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úvodní slovo

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
 březnový úvodník přináší pravidelně zamyšlení nad novým rozpočtem města, 
odsouhlaseným zastupitelstvem města na jeho únorovém zasedání. Nejinak tomu 
bude i letos. Podívejme se tedy trochu podrobněji na některá jednotlivá čísla.
 Rozpočet Železného Brodu je pro rok 2023 schodkový. To znamená, že plánované 
výdaje jsou vyšší než plánované příjmy. Aby obě strany rozpočtu mohly být 
vyrovnané, budou na straně příjmů použity finanční prostředky, které byly uspořeny 
v minulých letech. Při té příležitosti je vhodné poznamenat, že vloni probíhala  
v zastupitelstvu a na sociálních sítích debata, zda je nutné tak hodně šetřit, zda 
spíše peníze rychle neutratit. Nyní se ukazuje, že bychom si bez našetřených peněz 
nemohli řadu investičních akcí dovolit, nebo si na ně museli vzít půjčku. Například 
cyklostezku Greenway Jizera bychom bez uspořených peněz nemohli prakticky 
realizovat, takže by dlouholetá úmorná snaha korunovaná současným podpisem 
smlouvy o zahájení prací přišla vniveč.
 Právě Greenway Jizera hraje s výší své dotace 31 mil. Kč (částka jen pro letošní 
rok z celkové výše dotace) významnou roli na straně příjmů městského rozpočtu. 
Další vylepšení příjmové strany městské pokladny znamenají dotace na výkon 
státní správy, projekt rekonstrukce muzea Spojeno sklem! a na modernizaci 
Sportovního centra. Neznamená to ale, že si nevážíme ostatních dotací, byť jejich 
výše není taková jako u těch již zmíněných. Každou dotaci vítáme, ať je to třeba 
na Skleněné městečko, potřeby hasičských jednotek nebo třeba na potřeby škol  
a školek. Jinak se v oblasti příjmů očekávají daňové příjmy zhruba o 13 mil. Kč 
vyšší oproti loňskému roku.
 Pokud se podíváme na výdajovou stranu rozpočtu, jednoznačně největšími 
akcemi jsou ty již zmíněné s nemalými dotacemi, tedy Greenway Jizera, 
rekonstrukce muzea a Sportovní centrum. Z dalších významných investic je to 
pořízení nového cisternového vozidla CAS pro Sbor dobrovolných hasičů Železný 
Brod – rovněž akce, která se táhne roky a pořízení vozidla je nutné vzhledem  
k počtu zásahů naší jednotky. Nutná je rovněž oprava komunikací na Chlístově 
po provedených vodárenských pracích a rekonstrukci veřejného osvětlení nebo 
oprava havarijní elektroinstalace na ZŠ Pelechovská. Právě školským příspěvkovým 
organizacím zřizovaným naším městem bylo nutno povýšit příspěvky z hlediska 
zvýšených nákladů, především vyšších cen energií. Ze stejných důvodů došlo 
rovněž k navýšení finančních částek do městských dotačních programů.
 Zastupitelstvo města se musí rovněž ze zákona zabývat a pak odsouhlasit 
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024–2025. V něm se jako stěžejní ukazuje 
záležitost kolem lávky přes Jizeru, kde se očekává možnost poměrně vysoké 
dotace, a rozhodnutí o způsobu finančního řešení situace Základní umělecké školy, 
protože cena teprve vyplyne z dokončovaného projektu.
 Sestavit městský rozpočet není jednoduchá záležitost, je to otázka nikoli 
několikadenní, ale několikaměsíční přípravy. Požadavků na výdaje je vždy daleko 
více, nežli dovolují příjmy. A tak nezbývá než uvažovat a pečlivě škrtat. Konečná 
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Mgr. Ivan Mališ, místostarosta Mgr. František Lufinka, starosta

radnICe InForMUje

podoba je pak posouzena finančním výborem a odsouhlasena zastupitelstvem 
města. Nezbývá tedy než doufat, že s ní budou občané spokojeni.

Usnesení rady města Železný brod z 5. zasedání 
konaného dne 30. 1. 2023 
Rada města Železný brod po projednání 
 schvaluje program 5. schůze RM v předloženém znění a bere na vědomí kontrolu 
plnění usnesení z 4. schůze RM 
 jmenuje na základě svého usnesení č. 6/1R/2022 v souladu s ustanovením § 122 
odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) členem sportovní komise  
J. Šťastného
 jmenuje v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ke dni 1. 2. 2023: 1) předsedou Komise kulturně-společenské pana 
I. Roubala, 2) předsedou Komise sportovní pana J. Linku, 3) předsedou Komise 
pro vzhled města paní M. Motlíkovou, 4) předsedou Komise hospodářské pana  
V. Kočího
 odvolává jako valná hromada společnosti TS města Železný Brod, s. r. o.,  
IČO 27260887, jejímž jediným společníkem je Město Železný Brod, ke dni  
14. 2. 2023 z funkce jednatele společnosti pana I. Havlíčka a jmenuje jako valná hromada 
ke dni 15. 2. 2023 do funkce jednatele společnosti TS města Železný Brod, s. r. o.,  
pana R. Kovaříka
 schvaluje uzavření darovací smlouvy na převod drobného majetku SDH  
v Železném Brodě
 schvaluje nový ceník pro sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu 
společností SKS, s. r. o., IČO 62738542 pro území města Železný Brod
 schvaluje nový ceník pro vývoz skla z území města Železný Brod společností 
SKS, s. r. o., IČO 62738542 pro rok 2023
 schvaluje ceny roku 2022 pro rok 2023 u pronájmu pozemků dle seznamu 
předloženého finančním odborem, a to s účinností od 1. 1. 2023
 schvaluje uzavření smlouvy na výkon koordinátora BOZP na akci Greenway 
Jizera s firmou ABM Kontrol, s. r. o., IČO 06197035, celková cena za výkon funkce 
je 157 500 Kč bez DPH v plánované délce stavby 20 měsíců
 schvaluje uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Petr Nič, IČO 74657470 na 
opravu netěsnosti kašny na Malém náměstí v Železném Brodě za cenu 151 040 Kč 
bez DPH, dílo bude realizováno pouze v případě obdržení dotačního příspěvku
 souhlasí s uzavřením licenční smlouvy na akci Stavební úpravy a přístavba 
budovy ZUŠ v Železném Brodě a úpravy parku u dané budovy s Ing. arch. Martinem 
Hilpertem, IČO 68259042 za cenu 160 000 Kč, cena autorského dozoru 1 200 Kč/
hodina
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radnICe InForMUje

 schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v Jirkově 75 pro akci: Cesta stínem 
23.–26. 3. 2023, 30. 3.–2. 4. 2023 za cenu 10 000 Kč (osvobozeno od DPH), akci pořádá 
Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her, IČO 02296802, energie 
budou uhrazeny dle skutečné spotřeby, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
výše uvedené mezi dotčenými
 schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v Jirkově 75 pro akci Hasičský ples 
25. 2. 2023 za cenu 3 000 Kč vč. DPH za akci, energie budou hrazeny dle skutečné 
spotřeby, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na výše uvedené s SDH Jirkov,  
IČO 64668011 
 schvaluje uzavření smlouvy o dílo Kastrace toulavých koček s MVDr. Karolínou 
Polejovou, IČO 10927522, ve výši 30 000 Kč
 schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na publicitu projektu „Spojeno sklem!“  
v Norsku v roce 2023 s Jeanne-Sophie Aas za cenu 3 600 EUR
 schvaluje udělení výjimky z vnitřní směrnice 1/2015 Zásady a postupy pro 
zadávání zakázek a veřejných zakázek, dle článku IX, odst. 3 na výběr TDI  
a schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon TDI při rekonstrukci interiéru 
Městského muzea v Železném Brodě s Ing. Janem Hájkem, IČO 01722425 za 
předpokládanou cenu 248 850 Kč (hodinová sazba 790 Kč/hod.), cena konečná,  
Ing. Hájek není plátcem DPH
 schvaluje výsledky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce 
interiérů Městského muzea v Železném Brodě“ a schvaluje uzavření smlouvy se 
Stavoterm Černý, s. r. o. IČO 25459805, nabídková cena je 7 151 449,78 Kč bez DPH

Usnesení rady města Železný brod z 6. zasedání 
konaného dne 20. 1. 2023 
Rada města Železný brod po projednání 
 schvaluje program 6. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
 schvaluje výsledek hodnocení a posouzení veřejné zakázky Greenway Jizera: 
úsek Železný Brod–Líšný, po vyhodnocení se na prvním místě umístila nabídka 
účastníka CTB, a. s. IČO 24694410, za nabídkovou cenu 77 505 896,78 Kč bez DPH, 
tj. 93 782 135,10 Kč vč. DPH.

Zasedání Rady města Železný Brod se v I. polovině roku uskuteční 13. 3., 3. a 17. 4., 
9. a 29. 5. a 19. 6. vždy ve 13.30 hodin.

Usnesení zastupitelstva města Železný brod z 3. zasedání 
konaného dne 6. 2. 2023 
Zastupitelstvo města Železný brod po projednání 
 určuje ověřovateli 3. zasedání ZM Železný Brod Jana Bukvice a Radomila Raju 
 schvaluje program 3. zasedání v předloženém znění a bere na vědomí kontrolu 
plnění usnesení z 2. zasedání 
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 volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zákona o obcích 
členem kontrolního výboru PaedDr. Miladu Motlíkovou 
 bere na vědomí zprávu Finančního výboru ze dne 25. 1. 2023 
 schvaluje rozpočet města na rok 2023 v upraveném znění
 schvaluje závazné ukazatele rozpočtu v členění dle předloženého a zveřejněného 
materiálu „Návrh rozpočtu města Železný Brod na rok 2023“ v upraveném znění 
 schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024–2025
 souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na zhotovení stavebních prací „Greenway 
Jizera: úsek Železný Brod–Líšný“ s CTB, a. s. IČO 24694410 po uplynutí lhůty pro 
podání námitek 
 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č.j. OLP/4815/2022 na části 
pozemku par. č. 2303 v k. ú. Jirkov a na části pozemku pč. 1626/1 v k. ú. Střevelná  
s LB krajem, IČO 70891508
 odkládá žádost o směnu pozemků pč. 648 a 1592/1 v k. ú. Střevelná do doby 
geodetického zaměření skutečného stavu v terénu, zejména stavby če. 4 Střevelná 

Zasedání Zastupitelstva města Železný Brod se v I. polovině roku uskuteční  
v pondělí 20. 3., 24. 4. a 5. 6. vždy od 16.30 hodin.

Vážení čtenáři,
 rádi bychom vás opět informovali o tom, co se bude v letošním roce ve městě 
konat. Co se bude budovat a kde dojde k omezení. Z minulého roku pokračují práce 
na objektu na hasičském cvičišti, kde po dokončení vznikne důstojné zázemí pro 
společenské akce. Je snahou, aby do konce dubna bylo vše hotové a připravené, 
aby mohlo proběhnout pálení čarodějnic již v novém prostředí.
 Na nový kabát hasičárny se mohou těšit na Hrubé Horce. Zde v současnosti 
probíhají práce na vnitřních rozvodech tepla a za vhodných podmínek se práce 
přesunou ven. Práce by měly skončit v polovině července a po té by mělo být 
obnoveno i dětské hřiště. 
 Tématem dnešní doby je veřejné osvětlení, které se postupně snažíme obnovovat 
a měnit za LED technologii s nižší spotřebou. V letošním roce bude podána žádost 
o dotaci na osvětlení v ulici Štefánikova, na Malé Horce a na Chlístově. Bude-li 
úspěšná, chtěli bychom realizaci zahájit co nejdříve.
 Abychom byli připraveni na další roky a případně vypsané dotace, chceme 
připravit projektové dokumentace, podle kterých se následně mohou realizovat 
stavby. Jedním z prioritních projektů bude oprava a zateplení budovy kina. Jedná 
se o objekt s velkou energetickou náročností, kterou bychom rádi zefektivnili. 
Řada projektů bude v areálu za sokolovnou, kde je šance získat částečnou dotační 
podporu. 
 Vše je směřováno k cyklostezce Greenway Jizera. Ke stavbě za bezmála 100 mil. Kč.  
Tato největší letošní investice financovaná z rozpočtu města se uskuteční i díky 

 odbor územního plánování a regionálního rozvoje
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radnICe InForMUje

