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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,

Poděkování vedení města

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Mgr. František Lufinka a Mgr. Ivan Mališ

Mgr. František Lufinka, starosta

ÚVODNÍ SLOVO

listopad je tradičně měsícem, ve kterém probíhají dlouhá a náročná jednání ohledně 
městského rozpočtu na příští rok. Bezesporu také letos přijdou jednotlivé odbory 
městského úřadu, organizační složky i příspěvkové organizace s požadavky, které 
budou přesahovat možnosti navrhovaného rozpočtu. A tak se budou hledat rezervy, 
úspory a samozřejmě se bude škrtat, takže původní seznam požadavků určitě 
zeštíhlí.
 Rozpočet musí mimo jiné brát v úvahu nutné výdaje nebo dlouhodobě plánované 
investice. Jednou z těch velkých investic je pěší lávka přes Jizeru mezi Jiráskovým 
nábřežím a nábřežím Obránců míru. Její technický stav je opravdu velmi špatný. 
Z nabízených šesti variant se občané v hlasování přiklonili ke konkrétní podobě, 
se kterou neměla problém ani Komise pro vzhled města, takže nyní probíhají 
intenzivní práce nad projektem, který by měl být v brzké době projednáván 
s jednotlivými dotčenými orgány.
 Město si pro jistotu nechalo vypracovat pasport ostatních 12 mostních objektů 
nacházejících se v intravilánu města. A co z něho vyplývá? Investovat do oprav 
každého z nich, neboť některý most vyžaduje opravu menší, některý větší. Logicky 
se to nestihne během jednoho roku, opravy budou muset být rozloženy na delší 
časové období. Zatím není třeba se bát nějaké katastrofy, ale je také nutné 
si uvědomit, kolik financí z městského rozpočtu musí směřovat do údržby, někdy 
na úkor nových staveb. A to zdaleka nejsou jenom mosty.
Ačkoli je letos po právu nejvýznamnějším svátkem 100. výročí Dne vzniku 
československého státu, tak rozhodně bychom neměli zapomínat ani na jiné stoleté 
výročí. Dne 11. listopadu uplyne 100 let od konce 1. světové války podepsáním 
dohody mezi Německem a Spojenci. Tak trochu neprávem je tento konflikt 
ve srovnání s 2. světovou válkou odsunut takříkajíc na vedlejší kolej, byť 
samozřejmě počet obětí přímo na bojištích 1. světové války byl nižší. Ale 
je odhadovaný počet přibližně deseti milionů padlých z let 1914–1918 nějaké nízké 
číslo? Jednou z odpovědí nám mohou být pomníky v našem městě a okolních vsích, 
na kterých jsou napsána jména těch, co se již nevrátili z bojišť 1. světové války. 
Nepřímo vypovídají o velké bolesti v mnoha železnobrodských rodinách. Sluší 
se tedy připomenout jejich památku a 11. 11. (Den válečných veteránů) 
ke všem  pomníkům položit kytici.

Vedení města Železný Brod děkuje všem občankám a občanům, kteří se zúčastnili 
komunálních voleb ve dnech 5. a 6. října 2018. Je potěšitelné, že volební účast 
v našem městě byla vyšší, než je celostátní průměr.
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Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 29. zasedání 
konaného dne 17. 9. 2018 

Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání

schvaluje program 29. zasedání Rady města Železný Brod v předloženém znění 

bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod  

RADNICE INFORMUJE

souhlasí s provedením rozpočtových změn č. 5/ZM/2018 

bere na vědomí rozúčtování nákladů za odpady za rok 2017 a schvaluje místní poplatek za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů pro rok 2019 ve výši 560 Kč na poplatníka 

neschvaluje dotaci 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 projekt uvedenému subjektu: 1) 58 400 Kč Modrá sova z. s., 

IČO 4708032 na projekt Bluegrass Ambassadors: Teaching English Through Music (Výuka 

angličtiny prostřednictvím hudby) 

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) 395 000 Kč FK Železný Brod, z. s., IČO 6025306 

na projekt Činnost FK Železný Brod; 2) 81 100 Kč T. J. Sokol Těpeře, IČO 01877216 na projekt 

Rekonstrukce vodovodní přípojky

schvaluje prominutí části dlužného penále a to 1/2, tj. 63 334,50 Kč; zbytek penále bude 

měsíčně splácen částkou 2 000 Kč 

schvaluje prominutí části penále a to jedné 1/2, tj. 67 007,50 Kč; zbytek dluhu bude 

pravidelně měsíčně splácen po 2 000 Kč 

schvaluje seznam dluhů a dlužníků dle materiálů z přílohy navržených k přesunutí 

do podrozvahy 

schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu na zlepšení úrovně bydlení – 

Společenství vlastníků domů čp. 458, 459, 460 Železný Brod, IČO 25429281, na obnovu 

fasády a výměny oken v celkové výši 800 000 Kč a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci mezi Městem Železný Brod a Společenství vlastníků domu

schvaluje navrhovanou změnu katastrální hranice mezi k. ú. Železný Brod a Koberovy 

odkládá materiál „Převzetí komunikace Chlístov – Těpeře“ a požaduje specifikaci opravy 

daného úseku 

schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 27/1 o výměře 45 m² 

a st. pozemku č. 125 o výměře 134 m², součástí pozemku je stavba občanské vybavenosti 

s čp. 45 – obec Horská Kamenice za cenu 610 404 Kč 

odkládá prodej pozemku parc. č. 9 v k. ú. Hrubá Horka a ukládá odboru ÚP a RR vstoupit 

v jednání k možnému prodeji pozemků s ostatními vlastníky domů 

schvaluje prodej pozemku parc. č. 476/60 za cenu 333 Kč za 1 m², stavbu technické 

vybavenosti na pozemku parc. č. 476/60 za 170 988 Kč, vše v k. ú. Železný Brod a technologii 

kotelny za 84 425 Kč + 21% DPH do spoluvlastnických podílů tak, jak je uvedeno na LV 2956 

pro obec a k. ú. Železný Brod 

schvaluje studii řešení povrchů v oblasti Trávníky (zpracovatel Dopravně inženýrská 
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RADNICE INFORMUJE

Usnesení Rady města Železný Brod z 66. zasedání 
konaného dne 24. 9. 2018 

schvaluje program 66. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění 

bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 65. schůze Rady města Železný Brod 

souhlasí s provedením rozpočtových změn č. 4/RM/2018

schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadání s Českou republikou – Ministerstvem 

vnitra, se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

schvaluje jmenování likvidační komise pro období 10/2018–09/2019 a schvaluje plán 

inventur na rok 2018 a schvaluje jmenování komisí pro zajištění inventarizace za rok 2018 

souhlasí s převodem obrazu své příspěvkové organizaci Městskému muzeu Železný Brod 

do sbírkového fondu 

povoluje v souladu s § 23 zák. č. 561/2004 Sb. výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě MŠ 

Stavbařů pro školní rok 2018/2019 dle předložené žádosti za předpokladu, že zvýšení počtu 

dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti 

a ochrany zdraví 

schvaluje dokument Komunitní plán sociálních služeb Železnobrodska na období 

2018–2023 

souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou TOSAN Praha s. r. o. o zřízení komunikační sítě – 

optické přípojky v objektu čp. 431 ul. Vaněčkova, Železný Brod 

schvaluje pronájem prostoru k podnikání v budově ul. Masarykova 500, která je součástí 

pozemku pč. 785 v k. ú. Žel. Brod za účelem pořádání prodejních akcí pro veřejnost firmě 

Michal Mikulášek, IČO 87923297, výše nájemného je stanovena na 500 Kč/hodina 

(osvobozeno od DPH) a schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu 

schvaluje pronájem 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. Žel. Brod firmě TSM Železný Brod s. r. o., 

IČO 27260887 za účelem provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání (terénní úpravy) 

odpadů a schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu 

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 pozemku pč. 664/1 v k. ú. 

Chlístov u Žel. Brodu a schvaluje uzavřít dodatek č 1. budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a A. Vajdákem a V. Hlaváčkovou 

schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemků par.č.114/1 a 67/1 v k. ú. Žel. Brod pro 

Českou telekomunikační infrastrukturu a. s., IČO 04084063 ve smyslu: zřízení, provozování, 

údržby a opravách komunikačního vedení a zařízení a též právo provádět na komunikačním

Rada města Železný Brod po projednání

kancelář, s. r. o., IČO 274 66 868), zpracované v dubnu 2018 a doporučuje k dalšímu 

projednání variantu č. 3 uvedené studie s asfaltovým povrchem v ul. Františka Balatky v celé 

délce s dlážděnými okraji.

