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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
již od roku 1906 se v našem státě slaví v říjnu den stromů. nemusíme si jistě vysvětlovat 
význam stromů pro celou planetu, zvlášť když se teď všude v diskusích přetřásají údajné 
klimatické změny a jejich důsledky. Podívejme se alespoň na pár příkladech na stromy  
v našem městě.
Máme radost, že nové ovocné aleje, třešňová na brodci a hrušňová u kostelíčka na Poušti, 
zatím přečkaly sucho bez nějaké větší újmy. Připravena je plocha pro výsadbu švestkové 
aleje na Vrší, kterou ovšem bude realizovat krajská správa silnic jako náhradní výsadbu.
Příslušné odbory městského úřadu vůbec sledují náhradní výsadbu velmi pečlivě. byl 
zpracován interní plán náhradní výsadby zahrnující nejen určité lokality, ale také vhodné 
druhy stromů, jmenujme například okolí benzínové čerpací stanice, Horskou kamenici, 
střevelnou a těšit se můžeme nejen na ovocné stromy, ale také na javor, dub, buk, jilm nebo 
lípu. 
Město rovněž vynakládá nemalé prostředky na údržbu zeleně. ne všechny stromy jsou 
tedy pokáceny, je na nich provedeno ošetření odbornými arboristickými firmami. s takovými 
stromy se můžete setkat třeba na městském hřbitově, v okolí kostela sv. jakuba, na jiráskově 
nábřeží, na sídlišti na Vápence či za nízkoenergetickým domem ve Štefánikově ulici.
nesmíme zapomenout ani na městské lesy. stav lesů je sledován jednak pozemním 
pozorováním, jednak byla provedena revize lesů pomocí dronu. Ani nám se, bohužel, 
nevyhnula kůrovcová kalamita, objevují se hnízda napadených stromů. snažíme se 
je vytěžit podle možností. Město je tak trochu v kleštích. značná část městských lesů je  
v mýtním věku, ale vzhledem k současným nízkým výkupním cenám dřeva je velkoplošná 
těžba problematická. na druhou stranu máme obavy z nového, ještě razantnějšího nástupu 
kůrovce. rada města proto schválila nový ceník pro prodej městského dřeva, aby mohla být 
uspokojena co největší část případných zájemců.
každý strom má určitou životnost. nemá cenu hořekovat nad každým pokáceným stromem 
na území našeho města, samozřejmě, pokud nebyl pokácen zbytečně. zamyslet bychom 
se však měli všichni nad výsadbou nových stromů nejen na veřejných, ale i soukromých 
pozemcích, abychom také zanechali něco pozitivního budoucím generacím.

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

úVoDní sloVo
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RADnICE InFoRMUJE

Usnesení Rady města Železný Brod z 14. zasedání 
konaného dne 2. 9. 2019 
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 14. schůze rady města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 13. schůze rady města železný brod 
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 6/2019/rM 
schvaluje odměnu pro odcházející ředitelku evu rydvalovou, dis ze sVČ Mozaika  
železný brod 
povoluje v souladu s § 23 zák. č. 561/2004 sb., výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách 
MŠ na Vápence, MŠ slunečná a MŠ stavbařů pro školní rok 2019/2020 dle předložených 
žádostí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí není na újmu kvality vzdělávací činnosti školy 
a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví 
schvaluje nový ceník palivového dřeva 
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci drtiče (opakované) a schvaluje 
uzavření smlouvy s uchazečem P. serbouskem, IČo 11604964, za nabídkovou cenu  
480 000 kč bez dPH 
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci kompostéry pro biologicky 
rozložitelný odpad (opakované) a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem o. Štěpančíkem, 
IČo 76604756, za nabídkovou cenu 969 650 kč bez dPH 
souhlasí s uzavřením dodatku příkazní smlouvy č. 174/28r/2016 se společností  
eFact, s. r. o., IČo 27309304 za celkovou cenu plnění 39 500 kč bez dPH
souhlasí s provedeným výběrovým řízením na rekonstrukci a montáž výtahu v ul. Vaněčkova 
407 a ul. jiráskovo nábřeží 717 a 712; jako nejvýhodnější nabídka podle kritérií byla určena 
nabídka fy elekTro MoseV spol. s r. o., IČo 63677521 
souhlasí s výsledkem hodnocení veřejné zakázky na zhotovitele akce železný brod – 
zateplení objektu sokolovny, Masarykova 500 a souhlasí po předložení doplňujících dokladů 
s uzavřením smlouvy na tuto akci s vítězným účastníkem M. Hochmanem, IČo 01913026 
za cenu 8 748 600 kč bez dPH 
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 40/2r/2018 uzavřené mezi městem železný 
brod a firmou světlo Turnov s. r. o., IČo 25266144 na úpravu topného systému v sokolovně 
železný brod, který upřesňuje konečnou cenu díla 
doporučuje zM schválit žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu na zlepšení 
úrovně bydlení panu XY na výměnu oken, výměnu ústředního topení a kotle, rekonstrukci 
dvou koupelen, výměnu elektroinstalace v domě, úpravy komínového tělesa a izolace domu 
čp. 195, železný brod, ve výši 300 000 kč 
bere na vědomí zápisy č. 5 a č. 6. z redakční rady 
bere na vědomí žádost pana j. Tříšky, IČo 47138289 o zábor veškeré plochy určené  
k umístění atrakcí při akci železnobrodský jarmark 2020, dosavadní systém přidělování 
veřejných prostranství se nemění 
bere na vědomí žádost pana j. Hlavatého, IČo 058354 o zábor veškeré plochy určené 
k umístění atrakcí při akci železnobrodský jarmark 2020, dosavadní systém přidělování 
veřejných prostranství se nemění 
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Usnesení zastupitelstva města Železný Brod ze 7. zasedání 
konaného dne 9. 9. 2019  
zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 7. zasedání zastupitelstva města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 6. zasedání zastupitelstva města železný brod 
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 4/2019/zM 
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000 kč římskokatolické farnosti děkanství železný 
brod, IČo 43256848, na restaurování bočního oltáře sv. josefa v kostele sv. jakuba Většího 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy
schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu na zlepšení úrovně bydlení panu 
XY na výměnu oken, výměnu ústředního topení a kotle, rekonstrukci dvou koupelen, výměnu 
elektroinstalace v domě, úpravy komínového tělesa, izolace domu v domě čp. 195, železný 
brod, ve výši 300 000 kč a schvaluje na výše uvedené uzavření smlouvy mezi městem 
železný brod a panem XY 
schvaluje prodej bytové jednotky v čp. 458/8 v Příčné ul. v železném brodě za cenu  
853 333 kč 
schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 1160/8, 1160/1, 959/1 a 960 vše v k. ú. železný 
brod a schvaluje podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření kupních 
smluv na pozemky v lokalitě „Těpeřská stráň“ a podmínky prodeje

RADnICE InFoRMUJE

schvaluje pronájem částí pozemků pč. 430, 435, 440, 441, 1395, vše v k. ú. železný brod 
za účelem pořádání kulturní akce: noc na karlštejně na Malém náměstí v železném brodě, 
dne 7. 9. 2019 od 17 do 22 hodin a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí 
těchto pozemků na výše uvedenou akci mezi Městem železný brod a ds Tyl železný brod, 
IČo 22858661 za cenu 500 kč vč. dPH 
schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemku pč. 126/1 v k. ú. železný brod pro 
Čez distribuce, a. s., IČo 24729035 ve smyslu:
na dotčenou nemovitost umístit, provozovat, opravovat, udržovat, činit údržbu, úpravu, 
obnovu a výměnu a modernizaci součásti distribuční soustavy a schvaluje uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi Městem 
železný brod a spol. Čez distribuce, a. s. 
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem železný brod  
a Gasnet, s. r. o., IČo 27295567, na pozemek pč. 202 v k. ú. železný brod 
souhlasí s přijetím pana XY jako spolubydlící osoby bytu č. 703, stavbařů 728, železný 
brod a souhlasí s přihlášením pana XY k trvalému pobytu na téže adrese 
schvaluje přidělení bytů: 1) sociálního bytu č. 2, stavbařů 315, železný brod; 2) bytu č. 21 
v dPs železný brod
souhlasí s čerpáním fondu investic zŠ Pelechovská, IČo 70694982 ve výši 170 700 kč na 
výstavbu venkovní učebny 
doporučuje zM prodej bytové jednotky v budově čp. 458/8 – Příčná ulice, železný brod, 
která je součástí pozemku parc. č. 3370 v k. ú. železný brod vč. podílu na pozemku jedinému 
zájemci za cenu 853 333 kč 
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schvaluje v návaznosti na výsledky a hodnocení nabídek v rámci „Veřejné soutěže  
o nejvhodnější nabídku na uzavření kupních smluv na pozemky v lokalitě Těpeřská stráň“ 
vyhlášené městem železný brod dne 10. 6. 2019 prodej pozemků: 
1) p. č. 1160/9, zahrada, o výměře 802 m2, v k. ú. železný brod, z majetku Města železný 
brod kupujícím (navrhovatelům ve výše uvedené veřejné soutěži), a to za kupní cenu ve 
výši 755 000 kč (vč. dPH ve výši 21 %) a schvaluje v návaznosti na výsledky a hodnocení 
nabídek v rámci „Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření kupních smluv na 
pozemky v lokalitě Těpeřská stráň“ Městem železný brod vyhlášené dne 10. 6. 2019 uzavření 
„kupní smlouvy a smlouvy o úschově kupní ceny“ mezi: Městem železný brod, jakožto 
prodávajícím, manželi XY jakožto kupujícími a spol. Havelka & Musil VGd legal, s. r. o.,  
IČo 07455836, jakožto schovatelem, jejímž předmětem bude převod vlastnictví pozemku  
p. č. 1160/9, zahrada, o výměře 802 m2, v k. ú. železný brod z města železný brod na 
kupující za kupní cenu ve výši 755 000 kč (vč. dPH 21 %), a úschova kupní ceny u spol. 
Havelka & Musil VGd legal, s. r. o. 
2) p. č. 1149/1, trvalý travní porost, o výměře 886 m2, v k. ú. železný brod, z majetku 
města železný brod kupujícím (navrhovatelům ve výše uvedené veřejné soutěži), a to za 
kupní cenu ve výši 1 018 900 kč (vč. dPH 21%) a schvaluje v návaznosti na výsledky  
a hodnocení nabídek v rámci „Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření kupních 
smluv na pozemky v lokalitě Těpeřská stráň“ městem železný brod vyhlášené dne 10. 6. 
2019 uzavření „kupní smlouvy a smlouvy o úschově kupní ceny“ mezi: Městem železný 
brod, jakožto prodávajícím, manželi XY jakožto kupujícími a spol. Havelka & Musil VGd 
legal, s. r. o., jakožto schovatelem, jejímž předmětem bude převod vlastnictví pozemku p. č. 
1149/1, trvalý travní porost, o výměře 886 m2, v k. ú železný brod, z města železný brod na 
kupující, za kupní cenu ve výši 1 018 900 kč (vč. dPH 21 %), a úschova kupní ceny u spol. 
Havelka & Musil VGd legal, s. r. o. 
schvaluje prodeje pozemků a uzavření kupních smluv mezi dotčenými na dané pozemky  
s tím, že kupující hradí náklady spojené s převodem nemovitosti:
1) parc. č. 1728/9 v k. ú. železný brod o výměře 806 m2 za cenu 10 kč za 1 m2 (osvobozeno 
od dPH)
2) parc. č. 1728/10 v k. ú. železný brod o výměře 786 m2 za cenu 10 kč za 1 m2 (osvobozeno 
od dPH);  
3) parc. č. 1023/2 v k. ú. bzí u železného brodu o výměře 287 m2 za cenu 20 kč za 1 m2 

