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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
pomalu nám končí letní dny, během nichž si řada z vás jistě dobře odpočinula v rámci 
dovolených nebo prázdnin. dalo by se říci, alespoň z pohledu některých, že také v brodě 
máme „okurkovou sezónu“. Město má na těch pár týdnů méně obyvatel, není možná tolik 
akcí. Přesto panuje čilý ruch například při rekonstrukcích našich kulturních stánků, abyste si 
v nich v budoucnu užili většího komfortu.
Ti domácí nebo ti z jiných končin, pro které „prkna znamenají svět“, jistě ocení novou 
podlahu jeviště ze speciálního dřeva v našem divadle. současně dochází k výměně nebo 
rekonstrukci jednotlivých opon. diváci se pak mohou těšit z nové výmalby divadla. To vše ve 
velmi krátkém čase v hodnotě zhruba 2 300 000 kč.
Pozadu nezůstává ani kC kino. Po dílčích minulých úpravách probíhá náročná celková 
rekonstrukce rozvodů elektřiny hlediště i jeviště včetně promítací kabiny. rovněž zde dojde 
k vymalování, problémem se jeví úklid některých částí vzhledem k akustickým prvkům. 
Částka za tyto práce se vyšplhá přes 2 mil. kč, určitou daní je pak skutečnost, že vzhledem 
k rozsahu prací bude kino ještě v září mimo provoz. Máme za to, že to pochopíte. děkujeme.
obyvatelé Jiráskova nábřeží mohou zase sledovat postupně finišující práce na přestavbě 
bývalého výměníku na knihovnu. rýsuje se již vnější vzhled, dokončují se práce uvnitř. 
novou knihovnou se budeme ještě zabývat v příštích měsících.
nezapomeňte, že nás v září čeká tradiční festival skleněné městečko. Akce přesahující 
svým významem daleko za hranice města. Všichni zainteresovaní se snaží udržet jeho 
úroveň, probíhá spolupráce s mnoha jinými subjekty, hledají se další cesty propagace. 
Čerstvým příkladem budiž to, že se Město železný brod stalo dalším partnerem výstavy 
křehká krása v Jablonci nad nisou. zveme vás všechny na letošní skleněné městečko, rádi 
se s vámi uvidíme v ulicích města, u stánků, během bohatého kulturního programu nebo 
třeba na módní přehlídce v nově zrekonstruovaném divadle.

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

úVoDní sloVo

úplná uzavírka silnice II/288
z důvodu pokračující rekonstrukce vozovky II/288, kanalizace a mostku u koupaliště je 
komunikace od Malého náměstí směrem na spálov (ul. obránců míru) uzavřena. doba 
uzavírky je stanovena dle harmonogramu do 23. 11. 2019. objízdné trasy jsou stanoveny 
rozhodnutím a jsou k dispozici na www.zeleznybrod.cz. děkujeme za pochopení.

Mgr. František lufinka, starosta
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RADnICE InFoRMUJE

Veřejná zasedání zastupitelstva Města Železný Brod druhé poloviny roku se uskuteční 
v těchto termínech: 9. 9., 21. 10. a 2. 12. 2019. zasedání je vždy od 16.30 hodin  
v zasedací místnosti Měú „B“ (3. patro).

Usnesení Rady města Železný Brod z 10. zasedání 
konaného dne 17. 6. 2019 
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 10. schůze rady města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 9. schůze rady města železný brod konané 
dne 27. 5. 2019 
schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření se 
společností C. P. A. Audit, spol. s r. o., IČo 25472542 na přezkoumání hospodaření za rok 
2019 za cenu 40 000 kč (není plátcem dPH)
schvaluje odměnu pro odcházejícího ředitele zŠ Školní Mgr. Aleše Hnídka
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „rozvoj Is vč. zvýšení 
bezpečnosti a elektronizace procesů v MěÚ železný brod – automatizace inventarizace 
majetku“ a schvaluje uzavření smlouvy se společností GordIC spol. s r. o., IČo 47903783, 
za nabídkovou cenu 77 765 kč bez dPH 
schvaluje odložení materiálu „rozvoj Is vč. zvýšení bezpečnosti a elektronizace procesů  
v MĚÚ železný brod – hardware vč. souvisejícího sW“ 
schvaluje odložení materiálu „rozvoj Is vč. zvýšení bezpečnosti a elektronizace procesů  
v MĚÚ železný brod – Portál úředníka“ 
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výměna opon v Městském 
divadle v železném brodě“ a schvaluje uzavření smlouvy se společností esT stage 
Technology, a. s., IČo 29230128, nabídková cena 298 870 kč vč. dPH 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci elektroinstalace II. etapa v kC kino 
železný brod mezi Městem železný brod a Ts města železný brod s. r. o. 
schvaluje opravu parketové podlahy v objektu sokolovny v Jirkově 75, která spočívá  
v broušení, lakování, lokálním tmelení plochy o výměře 285 m2, cena za dílo byla stanovena 
na základě nabídky objednávkou ve výši 101 750 kč bez dPH, zhotovitelem díla je lukáš 
Cink, IČo 86782541 
bere na vědomí zápis Hospodářské komise ze dne 15. 5. 2019 
schvaluje pronájem části pozemku pč. 1393/1 v k. ú. žel. brod za účelem umístění mrazicího 
boxu v letech 2019–2022, v době letní sezóny městského koupaliště, p. řezníkové,  
IČo 66651204, výše nájmu 500 kč za měsíc (osvobozeno od dPH) a schvaluje uzavření 
nájemní smlouvy mezi dotčenými na výše uvedené
schvaluje pronájem části pozemku pč. 1393/1 v k. ú. žel. brod, za účelem umístění stánku 
rychlého občerstvení v letech 2019–2022, v době letní sezóny městského koupaliště, 
p. Vojtíškovi, IČo 49800833, výše nájmu 10 000 kč za měsíc (osvobozeno od dPH)  
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi dotčenými na výše uvedené 
souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu Vaněčkova 431, 468 22 železný brod 
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Usnesení Rady města Železný Brod z 11. zasedání 
konaného dne 28. 6. 2019 

Usnesení Rady města Železný Brod z 12. zasedání 
konaného dne 11. 7. 2019 

Rada města Železný Brod po projednání
souhlasí s provedením rozpočtového opatření 3/2019/rM 
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu „rozvoj Is vč. zvýšení bezpečnosti  
a elektronizace procesů v MěÚ železný brod – Portál GIs“ a schvaluje uzavření smlouvy se 
společností T-MAPY spol. s r. o., IČo 47451084, za nabídkovou cenu 265 000 kČ bez dPH
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu „rozvoj Is vč. zvýšení bezpečnosti  
a elektronizace procesů v MěÚ železný brod – Portál úředníka“ a schvaluje uzavření 
smlouvy se společností AlTAIr soFTWAre s. r. o., IČo 28350511, za nabídkovou cenu 
360 000 kč bez dPH
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu „rozvoj Is vč. zvýšení bezpečnosti  
a elektronizace procesů v MěÚ železný brod – Hardware vč. souvisejícího sW“ a schvaluje 
uzavření smlouvy se společností dATron, a. s., IČo 43227520, za nabídkovou cenu  
595 925 kč bez dPH

Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 12. schůze rady města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 10. a 11. schůze rady města železný brod 
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 4/2019/rM
schvaluje uzavření dodatku č. 1 k servisní smlouvě o celoroční podpoře k softwarovým 
produktům společnosti InIsoFT s. r. o. č. 00262633/000/2018 se společností InIsoFT s. r. o.,  
IČo 25417657 v celkové výši roční podpory 4 990 kč bez dPH
bere na vědomí petici za zákaz provozu cirkusů využívajících volně žijící zvířata na území 
města železný brod 
bere na vědomí uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení 
přípravy projektu na akci Výměna zdroje tepla v budově sokolovny železný brod  
s Ing. davidem Plíštilem, Ph.d., IČo 66992354 za cenu 89 000 kč bez dPH 
schvaluje uzavření smlouvy se společnosti Technické služby města železný brod s. r. o., 
IČo 27260887 na opravu povrchu chodníku ve Školní ulici za cenu 282 600 kč bez dPH 
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 85/4r/2019 uzavřené mezi městem železný brod 
a firmou strabag a. s. IČo 60838744, který upřesňuje konečnou cenu díla 
odkládá výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Štěpkovačů“ do doby 
předvedení štěpkovačů 
odkládá výsledky veřejné zakázky malého rozsahu „kompostéry pro biologicky rozložitelný 
odpad“ 
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Podpora infrastruktury  
zŠ Pelechovská – Pořízení vybavení učeben – hardware vč. souvisejícího sW“ a schvaluje 
uzavření smlouvy se společností ToPsoFT JkM spol. s r. o., IČo 25403435 za nabídkovou 
cenu 840 724 kč bez dPH

RADnICE InFoRMUJE
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Usnesení Rady města Železný Brod z 13. zasedání 
konaného dne 6. 8. 2019 
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 13. schůze rady města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 12. schůze rady města železný brod 
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 5/2019/rM
ukládá sVČ Mozaika železný brod, IČo 75125439 odvod finančních prostředků z Fondu 
investic ve výši 620 000 kč do rozpočtu zřizovatele 
schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv mezi Městem železný brod a obcemi radčice  
a líšný o výkonu přenesené působnosti na dobu určitou do 31. 12. 2022: 1) na úseku řízení 
o přestupcích, s tím, že cena za každé započaté řízení je 1 000 kč; 2) na úseku agendy 
rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, s tím, že cena za každé započaté 
řízení je 1 000 kč; 3) na zabezpečení provádění zápisů údajů do IsÚI adres a nemovitostí 
podle zák. č.111/2009 sb., o základních registrech, s tím, že cena za každý zápis je 100 kč 
bere na vědomí zápis Hospodářské komise ze dne 19. 6. 2019 
schvaluje uzavření smlouvy mezi městem železný brod, IČo 00262633 a Ts města železný 
brod s. r. o., IČo 27260887 na opravu povrchů komunikací v železném brodě, cena díla  
2 163 336 kč s dPH 
ruší veřejnou zakázku malého rozsahu kompostéry pro biologicky rozložitelný odpad  
v rámci projektu Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů v orP 
železný brod a ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku štěpkovačů v rámci 
projektu Předcházení vzniku bio rozložitelných komunálních odpadů v orP železný brod 
bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na pronájem provozovny Pizzerie v Masarykově 
ul. čp. 357 v železném brodě s panem Janem zedníčkem k 31. 7. 2019 a souhlasí se 
zveřejněním záměru pronájmu provozovny Pizzerie v Masarykově ul. čp. 357 v ž. brodě 

souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 2 000 kč od paní kristiny Uhlířové pro 
Městské muzeum v železném brodě, IČo 43257283, dar bude využit na nákup sbírkových 
předmětů 
souhlasí s přijetím věcných darů do sbírkového fondu Městského muzea v železném brodě 
neschvaluje udělení výjimky ze směrnice města železného brodu pro přidělování  
a pronajímání bytů ve vlastnictví města dle čl. 7, bod 4 písm. b)
bere na vědomí zprávu bytové komise ze dne 4. 7. 2019 
schvaluje přidělení bytů v železném brodě: 1) č. 703 o velikosti 1+1, stavbařů 728, nájemné 
je stanoveno na 55 kč/m2; 2) č. 24 o velikosti 2+1, Vaněčkova 407, nájemné je stanoveno 
na 60 kč/m2; 3) č. 15 o velikosti 1+1, na Vápence 768, nájemné je stanoveno na 80 kč/m2 

souhlasí s přidělením bytu paní Y. blažkové v bytovce v Jirkově v čp. 73, a to s podmínkou, 
že se bude spolupodílet na rekonstrukci bytu podle předem domluvené dohody s bytovým 
podnikem a ukládá bytovému podniku předložit dohodu o finanční spoluúčasti paní blažkové 
na rekonstrukci výše uvedeného bytu a ukládá bytovému podniku předložit návrh na výši 
nájemného 
schvaluje přidělení sociálních bytů č. 1 a č. 3 v železném brodě, stavbařů 316 a přidělení 
bytu č. 12 v dPs bzí
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RADnICE InFoRMUJE

souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu železný brod, Jirkov 73 
souhlasí se zněním dohody o spoluúčasti na rekonstrukci bytu v Jirkově čp. 73/1; po 
dokončení rekonstrukce je možné uzavřít nájemní smlouvu; cena nájemného je stanovena 
na 65 kč/m2 
schvaluje přidělení sociálního bytu č. 4, stavbařů 316, železný brod a přidělení bytu č. 4  
v dPs bzí

Kotlíkové dotace

záměr pronájmu prostor k podnikání

seminář pro žadatele o kotlíkovou dotaci s cílem nejen 
představit vyhlášený program, ukázat vyplnění a odeslání 
samotné žádosti, ale i informovat žadatele o celém procesu 
administrace až po závěrečné vyúčtování se uskuteční  
v železném brodě v termínu 3. září 2019. Proběhne v zasedací místnosti MěÚ „b“ od  
15 hodin. Přijímání žádostí o dotaci bude dle programu odstartováno 23. září od 16 hodin. 
V případě dotazů doporučujte „kotlíkovou“ telefonní linku 485 226 579, e-mail kotliky@kraj-
lbc.cz nebo osobní konzultace v liberci (evropský dům, U Jezu 525/4 ve dnech: pondělí, 
středa: 8–17 hodin a úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 hodin).