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Železný Brod se uskuteční v pondělí na 5. listopadu 

od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ Železný Brod (budova "B", 3. patro). Zasedání 

je veřejné. Hlavním bodem jednání je volba starosty, místostarosty a Rady města Železný 

Brod.  
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Odbor životního prostředí

Finanční odbor

Omezení provozní doby ve sběrném dvoře pro zimní období
Upozorňujeme, že provozní doba je od listopadu 2018 do února 2019 následující: 

pondělí, středa, pátek: 9–16 hodin, úterý a čtvrtek: 9–14 hodin, sobota: 9–12 hodin.

Informace pro majitele psů

Městský úřad Železný Brod, jako správce místního poplatku ze psů (dle zákona č. 565/1990 

Sb.), připomíná všem majitelům psů, kteří dosud neuhradili poplatek za psa za rok 2018, 

aby tak neprodleně učinili.

Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem 

nebo sídlem na území města Železný Brod. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která 

odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. 

Psa lze přihlásit i odhlásit na Městském úřadě v Železném Brodě – budova radnice A, 2. patro, 

finanční odbor. Držitel psa je povinen ohlásit vznik i zánik své poplatkové povinnosti 

Miloš Pala, vedoucí OŽP

 vedení a zařízení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti za cenu 

500 Kč + DPH za 1 bm a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

mezi Městem Železný a společností Českou telekomunikační infrastrukturou a. s., 

IČO 04084063 na pozemky pč. 114/1 a 67/1 v k. ú. Žel. Brod 

nesouhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu Masarykova 357, Železný Brod 

neschvaluje odpuštění penále za byt č. 57, ul. Vaněčkova 431, 468 22 Železný Brod z důvodu 

neuhrazených pohledávek Města Železný Brod 

neschvaluje přímé přidělení bytu o velikosti 3+1, Vaněčkova 407, Železný Brod 

bere na vědomí zprávu z jednání Bytové komise dne 12. 9. 2018 

schvaluje přidělení bytů: č. 2 o vel. 1+1 ul. Vaněčkova 407, č. 57 o vel. 1+1 ul. Jiráskovo 

nábřeží 714, č. 39 o vel. 2+1 ul. Vaněčkova 408, č. 25 o vel. 2+1, ul. Vaněčkova 431 a č. 13 

o vel. 3+1, Jiráskovo nábřeží 712, vše Železný Brod

schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému 

určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi Městem Železný Brod 

a CENDIS, s. p., IČO 00311391 

schvaluje s účinností od 1. 10. 2018 dle předloženého návrhu změnu platových tarifů 

vedoucích organizačních složek města: A. Antoszové, vedoucí Sportovního centra Železný 

Brod, Mgr. D. Hudíkové, vedoucí Městské knihovny Železný Brod, Ing. I. Ivanova, vedoucího 

Pečovatelské služby Železný Brod a A. Matějkové, vedoucí Informačního a kulturního 

střediska Železný Brod 

souhlasí s použitím rezervního fondu MŠ Stavbařů na výplatu mimořádných mzdových 

prostředků 

bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy prostor sloužících k podnikání v domě čp. 357

ul. Masarykova, Železný Brod s H. Třicátníkovou a Z. Matijevičem ke dni 30. 9. 2018 

a schvaluje záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v domě s čp. 357 ul. Masarykova, 

který je součástí pozemku pč. 769/1 v k. ú. Žel. Brod, o celkové výměře 163 m²  



6

Nově v prodeji:

Stále je v prodeji je stolní kalendář na rok 2019 Železný Brod v obrazech a kresbách Jana a Jarmily 

Smetanových.

Stále probíhá předprodej vstupenek na všechna divadelní představení podzimní sezóny 

do Městského divadla Železný Brod a na přímé přenosy Met opery do kina Jitřenka v Semilech 

(N. Muhly: Marnie (10. 11.) a G. Verdi: La Traviata (15. 12.)). Zajišťujeme i předprodej 

na koncert skupiny Komunál a Debill Heads (3. 11.) v Bozkově.

Otevírací doba v listopadu: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin, so: 9–12 hodin. 

O státním svátku Den boje za svobodu a demokracii (17. 11.) bude zavřeno. 

Zavřeno bude také s ohledem na vánoční svátky a inventuru v termínu 22. 12. 2018–1. 1. 2019. 

Petr Taranda: Neklidná léta 1938–1945 na Jablonecku a Semilsku (Nakl. Bor) – 238 Kč.

Kniha zachycuje časový úsek dramatických let 1938–1945 v poměrně úzké oblasti 

Jablonecka a Semilska. Sleduje všechny nejdůležitější 

události, k nimž tehdy v regionu došlo, ale nevyhýbá 

se kvůli kontextu ani zmínkám o událostech celonárodního 

významu. Hlavním záměrem knihy je zachytit osudy 

českých obyvatel Jablonecka a Semilska od období 

všeobecné mobilizace v září 1938 přes tzv. druhou 

republiku až po okupaci Čech a Moravy nacistickým 

Německem v březnu 1939. Největší důraz je kladen 

na přiblížení českého národního odboje v celé šíři jeho 

záběru, tedy odboje vojenského i civilního, zvláštní 

pozornosti se také těší samý závěr války a popis událostí 

spojených s činností místních povstaleckých jednotek 

a partyzánských oddílů. V knize je věnováno poměrně dost 

prostoru i Železnému Brodu a okolí. Text knihy doprovází 

velké množství obrazových dokumentů. 

do patnácti dnů. Poplatek je možné zaplatit v hotovosti nebo kartou v úředních hodinách 

na pokladně MěÚ nebo bezhotovostně na účet č.: 19-0963249319/0800, variabilní 

a specifický symbol je pro každého poplatníka jiný a lze ho zjistit na finančním odboru na tel. 

483 333 947. Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří 

mu městský úřad poplatek platebním výměrem. Zároveň informujeme držitele psů, že sáčky 

na psí exkrementy si mohou vyzvednout na pokladně MěÚ v Železném Brodě (přízemí 

budovy radnice A).

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŽB

Bc. Jana Nagyová, finanční odbor

RADNICE INFORMUJE



MĚSTSKÉ DIVADLO 

Semínkovna
Alena Matějková

Veronika Vebrová

Děkujeme touto cestou všem, kteří se přišli na TIC Železný Brod podělit se svými semínky 

z letošní úrody. Na jaro 2019 je tu připravena zase spousta zajímavých a neobvyklých druhů 

zeleniny a rostlin. Je vidět, že náš národ je národ pěstitelů. 

Výzva pro občany

Rádi bychom touto cestu oslovili čtenáře železnobrodského zpravodaje s výzvou – napište 

nám, čím pro následující rok zpravodaj okořenit nebo zpestřit, tak aby se stal přitažlivým pro 

všechny věkové skupiny, nebo jakou kapitolu ve zpravodaji postrádáte. Rádi bychom, aby 

zpravodaj nebyl pouze médiem informačním, ale také publikačním, abyste se každý měsíc 

těšili na to, až ho objevíte ve své poštovní schránce. Na vaše nápady a podněty pro následující 

rok se moc těšíme. Pište je nejpozději do 10. 11. na e-mail: zpravodaj@zelbrod.cz. Zajímavé 

nápady, které budou ve zpravodaji použity, budou oceněny malou pozorností.
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Skvělá komedie Marca Camolettiho, kde lásky přilétají a odlétají v podání divadla Divadélko 

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... Hrají: Eva Perkausová, Miroslav 

Šimůnek, Bára Mottlová, Irena Machová, 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).

Roztomilý příběh Václava Čtvrtka známý z Večerníčků v podání Liduščina divadla Praha. 

Ve třech příbězích uvidíte, jak Maková panenka potkala motýla Emanuela, kterému kos 

ukradne cylindr. Ve druhém příběhu ušije náprstek Pichpic Makové panence novou sukýnku. 

Nakonec panenku unese do svého hnízda Veverka Barka a Emanuela zase uloví pavouk 

Karkoška. V půvabné pohádce jsou veselé písničky. Pohádka je pro děti z MŠ a děti 

s maminkami na MD. Vstupné: 40 Kč. 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŽB

BOEING – BOEING ANEB TŘI LETUŠKY V PAŘÍŽI

MAKOVÁ PANENKA A MOTÝL EMANUEL

Pondělí 12. listopadu od 19 hodin

Středa 14. listopadu od 10 hodin



MĚSTSKÉ DIVADLO 
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Zaznamenali jste, že v příjemném prostředí Kavárny Na Rynku začala tak trochu nenápadně 

fungovat Literární kavárna?