(osvobozeno od dPH) 
4) parc. č. 1023/3 v k. ú. bzí u železného brodu o výměře 11 m2 za cenu 20 kč za 1 m2 

(osvobozeno od dPH) 
5) parc. č. 1023/4 v k. ú. bzí u železného brodu o výměře 21 m2 za cenu 20 kč za 1 m2 

(osvobozeno od dPH) 
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1494/1 o výměře 15 m2 v k. ú. železný brod za 
cenu 200 kč za 1 m2 
schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1065/5 v k. ú. jirkov u železného brodu 
schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 2674 v k. ú. železný brod s podmínkou zachování 
stávající pěšiny 
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RADnICE InFoRMUJE

Podzimní termín odebírání objemných komunálních odpadů

záměr pronájmu prostor k podnikání

Po celý rok mají poplatníci, zapojení do systému odpadového hospodářství města, možnost 
odevzdávat objemné komunální odpady, a to v množství max. 50 kg na poplatníka a rok. Hmotnost 
u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost odpadů je 
zpoplatněna dle platného ceníku, uvedeného mimo jiné i na webových stránkách města.
dvakrát do roka (na jaře a na podzim) se od poplatníků zdarma odebírají objemné 
komunální odpady (katalogové číslo: 200307) v předem stanovených termínech, bez ohledu 
na množství. Podzimní termín je stanoven na pátek 11. 10. (9–18 hodin) a na sobotu 
12. 10. (9–12 hodin). jiné druhy odpadů budou i v tomto období zpoplatněny dle platného 
ceníku. odebírání odpadů zdarma platí pouze pro poplatníky (fyzické osoby), zapojené 
do systému odpadového hospodářství v železném brodě. občané jiných obcí, právnické 
osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání vše zaplatí dle platného ceníku. z důvodu 
zákonem nařízené provozní evidence bude veškerý odpad evidován nejen co do množství, 
ale i s adresou osoby, která odpad dovezla. Proto žádáme občany o trpělivost při vyřizování 
administrativních záležitostí, pokud se najednou dostaví více lidí.

bc. kateřina slezáková, referent ožP

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

 odbor životního prostředí

schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 3241/5, 3241/4, 3241/3 a 3241/2 v k. ú.  
a obci železný brod do majetku města železný brod 
schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 3153/26 v k. ú. železný brod

Veřejná zasedání zastupitelstva Města železný brod druhé poloviny roku se uskuteční  
v těchto termínech: 21. 10. a 2. 12. 2019. zasedání je vždy od 16.30 hodin v zasedací 
místnosti Měú „B“ (3. patro).
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Povinné „čipování“ psů
od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes 
označený mikročipem. Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa 
(pas, očkovací průkaz). Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního 
očkování proti vzteklině. Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním 
provedeným před 3. 7. 2011.
označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávnění 
vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u komory 
veterinárních lékařů Čr (www.vetkom.cz).
Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca  
1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. obal je vyroben z biokompatibilních 
materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. označení psa (ale také 
kočky či fretky) čipem je povinné v případech, že s ním majitel cestuje do zahraničí. Povinná 
evidence psů v současné době funguje ve většině zemí evropské unie.
Přínosem povinného označení všech psů usnadní jejich identifikaci ze strany kontrolních 
orgánů, kterou dojde tím k zefektivnění monitoringu chovů a kontrol dodržování stanovených 
právních předpisů chovateli. odpadne mnohdy velmi komplikovaná identifikace psů, která 
často znesnadňuje veterinárním inspektorům postihování problematických chovů velkého 
množství zvířat – tzv. množíren. U označeného zvířete bude možné snadněji prokázat, kdo 
je jeho majitelem, což je přínosné v případech krádeží psů, ale také v případech, kdy zvíře 
způsobí škodu, (např. zraní člověka či „pytlačí“, zaviní dopravní nehodu). V těchto případech 
je nutné identifikovat zodpovědnou osobu. zatoulané, řádně označené a evidované zvíře má 
podstatně větší šanci, že se vrátí ke svému původnímu majiteli než pes neoznačený. za psa 
bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až 20 000 kč.
státní veterinární správa (sVs) aktuálně zveřejnila na www.svscr.cz často kladené 
otázky a odpovědi k tomu tématu.

 lukáš staněk, referent ožP

 odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Pořízení nového územního plánu pro Železný Brod
zastupitelstvo města Železného Brodu schválilo na svém zasedání dne 10. 6. 2019 
usnesením č. 45/6z/2019 pořízení nového územního plánu pro město Železný Brod.  
Pořizovatelem územního plánu je Úřad územního plánování v železném brodě. Pro 
spolupráci s pořizovatelem (zajištění informovanosti města o průběhu pořizování) byl  
v souladu se stavebním zákonem určen Mgr. Ivan Mališ (tzv. „určený zastupitel“).
Pořizovatel upozorňuje občany na možnost podání písemné „Žádosti o změnu 
územního plánu“ do 3. 2. 2020. 
žádost lze podat na odboru územního plánování a regionálního rozvoje (dle jen oÚP  
a rr) nebo přímo na podatelně města. Veškeré informace, které má žádost obsahovat jsou 
uvedeny níže nebo je lze nalézt na příslušném formuláři, který je zveřejněn na internetových 
stránkách města. Formulář je možné také vyzvednout na oÚP a rr v 2. patře budovy A.  
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návrh na pořízení změny územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se územní plán 
pořizuje a obsahuje dle § 46 stavebního zákona:
• údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně jeho vlastnických či obdobných práv 
 k pozemku či stavbě na území obce
• údaje o navrhované změně využití ploch na území obce
• údaje o současném využití ploch dotčených návrhem
• důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny
• návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu a dalších souvisejících nákladů 
 (není třeba uvádět, pořízení financuje město)  
Pořizovatel po převzetí žádosti na pořízení změny posoudí její úplnost a soulad s právními 
předpisy. Pokud žádost splní všechny náležitosti, předloží ji pořizovatel se svým stanoviskem 
k rozhodnutí zastupitelstvu. Po schválení zM bude žádost o změnu územního plánu 
zařazena do pořizovacího procesu nového územního plánu. zařazení žádosti o změnu do 
pořizovacího procesu neznamená, že bude požadavku vyhověno. 
Bližší informace: Mgr. Ivan Mališ, tel.: 483 333 920 (určený zastupitel), Ing. dana Makovská, 
tel.: 483 333 966 (pořizovatelka).

Ing. dana Makovská, oÚP a rr

Projekt seniorská obálka
seniorská obálka má za úkol usnadnit situaci při ohrožení života či jiné krizové události, 
a to především pro občany se zdravotním postižením nebo osaměle žijící seniory. Velkou 
a praktickou výhodou dobře umístěné seniorské obálky je zejména výrazné zjednodušení 
případné práce záchranářů u ohroženého občana přímo v místě jeho bydliště. záchranné 
složky tak mají díky seniorské obálce možnost přečtení kompletních informací, umístěných 
na předem známém místě v bytě pacienta, kompletní přehled o jeho aktuálním zdravotním 
stavu, onemocněních, alergiích či aktuálně užívaných lécích, a tak může dojít k efektivnější 
a rychlejší zdravotní pomoci. na seniorské obálce jsou dále uvedené kontaktní informace 
na nejbližší příbuzné či známé. Po vyplnění stačí seniorskou obálku viditelně umístit do 
průhledných desek např. na dveře lednice nebo na vnitřní stranu vchodových dveří do domu 
nebo bytu.
seniorská obálka tak může záchranářům výrazně pomoci při jejich práci a seniorům nebo 
zdravotně postiženým, kteří ji mají doma umístěnou, mohou informace v ní zachránit život.
seniorskou obálku je možné získat v tištěné podobě (včetně letáku a návodu na 
vyplnění) na odboru sociálních věcí Městského úřadu Železný Brod, budova „B“,  
1. patro, kancelář č. 200. zde je možné se také obrátit přímo na sociální pracovnice 
s žádostí o pomoc při vyplnění konkrétní obálky. Dále je obálka volně ke stažení  
v elektronické podobě na webu města www.zeleznybrod.cz.
Projekt seniorská obálka, nebo chcete-li I.C.e. karta, vznikl v rámci Projektu Implementace 
politiky stárnutí na krajskou úroveň ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. záštitu 
pro liberecký kraj převzal náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Pavel svoboda 
a složky Integrovaného záchranného systému (zdravotnická záchranná služba, Hasičský 