Ing. Věra dubcová, vedoucí oddělení řízení grantových schémat

Město železný brod zveřejňuje záměr pronajmout část nemovité věci: pozemek par. č. 769/1 
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 501 m2, jehož součástí je stavba čp. 357 – rodinný 
dům, to vše k. ú. železný brod, a to část, která tvoří prostor sloužící k podnikání (Pizzerie), 
umístěnou v přízemí dané stavby s celkovou plochou 163 m2 zahrnující: kuchyň, šatnu, 
restauraci, chodby, sklad, sociální zařízení, sklep a kotelnu. Prostor má samostatný vchod 
z pozemní komunikace přiléhající k nemovité věci. Prostor je zkolaudován k provozování 
hostinské činnosti. 
Cena pronájmu je stanovena na minimální částku 100 kč za m2/ měsíc. Prohlídka prostor je 
možná po telefonické dohodě na mob.: 602 142 580.
součástí nabídky každého uchazeče musí být podnikatelský záměr o provozu v daném 
prostoru, doklad o oprávnění k podnikání v oboru a doklad či čestné prohlášení o bezdlužnosti. 
nabídky jsou přijímány do 3. 10. 2019 do 14.00 hodin na podatelně Měú Železný Brod. 
Podrobné informace na www.zeleznybrod.cz.

František lufinka, starosta Města železný brod
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Upozornění na splatnost poplatku za odpady

záměr pronájmu městských bytů

Finanční odbor Městského úřadu železný brod upozorňuje občany na blížící se termín 
úhrady druhé splátky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za rok 2019.
Pokud jste zatím nesplnili svoji poplatkovou povinnost, učiňte tak do konce měsíce září 
v pokladně MěÚ v železném brodě, kde lze platit v hotovosti, případně i platební kartou. 
Platbu je možné zaslat i bankovním převodem na účet Města železný brod č. 2225-
0963249319/0800, vedeného u České spořitelny, a. s. nutné údaje pro platby bankovním 
převodem jsou: variabilní symbol 13371, konstantní symbol 0378 a specifický symbol, 
který je pro každého poplatníka jiný, protože identifikuje jeho osobu. kontakty pro sdělení 
nebo ověření specifického symbolu: telefon 483 333 955, 483 333 956, e-mail: i.jehlickova@
zelbrod.cz. Pro úplnost dodáváme, že pro rok 2019 byl stanoven poplatek ve výši 560,00 Kč  
na 1 osobu, první pololetí 2019 ve výši 280 Kč bylo splatné do 31. 3. 2019, druhé pololetí 
2019 ve výši 280 Kč je splatné do 30. 9. 2019.

Iveta Jehličková, finanční odbor

Město železný brod zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou tyto byty v železném 
brodě: 
1) byt č. 1, ul. obránců míru čp. 580, 1. patro, vel. 0+1, celková plocha bytu 40,30 m2

2) byt č. 201, ul. stavbařů čp. 728, 2. patro, vel. 0+1, celková plocha bytu je 30,25 m2

3) byt č. 4, ul. Příčná čp. 334, 2. patro, vel. 1+1, celková plocha bytu je 45,90 m2

4) byt č. 12, ul. Vaněčkova čp. 431, 3. patro, vel. 1+1, celková plocha bytu je 49,65 m2

5) byt č. 2, ul. Husova čp. 590, 2. patro, vel. 1+1, celková plocha bytu je 55,15 m2

6) byt č. 40, ul. Jiráskovo nábřeží, 9. patro, vel. 1+2, celková plocha bytu je 57,90 m2

7) byt č. 77, ul. na Vápence 753, 6. patro, vel. 1+2, celková plocha bytu je 50,90 m2

8) byt č. 3, ul. Vaněčkova čp. 407, 1. patro, vel. 1+3, celková plocha bytu je 81,45 m2

9) byt č. 38, ul. Jiráskovo nábřeží čp. 717, 7. patro, vel. 1+3, celková plocha bytu je 81,45 m2

nabídka městských bytů je s datem podání do 9. 9. 2019 do 14.00 hodin. Podmínky 
výběrového řízení a veškeré podrobnosti k jednotlivým bytům jsou zveřejněny na  
www.zeleznybrod.cz.

V. brunclíková, vedoucí oVV 

 odbor finanční

 odbor vnitřních věcí
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ošetření památných stromů v zimě 2018/2019

Informace o vytříděném odpadu

od podzimu 2018 do jara 2019 se podařilo Městu 
železný brod ošetřit šest památných stromů  
v orP železný brod. 
Mezi tyto mimořádné jedince, které se podařilo 
ošetřit, patří např. nedávno vyhlášený památný 
strom jilm horský ve bzí, lípa velkolistá v Trávníkách 
nebo přes tři sta let stará lípa v Jílovém u držkova. 
Vzhledem k mimořádné finanční náročnosti na ošetřování mohutných starých stromů (tzv. 
senescentní stromy) se na realizaci ošetření podílel také liberecký kraj, který poskytl 
dotaci ve výši 50 % nákladů. ošetření prováděla odborná arboristická firma s mnohaletou 
zkušeností péče o památné stromy. U stromů byly provedeny obvodové a lokální redukce 
korun, bezpečnostní a zdravotní řezy, a obnoveny instalované dynamické a statické vazby. 
Tyto zásahy byly provedeny z důvodů zajištění bezpečnosti stromů a prodloužení jejich 
perspektivy setrvání na stanovišti. V letošním roce bychom rádi v ošetřování památných 
stromů pokračovali, a proto již jednáme s jejich vlastníky a libereckým krajem o možnostech 
spolufinancování.

bc. Vítězslav Prchal, referent odboru životního prostředí

společnost ekokom vyčíslila množství odpadu, které město železný brod předalo k využití 
v roce 2018. 
železný brod dosáhl úspory energií ve výši 9 367 716 MJ.  
V roce 2018 bylo celkově díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových 
kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému eko-koM 
uspořeno 20,6 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 
316 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém 
tříděného sběru a využití odpadů eko-koM ke snížení emisí o 879 010 tun Co2 ekvivalentu.
děkujeme, že jste tříděním odpadu přispěli k ochraně životního prostředí. Je tak dál!

Připomínáme, že pytle na tříděný 
odpad (žluté na plasty z domácností 
a PET láhve, šedé na kovy a oranžové 
na nápojové kartony) jsou pro občany 
našeho města zdarma k dostání v TIC 
Železný Brod. 

Mgr. František lufinka, starosta

 odbor životního prostředí 
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Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Bzí

Výjimečná nabídka prodeje kvalitního dřeva 

Důležitá výzva pro obyvatele Trávníků

koncem července byla zahájena rekonstrukce veřejného osvětlení v obci bzí u železného 
brodu. stavební práce jsou rozděleny do různých kategorií náročnosti, rekonstrukce osvětlení 
se dotkne celé obce.  Práce provádí firma elekTroCAble, s r. o. z liberce a v průběhu 
celé akce se na záležitosti týkající se především výkopových prací mohou obyvatelé obce 
informovat u zástupců dané firmy, případně se s nimi domlouvat na konkrétním postupu. 
Ukončení celé akce je smluvně naplánováno na 15. 11. 2019. děkujeme za pochopení.

Město železný brod nabízí k prodeji kvalitní dřevo v rozsahu: Topol kanadský (8 m3) a lípa 
(6 m3). dále nabízíme prodej palivového dříví, převážně smrku. Množství dle domluvy. bližší 
informace a aktuální ceník podá: Petr kadlec na tel. č.: 483 333 976, mob.: 607 614 586 
nebo e-mailu: p.kadlec@zelbrod.cz.

Petr kadlec, oÚP a rr

Jak jste již možná zaslechli, připravuje správce a provozovatel rozvodů elektrické energie  
v oblasti Trávníků přesun vedení ze sloupů do země. s tím budou nutně spojeny i výkopové 
práce ve většině komunikací. V návaznosti na tyto práce bychom rádi uložili i rozvody pro 

Věžní hodiny na radnici v Železném Brodě
začátkem února letošního roku byla zahájena 
dlouho plánovaná rekonstrukce věžních 
hodin, která byla v letních měsících úspěšně 
dokončena. 
Výrobcem unikátních radničních hodin byl 
mistr hodinář karel Adamec z Čáslavi, výroba  
a instalace hodin je datována přibližně kolem 
roku 1890.
oprava a rekonstrukce spočívala v kompletní 
demontáži, odstranění starých nepůvodních nátěrů, vyčištění a nabarvení do originální 
původní barvy, ale hlavním záměrem bylo hodiny upravit na bezobslužný provoz se 
samonatahovacím a synchronizačním zařízením, které zajišťuje nejen průběžnou korekci 
přesnosti chodu, ale i změny letního a zimního času. Toto zařízení bylo umístěno vně stroje 
a nijak nezasahuje do jeho původní konstrukce.
radniční hodiny jsou unikátním předmětem kulturní a technické povahy, který se zachoval 
kompletní a v původní podobě. Hodiny jsou významnou součástí kulturního dědictví města 
železný brod. kompletní rekonstrukci provedl hodinář Jan Marek, dis. z Turnova.

Petr kadlec, oÚP a rr

 odbor územního plánování a regionálního rozvoje
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InFoRMAČní A KUlTURní sTŘEDIsKo ŽB

Brody v Brodě – fotosoutěž 2019 

Výlep plakátů 

Fotostředisko Havlíčkův brod ve spolupráci s městy Český, Havlíčkův, Uherský, Vyšší  
a železný brod vyhlásili 7. ročník fotosoutěže brody v brodě v kategoriích: 1) krásy města; 
2) život ve městě; 3) Urbex a stavby 21. století. Upozorňujeme, že své fotografie můžete 
do soutěže přihlásit pouze do 30. září. Více na www.fotobrody.cz. 

opětovně upozorňujeme, že od 1. června probíhá výlep plakátů pouze jednou týdně, a to 
vždy v pondělí. Plakáty, které nejsou na TIC železný brod doručeny nejpozději v pátek před 
pondělním výlepem, jsou vylepeny až následující týden! děkujeme za pochopení. Toto nové 
pravidlo se nevztahuje na výlep smutečních oznámení, která vylepujeme neprodleně. 

Turistické informační centrum 
(náměstí 3. května 1, 468 22 železný brod, tel. č.: 483 333 999, 778 527 000)
V září je otevřeno: po–pá: 8–12 a 12.30–17 hodin, so: 9–12 hodin. o skleněném městečku 
(14.–15. 9.) bude v sobotu i v neděli otevřeno od 9 do 17 hodin. o státním svátku (den 
české státnosti) v sobotu dne 28. 9. bude zavřeno. od úterý 1. října bude otevřeno pouze do  
16 hodin.