 Posezení nad knihou u skvělé kávy tady začalo 28. září 2018. A prvním čtením byly ukázky  
z knihy Matka od Karla Čapka v podání Zdislavy Bohuslavové. První nesmělé krůčky má tedy 

Literární kavárna za sebou. Velké poděkování patří akčnímu spolku Trávnice v čele s Jiřinou 

Čermákovou za realizaci a samozřejmě skvělým provozovatelům kavárny za milé prostředí. 

Připravují se nejenom další čtení, ale také setkání se zajímavými lidmi ze světa divadla 

a literatury.

Šestý ročník celorepublikové akce proběhne opět třetí listopadovou sobotu. Letošním 

tématem je 100. výročí založení republiky. Studio Hamlet pro vás připravilo komorní 

komponovaný pořad v nové Literární kavárně a dvě divadelní představení v divadle. A protože  

je to Noc divadel, budeme rádi, když za námi v noci po posledním představení přijdete dolů 

do divadelní šatny a popovídáte si s námi o divadle a životě vůbec.

STUDIO HAMLET Železný Brod

Noc divadel v Železném Brodě

Literární kavárna v kavárně

Sobota 17. listopadu od 18 hodin

Touto cestou děkujeme všem divákům, kteří potleskem ocenili naše premiérové představení 

Limonádový Joe. Všem, kteří představení z jakéhokoliv důvodu nestihli, slibujeme, že ho 

v novém roce ještě zopakujeme. Dále děkujeme panu režiséru Miroslavu Jankovi, že byl 

přítomen při promítání filmu Universum Brdečka.

V neposlední řadě děkujeme všem, kteří nám vytvořili při Skleněném městečku a oslavách 
 28. října milé publikum při zpěvu písně "Píseň poučná o vzniku naší republiky...".

DS Tyl Železný Brod

Poděkování

Brilantní situační komedie Erica Assouse plná zvratů a záměn o tom, kolik milenek je za-

potřebí 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 šťastní, kdyby se právě neprovalilo, že Francis žije dvojí život. Celá rodina se 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).

DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ
Středa 12. prosince od 19 hodin



Otevírací doba v listopadu: 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.

STO LET REPUBLIKY 
 do 25. 11. 2018 

Od 16 hodin – Literní kavárna (v Kavárně Na Rynku Železný Brod)

Kramářská píseň Poslechněte, píseň nová je vzpomínkou na nedávno zesnulého kamaráda 

Daniela Balatku. Poté bude následovat čtení O první republice. Kramářská píseň vznikla 

za finanční podpory Města Železný Brod. Vstup volný.

Od 18 hodin – Rozmarný duch (Městské divadlo Železný Brod)

Komedie v podání Lučanského spolku divadelního. Divadelní 

představení o tom, že není záhodno zahrávat si s okultními vědami 

a brát spiritismus na lehkou váhu. Manželské vztahy totiž nekončí ani 

na onom světě a mít dvě ženy není žádná legrace, i když ta druhá 

je nebožka. Vstupné 60 Kč.

Od 21 hodin – Sen noci svatojánské (Městské divadlo Železný Brod)

Shakespearovský klenot v podání Divadla V Roztocké Jilemnice. 

Divadelní hra dramatika Williama Shakespeara napsaná mezi lety 

1590 a 1596. Nejnovější překlad do češtiny je od Martina Hilského.

Tento kouzelný příběh odehrávající se o májových 

svátcích by se nejspíš nikdy nestal, nebýt jedné čarovné 

noci, která všechny bytosti pojí, rozděluje a znovu svádí 

dohromady. Dva páry poblázněných milenců a dva páry 

královské se stávají součástí magické letní noci, během 

níž je vše dovoleno a stát se může cokoliv. Je to však 

opravdu jen láska, co je spojí…? 

Vstupné 60 Kč.

Předprodej vstupenek na obě divadelní představení od 1. 11. v TIC Železný Brod. 

Moc se na vás těšíme, tak si udělejte čas na hezké zážitky s divadlem.

MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
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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 

Iva Chaloupková
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY

MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ

Jelikož v listopadu uplyne šestsetčtyřicet 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. 

Výstava nebude zahájena vernisáží, ale během výstavy se uskuteční přednáška  
a beseda s autorkou výstavy paní Jarmilou Haldovou, o které budeme včas informovat 

prostřednictvím plakátů.

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 listopadu je otevřena: sobota–neděle v čase 9–12 a 13–16 hodin. 

Vstupné na výstavu je v rámci vstupného od muzea.

1. 12. 2018–6. 1. 2019 

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 listopadu je otevřena: sobota–neděle v čase 9–12 a 13–16 hodin.  

Vstupné na výstavy je v rámci vstupného do 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 Žďárská, David Hanvald, David Mazanec a Tomáš Rýdl. 

PANOVNÍCI ČESKÝCH ZEMÍ A JEJICH MANŽELKY 
NA RELIÉFNÍCH OBRAZECH JARMILY HALDOVÉ

s využitím sbírkových předmětů muzea a ukáže významné fenomény doby i poněkud 

zapomenuté detaily.

Od 1. 11. je výstava doplněna 12 panely putovní výstavy Rok republiky, které připravil  
Liberecký kraj. Na panelech jsou zachyceny důležité momenty, kterými, prošel sever 

Čech od roku 1918. 

SKLO INSPIROVANÉ REPUBLIKOU
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MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ

MUZEUM A GALERIE DETESK

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.

JAN VOBĚREK – MEDŽUGORJE 
Soubor fotograií českobudějovického fotografa Jana Voběrka vznikl neplánovaně při 

návštěvě poutního místa zjevení Panny Marie v Medžugorje v Hercegovině. Na fotograiích 

zachytil cestu rozmanitých poutníků k soše Panny Marie na hoře Podbrdo.

Od středy do neděle proběhne další ročník tradičních Vánočních trhů. V prostorách domu 

bude připravena bohatá nabídka vánočního a dárkového zboží. Těšit se můžete na ukázky 

řemesel, výrobky Spolku zdravotně postižených, výtvarné dílny Střediska volného času 

Mozaika a občerstvení s oblíbeným Bělišťákem. V sobotu budou trhy zpestřeny kulturním 

programem (od 11 hodin – sehraje divadlo Rolnička pohádku „O tom, co se možná stalo“ 

a odpoledne se o zábavu postará Rodinné centrum Andílek).

Připravujeme: Vánoční trhy na Bělišti (5.–9. 12. 2018, 9–17 hodin)

JIŘÍ RYBA – SKLENĚNÁ PLASTIKA (do 18. 11. 2018)

Tavené plastiky sklářského výtvarníka Jiřího Ryby (* 8. 9. 1938, Stará Paka). V období 

1953–1957 navštěvoval SUPŠ 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 

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 I
Popelkou, kde také bydlí.

V roce 2008 byl jmenován četným občanem rodné Staré Paky. Výstava je zároveň I
připomínkou umělcova významného životního jubilea.

JIŘÍ URBAN – ŠPERKY A OBRAZY (od 23. 11. 2018 – 17. 2. 2019)

Připravujeme novou výstavu turnovského výtvarníka Jiřího Urbana, 

šperkaře a malíře. Dalším oborem, ve kterém vynikl je zlatnictví, o jeho 

práci na kopiích korunovačních klenotů přinesla podrobný dokument i 

Česká televize.
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD

Mezi největší hity tohoto měsíce beze sporu patří dlouho očekávaný životopisný snímek 

Bohemian Rhapsody (3. 11.). Tento film je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby 

a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným 

stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Snímek mapuje 

raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických 

písní jako jsou We Will Rock You, We Are the Champions nebo právě Bohemian Rhapsody. 

Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí 

nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce 1985, kde Queen 

v čele se rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z největších show v historii rocku. 

Pro mladší publikum bude jistě velkým lákadlem nové zpracování příběhu slavného zbojníka  
Robina Hooda (30. 11.). První trailer k filmu slibuje velmi nekonvenční podívanou, podle 

distributora filmu se můžeme těšit na zpracování ve stylu „moderní vzrušující akční podívané 

plné zběsilých bojů, epické válečné choreografie i nadčasové romantiky“, které tak trochu 

připomíná nedávný hit Král Artuš.

