého se zúčastnil i zástupce místního SDH Rostislav
Beinhauer. Všichni jsme byli až dojati vřelým přijetím, péčí o nás a zájmem o naše město.
Na oplátku pozval Mgr. Mališ starostu a další funkcionáře do Železného Brodu na Skleněné
městečko, které se koná v září. Pozvání rádi přijali a slíbili, že určitě přijedou i s rodinami.
„Letošní návštěva opět potvrdila trend z posledních let, tedy upevnění vazeb mezi naším
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městem a Chvalíkovicemi. Já osobně mám moc rád tu velmi přátelskou atmosféru z našich
společných setkání. Rád pozoruji, co se chvalíkovické obci podařilo, dlouho diskutujeme
nad různými problémy obou obcí nejen s místními zastupiteli, ale také se zástupci spolků
a některými občany. Myslím si, že někdy nedokážeme u nás v Brodě docenit tu jakousi
naprosto spontánní upřímnost našeho společného přátelství“, dodal k návštěvě místostarosta
I. Mališ.
Eva Vozková

Poděkování
Touto cestou děkuji panu Miloši Havlíkovi z Bytového podniku Města Železný Brod za
bleskurychlou organizaci vedoucí k vyřešení opravy podlahy na chodbě před kancelářemi
v 2. patře v budově Příčná 350. Oprava proběhla během víkendu a nenarušila tak provoz
jednotlivých kanceláří. Poděkování patří samozřejmě všem, kteří se na opravě podíleli,
především panu Karlu Večerníkovi a panu Liboru Kopáňkovi.
Marta Hejduková

Vítání občánků – omluva Simonkovi
V úterý den 12. června byli v obřadní síni MěÚ Železný Brod přivítání noví
občánci našeho města se svými rodiči. Mezi nimi i malý Simon Hráček.
Malému Simonkovi i jeho rodičům se touto cestou velice omlouváme za
chybně uvedené jméno v letním zpravodaji.

Česká pošta

Simonek
Hráček

S platností od 1. září 2018 bude na pobočce České Pošty v Železném Brodě otevřeno dle
nové otevírací doby: po–pá: 8–12 a 13–18 hodin.

Železný Brod 1918 a 28. říjen 1918
V našem pravidelném ohlédnutí, které je věnováno 100. výročí vzniku samostatného
československého státu, se dostáváme k významným říjnovým dnům roku 1918. Jedná se
sice o zářijový Zpravodaj, události oněch dní jsou však natolik popsány podrobně, že také
vzhledem k místu ve Zpravodaji je popíšeme již v tomto a pak také v říjnovém čísle. Tedy jak
jinak, nahlédněme opět do Železnobrodských letopisů Františka Sochora:
V kronice chlapecké školy je zapsáno, že dne 14. září 1918 (jde pravděpodobně o omyl,
má být spíš října!) se zde rozšířila zpráva o osamostatnění Čech a občané prý nosili na
kabátech slovanské červenomodrobílé trikolory a na dvou domech prý vyvěsili prapory…
…Také celý, později tak slavný den 28. října 1918 minul v našem městě docela klidně. Teprve
o půl sedmé hodině večerní přišla na železnobrodské nádraží první úřední telegrafická zpráva,
že v Praze byl toho dne veřejně prohlášen samostatný český stát, a současně s ní přišly
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i úřední pokyny pro provoz na železnici. Už to, že tato zpráva i pokyny byly psány v českém
jazyku, zatímco se dosud všude ve státních úřadech používalo jenom němčiny, znamenalo
nebývalou změnu. Přijatá zpráva se rychle donesla do známého Matěchova hostince na
Velkém náměstí, jehož hosté s chromým Matěchovým synem Karlem na vozíčku v čele vyšli
okamžitě do ulic, sehnali oblíbeného harmonikáře Richarda Hornu a za zpěvu vlasteneckých
písní v doprovodu harmoniky začali procházet večerním městem. Lidé vybíhali z domů,
ochotně se přidávali k původnímu hloučku, který brzo vzrostl na improvizovaný průvod,
a nadšení z ukončení války a nové svobody bylo veliké… Z trafik a c. k. úřadů byly za velikého
jásotu malých i velkých strhávány nenáviděné symboly rakouské poroby – dvojhlavé orlíčky
– a házeny do Jizery. Na nádraží byly strhány německé jízdní řády a nakonec celý průvod
prošel Liebigovou tovární kolonií na Poříčí, kde byla s chutí a nadšením do pochodu zpívána
dotud zakázaná vlastenecká píseň Hej Slované!
Z textu je cítit radostná a nadšená atmosféra té doby nad koncem rakousko-uherské
monarchie a vznikem nového státu. Její pravdivost je zvýrazněna tím, že František Sochor
celou událost zažil jako malý chlapec. Příště budeme pokračovat oficiální oslavou.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

inzerce

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell – typu Araukana.
Stáří 14–19 týdnů, cena 159–195 Kč/ks.
Prodej bude 23 září, 27. října
a 24. listopadu 2018 vždy v 16.30 hodin
na BUS nádraží v Železném Brodě
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: po–pá, 9–16 hodin, mob.: 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz.

Prodám zubní laboratoř
v Železném Brodě
Cena dohodou
Bližší informace na mob.:
724 120 319
nebo přímo v laboratoři
ul. Masarykova 486, AVE.
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