RADnICE InFoRMUJE

modernizaci veřejného osvětlení. Po dokončení těchto prací budou následně položeny nové 
povrchy. s tím bude spojena i snaha města chránit tyto nově zhotovené povrchy komunikací.
Proto bychom chtěli vyzvat všechny vlastníky nemovitostí v oblasti Trávníků, kteří 
mají v komunikacích umístěny nějaké přípojky, aby si naplánovali jejich rekonstrukci tak, 
aby byla provedena nejpozději s rekonstrukcí povrchů. Pokud byste chtěli nemovitost nově 
napojit, bude pravděpodobně nutné zpracovat projektovou dokumentaci a projít některou  
z variant stavebního/vodoprávního řízení. Chtěli bychom upozornit, že na zásahy 
 v památkové rezervaci Trávníky je nutný souhlas orgánů památkové péče, jehož vydání 
rovněž zabere nějaký čas. Pokud je vám známo, že máte problém s nějakou přípojkou 
inženýrské sítě nebo chcete zřídit nové napojení, poraďte se s konkrétním správcem, jakým 
způsobem přípojku opravit a jak zjednat nápravu.
V úvahu přichází přípojky plynu (innogy / GAsnet) nebo telefonní přípojky (CeTIn). napojení 
na vodu a kanalizaci (sčVAk) by mělo být po loňských opravách v pořádku. Přípojky el. 
energie budou nové. Výzva se týká ulic Františka Balatky, zahradnická, Hluboká,  
V Trávníkách a části ulice školní. budete-li mít dotaz týkající se opravy komunikací anebo 
řešení přípojek k vašim nemovitostem, ozvěte se nám (MěÚ, odbor územního plánování  
a regionálního rozvoje), jistě najdeme řešení nebo odpověď. 
děkujeme vám proto za součinnost při obnově Trávníků a o snahu zachovat v budoucnu co 
nejdéle nový vzhled historické části města.

Martin řehák, vedoucí oÚP a rr
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MĚsTsKÉ DIVADlo

Velké poděkování železnobrodských a huntířovských ochotníků 

Hamleti o prázdninách nezaháleli 

ochotnický spolek Huntířov a divadelní spolek Tyl železný brod velmi děkují Městu železný 
brod, všem partnerům, sponzorům, příznivcům a především divákům za účast a podporu 
divadelního červnového představení „noc na karlštejně“. bez vás všech by to nešlo!
zároveň si vás dovolujeme pozvat na reprízu hry „noc na Karlštejně“, která se uskuteční 
opět na Malém náměstí v železném brodě a to v sobotu 7. září 2019 od 20 hodin.

libor bryknar

Vzhledem k probíhající rekonstrukci divadla jsme byli nuceni zkoušet v soukromí. Protože 
jsme přátelé, nebyl to problém, ba naopak. spojili jsme příjemné s užitečným a po každé 
zkoušce následovala „odměna“ v podobě grilování a opékání buřtů. díky naší principálce 
zdislavě jsme měli zázemí hlavně u ní ať U stavidel nebo v betlémské.
do nové sezóny vykračujeme s nadějí, že vás naše věrné diváky nezklameme, ale potěšíme 
novými inscenacemi, které pobaví.
nashledanou v divadle!

za studio Hamlet Monika schneiderová-Hazdrová

V Městském divadle železný brod během léta proběhla rekonstrukce jevištní plochy, 
výmalba jeviště, divadelního sálu a zázemí a instalace elektrického zařízení na ovládání 
opony. začátkem září budou probíhat dokončovací práce, věšení opon, úklid a instalace 
renovovaných sedadel. Předprodej vstupenek na podzimní sezónu bude zahájen až  
v měsíci říjnu.

Výstava zahrada Čech – motto „Přijela k nám pouť“
zájezdy na největší výstavu svého druhu nejen na severu Čech zaměřenou na zahrádkáře, 
chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody, pořádá Město železný brod ve čtvrtek  
19. září (Den s Armex Energy – olympic Revival) a zo Čzs železný brod v úterý  
17. září (Country den – Josef zoch). Výstava nabídne vyhledávaný sortiment, jako jsou 
sadba, cibuloviny, květiny, zahradní potřeby, zahradní technika, hnojiva, postřiky. Chybět 
nebude ani vše potřebné okolo domu, chalupy i zahrady z oblasti stavebních materiálů, 
tepelné či solární techniky, bytových doplňků a mnoho dalšího. Prosíme zájemce, aby 
se na oba zájezdy neprodleně hlásili na TIC Železný Brod. Cena vstupenky na místě:  
150 kč a senioři 120 kč. Pro včasně přihlášené jsou vstupenky zajištěny a budou rozdány 
v autobuse.

 Divadelní spolek Železný Brod

 studio Hamlet Železný Brod

InFoRMAČní A KUlTURní sTŘEDIsKo ŽB
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MĚsTsKÉ MUzEUM V ŽElEznÉM BRoDĚ

sklářská i národopisná expozice jsou v září otevřeny od úterý do neděle v čase 9–12  
a 13–16 hodin. o skleněném městečku (14.–15. 9.) so–ne: 9–17 hodin a vstupné v rámci 
dnů eHd bude zdarma.

Ve sklářské expozici v budově České spořitelny (klemencovsko) na náměstí 3. května 
můžete navštívit tyto výstavy:

nové přírůstky do sbírky skla 
na výstavě je ke zhlédnutí výběr z téměř tří stovek předmětů, které za posledních pět let 
přibyly do sbírky skla. Mimo výsledků všech proběhlých sklářských symposií, které jsou 
pravidelně prezentovány, uvidíte produkci železnobrodského skla, historické práce studentů 
sklářské školy ze 70. a 80. let 20. století, ale i artefakty staršího data. Komentovaná 
prohlídka se uskuteční v sobotu 14. 9. od 13 hodin.

sklářské symposium letní sklářská dílna 2019 – Výsledky tvorby čtyř letošních účastníků 
8. ročníku symposia letní sklářská dílna se veřejnosti poprvé představí v sobotu 14. září od 
15. hodin v městském muzeu. symposium se po dvou letech vrátilo zpátky do hutě sklářské 

MĚsTsKá GAlERIE Vl. RADY

otevírací doba v září: úterý–neděle: 13–16 hodin, o skleněném městečku (14.–15. 9.) bude 
otevřeno: so–ne: 9–17 hodin. V jiný čas a termín vám rádi otevřeme na požádání v TIC. 
Vstupné: 20 kč a 10 kč.
Během celého roku si všechny výstavy můžete prohlédnout interaktivním způsobem 
pomocí hry Galerijní RADovánky. 

PAVEl JEŽEK A JEHo ŽáCI 
termín: do 6. 10. 2019 

V letošním roce si připomínáme dvacet let od odchodu sklářského výtvarníka, pedagoga  
a ředitele železnobrodské sklářské školy Pavla Ježka. Jeho osobnost a pedagogické 
působení připomeneme výstavou, na kterou jsme svedli dohromady výtvarníky a sklářské 
mistry, kteří prošli oborem hutního tvarování skla na železnobrodské sklářské škole, které 
Pavel Ježek vedl.

Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě

REJ MAsEK
termín: 12.–27. 10. 2019, bez vernisáže  

Pojďte se podívat, jaké masky se na karnevalech nosili dřív a jaké si můžete obléknout  
v dnešní době. Výstava nebude zahájena vernisáží, ale v úterý 15. října bude od 14 hodin 
připravena výtvarná dílna, při které si budete moci vytvořit vlastní masky. 

Výstavu pořádá seconhand Čtyřlístek, ul. Husova Železný Brod 
ve spolupráci s IKs Železný Brod
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MĚsTsKÉ MUzEUM V ŽElEznÉM BRoDĚ

školy, kde za pomoci sklářských mistrů tvořili výtvarníci: Irena Czepcová, Marta Havlíčková  
a Tadeáš Podracký. Čtvrtý účastník symposia Jan Hásek mohl pro realizaci svého návrhu 
využít velkorysého zázemí železnobrodské firmy detesk, která na symposiu spolupracuje 
druhým rokem. Vernisáž výstavy výsledků 8. ročníku sympozia lsD 2019 bude  
v sobotu 14. 9. od 15 hodin.

na Bělišti (národopisná expozice) jsou připraveny tyto výstavy: (vstupné v rámci vstupného 
do muzea)
Pozapomenutý příběh jedné rodiny (od 6. srpna) – V dosavadní historii železného 
brodu není mnoho rodáků, kteří by dosáhli nejvyšších pater politiky a podíleli se na chodu 
nejvyšších státních úřadů. Josef Matoušek byl jedním z nich. zajímavý a tragický příběh 
jedné železnobrodské rodiny a jejich blízkých příbuzných připomeneme na výstavě.

Pokladnička
sbírkovým předmětem pro tento měsíc je pokladnička z období první světové války. 
V první polovině války se velmi rozrostl počet nejrůznějších dobročinných sbírek a dalších 
akcí organizovaných jak státem, tak i snaživými dobrovolníky, pro vojáky na frontě. Velký 
podíl na sbírkách měly školy, a to hlavně ze strany učitelů, žáků a jejich rodičů. Hojně se 
sbíralo a sušilo listí a plody různých rostlin, bylin a stromů. od roku 1914 probíhal sběr 
ostružinového listí, které se vojínům stalo náhražkou čaje. Vyráběly se zeleninové a ovocné 
konzervy a zavařeniny. Pro erár se sbíraly kovy, a to drahé (zlato, stříbro) i barevné kovy 
a slitiny. Peněžní sbírky neměly v Čechách takový ohlas jako v jiných částech monarchie. 
Vojenský historik Ivan Šedivý uvádí, že do 31. března 1915 „německá“ sbírka na Červený 
kříž vynesla 2 124 080 k, zatímco „česká“ jen 101 618 k.
Výtěžek sbírky naší pokladničky, jak napovídá papírový štítek nalepený na její tělo, byl určen 

pro Červený kříž, pro podporu rodin povolanců  
a pro vojíny v poli, vdovy a sirotky po padlých. 
sbírku pořádaly Ministerstvo války rakousko-
Uherské monarchie, Úřad pro pomoc válečnou 
a Úřad pro péči válečnou. Předpokládáme, 
že pokladnička byla zavěšena (má k tomu 
přizpůsobený úchyt) v nějakém úřadě či instituci, 
možná v budově okresního soudu v železném 
brodě, odkud tento sbírkový předmět v roce 1943 
muzeum darem získalo.

david řeřicha, pracovník muzea
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DAlší PozVánKY zE ŽB A oKolí

KC KIno ŽElEzný BRoD

náměstí 3. května 20, otevřeno: denně 9–17 hodin

Jiří salaba – obrazy

Jiří Tesař – Proměny rytého skla

Výběr z díla akademického malíře Jiřího salaby je možné navštívit již pouze do neděle  
1. září. Těžištěm jeho tvorby jsou především rozměrnější plátna s námětem krajiny, 
kterou často obohacuje figura. oblibu našel také v zátiší. V současném českém malířství 
je představitelem „koloristického proudu“, za důležitou součást vyjádření považuje barvu  
a určitou shodu mezi viděnou skutečností a jejím obrazem.

rekonstrukce prostor kC kina spojené s výmalbou sálu, instalací rozvodů nové elektřiny 
a… stále pokračují… připraveno je již několik filmových novinek, takže buďte připraveni i vy. 
Po dokončení prací se na vás, filmové diváky, budeme opět těšit. 

od 5. září bude v prostorách galerie probíhat výstava 
novoborského skláře – rytce Jiřího Tesaře (* 1960). rytí 
skla studoval na železnobrodské sklářské škole a po jejím 
absolvování působil jeden rok jako rytec v n. p. železnobrodské 
sklo. dalších dvanáct let prožil u ryteckého stroje  
v novoborském eXborU. od roku 1994 pracuje samostatně, 
přičemž souběžně vykonává i činnost pedagogickou. Výstava 
poskytne přehled o jeho uměleckém vývoji od sedmdesátých 
let minulého století do současnosti a bude dotvářet program 
letošního železnobrodského skleněného městečka.

MUzEUM A GAlERIE DETEsK

PUToVání Po sToPáCH sKŘíTKA sTŘíPKA         
Železný Brod, sklářské firmy a další objekty

I na podzim můžete objevovat krásy našeho města putováním po stopách skřítka střípka. 
Připraveno je mnoho doplňujících soutěží a rébusů, které vám pomohou najít dostatek 
stop, abyste doputovali až k vítězství – skleněné postavičce. Při této železnobrodské hře 
se můžete seznámit se sklářským řemeslem, vyzkoušet si na vlastní kůži činnost u kahanu, 
foukat sklo nebo navlékat korále. Do akce jsou zapojeny muzea, galerie a další subjekty 
a sklářské firmy ze Železného Brodu. Více o akci na www.zeleznybrod.cz. 