Finanční odbor MěÚ Železný Brod upozorňuje občany na blížící se termín první 
úhrady místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
 Pokud jste zatím nesplnili svoji poplatkovou povinnost, učiňte tak do konce 
měsíce března 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 pro platbu 
za osoby s trvalým pobytem je 13371, variabilní symbol pro platbu za vlastníky 

 odbor finanční

Upozornění na splatnost poplatku za odpady

finanční podpoře ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Aktuálně proběhla 
veřejná zakázka na zhotovitele stavby, který by mohl od jara zahájit práce na 
budování spojení s Líšným. Práce by měly být hotové na konci léta roku 2024. 
 Druhou částí na úseku cyklostezky, která by měla projít opravou, je lávka přes 
Jizeru. Na počátku roku byla podána žádost o dotaci. Uvidíme, zda v případě 
neúspěchu budeme čekat na další výzvy, nebo zda žádost bude úspěšná a my 
zahájíme práce na rekonstrukci.
 Rozpočet města zahrnuje i položky na tradiční budování kontejnerových stání. 
Dlouhodobý požadavek je na kontejnerové stání v ulici Vaněčkova a na Jiráskově 
nábřeží. K těmto dvěma by měly přibýt i další. Chtěli bychom upravit stání v Jirkově 
i na sídlišti Na Vápence.
 Výčet je pouze stručnou informací, výtahem těch nejdůležitějších akcí, které 
bychom chtěli v letošním roce zvládnout. V rozpočtu města je spousta drobnějších 
i náročnějších akcí. Cíle si neklademe nízké. Výsledky budou závislé na mnoha 
okolnostech. V závěru roku uvidíme, co se podařilo. Děkujeme vám za shovívavost 
a pochopení při provádění prací, při kterých je naší snahou minimalizovat 
všemožná omezení. Věříme, že se nám podaří zase o něco vylepšit naše město.

Martin Řehák, vedoucí odboru ÚPaRR

Stav daného hřiště je dlouhodobě ve špatném stavu. V letošním roce, po dokončení 
akce zateplení hasičské zbrojnice, proběhne jeho rekonstrukce. Aby mohlo být 
hřiště co nejdříve osazeno novými herními prvky, je až do 17. 3. do 12 hodin na 
www.zeleznybrod.cz zveřejněna anketa. Zde si z uvedeného seznamu můžete 
vybrat až šest herních prvků, které byste na dětském hřišti rádi měli.
 Děkujeme vám za spolupráci při tvorbě nového dětského hřiště.

Martin Řehák, vedoucí odboru ÚPaRR

dětské hřiště na Hrubé Horce
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staveb určených k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je 13372 a specifický symbol, který je 
pro každého poplatníka jiný, protože identifikuje jeho osobu.
 Kontakty pro sdělení nebo ověření specifického symbolu jsou: 483 333 955, 
poplatek.odpady@zelbrod.cz.
 Pro úplnost dodáváme, že pro rok 2023 byl stanoven poplatek ve výši 680 Kč na 
osobu, první pololetí 2023 ve výši 340 Kč je splatné do 31. 3. 2023, druhé pololetí 
2023 ve výši 340 Kč je splatné do 30. 9. 2023.

Na ZM dne 6. 2. 2023 byly pro letošní rok na podporu činností místních organizací 
schváleny tyto částky: Program podpory sportu a tělovýchovné činnosti 2 mil. Kč,  
Program podpory kultury a činnosti spolků 900 000 Kč a na Program podpory 
sociálních služeb 186 000 Kč. Na ZM 20. 3. budou schváleny podmínky pro čerpání 
dotací a následně bude vypsán termín na podání žádostí.

Z Programu podpory sportu a TV činnosti v Železném brodě bylo v roce 2022 
podpořeno celkem 17 projektů od 13 místních sportovních organizací. 
 Vyčerpáno tedy bylo celkem 1 499 800 Kč za tyto projekty: 1) TJ Chlístov –  
10 500 Kč Příspěvek na činnost, 2) T. J. sokol Těpeře – 4 303 Kč na Magnetickou 
tabuli pro zapisování výsledků sportovních akcí, 3) TJ sokol hr. horka – 3 300 Kč 
Rekonstrukce povrchu antukového kurtu a 30 000 Kč Úhrada provozních nákladů 
– elektřina, voda za rok 2022, 4) sDh Jirkov – 24 000 Kč Sportovní činnost, 5) sDh 
Těpeře – 6 625 Kč 9. ročník Bzovsko-Těpeřského poháru mladých hasičů a 17 375 Kč  
Celoroční činnost mladých hasičů, 6) sK Jirkov – 15 000 Kč Podpora údržby 
a nákup osvětlení ve sportovním areálu Jirkov, 7) ho Železný brod – 26 000 Kč  
Podpora činnosti, 8) TJ sokol Železný brod – 119 000 Kč Podpora sportu,  
9) TK Železný brod – 165 601 Kč Nová izolační bublinková fólie na přetlakovou halu 
a 72 000 Kč Správce areálu na rok 2022, 10) Klub kanoistiky Žb – 119 500 Kč Rozvod 
el. proudu v areálu Paraplíčko, 11) Fsa J. boučkové – 193 299 Kč Činnost v roce 2022,  
12) FK Železný brod – 318 297 Kč Činnost a provoz a 325 000 Kč Mzdové náklady, 
13) TJ sokol bzí – 50 000 Kč Úhrada energií   