 odbor sociálních věcí
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Projekt Víkendová cesta k životu bez mříží – 10. krok
dlouholetý projekt v rámci primární prevence realizovaný ze strany osPod MěÚ železný 
brod. je zaměřen zejména na preventivní činnost v oblasti výskytu sociálně patologických 
jevů u dětí a mládeže. V rámci tohoto projektu se daří dětem vštěpovat základní návyky  
a podmínky pro život ve společnosti, která se chová nejen dle legislativních norem, zákonů, 
ale také dle nastavených společenských norem a pravidel. Projekt je realizován formou 6-ti 
denního pobytu na horské chatě Tj sokol železný brod za účasti skupiny 15 dětí ve věku 
7–15 let. Pro děti je zážitkovou formou připraven bohatý program, který je má do budoucna 
motivovat, poučit a připravit na různé životní situace. Informace k dané problematice jsou 
dětem vždy předávány ze strany odborných lektorů, kteří je vždy podávají adekvátně k věku 
dětí. Ve většině případů se tak děje ve formě interaktivní hry, kdy se děti aktivně zapojují 
a podílejí se na přednášce. V letošním roce nás navštívila Policie Čr, skupina základních 
kynologických činností ze semil. Policejní psovodi si připravili praktickou ukázku výcviku 
služebních psů a několik modelových situací, do kterých zapojily i samotné děti. V rámci jejich 
programu také s dětmi živě diskutovali a zodpověděli všechny jejich zvídavé otázky. dalším 
odborným lektorem byl Mgr. Pavel Hadač, který měl pro děti připravený bohatý program 
zaměřený nejen na jejich sportovní dovednosti, ale především také na sebepoznání a posílení 
jejich sebevědomí. děti byly nadšené a s velkou chutí absolvovaly téměř celodenní program 
pod vedením lektora Pavla s velkým nasazením a snahou. Mnohým z dětí pomohl také 
radou a praktickou ukázkou, jak zlepšit například motoriku rukou či jak správně koordinovat 
pohyby celého těla při sportu. děti také absolvovaly celodenní pěší výlet v délce 14 km, při 
kterém měly možnost využít praktické rady od lektora Pavla Hadače na horolezecké stěně 
v Harrachově nebo na obří houpačce. Velkým adrenalinovým zážitkem byla pro většinu 
dětí také jízda lanovkou na Čertovu horu. další velice vydařenou aktivitou byl karneval, 
který zajisté zpestřil návštěvu krkonoš i mnohým turistům, kteří byli aktivně ze strany dětí 
zapojení do karnevalového dění. V průběhu celého pobytu bylo úžasné pozorovat, jak byly 
děti postupně schopné akceptovat jeden druhého, respektovat se vzájemně, pomáhat si,  
a dokonce jeden druhému naslouchat. Také u nich v průběhu pobytu došlo k posílení jejich 
komunikačních dovedností a celkovému zlepšení sociálních návyků. 
o naše stravování se s velkým úspěchem již po několikáté postarala paní kuchařka eva 
Vélová, která se s dětmi vždy ochotně zapojila také do většiny aktivit. Velké poděkování patří 
také zástupcům vedení města železný brod za jejich finanční podporu, bez které by nebylo 
možné tento smysluplný projekt realizovat. A v neposlední řadě patří velké poděkování všem 
dobrovolníkům, kteří zajišťují po celou dobu pobytu odborný dohled nad dětmi, a to paní 
Ivaně kočvarové, bc. Marii Hlaváčové, kubovi Mádlemu a Mírovi klusákovi.

bc. eva sasková, vedoucí odboru sociálních věcí

záchranný sbor, Policie Čr libereckého kraje a Český červený kříž v jablonci nad nisou). 
V rámci libereckého kraje patří naše město mezi první obce, které se k tomuto projektu 
aktivně připojily.

eva sasková, vedoucí odboru sociálních věcí
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Povolení ke kácení dřevin

Kdy žádat a co doložit
jelikož se blíží období roku, ve kterém zpravidla dochází ke kácení dřevin rostoucích mimo 
les, rád bych zde popsal, jak postupovat v případě, kdybyste chtěli nějakou dřevinu pokácet, 
a k jakým změnám došlo v legislativě, která se týká povolování kácení.
Kdy je potřeba žádat
Povolení ke kácení dřevin, podle zákona o ochraně přírody a krajiny, se týká pouze stromů 
a keřů, které rostou na pozemcích mimo lesní půdní fond. V případě, že dřevina roste na 
pozemku, který je v katastru nemovitostí vedený jako „pozemek určený k plnění funkcí 
lesa“, postupuje se podle lesního zákona; ve všech ostatních případech se postupuje podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny.
Pokud odmyslíme složitější a méně časté případy, tak povolení ke kácení dřevin je potřeba 
pro dřeviny, které mají obvod kmene 80 cm a více (nebo průměr nad 25,5 cm) ve výšce  
130 cm nad zemí. Povolení je také potřeba pro zapojený porost dřevin s plochou nad  
40 m2. na tuto skutečnost se často zapomíná a ten, kdo provádí kácení, se dopouští kácení 
v rozporu se zákonem, za které mu hrozí nemalá sankce. Takže je třeba žádat i v případě 
kácení keřů nebo menších stromů, pokud tvoří zapojený porost o ploše nad 40 m2.
žádat o povolení ke kácení dřevin můžete v průběhu celého roku, i když doba kácení se 
zpravidla omezuje na období vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu do 31. března. doporučuji 
nenechávat podání žádosti na poslední týdny v březnu, neboť orgán ochrany přírody má na 
vydání povolení 60 dní a ve složitých případech 90 dní. Mohlo by se vám tedy stát, že budete 
muset kácení odložit na podzim příslušného roku.
Kdy není potřeba žádat
žádat o povolení ke kácení dřevin není potřeba, pokud se jedná o ovocné dřeviny rostoucí  
v zastavěném území na pozemcích, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako „zastavěná 
plocha a nádvoří“ nebo „zahrada“ (pozor na nesoulad skutečného stavu pozemku a zápisu 
v katastru nemovitostí; často dochází k situaci, kdy zahrada u rodinného domu je v katastru 
zapsána jako trvalý travní porost, takže povolení je potřeba i ke kácení ovocných dřevin). 
Povolení také není třeba, jedná-li se o dřeviny s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí 
pod 80 cm nebo o zapojený porost dřevin s plochou menší než 40 m2. existují další případy, 
kdy ke kácení není potřeba povolení, ale ty pro zjednodušení nechám stranou.
Kdo může žádat
žádat o povolení kácení dřevin může pouze vlastník (případně vlastníci) dřeviny nebo 
nájemce s písemným souhlasem vlastníka. Pokud nejste ani jedno a potřebujete pokácet 
nějakou dřevinu, je třeba se obrátit nejprve na vlastníka, který se po té může obrátit na orgán 
ochrany přírody se žádostí.
Kde se žádost podává
žádost se podává na obecní případně městský úřad obce, v jejímž území se dřevina nachází. 
Pokud se například dřevina nachází v katastrálním území jirkov u železného brodu, podává 
se žádost na Městský úřad železný brod. V případě k. ú. skuhrov u železného brodu 

 odbor životního prostředí
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se žádost podává na obecní úřad skuhrov. Pokud se dřevina zároveň nachází v území 
Chráněné krajinné oblasti Český ráj, tak je příslušným orgánem k povolení kácení Agentura 
ochrany přírody a krajiny Čr, správa CHko Český ráj.
Co je potřeba k žádosti doložit
k žádosti je nejvhodnější použít formulář, který najdete na webových stránkách Města 
železný brod, ve kterém jsou potřebné náležitosti uvedeny. zejména je třeba uvést komu je 
žádost směřována, kdo ji podává, označit katastrální území a parcelu, na které se dřevina 
nachází, stručně popsat umístění dřevin a doložit situační zákres, specifikovat dřeviny, které 
mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve 
výšce 130 cm nad zemí, pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených 
dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení 
dřevin, nakonec je potřeba uvést důvod kácení.
Kdy kácet
období kácení stanovuje orgán ochrany přírody ve vydaném rozhodnutí a zpravidla ho 
omezuje na období vegetačního klidu. Toto období není v zákoně stanoveno, ale orgán 
ochrany přírody vychází z metodického pokynu MžP, který doporučuje stanovovat období 
vegetačního klidu od 1. listopadu do 31. března s ohledem na místní klimatické podmínky.
I když by dřeviny, které vlastník hodlá pokácet, nepodléhaly povolení orgánu ochrany přírody, 
je dobré vyhnout se kácení od konce března do konce července až srpna, neboť v tomto 
období probíhá hnízdění mnoha druhů ptáků vázaných na křoviny a stromy, a mohlo by 
tak dojít k jejich usmrcování, což je nejen neetické, ale také v rozporu se zákonem. odhalit 
ze země např. hnízda drobných pěvců je často velmi obtížné až nemožné, proto je lépe  
s kácením počkat, a nespoléhat na to, že byl strom „zkontrolován“.
změny legislativy v oblasti kácení dřevin
od 1. dubna 2019 nabyla účinnosti vyhláška č. 86/2019 sb., která zrušila možnost kácení 
ovocných dřevin bez povolení na pozemcích, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako 
„ostatní plocha“ se způsobem využití „zeleň“.
V případě jakýchkoli dotazů se na mne neváhejte obrátit telefonicky, mailem nebo 
osobně.

bc. Vítězslav Prchal, referent odboru životního prostředí

zasílání kulturních pozvánek na váš e-mail
Chcete mít neustále přehled o kulturním dění v našem městě a každý pátek obdržet 
na svůj e-mail přehled novinek z kultury na následující týden? nahlaste si svůj e-mail  

Turistické informační centrum 
(náměstí 3. května 1, 468 22 železný brod, tel. č.: 483 333 999, 778 527 000)
V říjnu je otevřeno: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin, so: 9–12 hodin. 
o státním svátku (Vznik samostatného Československa) v pondělí dne 28. 10. bude zavřeno. 
V termínu 17.–18. 10. bude z důvodu školení zaměstnanců zavřeno.
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Železnobrodský jarmark

Předprodej vstupenek 

Kalendáře 2020

rádi bychom pro následující roky náš železnobrodský jarmark zpestřili, oživili a udělali 
lákavější. Máte-li tedy nápady, připomínky nebo poznámky k této akci, chcete-li v programu 
vidět svého oblíbeného interpreta – pište je na e-mail: kultura@zelbrod.cz. z podnětných 
e-mailů sestavíme koncepci nové podoby jarmarku. své tipy pište nejpozději do 31. října.