Pořádá IKs Železný Brod
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DAlší PozVánKY zE ŽB A oKolí

PŘEDnášKY úČAsTníKŮ lsD 2019         
termín: 3.–4. září 

Železný Brod, aula sklářské školy
zpestřením letošního 8. ročníku sklářského sympozia budou tyto přednášky účastníků 
zaměřené na jejich autorskou tvorbu: 

3. 9. 
od 17 hodin Irena Czepcová – sklářská výtvarnice, jejíž specifická tvorba spočívá 
především v experimentování s různými technologiemi a materiály, které kombinuje se 
sklem v instalacích, objektech a obrazech. Ve své tvorbě se mimo jiné zabývá technikami 
slinování skla a práci se světlem.
od 18 hodin Tadeáš Podracký – ve své autorské tvorbě se věnuje nejen produktovému 
designu skla, ale také navrhování interiérových objektů, osvětlení, nábytku a velkoformátovým 
volným instalacím. 

4. 9.
od 17 hodin Jan Hásek – dlouholetý pedagog sklářské školy se kromě tvorby medailí  
a mincí věnuje navrhování, realizacím univerzitních i starostenských insignií a také 
autorskému šperku s přesahy do volné plastiky a glyptiky. V rámci letošního sympozia 
spolupracoval s firmou detesk.
od 18 hodin Marta Havlíčková – autorsky pracuje s mnoha materiály a technologiemi –  
s kovem, sklem, porcelánem, ale také s grafikou a fotografií. silné zaujetí námětem dokládá 
schopností široce variovat zvolené téma do trojrozměrných objektů nebo plošných kompozic.

Vstupné zdarma
Pořádá občanská beseda Železný Brod, z. s.

Srdečně zveme také v sobotu 14. 9. v čase 10–14 hodin do Šroubárny (ul. Štefánikova) na 
Bleší trh se sklem. Sklářský bleší trh nabízí příležitost skleněné kousky prodat, koupit anebo 
směnit. Organizátoři věří, že bleší trh se sklem již poněkolikáté ožije díky zapomenutým 
kouskům z místních sklepů a půd...
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DnY EVRoPsKÉHo DĚDICTVí 2019 (EHD)          
7.–15. září

Téma Památky a zábava
dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých  
a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií  
a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů, a i dalších prostor, v nichž všech 
je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního 
dědictví. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno vstupné, 
bývá v tyto dny nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, 
výstava atp.). desítky měst a obcí připravují komponované programy pro své občany i turisty. 
V železném Brodě v rámci dnů EHD můžete zdarma navštívit:

14.–15. 9. v čase 9–17 hodin 
* běliště čp. 57 – národopisná expozice muzea (výstava: Pozapomenutý příběh jedné rodiny) 
* klemencovsko čp. 37 – městské muzeum (výstavy: nové přírůstky do sbírky skla  
a Výsledky lsd 2019)

14. 9. v čase 10–12 a 13–15 hodin
* kostel sv. Jakuba Většího – od 14 hodin krátký varhanní koncert
* dřevěná zvonice – ve 12 hodin se rozezní zvony a každý zájemce bude mít možnost si 
sám zazvonit

22. 9. v čase 15–18 hodin (vstupné dobrovolné)
* kostelík sv. Jana nepomuckého na Poušti – od 15 hodin 48. benefiční koncert V. Veverka 
(hoboj) a b. lédl (klavír); vernisáž výstavy I. kolorenčové ml.  

na Krásné v rámci dnů EHD můžete 15. 9. zdarma navštívit:
* kostel sv. Josefa (10–17 hod.) – v 16 hodin Mše svatá ke svátku Povýšení svatého kříže
* fara čp. 19 (12–17 hod.) – v 12.30 hodin autorské čtení p. zdeňka lhotského a promítání 
dokumentu sarkofág pro královnu; od 13 hodin tvořivé dílničky pro děti; ve 14.30 hodin 
koncert Písně duší, přednese Jan F. Medvin, zuzana landová a lucie Hlaváčová
* kittelův dům čp. 10 (10–16 hodin; běžné vstupné) – v 10 a 14 hodin komentovaná prohlídka 
bližší informace na http://www.pencin-zittau.eu/.

V Alšovicích v rámci dnů EHD můžete 7.–15. 9. v čase 10–17 hodin se slevou 50 % 
navštívit:
* skleněná bižuterie, a. s., Alšovice čp. 156 – Muzeum výroby korálků: prohlídka reálné 
výroby ručního a strojního mačkání korálků, broušení a tepelné leštění perlí, tvořivé dílničky 
a komentované prohlídky výroby v časech (10, 11, 12 a 13 hodin – pouze v pracovní dny

dana Picková, 
ožP – památková péče
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HRáTKY s PAMĚTí        
úterý 17. září od 10 hodin

Železný Brod, Dům s pečovatelskou službou (ul. obránců míru) 
sociálně-aktivizační služba pro seniory aneb trénink paměti s lektorem zdeňkem Chourou, 
pracovníkem v sociálních službách a členem České Alzheimerovi společnosti. dobrou 
náladu a tužku s sebou. Vstupné 15 kč. Další setkání budou: 15. 10. a 19. 11. 2019. 
nebojte se přijít a pracovat se svou pamětí. 

XlVIII. BEnEFIČní KonCERT nA PoUšTI 
A VýsTAVA IVY KoloREnČoVÉ

neděle 22. září od 15 hodin
Železný Brod, kostelík sv. Jana nepomuckého na Poušti

V rámci eHd na kostelíčku opět zazní hudba. Po dlouhé době přijede milovníky hudby 
potěšit svým uměním hobojista Vilém Veverka, za klavírního doprovodu bohuslava lédla.
zazní díla skladatelů: Georg Philipp Telemann, benjamin britten, Felix Mendelssohn 
bartholdy a další.
součástí koncertu bude vernisáž výstavy Ivy kolorenčové ml., která bude mít pokračování 
v muzeu na bělišti.

Pár slov o účinkujících:
bohuslava lédla určitě představovat nemusím. Ani bych nemusel představovat Viléma 
Veverku, ale protože už dlouho u nás nekoncertoval, přidám alespoň pár informací o něm, 
stejně jako o Ivě kolorenčové ml., která se u nás představí poprvé.
Vilém Veverka 
světově proslulý hobojista Vilém Veverka, vítěz prestižní soutěže sony 
Music Foundation, patří k nejúspěšnějším interpretů klasické hudby 
současnosti. de facto se jako jediný systematicky věnuje pouze sólové 
hře, mimo to je zakládajícím členem elitních hudebních formací jako je 
„ensemble berlin-Prag“ a „PhilHarmonia octet“. dalším významným 
pilířem jeho koncertní činnosti je pak zejména jeho vlastní hudební 
skupina, „Ultimate W band“, se kterou se specializuje na žánrovou 
fůzi, respektive hudební crossover. Jako sólista vystoupil s celou 
řadou orchestrů, u nás i jinde v evropě, Americe a Asii. 
Vysoce ceněné jsou jeho profilové nahrávky (supraphon), které jsou odbornou veřejností 
považovány za svého druhu referenční alba.
Vystudoval jednu z neprestižnějších evropských vysokých hudebních škol (Hochschule für 
Musik Hanns eisler berlin), své studium ještě rozšířil o působení v nejlepším světovém 
orchestru, berlínské Filharmonii. Jako první českých interpret uvedl v české či světové 
premiéře ty nejnáročnější koncertní skladby druhé poloviny 20. století a současnosti, jeho 
doménou jsou pak především „extrémní“ projekty na sólové či komorní bázi. Produkce „(ba)
rock goes to Hollywood“ je nejaktuálnějším počinem Viléma Veverky. Je ambasadorem 
„buffet-Crampon“, francouzského výrobce špičkových nástrojů, na jejichž nástroj hraje. není 
bez zajímavosti, že se mimo sólová pódia etabluje stále více jako fotograf, spolupracuje 
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sKlEnĚnÉ MĚsTEČKo       
termín: 14.–15. 9. 2019; zahájení 14. 9. v 10 hodin 

na Malém náměstí v Železném Brodě
Již 13. ročník městské sklářské slavnosti a tradiční setkání sklářů, výtvarníků, historiků, 
sběratelů i laických obdivovatelů sklářského umění a kvalitního řemesla. Festival začínal ve 
velmi skromných podmínkách, avšak dnes patří mezi jednu z největších kulturně-společenských 
událostí našeho města. opět budete mít možnost navšívit mnoho výstav, sklářských dílen  
a budete mít možnost obdivovat kreativitu a řemeslnou zručnost studentů sklářské 
školy. Připraven je také bohatý kulturní program na Malém náměstí, který je uveden na 
záložce zpravodaje.kompletní program akce vč. všech otevíracích dob sklářských institucí 
bude zveřejněn v brožurce, která se k této akci vydává, a která bude před akcí k dostání  
v TIC železný brod. 

Více na www.sklenenemestecko.cz

ČEsKý RáJ – znáMý A nEznáMý        
pondělí 30. září od 18 hodin

KC Kino Železný Brod – změna prostoru uvedení přednášky vyhrazena 
bude upřesněno na plakátech, webových stránkách a facebooku

Multimediální projekce a přednáška Pavly bičíkové o Českém ráji. Prostřednictvím 
velkoplošných fotografií společně navštívíme známá i méně známá místa Českého ráje. 
Vydáme se do skalních měst, na českorajské sopky, na hrady, zámky a tajemné zříceniny. 
Uslyšíme příběhy o lidech, kteří zde stále žijí a jsou věhlasnými šperkaři, skláři a brusiči 

se společnostmi sony a Carl zeiss, které 
podporují jeho tvorbu, výstavní činnost  
a přednášky. 
Iva Kolorenčová vystudovala sUPŠ 
sklářskou v železném brodě. Poté 
graduovala v Ateliéru skla u Ilji bílka na 
FUd UJeP v Ústí nad labem. kromě toho 
studovala na kymenlaakso polytechnic, 
kouvola, Finsko – v ateliéru nábytku  
a interiéru a VŠVU v bratislavě – Ateliér 

sklářského výtvarnictví. Ačkoliv její tvorba osciluje na hranici volného umění a designu, což 
je u sklářů celkem obvyklé, přece jen je její výtvarný naturel blíže designu, tedy věcem, které 
jsou definované více jejich užitnou funkcí. Školení v Ateliéru skla na Fakultě umění a designu 
UJeP u ní ovšem probudilo zájem o volnější tvorbu, která se specificky projevila v jejích 
malbách a mimo jiné ji nasměrovala k většímu zájmu o barevnost.
srdečně vás na kostelíček zveme, protože rozhodně je na co se těšit.

za organizátory Martin Tomešek

Petr Pelech (Brody v Brodě 2014)
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MĚsTsKá KnIHoVnA

od září se na vás těšíme opět v běžné otevírací době: úterý–pátek, 9–17.30 hodin. 