Milovníky náročnějších snímků zvu například  
na snímek Climax (6. 11.) od slavného 

francouzského vizionáře Gaspara Noé, který 

letos v Cannes zvítězil v sekci Quinzaine des 

Réalisateurs a stal se jedním z největších 

překvapení festivalu. Už jste někdy viděli 

„drogový muzikál“ či „taneční horor“?

Podrobné informace o celém programu  
hledejte na www.kinobrod.cz.

Vybíráme z programu kina

David Pešek

100 LET ČESKOSLOVENSKA A 90 LET TJ SOKOL ŽELEZNÝ BROD
Sobota 3. listopadu od 18.30 hodin

Železný Brod, sokolovna

Přijďte na společenský večer, kterým oslavíme 100 let Československa a 90 let 

TJ Sokol Železný Brod (od zahájení stavby sokolovny).I

Program akce, kterou finančně podpořilo Město Železný Brod a FSA Jany Boučkové je:I

18.30 hodin – otevření sáluI

19.00 hodin – slavnostní programI

21.00 hodin – sokolský rautI

Vstupné: 100 Kč – prodej vstupenek na TIC Železný Brod.I
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SARKOFÁG PRO KRÁLOVNU
Pondělí 5. listopadu od 18 hodin

KC Kino Železný Brod

Přednáška a beseda s výtvarníkem a sklářem Zdeňkem Lhotským o vzniku mimořádného 

skleněného díla pro dánskou královnu. 

Zdeněk Lhotský, absolvent Odbornéhosklářského učiliště ve Světlé nad Sázavou, SUPŠ 

sklářské v Železném Brodě a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (ateliér skla, 

prof. Stanislav Libenský) je nejen sklářským výtvarníkem, sochařem, ale i technologickým 

lídrem v produkci skleněné tavené plastiky, inovátorem (unikátní technologie Vitrucell). Jeho 

díla, jež jsou součástí řady veřejných a soukromých sbírek, uchvacují majestátní přirozeností 

a samozřejmostí tvarů. Prestižní časopis Wallpaper ho zařadil mezi dvanáct Čechů, kteří 

ovlivňují světový design. Je zakládajícím členem umělecké skupiny Tvrdohlaví a tvůrcem, 

baskytaristou a kapelníkem skupiny MTO Universal Praha. Od roku 1994 je majitelem 

a uměleckým ředitelem studia pro výrobu tavené plastiky Lhotský s. r. o. na Pelechově 

u Železného Brodu. Tady zakoupil tehdy chátrající sklářskou dílnu se silnou tradicí výroby 

taveného skla a začal propagovat ojedinělé služby spojené s tavenou skleněnou plastikou 

mezi umělci po celém světě. 

Sedm let tu vznikal i čtyřtunovýskleněný sarkofág pro dánskou královskou rodinu – královnu 

Margaretu II. a jejího chotě prince Henrika. Sarkofág navrhl dánský umělec Bjoern Norgaard. 

Ten hledal několik let skláře, kteří by zvládli jeho náročné zadání. Objevil je nakonec až 

ve studiu na Pelechově u Zdeňka Lhotského. Dílna tak pozvedla laťku sklářského umění 

a ukázala, že v určitých technologiích mohou i malé české podniky konkurovat světové špičce. 

Pořádá IKS Železný Brod. Vstupné: 50 Kč

Kdo se chce blíže seznámit s díly a tvorbou tohoto sklářského výtvarníka, může:

    •  do 31. 12. navštívit po tel. dohodě (mob.: 775 248 885) výstavu STUDIO LHOTSKÝ 

       A HOSTÉ v areálu bývalé Kolory v prostoru Kotelny (Průmyslová 912) v Železném Brodě

    •  zakoupit si na TIC Železný Brod knihu: Pluralita Identity – Tvorba Zdeňka Lhotského

Více na www.zdenek-lhotsky.com. 

ČTENÍ V KAVÁRNĚ CAFE COFIEL 

Úterý 6. listopadu od 18 hodin

Středa 21. listopadu od 18 hodin

Železný Brod, Malé náměstí

Při dalším pokračování čtení ze starých kronik si protentokrát zavzpomínáme na válečné 

období. Úryvky z let 1938–1945 bude číst pan Karel Kovařík. 

Při příležitosti významného výročí Dne boje za svobodu a demokracii (17. listopadu) budeme 

číst úryvky z divadelních her Václava Havla.

Pořádá spolek Trávnice z. s.
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JAZZ POD KOZÁKOVEM 2018
termín 9.–10. listopadu 

Program: 

KC Golf Semily

Zveme vás na 32. ročník jednoho z nejstarších jazzových festivalů v České republice. Pestrý 

program uspokojí naprosto všechny věkové skupiny. 

9. 11. od 10 hodin (hl. sál): žákovský Big Band ZUŠ Turnov spolu s tanečním oborem ZUŠ 

Semily, pořadem provede herečka Nikol Bartošová – naučným koncertem pro školy 

a veřejnost.

od 18 hodin (restaurace): kapely MarZ, Jazz Elements a Top Dream Company, hvězdou 

večera bude americké duo Bill Barret a Brad Lewis.

10. 11. od 18 hodin (hl. sál): jazzový orchestr Ježkovy stopy, zlatý hřeb festivalu legenda 

slovenského jazzu Peter Lipa 

Přijeďte za nevšedním kulturním zážitkem do Semil. Bude to stát za to. Těšíme se na vás. 

Více na www.kcgolf.cz.

LEARNING ENGLISH THROUGH MUSIC
Čtvrtek 8. listopadu
KC Kino Železný Brod

Série hudebních workshopů pro školy a širokou veřejnost se členy kapely Henhouse Prowlers 

(Chicago, USA). V pátek 9. 11. se od 19 hodin v sokolovně v obci Loužnice uskuteční 

„Chicágský večer“. V programu zahrají kapely: Henhouse Prowlers (Chicago, USA), Handl 

Bluegrass band (CZ) a The Broken Dan (CZ). Podávat se bude speciální Chicagské menu. 

Akci pořádá knihovna Modrá sova z. s. Loužnice ve spolupráci s organizací Bluegrass 

Ambassadors.

Více na www.modrasova.cz

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 termín je 11. 12. 2018. 

HRÁTKY S PAMĚTÍ  
Úterý 20. listopadu od 10 hodin

Železný Brod, Dům s pečovatelskou službou (ul. Obránců míru) 

Vstupné 15 Kč

POUTNICE ANEB TŘI CESTY DO SANTIAGA 
Středa 28. listopadu od 18.15 hodin

KC Kino Železný Brod

Po dvou letech se nám podařilo opět získat na přednášku spisovatelku paní Alenu Ježkovou. 

Měla by přijet s čerstvou knihou, kterou představí a bude o svých prožitcích vyprávět 

za doprovodu mnoha obrázků.

Kniha je připravena do tisku, ale paní spisovatelka potřebuje pomoc, i naši. Určitě se 

nedopustím nepravosti, když ocituji její psaní, které jsem teď obdržel: „Milí přátelé, obracím se 

na vás s prosbou. Chystám se vydat svou novou knihu Poutnice aneb Tři cesty do Santiaga 



Pořádá místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj.

Pořádá IKS Železný Brod.

Pořádá Tenisový Klub Železný Brod a Party Azyl Držkov.

Vstupné 99 Kč 

– cestopis, napínavý román a osobní deník poutníka v jednom. Prostředky na tisk knihy 

hledám prostřednictvím portálu www.hithit.cz, kde vám nabízím možnost si předplatit hotovou 

knihu i s podpisem či jiné odměny za váš příspěvek. Třeba byste mou knihu rádi měli „z první 

ruky“, anebo by se vám mohla hodit jako vánoční dárek pro vaše blízké. Stejně tak mi pomůže, 

když “oslovíte i své přátele a upozorníte je například e-mailem na můj projekt. Odkaz je zde: 

https://www.hithit.com/cs/project/5291/poutnice-aneb-tri-cesty-do-santiaga.

Děkuji vám předem za jakoukoli pomoc. Srdečně vaše Alena Ježková“

Pár slov o přednášející: Mgr. Alena Ježková, PhD. (*1966) 

Publicistka a spisovatelka, která na svém kontě má přes dvě desítky vydaných titulů pro děti 

i dospělé převážně s tématem české historie (Praha babka měst, Staré pověsti české 

a moravské, 77 pražských legend, Strážci pražských ulic, Karel IV. a jeho Praha aj.). Je také 

autorkou rozsáhlé dvoudílné publikace Tichá srdce o klášterech a životě řeholníků u nás. 