Met opera – přímé přenosy (kino jitřenka semily) – jednotné vstupné 350 kč, zahrnuje  
i odvoz z opery po skončení přenosu
12. 10. od 18.45 hodin G. Puccini: Turandot
26. 10. od 18.45 hodin j. Massenet: Manon
9. 11. od 18.45 hodin G. Puccini: Madam butterfly
23. 11. od 18.45 hodin P. Glass: Achnaton
Městský sklářský ples (18. 1. 2020) – vstupné: 65 kč/os., 95 kč/pár – předprodej vstupenek 
bude zahájen v průběhu měsíce října.
Bozkov – koncert rockových kapel v sokolovně
11. 10. od 20 hodin Tři sestry (350 kč)
 9. 11. od 20.30 hodin TUrbo (250 kč)
Městské divadlo Železný Brod – upozorňujeme, že předprodej vstupenek na všechna 
divadelní představení bude zahájen ve středu 2. 10. v 8 hodin, předprodej bude probíhat  
i na portále www.e-vstupenka.cz.
12. 10. od 19 hodin limonádový joe – divadelní spolek Tyl železný brod, vstupné: 50 kč
25. 10. od 18 hodin swingový večer, vstupné: 60 kč
31. 10. od 19 hodin kontrabasy a mužské hlasy – koncert z cyklu zUŠka představuje, 
vstupné: dobrovolné
4. 11. od 19 hodin světýlko pro maminku s karlem Voříškem, vstupné: 190 kč 
12. 11. od 19 hodin Čarodějky v kuchyni – M. dolinová a s. Pogodová (Mamut Agenci 
konice), vstupné: 350 kč
16. 11. noc divadel – festival, studio Hamlet železný brod
26. 11. Anastasia – léčivé divadlo Gabriely Filippi, vstupné: 330 kč
16. 12. dva nahatý chlapi – M. zounar a M. kraus (jT Promotion Plzeň), vstupné: 330 kč
Více na www.zeleznybrod.cz

V TIC železný brod nejsou v letošním roce v prodeji stolní ani nástěnné kalendáře pro rok 
2020. Širokou nabídku kalendářů na následující rok mají v Papírnictví u svárovských (ul. 
Husova).

InFoRMAČní A KUlTURní sTŘEDIsKo ŽB

v TIC železný brod a žádná zajímavá akce vám neuteče. novinky z dění můžete sledovat 
také na fb/Iks železný brod.
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Divadlo v Železném Brodě v novém kostýmu
Prázdninové měsíce bývají obvykle pro většinu 
divadel dobou odpočinku. naše městské 
divadlo bylo o letošních prázdninách výjimkou.
V akci však nebyli herci nebo hudebníci, ale 
hlavní roli sehráli řemeslníci různého zaměření 
– tesaři, elektrikáři, švadleny nebo malíři.  
V prostorách našeho divadla proběhla téměř 
kompletní rekonstrukce.
Ve druhé polovině června přišlo jako první na řadu jeviště. Původní, kobercem pokryté a ne 
úplně rovné, se po zásadních úpravách změnilo k nepoznání. Po odstranění nevyužívané 
točny a vytvoření nového roštu byla usazena nová borovicová scéna, která dostala tradiční 
černý matový nátěr. Velkou výhodou podlahy zhotovené z takto kvalitního materiálu je 
skutečnost, že po použití hřebíků či šroubu při instalaci kulis se po jejich následné demontáži 
drobné dírky a otvory samovolně zatáhnou. 
dalším významným počinem byla kompletní výměna opon, samozřejmě kromě hlavní 
vytvořené malířem Miroslavem Hrachou. Přední horizontální opona, nejvíce používaná, 

byla opatřena elektrickým ovládáním. Aby 
bylo divadlo oblečeno celé do nového hávu, 
muselo být také kompletně vymalováno. 
Věříme, že několikaměsíční úsilí mnoha 
řemeslníků ze dvou firem z Újezdu u brna 
a semilské firmy pana roháčka, ocení jak 
umělci, kteří se v našem krásném divadle 
objeví, tak i jeho návštěvníci. 

Petr kadlec, oÚP a rr

sVĚTýlKo PRo MAMInKU 
pondělí 4. listopadu od 19 hodin

Projekt Marianny ehrenthal, jehož cílem je vytvořit zázemí a stabilní i mobilní místo podpory 
a pomoci maminkám, kterým zemřelo dospělé dítě.
Hostem večera je televizní moderátor karel Voříšek (*1963), který v roce 2014 napsal s doc. 
jitkou Vysekalovou knihu jak být přesvědčivý a neztratit se v davu. o rok později mu vyšla 
kniha básní osudová životních šansoniérů a v roce 2016 kniha Štěstí se dá naučit. jedná se 
o osobní zpověď, jak se dá naučit štěstí. Mluví zde o svém partnerském vztahu i o chvílích, 
kdy přišel o práci. V knize jsou také recepty, jak na strachy a obavy, jak se naučit žít sám 
se sebou i s lidmi kolem, jak na lásku, na hádky a … zatím posledním literárním počinem je 
kniha žij teď: Cesta za ajurvédou. během večera si s karlem budeme povídat nejen o jeho 
knihách, ale i o životě a příhodách z natáčení…

Pořádá Marianne Ehrental
Vstupné 190 Kč – předprodej od 2. 10. v TIC Železný Brod

MĚsTsKÉ DIVADlo
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MĚsTsKÉ DIVADlo

sWInGoVý VEČER 
pátek 25. října od 18 hodin 

zveme na tradiční hudební akci pod taktovkou rudy Müllera. V programu zazní Taneční  
a swingový orchestr zUŠ železný brod a big band železný brod. jako host večera 
zahraje liberecký orchestr Marka ottla big´o´band. je to těžké třicetičlenné těleso, které si  
s neodolatelnou lehkostí pohrává s nejžhavějšími kousky současné pop-music. spojuje 
poctivé řemeslo klasického, přesně seřízeného bigbandu s mimořádnou odvahou objevovat 
nové žánry a dodávat jim plný dynamický zvuk velkého orchestru. kapelník Marek ottl 
neustále rozšiřuje repertoár kapely za hranice obvyklého. To nejlepší ze soudobého popu, 
rocku nebo funky citlivě aranžuje přímo pro hráče big’o’bandu a získává tak rychle nadšení 
i toho nejmladšího publika. 

Vstupné 60 Kč – předprodej od 2. 10. v TIC Železný Brod

ČARoDĚJKY V KUCHYnI 
úterý 12. listopadu od 19 hodin  

Co se stane, když osud svede dvě zralé ženy, které se dlouhá léta nenávidí, do televizní 
kuchařské „šou“? kuchařky dolly a Isabel mají každá svou televizní kuchařskou show. 
každá se orientuje na jinou kuchyni a příšerně na sebe žárlí. A právě těmto dvěma rivalkám 
je nabídnuta nová společná cooking show… Urážky jsou pikantnější než připravované 
pokrmy, výpady ostřejší než chilli paprika, atmosféra hustější než bešamelová omáčka... 
kdo koho utáhne na vařené nudli? je špikovací jehla dobrá zbraň? Co „dobrého“ si dámy 
naservírují? To vše zjistíte v brilantní komedii kanadské autorky Caroliny smithové v hlavní 
roli s Michaelou dolinovou a sandrou Pogodovou.  

Pořádá Mamut Agenci Konice
Vstupné 350 Kč – předprodej od 2. 10. v TIC Železný Brod

TRAPAs nEPŘEŽIJU! AnEB TEn ŘízEK nEzVEDEJ  
středa 13. listopadu od 8 hodin  

rychlá pomoc slušného chování v autě, na rautu, v kině i na schůzce s Michaelou dolinovou 
a ladislavem ondřejem. 
karel louda je žák 8. b a přichází do nové školy v novém městě. bojí se nového kolektivu, 
nových učitelů, sousedů a Holek! na pomoc mu přijde paní rY-Po-slUCH (rychlá pomoc 
slušného chování). Ukáže mu, jaké chyby dělá. navzájem se poznávají a mění. z přísné 
dámy se stává rozverná paní a z méněcenného kluka mladý muž s rozhledem. základy 
slušného chování s nadhledem a nementorsky pro žáky 5.–9. tříd zŠ a širokou veřejnost. 

Vstupné 50 Kč – prodej vstupenek před představením na pokladně divadla

AnAsTAsIA 
úterý 26. listopadu od 19 hodin

Proč a nač Vesmír rozsvěcuje hvězdy nad člověkem, se dozvíte v novém činoherním 
hudebním představení léčivého divadla Gabriely Filippi. nevšední příběh lásky, ve kterém 
se setkávají lidé dvou světů a ve kterém zazní mnoho písní na téma lásky. Úspěšný městský 
podnikatel a žena, která žije uprostřed přírody. ze setkání těchto tvou lidí se narodí nejenom 
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DVA nAHATý CHlAPI    
pondělí 16. prosince od 19 hodin  

bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora sébastiena Thiéry, v hlavních rolích 
s Martinem zounarem a Martinem krausem, v současné době slaví v Paříži velké úspěchy. 
Hra o tom, jak se seriózní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, jednoho dne probudí nahý 
v posteli se svým kolegou z práce. Ani jeden netuší, jak se do této situace dostali, manželka 
jednoho z nich však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec ukáže, 
opravdové pravdě hodně vzdálená. dále hrají: Martina randová a daniela Šinkorová. 