drahých kamenů. zažijeme překvapivá dobrodružství a odhalíme některá tajemství tohoto 
čarokrásného kraje. Víte, že když se procházíte Prachovskými skalami nebo Hruboskalským 
skalním městem, tak kráčíte po dně křídového moře? že rozeklaný hřeben suchých skal byl 
také mořským dnem, které se před miliony let tektonickými pohyby přetočilo z vodorovné do 
svislé polohy? Možná konečně pochopíme genialitu a výjimečnost velikánů české historie 
– Albrechta z Valdštejna a Járy Cimrmana. Určitě získáte řadu námětů, kam se vydat na 
dovolenou. Vstupné: 50 kč
Pavla Bičíková je vášnivou fotografkou a cestovatelkou. o své zážitky z cest po celém 
světě i o své fotografie se dělí na cestovatelských přednáškách, které spatřily již tisíce 
diváků po celé republice. Její velkou láskou je Český ráj, kde se svou rodinou žije již 30 let. 
Ve všech ročních obdobích, za svítání nebo se soumrakem, za sluníčka, za deště i v bouřce 
se vydává s fotoaparátem na svá zamilovaná místa a snaží se zachytit na fotografiích genia 
loci známých i méně známých míst Českého ráje. Více na www.bicikova.cz.
Dále se můžete těšit na tyto přednášky:
14. 10. Tomáš kubeš: Černobyl – spící peklo
18. 11. Pavla bičíková: kyrgyzstán
9. 12. Marek Jelínek dobroběžka: Jižní Amerika
13. 1. Pavla bičíková: Himálaj – tajemné příběhy hor

z knižních novinek pro dospělé čtenáře
stefan Ahnhem: osmnáct pod nulou – Třetí mrazivý thriller z pera švédského bestselleristy. 
Automobilová honička u helsingborského přístavu skončí pro jeden vůz tragicky – pádem 
do ledových vod. nalezené tělo vlivného podnikatele však bylo zmrazeno a smrt nastala už 
před dvěma měsíci. navíc se zdá, že vrah převzal identitu oběti.
Michaela Klevisová: sněžný měsíc – realitní agentka olga byla zavražděna na odlehlém 
místě v beskydech před roubenkou, kterou nabízela k prodeji. kriminalista Josef bergman 
proto odjíždí do hor a pátrá mezi místními obyvateli.
Ann Patchettová: společenství – osudové setkání při křtinách navždy změní život dvou 
rodin. román vykresluje životy rodičů a šesti dětí v průběhu padesáti let, od prázdnin ve 
Virginii, které děti z obou „spojených“ rodin prožívají společně, až po jejich dospělost, 
dětskými zážitky navždy poznamenanou.
sally Rooneyová: Rozhovory s přáteli – románová prvotina mladé autorky, která vzbudila 
v anglicky mluvícím světě nebývalý ohlas, nabízí příběh dublinské studentky a básnířky 
Frances a jejích přátel. V otevřené výpovědi sledujeme složitou dynamiku jejich vztahů, 
intelektuálních debat i milostných románků.
Diane Chamberlainová: nutné lži – na malém městě v severní karolíně před padesáti lety 
se odehrává příběh dvou mladých žen. na jedné straně patnáctileté dívky z tabákové farmy, 
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sPolEK zDRAVoTnĚ PosTIŽEnýCH ŽElEznoBRoDsKA  

Plán akcí na září
31. 8.–7. 9. 2019 ozdravný pobyt v Chorvatsku v letovisku Tučepi, odjezd  
  v pátek 30. 8. ve 14.30 hodin od sokolovny v železném brodě, návrat  
  v neděli 8. 9. v ranních hodinách; vedoucí zájezdu J. brynda
9. 9.  schůze výboru od 13 hodin 
  schůzka účastníků ozdravného pobytu v Mariánských lázních ve  
  14 hodin, zároveň doplatky pobytu
15.–21. 9. 2019 ozdravný pobyt v Mariánských lázních; vedoucí zájezdu V. Petružálková
16. 9.  ruční práce od 14 hodin

Upozornění: Jednodenní zájezd do pevnosti  königstein (německo) se bude konat  
2. 10. 2019. doprava pro všechny členy i nečleny 80 kč. odjezd v 6.30 hodin od sokolovny 
v železném brodě, návrat po 19 hodině. Přihlášky od 9. 9. přijímá M. Minářová. Výše 
vstupného: 10 €;  eura na útratu si každý vezměte dle svého uvážení.

na 23. 10. připravujeme zájezd na podzimní nákupy do města kudowa-zdrój. Přihlášky 
přijímá od 23. 9. M. Minářová.

Poděkování panu J. bryndovi a paní V. Petružálkové za organizaci a vedení ozdravných 
zájezdů.

která se potýká s postupujícím stářím babičky, duševní nemocí své sestry a vlastní epilepsií, 
na druhé straně mladé sociální pracovnice.
sarah larková: Rok delfínů – Ve zralém věku se hrdinka knihy vrací ke svému někdejšímu 
snu stát se mořskou bioložkou. když se jí náhle naskytne šance pracovat nějakou dobu na 
výzkumu života velryb a delfínů na novém zélandu, využívá ji se smíšenými pocity, otevírá 
se jí tu však zcela nový svět.
novinky z dětské literatury
Chris Colfer: země příběhů – srážka světů – závěrečný díl úspěšné fantasy série ze světa 
pohádek. brána mezi světy je otevřena a všechny postavy ze země příběhů – hrdinové  
i padouši – mohou volně vstupovat do naší reality.
Jan švrček: strážci sovího vrchu – Příběh jedenáctiletého Peta a party jeho kamarádů. 
Pete je spíš třídní outsider, ale po školních závodech ho mezi sebe pozvou kluci z party 
skateboard zombies. zároveň ho o pomoc poprosí nová sousedka Alice, upoutaná na 
invalidní vozík. Chce vyrazit na soví vrch za městem a zkontrolovat hnízdo volavek. na 
dobrodružnou záchrannou výpravu se nakonec vydává pět kamarádů.
Eric Carle: Tuze hladová housenka – kultovní dětská knížka, která naučí děti počítat, 
rozpoznávat ovoce a jiné dobroty a nakonec jim ukáže i jeden z nejkrásnějších přírodních 
jevů, který má v dětských očích podobu zázraku.
Těšíme se na vás.

dana Hudíková a Irena Matoušová
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zE šKolsKýCH zAŘízEní

sPolEK zDRAVoTnĚ PosTIŽEnýCH ŽElEznoBRoDsKA  

období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech školách  
v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020  
a ve 2. pololetí v úterý 30. června 2020. 
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. Vánoční 
prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. 
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020. Pololetní prázdniny připadnou na pátek  
31. ledna 2020. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Jablonecký okres stanoveny 
na termín 9.–15. 3. 2020. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020  
a pátek 10. dubna 2020, který je státním svátkem. Hlavní prázdniny budou trvat od středy 
1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. období školního vyučování ve školním roce 
2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. 

není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. Aktuální informace 
sledujte ve vývěsce na tržnici.
Všem účastníkům ozdravných pobytů přejeme krásné počasí, mnoho nových zážitků  
a šťastnou cestu.

za výbor Marcela Minářová

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

 zš školní Železný Brod

Atletické trojboje všestrannosti s Adamem – krajské a okresní 
kolo, republikové finále 
V úterý 4. června se v Jablonci n. nisou konalo 
na stadionu střelnice okresní kolo atletického 
trojboje. děti 1.–5. tříd soutěžily v běhu na  
50 m, v hodu kriketovým míčkem, skoku dalekém 
a ve štafetovém běhu na 60 m. Přestože se 
tohoto závodu z důvodu třídních výletů nemohly 
zúčastnit třetí a čtvrté třídy, získala naše škola 
tato pěkná ocenění: 1. tř. Aneta Voláková  
(2. místo), 2. tř. ondřej ryšavý (2. místo)  
a Filip drda (4. místo), 5. tř. Michaela kopalová  
(1. místo) a rozálie řezáčová (3. místo). Perlou 
závodu byla štafeta, ve které naše škola získala 
první místo v okrese z deseti škol, ve složení 
rozálie řezáčová, daniel Mihalo, bohdan 
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zE šKolsKýCH zAŘízEní

Pachomov a Michaela kopalová. Celkovým počtem získaných bodů byla naše škola  
v okrese druhá a postoupila do krajského kola.
V úterý 11. června se v Turnově na stadionu ludvíka daňka konalo krajské kolo, kde 
naše děti opět získaly tato pěkná umístění: 1. tř. Aneta Voláková (2. místo), 2. tř. Filip drda  
(1. místo) a 5. tř. Michaela kopalová (2 místo). Štafeta opět ve složení rozálie řezáčová, 
daniel Mihalo, bohdan Pachomov, Michaela kopalová skončila na 2. místě v kraji. Celkově 
se v kraji naše škola umístila na 3. místě a postoupila do republikového finále, které se 
konalo 19. června opět v Turnově.
Finále reprezentovala čtyřčlenná skupina dětí z 5. tříd: rozálie řezáčová a bohdan 
Pachomov (5. A), Michaela kopalová a daniel Mihalo (5. b). V závodě jednotlivců se  
z 56 dívek Čr na 13. místě umístila rozálie řezáčová a na 27. místě Michaela kopalová. 
V závodě jednotlivců se z 56 chlapců Čr umístil na 40. místě bohdan Pachomov a na  
50. místě daniel Mihalo. z 28 štafet Čr se naše štafeta umístila na 13. místě.
děti se setkaly s desetibojařem Adamem sebastianem Helceletem, který je před závody 
rozcvičil. Milé bylo také setkání s atletkou květou Jeriovou, která dětem předávala ceny 
a fotografovala se s nimi. Přes extrémní vedra si děti z republikového finále odnášely 
nezapomenutelné zážitky. 
Všem závodníkům blahopřejeme za reprezentaci naší školy a přejeme mnoho sportovních 
úspěchů, a to již na druhém stupni zŠ.

Milena Hlubučková, tř. učitelka 5. A

Připomínáme, že v novém školním roce otevíráme nově Taneční obor. od září 2019 bude 
paní lucie Hlubučková vyučovat balet a výrazový a scénický tanec. Prozatím budou dvě 
vyučovací skupiny: 1.–2. třída a starší děti. zájemci se mohou hlásit v kanceláři školy.

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

V měsíci září zahajujeme již druhý ročník projektu nAkAP I v rámci podpory polytechnického 
vzdělávání. na naší škole budou od září probíhat pro žáky zŠ dva kroužky: Technicko-
umělecké hraní se sklem v dílnách a Chemický kroužek. kroužky jsou zdarma a jsou určeny 
pro žáky osmých a devátých tříd základních škol. Veškeré bližší informace jsou uvedeny na 
webových stránkách naší školy.

V. bártlová, koordinátorka projektu

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod 
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Vítáme děti v novém školním roce 2019/2020
Je to teprve chvíle, co jsme se rozloučili s předškoláčky, kteří opustili naší mateřskou školu, 
aby po prázdninách již zasedli do školních lavic. Jako každý rok nám prázdniny velmi rychle 
uběhly a nastala chvíle počátku nového školního roku, nových začátků, dobrodružství 
a přátelství, naučné zábavy a hlavně radostí. Těšíme se na to, jak nám naše děti přes 
prázdniny vyrostly, ale také na děti nové, pro které začíná další životní etapa, kdy se budou 
muset vyrovnat s delším odloučením od rodiny ve zcela novém prostředí. Vynasnažíme se, 
abychom jim tento životní krok co nejvíce usnadnili. Máme proto připravenou nejen laskavou 
náruč, ale také adaptační program, nové projekty a aktivity, které, jak doufám, zaujmou 
děti i jejich rodiče. Těšíme se na vzájemnou spolupráci, která je potřeba k dosažení všech 
vytyčených cílů.  
během prázdnin v mateřské škole došlo k několika změnám, a to jak v oblasti vybavenosti, 
tak v oblasti personální. kromě jiného proběhla velká rekonstrukce v provozní části budovy 
MŠ, na chodbě a toaletách pro veřejnost. děkujeme tímto zřizovateli za finanční podporu  
a firmě pana Grába za prvotřídní a kvalitně odvedenou práci. děti se také mohou těšit na 
nově zakoupený interaktivní displej Multiboard, novou paní učitelku a školní asistentku. 
Přeji proto všem dětem, učitelkám, provozním zaměstnancům a také rodičům, ať je tento 
školní rok pro vás rokem pohodovým a úspěšným.