Nejnověji vydává knihu Poutnice aneb Tři cesty do Santiaga. Je to cestopis, napínavý román

 i osobní deník v jednom zachycující autorčino putování po třech rozdílných poutních trasách. 

Mnozí frekventanti našich přednášek autorku již znají, tak přemlouvání k účasti je úplně 

zbytečné. A navíc je to příležitost, jak získat čerstvou knihu. Věřím, že je paní spisovatelka 

bude moci dovézt třeba i každému. Srdečně zveme i ostatní, kteří ji ještě neznají, je to skvělá 

příležitost odnést si příjemné zážitky i nové vědomosti. Těšíme se na společný večer. 

V programu vystoupí: MŠ Na Vápence, ZŠ Pelechovská, Brass Quintet, předškolní děti 

z MŠ za doprovodu ZUŠ Železný brod, My Gospel a další. Podrobný program bude zveřejněn 

na plakátech.

Srdečně vás zveme na zábavu v rytmu osmdesátých a devadesátých let až po současnost, 

kterou mixují dva mistři zvuku DJ Aleš Mastník a DJ Jarda Hoření. Občerstvení zajištěno.  

Přijďte si zatancovat!

Ing. arch. Martin Tomešek 

VÁNOČNÍ TRHY A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

RADIO DISKO OLDIES

Pátek 30. listopadu od 10 hodin

Sobota 1. prosince od 21 hodin

Malé náměstí v Železném Brodě

Železný Brod, sokolovna

15
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od 14 hodin Dětské Mikulášské odpoledne

Přijďte si užít odpoledne s perfektní disko hudbou, sportovní a dovednostní hry, tanec a radost 

z pohybu dětí. Mikuláš s čertem a andělem určitě přijdou. Balíčky pro děti na mikulášskou 

nadílku objednávejte u paní Cincibusové (mob.: 607 803 427). Občerstvení jak pro malé, tak 

i pro odrostlejší, je zajištěno. 

 Pořádá TJ Sokol Hrubá Horka.

Vstupné pro dospělé 30 Kč, děti zdarma.

od 20 hodin Mikulášská zábava

Příjemné posezení u dobrých horeckých specialit. K poslechu a tanci zahrají Kapelníci. 

Pořádá ČČK Hrubá Horka.

Vstupné 80 Kč

MIKULÁŠSKÉ AKCE NA HRUBÉ HORCE
Sobota 8. prosince 

Hrubá Horka, sokolovna

Projekt Bookstart – S knížkou do života

Naše knihovna se od letošního roku zapojila do celostátního (respektive mezinárodního) 
projektu Bookstart – S knížkou do života, jehož cílem je vytváření vztahu ke knížkám a čtení 
od nejútlejšího věku dětí. Snažíme se vtáhnout do projektu maminky s malými dětmi, pro které 
organizujeme občasná setkání v knihovně – poslední proběhlo v pátek 5. října v rámci Týdne 
knihoven ve velice milé, tvořivé a inspirativní atmosféře. Spolupracujeme přitom s RC Andílek 
a semilským spolkem Semínko země, zejména s jeho lektorkou PaedDr. Lenkou Hřibovou, 
která připravuje a vede programy v knihovně zahrnující loutkové divadélko, písničky, hry 
a tvořivé dílničky. V rámci projektu Bookstart rozdáváme při vítání občánků dárkové sety 
s leporelem pro děti, metodickou příručkou pro rodiče a poukázkou na čtenářský průkaz 
zdarma. Rádi v knihovně přivítáme všechny maminky s malými dětmi. Přestože podmínky 
tady nejsou úplně vyhovující, snažíme se pro ně vytvořit přívětivé prostředí a nabídnout jim 
spoustu kvalitních a zajímavých leporel a knížek pro nejmenší i metodických příruček 
o výchově dětí pro rodiče. Doufáme, že si tak vychováme novou generaci čtenářů, pro které 
bude prostředí knihovny důvěrně známé a samozřejmé už odmalička.

Z knižních novinek nabízíme:
Patrik Hartl: Nejlepší víkend – Na silvestra si Andrea, Jirka, Dáša, Bert, Markéta a Pavel dají 
zásadní novoroční předsevzetí. Žádný z nich ale nikomu neřekne, jaké je to jeho. Všichni touží 
změnit svůj život a doufají, že se jim to během nového roku podaří.
Haruki Murakami: Komturova smrt – Bezejmenným vypravěčem románu je výjimečný 
portrétista, který dokáže vystihnout tvář člověka tak, aby se líbil sám sobě. Všechno funguje 
téměř dokonale, dokud ho nenavštíví muž bez tváře s žádostí o portrét.
Ken Follett: Ohnivý sloup – Po Pilířích země a Na věky věků, celosvětově oblíbených 
historických ságách Kena Folletta, přichází třetí rozvětvený příběh zasazený do anglického 
městečka Kingsbridge 16. století.
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Těšíme se na vaši návštěvu v knihovně v otevírací době: úterý–pátek: 9–17.30 hodin. 

Dana Hudíková a Irena Matoušová

Fredrik Backman: My proti vám – Román je pokračováním 
osudů Medvědína, malého švédského městečka, které žije 
hokejem.
Po událostech, které šokujícím způsobem zasáhly do osudů 
obyvatel, přichází další rána – jejich milovaný hokejový klub má 
být zrušen.
Z knížek pro děti:
Przemyslaw Liput: Rok ve školce – Velkoformátové leporelo 
připravuje děti na pobyt ve školce.

Marianne Dubuc: Pošťák Myšák 
doručuje  – První kniha ze série 
o pošťáku Myšákovi, v níž oceňovaná 
kanadská autorka stvořila úžasný svět 
plný zábavných detailů, do kterého se 
budete s dětmi rádi vracet a pokaždé objevíte na obrázcích něco 
nového. 
Timo Parvela: Kepler 62. Kniha třetí: Cesta – Třetí část napínavé 
šestidílné finsko-norské série vesmírného dobrodružství 
z budoucnosti pro děti kolem 10 let.

  5.11. Úřední den od 14 hodin

Sledujte aktuální zprávy ve vývěsce na tržnici.

14. 11.  

  

 

15. 10. 
 

 

 

  

 

za výbor Marcela Minářová

Světový den diabetu. Šlápoty – chůzí proti diabetu. Sejdeme se ve 13.20 hodin na 
Malém náměstí v Železném Brodě, odkud pojedeme autobusem do Střevelné 
a potom pěšky zpět do Železného Brodu. Cestou proběhne měření cukru. 
Vedoucí V. Pertružálková

Předadventní posezení v klubovně na Poříčí, které začíná ve 13 hodin. Hudba 
i občerstvení zajištěno jako vždy, ostatní dobroty přinášejí účastníci posezení. 
Upozorňujeme, že tato akce je určena pouze pro naše členy.
Ruční práce se konají každé pondělí v naší klubovně. Připravujeme se na vánoční 
trhy na Bělišti (5.–9. 12. 2018).

Ohlédnutí za pobytem v Chorvatsku

Josef Brynda, předseda spolku

Náš spolek se v počtu 48 lidí účastnil ozdravného pobytu v Chorvatsku v letovisku Tučepi. 
Počasí bylo nádherné, ubytování také pěkné, moře teplé a všem vyhovovalo opalování 
a koupání na pláži, která byla nedaleko restaurace, kde jsme se stravovali. Jídlo všem 
vyhovovalo, bylo chutné a bylo ho pro všechny dost. Nálada byla výborná, doprava také. 
Někteří se zúčastnili nabídnutých výletů (kaňonem řeky Cetiny na raftech nebo do přírodního 
parku Biokovo). Dá se říci, že pobyt byl přínosem a splnil svůj účel, což mohu posoudit jako 
vedoucí a hodnotím ho velice kladně. Lidé byli nadšeni a těší se na příští rok.
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Zájezd do Mariánských Lázní

za účastníky zájezdu Hana Řeháková a Eva Divinová

V polovině září nás čekal týdenní pobyt v Mariánských Lázních. V bohatém programu, 
připraveném V. Petružálkou, jsme měli možnost poznat některá města u nás i v Německu 
např.: Františkovy Lázně, Ostrov, Manětín, Boží Dar a Waldsassen. Další výlety byly zaměřeny 
na přírodní zajímavosti – Fichtelberg, Klínovec (nejvyšší hora Krušných hor 1 244 m. n. m.) 
a Kladská s malebným okruhem kolem jezírka. Raritou je Čarověník, chomáčovitá 
či metlovitá znetvořenina na vrchol-
cích dřevin. Perlou poznání bylo 
zhlédnutí relikviáře sv. Maura v Bečově 
n. Teplou. Ve výčtu bychom mohli 
pokračovat. Přímo v Mariánských 
Lázních jsme si užívali solné jeskyně, 
bazénu, ochutnávání různých pra-
menů a hlavně poslechu nádherných 
skladeb Zpívající fontány. O bez-
pečnou jízdu a pohodlí se posta-
r a l i  v ž d y  u s m ě v a v í  J .  K o p a l 
a Z. Chmelíková. Vlaďce Petružálkové 
i jim děkujeme za mimořádně vydařený 
týden.