Vstupné 330 Kč – předprodej od 2. 10. v TIC Železný Brod

JIŘí BRDEČKA, KATEŘInA FIXoVá: lIMonáDoVý JoE   
sobota 12. října od 19 hodin

Poklidnou pistolnickou náladu ospalého městečka stetson City 
naruší příjezd dvou cizinců. Vždy střízlivý ochránce zákona 
limonádový joe se v nerovném zápase utká s falešným hráčem 
Hogem Fogem a jejich střetnutí „neočekávaným“ způsobem 
vyvrcholí při závěrečné přestřelce na zdejším hřbitově.
Ve hře vystoupí: jáchym kořenský jako limonádový joe, 
Veronika jiřenová jako Winifred Goodmanová, Štěpánka borovičková jako Tornádo lou, 
olda Hudský jako dough badman, Michal kočvara jako Horác badman alias Hogo Fogo, 
luboš Hudský jako ben Goodman, Iva kesnerová jako banjo kid, kateřina Hartlová jako 
kojot kid, libor bryknar jako Grimpo, Helena Mališová jako barman, Milena Procházková 
jako hluchý dědeček, zlatka Adámková jako svůdná uvaděčka, jakub rám jako šerif a karel 
svoboda jako otec kolalok. režie Tomáš kesner.

Vstupné 50 Kč – předprodej vstupenek od 2. 10. v TIC Železný Brod

syn, ale také hluboké a čisté poselství pro šťastný život na zemi. 
„Ti, kteří dokáží pochopit své předurčení a podstatu nekonečnosti 
začnou žít šťastně, věčně se převtělujíce, neboť svými myšlenkami 
sami vytvoří svou šťastnou nekonečnost“. Anastasia – představení 
stejnojmenného bestselleru Vladimira Megreho, přeloženého do 
dvaceti jazyků, které vám změní život, tak jako tvůrcům samotným. 
účinkují: Gabriela Filippi a Mario kubec
Program: 
1. část – představení Anastasia (cca 75 min.)
přestávka – možnost nákupu Cd, audio knih a meditačních Cd 
(15 min.)
2. část – povídání Gabriely s hostem Petrem davídkem (léčitel, biotronik) a hudební vstupy 
vokálního improvizátora Patrika kee (cca 60 min.)

Vstupné 330 Kč – předprodej od 2. 10. v TIC Železný Brod

 Divadelní spolek Tyl Železný Brod
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MĚsTsKá GAlERIE Vl. RADY

MĚsTsKÉ DIVADlo

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

V letošním roce si připomínáme dvacet let od odchodu sklářského výtvarníka a pedagoga 
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 nosily 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 a půjčovna masek Čtyřlístek, 
ul. Husova Železný Brod 

ve spolupráci s IKs Železný Brod.

 studio Hamlet Železný Brod

Hamleti zahajují svoji šestou sezonu
do naší další, již šesté sezony, vstupujeme, jak jinak, s pokorou a radostí. Chystáme se 
obnovit spolupráci s naším milým patronem otmarem brancuzským a jeho ženou evou 
Malou. Protože patronů není nikdy dost, přibíráme do souboru Mirka dvořáka, známého 
jako mafiána rudovského v ordinaci v růžové zahradě. dá se tedy s nadsázkou říci, že 
Hamleti si zadali s podsvětím. Můžete se také těšit na nové členy, kteří se vám představí na 
noci divadel. jsme divadlo malých forem a z toho musíme vycházet, takže podle toho bude 
vypadat i náš repertoár… Ač je nás jak do mariáše a máme za sebou vzlety i pády, držíme 
stále pohromadě, a co je důležité, máme se rádi. doufáme, že to bude vidět i na jevišti. Co 
víc si přát? snad to divadelní heslo: „zloMMe sI VAz“.

za studio Hamlet květa sehnoutková

otevírací doba v říjnu: sobota–neděle: 13–16 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. 

KRAJ1910_tisk_190912.indd   1 12. 9. 19   17.47
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sklářská i národopisná expozice 
jsou v říjnu otevřeny o víkendu v čase 9–12 a 13–16 hodin. 
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. 
sklářské symposium letní sklářská dílna 2019 – Výsledky tvorby čtyř letošních účastníků 
8. ročníku symposia letní sklářská dílna se veřejnosti poprvé představili při skleněném 
městečku. symposium se po dvou letech vrátilo zpět do hutě sklářské školy, kde za pomoci 
sklářských mistrů tvořili tři 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. 
Vánoční trhy na Bělišti 
další ročník tradiční akce bude probíhat od středy 4. do neděle 8. prosince. V prostorech 
roubeného domu si budete moci vybrat z bohaté nabídky vánočního a dárkového zboží, 
těšit se můžete na tvůrčí dílnu, předvádění řemesel, sobotní pohádku a chybět samozřejmě 
nebude ani občerstvení s tradičním bělišťákem. letos pozvání přijal i hudební soubor My 
Gospel vedený sbormistryní Věrou strouhalovou.
Policejní přilba
Přilba pro sbor strážníků, další sbírkový předmět z muzejního depozitáře, je z černého 
sukna. Má elipsovitý tvar a je lemována bílým kovem. kování je vyrobeno odléváním kovů 
speciální technologií a hotové znaky jsou niklovány. na bocích jsou kruhové bílé kovové 
lví hlavy v hubě držící kroužek, na kterém je šupinovitě zdobený obojek. Vnitřek přilby je 
opatřen koženým potítkem se stylisovanou mašličkou. nad předním štítkem je bílý kovový 
znak: lvíček vsazený do modrého kruhu lemovaného bílými kovovými lístky. spodní okraj 
tvoří na obě strany ozdobně stočená stuha. Přilba pochází z období 20. až 30. let 20. století. 
Tento druh přileb byl určen pro sbor uniformované stráže bezpečnosti a obecní policii. Přilba 
státní policie má střední státní znak s červeným smaltovaným polem, přilba pro obecní policii 
má malý státní znak s modrým smaltovaným polem. 
Tuto konkrétní přilbu získalo Městské muzeum v železném brodě darem od oldřicha 
kolzrta. Policejní strážník oldřich kolzrt (1901–1972) byl členem železnobrodského sokola 
a vášnivý fotograf. byl vyučen zámečníkem a pracoval ve zdejší šroubárně. jako strážník 
se asi poprvé objevil při Pojizerské krajinské výstavě v roce 1930, kdy bylo třeba přibrat 
zvýšený počet městských strážníků. V období 2. světové války patřil k podpůrné skupině, 
která podporovala sociálně slabé na okrese. Pro svou činnost v protifašistickém odporu byl 

s mnoha dalšími v červenci roku 1944 zatčen. Pro nedostatek 
důkazů byl spolu s josefem Matěchou propuštěn. Aktivně, 
jako člen Místního revolučního výboru, se účastnil květnového 
povstání v železném brodě. Po válce, kdy byla městská policie 
zrušena, pracoval jako úředník na Městském národním výboru.

david řeřicha, pracovník muzea

MĚsTsKÉ MUzEUM V ŽElEznÉM BRoDĚ
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DAlší PozVánKY zE ŽB A oKolí

KC KIno ŽElEzný BRoD

MUzEUM A GAlERIE DETEsK

dokončovací práce spojené s rekonstrukcí prostor kC kina budou pokračovat i během 
měsíce října. Po dokončení prací se na vás, filmové diváky, budeme opět těšit. 

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

JIŘí TEsAŘ – PRoMĚnY RYTÉHo sKlA  
Až do 24. listopadu je v galerii detesk instalována výstava novoborského skláře – rytce 
jiřího Tesaře. 
jiří Tesař se narodil v roce 1960. Po ukončení základní školy se přihlásil k dalšímu studiu na 
střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v železném brodě. důvody tohoto rozhodnutí 
nebyly složité, byl obdařen výtvarným 
nadáním a obor rytého skla se mu zdál 
zajímavým. brzy poznal, že trefil do černého, 
náročnou techniku zdobení skla si oblíbil 
natolik, že se stala jeho celoživotní láskou.
Po maturitě jeden rok pracoval jako rytec 
v n. p. železnobrodské sklo. následovala 
vojenská služba a po ní možnost nastoupit 
v novoborském provozu eXbor. Toto 
prostředí pro něho nebylo zcela nové, dobře 
ho poznal během prázdninových praxí a věděl, že mu je schopné poskytnout významný 
profesní růst. Po dvanáctiletém působení v eXborU pracuje od roku 1994 samostatně, 
přičemž vykonává i činnost pedagogickou.
kromě mnoha výstav v tuzemském rámci reprezentoval československé sklo na výstavách 
v Moskvě, v Helsinkách i na prezentacích v Tokiu.
dvě díla vytvořil i na zakázku dominikánského řádu jako dar pro papeže jana Pavla II., 
kterému je osobně předal.
Výstava poskytuje přehled o uměleckém vývoji sklářského výtvarníka, absolventa 
železnobrodské sklářské školy, od sedmdesátých let minulého století do současnosti.

ČERnoBYl – sPíCí PEKlo          
pondělí 14. října od 18 hodin

Železný Brod, radnice (budova „B“ - zasedací místnost - 3. patro)
katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu ovlivnila svět, nic není jako dříve. s následky se 
potýkáme dodnes a ještě dlouhých 22 tisíc let budeme. jak to vše proběhlo, co se stalo po 
výbuchu a jak to vypadá dnes v zakázané zóně. Příběhy lidí, kteří neměli žít nebo naopak 
si na sklonku života vybrali zakázanou zónu jako svůj domov. Včera i dnes, fakta i příběhy. 
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MĚsTsKá KnIHoVnA

DAlší PozVánKY zE ŽB A oKolí

otevírací doba: úterý–pátek: 9–17.30 hodin. 

HRáTKY s PAMĚTí           
úterý 15. října od 10 hodin

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

Vstupné 15 Kč

PIETní AKT U PoMníKU TGM            
pondělí 28. října od 16 hodin

Železný Brod, pomník TGM (ul. Masarykova)
o státním svátku den vzniku samostatného československého státu budou položeny květiny 
a krátkým proslovem připomenuta historie tohoto dne, od kterého uplynulo 101 let.

s cestovatelem Tomášem Kubešem se vydáme do města duchů Pripjať, ale i do okolí 
poznat jak vypadá místo po více jak 33 letech od havárie. 

