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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
v měsíci říjnu, konkrétně ve dnech 5. a 6. října 2018, se konají volby do zastupitelstev obcí, 
tzv. komunální volby. je znám výrok, že volby jsou „svátkem demokracie“. Pro komunální 
volby má toto rčení snad ze všech voleb největší platnost, lidé volí kandidáty, z nichž většinu 
znají více než ty do krajských a celostátních voleb, rozhodují především o své obci a jejím 
okolí.
nejinak tomu bude i u nás, v železném brodě, ať už v samotném městě nebo ve bzí,  
v Těpeřích, ve Veselí, na Chlístově, v jirkově, ve střevelné, v Horské kamenici, na Malé 
Horce, na Hrubé Horce, ve splzově či na Pelechově. Věříme, že každý občan využije svého 
práva volit a voleb se zúčastní. každý z nás, oprávněných voličů, by měl mít zájem na 
tom, jak bude železný brod v budoucnu fungovat a vypadat. občané mají možnost přečíst 
si volební programy jednotlivých uskupení, poslechnout si názory kandidátů a sami si tak 
vytvoří svůj názor, jak hlasovat. říká se, do značné míry oprávněně, že kdo nejde volit, 
nemá si co stěžovat, je automaticky smířen s tím, jak se obec bude v dalším volebním 
období vyvíjet.
současně s komunálními volbami budou v železném brodě probíhat také volby do senátu 
Parlamentu České republiky. Chtěli bychom Vás požádat, abyste také těmto volbám 
věnovali pozornost, neboť budeme volit pro náš obvod senátora na dalších 6 let. Přijďte 
proto, prosíme, volit také v případném druhém kole senátních voleb. 
Takže naše výzva je jednoduchá – dostavte se do volebních místností pokud možno všichni 
oprávnění, železný brod si to bezesporu zaslouží. 
je ještě někdo, kdo si zaslouží naši velkou volební účast. Všichni víme, že v říjnu 2018 
bude celá republika slavit sté výročí dne vzniku samostatného československého státu.  
I v železném brodě se chystáme důstojně oslavit tento významný den v našich dějinách. 
koneckonců, celý letošní rok se ve zpravodaji setkáváte s drobnými pohledy na naše město 
v roce 1918. Určitě se můžeme těšit na řadu společenských akcí různého rázu na celostátní, 
regionální nebo místní úrovni spojených s tímto výročím. bez diskusí, ze všech výročí 
připadajících na letošní osmičkový rok je právě 28. říjen 1918 svátkem nejvýznamnějším, 
bez něho by ostatní svátky připadající na tento rok s největší pravděpodobností ani nebyly.  
A tak právě současnou vysokou volební účast si zaslouží práce a vůle našich předků 
vedoucí k vyhlášení samostatného státu. Protože jinak bychom asi k žádným volbám nyní 
nešli anebo možná v jiném státním útvaru. To není patetické, to je historicky pravdivé. A to 
mějme všichni na paměti. děkujeme.

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

úVoDní sloVo

oslavy 28. října – V neděli 28. října společně oslavíme výročí sto 
let republiky. Položeny budou květiny k pomníku T. G. Masaryka  
a zasazena lípa, která se pro město stane symbolem tohoto 
krásného výročí. oslavy zakončí ohňostroj na stavidlech. Podrobné 
informaci k celému odpoledni budou zveřejněny na plakátech  
a webových stránkách města. 
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Usnesení Rady města Železný Brod z 65. zasedání 
konaného dne 27. 8. 2018 
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 65. schůze rady města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 63. a 64. schůze rady města železný brod 
souhlasí s provedením rozpočtových změn č. 3/rM/2018 
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 49 899 kč ochranovskému sboru při ČCe v žel. brodě 
na dokončení opravy oplocení pozemku pč. 573 u kaple jednoty bratrské a schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
schvaluje dotace z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v železném brodě 
na rok 2018 v rámci 2. termínu výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření 
veřejnoprávních smluv na tyto dotace: 1) sdH Hrubá Horka, IČo 60254955 – 10 000 kč  
na projekt Pořízení vybavení pro nově vytvořené družstvo dětí; 2) Ho železný brod,  
IČo 070874 – 9 444 kč na projekt Chyty pro lezeckou stěnu a 8 253 kč na projekt Vrtací 
kladivo – jištění lezeckých cest; 3) T. j. sokol bzí, IČo 70902178 – 3 150 kč na projekt 
dětská olympiáda a 4 200 kč na projekt Vánoční turnaje – florbal (27. 12.) a volejbal  
(28. 12.); 4) sdH Těpeře, IČo 64668291 – 12 375 kč na projekt Ms Čr mladých hasičů 
2018 v Plzni a 9 450 kč na projekt Pronájem prostorů pro překážky a celoroční činnost 
mladých hasičů; 5) kkM Horská kamenice, IČo 1579053 – 7 871 kč na projekt sportovní 
činnost kkM, speed badmintonový turnaj 2018; 6) ssC železný brod, IČo 27036936 – 
19 461 kč na projekt Memoriál Václava Vele 10. ročník – cyklistický závod; 7) T. j. sokol 
Těpeře, IČo 01877216 – 5 180 kč na projekt opravy a úpravy dětského hřiště a 16 100 kč 
na projekt okresní přebor lHl – lomnice nad Popelkou, sezóna 2017/2018; 8) Tk železný 
brod, IČo 442 25 245 – 11 743 kč na projekt Týmové dresy pro mládež a stavba haly  
a 37 000 kč na projekt Tenisové kurty Tk železný brod; 9) sdH jirkov, IČo 64668011 –  
12 549 kč na projekt sportovní činnost sdH jirkov 
schvaluje dotace z Programu podpory kultury, činnosti spolků v železném brodě a podpory 
organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v železném brodě na rok 2018 v rámci 
2. termínu výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních smluv 
na tyto dotace: 1) Marie Šírková, 14 400 kč na projekt Aktivity pořádané Ms ČČk – kulturní  
a společenské akce; 2) ds Tyl železný brod, IČo 22858661 – 8 800 kč na projekt limonádový 
joe; 3) Tj Chlístov, IČo 16389191 – 35 000 kč na projekt oprava střechy; 4) T. j. sokol bzí, 
IČo 70902178 – 6 080 kč na projekt III. bzovský divadelní podzim a 15 000 kč na projekt 
rockové dušičky 2018; 5) zo Čzs železný brod, IČo 60253681 – 6 375 kč na projekt 
zlepšení technických a hygienických podmínek v moštárně zo Čzs železný brod a 3 184 kč  
na projekt snadnější údržba ovocných stromů; 6) kkM Horská kamenice, IČo 1579053 –  
6 000 kč na projekt Činnost spolku kkM; 7) studio Hamlet železný brod, IČo 03641228 
– 3 840 kč na projekt kramářská píseň a 10 000 kč na projekt Milá máti, drahá dcero;  
8) T. j. sokol Těpeře, IČo 01827716 – 30 000 kč na projekt Provozní náklady na činnost 
spolku na 2. pololetí 2018 a 3 200 kč na projekt kreativní dětské dílničky 2018 a 4 008 kč 
na projekt Pořadatelská trička pro T. j. sokol Těpeře; 9) spolek střevelná, IČo 26999102 
– 3 600 kč na projekt lavička na náves ve střevelné; 10) bzos bzí, IČo 27022048 –  

RADnICE InFoRMUJE

3



RADnICE InFoRMUJE

7 200 kč na projekt XIII. adventní koncert ve bzí; 11) Čzs zo jirkov, IČo 75078708 –  
14 400 kč na projekt Údržba moštárny a klubovny Čzs, údržba veřejných prostor, provozní 
náklady na činnost spolku; 12) Ms jizera železný brod, IČo 60252693 – 34 864 kč na 
projekt ochrana zemědělských ploch před černou zvěří – zakoupení 2 ks kazatelen  
a 2 ks přenosných posedů do honitby železný brod; 13) Hana Gromová, 10 000 kč na 
projekt zájezd seniorů – liptovský ján a neschvaluje T. j. sokol Těpeře, IČo 01827716 –  
9 800 kč na projekt rekonstrukce vodovodní přípojky – paušální poplatky 
schvaluje dotace z Programu podpory sociálních služeb v železném brodě na rok 2018  
v rámci 2. termínu výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních 
smluv na tyto dotace: 1) služby sociální péče TerezA, IČo 193771 – 20 000 kč na projekt 
zkvalitnění služeb pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením a s chronickým 
duševním onemocněním; 2) Compitum, IČo 26571129 – 10 000 kč na projekt Terénní  
sAs Compitum 
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z dotačního fondu lb kraje 
č. olP/4075/2018 na projekt „ošetření památných stromů a podpora hnízdění dutinových 
ptáků v železném brodě v roce 2018“ 
souhlasí s uzavřením Memoranda o vzájemné spolupráci na projektu „skautská klubovna 
v betlémské ulici“ s organizací junák – český skaut, středisko Údolí železný brod,  
IČo 60252944 
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „železný brod – zabezpečené 
parkoviště pro sídliště na Vápence (projektová dokumentace) a schvaluje uzavření smlouvy 
s uchazečem ProFes ProjekT spol. s r.o., IČo 46506942 za nabídkovou cenu 435 600 kč  
vč. dPH 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výrobu a montáž sekčních vrat krIsPol k2 rC 2 ks, 
do objektu hasičské zbrojnice v železném brodě čp. 40 se zhotovitelem AzeT Group s. r. o., 
IČo 28717830 za celkovou cenu 248 702,19 kč vč. dPH 
souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 – posun termínu – ke smlouvě o dílo na akci „lávka 
přes jizeru v železném brodě“, schválené na zasedání rM dne 12. 2. 2018 pod usnesením  
č. 24/56r/2018, uzavřené mezi Městem železný brod, IČo 00262633 a společností 
PonTeX, spol. s r.o., IČo 40763439 
souhlasí s předloženou závěrečnou zprávou v rámci projektu sanace areálu bývalé 
továrny exatherm, železný brod., reg. č. Cz.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002493 a závěrem 
supervizora, že práce proběhly podle schválené projektové dokumentace a v intencích 
závěrů a doporučení kd; v průběhu prací nebyla ze strany supervizora zjištěna žádná 
pochybení dodavatele ani odklon od schválené projektové dokumentace 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo obnova povrchů parkoviště na Vápence mezi Městem 
železný brod a Ts města železný brod s. r. o., IČo 27260887 na opravu povrchu parkoviště 
za cenu 1 024 737 kč vč. dPH 
schvaluje věcné břemeno služebnosti pro vlastníky pozemků pč. 664/11 a 664/17  
v k. ú. Chlístov u žel. brodu spočívající v uložení a právu provozovat, opravovat  
a udržovat inženýrské sítě a služebnosti stezky, průhonu a služebnosti cesty na pozemcích  
pč. 888/4 v k. ú. bzí u žel. brodu a pč. 729/1 v k. ú. Chlístov u železného brodu a schvaluje 
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uzavřít budoucí smlouvu o zřízení služebnosti mezi Městem železný brod, IČo 00262633  
a A. Vajdákem a V. Hlaváčkovou 
schvaluje zřízení služebnosti stezky, průhonu a služebnosti cesty na části pozemku  
pč. 1575/2 a služebnost stezky, průhonu a služebnosti cesty a nebudování terénních výstupů 
od paty opěrné zdi tvořící součást místní komunikace dle GP 423-19b/2018 
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-4013895/
Vb/02, mezi Městem železný brod a společností Čez distribuce, a. s., IČo 24729035, která 
je zastoupena společností VAMA s. r. o., IČo 47287926, na pozemky pč. 1599 a 1677/3  
v k. ú. železný brod 
schvaluje zřízení věcného břemene na části ppč. 1581 v k. ú. Hr. Horka pro Čez distribuce, a. s.,  
ve smyslu: na dotčenou nemovitost umístit, zřídit, provozovat, opravovat, udržovat, 
činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu a modernizaci součásti distribuční soustavy  
a schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti a smlouvy o právu stavby číslo IP-12-4008496/Vb/2, mezi Městem železný 
brod a společností Čez distribuce, a. s., která je zastoupena společností eMj s. r. o.,  
IČo 27268632, na pozemek pč. 1581 v k. ú. Hrubá Horka 
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-4015158/
Vb/02, mezi Městem železný brod a společností Čez distribuce, a. s., která je zastoupena 
společností rYdVAl-elekTro a. s., IČo 25840819, na pozemky pč. 1599, 1677/3, 1597/1 
v k. ú. železný brod 
schvaluje záměr pronájmu pozemků pč. 2065/1 – ost. pl. o výměře 17 226 m2, pč. 2065/2 – 
ost. pl. o výměře 375 m2, pč. 2066/1 – ost. pl. o výměře 713 m2, pč. 2067 – ost. pl. o výměře 
1 694 m2, pč. 3368 – ost. pl. o výměře 216 m2, vše v k. ú. železný brod 
schvaluje záměr pronájmu prostoru k podnikání v budově Masarykova čp. 500, která je 
součástí pozemku pč. 785 v k. ú. železný brod, za účelem pořádání prodejních akcí pro 
veřejnost v roce 2019
bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu č. 15, na Vápence 770; nájem skončí  
v souladu s § 2279 odst. 2 zák. č. 89/2012 sb., občanský zákoník nejpozději dnem uplynutí 
dvou let od okamžiku přechodu nájmu 
schvaluje prominutí 50 % dlužného penále za byt č. 3, Příčná 334, za podmínky, že bude 
uhrazen v plné výši dluh na poplatku za odpady. 
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 
nesouhlasí s udělením výjimky ze směrnice města železného brodu pro přidělování  
a pronajímání bytů ve vlastnictví města 