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

 ZŠ Pelechovská Železný Brod

Pozvánka na předvánoční tvořivé dílničky

Sportujte s námi!

Srdečně vás zveme ve čtvrtek 6. prosince od 15 hodin na Předvánoční tvořivé odpoledne. 
Připraveny pro vás budou dílničky (zdobení perníčků, výroba vánočních dekorací, skleněné 
lepení,…), vystoupení našich žáčků, koledy, posezení v kavárně a jistě skvělá nálada všech 
přítomných. Zahájení programu proběhne v 15 hodin ve společenském sále školy. Přijďte 
a užijte si s námi vánoční atmosféru. 

Ve spolupráci s fotbalovým oddílem FK Železný Brod stále nabízíme dětem narozeným v roce 
2009–2013 kroužek Obecné sportovní přípravy. Kroužek bude zahrnovat průpravu 
gymnastiky, atletiky a míčových her. 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. 

za vedení ZŠ Pelechovská Železný Brod Tomáš Hartl
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Putování za pověstmi našeho kraje

Florbalový turnaj v Železném Brodě

 ZŠ Školní Železný Brod

V pondělí 1. října navštívily děti ze školní 
družiny Městskou knihovnu v Železném Brodě. 
V dětském oddělení nás mile přivítala paní 
vedoucí Mgr. Dana Hudíková. Prvňáčci tak 
poprvé poznali prostory knihovny, prohlédli 
si jednotlivá oddělení a knížky určené 
především pro malé čtenáře. V rámci celo-
státního Týdne knihoven připravila paní 
knihovnice pro děti zajímavou výtvarnou 
dílničku zaměřenou na „Putování za pověstmi 
našeho kraje“ doprovázenou úryvky a obrázky 
z knih na aktuální téma. Děti se tak seznámily 
s vílou Jizerínou, se skřítkem Sklenaříčkem a Jaspískem, s vodníkem Čeperkou, s loupežníky 
a statečnou kovářkou, s vládcem Jizerských hor duchem Muhu a Krakonošem vládcem 
Krkonoš. V závěru besedy si děti společně vyrobily leporelo, do kterého malovaly postavy 
z vybraných pověstí. Fantazie a představivost malých ilustrátorů byla úžasná a za chvíli jsme 
už obdivovali krásné víly, vodníky, duchy, čerty a skřítky, kteří se dětem opravdu povedli. 
Děkuji paní Hudíkové za hezké odpoledne, za trpělivé odpovědi na zvídavé dotazy dětí 
a skvěle připravenou výtvarnou dílničku. Už teď se těšíme na další setkání, které se uskuteční 
v předvánočním čase.

Dne 27. září proběhl již tradiční turnaj O pohár starosty ve florbalu. Celkově naše škola 
dopadla výborně a obsadila v obou kategoriích krásná první místa. O umístění na prvním 
stupni vítězů se zasloužili a patří jim veliký dík tito žáci: druhý stupeň: František Halama, 
Bedřich Rathouský, Štěpán Michaler, Matyáš Dohelský, Matyáš Podzimek, Richard Jetel, 
Josef Kurfiřt, Vasil Ursta, Ondřej Petrák, Ivan Matiko, Daniel Kadlec a první stupeň: Jan 
Sedlák, Jan Knap, Sebastian Skrbek, Matyáš Picek, Josef Šimek, Miroslav Ducháček, 
Bohdan Pachomov.

Dana Maršinská, vedoucí vychovatelka školní družiny

Jan Lufinka

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Voňavý podzim

 MŠ Na Vápence Železný Brod

V naší mateřské škole se snažíme dětem co nejvíce usnadnit adaptaci na nové prostředí 
a překonat případné počáteční adaptační problémy. K tomu je ale vždy zapotřebí také 
spolupráce s rodinou. Je důležité, aby rodiče důvěřovali tomu, že v mateřské škole se o jejich 

drobečka dobře postarají. Komunikace 
s rodiči je nedílnou součástí práce učitelek. 
Chceme dát rodičům příležitost k nefor-
málnímu popovídání a tak pořádáme 
několikrát do roka akce nejen pro děti, ale i pro 
jejich rodiny. Společně tvoříme, hrajeme si, 
povídáme. Snažíme se tak podpořit vztahy 
mezi rodiči, dětmi i učitelkami. Navíc ve školce 
pohodově strávený čas při tvoření s mamin-
kou či tatínkem dodá dětem pocit jistoty 
a důvěry v nové prostředí. 
A tak když jsme si v nejbarevnějším období 
roku povídali o tom, co sklízíme na zahrád-
kách a když se paní učitelka pochlubila 
bohatou úrodou jablíček na své zahrádce, 
napadlo nás: „To by bylo štrúdlů!“ A námět 
na společné setkání a tvoření s rodiči byl 
na světě. Pozval i  jsme je do školky 
na „Štrúdlování“. Kdo přišel, ten loupal 
či strouhal jablíčka, válel těsto, sypal oříšky, 
rozinky... no prostě dělal vše, co k pečení 
štrúdlu patří. Za chvíli se školkou linula 
neodolatelná vůně pečené dobroty. Než 
štrúdly v troubě správně zezlátly, vyráběly 
si děti s pomocí maminek jablíčka z papíru 
a zúčastnily se soutěže v pexesu. K vůni 

skořice se přidala ještě vůně čerstvé kávy a ovocného čaje, který nám připravila paní kuchařka 
z plodů naší zahrádky – to když si každý za odměnu pochutnával na svém sladkém výtvoru. 
A zbylo i domů pro tatínka. Důkazem toho, že se nám štrúdly opravdu povedly, byl zájem 
maminek o recept na těsto. Celá akce by se neobešla bez ochotné spolupráce naší paní 
kuchařky Olinky a asistence paní uklízečky Aničky, kterým tímto děkujeme. 
Tím ovšem naše podzimní radovánky teprve začaly. Děti si užily „Bramborobraní“, 
při kterém bramboru koulely, házely a také ji vážily. Ta Štěpánkova byla „nejtlustější“ a vážila 
víc jak půl kilogramu. Brambory dětem posloužily také jako tiskátka při výrobě ubrousku 
pro maminku, starší děti je dokázaly dokonce přečarovat v krásný kvetoucí kaktus.  
Podzim nabízí mnoho možností, jak dětem připravit zajímavý program. A tak už se těšíme,
jak například oslavíme Den stromů, budeme hledat babí léto či krotit draka při projektu 
Není drak jako drak. 

 Jitka Jírová, ředitelka školy
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Luďka Michlerová, učitelka MŠ

 MŠ Stavbařů Železný Brod

Poslední týden v září bylo v naší školce cítit jablíčkovou vůni. To jak děti ve třídě Srdíček sušily 

křížaly, Sluníčka připravovala jablíčka v županu a Berušky pekly záviny. Vše se chystalo na 

středu, kdy se na naší zahradě pořádalo Jablíčkové odpoledne. Přišli všichni, kdo mají rádi 

závodění, soutěže, vědomostní 

úkoly, ale hlavně dobrou pohodu. 

Odměnou pro všechny pak bylo 

jablíčkové mlsání, připarvené dětmi 

za pomoci paní učitelek. Ale také 

maminkami a babičkami, které se 

zúčastnily se svými ratolestmi 

sou těže  „  ne j… jab l í čkovou 

dobrotu“.

Možná byla jablíčka kouzelná, 

protože zařídila pro naši akci pěkné 

podzimní počasí a vykouzlila všem 

zúčastněným úsměv na tvářích. 