Z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném brodě a podpory 
organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže bylo v roce 2022 
podpořeno celkem 43 projektů od 26 místních organizací. 
 Vyčerpáno tedy bylo celkem 599 068,44 Kč za tyto projekty: 1) T. J. sokol bzí –  
14 138 Kč na Vinný košt s cimbálovkou, 12 000 Kč Nákup pivních setů a 13 400 Oslavy 
130. výročí založení sokola, 2) Ds Tyl Železný brod – 5 000 Kč na Železnobrodské 
divadelní hry, 2 600 Kč na premiéru hry Dámská šatna a 5 000 Kč na Propagaci  
a rekvizity 3) Trávnice – 18 560 Kč Zpátky v čase, 4) bZos bzí – 16 203 Kč na  
XVII. Staromilskou pouť, 16 971 Kč na stánky, 8 000 Kč na stoly a váhu a 2 400 Kč  

Městské dotační tituly a přehled čerpání za rok 2022
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Adventní koncert, 5) TJ sokol Žel. brod – 40 000 Kč Kulturní program,  
6) Zo ČZs Žel. brod – 4 960 Kč Úhrada provozních nákladů klubovny ZO ČZS  
a 8 200 Kč Zajištění techniky pro rozvod vody v osadě Na Poušti, 7) ČZs Zo Jirkov 
– 22 000 Kč Provozní náklady na činnost spolku, moštárny a klubovny ČZS, údržba 
veřejných prostor, zahradní postřikovač a drobné nářadí pro činnost, 8) T. J. sokol 
Těpeře – 8 280 Kč Mikulášská besídka, 5 568 Kč Dětské kreativní dílny a 49 582 Kč 
Provozní náklady na činnost pobočného spolku na rok 2022, 9) sDh hr. horka – 
7 760 Kč Haluškové country, 10) TJ sokol hr. horka – 7 000 Kč Dětské sportovní 
odpoledne a vítání léta, 11) os ČČK Jablonec nad Nisou – Ms Železný brod –  
2 400 Kč Zdravotnické vybavení – dozory, 8 000 Kč Vybavení MS ČČK (osvětové 
akce a mimořádné události), 10 696 Kč Dočasný charitativní šatník – Ukrajina 
– Regály a odměna dobrovolníkům, 5 000 Kč Vakuové dlahy, 12) Čs včelařů  
Zo Žel. brod – 10 847 Kč Pořízení veterinárních přípravků pro ošetřování včelstev,  
13) sDh hr. Kamenice – 24 152 Kč Sraz rodáků a přátel a 15 000 Kč Loučení s létem, 
14) Junák – český skaut, středisko Údolí Železný Brod – 5 836 Kč Skládací lehátka 
na skautský letní tábor a 30 000 Kč na Plavbu na replice pirátské plachetnice  
La Grace 2.–9. 7. 2022, 15) h. Mališová – 5 600 Kč Přítelkyně, 16) C. Vacek – 18 680 Kč  
KULTIKINO, 17) FK Železný brod – 21 320 Kč Dětský den a taneční zábava při živé 
hudbě, 18) sZdP Žel. brod – 26 213,44 Kč 2× jednodenní zájezd, 19) M. Šírková 
– 30 000 Kč Aktivity pořádané MS ČČK Hr. Horka, 20) Ms Jirkovská borovice –  
10 000 Kč Regulace černé zvěře, 21) KKM – 36 000 Kč Celoroční provoz KKM,  
22) My Gospel – 6 441 Kč My Gospel potřebuje být slyšet ještě víc, 23) sDh Těpeře 
– 6 200 Kč Vybavení statutárních zástupců SDH vycházkovými uniformami,  
24) sDh Jirkov – 7 800 Kč Dětská Jirkovská proudnice a 31 000 Kč Kulturní akce 
SDH, 25) RC andílek – 10 216 Kč Pod křídly Andílka I., 26) Mo Žb Český rybářský 
svaz – 10 000 Kč Rybářské závody na Staré vodě v Jesenném

Z Programu podpory sociálních služeb v Železném brodě bylo v roce 2022 
podpořeno celkem deset projektů od deseti neziskových sociálních služeb. 
 Vyčerpáno tedy bylo celkem 125 000 Kč za tyto projekty: 1) služby sociální péče 
TEREZa – 3 000 Kč Zkvalitnění poskytovaných služeb s cílem účelně naplňovat 
volný čas klientce Lucce, 2) hospic sv. Zdislavy – 14 000 Kč Podpora činnosti 
Hospice sv. Zdislavy, 3) CoMPITUM – 14 000 Kč Terénní SAS COMPITUM Železný 
Brod, 4) Linka bezpečí – 3 000 Kč Linka bezpečí pro děti a mládež z města ŽB,  
5) FoKUs Turnov – 18 000 Kč Zajištění služby Podpora samostatného bydlení  
v Železném Brodě, 6) Most k naději – 15 000 Kč Terénní program pro lidi ohrožené 
drogou v LB kraji, 7) Charita Most – 15 000 Kč Kotva Brod, 8) Fokus semily –  
18 000 Kč Sociální rehabilitace ve Fokusu, 9) spokojený domov – 11 000 Kč Terénní 
sociální služby v domácím prostředí, 10) Centrum pro zdravotně postižené  
Lb kraje – 14 000 Kč Odborná terénní pomoc ohrožených rodin s dětmi v LB kraji 
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 odbor sociálních věcí

 III. poskytovatel sociální služby

Centrum pro zdravotně postižené libereckého kraje, o. p. s.