Volby do zastupitelstev obcí a do senátu Parlamentu České republiky
dle rozhodnutí prezidenta republiky č. 85/2018 sb. ze dne 23. 5. 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 

 odbor vnitřních věcí
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voleb do senátu Parlamentu Čr by po té proběhlo v pátek 12. 10. 2018 v čase 14–22 hodin 
a v sobotu 13. 10. 2018 v čase 8–14 hodin. 
Měú Železný Brod má pro volby do zastupitelstev obcí a do senátu Parlamentu ČR 
zřízeno 9 volebních okrsků, a to následovně: 
1) radnice (budova „A“) Měú Železný Brod, náměstí 3. května 1, železný brod
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – Malé náměstí; náměstí  
3. května; ul. betlémská; družstevní; Františka balatky a č. e. 27; Hluboká; Horecká; Husova; 
jirchářská; křížová; na stráni a č. e. 92; nábřeží obr. míru a č. e. 10 a čp. 229, 826, 827; 
Školní; V Trávníkách a čp. 177; zahradnická; železná a čp. 82; běliště – čp. 57, 185; na 
Mýtě – čp. 290; nad skalkou – čp. 36, 573, 828, 891; U Valchy – čp. 31, 32, 67, 178; záskalí 
– č. e. 95, 115 a čp. 152, 224, 304, 305, 397; V Šachtách – čp. 822; 
2) zasedací místnost bytového podniku, Příčná 350, železný brod pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ul. Chvalíkovická; jarní; Průmyslová a čp. 841, 890, 
898, 905; Příčná; slunečná a čp. 188; smetanovo zátiší; stavbařů a čp. 331; Štefánikova; 
Těpeřská a čp. 721; U stavidel; Vaněčkova; Vlastimila rady; dvírka – č. e. 1, 17, 18, 19, 
34, 35, 36, 46, 70, 122 a čp. 39, 102, 228, 238, 266, 291, 499, 553, 556; spořilov – čp. 572 
a 574; Vrší – č. e. 87, 108 a čp. 58, 233, 239, 241, 277, 281, 330, 360, 479, 549, 745, 746, 
781, 786, 788, 837, 848, 861, 863; záškolí – čp. 195, 254, 255;
3) sokolovna, Masarykova 500, železný brod pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni  
k trvalému pobytu – ul. brodecká; jiráskovo nábřeží; koberovská; komenského; Masarykova; 
Pelechovská; Poštovní; Příkrá; sokolská; svahová; brodec – č. e. 80 a čp. 222, 506, 579, 
639, 640, 642, 646, 692; dále č. e. 3, 8, 15, 21, 22, 37, 40, 41, 68, 69, 81, 89, 91, 94, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 
120, 123 a čp. 107, 116, 165, 198, 212, 226, 227, 289, 295, 296, 297, 301, 310, 318, 321, 
322, 349, 371, 398, 483, 504, 592, 658, 659, 660, 661, 663, 665, 666, 667, 674, 676, 819, 
824, 882, 904,909 (tj. místní názvy Hona, Hamerčice, kopanina, Mundálov, Pod Hrobkou, 
Popluž, Propastný, Poušť, rovně, skalička, Štípek, závodí)   
4) sVČ Mozaika, jiráskovo nábřeží 366, železný brod pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu – ul. na Vápence; nádražní; Pelechov a č. e. 2
5) sokolovna, Hrubá Horka 55, železný brod pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni  
k trvalému pobytu Hrubá Horka; Malá Horka
6) budova bývalého občanského výboru, Horská kamenice 74, železný brod pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – Horská kamenice
7) Hasičská zbrojnice, Jirkov 2, železný brod pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni  
k trvalému pobytu – jirkov; střevelná
8) Hasičská zbrojnice, Těpeře 68, železný brod pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu – Chlístov; Těpeře
9) Dům s pečovatelskou službou, bzí 82, železný brod pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu – bzí; splzov; Veselí
Voliči ve volbách do zastupitelstev obcí bude umožněno hlasování po té, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství Čr, popř. státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni 
volit na území Čr. Voliči ve volbách do senátu Parlamentu Čr bude umožněno hlasování 
po té, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství Čr. Volič volící ve volbách do senátu 
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na platný voličský průkaz, předloží tento průkaz spolu s průkazem totožnosti a komisi jej 
odevzdá. neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. Upozorňujeme proto voliče, aby včas zkontrolovali platnost svých průkazů 
totožnosti. k zajištění pořádku a důstojného průběhu voleb ve volební místnosti je volič 
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. každý volič je povinen 
odebrat se před hlasováním do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu 
okrsková volební komise hlasování neumožní. občané, kteří se ze zdravotních důvodů 
nemohou dostavit do volební místnosti a chtějí hlasovat, nechť se přihlásí na tel. č. 483 333 953  
nebo e-mailu: k.velickova@zelbrod.cz, případně mají možnost nahlásit tuto skutečnost ve 
dnech voleb přímo ve svém volebním okrsku, a budou navštíveni členy okrskové volební 
komise s přenosnou volební schránkou. 
Hlasovací lístky budou občanům města doručeny nejdéle 3 dny před dnem voleb podle 
adresy trvalého pobytu, ve dnech voleb budou k dispozici ve volebních místnostech. Pro 
voliče, kteří mají veden trvalý pobyt na adrese MěÚ železný brod, náměstí 3. května 1,  
budou hlasovací lístky připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 202 MěÚ železný brod  
(1. p. budovy radnice „A“), kateřina Veličková – přestupky, volby. V souvislosti s doručováním 
hlasovacích lístků upozorňujeme občany, že pokud nemají řádně označeny příjmením 
poštovní schránky, doručovatelé pak nejsou schopni hlasovací lístky vhodit do 
příslušné poštovní schránky, a mají pokyn v takových případech zanechat je na jiném 
vhodném místě, toto se týká hlavně panelových a bytových domů ve městě. Hlasovací 
lístky pro případné II. kolo voleb do senátu se občanům nedoručují, budou k dispozici jen 
ve volebních místnostech.   
stálá služba a vydávání oP ve dnech konání volby 
Ve dnech konání voleb do zastupitelstev obcí a do senátu Parlamentu Čr, tj. v pátek  
5. 10. 2018 v čase 14–22 hodin a v sobotu 6. 10. 2018 v čase 8–14 hodin (v případě II. kola 
voleb do senátu ve dnech 12. a 13. 10. 2018), bude na MěÚ v železném brodě zřízena 
stálá služba na tel. č.: 483 333 953, v případě jakýchkoliv dotazů ohledně voleb či zařízení 
přenosné volební schránky se na toto číslo neváhejte obracet. 
zároveň bude zajištěno vydávání tzv. občanských průkazů typu blesk bez strojově 
čitelných údajů pro případ zjištění neplatnosti průkazu totožnosti, kterým se volič musí 
před hlasováním prokázat. Vydávání občanských průkazů typu blesk bude zajišťovat 
paní Ivana ouhrabková, tel. č.: 483 333 960, k vydání je třeba dvou aktuálních fotografií 
a předložení neplatného občanského průkazu, vydání nepodléhá poplatku a takto vydaný 
občanský průkaz má platnost 1 měsíc.

kateřina Veličková, oVV – úsek přestupků a voleb

Podzimní termín odebírání objemných komunálních odpadů
Ve sběrném dvoře se od poplatníků do systému odpadového hospodářství města odebírají 
objemné komunální odpady v množství maximálně 50 kg na poplatníka a rok, přičemž 
hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost 
odpadů je zpoplatněna dle platného ceníku. 

 odbor životního prostředí
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RADnICE InFoRMUJE

dále se od poplatníků zdarma odebírají objemné komunální odpady, katalogové číslo 
200307 2× ročně v předem stanovených termínech bez ohledu na množství. Termíny jsou 
stanoveny na jaře a na podzim. 
Podzimní termín je stanoven na pátek 19. 10. a sobotu 20. 10. 2018. V pátek je pracovní 
doba 9–18 hodin, v sobotu 9–12 hodin. jiné druhy odpadů budou i v tomto období 
zpoplatněny dle platného ceníku.
odebírání odpadů zdarma bude jen od poplatníků (fyzických osob) zapojených do systému 
odpadového hospodářství v železném brodě. občané jiných obcí, právnické osoby a fyzické 
osoby oprávněné k podnikání vše zaplatí dle platného ceníku. 
z důvodu zákonem nařízené provozní evidence bude veškerý odpad evidován nejen, co 
do množství, ale i s adresou osoby, která ho dovezla. Proto žádáme občany o trpělivost při 
vyřizování administrativních záležitostí, pokud se najednou dostaví více lidí. 