Jablíčkové odpoledne

Vážení hudební přátelé, 

 Základní umělecká škola Železný Brod 

zdá se, že v Brodě vzniká nová hudební tradice, a tak vás opět srdečně zveme na akci 

„Dvacetiminutovka pod širým nebem“. Náš smyčcový soubor VIVACE, který si pod 

vedením slečny učitelky Míši Vitákové tuto akci vymyslel a zrealizoval, nabízí pokračování 

letního počinu, který byl věnován filmovým melodiím. Tentokrát vás všechny srdečně zve 

v neděli 4. listopadu od 17 hodin na malé hudební zastavení s Irskou folklórní hudbou. 

Hrajeme na schodech ke kostelu sv. Jakuba Většího na Malém náměstí v Železném Brodě. 

Další pokračování plánujeme na Vánoce samozřejmě s vánočními melodiemi.

Srdečně vás také zveme na další Žákovské matiné, které se uskuteční v úterý 13. listopadu 

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 pátek 30. listopadu se můžete těšit na vystoupení pěveckého sboru HVĚZDIČKY 

a Žesťového souboru na Vánočních trzích na Malém náměstí v Železném Brodě.



ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
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Antonín Košek, student 4. ročníku

Advent

 

 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod

JAN SCHINDLER – PŘEDNÁŠKA 

Veřejné přednášky se konají díky iniciativě studentů sklářské školy, kteří od jara letošního roku 

k přednáškám vyzývají nezávislé umělce, učitele-výtvarníky, umělecké řemeslníky nebo 

zástupce sklářských firem. Po rytečce skla P. Čambalové, grafičce Z. Huškové, sklářské 

výtvarnici A. Polanské, medailérovi a šperkaři J. Háskovi o své tvůrčí cestě promluví rytec skla 

Jan Schindler.

Pár slov o přednášejícím: Jan Schindler (*1971) se uměleckému rytému sklu věnuje 

od roku 1992. Kromě klasické rytiny na zakázku vytváří autorské originální návrhy, které 

převádí prostřednictvím negativní nebo pozitivní rytiny na skleněnou surovinu. Pravidelně 

se účastní ryteckých sympozií u nás i v zahraničí. Jeho rytecké práce jsou oceňované 

významnými, oborově zaměřenými institucemi (např. Toyama Japonsko, Corning USA), které 

ho zvou na předváděcí akce nebo workshopy.

Vážení spoluobčané, v době Adventu pro vás připravujeme zpříjemnění tohoto času čtyřmi 

adventními zastaveními s dobrou hudbou. Každou Adventní neděli vás srdečně zveme 

do kostela svatého Jakuba Většího v Železném Brodě, nechat se vymanit z každodenního 

shonu a starostí a dát se unést krásnou hudbou do klidu a pohody. První adventní koncert 

bude 2. prosince od 18 hodin a nabídneme vám hudbu všech slohových období v podání 

našich pedagogů. Zazní instrumentální, vokální, sólové i komorní skladby. Těšíme se na vaši 

návštěvu. 

Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ Železný Brod

Aktuální informace na: www.zus-zelbrod.cz a na tel. č.: 483 389 327, 608 782 712

Čtvrtek 8. listopadu od 17 hodin
aula sklářské školy
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 TJ SOKOL ŽELEZNÝ BROD – ODDÍL VOLEJBALU

Ženy v krajském přeboru I. třídy Libereckého kraje budou svá domácí utkání hrát 
v železnobrodské sokolovně vždy od 10 a cca 12 hodin proti:
10. 11. vs. Varnsdorf „B“, 17. 11. vs. Mnichovo Hradiště „A“ a 24. 11. vs. Nový Bor „A“. 
Přijďte povzbudit naše děvčata!

Velmi dobrou zprávou je, že se opět rozjela mládež, a to jako „barevný mini volejbal“ kde 
máme 25 aktivních členů (dívek i chlapců) a tento počet se stále navyšuje. Již se zúčastnili 
několika turnajů, kde dokázali několikrát zvítězit! Mládež je pod vedením holek z „A – týmu“ 
Evy Soukupové, Žanety Hýblové a Pavly Vepřekové, kterým patří stejně, tak jako Jiřině 
a Karlovi Čurdovým, veliký dík.
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Muži se opět přihlásili do Okresního přeboru I. třídy, kde je dokonce 11 "mančaftů". Zatím 

hrajeme, ale pouze „po telefonátech z okresu“, jelikož stále nemáme aktuální rozpis. Ten bude 

zveřejněn na plakátovacích plochách, na vývěsce u tržnice a na sokolovně. Stále doplňujeme 

i naší „farmu“, spřátelený tým „Koberovské sportovní“ v Okresním přeboru II. třídy.

Pravidelně se účastníme spousty turnajů především smíšených, ale i ženských a mužských 

a nově již zmíněných dětských mini volejbalů.

3. 11. Společenský večer při příležitosti 100 let Československa 90 let TJ Sokol Železný Brod 
– více na str.12 
2. 12. Mikulášská besídka pro děti – tradiční akce od 15 hodin 

za oddíl volejbalu Jarda Paldus

 FIT studio aerobiku Jany Boučkové a TJ Sokol Železný Brod

Pořádají a srdečně zvou na tyto akce

Poslední mistrovské zápasy podzimní fotbalové sezóny, které budou odehrány na domácí půdě 

 Fotbalový klub Železný Brod

muži „A“ – krajský přebor

3. 11. od 13.30 hodin vs. Česká Lípa

muži „B“ – krajská 1. B třída

11. 11. od 13.30 hodin vs. Hamry B

dorost U17 – krajský přebor

4. 11. od 10.00 hodin vs. Doubí

starší přípravka

3. 11. od 10.00 hodin vs. Nový Bor

10. 11. od 10.00 hodin vs. Česká Lípa

 T. J. SOKOL Bzí

3. 11. Rockové dušičky od 20 hodin – hrají kapely: 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 – prodej vánočních dekorací, výborná 
zabijačková kuchyně
Více o akcích, které se konají v sokolovně, se dozvíte na www.

V listopadu vás zveme do sokolovny na:

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Dne 24. listopadu se uskuteční rozsvícení Kamenického vánočního stromu. Sejdeme 

se v 16.30 hodin u sochy sv. Václava v Horské Kamenici. Připraven bude výborný svařáček

a pro děti čaj. Opéci si budete moci zimní špekáček nebo upéci vlastní trdelník. V programu 

zazní koledy… poctivě již nyní trénujte slova i hlasivky. Těšíme se na vás.

 KAMENICKÝ KLUB MLÁDEŽE HORSKÁ KAMENICE
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V letošním roce jsme se na konci prázdnin zúčastnili výchovné exkurze mládeže ve věznici 
Rýnovice v Jablonci nad Nisou. Chtěli 
bychom tímto poděkovat panu řediteli 
Věznice Rýnovice Vrchnímu radovi plk. 
Mgr. Vlastimilovi Křížovi, LL.M. za 
umožnění a realizaci této akce. Dále 
bychom chtěli poděkovat za velice 
poutavou a poučnou exkurzi v tomto 
zařízení panu vychovateli Mgr. Švihelovi, 
který se nám 100 % věnoval, odpověděl na 
všechny i nezodpovězené otázky a děti 
si odnesly v hlavě mnoho nových poz-
natků. Víte o tom, že v letošním roce 
je 25. výročí vzniku Vězeňské služby ČR 
a 50. výročí Věznice Rýnovice?

Výchovná exkurze v areálu Věznice Rýnovice

za Kamenický klub mládeže Jarmila Koňáková

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

 STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MOZAIKA

3. 11.     Pletení z pedigu pro začátečníky (od 9 hodin), kurzovné 80 Kč + spotřebovaný materiál
16. 11.   Betlémské spaní v Zásadě – výstava betlémů, loutkové divadlo, společné vaření ad.
23. 11.   Adventní spaní v Mozaice (od 16 hodin)
24. 11.   Malování na hedvábí (od 9 hodin), kurzovné 80 Kč + spotřebovaný materiál
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.

Akce na listopad:

Eva Rydvalová, ředitelka SVČ Mozaika

pondělí, středa, čtvrtek v čase 9–12 hodin (dopolední hernička)
úterý, pátek v čase 13–17 hodin (odpolední hernička)

Každý den se na vás bude těšit jedna z našich aktivek, která se postará o to, abyste se u nás 
cítili, co nejlépe. Těšit se můžete také na další aktivity centra v podobě zájmových kroužků pro 
děti i dospělé, přednášky a workshopy. O těchto aktivitách vás budeme vždy informovat na 
webových a fcb stránkách a měsíčním přehledem.