Tomáš Kubeš (*1972) fotograf, novinář a cestovatel. Fotografii se věnuje vášnivě již od 
dětství stejně jako cestování a poznávání odlišných kultur. několik let prožil putováním po 
Africe poznáváním tohoto svého zamilovaného kontinentu. Procestoval také Asii stopem 
například během půlroční cesty z Vladivostoku do Prahy, nebo při dalších výpravách do 
Indie a nepálu. V současnosti fotografuje reportáže pro mnoho časopisů, navštívil více jak 
120 zemí světa. Vedle reportážní fotografie se věnuje také portrétu, architektuře, reklamě 
a humanitární fotografii. jeho snímky a články můžete najít v Česku v mnoha časopisech, 
například koktejl, lidé a země, včetně zahraničních médií. Mezi nejznámější cesty patří 
„srdce Afriky“ – hledání pygmejů ve střední Africe, splutí řeky kongo, putování s karavanou 
velbloudů za solí do danakhilské pouště v etiopii, nebo výprava do jižního súdánu během 
probíhající občanské války, nahlédnutí do bývalého somálska (somalilandu), návštěva 
tajemného souostroví bijágos, a také další cesty na pomezí súdánu a etiopie, kde se ocitl 
také v zajetí, odkud musel prchnout. stranou zájmu nezůstala ani pustá sibiř – jakutsko, 
burjatsko, a nezkrocená Tuva. V současnosti, kromě oblíbené Afriky, objevuje také poslední 
původní světy na ostrově nová Guinea. Vše kolem nás se doslova před očima mění  
a mnohé tradiční obyvatele země pohlcuje moderní svět, proto dokumentuje to, co již dlouho 
existovat v původní podobě nebude. 
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MĚsTsKá KnIHoVnA

svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje v termínu  
30. září – 4. října tradiční celostátní akci na podporu čtenářství.
V tomto týdnu nabízíme: registraci nových čtenářů na 1 rok zdarma, 
odpuštění poplatků za upomínky, zdarma vyřazené knihy a časopisy, 
soutěž a dílničky pro děti na indiánské téma a v pátek 4. října dopoledne 
pro maminky s dětmi v rámci projektu bookstart.

V letošním roce si připomínáme 100. výročí knihovnického zákona, díky němuž se naše 
republika může pochlubit nejhustší sítí veřejných knihoven zřizovaných a podporovaných 
obcemi. s radostí konstatujeme, že rekonstrukce objektu naší nové knihovny spěje do finále, 
takže už brzy se snad knihovna stane chloubou našeho města.

Robert Galbraith: smrtící bílá – Čtvrtá detektivka s Cormoranem strikem a jeho sympatickou 
asistentkou robin, kterou pod mužským pseudonymem napsala j. k. rowlingová.
David lagercrantz: Dívka, která musí zemřít – závěrečný šestý díl Milénia z pera 
následovníka stiega larssona.
Eoin Dempsey: Růže bílá, černý les – román nás zavádí do zasněženého Černého lesa 
v době druhé světové války. Franka přišla o rodiče, bratra i přítele, když ale najde ve sněhu 
promrzlého pilota luftwaffe, který však ze snu hovoří anglicky, vytrhne se z životní rezignace 
a začne jednat.
Barbara Erskine: strom duchů – V romanticko-dobrodružném příběhu populární skotské 
autorky se mladá žena ruth po návratu do rodného edinburghu ponoří do rodinné historie 
a vyvolá tak až nečekaně reálné stíny minulosti.  Autorka tento fiktivní příběh splétá kolem 
skutečného osudu svého prapředka Thomase erskina.
Vlastimil Vondruška: Právo první noci – během cesty po Moravě se panoš ota setká se 
svou vzdálenou sestřenicí Miladou. je zoufalá a prosí ho o pomoc – v poslední době se stalo 
několik podivných událostí, které vyvrcholily vraždou jejího manžela. 
Jan luštinec: Jan nepomuk hrabě Harrach – stál u zrodu národního divadla, národního 
muzea, podporoval českou věc. Hrabě Harrach byl výjimečnou osobností 19. století, 
za minulého režimu záměrně opomíjenou. dluh mu splácí tato obsáhlá kniha ředitele 
krkonošského muzea v jilemnici.

Christopher Paolini: Poutník, čarodějnice a červ – dlouho očekávaná novinka 
legendárního autora fantasy přináší nové příběhy ze světa eragona a dračích jezdců.
Václav Dvořák: Písečníci a bludný asteroid – když vyrostete v sirotčinci na zaostalé 
planetě Písečnice, nemáte zrovna super vyhlídky. ledaže by se k vaší planetě blížila 
mezihvězdná loď a vy jste dostali pozvánku na palubu.

Týden knihoven 

z knižních novinek pro dospělé čtenáře nabízíme

z nových knížek pro děti nabízíme
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sPolEK zDRAVoTnĚ PosTIŽEnýCH ŽElEznoBRoDsKA  

Plán akcí na měsíc říjen    
2. 10. Celodenní zájezd do pevnosti Königstein.  
doprava 80 kč, odjezd v 6.30 hodin od sokolovny v železném 
brodě, pozdní návrat (cca po 19 hod.), vstupné na pevnost  
10 €, vedoucí zájezdu M. Minářová.
7. 10. úřední den a klub ručních prací od 14 hodin. Už se 
připravujeme na vánoční trhy. ruční práce budou opět každé pondělí.
9. 10. schůze výboru od 14 hodin
16. 10. Klub onKo – DIA od 14 hodin
23. 10. za podzimními nákupy do Polska – Kudowa zdrój. nákupy budou čtyři hodiny, 
potom menší výlet do skalního města bludné kameny, vyhlídka a skalní město (vyjedeme 
autobusem), vstupné 3 zł. (snížené) a 7 zł. (plné). Cena 250 kč členové, ostatní 280 kč. 
odjezd od sokolovny v železném brodě v 7 hodin. nebude-li dostatečný počet zájemců, 
zájezd se neuskuteční, sledujte vývěsku na tržnici. Přihlášky u vedoucí zájezdu M. Minářová.

Upozorňujeme
na listopad připravujeme předadventní posezení.
blíží se konec roku a budeme připravovat plán na příští rok. Pokud máte nějaké dobré 
nápady na výlety nebo jiné akce, prosíme o sdělení, budeme rádi.
Plánovaná návštěva na zámek návarov se uskuteční až na jaře 2020 z důvodu nevytápěných 
prostor k posezení.

není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. Aktuální zprávy ve 
vývěsce na tržnici.
krásný podzim.  

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

Chris Riddell: Pan Podpostel – Máte pod postelí bubáka? nebojte 
se, to je jen pan Podpostel. sympatických příšerek je ale víc, takže 
nakonec všechny spí v posteli malého jeníka. 

kromě toho nabízíme k vypůjčení audioknihy na Cd pro děti i dospělé, výběr zatím není 
velký, ale bude se postupně rozšiřovat.
z našeho on-line katalogu si také můžete do svých telefonů a čteček stahovat e-výpůjčky  
z nabídky společnosti Palm knihy (dříve e-reading) – návod najdete na naší webové stránce.

dana Hudíková a Irena Matoušová
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zE šKolsKýCH zAŘízEní

V termínu 29.–30. 10. 2019 si všechny děti školou povinné užijí podzimní prázdniny.  

dne 2. září 2019 jsme zahájili nový školní rok. společně se starostou našeho města panem 
Františkem lufinkou jsme slavnostně přivítali naše prvňáčky. do třídy k paní učitelce 
Mileně Hlubučkové nastoupilo celkem 24 žáčků, kteří již poznávají chod školy, vzájemně 
se poznávají a prožívají první dny v lavicích i mimo ně. Přejeme všem žákům, rodičům  
a učitelům úspěšný školní rok 2019/2020! 

z. kučera, ředitel

V měsíci říjnu vás srdečně zveme na první letošní Žákovské matiné. Uskuteční se v úterý 
15. října od 17 hodin v obřadní síni Městského úřadu železný brod (budova „A“). Při malém 
školním koncertu pro začínající i pro pokročilé žáky v komorním prostředí zprostředkuje 
rodičům, příbuzným, známým, kamarádům, ale i veřejnosti, co nového se malí umělci naučili 
a zvládli.

srdečně také zveme na 13. pokračování cyklu „zUŠka představuje“ ve čtvrtek 31. října od 
19 hodin do Městského divadla železný brod.
V dalším pokračování tentokráte s názvem „Kontrabasy a mužské hlasy“ uslyšíte hudbu 
ve výhradně mužském podání. kontrabasový kvartet a mužský vokální oktet rozezní hudbou 
nejrůznějších žánrů celé divadlo. Vstupné dobrovolné.

V letošním školním roce stále můžete přihlásit své děti do výtvarného oboru a na samostatnou 
výuku keramiky. Také stále přijímáme děti do všech pěveckých sborů: CVrČCI (4–6 let), 
HVĚzdIČkY (7–10 let) a řeTízek (11–18 let).

eva lédlová, ředitelka zUŠ železný brod

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

 zš školní Železný Brod

 základní umělecká škola Železný Brod

Vážení občané železného brodu, po čtyřech letech jsem se rozhodl skončit v roli ředitele 
sklářské školy. Přestože je aktuálně tzv. krajskou institucí, již 100 let neodmyslitelně patří  
k městu a město ke škole.  Mnoho z vás s ní pojí i osobní životní příběh. dovolte mi, abych vám  
poděkoval za přízeň, kterou jste škole v té době věnovali. děkuji představitelům samosprávy 
i státní správy za výbornou spolupráci a podporu. nový ředitel školy bude znám v prosinci  
a funkce se ujme od 1. 1. 2020. do té doby bude školu řídit rndr. Martin smola. Přeji sklářské 
škole, aby byla stále vyhledávanou a respektovanou vzdělávací institucí v libereckém kraji.

s pozdravem libor doležal

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod 

zahájení školního roku 2019/2020 
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od 19. září nabízíme kroužek Hraní se sklem pro žáky 8. a 9. tříd vždy ve čtvrtek od 15.30 
do 17 hodin a kroužek Hravé experimentování v chemické laboratoři pro žáky 9. tříd každé 
druhé pondělí od 16 do 17.30 hodin. oba nabízené kroužky jsou zdarma. zájemci se mohou 
přihlásit na mob.: 775 282 123, 602 185 806 nebo přes e-mail: sekretariat@supss.cz. 