M. Pala, vedoucí ožP

Hledáme náhradní rodiče pro opuštěné děti 
opuštěné děti nepoznaly život ve fungující rodině. odborníky 
jsou tyto děti označovány jako děti ohrožené, neboť pro svůj 
další vývoj vyžadují zvýšenou péči a pozornost. Často byly 
vážně zanedbávány, někdy i týrány a zneužívány, chybí jim 
pocit bezpečí blízkého, rodinného prostředí. V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném 
a harmonickém prostředí své rodiny. nemůže-li dítě vyrůstat ve vlastní rodině, je na místě 
hledat optimální formu náhradní výchovy, což může být pěstounská péče. Mohli byste být 
náhradními rodiči-pěstouny?
V regionu železnobrodska doprovází osPod celkem 20 rodin, které pečují o děti, o které se 
nemohou starat z různých důvodů jejich vlastní rodiče. jsou to pěstounské rodiny a v nich je 
pečováno celkem o 26 dětí. další opuštěné děti čekají v dětských domovech a jejich přáním 
je najít „svou“ náhradní rodinu, kde by byly šťastny. 
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? V rámci kampaně 
libereckého kraje „Mít domov a rodinu“ proběhne v týdnu od 15. do 21. října 2018 již 
druhý ročník Týdne náhradního rodičovství, kdy budou jednotliví členové Pracovní skupiny 
pro Vyhledávání náhradních rodičů pořádat akce informující o možnostech náhradního 
rodičovství. Aktivitou osPoD Železný Brod bude pro tentokrát beseda pro zájemce 
na téma „náhradní rodinná péče“, která se uskuteční ve čtvrtek 18. 10. 2018 od  
13 do 15.30 hodin. setkání proběhne na adrese náměstí 3. května 1, Železný Brod,  
v zasedací místnosti budovy „B“ Měú (3. patro). Více informací: MěÚ železný brod, 
odbor sociálních věcí: Mgr. Halamová 728 17 126, bc. jarešová 777 718 903.

bc. eva sasková, vedoucí sociálního odboru

 odbor sociálních věcí
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hádanka

Informujeme
na začátku července přijala MP oznámení o muži, který naproti hotelu Veselý rozbíjel 
stojící vozidlo. Hlídka na místě zadržela 28letého muže, který nebyl schopen prokázat 
svoji totožnost a jevil známky nepříčetnosti. Tento stav si přivodil, jak se později ukázalo, 
nadměrným požitím alkoholu a drog. na místo byla přivolána PČr, která provedla ztotožnění 
muže. dále bylo zjištěno, že si poškodil své vlastní auto. Muž byl převezen na detoxikaci do 
psychiatrického oddělení liberecké nemocnice.
během prázdnin odchytla MP 36 toulavých nebo zraněných zvířat. jednalo se nejen o psy  
a kočky, ale i o káně, volavku, korelu, kunu a mnohá další.
během prázdnin asistovala MP u 24 dopravních nehod. V jednom případě strážníci vyprostili 
zraněného muže, který spadl s vozidlem do žernovníku. následně mu poskytli první pomoc 
a předali ho do péče lékařů.
během prázdnin strážníci zasahovali 15 krát v situaci, kdy agresivní jedinci pod vlivem 
alkoholu ohrožovali sebe a své okolí. Všichni skončili na záchytné stanici nebo v policejní 
cele. V sedmi případech se jednalo o ženy. 
o prázdninách strážníci asistovali u závodu horských kol v Těpeřích a při Memoriálu Václava 
Veleho v železném brodě.
Celkem v červenci a srpnu 2018 MP zaznamenala 734 událostí, k nimž provedla  
219 právních úkonů, 14 z nich bylo vyřešeno příkazem na místě, 32 bylo řešeno ve spolupráci 
s policií Čr. Šest případů bylo předáno k dořešení správnímu orgánu. zbytek případů byl 
vyřešen napomenutím nebo se jednalo o žádosti o pomoc nebo o případy, které nemají 
trestněprávní charakter. 

velitel MP sstr. Hriník Pavel
kontakty na MP: velitel: e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz, 
operační: e-mail: mestska.policie@zelbrod.cz, mob.: 602 646 188 – nepřetržitě!

 Městská policie Železný Brod

detail vstupních dveří do budovy „b“ městského úřadu 
poznalo pouze šest osob. dvě vstupenky na shoes jana 
krause získala paní kamila klapková. Gratulujeme. 
Také detail říjnové hádanky lze objevit přímo na náměstí  
v železném brodě. Věříme tedy, že se všichni pořádně 
rozhlédnete a své správné odpovědi zašlete na e-mail:  
info@zelbrod.cz nebo zatelefonujete na tel. 483 333 999  
(TIC železný brod) nejpozději do 10. dne daného měsíce. 
Hrajeme o dvě vstupenky do divadla na představení 
limonádový joe (20. 10.). originální barevnou fotografii 
si můžete prohlédnout na www.zeleznybrod.cz v sekci 
železnobrodský zpravodaj/Hádanka – fotografie. 
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TURIsTICKÉ InFoRMAČní CEnTRUM ŽB

nová sezona z Metropolitní opery v new Yorku

Předprodej vstupenek

Představujeme vám v titulech celý program, abyste se spolu s našimi stávajícími abonenty 
měli na co těšit. zahajovací opera G. Verdiho: Aida (6. 10. v 18.45 hod.) s Annou netrebko  
v hlavní roli bude zlatým hřebem. následovat budou – biblické milostné drama  
C. saint-saens: samson a Dalila (20. 10. v 18.45 hod.) a G. Pucciniho zpěvná opera, 
v níž se proslavila ema destinová, Děvče ze západu (27. 10. v 18.45 hod.). dále zazní  
n. Muhlyho: Marnie (10. 11.), G. Verdiho klasická opera la Traviata (15. 12.), málo hraná 
Adriana lecouvreur (12. 1.) z pera F. Cilea, opět v hlavní roli s Annou netrebko. Těšit se 
můžete také na G. bizetovu: Carmen (2. 2.), G. donizettiho: dceru pluku (2. 3.) a na jednu  
z r. Wagnerových oper z cyklu o prstenu nibelungů: Valkýra (30. 3.). sezónu uzavře 
moderní dílo francouzského skladatele F. Poulence o tragickém osudu řádu karmelitánek 
Dialogy Karmelitek (11. 5.).
kromě několika standartních titulů oper uvidíme a uslyšíme i ty vzácné a málokdy 
předváděné. rozhodně se Met opět postará o povznesení vrcholné kultury na této vyprahlé 
hudební půdě, jak v představování výjimečných hlasů, tak i ve výpravě a orchestrálním 
přednesu. nemusíme jezdit do new Yorku, protože celá tato krása je přenesena moderní 

nově v prodeji je tento 
stolní kalendář na rok 
2019.

stále probíhá předprodej vstupenek na všechna divadelní představení podzimní sezóny do 
Městského divadla železný brod. Při koupi vstupenek lze zároveň získat Věrnostní divadelní 
deník, který je novinkou pro tuto divadelní sezonu. je určen těm, kteří rádi chodí za kulturou. 
Při zakoupení vstupenky na kterékoliv představení vám do vašeho deníku zapíšeme,  
k příslušné kategorii jeho název a přidáme turistické razítko. s každou vaší další návštěvou 
získáváte větší možnost využití bonusů na různá představení ve dvou kategoriích. kategorie 
I. jsou všechna dětská, školní a ochotnická představení s výší vstupného do 99 kč. V kategorii 
II. jsou divadelní představení s výší vstupného nad 100 kč. Tyto bonusy pro sezonu 2018/19 
můžete využít na libovolná představení podle vašeho výběru. deník je poděkováním za 
věrnost divadlu a je nepřenosný. V prodeji jsou také vstupenky na koncerty do bozkovské 
sokolovny: 13. 10. Tři sestry (300 kč) a 3. 11. komunál a debill Heads.

otevírací doba v říjnu: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin, so: 9–12 hodin. 
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MĚsTsKÉ DIVADlo

Informační centrum roku 2018

semínkovna

Anketa, jejímž vyhlašovatelem je Asociace turistických informačních center Čr  
a provozovatelem Vydavatelství kAM po Česku, zná své vítěze. během celého léta jste 
mohli hlasovat i pro naše TIC. Touto cestou tedy děkujeme všem, kteří ocenili kvalitu našeho 
TIC a svým hlasem nám pomohli v této prestižní anketě získat za liberecký kraj krásné 
druhé místo s celkovým počtem 206 hlasů. děkujeme. První místo získalo rTIC Turnov se 
429 hlasy a na třetím místě se umístilo jkIC jablonec nad nisou s 81 hlasy. 
Více na www.kampocesku.cz.

semínkovna, která byla založena na jaře v našem TIC je místem pro bezplatnou výměnu 
semínek. Všechna umístěná semínka našla svého zahrádkáře a nyní je čas, aby se opět 
bedýnka se semínky pro výměnu naplnila. Přineste nám své přebytky semínek. Přijďte 
se pochlubit, jak se semínkům dařilo a jestli vám přinesla nějakou úrodu. budeme rádi za 
jakákoliv obyčejná i atraktivní, neobvyklá semínka květin a zeleniny. Pro podporu přírodního 
zahradničení vše pečlivě rozdělíme do sáčků a popíšeme pro další zahradnickou sezónu. 

Fotosoutěž Brody v Brodě 2018
ke dni 30. září byla ukončena fotografická soutěž, kterou vyhlašuje Fotostředisko Havlíčkův 
brod ve spolupráci s městy, jež mají v názvu slovo „brod“. děkujeme všem, kteří se do 
projektu zapojili a poslali své fotografie. V měsíci říjnu zasedne odborná porota, která  
v každé kategorii vybere tři vítěze, o nichž vás budeme informovat v následujícím zpravodaji. 
soutěžní fotografie budou zveřejněny na www.fotobrody.cz.  

za Fotostředisko Havlíčkův brod květa lutnerová

o ŽIVoTĚ JEDnÉ REPUBlIKY
čtvrtek 4. října od 19 hodin 

společné divadelní představení základních uměleckých škol libereckého kraje k oslavám 
100. výročí od založení Československa… 

Více o této mimořádné podzimní události na str. 22.

technikou do semilského kina jitřenka. doprava do semil je možná vlakem či autobusem  
a zpět do železného brodu je zajištěn svoz. kino jitřenka se postará opět o prvotřídní prostředí  
a služby během představení, včetně pohoštění během první a poslední opery. dopřejte sobě 
i vašim rodinným členům jedinečné neopakovatelné hudební zážitky. Těšíme se na naše 
stálé přátele i na nové fandy krásné hudby, kteří chtějí vybřednout z primitivního hluku tak 
zvané moderní hudby. Vstupenky se zajištěnou zpáteční dopravou za 350 kč a podrobné 
programy jsou k dostání na TIC železný brod. 

jaroslav kalfus
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MĚsTsKÉ DIVADlo

PoHáDKY Z KošíKU 
středa 17. října od 10 hodin

netradiční zpracování třech známých pohádek (Šíleně smutná princezna, strašidýlko 
emílek a Čert a káča) v podání divadla semTamFór slavičín. Výlet do nitra pohádek, ve 
kterých návštěvníci divadla mohou pomoci uzdravit smutnou princeznu, přemoci nelítostnou 
Paní Hvozdů, projít peklem anebo zažít další zábavná dobrodružství... 
Více na www.semtamfor.cz. Pohádka je vhodná pro děti z MŠ a děti s rodiči na Md. 