Jitka Jírová, ředitelka školy

 Mš na Vápence Železný Brod 
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3.–6. 9. Projektové dny  (ukázky činností sVČ Mozaika ve školách)
14.–15. 9. dílničky pro děti v rámci akce skleněné městečko 
 (Malé náměstí v železném brodě)
17. –18. 9. dny otevřených dveří sVČ – Pokud ještě nemá vaše dítě vybraný zájmový  
 kroužek, přijďte se s ním podívat do Mozaiky. budete si moci prohlédnout  
 jednotlivé dílny, zeptat se vedoucích na činnost kroužků nebo si vyzkoušet různé 
 dovednosti. 
27. 9. Tvořivé spaní

VolnoČAsoVÉ AKTIVITY

nabídka zájmové činnosti na školní rok 2019/2020 

Plán akcí na září

sportovní
Vodácký kroužek 800 kč
Volejbal (od 10-ti let) 600 kč
Volejbalová přípravka (6–10 let) 600 kč
Horolezecký kroužek 1 400 kč
Moderní tanec 600 kč
klasický tanec 600 kč
street dance 800 kč
zumba 600 kč
Aerobic 600 kč
Cvičení s lenkou 600 kč
Jezdectví 1 600 kč
In-line 1 200 kč

Výtvarné
Výtvarný 800 kč
keramika 1 000 kč
keramika pokročilí 1 200 kč
Paličkování a tkaní 600 kč
sklářský 800 kč
Šikovné ruce 800 kč

Přírodovědné
rybářský 600 kč
badatelský 800 kč
Včelařský 600 kč

ul. Jiráskovo nábřeží 366

 sVČ Mozaika

zahradnický 600 kč
Jak chutná příroda 600 kč
bylinkářský rok 600 kč
kynologický 1 000 kč

Technické
Automodelářský 1 000 kč 
řezbáři 600 kč
železniční modeláři 600 kč
3d tisk 1 000 kč

Jazykové
Angličtina 800 kč
Angličtina – konverzace 800 kč
němčina 800 kč
ruština 800 kč

ostatní
Vaření 600 kč
divadelní 600 kč 
loutkařský 600 kč
Trampská kytara 1 000 kč
Geocaching 600 kč
deskové hry 600 kč
dračí doupě 800 kč
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Pravidelný program 
Pondělí
9–12 hodin   Dopolední hernička s Janou pro širokou veřejnost, 
   vstupné: 30 kč (dospělí)
14–16 hodin (sudé týdny) Dámský klub 50+ – stále se k nám můžete přidat, přijďte s námi  
   tvořit, popovídat si a být kreativní...
15–17 hodin (liché týdny) Tvořivý kroužek – vhodný pro děti od 5–12 let, společné tvoření,  
   malování a rozvíjení výtvarného a estetického citu, cena:  
   1 400 kč/rok 
18–19.30 hodin  Tai-chi – čínské bojové umění, jež v současnosti pěstuje mnoho 
   lidí jako cvičení pro zdraví a zlepšení kvality života s lektorkou  
   P. kutkovou, cena: 90 kč/lekce, přihlášení na mob.:739 044 774
úterý
9–12 hodin   Dopolední pohybová hernička s Helčou pro širokou veřejnost,  
   vstupné: 30 kč (dospělí)
15–18 hodin  odpolední přednášková hernička 
   – zajímavé besedy a přednášky
středa
9–12 hodin   Dopolední výtvarná hernička s klárkou 
   – tvoření pro nejmenší (od 1,5 roku), vstupné: 30 kč (dospělí)

sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora 
Již v říjnu to bude rok, co působíme na této adrese. k tomuto výročí připravujeme 
Andílkovskou oslavu a věříme, že se jí zúčastníte společně s námi.

 Rodinné centrum Andílek 

Předpoklad pro otevření kroužku je pět přihlášených zájemců. do kroužků se můžete 
přihlašovat v termínu 26. 8.–30. 9. 2019. zájmové kroužky začínají svoji činnost v týdnu 
od 30. září 2019 a ukončují v týdnu od 15. června 2020 (pokud není uvedeno jinak). Platba 
musí být uhrazena nejpozději před druhou návštěvou kroužku. Pokud je cena kroužku  
1 000 kč a vyšší, lze částku rozdělit na dvě platby. Účastníkem kroužku se dítě stává, pokud 
má podanou řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku od zákonného zástupce a zaplacen 
účastnický poplatek.

Kolektiv interních i externích zaměstnanců by chtěl touto cestou poděkovat Evě 
Rydvalové za dlouholetou práci ředitelky, profesionální přístup k výchově dětí  
a kamarádský postoj ke všem dětem i zaměstnancům. Děkujeme.

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.

Jitka Šírková, ředitelka sVČ Mozaika
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VolnoČAsoVÉ AKTIVITY

nově nabízíme 

Program akcí na září

1) vhodné prostory na realizaci oslav, výročí a jiných událostí; pro spolky nabízíme prostor 
k možným schůzkám
2) doučování z českého jazyka (pro základní, střední školy, příprava k maturitě a pro cizince) 
3) akustické krystalové terapie (pomáhají harmonizovat celý organismus, dodávají energii), 
terapie vede Petr Matuška (terapeut a specialista na detoxikaci těla i mysli) – nutné objednání

od 2. září opět začíná RC Andílek pravidelně fungovat každý den od 9 do 12 hodin. 
Vstupné: 30 kč (dospělí)
3. 9. od 16 hodin Jak správně vybrat boty pro dítě? Firma svatoshoes představí  
 barefootové boty pro děti a vysvětlí, jak se správně vybírá obuv 
 pro dětské nožky, možnost nákupu nejen dětské obuvi, vstupné:  
 50 kč 
4. 9. od 16 hodin „Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí“ – lektor zdeněk okleštěk  
 povypráví o tom, že sebevědomí dětí je velice křehká věc, při  
 besedě zjistíte, čím a jak lze sebevědomí dítěte podpořit, vstupné:  
 100 kč, prosíme o přihlášení předem 
7. 9. od 10 hodin Maloskalský jarmark (Malá skála) – dílničky a malování na 
 obličej
8. 9. od 8 hodin nedoklubko (Mladá boleslav) – benefiční běh městem Mladá  
 boleslav – na stanovišti rC Andílek výroba srdíček pro maminky  
 do nemocnic a malování na obličej
10. 9. Kampaň „prsakoule“ – prevence onemocnění je důležitá  
 a neměla by se podceňovat! Je důležité naslouchat svému tělu  
 a dokázat včas reagovat. Přijďte se dozvědět jak na  
 samovyšetření, dozvědět se jaká je prevence, na koho se obrátit

17–18 hodin Tanečky (orient, Indie, bolywood) – vhodné pro dívky od 6–12  
 let, nejen učení tanečních technik s lektorkou H. simmovou, cena:  
 1 000 kč/rok, přihlášení na mob.: 774 608 874
18– 19.30 hodin Ženské podvečery – společné meditování, tvoření a relaxování,  
 při kterém budeme rozvíjet svoji ženskost s lektorkou I. Čihulkovou,  
 přihlášení na mob.: 728 074 405
Čtvrtek
9–12 hodin Dopolední hernička s lenkou s možností hlídání dětí po předchozí  
 domluvě (Hlídání vyškolenou chůvou nabízíme po předchozí domluvě 
 i v jiné dny.)
17.30– 18.30 hodin Jóga – klidná mysl a relaxace s lektorkou I. Mutlovou, cena: 90 kč/ 
 lekce, přihlášení na mob.: 737 246 450
Pátek
9–12 hodin Dopolední kávičková hernička s Helčou s nádechem výborné kávy  
 (latte, cappuccino, presso...)
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Rodinný podzimní pobyt 
V termínu 18.–20. 10. 2019 připravujeme rodinný víkend plný dobrodružství a zábavy  
v chaloupce rozárka na benecku. na našem víkendu se nebudou nudit dospělí ani děti. 
Těšit se můžete na výlety, rodinnou olympiádu, noční stezku odvahy, hry, soutěže, táborák... 
Přihlášky a zálohy přijímáme do konce září. Cena: dospělí 1 600 kč, děti 1 200 kč. V ceně 
je zahrnuto ubytování na celý víkend, strava 5× denně, program. záloha ve výši 1 200 kč 
za rodinu je nevratná.

za rC Andílek Helena simmová

Více informací o akcích a přihlášení na jednotlivé kurzy na www.centrum-andilek.cz, 
info@centrum-andilek.cz, h.simmova@centrum-andilek.cz, 774 608 874 (sMs nebo 
volejte mezi 9–12 hodinou). Pro zaplacení záloh č. účtu: 4309467379/0800 (Česká 
spořitelna, a. s.). 

srdečně zveme v sobotu 6. října od 17 hodin do kostela sv. Jakuba Většího v železném 
brodě na náš benefiční koncert. Ve spolupráci s rC Andílek budeme zpívat na pomoc 
chlapečkovi s onemocněním neurofibromatoza. se skvělými písněmi vystoupí při koncertě  
i náš host Gospelový sbor z liberce. Těšíme se na vás!

za My Gospel Helena simmová

 My Gospel Železný Brod

 s lektorem školící zdravotní prevence loono, vstupné:  
 100 kč, prosíme o přihlášení předem 
14.–15. 9. (10–17 hodin) Mini slavnost u sklářské školy v rámci akce skleněné  
 městečko – připraven Foodmarket, hlídání dětí, pohádka, 
 ukázka dravců, samoobslužné hry, malování na obličej,  
 naučná mini stezka kluka skloVíČkA
17. 9. od 17 hodin Dítě a potřeba blízkosti – lektor Veronika Udeaja pobeseduje  
 o kontaktním rodičovství, protože každé dítě potřebuje cítit  
 lásku, blízkost a bezpečí, vstupné: 60 kč 
21. 9. (15–17 hodin)  Jabkobraní na Bělišti – zveme vás na akci plnou jablíček,  
 připravena bude jablečná výstava od Trávnice, z. s., stánky  
 plné pochutin, doprovodný program, tombola, jablečná  
 soutěž o nejlepší a nejchutnější výrobek z jablek o Thajskou  
 masáž v hodnotě 1 000 kč (výrobky přineste nejpozději do  
 16 hodin), výtvarná soutěž pro děti na téma Podzim 
24. 9. (16–17 a 17–18 hodin) látkování – látkové plenky – beseda pro maminky, které  
 chtějí začít používat látkové pleny, možnost nákupu plen,  
 vstupné: 50 kč, prosíme o přihlášení předem
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Krátké ohlédnutí za minulostí… 
V měsíci červnu, v den letního slunovratu, skládali nováčci z oddílu modrých (vodních) skautů 
skautský slib na krásném romantickém místě hradu Vranov-Pantheon na Malé skále, kde 
nám hodný pan kastelán Šťastný dovolil i přenocovat. spolu s dětmi se zúčastnila většina 
rodičů, počasí nám přálo a akce se moc podařila.
Všichni dospěláci se pozvolna připravují na přestavbu skautské klubovny tím, že se snaží 
minimalizovat inventář a postupně uklízí jednotlivé klubovny, společné místnosti i prostory  
v kotelně. V měsíci červnu jsme uklízení věnovali dva víkendy a při této akci jsme si zároveň 
zkontrolovali a připravili většinu potřebného vybavení na naše letní tábory.
další společnou střediskovou akcí, už v době letních prázdnin, byla návštěva památníku na 
Jizerce, kde komunistický režim v roce 1949 zavraždil naše dva bratry. k 70. výročí jsme na 
místě položili věnec, pohovořili o odkazu této události a uctili památku všech skautů, kteří na 
Jizerce v červenci roku 1949 pobývali.
Prázdninové měsíce jsou již tradičně časem letních táborů, které jsou vyvrcholením skautského 
roku. letos jsme uspořádali tábory dva. dva oddíly pěších skautů (vlčat a světlušek, skautů 

srdečně zveme na naši první podzimní akci „setkání s mykologem aneb přednáška  
o houbách“, která se uskuteční 28. září od 15 hodin v sVČ Mozaika v železném brodě. 
Pokud budete mít houby, u kterých si nejste jisti, zda jsou jedlé, můžete si je na přednášku 
přinést. lektor vám pomůže s jejich určením. Výstava hub z přednášky bude k vidění až do 
úterý 1. října. Těšíme se nejen na všechny houbaře.