Pro uchazeče o studium výtvarných oborů nabízíme kurzy pro přípravu k talentové zkoušce. 
kurzy budou probíhat od 18. září do 19. prosince 2019. kurz pro obor Produktový design 
probíhá ve středu od 15 do 18 hodin, pro design skla ve čtvrtek od 14 do 17 hodin. oba kurzy 
mají až na malé odlišnosti totožný program přípravy, při výběru se tedy můžete řídit i dnem 
a časem konání kurzu. Poplatek za kurz činí 1 300 kč. Více podrobností a přihlašování na 
tel. č.: 483 346 162 nebo na e-mail: hasek@supss.cz. 

srdečně zveme zájemce o studium perspektivních čtyřletých maturitních oborů na dny 
otevřených dveří. Prezentujeme dva obory výtvarné, a to Výtvarné zpracování skla  
a světelných objektů a Průmyslový design a dva obory technické, konkrétně Aplikovanou 
chemii a Technologii silikátů. Pro získání informací o nabízených oborech můžete využít 
termínů 17. 10. 2019 a 5. 2. 2020 vždy od 8 do 16 hodin. budete moci nahlédnout do výuky 
všeobecných, odborných i praktických předmětů a seznámíte se s výstupy vzdělávání žáků 
školy. Těšíme se na vás.

Informujeme zájemce o studium výtvarných oborů 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla  
a světelných objektů a 82–41–M/04 Průmyslový design o termínu konání do 1. kola přijímacího 
řízení s talentovou zkouškou, které proběhne v 1. termínu 7. ledna 2020 a v 2. termínu  
8. ledna 2020. Přihlášky ke studiu můžete odevzdat do sekretariátu školy do 30. listopadu 
2019.

Vážení absolventi a příznivci školy, informujeme vás o termínu oslav 100. výročí založení 
školy, který byl stanoven na 20. června 2020. V rámci oslav, nejen pro vás, připravujeme 
slavnostní vernisáž školní výstavy, odhalení pamětní desky Aloise Meteláka, koncert na 
skleněné nástroje karnyx, křest knihy, prezentaci pamětní mince, večerní zábavu v místní 
sokolovně. dále bychom vás rádi informovali o probíhajícím shromažďování kontaktních 
e-mailových adres absolventů. kontakty zasílejte na sekretariat@supss.cz. Pokud vám 
nebude přijetí potvrzeno, pak prosíme o nahlášení údajů na tel. č.: 483 346 162. 
Více informací na www.supss.cz

rndr. Martin smola, zástupce ředitele

nabídka kroužků pro žáky základních škol

nabídka výtvarných přípravných kurzů

Dny otevřených dveří

Přijímací zkoušky do výtvarných oborů školy

Informace k výročí 100. let školy
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18. 10. Podzimní radování u Mozaiky (hry, soutěže, dílničky, dobroty, …)
18. 10.  dračí spaní
19. 10.  Patchwork (začátečníci i pokročilí)
19. 10.  drakyáda (pouštění draků, soutěže, dílničky, občerstvení, kapelníci)
29. 10. Podzimní výlet na Hrubý rohozec
30. 10. Výlet na krásnou do kittelova domu

Automodeláři ze sVČ Mozaika železný brod společně s rodiči dětí se zúčastnili ve dnech 
7.–8. 9. 2019 závodu modelů aut ovládaných pomocí bowdenu ve městě Choceň. jednalo se 
o vytrvalostní závod 24 hodin non stop. dvou nebo tříčlenná posádka (podle věku a složení 
posádky) musela chůzí nebo během absolvovat co nejvíce okruhů v místním zámeckém 
parku. 
odjezd byl v sobotu po sedmé hodině ráno. naložili jsme, co se dalo, abychom měli vše 
k dispozici. ještě před příjezdem do Chocně jsme se zastavili v dřevěném památném 
kostelíku v obci dobříkov, který byl na místo přivezen vlakem před druhou světovou válkou 
z Ukrajiny. Po příjezdu do prostoru závodiště jsme postavili stany a vybalili všechny věci. 
Po obědě se u pořadatelů přihlásilo devět našich posádek. Celkem na startu závodu stálo 
nakonec neuvěřitelných 45 posádek. Ve 13.13.13 hodin začalo nekonečných 24 hodin 
bojů o dobré umístění. naše posádky si vůbec nevedly špatně. Většina z nich se držela 
v první polovině startovního pole. nejhorší situace nastala v nočních a brzkých ranních 
hodinách, kdy na závodníky, a nejen na naše, dopadala krize. ovšem dobrá taktika se 
střídavým krátkým spánkem minimalizovala ztráty v umístění. ráno se opět závodilo na 
plný výkon a v té době posádka na druhém místě ve složení kuba neoral, Martin kocour  
a Pepa Hübner se ztrátou téměř 3 km za prvním nasadila neskutečně ostré tempo. Podařilo 
se jim ztrátu dohnat a dostat se do vedení, které nakonec udrželi až do konce závodu. Po 
několika letech zase máme zasloužené vítězství s uběhnutými 154 km. krásné páté místo 
se 140 km si vybojovala po těžkém boji s dospělými závodníky mladá posádka ve složení 
ota déva, ondra novotný a Petr Polívka. obrovské překvapení vytvořila naše nejmladší 
posádka s věkovým průměrem necelých 9 let ve složení jirka klamt, zuzanka klamtová 
a Amálka kurfiřtová (která vystřídala nedlouho po startu zraněného ondru Huška). jejich 
výkon vzhledem k věku byl neskutečný a běh těchto malých závodníků doslova drtil časy 
těch o mnoho starších. jejich výkon 109 km a celkově 14. místo byl neuvěřitelný. ještě 
musím vyzdvihnout posádku richard Horna, Vašek kurfiřt a Milan Šrédl. dobře zvolenou 
taktikou se jim podařilo zdolat 123 km a tím si zajistit 11. místo. Ani ostatní naše posádky 

VolnoČAsoVÉ AKTIVITY

Akce na měsíc říjen

Vítězství v Chocni 

ul. jiráskovo nábřeží 366
začátek činnosti zájmových kroužků je v týdnu od 30. září 2019!
V prvním pololetí školního roku 2019/2020 je ještě možnost využít doprovodů ze zŠ Školní 
a zŠ Pelechovská na zájmové kroužky do sVČ Mozaika. 

 sVČ Mozaika
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Program akcí na říjen
1. 10. od 16 hodin kampaň „prsakoule“ – prevence onemocnění, ukázky samovyšetření 
a mnoho zajímavých informací, cena: 100 kč
2. 10. od 16 hodin Yóga pro děti – nová pravidelná aktivita pro děti; dětská radost je 
jedna z nejkrásnějších esencí života, v kombinaci se zdravým pohybem, hravostí, kreativitou 
a relaxací je to skvělé smysluplné trávení času vašich dětí, lektor: Martina Chlumová (mob.: 
777 241 947)
2. 10. od 17 hodin zdravé zoubky nejen u dětí – beseda s dentální hygienistkou Petrou 
jetelovou, cena: 50 kč/dospělý

sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora 

 Rodinné centrum Andílek 

se neměly za co stydět. Všechny po závodě pořádně bolely nohy a únava byla hodně znát. 
nakonec i přes velmi nepříznivou předpověď počasí nám téměř nepršelo a závod se velmi 
vydařil. díky rodičům závodníků jsme měli dokonalé zázemí, napečené buchty, grilování,  
a hlavně podporu soutěžících dětí. zázemí našich posádek mělo prostě tu nejlepší atmosféru. 
již nyní se těšíme na další ročník.

rudolf Šrámek, vedoucí automodelářského kroužku sVČ Mozaika železný brod

Podrobné informace a přihlášky do jednotlivých kroužků: sVČ Mozaika, jiráskovo 
nábřeží 366, 468 22 železný brod, mob.: 778 494 827, web: www.mozaikazb.cz, e-mail: 
ddm.zb@seznam.cz.

jitka Šírková, ředitelka sVČ Mozaika
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VolnoČAsoVÉ AKTIVITY

6. 10. od 17 hodin benefiční koncert v kostele sv. jakuba Většího – ve spolupráci se 
sborem My Gospel na pomoc malému ríšovi (6 let), který trpí neUroFIbroMATozoU 
a nutně potřebuje finance na asistentku; host liberecký gospelový sbor „GosPel 
GenerATIon“; součástí koncertu kampaň „výstava na stromech“, vstup dobrovolný
8. 10. od 16 hodin Péče o pleť – nevíte, jak pečovat o svou pleť? jak ji připravit na zimu, 
když si teď zvykla na teplé dny plné sluníčka.
beseda o správné péči o pleť, snadné líčení, představení zdravé kosmetiky ArTIsTrY, 
lektor: vizážistka jana Veberová, cena: 50 kč/dospělý
15. 10. od 16 hodin nachlazení u dětí – nutné zlo? jak a proč v těle vzniká rýma a kašel? 
kde se bere horečka? jak správně rozlišit alergickou rýmu od infekční? jaké jsou zásadní 
rozdíly mezi nosními kapkami a spreji? jak posílit obranyschopnost a mnoho dalšího se 
dozvíte na naší besedě s lektorkou: lékarnice maminky, cena 60 kč/dospělý
18.–20. 10. rodinný podzimní víkend – pobyt pro celou rodinu plný zábavy 
(rodinná olympiáda, stezka odvahy, opékání, grilování, výlety, soutěže, hry); cena zahrnuje: 
ubytování, program, stravu 5x denně a malé dárečky; podrobné informace a přihlášky na 
mob.: 774 608 874 nebo na e-mailu: h.simmova@centrum-andilek.cz – Přidejte s k nám, 
volná místa stále jsou!
22. 10. od 16 hodin Výroba doplňků pro miminka a maminky – klipy na dudlíky, kousátka, 
šperky pro maminky (kojící korále, náramky...) z atestovaných silikonových komponentů, 
lektor: emaja 
26. 10. od 14 hodin Podzimní swap bazárek – možnost směny různých předmětů 
(oblečení, hračky...)
27. 10. od 10 hodin rC Andílek slaví narozeniny – oslava ročního výročí v nových 
prostorách, den otevřených dveří se vstupem zdarma, bohatý program, raut, tombola, 
čtení s patronem karlem zimou a mnoho dalšího... každý, kdo přijde bude ve slosování  
o Thajskou masáž v hodnotě 1 000 kč
29. 10. od 16 hodin nošení dětí – v šátku či v nosítku. jak správně na úvazy a jaký druh 
šátku či nosítka vybrat? lektor: denisa bel Hadjsalah, cena: 50 kč
Připomínáme, že na všechny přednášky a besedy je nutné se přihlásit předem. Všem 
maminkám také zdarma nabízíme hlídání dětí, aby se dané přednášky mohly nerušeně 
zúčastnit.

novinka
od poloviny října (bude upřesněno na plakátech) se můžete těšit na seminář „Maminky 
podnikatelky“. V tomto semináři se budeme zaměřovat na podnikání z několika hledisek – 
osobní rozvoj, komunikace se zákazníkem, finance a marketing. Chcete začít podnikat, ale 
nevíte jak na to? Přijďte na náš seminář!