Vstupné 40 Kč

slAVnosTní KonCERT K VÝRoČí sTo lET REPUBlIKY  
pátek 26. října od 18 hodin 

koncert v podání žáků zUŠ železný brod navazuje na oslavy spojené s výročím a bude 
následovat po vernisáži výstavy sto let republiky. Více na str. 14.

VÉVÉVÉ.ČEsKosloVEnsKo.Cs  
středa 24. října od 8.30 hodin 

Hra v podání divadla Vyšehraní o rozpadu rakousko-Uherské monarchie a vzniku 
samostatného Československa. Průřez důležitých historických momentů do roku 1992. 
Herci zpívají a tančí a každá píseň či tanec dokresluje danou etapu vývoje naší země. 
setkáte se s historickými postavami císaře Franze josefa, T. G. Masaryka, karla Hašlera, 
Adolfa Hitlera, Václava Havla a mnoha dalšími. Hra má děj, informace, dynamiku i interakci 
s diváky. Více na www.jedemekvam.eu. 

Vstupné 50 Kč

BoEIng – BoEIng AnEB TŘI lETUšKY V PAŘíŽI  
pondělí 12. listopadu od 19 hodin 

Francouzská rozverná situační komedie Marca Camolettiho, kde lásky přilétají a odlétají 
v hlavních rolích s evou Perkausovou a Miroslavem Šimůnkem (tváře TV Prima) v podání 
divadla divadlo radka brzobohatého Praha.
Alexander je úspěšný pařížský architekt, kterému monogamie nic neříká. svůj milostný život 
koordinuje s letovým řádem, který se zdá být dokonalý. A jaké „trhlinky“ se objeví v letovém 
řádu? To se dozvíte při samotném divadelním představení... dále hrají: bára Mottlová, eva 
burešová, Vojta efler a Hana Gregorová / Miluška bittnerová. Více na www.divadlorb.cz. 

Vstupné 330 Kč (předprodej probíhá v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz)

DoKUD nás MIlEnKY nERoZDĚlí  
středa 12. prosince od 19 hodin

brilantní situační komedie erica Assouse plná zvratů a záměn o tom, kolik milenek je 
zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého manželství v hlavní roli s Veronikou Freimanovou 
a Vladimírem kratinou v podání divadla divadlo Praha.
rosálie a Francis rekapitulují své dosavadní manželství a určitě by se shodli na tom, že 
jsou spolu šťastni, kdyby se právě neprovalilo, že Francis žije dvojí život. Celá rodina se 
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ocitá v komickém zmatku, rosálie vrací odvetný úder, dceři se za podivných okolností hroutí 
manželství a další postavy celý děj ještě dál humorně zamotávají.
dále hrají: jana bernášková (dcera), kateřina lojdová (milenka) a luděk nešleha (Tom). 
Více na www.divadlopalace.cz. 

Vstupné 330 Kč (předprodej probíhá v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz)

 Ds TYl Železný Brod

spolek divadelních ochotníků TYl uvede v sobotu 20. října 2018 od 
19 hodin premiéru westernu jiřího brdečky limonádový Joe. Ve hře, 
kterou režíruje Tomáš kesner, uvidíte a uslyšíte: jáchyma kořenského, 
Veroniku jiřenovou, Štěpánku borovičkovou, oldu Hudského, Michala 
kočvaru, luboše Hudského, Ivu kesnerovou, kateřinu Hartlovou, libora 
bryknara, Helenu Mališovou, Milenu Procházkovou, zlatku Adámkovou, 
jakuba ráma a karla svobodu. Hudbou bude představení provázet Marie jiřenová, text 
budou sledovat naďa janková a dana seidlová a o světla se postará Mirek Hanka. 
Ve čtyřicátých letech minulého století napsal mladý jiří brdečka westernovou hříčku 
limonádový joe, kterou vtipně reagoval na tehdejší módu dobrodružných románů do kapsy. 
V následujících letech text upravil do podoby divadelního scénáře a později ve spolupráci  
s oldřichem lipským i do podoby scénáře filmového. Film o neohroženém ochránci zákona 
se slabostí pro limonádu se stal společně s dalšími díly autorské dvojice lipský/brdečka (mj. 
Adéla ještě nevečeřela či Tajemství hradu v karpatech) domácí klasikou, která ani po více 
než padesáti letech neztratila svoji hodnotu. naše nové představení vychází ze scénické 
úpravy původního zdramatizovaného textu, kterou pro divadlo AbC v roce 2001 připravila 
kateřina Fixová. 
V sobotu vás tedy srdečně zveme do divadla. o den dřív v pátek 19. října vás však 
chceme pozvat také do kina, kde se od 19 hodin uskuteční promítání filmu Universum 
Brdečka za účasti jeho režiséra, pana Miroslava Janka. Určitě se přijďte podívat. 
Předprodej vstupenek na obě výše uvedená představení probíhá v TIC železný brod za  
80 kč, jednotlivě lze představení navštívit za 50 kč.

za ds TYl Tomáš kesner

Víkend s Jiřím Brdečkou aneb zveme vás do divadla a do kina

 sTUDIo HAMlET Železný Brod

Z Brodu do Brodu
V úterý 23. října 2018 opět jedeme do Českého brodu. V červnu 2014 v kině svět vystoupila 
zdislava bohuslavová a jana Hejret Vojtková s představením na útěku. bylo to vlastně 
první představení našeho divadla. V letošním roce sem zavítáme s představením spolu. Po 
čtyřech letech se tak vracíme do českobrodského kina, ze kterého se po rekonstrukci stal 
multifunkční prostor s názvem kulturní dům svět. Moc se těšíme na známé i nové tváře ze 
spřáteleného brodu.

Iva Chaloupková

MĚsTsKÉ DIVADlo

KRAJ1810_tisk_180914.indd   4 14. 09. 18   7.31
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otevírací doba v říjnu: sobota–neděle: 13–16 hodin; v jiný termín a čas vám rádi výstavu 
otevřeme na požádání v TIC železný brod. Vstupné: 20 kč a 10 kč.

PRVní TŘI ZE sAlonU IV.
6.–21. 10., vernisáž se uskuteční v pátek 5. 10. od 17 hodin

Výstava vítěze úspěšné výstavy salon, který záměrně stírá rozdíly mezi profesionály a laiky. 
Výstava je určena všem kreativcům, kteří tvoří z vlastního přesvědčení – a to bez ohledu 
na zvolenou výtvarnou techniku. Vždy je k vidění velké množství obrazů, grafik, kreseb, 
fotografií, koláží, plastik, produktového designu a jiných uměleckých artefaktů. během 
konání výstavy probíhá veřejné hlasování o nej. dílo. Autor s nejvyšším počtem hlasů 
získává možnost realizovat v galerii samostatnou výstavu. jelikož v loňském roce zvítězila 
paní Vlasta koldovská, která by svými díly nezaplnila celý prostor galerie, rozhodli jsme se 
dát šanci i dalším dvěma umělcům, kteří se umístili na stupních vítězů. k vidění tak budou 
díla (kresby na kamenech) od paní romany sirotové-janíkové a obrazy indiánů od Matyáše 
beránka, kteří se se shodným počtem hlasů umístili na třetím místě. Autorka porcelánových 
karetek paní Tereza eisnerová, která získala stříbrné místo, se z časových důvodů výstavy 
nezúčastní.

PAnoVníCI ČEsKÝCH ZEMí A JEJICH MAnŽElKY 
nA RElIÉFníCH oBRAZECH JARMIlY HAlDoVÉ

1. 12. 2018–12. 1. 2019, vernisáž se uskuteční v pátek 30. 11. od 17 hodin
jelikož v listopadu uplyne 640 let od smrti krále karla IV., rozhodli jsme se k tomuto výročí 
připravit výstavu reliéfních obrazů s panovníky českých zemí od řezbářky jarmily Haldové. 
jarmila Haldová je nejen řezbářka, ale také ilustrátorka a malířka. V současné době žije 
v orlickohorském sedloňově. její tvorba je spjata s historickými, literárními a hudebními 
náměty a zaměřuje se také na betlémy. její postavičky jsou ukázkou řezbářského umění  
a jsou zdobeny krásnými sytými temperovými barvami. 

sTo lET REPUBlIKY
27. 10.–25. 11., vernisáž se uskuteční v pátek 26. 10. od 17 hodin

Po zahájení výstavy bude jako součást vernisáže od 18 hodin následovat v městském 
divadle slavnostní koncert v podání žáků ZUš Železný Brod, kterým toto jedinečné 
výročí naší republiky oslavíme.
Výstava připomíná vyhlášení samostatného československého státu 28. října 1918, včetně 
příčin a důsledků, které ke vzniku Československa vedly. 
Výstava rovněž ukáže politické, hospodářské a sociální proměny v době 1. světové 
války, vznik československých legií v rusku, Francii a Itálii. Připomenuty budou též boje  
o územní integritu mladé republiky v letech 1918–1919, kdy muselo být pohraničí, slovensko  
a Těšínsko vybojováno. Část výstavy bude věnována dobovým regionálním dějinám, 
včetně působení železnobrodské setniny na Tanvaldsku nebo návštěvě prezidenta Tomáše  
G. Masaryka v Pojizeří. Výstava v souhrnu představí tuto významnou dějinnou etapu 
s využitím sbírkových předmětů muzea a ukáže významné fenomény doby i poněkud 
zapomenuté detaily.

MĚsTsKá gAlERIE Vl. RADY

14



MUZEUM A gAlERIE DETEsK

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 žďárská, david Hanvald, david Mazanec a Tomáš rýdl. 

JIŘí RYBA – sKlEnĚná PlAsTIKA
Až do 18. listopadu je galerie vyhrazena taveným plastikám sklářského výtvarníka jiřího ryby. 
jiří ryba se narodil 8. září 1938 ve staré Pace, v období 1953–1957 navštěvoval střední 
uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v železném brodě. V rámci studia se věnoval jednak 
oboru skleněná mozaika u prof. žáka a tavené plastice u prof. Černého. Ten později přizval 

JAn VoBĚREK – MEDŽUgoRJE 
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.

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 říjnu je otevřena: úterý–neděle v čase 9–12 a 13–16 hodin. 
Vstupné na výstavu je v rámci vstupného od muzea.

sklářská expozice o historii sklářské výroby na železnobrodsku, s galerií světově známých 
výtvarníků jaroslavy brychtové a stanislava libenského, se nachází v budově spořitelny na 
náměstí 3. května. 
V říjnu je otevřena: úterý–neděle v čase 9–12 a 13–16 hodin. 
Vstupné na výstavy je v rámci vstupného do muzea. 