V listopadu je otevřeno každý všední den, a to následovně:

Andílek otevírá nové prostory (ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora)

Slavnostní otevření proběhlo v neděli 28. října.

 Rodinné centrum Andílek 

Těšíme se na vaši návštěvu v našem novém rodinném centru – centru pro celou rodinu.
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Přednáška a beseda s Janem Kršňákem pracovníkem organizace Rodina offline z.s., která 

podporuje myšlenku „vypněte mobily a buďte spolu“.

Digitální dárky – ano nebo ne? A když ano, tak pro jak velké děti? Spoustu podobných otázek 

si klade mnoho rodičů uvažujících o dárku k Vánocům v podobě mobilu, tabletu či notebooku. 

Téma vánočních dárků je již za dveřmi. Každým rokem se otázka digitálních dárků stává více 

skloňovanou a přemítanou, neboť rozmach technologií okolo nás je čím dál větší. O tom, 

zda mobil, tablet či notebook je vhodným dárkem pro naše děti, si můžete popovídat 

s Janem Kršňákem. Více na www.rodinaoffline.cz.

MÁ PŘINÉST JEŽÍŠEK MOBIL?
Úterý 6. listopadu od 16 hodin

Železný Brod, Rodinné centrum Andílek (ul. Poštovní)

Dne 7. 10. se konal nádherný emotivní koncert, při kterém najednou účinkovalo 
neuvěřitelných 67 zpěváků, na pomoc malému Kubíkovi. Děkujeme všem, kteří přišli 
a přispěli do kasičky – na pomůcky pro Kubíka se vybralo 7 161 Kč. Dále děkujeme souboru 
Gospel Generation z Jablonce nad Nisou a Liberce a jejich hostu My Gospel z Železného 
Brodu. Těšíme se zase za rok, až pomůžeme opět někomu, kdo to potřebuje...

Ohlédnutí za benefičním koncertem

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

OSTATNÍ

ČEZ Distribuce upozorňuje

Železný Brod a první dny po 28. říjnu 1918

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

Železný Brod má na začátku listopadu 1918 za sebou vyhlášení samostatného státu a také 

oficiální oslavu. Bylo však třeba vytvořit nové instituce, které povedou město, provést 

personální změny, alespoň částečně se vypořádat s rakousko-uherským dědictvím. To vše 

opět popisuje pan František Sochor ve svých Železnobrodských letopisech:

Dne 3. listopadu 1918 byl v Železném Brodě ustaven okresní národní výbor, jehož předsedou 

byl zvolen poslanec Čeněk Josef Lisý. Později byl ustaven i místní národní výbor a okresní 

za RC Andílek Helena Simmová



HÁDANKA

OSTATNÍ

26

 výbor, jehož předsedou byl zvolen poslanec Čeněk Josef Lisý. Později byl ustaven i místní 

národní výbor a okresní hospodářská rada. Zdejší úředníky bral do slibu věrnosti republice 

jménem národního výboru JUDr. Jindřich Harapát, místní obchodník a člen městské rady 

František Rada a JUC. Václav Soukup, okresní tajemník v Železném Brodě, kteří byli členy 

prvního okresního národního výboru u nás.

Veliká slavnost, uspořádaná místní Tělocvičnou jednotou Sokol v Železném Brodě, kterou 

byla pozdravena nová samostatná Československá republika, se konala k výročí neblahé 

bitvy na Bílé hoře 8. listopadu 1918. Byly při ní symbolicky zlikvidovány všechny pozůstatky 

rakušáctví a habsburské poroby, jež byly sneseny na velkou hranici na Šibeňák. 

Po slavnostním projevu učitele Filipa Kalfusa z Horské Kamenice vyšel velký průvod dětí 

i dospělých občanů z Velkého náměstí na Šibeňák, kde byla hranice zapálena. Shořely na ní 

všechny obrazy rakousko-uherských císařů a členů jejich rodin z úředních místností 

železnobrodských úřadů a škol a všechny ostatní upomínky na bývalé Rakousko-Uhersko, 

které byly ze železnobrodských domácností k tomuto účelu s radostí odevzdány.

Avšak teprve 29. listopadu 1918 se konala poslední schůze původního obecního 

zastupitelstva v Železném Brodě za předsednictví dlouholetého starosty města Antonína 

Makovce, které se jen na nátlak veřejnosti vzdalo svých funkcí a odstoupilo. Na jeho místo 

byla okresní politickou správou v Semilech jmenována prozatím místní správní komise, jejímž 

předsedou se stal zdejší továrník Josef Jiří Folkert a členy malíř skla a porcelánu Celestýn 

Louma ml., učitel Ladislav Peklo a spolumajitel knihtiskárny Miloslav Pujman. Tato správní 

komise stála v čele našeho města až do prvních řádných voleb v Československé republice 

v červnu roku 1919.

Jak vidno, život měl v těch dnech trochu rychlejší spád, tak jak to v případě přelomových 

dějinných  událostí  bývá.  A  samozřejmě  Železný  Brod nemohl  být  výjimkou.  

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta 

Detail říjnové hádanky je erb z kašny, která je přímo na náměstí 3. května. Správně 
odpovědělo pouze 5 osob. Dvě vstupenky na Limonádového Joe získal pan Jaroslav Žižka. 
Gratulujeme. Na náměstí zůstaneme i v měsíci listopadu. 
Objevíte, na které budově se nachází tento břidlicový 
š t í t ?  Sp rávné  odpověd i  zaš le te  na  e -ma i l : 
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 „Dokud nás milenky nerozdělí“ (12. 12.). 
Originální barevnou fotografii si můžete prohlédnout na 
www.ze leznybrod.cz / v  sekc i  Železnobrodský 
zpravodaj/Hádanka – fotografie. 
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Kandidáti volebního sdružení č. 2 „Za rozvoj města“ děkují všem občanům Železného Brodu 
a jeho místních částí, kteří jim projevili důvěru v letošních komunálních volbách do zastu-
pitelstva našeho města.

Český rozhlas Liberec slaví teprve druhé narozeniny, a přestože patří mezi naše 
nejmladší stanice, okamžitě si získal široký okruh posluchačů. Se svými posluchači totiž 
bezprostředně žije. Poskytuje kompletní zpravodajský servis, reportéři informují z místa 
o tom nejzajímavějším, co se v kraji děje. Živě vysíláme i z nejzapadlejších vísek. A pokud 
chystáte i u vás zajímavou akci, o které byste chtěli informovat, není nic jednoduššího, 
než nám dát vědět. Odvysílat ji můžeme už během několika minut. Humor, rady, návštěvy 
zajímavých hostů... i to je obsah našeho vysílání.
A pohodová hudba. Spolupracují s námi i známé osobnosti. Cestujeme s Marcelou 
Augustovou, postřehy ze života vtipně komentuje Ruda Pivrnec Petra Urbana, 
se kterým chystáme nový hodinový pořad z jeho kreslířského ateliéru. Určitě 
si najdete i svého oblíbeného moderátora či moderátorku, se kterými se můžete také 
osobně setkat na řadě akcí, jež pravidelně připravujeme. Nebudu vás přesvědčovat, 
abyste nás poslouchali, jen si nás nalad'te a pak se rozhodněte, jestli u nás zůstanete. 
Jsem osobně přesvědčen, že ano.

Akční nabídka:
• Chlazené maso: 

kuřecí prsa 109 Kč/1 kg, 
kuřecí rolka s párkem 99 Kč/ 1kg, 
krůtí stehna a křídla 55 Kč/ 1kg 

• Mražené zboží: 
drůbeží sekaná 

49 Kč/ 1kg, baby krůta 89 Kč/ 1 kg, 
hejk 105 Kč /1 kg

Dále nabízíme: uzeninu, koření 
a mražené zboží. Podnikatelům 

v oboru nabízíme prodej 
za velkoobchodní ceny. Více info 

na mob.: 603 437 638.

Posvícenské 

Tykadlo Tyko 
přijede do Železného Brodu 

ve čtvrtek 
1. 11. 2018 

okolo 15.30 hodin.

Poděkování kandidátů

Mgr. František Lufinka, lídr kandidátky 

Kuřecí svět
Železný Brod

Vás zve k nákupu

ul. Masarykova – naproti České poště

Pavel Kudrna, vedoucí programu ČRo Liberec a moderátor

INZERCE

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

liberec.rozhlas.cz
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