Jiřina Čermáková

 Trávnice

 skautské středisko údolí Železný Brod

VolnoČAsoVÉ AKTIVITY
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a skautek) se společně zúčastnily 14-denního tábora v obci Hradčany u Mimoně na téma 
Šmoulové. na táboře si užívali nočních hlídek, vaření na ohni, „Šmoulympiády“, mnoho 
her a skautských dovedností. oddíl skautů a skautek na tři dny opustil tábořiště a vydal se 
na puťák, kde děti nachodily lehce přes 60 km. Vlčata a světlušky ještě nejsou tak zdatní,  
a proto se vydali na pěší výlet na bezděz. na táboře je pro nás již tradicí plnit skautské sliby. 
letos splnilo svůj slib celkem osm z nás (4 vlčata, 3 světlušky a vedoucí). doufáme, že si 
slibující svoji slavnostní chvilku užili a ponesou si ji dlouhou dobu jako krásnou vzpomínku. 
na závěrečný táborák byli letos poprvé pozvání i rodiče. společně jsme grilovali maso, 
zpívali s kytarou a děti předvedly scénky, které si samy vymyslely. děkujeme všem, kteří náš 
tábor v Hradčanech podpořili. zejména p. Hanzlové a p. Matoušovi za sponzorské dary ve 
formě jídla, dále všem kuchařům za jejich výtečné pokrmy a v poslední řadě všem rodičům, 
kteří nám pomohli odvézt a přivézt materiál a děti. Pomoci všech si opravdu vážíme.
Vodní oddíl ledňáček (protože teprve začínají a mají malé děti) absolvoval jeden týden na 
základně skautů v železném brodě. Jako indiáni nocovali v teepee anebo v podsadových 
stanech, později také v postaveném hangáru a jednu noc pod širákem v Haratině na srubu, 
kde je čekala stezka odvahy. kromě koupání v potoce si děti vody užily i na železnobrodském 
koupališti, o kterém mnozí rodiče ani nevěděli a konstatovali, jak je voda nádherná a areál 
čistý.
závěrečnou akcí v pátek byla zlatokopecká horečka s burzou a slavnostní oheň, kdy na 
táboře přespali mnozí rodiče, kteří pomohli s bouráním a uklízením táborových staveb. To 
jsme stihli bez deště a celý inventář i prostory u klubovny se podařilo uklidit dříve, než 
svůj tábor skončili pěší skauti. Celkem se obou táborů zúčastnilo cca 55 dětí a větší počet 
dospělých. naši dospělí pobývají na skautských táborech bez nároku na odměnu a v době 
svých dovolených. 
A co nás čeká po prázdninách? První a zároveň společnou akcí celého střediska bude 
zahájení skautského roku plánované příhodně na pátek 13. září. Věříme, že smůlu nám 
nepřinese! ledňáčci se navečer přemístí do rokytnice nad Jizerou na chalupu lyžařského 
oddílu v Horních domcích, aby hledali krakonoše a pramen labe, protože poznávání řek je 
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 Ms ČČK Hrubá Horka 

oznamujeme, že tradiční provoz spolkové moštárny pro veřejnost ve Štefánikově ulici  
v železném brodě bude pro letošní sezonu zahájen v sobotu  21. září 2019. Přihlášky  
k moštování přijímá pan ladislav Hlubuček již během měsíce září na mob.: 722 656 700 od 
pondělí do pátku v době od 19 do 22 hodin. Přijďte si zpracovat vaši úrodu ovoce!

Ivan Mališ, předseda zo Čzs železný brod

V sobotu 5. října 2019 pořádáme jednodenní výlet do Prahy. navštívíme botanickou  
a zoologickou zahradu. samostatně lze také navštívit národní muzeum. odjezd v 7 hodin  
z Hrubé Horky a v 7.15 hodin z Malého náměstí v železném brodě. Předpokládaná 
cena 260 kč. Přihlášky nejpozději do 10. září na mob.: 775 295 931 nebo na e-mailu:  
sirkova.Marie@seznam.cz.
srdečně vás všechny zveme. 

Marie Šírková

Provoz moštárny

také jedním z cílů vodního oddílu. Vlčata, světlušky, skauti a skautky zůstanou v klubovně  
a budou si užívat dalších skautských zážitků. Tento večer odstartuje schůzky, které začnou 
v následujícím týdnu. 
Všechny schůzky zůstanou zachovány tak, jak bylo zvykem v loňském roce (úterý, 
středa a čtvrtek od 16 do 18 hodin).
úterý: vlčata a světlušky – letos po odchodu pěti dětí ke skautům a skautkám rádi přivítáme 
do svých řad osm nových dětí (1.–4. tř.) V následujícím školním roce žádné děti přibírat 
nebudeme.
středa: skauti a skautky – přibíráme pět dětí (5.–9. tř.)
čtvrtek: ledňáček – z důvodu plně obsazené kapacity nové členy zatím přijímat nebude

První říjnovou sobotu se již tradičně uskuteční Memoriál Tomáše Hübnera, zavražděného 
mladého železnobrodského skauta při akci Jizerka v létě 1949, ale o tom více příště.

za středisko Údolí Hanka kleinová-bronťa a Andrea barešová-ája

 zo Českého zahrádkářského svazu Železný Brod

VolnoČAsoVÉ AKTIVITY
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sport

V minulých letech město investovalo do sportovní haly a ubytovny. nyní tyto prostory plně 
slouží svému účelu. letos se podařilo zřídit nové sociálky pro restauraci, které město 
postavilo místo nevyužívaného salonku. během letních prázdnin také probíhala výstavba 
nové kotelny a rekonstrukce topení. Vysloužilé a nákladné parovodní kotle nahradí nový 
kondenzační kotel. od letošní topné sezony se těšíme na vytopené všechny cvičební sály 
a šatny po celou topnou sezonu a příjemné teplo na chodbách tak, jako je to naprostým 
standardem v jiných sportovních centrech. na tuto rekonstrukci by mělo navázat zateplení 
sokolovny.
V nadcházející sezoně jsou ve sportovním centru nově přichystány některé sportovní 
aktivity pro děti. otevírá se oddíl házené, před prázdninami již začaly fungovat tréninky Thai 
boxu a tréninky florbalu pro starší žáky. Jana boučková připravila, kromě zavedených lekcí, 
zdravotní hodiny s názvem „zdravá záda“ a také street dance + Hip Hop. 
V tabulce naleznete přehled sportovních aktivit pro děti ve sportovním centru. Pokud budete 
mít zájem přihlásit svoje děti, kontaktujte vedoucí jednotlivých oddílů. 

kontakty: FsA Jany boučkové (mob.: 602 252 677; bouckova@tfnet.cz); TJ sokol koberovy 
(florbal.mladez@email.cz); TJ sokol železný brod (p. Hloušek, mob.: 739 211 265); berka 
Fight Centrum (mob.: 774 620 208) 

sokolovna se dočkala nového topení

sportovní aktivita den čas sál pořadatel
stolní tenis pondělí 16–17 malý sál TJ sokol železný brod

Florbal elévové 
+ přípravka

pondělí 17.30–19 hala TJ sokol koberovy

zdravá záda úterý 14–15 malý sál FsA Jany boučkové

sportovní aerobik 
a fitness

úterý 15–16.30 sokolovna FsA Jany boučkové

Gymnastika úterý 16.30–17.30 sokolovna FsA Jany boučkové

sport-mánie úterý 17.30–18.30 sokolovna FsA Jany boučkové

Florbal mladší 
+ starší žáci

úterý 17.30–19 hala TJ sokol koberovy

Thai box středa 16.30–18 malý sál berka Fight Centrum

Volejbal 9–11 let středa 16.30–18 hala TJ sokol železný brod

sportovní aerobik 
a fitness

čtvrtek 15–16.30 sokolovna FsA Jany boučkové

Házená čtvrtek 16–17.30 hala FsA Jany boučkové

děti na startu 4–9 let čtvrtek 16.30–17.30 sokolovna FsA Jany boučkové

Florbal mladší 
+ starší žáci

čtvrtek 17.30–19 hala TJ sokol koberovy

street dance, Hip Hop pátek 14.30–15.30 malý sál FsA Jany boučkové

Thai box pátek 16.30–18 malý sál berka Fight Centrum
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 Horolezecký oddíl Železný Brod

dne 6. července přelezla Gabriela Vrablíková  
z Ho žb cestu sever the Wicked Hand za 9a ve 
Frankenjuře. Je to nejtěžší český ženský přelez. 
Gabča začínala svou lezeckou dráhu na stěně 
v železném brodě na sklandě stejně jako naše 
horolezčata, všichni moc fandíme a gratulujeme!

letošní 3. ročník Horolezeckého dopoledne dětí a rodičů a lezecké sranda závody jsou 
úspěšně za námi. zájemci si 22. června vyzkoušeli lezení, sáhli na lezecký materiál,  
jištění, prusíkování, smyčkování i kamenné pozdravy z různých lezeckých oblastí, trochu 
si i zapřemýšleli a zaluštili, dozvěděli se, co je koruna planety a koruna Himálaje, jaká 
je nejtěžší vylezená cesta i další 
horolezecké delikatesy. Prověřili svou 
zdatnost, rovnováhu, sílu a obratnost  
v opičí dráze a hlavně v nových 
závodních cestách na nových chytech 
v krásné a emocemi nabité závodní 
atmosféře, kde se tužily nejen svaly, ale 
i hlasivky. registrovaných závodníků 
bylo i s našimi kroužkovými dětmi 
celkem 77, nakonec několik z nich 
pěkné počasí odradilo a závodilo jich 53. 

Alena Antoszová, dis, vedoucí sportovního centra železný brod
mob.: 778 747 500, e-mail: sportovni.centrum@zelbrod.cz

naše Gábina má další obrovský úspěch!

Horolezecké dopoledne 

Cvičení pro dospělé

sportovní aktivita den čas sál pořadatel
Fit Pain Free pondělí 8.30–9.30 malý sál FsA Jany boučková

Všestrannost pondělí 19–20 malý sál J. žídková, z. Jakubičková

Aerobik úterý 18.30–19.30 malý sál FsA Jany boučková

body and Mind středa 8.30–9.30 malý sál FsA Jany boučková

Všestrannost středa 18–19 malý sál J. žídková, z. Jakubičková

bodystyling čtvrtek 18.30–19.30 malý sál FsA Jany boučková

foto Petr Klofáč

foto zbyněk Votoček
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děkujeme všem, co dorazili, 
závodníkům za parádní výkony, 
kamarádům a rodičům, kteří se 
podíleli na přípravě a pomáhali 
v průběhu akce, Městu železný 
brod, sVČ Mozaice, Ho žb, 
sklářské škole a sponzorům. 
Vaší podpory si moc vážíme, 
díky! 

lucka smolová

foto zbyněk Votoček

 Fitstudio sportovních Aktivit Jany Boučkové Železný Brod

k jubileu jsme si proto nadělili benefiční utkání staré gardy Fk železný brod s fotbalovým 
klubem AMForA (AMatérské Fotbalové rArity).
za pětadvacetileté fungování klubu naši svěřenci vybojovali nespočet ocenění a medailí – 
naposledy na pátečním mistrovství Čr získaly holky zlATo v kategorii 17 let a starší. 
Cílem celé akce je nejen propagace klubu, ale i podpora sportovních aktivit dětí. Výtěžek ze 
vstupného bude beze zbytku využit na dětské aktivity a na doprovodné výdaje (soustředění, 
doprava na závody, teambuildingové akce, koupě sportovních potřeb…) 
Celá akce se odehrávala v neděli 16. června na fotbalovém hřišti v železném brodě. Počasí 
nám úplně nepřálo, v půl desáté začalo vydatně pršet, takže jsme byli nuceni přesunout 
exhibici členů FsA na poločasovou přestávku. o poločase také proběhly hry pro děti v režii 
Amfory. 
Počasí se těsně před prvním výkopem umoudřilo, takže mohl proběhnout dle plánu v 10.30 
hodin. Utkání zahájily Tereza kostková, Jitka zelenková a Jiřina bohdalová. Akce se účastnili: 
Pavlín Jirků (rozhodčí), Jan berger, Přemysl bičovský, karol dobiaš, Jan Fiala, Michal Jiráň, 
Tomáš Panenka, Petr rada, Pavel steiner (fotbaloví internacionálové), Jan Čenský, Vojtěch 
Havelka, stanislav Hložek, Vladimír Hron, Matěj Merunka, zbyněk Merunka, Pavel Poulíček, 
Petr salava, Václav Tittelbach, Jiří zonyga (herci a zpěváci), oleg sokolov a Pavel Větrovec 
(hudebníci). Vstupné činilo 100 kč, snížené pro děti a seniory 50 kč, celkem jsme vybrali pro 
budoucí fungování klubu příspěvek ve výši 14 200 kč. Velmi děkujeme!