Železný Brod, náměstí 3. května 2, otevřeno: denně 9–17 hodin
Muzeum nabízí návštěvníkům především stálou sbírku zejména autorských 
objektů předních výtvarníků, tvůrců železnobrodské sklářské slávy. doplněna 
je kvalitními příklady výrobků místních sklářských firem do roku 1948.
samostatné oddělení mapuje vývoj železnobrodských skleněných figurek.

jakub kalousek

MĚsTsKÉ MUZEUM V ŽElEZnÉM BRoDĚ
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KC KIno ŽElEZnÝ BRoD

MUZEUM A gAlERIE DETEsK

mladého rybu ke spolupráci nejprve jako asistenta 
ve škole, později jako spolupracovníka při tvorbě 
pro výrobní družstvo Maják. V té době se tavená 
plastika už stala vyhledávaným vývozním artiklem  
a právě tam vzniklo asi 70 unikátů signovaných 
oběma spoluautory. Po roce 1979 se jiří ryba 
osamostatnil a v roce 1986 vybudoval ateliér  
v lomnici nad Popelkou, kde také bydlí. V roce 
2008 byl jmenován čestným občanem rodné staré Paky. Výstava je zároveň připomínkou 
umělcova významného životního jubilea.
od 23. 11. se můžete těšit na výstavu šperků a obrazů Jiřího Urbana.

Vybíráme z programu kina
říjnový program kina bude stejně pestrý jako listí na stromech, nicméně zde si dovolím 
představit dva konkrétní snímky, které svým tématem skvěle zapadají do společenské 
situace, v níž se v tomto měsíci ocitneme. 
začátek měsíce, kdy se v naší zemi konají další demokratické volby, bude patřit životopisnému 
dramatu Toman (5. 10.) režiséra a producenta ondřeje Trojana o jedné obecně nepříliš 
známé, přesto velmi zajímavé postavě českých poválečných dějin - zdeňku Tomanovi. bude 
to pravdivý příběh rozporuplné osoby šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil 
vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka s obrovskou mocí  
a zásadním úkolem: sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby. A Toman peníze sehnat 
uměl. Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina, vydírání, kasírování válečných zločinců  
i jejich obětí. neštítil se ničeho. Cena, kterou za svou kariéru zaplatil on i jeho blízcí, byla 
pak vysoká. Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky 1945 – 48, a příběh člověka,  
o kterém se nikdy nemluvilo.
na samotném konci měsíce, kdy si budeme připomínat sté výročí vzniku republiky, pak  
s velkým očekáváním nasazujeme snímek Hovory s TGM (30. 10.), který vychází z jednoho 
z nejslavnějších rozhovorů naší historie. Příběh se odehrává během jednoho podzimního 
dne roku 1928. kniha, která vznikala celý rok, je konečně hotová. karel Čapek proto vyhledá 

v zámecké zahradě prezidenta Masaryka a chce 
mu nabídnout část honoráře za knihu jejich hovorů, 
která vzniká k 10. výročí stále mladé republiky. 
Prezident ale není v dobrém rozmaru, jeho dcera 
mu totiž zakázala knihu vydat. Toto setkání nebude 
snadné.
Podrobné informace o celém programu hledejte na  
www.kinobrod.cz.

david Pešek
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sTUDIo lHoTsKÝ A HosTÉ  
do 31. prosince

Železný Brod, Kotelna (Průmyslová 912)
jedinečnou výstavu sklářského výtvarníka zdeňka lhotského a jeho hostů si můžete 
prohlédnout po telefonické dohodě na mob.: 775 248 885. o tvorbě tohoto sklářského 
výtvarníka byla v letošním roce vydána kniha Pluralita Identity – Tvorba zdeňka lhotského, 
kterou si můžete zakoupit na TIC železný brod. Více na www.zdenek-lhotsky.com. 

ČTEní V KAVáRnĚ CAFE CoFIEl  
úterý 2. října od 18 hodin

srdečně vás zveme na netradiční procházku historií našeho města, kterou si zprostředkujeme 
čtením z městských kronik.

středa 24. října od 18 hodin
Čtením z knihy karla Čapka: Hovory s TGM společně oslavíme sté výročí naší republiky.

Pořádá spolek Trávnice z. s.

DAlší PoZVánKY ZE ŽB A oKolí

HRáTKY s PAMĚTí  
úterý 16. října 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. následující termíny jsou: 20. 11. a 11. 12. 2018.

Vstupné 15 Kč

o ŽIVoTĚ, lásCE, VZTAZíCH I ZDRAVí 
čtvrtek 11. října od 17.30 hodin

KC Kino Železný Brod
Přednáší Ing. Miroslav Hrabica o tom, jak žít a šťastný i zdravý být. 

Vstupné 100 Kč, předprodej v TIC Železný Brod.

sToPEM ZáPADní AFRIKoU  
pondělí 22. října od 18 hodin

KC Kino Železný Brod
„kolikrát se mi již stala takováto událost: dítě vykulí oči, otevře údivem pusu a doslova 
zkamení. Až se po chvíli z šoku vzpamatuje, rozbrečí se a upaluje za maminkou – jen tam 
je v bezpečí, vždyť právě poprvé v životě uvidělo bělocha,“ říká s úsměvem dobrodruh  
a cestovatel Ing. Martin košťál. dodnes je cestování po Africe tím největším zážitkem, protože 
na mapě stále leží bílá místa, kam evropané vkročili jen velmi ojediněle. A to se v plné míře 
týká i nejkrásnějších zemí západní Afriky – senegalu, Mali a Guiney bissau! Při přednášce 
budou odhalena videa z opravdové senegalské vesnické slavnosti a jistě 
přijde řeč i na místní zdravotnictví, kde se dobrodruh léčil z malárie.

Pořádá IKs Železný Brod
Vstupné dobrovolné
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MĚsTsKá KnIHoVnA

DAlší PoZVánKY ZE ŽB A oKolí

V rámci akce Týden knihoven, který se uskuteční v termínu 1.–5. října 
nabízíme: možnost registrace nových čtenářů na 1 rok zdarma, odpuštění 
poplatků za upomínky, vyřazené knihy zdarma, výstavku knih a dokumentů  
s tématikou regionální historie a soutěž pro děti „znáte pověsti našeho kraje?“.
V pátek 5. října dopoledne zveme do knihovny maminky s nejmenšími dětmi 
na čtení v rámci projektu bookstart – s knížkou do života.

Z knižních novinek
Radka Třeštíková: Veselí – když dojdete až na konec slepé ulice, máte dvě možnosti, 
přešlapovat na místě, anebo se vrátit. Třiatřicetiletá eliška se rozhodla pro návrat. zpátky na 
jižní Moravu. do svého dětského pokoje. k rodičům. k sobě samé. ke své podstatě. Protože 
doma jsou odpovědi.
Peter Hoeg: susanin efekt – skandinávská kriminálka od autora Citu slečny smily pro 
sníh, v níž se do tradičně temného žánru míchá i politická fantasy a černý humor. Hrdinka 
knihy má nevšední schopnost: umí kohokoliv přimět k tomu, aby jí vyzradil svá největší 
tajemství a přání. na cestě po Indii se jí to však nevyplatí a teď jí hrozí vězení. Aby mu unikla, 
zaplete se do mezinárodního komplotu…
ludvík němec: Žena v závorce – komplikovaný sugestivní román s pavučinou mnoha 
malých jednotlivých příběhů a s motivem duševně nemocné hrdinky – stárnoucí spisovatelky, 
propadající se do představy, že se celý svět odehrává jen v její hlavě. Tíživým příběhem 
prostupuje všudypřítomná literatura a také filozofická otázka, zda náhodou skutečně nejsme 
jen postavami v jakési bizarní hře.
Vlastimil Vondruška: Jičínské pole mrtvých – za městem jičínem na cestě k zebínu 
je ohrazená louka, na níž se od pradávna pohřbívaly oběti morových epidemií, ale také 
popravení zločinci, sebevrazi a kacíři. jednoho dne se na této louce objeví mrtvé tělo 
velíšského lesmistra.
Těšíme se na vaši návštěvu v knihovně v otevírací době: úterý–pátek: 9–17.30 hodin. 

dana Hudíková a Irena Matoušová

PoRADEnsKÝ DEn PRo PEČUJíCí RoDInY  
pondělí 22. října od 13 hodin

Železný Brod, zasedací místnost Měú (budova „B“, 3. patro) 
Péče o blízkého člena rodiny je nejen fyzicky, ale především psychicky náročná a proto je 
důležité, podělit se o starosti a v rámci možností rozdělit péči mezi více osob. U pečujících 
osob stále přetrvává trend strachu a studu se zeptat, nebo dokonce požádat o pomoc, 
když dochází síly. Pomoc tam, kde je potřeba, je dnes snadné a patří k tomu také právě 
Poradenské dny. Patříte i vy mezi pečující osoby? nebojte se tedy přijít zeptat, poradit  
a podělit se o své zkušenosti. jste na konci svých sil? neberte to jako své selhání, ale jako 
odhodlání udržet blízkého člověka doma. Více informací vám v případě zájmu sdělí na MěÚ, 
odbor sociálních věcí, bc. eva sasková, tel.: 483 333 928. Těším se na vaši osobní účast.
Pořádá Měú Železný Brod, odbor sociálních věcí ve spolupráci se Zdeňkem Chourou
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ZE šKolsKÝCH ZAŘíZEní

V termínu 29.–30. 10. budou podzimní prázdniny.

novinky z naší školy
Školní rok je ve svém počátku a před námi (učiteli i žáky) opět mnoho práce. Vedení školy  
i učitelům sice narůstá administrativní činnost, nezapomínáme však, že naší hlavní prioritou 
je výchova a vzdělání. Toto poslání bude v nadcházejícím školním roce zajišťovat plně 
kvalifikovaný pedagogický sbor 18 učitelů, 5 asistentek pedagogů a dvou vychovatelek. 
Počet žáků proti loňskému roku 2017/2018 vzrostl o třináct. do první třídy nastoupilo  
22 dychtivých žáčků. zvýšení počtu žáků jsme vyřešili rozdělením šestého ročníku na dvě 
třídy, abychom docílili lepších pracovních podmínek.
V následujících deseti měsících opět plánujeme velké množství akcí, které jsou určeny nejen 
našim žákům, ale i jejich rodičům, mateřským školkám a široké veřejnosti. během roku vás 

  1. 10. Úřední den od 14 hodin
10. 10. Šlápoty – jedeme autobusem do svijan na zámek a do restaurace, odjezd  
 od sokolovny v 11 hodin, nejprve prohlídka zámku a firemní prodejny, oběd je  
 plánovaný na 14 hodin. Informace M. Minářová.
15. 10. klub ručních prací od 14 hodin. od 1. 10. se budeme scházet každé pondělí –  
 příprava na vánoční trhy.
17. 10. zájezd do Polska/kudowa zdroj – na podzimní nákupy. odjezd od sokolovny  
 v 7.30 hodin, cena zájezdu 150 kč členové, ostatní 180 kč. Přihlášky od 1. 10.  
 u p. Petružálkové.
24. 10. klub onko – dIA od 14 hodin