Vážení občané,
 hledáte-li dostupnou a vyhovující sociální službu pro vás či pro vaše blízké, čtěte 
pravidelně po celý rok prezentaci poskytovatelů služeb ze Železnobrodska v našem 
zpravodaji.
Poskytovatelů, kteří na našem území působí, je celá řada a zaměřují se na různé 
cílové skupiny. Každý z nich ve zpravodaji představí svoji činnost, zaměření  
a kontaktní informace.
 V případě, že se o oblast sociálních služeb aktuálně zajímáte a máte potřebu řešit 
svoji životní situaci či situaci někoho blízkého, obraťte se na Odbor sociálních věcí 
na MěÚ Železný Brod, kancelář č. 200, 1. patro, budova „B“ MěÚ, Mgr. Krchňavá 
Anna, tel.: 483 333 968, e-mail: a.krchnava@zelbrod.cz.

za Odbor sociálních věcí Bc. Eva Sasková

Centrum působí na území Libereckého kraje a poskytuje terénní služby, osobní 
asistence a odlehčovací služby přímo v domácnosti klientů, dále pak odborné 
sociální poradenství a tlumočnické služby pro neslyšící v ambulantní i terénní 
formě.
 Osobní asistence umožňuje zvládat běžné činnosti každodenního života, při 
kterých vlivem zdravotního postižení, věku či chronického onemocnění potřebujete 
podporu a pomoc. Naši osobní asistenti pomáhají s osobní hygienou, oblékáním, 
přesuny, přípravou a podáním jídla a pití, při volnočasových aktivitách, jakými 
jsou např.: procházky, předčítání, komunikace, cvičení, aj., dále pak s doprovody 

Dále byly celkem pěti železnobrodským organizacím poskytnuty finance  
v celkové výši 545 943 Kč. 
 Podpořeny byly tyto účelové projekty: 1) sZdP Žel. brod – 119 552 Kč Nájem 
nebytových prostor a služeb s ním souvisejících v roce 2022, 2) Římskokatolická 
farnost děkanství Železný brod – 100 414 Kč Restaurování oltáře Panny Marie 
v kostele sv. Jakuba Většího, 3) ochranovský sbor při ČCE – 37 500 Kč Výměna 
plynového kotle, 4) FK Železný brod – 188 477 Kč Dofinancování projektu 
modernizace tribuny a zábradlí, 5) Cortuum, s. r. o. – 100 000 Kč Oprava Palackého 
stezky, úsek Rusalka – ústí Černého potoka  

HrÁTkY s paMĚTí
Akce pod vedením Zdeňka Choury se uskuteční 21. 3. od 10 hodin v DPS Železný 
Brod.
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na úřady, do školy, zaměstnání, k lékaři, na nákup či s jeho obstaráním, s drobným 
úklidem domácnosti a dalšími potřebnými činnostmi, abyste byli co nejvíce 
soběstační a mohli i nadále žít doma ve svém přirozeném prostředí.
 Pečujete dlouhodobě o svého blízkého člověka, který se neobejde bez 
pomoci druhé osoby? Taková péče je z dlouhodobého hlediska velice náročná  
a vyčerpávající, proto nabízíme pro pečující osoby a rodiny odlehčovací služby, 
aby si pro sebe mohli dopřát nezbytný čas k odpočinku, k realizaci vlastních potřeb 
a zájmů. Přičemž vás v době nepřítomnosti zastoupí naši osobní asistenti, kteří 
poskytnou vašemu blízkému potřebou individuální péči.
 Ocitli jste se z důvodu věku, nemoci nebo zdravotního postižení v obtížné 
životní situaci a potřebujete pomoc s jejím řešením? Nabízíme odborné sociální 
poradenství v oblasti příspěvků, podporu a pomoc při uplatňování práv  
a oprávněných zájmů. Pomáháme zorientovat se v systému sociálních služeb, 
platné legislativě a sociálním zabezpečení, v oblasti vzdělávání a pracovního 
uplatnění. Poradíme s výběrem vhodné kompenzační pomůcky a jejím pořízením, 
mnohé z nich si u nás můžete vyzkoušet a zapůjčit. Kromě toho u nás můžete 
zdarma získat i Euroklíč, který zajišťuje rychlou dostupnost veřejných sociálních  
a technických zařízení osazených Eurozámkem.
 Pro neslyšící a osoby s kombinovaným zrakovým a sluchovým postižením, 
kteří potřebují pro komunikaci český znakový jazyk nebo jeho modifikovanou či 
hmatovou formu, máme tlumočnickou službu. Tlumočníci pomáhájí domluvit se  
s okolní společností, ať už se jedná o rodinu, zaměstnání, úřady, lékaře ad. Službu 
je možné využívat také k přeložení písemností či přetlumočení telefonního hovoru 
a funguje i online prostřednictvím videohovoru. 

Kontakt:
CZP LK semily – Archivní 570, 513 01 Semily, vedoucí sociální pracovnice  
Bc. Terezie Hlubučková, mob.: 731 653 025, sociální pracovnice Bc. Petra Chludová, 
DiS., mob.: 731 653 007, tlumočník Mgr. Karel Redlich, mob.: 731 653 008.
CZP LK Jablonec nad Nisou – Spolkový dům, Emílie Floriánové 1736/8,  
466 01 Jablonec nad Nisou, vedoucí sociální pracovnice Mgr. Jana Mikešová, mob.: 
731 653 053, sociální pracovnice Bc. Petra Sobotíková, mob.: 731 653 100.