PRAVIDElnÉ DoPolEDní HERnIČKY           
vždy 9–12 hodin

pondělí: s janou, úterý: pohybově-hudební s Hančou, středa: výtvarná s klárkou, čtvrtek:  
s Míšou, pátek: s janou

cena 30 Kč/dospělý
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Prázdniny skončily a všichni jsme se vrátili zpátky 
do reality. oba tábory, které naše středisko 
uspořádalo, dopadly výborně, trefili jsme se 
do počasí a nedošlo k žádným závažným 
komplikacím. snad jen oddíl pěších měl smůlu 
v tom, že tábor bourali za deště, což je vždycky 
velká komplikace, protože se poté musí všechno 
vybavení dlouze sušit. nyní je už všechno 
uložené ve skladu a zbývá uklidit pár drobností.
V září začaly školní i pracovní povinnosti, také ale podzimní radosti a dětem aktivity ve 
volném čase po skončení školního vyučování. skauti rozjíždějí běžnou oddílovou činnost, 
začínají pravidelné schůzky v klubovně a vymýšlíme a plánujeme harmonogram víkendových 
akcí a výprav. dospěláci se také připravují na listopadový střediskový sněm, kde bychom 
měli zvolit nové vedení. doufáme také, že jsme zase o kousek blíže k nové klubovně, na 
kterou se moc těšíme.
V polovině září, v předvečer skleněného městečka, jsme se všichni setkali u klubovny, aby 
všechny tři oddíly u společného ohně, zpívání a her zahájily nový skautský rok. Pěší zůstali 
nocovat v klubovně. Vodní oddíl ledňáček odjel na víkendovou akci do krkonoš, kde se 
formou her připravoval na soutěže v rámci memoriálu Tomáše Hübnera. 
Memoriálem uctíváme památku našich skautských bratrů, kteří byli komunistickým režimem 
v létě roku 1949 v předem přichystaném přepadení pod názvem „akce jizerka“ postříleni. 
Tento memoriál naše středisko Údolí pořádá vždy na podzim první říjnovou sobotu. Tradici 
udržujeme od roku 1993, kdy jsme uspořádali první ročník. Memoriálu jako takovému 
předcházela „hra 13 domů“ a poté po dva roky skautská klání v Huntířově (zapůjčeno  
z kroniky skautů). Uctěním památky a položením kytice na hrob Tomáše Hübnera memoriál 
začíná, krátce o akci jizerka pohovoříme a poté už začíná souboj čtyřčlenných skautských 
hlídek v plnění různých úkolů a záludností. Memoriál již přesahuje hranice našeho města, 
každým rokem zveme k účasti i oddíly z jiných skautských středisek.   
V nastávajícím školním roce přibírá nové členy pouze oddíl vlčat a světlušek. kdo z dětí 
by měl zájem dozvědět se o skautech něco více, rádi vás přivítáme v naší klubovně. 

 skautské středisko údolí Železný Brod

od října nově také od 15 do 18 hodin odpolední hernička s Helčou.

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.). 
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sport

Provoz moštárny
oznamujeme, že tradiční provoz spolkové moštárny ve Štefánikově ulici je pro veřejnost  
v letošní sezóně již zahájen. Přihlášky k moštování přijímá pan ladislav Hlubuček na mob.: 
722 656 700 od pondělí do pátku v době od 19 do 22 hodin. Přijďte si zpracovat vaši úrodu 
ovoce!

Ivan Mališ, předseda zo Čzs železný brod

spolková moštárna v budově Čzs jirkov letos bude opět v provozu. z přebytků vašeho 
ovoce (jablka, hrušky) pro vás na počkání připravíme kvalitní ovocný mošt. Moštujeme bez 
čekání, dle sjednaného času, který si předem domluvíte na mob.: 721 306 026 p. Havlíček 
(volejte pouze v čase 18–20 hodin!). Příjezd přímo k moštárně před budovu Čzs jirkov 117. 
na místě možnost malého občerstvení (káva, čaj). 
zahrádkáři jirkov se těší na vaši návštěvu. za podporu činnosti děkujeme Městu železný 
brod.

Vladimír kočí, předseda zoČzs jirkov   

srdečně zveme na společenský večer, který se při příležitosti 30. výročí dne boje za 
svobodu a demokracii (17. listopadu) uskuteční v železnobrodské sokolovně. Podrobnosti 
budu v dalším vydání zpravodaje.

 zo Českého zahrádkářského svazu Železný Brod

 zo Českého zahrádkářského svazu Jirkov

 TJ sokol Železný Brod

VolnoČAsoVÉ AKTIVITY

Pokud jste děti starší, nevadí, necháme 
si na vás kontakt a v případě, že by se 
uvolnilo místo, budeme vás anebo rodiče 
informovat… skautské hnutí v současné 
době zaznamenává popularitu a vzestup po 
celém světě, neboť skautské ideály vedou 
děti k vlastenectví, kamarádství a čestnosti. 
skauting není kroužek, ale životní filosofie, 
mnozí skauti chápou své členství jako čest 
a snaží se dětem ve svém volném čase  
a zadarmo předat ideály, které by měly být 
samozřejmostí i v běžném životě…
schůzky se pravidelně konají v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 16 do 18 hodin.

za středisko Údolí Andrea barešová-Ája a jarda kočvara-Mýval 

28



ostatní

sport

Kreativní dílny – výroba lapače snů a podzimní sovičky
obě kreativní dílny s lektorkou bc. kateřinou slezákovou se uskuteční v sokolovně v obci 
Těpeře.
Výroba lapače snů v sobotu 19. října od 14 hodin. lapač snů je nejen krásná 
dekorace, ale podle staré legendy severoamerických indiánů se špatné sny 
zachytí v síti lapače a ráno jsou zničeny denním světlem. dobré sny sklouznou 
po peříčku zpět do duše spícího. Přijďte si takovýto lapač snů vyrobit i vy. 
Cena: 200 kč/osoba – v ceně je zahrnut veškerý potřebný materiál pro výrobu. 
domů si odnesete lapač snů o délce 50 cm. dílna je určena pro osoby od  
15 let, maximální počet 10 osob. na dílnu se můžete přihlásit online formulářem 
na www.obec-tepere.cz, e-mailem: sokol.tepere@gmail.com nebo na mob.: 
721 797 384 (p. slezáková) do 16. 10. 2019.
Podzimní sovičky v sobotu 26. října od 14 hodin si s dětmi v rámci 
oblíbených kreativních dílniček vyrobíme roztomilé dřevěné dekorativní 
sovičky, které si pak odnesou domů. Cena: 60 kč/osoba – v ceně kurzu 
je zahrnut veškerý potřebný materiál pro výrobu sovičky. dílna je určena 
pro děti od 5 let, maximální počet 15 dětí. s sebou si přineste pracovní 
oděv, budeme pracovat s barvami. rodiče jsou vítáni. na dílnu se můžete přihlásit online 
formulářem na www.obec-tepere.cz, e-mailem: sokol.tepere@gmail.com nebo na mob.:  
721 797 384 (p. slezáková) do 23. 10. 2019.

bc. kateřina slezáková

 TJ sokol Těpeře

 Fitstudio sportovních Aktivit Jany Boučkové Železný Brod

V sobotu 19. října zveme do sportovního centra v železném brodě na republikové finále 
Českomoravského poháru, Pohárovou soutěž Česko se hýbe ve školách a neligové kolo 
soutěžního Aerobic Master Class. Věříme, že svým potleskem přijdete podpořit naše 
závodnice. 

jana boučková, Fitstudio sportovních Aktivit jany boučkové

Šest zástupců Městského úřadu železný brod se zúčastnilo 
sportovní akce „brody v brodě sportují“. své sportovní výkony 
poměřili v termínu 11.–13. 9. se zástupci ostatních brodů – 
Havlíčkova, Českého, Uherského a Vyššího.
V atletických disciplínách (hod diskem, oštěpem a granátem, 

Českomoravský pohár

Brody v Brodě sportují
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inzerce

skleněná bižuterie, a. s. 
Alšovice 156, Pěnčín zve na

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

HáDAnKA

V září se opět všechny děti školou povinné usadily ve školních lavicích a opět vzaly do rukou 
věc, kterou skrývala naše hádanka, tedy učebnici. správně slovíčko složilo 35 lidí a jednu 
vstupenku na divadelní představení dva nahatý chlapi (16. 12.) vyhrávají: josef koňák, 
Marie Vlachovská a jaroslav kmoch. Gratulujeme. o tři vstupenky na tuto hru hrajeme  
i nyní, kdy budete skládat slovo spojené s podzimními radovánkami. správně složené slovo 
nám můžete posílat nejpozději do 10. 10. na e-mail: info@zelbrod.cz nebo volat na tel. č.: 
483 333 999.

skok daleký a běh) a biatlonu (přetahování lana) a v závodu dračích lodí získali pro naše 
město krásné druhé místo.
děkujeme ludmile neugebauerové, zdeňce jakubičkové, Martinu řehákovi, jakubu 
stejskalovi, Vítku Prchalovi a jardovi Paldusovi za reprezentaci našeho města a skvělý 
výkon.

Alena Matějková

ostatní
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dne 17. října do železného brodu opět 
přijede Tykadlo Tyko rádia rCl liberec.

Prodám křepelčí vajíčka, cena: 2 kč/ks 
roman Halama, Těpeře 108, mob.: 604 579 558

DRůBEŽ 
Červený Hrádek prodává 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

 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.  
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