V termínu 3.–12. května 2019 připravujeme jarní Harkány do dvou hotelů korona nebo 
dráva. Cena bude upřesněna – předběžně počítejte s částkou cca 9.500 kč. Platby na 
Poříčí: záloha 5 000 kč do 3. 12. 2018, doplatek do 4. 3. 2019 (výše bude upřesněna). 
Prosíme, přihlašujte se ve dvojicích nejpozději do 31. října 2018. Při přihlášení je nutné 
uvést jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, vybraný hotel a máte-li zájem  
i pojištění. Prosíme i ty, co již jsou přihlášeni, aby svoji účast opětovně potvrdili. Více informací 
p. j. Müllerová (mob.: 704 309 108, 733 242 475, e-mail: mullerova.joh@seznam.cz),  
p. l. Mastníková (mob.: 704 733 547) nebo na vývěsce. 
sledujte vývěsku na tržnici.

za výbor Marcela Minářová

sPolEK ZDRAVoTnĚ PosTIŽEnÝCH ŽElEZnoBRoDsKA  

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

 Základní škola Pelechovská Železný Brod 
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Ve spolupráci s fotbalovým oddílem Fk železný brod nabízíme dětem narozeným  
v roce 2009–2013 kroužek obecné sportovní přípravy. kroužek bude zahrnovat průpravu 
gymnastiky, atletiky a míčových her. 
První hodina proběhne ve středu 3. 10. 2018 v tělocvičně zŠ Pelechovská, kroužek bude 
probíhat do konce května 2019. Termín: středa 16–17 hodin, místo: tělocvična či venkovní 
prostory zŠ Pelechovská, cena: 800 kč/rok. V případě zájmu kontaktujte vedoucí kroužku:  
Mgr. Tomáš Hartl, hartl.tomas@zspelechovska.cz, mob.: 602 182 776, Mgr. Pavlína roztočilová,  
roztocilova.pavlina@zspelechovska.cz.

léto uteklo jako voda, letošní teplé slunečné počasí nám dobilo pomyslné baterky a tak 
stojíme plni elánu a těšení na prahu nového školního roku. nejsme zvyklí na pomalé 
rozjezdy, děláme věci naplno, a proto i letos hned od začátku chystáme spoustu skvělých 
akcí a aktivit. na uvítání našich nových prvňáčků vyrážíme na třídenní adaptační stmelovací 
pobyt do jizerských hor. Poznáme své krásné okolí a dáme vzniknout novým přátelstvím. 
Pro děti z MŠ ze železného brodu a blízkého okolí připravujeme oblíbenou „Pohádkovou 
školu“, během které mají děti, v rámci plnění zábavných i poučných úkolů, možnost nenásilně  
a hravě poznat prostory i zaměstnance své možné budoucí základní školy. Téměř v závěsu 
této akce bude následovat další z oblíbených počinů naší Šd – noční hra s názvem „Putování 
do říše elfů a víl“. děti dostanou šanci ve skupinách s novými kamarády nahlédnout do světa 
kouzelných bytostí, posílí pouta kamarádství a zažijí nejedno dobrodružství.
jako každý rok máme svá srdce otevřená, a proto nadále spolupracujeme s organizací Andělé 
bez křídel a podporujeme Tomáška z lomnice. I letos chystáme charitativní jarmarečky,  

sportujte s námi!

školní družina Zš Pelechovské

budeme průběžně informovat o všem podstatném a už teď se těšíme, že se některých akcí 
zúčastníte. již nyní si můžete ve svém kalendáři zakroužkovat dvě velmi oblíbené akce – 
Vánoční a Velikonoční dílny, budou se konat 6. 12. 2018 a 16. 4. 2019. Po čtyřech letech 
se opět uskuteční tradiční Pelechovské hry, kterými v olympijském duchu zakončíme letošní 
školní rok.
další novinkou na naší škole je hrnčířský kruh, na který jsme získali dotaci z libereckého 
kraje. doplní stávající vypalovací pec, a tím bude rozšířena možnost kreativní činnosti 
našich žáků.
Požádali jsme také na MŠMT o dotaci na dopravu na plavání dětí a na dopravu na veletrh 
educa. stejně jsme úspěšně žádali i v loňském roce, proto věříme v kladné rozhodnutí  
i tentokrát.
Přes prázdniny byla naše škola opět vylepšena. Ve třech učebnách byla položena nová lina, 
školní kuchyň se dočkala nové výmalby a došlo i na nátěr zbývající části pletiva na školním 
hřišti.
závěrem chceme popřát všem žákům mnoho radosti z nových poznatků, učitelům spoustu 
zvídavých žáků a rodičům hodně trpělivosti a lásky.

Mgr. Milan Hlubuček a Mgr. Tomáš Hartl 
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V červnu jsme se rozloučili s našimi předškoláčky. Přestože jsme si odpolední akci s rodiči  
a následné přespání ve školce úžasně užili, bylo nám zároveň i trochu smutno. s těmito 
dětmi jsme strávili tvořivý školní rok plný her, radosti i přátelství. nástup do školy je pro 
všechny děti počátek nové životní etapy. ze světa her vstupují do světa povinností. Přála 
bych si, aby jim zůstal jejich zájem o vše, co se kolem nich děje, měly štěstí na skvělé 
učitele, kteří jejich zvídavost využijí a podpoří a také na pravé kamarády, bez kterých to  
v životě nejde.
září však je významným obdobím i pro naši školku. Adaptační režim pro nové děti chápeme 
jako nejsložitější období z celého školního roku. A to jak pro děti, tak pro paní učitelky. Všichni 
se musíme sžít, stanovit a ustálit pravidla, aby se všem v MŠ dobře žilo. Pravidla máme 
doplněná obrázky a piktogramy a vystavená na viditelných místech ve třídě, umývárně, 
ložnici apod. dbáme na pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory se zajištěním 
pocitu bezpečí a přiměřené podnětné prostředí. Připravujeme dětem zajímavý smysluplný 
denní program, který je zdrojem nových zkušeností, poznatků, experimentů vycházejících  
z poklidné, radostné a neuspěchané atmosféry. Program reaguje na potřeby dětí a učitelkám 
dává prostor na uplatnění tvořivosti a improvizace.
A tak hned na září plánujeme na školní zahradě například „den úsměvů“ – veselé 
soutěžení“, „Auto jede, tú tú tú“ – dopravní pravidla pro chodce (prevence rizik při pohybu 
dětí s paní učitelkou v silničním provozu) a „Štrůdlování“, na které pozveme také rodiče, 
protože vlastnoručně upečený štrúdl s čajem z plodů naší zahrádky, to je přece něco!  
zŠ Pelechovská naše děti také již tradičně pozvala na akci „Pohádková škola“, kde budeme 
s pohádkovými postavičkami plnit různé úkoly.
V říjnu nás pak čeká „dráčkování aneb není drak, jako drak“, „bramborobraní“, oslava „dne 
stromů“ a spousta dalších zajímavých aktivit. Už se na ně moc těšíme.  

jitka jírová, ředitelka MŠ

Hurá po prázdninách zase do školky!

 Mš na Vápence Železný Brod

z jejichž výnosů můžeme zlepšovat život nejen Tomáška, ale i zvířátek z našich oblíbených 
útulků – srdcem pro kočky a Azylpes, ale i mnoha dalším. Přejeme vám v novém školním 
roce pevné zdraví, mnoho úspěchů a těšíme se na setkávání s vámi. 

za Šd lada Palová, diana Hujerová
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V měsíci říjnu vás srdečně zveme na letošní první Žákovské matiné, které se uskuteční 
v úterý 16. října od 17 hodin v obřadní síni (budova radnice „A“ – přízemí). Při malém 
školním koncertě pro začínající i pro pokročilé žáky zprostředkujeme rodičům, příbuzným, 
známým, kamarádům, ale i veřejnosti, co nového se malí umělci naučili a zvládli.
V letošním školním roce můžete ještě přihlásit své děti do výtvarného oboru a na 
samostatnou výuku keramiky. Také stále přijímáme děti do všech pěveckých sborů (Cvrčci 
4–6 let, Hvězdičky 7–10 let, řetízek 11–18 let).

eva lédlová, ředitelka zUŠ železný brod
Aktuální informace na: www.zus-zelbrod.cz a na tel. č.: 483 389 327, 608 782 712.

 Základní umělecká škola Železný Brod 

o ŽIVoTĚ JEDnÉ REPUBlIKY   
čtvrtek 4. října od 19 hodin 
v Městském divadle Železný Brod   

společné divadelní představení základních uměleckých škol libereckého kraje k oslavám 
100. výročí od založení Československa... mimořádná podzimní událost.
základní umělecké školy libereckého kraje, liberecký kraj a pod záštitou náměstka 
hejtmana Petra Tulpy připravují jedinečné divadelní představení inspirované událostmi  
a zajímavými okamžiky uplynulého století (1918–2018). Chystaným představením chtějí žáci 
přispět k oslavám 100. výročí od vzniku samostatného československého státu. Autorkou 
a režisérkou představení je známá operní režisérka a dramaturgyně divadla F. X. Šaldy 
linda keprtová a pedagogové jednotlivých zUŠ, kteří se na finálním tvaru výrazně podílejí. 
Premiéra představení se chystá na 1. října 2018 v divadle F. X. Šaldy v liberci. následovat 
budou reprízy v divadlech v železném brodě, Turnově, jablonci nad nisou a České lípě.
na území libereckého kraje pracuje celkem 20 základních uměleckých škol. Cílem 
chystaného divadelního projektu je především využít jejich tvůrčí potenciál a chuť do 
společné práce. Představení bude stylizovanou procházkou historií od minulosti po 
současnost a připomenutím některých charakteristických, veselých i chmurně zabarvených 
okamžiků v průběhu století. zUŠky k tomu „využijí“ všechny své výrazové možnosti; prolínat 
se bude práce všech 4 uměleckých oborů – hudebního, výtvarného, tanečního i literárně-
dramatického. každá ze zúčastněných škol stojí před úkolem zpracovat konkrétní zadání, 
které bude symbolicky reflektovat určité časové období a související události či dění ve 
společnosti. 

dne 11. 9. jsme se v jilemnici účastnili 17. ročníku soutěže ve vyprošťování 
zraněných osob z havarovaných vozidel – Memoriál nprap. jiřího kocourka.  
z celkem sedmi soutěžních týmů jsme získali krásné třetí místo.

 JsDHo Železný Brod

22



sPoRT

je neděle 26. 8. 2018, vítá nás prosluněné ráno, i když pár dní zpátky hrozili meteorologové 
olověnou oblohou, deštěm a zimou. začínám věřit, že náš závod je pod záštitou člověka, 
na jehož počest vznikl, pana Václava Vele, který nám pravděpodobně zajišťuje již deset let 
krásné počasí.
V 10 hodin odstartoval za železnobrodským koupalištěm peloton 24 závodníků v dětské 
kategorii do 12 let. za doprovodu blikajícího vozidla státní policie se do cíle na zkrácené trati 
na podbozkovskou křižovatku doslova přiřítil jako první kryštof bažant z Cyklo benda Plavy 
a stal se vítězem v kategorii do 12 let. z prvního místa v kategorii do 8 let se radoval oliver 
lodr z Tj Škoda Turnov a kategorii do 10 let ovládla babeta kolářová ze semil startující  
v barvách dukly Praha.
Přesně v 10.30 hodin se na trať hlavního závodu vydal první cyklista a v minutových intervalech 
ho následovalo 95 závodníků z celé České republiky. symbolicky v jubilejním ročníku padl 
traťový rekord, kterého dosáhl jiří Šorm z Favoritu brno v čase 14:43. Všichni, kteří trochu 
jezdí na kole a znají naši závodní trať, musí souhlasit s faktem, že tento čas je již tak trochu z 
říše snů. Vítězem hlavní kategorie a držitelem putovního poháru z dílny železnobrodské firmy 
dT Glass se stal kamil Polák z Cyklo kampo Turnov. z řad závodníků domácího oddílu ssC 
žb se nejvíce dařilo novopečenému mistru republiky v kategorii Masters Tomáši Malíkovi, 
který obsadil celkově čtvrté místo a svou kategorii M30 vyhrál. Umístění dalších členů ssC 
žb: 13. místo jan Chlupáč, 14. jaroslav Vávra, 20. jiří Čičko, 34. Martin Hušek, 45. Matouš 
lubas. ostatní nestartovali, jelikož plnili úkoly pořadatelské služby.