Otevírací doba sběrného dvoru (ul. Příkrá 140) v jarním období je pondělí, středa, 
pátek: 9–18 hodin; úterý, čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin. 

 odbor životního prostředí

dotace nová zelená úsporám light

Dotaci až ve výši 150 000 Kč lze čerpat na zateplení fasády, stropu, podlahy a střechy 
a na výměnu oken a vchodových dveří. Žádat mohou vlastníci nebo spoluvlastníci 
rodinného domu nebo trvale obývané rekreační stavby, kde jsou všichni členové 
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domácnosti příjemci starobního nebo invalidního důchodu 3. stupně a domácnosti 
pobírající příspěvek na bydlení.
 K podání žádosti je nutná elektronická identita. Žádost lze podávat od 9. 1. 2023 
před provedením, v průběhu či po skončení prací. Dotace je vyplácena i zpětně na 
realizace uskutečněné již od 12. září 2022.
 K žádosti budete potřebovat fotografie míst, která budete chtít zateplovat, 
Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám zdarma vypracují zástupci 
MAS nebo EKIS a m-EKIS, doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu, 
potvrzení o čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.
 Po dokončení prací předložíte Zprávu o provedených opatřeních (potvrzenou od 
MAS, EKIS) a fotografie realizovaných opatření. 
 Více na www.novazeleznausporamlight.cz a www.mas-achat.cz, 488 440 628.

Nová zelená úsporám
Energo poradenství probíhá na e-mailu: energoporadce.jn@uradprace.cz nebo na 
mob.: 778 744 221.

osobní jednání je možné při konzultačních hodinách:
· na ÚP ČR Detašované pracoviště, Příčná 350, Železný Brod v pondělí v čase 8–12 
a 13–15 (15–17 hod. pro zvané) 

· na KoP ÚP ČR Jablonec n. Nisou, Mírové náměstí 2 ve dnech: úterý 8–11 a středa 
8–12 a 13–15 (15–17 hod. pro zvané)

Úřad práce ČR

změna svozu odpadu
Severočeské komunální služby, s. r. o. upozorňují, že z důvodu nákupu nové 
techniky a s tím související optimalizace svozových tras komunálního odpadu 
dochází od začátku února k postupnému přechodu pouze na ranní směnu svozu 
odpadu. 
 Děkujeme vám tedy, že nádoby ke svozu přistavujete v den před plánovaným 
svozem a napomáháte tak k postupnému plynulému přechodu na nový režim. 
Připomínáme, že při pozdějším přistavení již nemůže být garantován výsyp 
nádoby!
 Změny probíhají postupně po dobu cca šesti měsíců a jednotlivé etapy změn  
v rámci oblastí Železného Brodu jsou na www.zeleznybrod.cz upřesňovány dle SKS. 

Přestože jsme se po celý rok 2022 potýkali s podstavem strážníků, podařilo se nám 
udržet nepřetržitý provoz. Pokud se však nepodaří stav strážníků v brzké době 
doplnit, nebude možné nepřetržitý provoz pro letošní rok udržet. 
 Městské policii bylo pořízeno nové služební auto – Dacia Duster, které bylo 
dovybaveno palubní kamerou. Strážnici byli vybaveni novou výzbrojí a výstrojí, 

 Městská policie v Železném brodě 
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např.: osobními kamerami strážníků, záchranářským batohem, čtečkou čipů ad. 
 MP v roce 2022 zaznamenala celkem 5 497 událostí, z toho bylo 944 oznámení, 
z nichž 359 si vyžádalo další šetření a u 345 musel být proveden okamžitý výjezd. 
Bylo řešeno 14 dopravních nehod. MP k výše uvedenému provedla 2 191 právních 
úkonů, 312 z nich byly přestupky, 126 případů bylo řešeno ve spolupráci s PČR.  
V souvislosti se svou činností zkontrolovali strážníci 1 023 osob. Ve zbytku případů 
se jednalo o žádosti o pomoc nebo o případy, které nemají trestněprávní charakter.

sstr. Pavel Hriník, velitel MP

Je vám více než 18 let? Jste trestně bezúhonný? Máte dobrý zdravotní stav? Jste 
fyzicky zdatný a psychicky odolný? Máte dobrou fyzickou kondici? Chcete pomáhat 
lidem? Tak neváhejte a přidejte se do našich řad. Náplní vaší práce bude široká 
škála úkolů, od banálních případů, jako jsou volně pobíhající psi, až po potýkání se 
s pachateli trestných činů či poskytování první pomoci.  
 Nabízíme pestrou a zajímavou práci v nepřetržitém provozu, smlouvu na dobu 
určitou v délce jednoho roku, během kterého získáte veškeré potřebné školení  
a absolvujete potřebné zkoušky. Pokud v této době získáte veškerá osvědčení, 
bude vám nabídnuta smlouva na dobu neurčitou se zařazením do 8. platové třídy  
s platem 20 130–29 520 Kč dle započitatelné praxe. Dále získáte zvláštní příplatek ve 
výši 3 500 Kč a další příplatky za služby v noci, o víkendu a ve svátek. Při dobrých 
pracovních výkonech můžete získat i osobní příplatek.
 Dalšími benefity jsou stravenky v hodnotě 130 Kč, výhodný mobilní tarif pro sebe 
i rodinu, městský byt a dovolená v délce pěti týdnů. 
 Jestli vás nabídka zaujala a chcete pomoci s bezpečností ve městě, kontaktujte 
velitele MP sstr. Pavla Hriníka (e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz, mob.: 724 132 179). 

Nepřetržitá pomoc naší Městské policie Železný Brod je poskytována na mob.:  
602 646 188.

nábor strážníků a strážnic 

InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 

Turistické informační centrum (náměstí 3. května 1, 468 22 Železný brod, tel. č.: 
483 333 999, 778 527 000)
 V březnu je otevřeno dle běžné otevírací doby, tedy po–so: 8–12 a 12.30–16 hodin.
V termínu 7.–10. 4. bude zavřeno (Státní svátky – Velikonoce).

Od března jsou opět v provozu WC za Normou. Otevřena jsou od denně od 8 do  
18 hodin. Použití 10 Kč.
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InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 

zveme na tyto akce

MeT opera – přímé přenosy

Terasa bar Železný brod 

CesTovaTelskÉ pŘednÁŠkY

Využijte nabídky odvozu na přímé přenosy v kině Jitřenka Semily. Zajišťujeme 
odvoz zpět po skončení opery v ceně vstupenky za 350 Kč. Opery v programu:  
R. Wagner: Lohengrin (18. 3.), G. Verdi: Falstaff (1. 4.), R. Strauss: Růžový kavalír 
(15. 4.), T. Blanchard: Šampion (29. 4.), W. A. Mozart: Don Giovanni (20. 5.)  
a W. A. Mozart: Kouzelná flétna (3. 6.).  