V termínu od 7.–12. 7. jsme pořádali letní tábor na Horních domkách v rokytnici nad 
Jizerou. do hor s námi vyjelo celkem 15 dětí ve věku od 5 do 14 let. Pro děti byl připraven 
bohatý program, hry všeho druhu, menší výlety, vyrábění ozdob z korálků i zdravotní cvičení. 
oba dva týmy se tužily, aby porazily své konkurenty ve hrách i závodech. V úterý jsme se 
vypravili na celodenní výlet k prameni labe. zhruba patnáctikilometrovou cestu zvládli ujít 

FsA Jany Boučkové slaví 25 let! 

letní Tábor Horní Domky 2019
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ostatní

 AMK Železný Brod

V neděli 4. srpna 2019 zemřel dr. Petr Holman, literární historik  
a indolog, editor, pedagog, bohemista přednášející na univerzitách  
v UsA a v Indii, hudebník, cestovatel, obdivovatel japonské keramiky, 
milovník čajů a sběratel dýmek.
Petr Holman (* 1951) kromě své publikační a ediční činnosti, působil 
také jako vědecký pracovník Ústavu jižní a centrální Asie FF Uk.  
z pohledu literární historie a matematické lingvistiky se zabýval českou 
literaturou přelomu 19. a 20. století, především pak dílem otokara 
březiny, jehož byl také editorem. zejména za svazek březiniana II, který byl životním 
souhrnem jeho literárněhistorické péče o dílo otokara březiny, obdržel prestižní Cenu Toma 
stopparda (2016). byl také držitelem Magnesia litera (2005) za nakladatelský počin.
Petr Holman po základní škole v Malé skále a v železném brodě navštěvoval gymnázium  
v Jablonci nad nisou (1966–1969). od roku 1969 studoval v Jazykové škole v Praze sanskrt, 
na Univerzitě karlově český jazyk a hudební výchovu a indologii (sanskrt a tamilština; od 
roku 1973). diplomovou práci obhájil v roce 1973. doktorát získal v roce 1991 částí svého 
díla z oboru matematická lingvistika Frekvenční slovník básnického díla otokara březiny.
Po sametové revoluci mohl absolvovat stáž na University of oxford (1991). Působil jako 
odborný asistent na katedře české a slovenské literatury FF Uk (1991–1993). 1992–1994, 
jako hostující profesor Fulbright Commission, vyučoval českému jazyku a literatuře na 
stanford University a northwestern University v UsA. roku 1995 začal pracovat v Ústavu 
pro českou literaturu AV Čr. V letech 1996–1998 pedagogicky působil na University of delhi 
v Indii. Ve spolupráci s Ivanem M. Havlem a Centrem pro teoretická studia Uk v Praze se 
podílel na výuce studentů amerických a kanadských letních škol slovanských studií v Praze. 
byl čestným předsedou společnosti otokara březiny, nositelem její zlaté pamětní medaile...
rozsah jeho publikačních aktivit je velmi rozsáhlý. knižně v edici Petra Holmana vyšla mj. 
březinova Hudba pramenů a jiné eseje (1989, 1996 rozšířeno pod titulem eseje), celoživotní 
korespondence I a II (2004), podílel se na zrcadlovém česko-latinském vydání básnických 

srdečně zveme na 10. ročník jízdy pravidelnosti historických vozidel s názvem Historic Jizera. 
závody se uskuteční v termínu 13.–14. září. starty jednotlivých etap budou v železném 
brodě u sokolovny v pátek v čase od 19 hodin a v sobotu v časech od 9 a 13 hodin.

libor bryknar

ohlédnutí za Petrem Holmanem

všichni, včetně těch nejmenších. děkujeme za příjemně prožitý týden a přejeme krásný 
zbytek prázdnin! 

Mirka Vostrá, Fitstudio sportovních Aktivit Jany boučkové
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ostatní

stejně jako v minulých letech dostal železný brod opět pozvání na slavnost zv. „den obce“ 
do naší kmotrovské obce Chvalíkovice u opavy.
V sobotu ráno dne 14. července se naše delegace vydala na cestu. Městský úřad železný 
brod zastupoval místostarosta Mgr. Ivan Mališ, dále eva Vozková-sochorová, ludmila 
Janatová s manželem a akad. malířka libuše Hlubučková, dcery zakladatelů kmotrovství. 
Cestou jsme se zastavili v barokní kapli lipka nedaleko rýmařova, protože pan místostarosta, 
rodák ze zdejšího kraje, se nám pokaždé snaží ukázat krásy slezska. Podobně tomu bylo 
i na zpáteční cestě, kdy jsme navštívili zámek Janovice u rýmařova. Ten je nyní v téměř 
desolátním stavu, ale doufáme, že se najdou peníze na jeho opravu. 
Ve Chvalíkovicích nás nejdříve přivítalo celkem pěkné počasí a v zasedací síni oÚ i místní 
starosta radim Hlaváč, místostarosta dalibor krejčiřík a zastupitelka karla Fryčová. Po 
výměně darů jsme zasedli k občerstvení a srdečnému rozhovoru. Po 16 hodině jsme všichni 
odešli na hřiště za sokolovnou, kde jsme se celé odpoledne bavili. různých atrakcí si užívali 

návštěva ve Chvalíkovicích

spisů / opera poetica (2014). Publikoval několik edicí dopisů Jakuba demla. Ve svém 
autorském deníkovém záznamu z cest (vyd. 2005) nápaditě komentoval zážitky a postřehy 
z cesty, kterou podnikl během pobytu po UsA. Přispíval také do mnoha časopisů – např. 
Česká literatura, Host, kmen, literární měsíčník, Proglas, Typografia, Umění a řemesla, ale 
také do našeho železnobrodského zpravodaje, který pomáhal před několika lety editovat. 
Holman byl činný jako amatérský i profesionální hudebník (houslista, violista). koncertoval 
nejenom u nás, ale také v zahraničí. Pro Český rozhlas v minulosti připravil několik pořadů 
o české literatuře a indické hudbě...
Je zřejmé, že Petr Holman nebyl pouze mistrem psaného slova. důležité byly také jeho 
životní názory a odpovědné občanské postoje. Ačkoliv nebyl politickým bojovníkem, vždy 
věděl, kde má stát, i když to mělo pro něj následky. dokázal říct nahlas to, co se mnozí 
jiní říct neodvážili. V důsledku toho byl před rokem 1989 nucen vystřídat řadu různých 
zaměstnání – byl prodavačem, dělníkem, myčem nádobí, listonošem, nočním hlídačem, 
topičem, uklízečem, korektorem, vychovatelem, učitelem češtiny a zpěvu atd.). Petr Holman 
neuznával nenávist, ale ani bagatelizaci minulých vin... otevřeně, aktivně a s jiskřícím 
nadhledem komentoval dění kolem sebe. zvláště pak, když se mu jevilo jako přízemní, 
nesmyslné nebo nespravedlivé. Přestože odolal vstupu do komunální politiky, měl své 
viditelné místo i ve veřejném životě. Petrova obdivuhodně shovívavá chápavost hloupostí 
světa, jeho úsměvně působící a vždy přiléhavé, často velmi kritické, ale nikdy zle zamýšlené 
poznámky na adresu těch, kteří si to zasloužili, fungovaly jako neprůstřelná obrana vlastních 
postojů. kdo se měl příležitost s Petrem Holmanem poznat osobně, pochopil velmi rychle, že 
svůj život nevyplňuje čekáním... V roli nezmarného podporovatele byl schopen lidi motivovat 
a přibližovat jejich cílům. rozhovory s ním byly probarveny mnoha odstíny proměn, podobně 
jako keramické misky, do kterých mistrně připravoval čaje – posilující a přinášející energii.  
s urputností sobě vlastní vrhal kolem sebe stíny bezbřehého entuziasmu. Přejme si, aby tyto 
stíny s námi zůstaly po dlouhou dobu. 

Martin Hlubuček
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HáDAnKA

děti i dospělí. zde jsme se sešli s dalšími přáteli a známými z celé obce. V družném hovoru 
a poslechu kapel, které se střídaly na podiu, jsme si i zazpívali nebo zatančili. samozřejmě 
nechybělo občerstvení a kalíšek dobrého moku. každý rok poznáváme, že naše přátelství 
trvá a pokračuje v mladší generaci, která se o tom dozvídá od svých rodičů a prarodičů. 
V neděli jsme se opět sešli v místní restauraci „U Golema“ na společném obědě. A pak 
již následovalo rozloučení a pozvání chvalíkovických do železného brodu na skleněné 
městečko“. Představitelé obce rádi pozvání přijali a slíbili, že přijedou i s rodinami, kterým 
se u nás také moc líbilo.

eva Vozková

V letních měsících si každý jistě do sytosti užil „slovíčka“, které bylo v tajence ukryto, tedy 
– relaxování. z deseti správných odpovědí byli vylosováni a knihu Jaroslav brychta získali: 
Jan kola, Miloslava kaplanová a Vanda Feigová. Gratulujeme. 
nyní nás opět čeká podzimní čas a žáky studium a s ním je spojeno i zářijové slovíčko. 
Hrajeme o tři vstupenky na divadelní představení dva nahatý chlapi (16. 12. Městské divadlo 
železný brod). správně složené slovo nám můžete posílat nejpozději do 10. 9. na e-mail: 
info@zelbrod.cz nebo volat na tel. č.: 483 333 999.

V říjnu do železného brodu opět přijede 
Tykadlo Tyko rádia rCl liberec.
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skleněná bižuterie, a. s. 
Alšovice 156, Pěnčín zve na

září: (vždy v čase 10–17 hodin)
31. 8.–1. 9. Tvoření pro seniory s volným vstupem do muzea (do 18 hodin) 

– k Mezinárodnímu dni seniorů 
7.–15. 9. dny evropského dědictví – 50 % sleva na vstupné do Muzea výroby korálků, možnost 

tvoření pro rodiny s dětmi či jednotlivce v kreativních dílničkách, v pracovních dnech zdarma 
komentované prohlídky výroby v časech 10, 11, 12 a 13 hodin

14.–15. 9. skleněné městečko železný brod – kreativní tvoření v našem stanu na Malém náměstí, 
Vyhlášení výsledků a předání cen z turistické akce „Cestou skláře kubíka za pokladem“  

21. 9. den malování a tvoření mandal – vytvoření vlastní mandaly, sleva 20 % na mandalový set 
28. 9. srdíčkové tvoření – dřevěná srdíčka nebo dvojsrdíčka k dotvoření zdarma

Říjen: (vždy v čase 10–16 hodin)
30. 9.–5. 10. Týden pro učitele a žáky – sleva 20 % na vše pro školy a školky, možno využít slevy 

a objednat se v tento týden i na jiný termín (platný do 20. 12. 2019)
12. 10. den beadgame her – jedinečná akce a ukázka souboru her beadgame, akční sleva 30 % 

na všechny naše hry, včetně internetového objednání v tento den, 
ideální šance koupit dárek k Vánocům

19. 10. den stromů a Tvoření stromů – přijďte si vyrobit podzimní nebo vánoční strom se slevou, 
sleva 20 % na nákup dřevěných výřezů a setů s motivem stromu

25.–31. 10. Týden pro UnICeF – není lepší zakončení sezóny, než pomoci potřebným; všechny 
tržby za vstupné a z prodeje na prodejně v tomto týdnu budou zaslány na konto UnICeF – 

přijďte zakončit sezónu a pomoci tak těm, kteří to opravdu potřebují

PRoDEJ slEPIČEK 
drůbež Červený Hrádek prodá-
vá slepičky z vlastního chovu 

typu Tetra hnědá, dominant ve 
všech barvách a slepičky Green 

shell – typu Araukana. stáří 
14–19 týdnů, 

cena 159–209 Kč/ks. 
Prodej v železném brodě na 
autobusovém nádraží vždy 

v 16.30 hodin bude: 
10. 9., 6. 10. a 3. 11. 2019. 

Výkup králičích kožek – cena 
dle poptávky. Více info: po–pá: 
9–16 hodin na mob.: 601 576 

270, 728 605 840, 
www.drubezcervenyhradek.cz. 

37



inzerce

Touto cestou děkujeme všem, kteří se na akci podílejí...

... a další.

skleněné městečko 14.–15. září 2019
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Dne 18. 7. 
byl dvěma nezletilými 

unesen bílý kocourek 
z místa bydliště. 

Viděl-li ho někdo, prosím o jakékoliv informace 
na mob.: 773 588 555. 

nálezné 2 000 Kč. Děkuji. 