Memoriál Václava Vele 2018

3. 11. společenský večer při příležitosti 100. založení Československa a otevření budovy 
sokolovny v roce 1929
2. 12. Mikulášská – tradiční akce pro děti a rodiče od 15 hodin 

V sobotu 1. 9. se konal již 2. ročník amatérského turnaje trojic v petanque v areálu 
tenisových kurtů v železném brodě. I přes nepřízeň počasí se turnaje zúčastnilo 12 družstev 
z dalekého i blízkého okolí. součástí programu bylo grilování masa od místního řezníka. 
nejlepší družstva si kromě sportovních zážitků odnesla i hodnotné ceny. Petanque je stále 
oblíbenější, což dokazuje turnaj dvojic, který se konal v polovině července a zúčastnil se 
ho maximální počet 16 družstev. Petanque si může vyzkoušet každý, dráhy i koule jsou 
k dispozici v areálu tenisových kurtů. Příští rok si můžete poměřit síly a pobavit se s ostatními 
hráči na dalších turnajích. Fotografie z turnajů si můžete prohlédnout na www.rajce.net – 
Petanque železný brod.

Aleš kozák

 FIT studio aerobiku Jany Boučkové a TJ sokol Železný Brod

 ssC Železný Brod

 Tenisový klub Železný Brod

Pořádají a srdečně zvou na tyto akce
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nejrychlejší ženou se stala eliška Gregorová z Chlístova 
a za ní v absolutním pořadí žen skončila lenka Vávrová 
z domácího ssC žb, která svou kategorii také vyhrála. 
nejrychlejším železnobroďákem, který není členem 
ssC žb, se stal Miroslav Urban. Pan Miloslav Šustr 
z skC Pečky, narozený v roce 1939, byl nejstarším 
účastníkem závodu a obsadil celkově 87. místo – 
obdivuhodný výkon.
Mezi další rekordy patří výkon nadi jankové, která  
v přípravě na vaření guláše sama oloupala 20 kg 
cibule. Guláš pana šéfkuchaře Pavla dohelského sklidil 
všeobecné uznání.
závody končí a krásná prosluněná neděle také. nezbývá 
než poděkovat všem závodnicím a závodníkům za 
účast v 10. ročníku MVV 2018. jedni podali výkony 
téměř profesionální, jiní závodili sami se sebou  

a další jeli vyloženě z hecu. A toto spojení různých závodních ambicí splňuje účel, pro 
který závod pořádáme. A to je to, oč tu běží. Veliké poděkování patří armádě dobrovolných 
spolupořadatelů, kteří v tyrkysových trikách v barvě domácího oddílu pomohli zajistit všemi 
oceňovanou kvalitu závodu. je mi jen líto, že na společné fotografii po závodě chybí mnoho 
z těch, kteří závod pomáhali zajistit. například pan starosta Mgr. František lufinka, který 
nám pomohl s předáváním cen nejlepším závodníkům, nebo Mgr. jan lufinka, jež se nám 
pravidelně stará o průběh a organizování závodu dětí. jarda Paldus, manželé Volfovi  
a mnoho dalších, kteří každoročně patří k oporám pořadatelského týmu. Poděkování také 
patří Městské policii žb a Policii Čr za pomoc při krocení neukázněných a bezohledných 
řidičů. díky vám všem.
Závod podpořily instituce a soukromé osoby: Město železný brod, dT Glass, Šroubárna 
Turnov, lawi sport, PVk Projekt, Pivovar svijany, řeznictví jan bukvic železný brod, 
restaurace U zvonice železný brod, Cycology jbC, IQlandia liberec, kitl jbC, manželé 
strnadovi žb, koloběžky Český ráj, pan Michal benda Plavy, bC sport semily, sUndIsk, 
Martin Háze, Cyklo Špicar jilemnice, Maso jičín, TrAFIkon kuželákovi žb, sádrokartony 
Petr Müller žb, jT Cadlecs železný brod, Telmo jbC, Cns jbC, jitřenka semily, Fotografie 
bakeš žb, nápojka jan Templ žb a Tenisový klub žb.
V rámci jubilejního 10. ročníku jsme se rozhodli s vědomím, za jakých pohnutých okolností 
nás všechny opustil pan Václav Vele, věnovat část výtěžku ze startovného na charitativní 
účely. Částku, o kterou bylo startovné navýšeno, jsme po zralé úvaze a konzultaci se 
sociálním odborem, rozhodli věnovat ve prospěch osmileté Štěpánky ze železného brodu, 
která trpí vážnou logopedickou vadou řeči. Výtěžek bude použit na nákup kompenzačních 
logopedických pomůcek, které by měly malé Štěpánce zjednodušit nástup do 1. třídy 
základní školy. Částka činí 6 500 kč a bude předána ve spolupráci s odborem sociálních 
věcí na účet základní školy Pelechovská, kam malá Štěpánka nastupuje.

za ssC železný brod Petr kadlec
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VolnoČAsoVÉ AKTIVITY

Mistrovské zápasy podzimní fotbalové sezóny, které budou odehrány na domácí půdě 

 Fotbalový klub Železný Brod

 sbor dobrovolných hasičů Těpeře

úspěchy mladých hasičů 

muži „A“ – krajský přebor
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
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
6. 10. od 15.45 hodin vs. rapid lbC
4. 11. od 10.00 hodin vs. doubí
mladší žáci
7. 10. od 11.15 hodin vs. Hrádek nad nisou
starší přípravka
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

Mladí hasiči z Těpeř měli další velmi úspěšnou sezónu. Pečlivá příprava, která začala už  
v zimě, se vyplatila, když hned na prvním závodě starší žáci obsadili druhé místo v bzovsko-
těpeřském poháru. Cílem dětí jsou postupové soutěže a probojovat se až na mistrovství 
republiky. To se dětem po dlouhé době povedlo, když bezkonkurenčně zvítězily v okresním 
kole a v krajském kole držely krok s jasným favoritem. Vyhrát, ale není jednoduché. 
Trpělivým výkonem a skvěle zvládnutou královskou disciplínou si zajistily postup do Plzně 
mezi patnáctku nejlepších týmů z republiky. 
„Tak se rozjel kolotoč tréninků, při kterých se zvyšovaly výkony a pilovala technika 
jednotlivých disciplín. Vyšší úroveň republikového kola nám dala zabrat, ale i tak jsme se 
snažili dobře reprezentovat liberecký kraj a naši obec.“ doplňuje Pavel dušek, vedoucí 
družstva. „Přes počáteční nervozitu se ukázalo, že kolektiv drží při sobě, i když se nedaří. 
nezapomenutelná atmosféra nám stále tkví v hlavě a tento úspěch bychom chtěli opakovat 
znovu.“ Přestože se družstvo umístilo na posledním místě, nebere to jako neúspěch, ale 
jako zdroj cenných zkušeností. do dalších závodů půjdeme s hlavou vztyčenou! děkujeme 
všem našim podporovatelům. 

Matěj Masný
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VolnoČAsoVÉ AKTIVITY

srdečně zveme na

Akce na říjen

7. 10. Benefiční koncert generace gospel Choir (od 18 hodin v kostele sv. jakuba Většího 
v železném brodě): zpěváci z jablonce nad nisou a liberce přijedou zazpívat na pomoc 
malému kubíkovi Peckovi. V programu zazní krásné gospelové hity, přijďte si užít příjemnou 
atmosféru a pomoc dobré věci.
Pomůžete nám otevřít Andílka? 
konečně jsme našli vhodné prostory pro činnost rC Andílek a rádi bychom je pro veřejnost 
otevřeli již v průběhu měsíce října. Připraven máme pestrý program se spoustou zajímavých 
aktivit včetně dopolední i odpolední herničky. stále nám ale chybí potřebné finance na 
dovybavení. Máte-li chuť nám materiálně či fyzicky pomoci, neváhejte se na nás obrátit... 
vaši pomoc rádi uvítáme. děkujeme a věříme, že se nám společně s vámi podaří vytvořit 
prostor, kde budete rádi trávit čas a kam se budete rádi vracet...

Více informací na www.centrum-andilek.cz, h.simmova@centrum-andilek.cz, 
774 608 874. 

za rC Andílek Helena simmová

zveme vás do sokolovny na:
• 6. 10. retro disco od 20 hodin – hraje dj kubesh a Petrajs MC
• 13. 10. jsb od 20 hodin – koncert legendární jablonecké kapely
• 3. 11. rockové dušičky od 19 hodin – hrají e.r.A. (crossover, rap Česká lípa), F.A.king 
(crossover liberecko), Vomit electronic (elektro, crossover jablonec n. n.), Hairy Groupies 
(glam, hard rock jihlava) a neodůvodnitelná lítost (elektro, rock Trutnov); 
24. 11. Tradiční bzovské vánoční trhy od 10 hodin.
Více o akcích na www.obec-bzi.cz.

13. 10. Patchwork – pokročilí (od 9 hodin)
13. 10. drakyáda (od 14 hodin u kostelíka na Poušti, hrají kapelníci, soutěž o nejhezčího 
draka a další program ve spolupráci s Mysliveckým sdružením jizera železný brod)
19. 10. bramborové spaní
20. 10. Tiffani – kurz pro dospělé
27. 10. Patchwotk – začátečníci
29.–30. 10. Výlety s Mozaikou v rámci podzimních prázdnin
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

 Rodinné centrum Andílek 

 T. J. sokol Bzí

 středisko volného času Mozaika 
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ČEZ Distribuce upozorňuje

Konzultační den pro podnikatele ze Železnobrodska 

Upozorňujeme, že tradiční provoz spolkové moštárny pro veřejnost ve Štefánikově 
ulici v železném brodě byl pro letošní sezónu zahájen v sobotu 29. září 2018. Přihlášky  
k moštování stále přijímá pan ladislav Hlubuček na mob.: 722 656 700 od pondělí do pátku 
v době od 19 do 22 hodin. Přijďte si zpracovat vaši úrodu ovoce!