Srdečně vás zveme na dvě akce, a to: 10. 3. od 16 hodin Dětská diskotéka s Jančou, 
malování na obličej, cena 50 Kč a 11. 3. od 20 hodin Hudební večer s Liborem Bažantem, 
hraje celosvětové hity k tanci i poslechu, cena 50 Kč. Obě akce se konají v Terasa Baru 
na Jiráskově nábřeží v Železném Brodě a budou se pravidelně konat každý měsíc.

Uskuteční se vždy od 18 hodin v KC Kino Železný Brod. Vstupné: 50 Kč 
13. 3. Pavla bičíková: andalusie – putování po krajině jižního Španělska. Společně 
se vydáme do historických měst Granada, Baeza a Úbeda, která jsou památkami 
UNESCO. Užijeme si východ i západ slunce v nejmalebnějším městě Andalusie, 
v Ronda. Navštívíme skalní město Torcal, projdeme světoznámou soutěsku  
El Chorro po visutých lávkách Caminito del Rey a zažijeme silný dotek historie  
u největších evropských dolmenů v Antequera.
27. 3. Libor Drahoňovský: Jihočeská Šumava, kde Vltava protéká ve stínu hor – 
během besedy s promítáním fotografií se budeme toulat jihočeskou částí Šumavy 
od pramene Vltavy k přehradní nádrži Lipno. Naše putování začne v malebném 
Vimperku, jemuž ve středověku slávu a prosperitu zajišťovala především rušná 
obchodní stezka, po níž se z Bavor dovážela do Čech sůl. Kromě nejvyšších vrcholů 
jihočeské části Šumavy s vyhlídkami na Alpy si prohlédneme Plešné jezero, 
hluboká rašeliniště i skalní útvary.
 Cestovatelské přednášky pořádá IKS Železný Brod. Své připomínky a ná-
měty na další přednášky můžete psát nebo volat Lucii Chvalinové na e-mail:  
galerie@zelbrod.cz, mob.: 602 716 133. Děkujeme za přízeň!

brodY v brodĚ (1. 4.–14. 5.)
Výstava vítězných fotografií ze soutěže roku 2022, kterou pořádá Fotostředisko 
Havlíčkův Brod ve spolupráci s městy Český Brod, Havlíčkův Brod, Uherský Brod, 
Vyšší Brod a Železný Brod je k vidění na půdě železnobrodské radnice. Zájemci  
o prohlídku hlaste se na TIC Železný Brod.
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V březnu je otevřena od pondělí do soboty vždy v čase 9–16 hodin. Otevírací doba 
je shodná s otevírací dobou TIC Železný Brod.

salon IX. (18. 2.–25. 3.)
Zajímá-li vás, jak a co ve svém volném čase tvoří vaši sousedé, navštivte galerii 
Vlastimila Rady a prohlédněte si výstavu SALON. Tato výstava každoročně 
prezentuje umělecké a umělecko-řemeslné počiny laických i profesionálních 
tvůrců. Zájem o účast na tomto výstavním projektu byl letos značný – zahrnuje 
celkem 90 tvůrců a 180 děl. Ve výstavě převládá malba, ale zastoupena je také 
kategorie autorského skla, šperku, kresby, fotografie, grafiky, díla ze dřeva, 
keramiky a kovu. 
 Výstavu pořádá Občanská beseda ŽB, z. s. a IKS Železný Brod.

MĚsTskÁ GalerIe vlasTIMIla radY Železný brod 

Vážení diváci,
 jaro klepe na dveře a s ním je tu i březnový program. Na úvod bych rád sdělil 
pár příjemných novinek. V první řadě se brzy chystá inovace kvalitnějšího  
a modernějšího propojení obrazu i zvuku pro účely projekcí nejen cestovatelských 

MĚsTskÉ dIvadlo Železný brod

Vážení a milí diváci,
 srdečně vás zveme do našeho železnobrodského divadla. Předprodej vstupenek 
na všechna představení je v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz. 
 2. 3. od 10 hodin Příhody včelích medvídků (50 Kč) – Dobrodružství čmeláků 
Brumdy a Čmeldy ožívají uprostřed rozkvetlé louky, kde se učí nejen létat a sbírat 
sladký medový prášek, v podání divadla Krapet z Prahy.
 8. 3. od 19 hodin oneKnorshow – Miloš Knor „Než začnu“ (290 Kč)
Jedinečné celovečerní představení známého komika přináší smíchuplných  
90 minut. Miloš Knor probere aktuální témata, která mu vrtají hlavou. Nebude se 
bát píchnout do vosího hnízda a případně se i pořádně popíchat. To vše, jen aby 
pobavil svoje věrné publikum a pořádně divákům namasíroval bránice. POZOR! 
může zaznít i humor.
 24. 3. od 19 hodin Jsi úchvatná, Ds Máj Tatobity (100 Kč) – Komedie o nejhorší 
zpěvačce na světě, více na str.: 29.
 28.–29. 3. Krajské kolo národní soutěže ZUŠ Literárně-dramatických oborů – 
více na str.: 26.

kC kIno Železný brod
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přednášek. Další věc se týká nepříjemné zimy v sále. V únoru jsme nechali v rámci 
možností zvednout výkon kotlů. Doufáme, že je rozdíl znát. Projekt zateplení se 
již chystá, avšak do konce této zimy stále připomínáme doporučení nosit si vlastní 
deky či teplé oblečení. 
 K programu bych rád doplnil, že chystáme několik repríz věhlasnějších titulů. 
Takže, kdo jste v únoru nestihl... dovolte mi vás pozvat na jednu z novinek týkající 
se velkého hereckého comebacku Brendana Frasera. Za roli třistakilového muže 
v dramatu D. Aronofskyho „Velryba“ sklidil více než šestiminutový aplaus, tak si 
tento film nenechte ujít!