Ivan Mališ, předseda zo Čzs železný brod

oznamujeme, že spolková moštárna v budově Čzs jirkov je letos opět v provozu.  
z přebytků vašeho ovoce (jablka, hrušky) pro vás na počkání připravíme kvalitní ovocný 
mošt. Moštujeme bez čekání, dle sjednaného času, který si předem domluvíte na mob.:  
721 306 026 p. Havlíček (volat mezi 18–20 hodinou!). Příjezd přímo k moštárně před budovu 
Čzs jirkov čp. 117. na místě možnost malého občerstvení (káva, čaj). Těšíme se na vaši 
návštěvu.

za zahrádkaře jirkov Vladimír kočí   

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 sb., v platném znění, si dovolujeme 
upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení 
distribuční soustavy provozované společností Čez distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje 
ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících 
bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti. 
zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu nejpozději od 15. listopadu 2018. 
Více na www.cezdistribuce.cz.

Agentura CzechInvest ve spolupráci s partnery si vás dovoluje pozvat na konzultační den 
pro podnikatele ze železnobrodska. Přijďte ve středu 24. října v čase 12–17 hodin do budovy 
„b“ MěÚ železný brod (3. patro, zasedací místnost) konzultovat zdarma své podnikatelské 
záměry se zástupci agentur CzechInvest, CzechTrade a Agentury pro podnikání a inovace. 
rádi vám poradíme v oblasti dotační podpory či exportu. Přijít konzultovat mohou i začínající 
podnikatelé, popřípadě studenti s podnikatelským záměrem. Vzhledem k omezené kapacitě 
míst je nutná registrace, která je na www.czechinvest.org možná až do pondělí 22. října.

Mgr. Michal Heinzl, regionální kancelář pro liberecký kraj 
mob.: 724 371 734, michal.heinzl@czechinvest.org 

 Zo Českého zahrádkářského svazu Jirkov

 Zo Českého zahrádkářského svazu Železný Brod 
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Česká pošta

Železný Brod a oficiální oslava v říjnu 1918

s platností od 1. září 2018 je na pobočce České Pošty v železném brodě otevřeno dle nové 
otevírací doby: po–pá 8–12 a 13–18 hodin.

V minulém čísle zpravodaje jsme se věnovali průběhu samotného dne 28. října 1918  
v našem městě. Pochopitelně tak významná událost, jakou bylo vyhlášení samostatného 
českého státu, nemohla zůstat bez oslav. slavilo se v jiných místech republiky, slavilo se  
i v železném brodě. Celé oslavy a bezprostřední úkoly v následujících dnech popisuje opět 
František sochor ve své knize železnobrodské letopisy:
	Oficiální	oslava	státního	převratu	se	konala	až	druhého	dne	–	29.	října	1918.	Odpoledne	
vyšel	velký	průvod	mládeže	a	občanstva	i	krojovaných	spolků	(Sokola	a	hasičů)	s	hudbou	 
z	 Olšin	 na	 náměstí,	 kde	 byla	 z	 ozdobeného	 balkónu	 radnice	 pronesena	 slavnostní	 řeč.
Každý	 měl	 na	 kabátě	 připnutou	 trojbarevnou	 stužku	 červenou,	 modrou	 a	 bílou,	 kterou	 
z	nějaké	předválečné	zásoby	vyhrabali	 v	papírnictví	u	Benešů	a	po	kratičkých	ústřižcích	
rozdávali	 jako	 odznak	 svobodných	 občanů	 nového	 svobodného	 státu.	 Dle	 četnického	
Památníku	měl	slavnostní	 řeč	na	náměstí	pronést	zdejší	poslanec	Čeněk	Josef	Lisý,	dle	
vlastní	 paměti	 však	 tvrdím,	 že	 slavnostním	 řečníkem	 byl	 tehdy	 zdejší	 známý	 advokát	 
JUDr.	Jindřich	Harapát.	Je	však	možné,	že	řečnili	oba.	Tímto	aktem	byla	u	nás	v	Železném	
Brodě	 nová	 svoboda	 slavnostně	 přivítána	 a	 prohlášen	 samostatný	 český	 stát,	 který	 se	 
o	málo	později	stal	Československou	republikou.
na četnické stanici si k tomuto dni do svého Památníku kromě jiného zapsali: Rozkazem	
zemského	velitelství	četnictva	pro	Čechy	bylo	dne	29.	října	1918	prohlášeno,	že	četnictvo	
vstoupilo	tímto	dnem	do	služeb	Národního	výboru	a	že	služební	řečí	četnictva	 je	čeština.	
Služba	se	má	konat	v	čapkách	s	národními	odznaky	aneb	v	přilbách	bez	orla.
V následujících dnech a týdnech konalo tak četnictvo skutečně službu se členy sokola  
a hasičů. kontrolovali hlavně projíždějící vlaky na nádraží, kde prohlíželi vracející se 
vojáky z fronty, jimž odebírali neoprávněně nabyté šatstvo, zbraně a náboje, a občanské 
obyvatelstvo, neprovádí-li pokoutní černý obchod (či jak se tenkrát říkalo – keťasení) s obilím, 

tuky, brambory a jinými potravinami 
nebo životními potřebami.
je zajímavé, jak během jednoho 
necelého dne byla připravena oslava 
nově vzniklého samostatného státu. 
A také je vidět, že se asi moc dlouho 
oficiálně neoslavovalo, ale prakticky 
hned pokračovala každodenní tvrdá 
práce, teď už ve prospěch nové 
republiky.

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta 
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Vzpomínka

Vzpomínka

Změna času

dne 30. srpna nás opustil malíř, keramik, grafik, restaurátor, ilustrátor a betlémář pan jiří 
Škopek. Pan Škopek vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v železném 
brodě a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Ve svém tvůrčím životě se zabýval 
volnou i užitkovou grafikou, medailérstvím a knižní vazbou. Pro železný brod, kde uspořádal 
několik výstav, nakreslil papírový betlém a spoustu krásných pohlednic.

dne 13. září 2018 zemřel po dlouhé nemoci pan jan Uhlíř. byl to člověk velmi činorodý, 
pracovitý, společenský a pro naše město mnoho znamenal.
seznámili jsme se blíže v devadesátých letech, kdy jsem začala psát kroniku našeho města. 
Honza byl vášnivým sběratelem všeho, co se týkalo historie a života v železném brodě. 
Pokud se nenašel nějaký dokument, fotografie, plakát v archivu nebo v muzeu, určitě se 
našel u něho. Měl radost, když mohl pomoci. Půjčoval věci ze své sbírky, pomáhal při 
různých výstavách a poskytoval mi materiál nejen ke kronice, ale i k článkům do zpravodaje 
nebo do regionálních novin. Především jeho zásluhou vznikla v roce 2001 kniha o železném 
brodě – „železný brod, fotografie, pohlednice, tiskoviny a jiné sběratelské zajímavosti.“ 
Většina materiálu pocházela z jeho sbírek. „Honzo, budeš nám moc chybět. nejen rodině, 
ale také všem tvým přátelům a kamarádům, se kterými ses scházel a často rozprávěl. 
Chybět budeš také všem „rybářům“, kteří se pravidelně těšili z dobrých jarmarečních úlovků 
u tvého proslulého rybolovu.“ „Přeji Ti věčný klid a pokoj“. budeme na Tě stále vzpomínat.“

eva Vozková, bývalá kronikářka města

Upozorňujeme na změnu času, která nastane v noci 28. října, kdy se hodiny ručiček 
posunou z třetí hodiny zpět na hodinu druhou a nastane tak standardní (zimní) čas, 
který potrvá až do 31. 3. 2019.

PRoDáM KŘEPElČí VAJíČKA
cena: 2 Kč/ks

Roman Halama, Těpeře 108, mob.: 604 579 558
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Zavedená praxe 
REFlEXní TERAPIE 

s Alicí a otou 
otevřela nové pracoviště 

ve splzově 

Pomáháme klientům 
k obnovení fyzických 

a duševních sil. 
Provádíme diagnostiku 
a podle zjištěného stavu 

terapie s dospělými 
i dětmi.

Informace a objednávání
tel.: 602 932 022 

e-mail: sozdravi@email.cz 
adresa: splzov 49, železný brod

MáTE ZáJEM PRACoVAT U PolICIE? 
krajské ředitelství policie libereckého kraje přijímá do služebního poměru nové uchazeče. 

V současné době na jablonecku chybí celkem 10 policistů (údaj k 20. 8. 2018). Pro službu zde 
hledáme ženy a muže se zájmem stát se policistkou či policistou, kteří žijí v našem regionu. 

záKlADní PoDMínKY PRo PŘIJETí Do slUŽEBníHo PoMĚRU 
občanství Čr, věk nad 18 let, bezúhonnost, sŠ s maturitní zkouškou, fyzická, zdravotní a osobní 

způsobilost k výkonu služby, nečlen politické strany nebo politického hnutí, bez živnostenské nebo 
jiné výdělečné činnosti, nečlen řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají 

podnikatelskou činnost.
Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost se prokazuje v průběhu přijímacího řízení, jehož 

součástí je i vyšetření zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. 
Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena 

policejním lékařem a osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením.
Při přijetí do služebního poměru je příslušník ustanoven na služební místo, pro které je 

stanovena služební hodnost vrchní referent (TT 02) se zařazením na oddělení hlídkové služby, 
obvodní oddělení nebo dopravní inspektorát. Po nástupu je následně příslušník vyslán do kurzu 

základní odporné přípravy, kde je vyškolen a vycvičen.
Co nABíZíME

jistotu zaměstnání a garanci trvalého příjmu, možnost profesního růstu a celoživotního vzdělávání.
Pokud máte i vy zájem stát se policistou či policistkou 

v jabloneckém regionu kontaktujte nás 
na tel. č.: 974 474 229 nebo 724 103 035 nebo na e-mailu: jn.uo.podatelna@pcr.cz. 

nprap. dagmar sochorová, křP lb kraje, tisková mluvčí
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skleněná bižuterie, a. s. 
Alšovice 156, Pěnčín

Muzeum otevřeno po–pá: 10–17 hodin, so–ne: po tel. dohodě
V měsíci říjnu srdečně zveme na akci 

100 let republiky – Týden pro UnICEF 
(25.–31. 10. 2018 v čase 10–16 hodin)

není lepší zakončení sezony, než pomoci potřebným. 
Všechny tržby za vstupné a z prodeje na prodejně v tomto 

týdnu budou zaslány na konto UnICeF. 
Přijďte zakončit sezonu a pomoci těm, kteří to opravdu 

potřebují. 
I malým suvenýrem od nás pomůžete dobré věci. 

Více info na www.beadgame.cz; mob.: 601 129 664; 
FB/beadgame.cz – staňte se na FB našimi přáteli 

a žádná akce vám neuteče.

MoDRá soVA Z. s. loUŽnICE 
ve spolupráci s organizací 
Bluegrass Ambassadors 

pořádá v termínu 8.–9. listopadu sérii hudebně-jazykových 
workshopů pro školy „learning english Through Music“. 

Workshopy budou probíhat v kC kino železný brod. 
V pátek 9. 11. od 19 hodin se v sokolovně v obci loužnice 

uskuteční „Chicagský večer“. 
Zahrají tři kapely: Henhouse Prowlers (Chicago, UsA), 

Handl bluegrass band (Cz), The broken dam (Cz) 
a podávat se bude speciální Chicagské menu.
Modrá sova nabízí výuku anglického jazyka 

pro děti i dospělé. 
nově nabízí i konverzace pro maturanty 

na téma maturitních otázek.
Více na www.modrasova.cz nebo na mob.: 721 518 385 
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