Jan Jelínek, vedoucí KC Kina ŽB

3. 3. od 19.30 hodin nezvĚsTnÁ  
Usa 2023 | drama/mysteriózní/thriller | premiéra | 130 Kč | 111 min. | nepřístupný 
do 15 let | v původním znění s českými titulky
Matka June zmizí s přítelem na dovolené v Kolumbii. Když začne dcera po nezvěstné 
matce pátrat, svazuje jí ruce nejen úřednická byrokracie, ale i vzdálenost tisíce 
kilometrů. Najde June svoji matku dřív, než bude příliš pozdě?
 hrají: Ken Leung, Nia Long, Storm Reid ad., režie: Nicholas D. Johnson, Will 
Merrick

v březnu promítáme

4. 3. od 15 hodin bella a sebasTIÁn: novÁ GeneraCe  

4. 3. od 17.30 hodin zaTMĚní   

Francie 2022 | dobrodružný/rodinný | 130 Kč | 96 min. | český dabing
Desetiletý Sebastian tráví prázdniny na horách, kde musí pomáhat s ovcemi, což 
není pro chlapce z města žádná vzrušující zábava. Pak mu osud do cesty přihraje 
Bellu, obrovského bílého psa, kterému jeho majitel ubližuje. Sebastianovi začne to 
největší dobrodružství jeho života.
 hrají: Robinson Mensah Rouanet, Michèle Laroque, Alice David ad., režie: Pierre 
Coré

ČR 2023 | komedie/thriller | premiéra | 130 Kč | 82 min. | nepřístupný do 15 let
Trojice v sobě zaklíněných vozidel zcela zablokovala nevyužívanou komunikaci.  
Z aut se pomalu soukají tři muži, trochu zmatení, trochu zděšení. Ze zjevných příčin 
nikoho ani nenapadne k nehodě volat policii. Parafráze zatemněné mysli a eskalace 
tak banální situace, jakou dopravní nehoda může být. 
 hrají: Jakub Štáfek, Jan Zadražil, Ján Jackuliak ad., režie: Petr Kubík
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4. 3. od 20.30 hodin Creed 3  

10. 3. od 19.30 hodin TÁr    

11. 3. od 15 hodin koCoUr v boTÁCH: poslední pŘÁní   

Usa 2023 | drama/sportovní | premiéra | 130 Kč | 116 min. | nevhodný do 12 let  
v původním znění s českými titulky
Poté, co Adonis ovládl svět boxu, se mu daří jak v kariéře, tak v rodinném životě. Když 
se po dlouhém trestu ve vězení znovu objeví jeho přítel z dětství a bývalý boxerský 
zázrak Damian, touží dokázat, že si zaslouží svou šanci v ringu. Konfrontace mezi 
bývalými přáteli je víc než pouhý zápas. 
 hrají: Tessa Thompson, Jonathan Majors ad., režie: Michael B. Jordan

Usa, Německo 2022 | drama | premiéra | 140 Kč | 157 min. | nevhodný do 12 let  
v původním znění s českými titulky
Oscarová herečka Cate Blanchett září v roli Lýdie Tár, jedné z nejslavnějších 
světových dirigentek. Tár je impozantní studie člověka, který zjišťuje, že řídit 
obrovský orchestr může být paradoxně mnohem snazší než řídit vlastní život.
 hrají: Cate Blanchett, Noémie Merlant ad., režie: Todd Field

Usa 2022 | animovaný/komedie | 120 Kč | 101 min. | český dabing
Kocour s nejroztomilejším kukučem je přímo geniální šermíř, a jelikož má  
k dispozici devět životů, tak mu na tom, že tu a tam něco odskáčete, vůbec nezáleží.
 režie: Joel Crawford, Manuel Mercado

11. 3. od 17.30 hodin anT-Man a Wasp: QUanTUManIa  

11. 3. od 20.30 hodin velrYba  

Usa 2023 | akční/komedie/dobrodružný | repríza | 140 Kč | 125 min. | český dabing
Scott Lang a Hope Van Dyne spolu s Hankem Pymem a Janet Van Dyne 
prozkoumávají Quantum Realm, kde interagují s podivnými tvory a vydávají se na 
dobrodružství, které přesahuje hranice toho, co považovali za možné.
 hrají: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas ad., režie: Peyton Reed

Usa 2022 | drama | repríza | 120 Kč | 117 min. | nevhodný do  
12 let | v původním znění s českými titulky
Samotářský učitel angličtiny Charlie, který váží 270 kg, se pokouší 
znovu navázat kontakt se svou sedmnáctiletou dcerou Ellie. Tu 
ztratil, když opustil rodinu kvůli milenci, který později zemřel. 
 hrají: Brendan Fraser, Sadie Sink ad., režie: Darren Aronofsky 
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17. 3. od 19.30 hodin osTrov  

18. 3. od 15 hodin asTerIX a obelIX: ŘíŠe sTŘedU  

18. 3. od 17.30 hodin sHazaM! HnĚv boHŮ  

18. 3. od 20.30 hodin vŘískoT 6  

13. 3. od 18 hodin ŽHavÁ andalUsIe

ČR 2023 | komedie/dobrodružný/romantický | repríza | 140 Kč | 100 min. 
nevhodný do 12 let
Dva aktéři na opuštěném ostrůvku v tropickém ráji zjistí, že hádky a spory jsou  
k ničemu. V divočině obzvlášť.
 hrají: Jana Plodková, Jiří Langmajer ad., režie: Rudolf Havlík

Francie 2023 | komedie/dobrodružný/rodinný | 140 Kč | 111 min. | český dabing
Píše se rok 50 př. n. l. a proradný princ Deng Tsin Ruin nechává uvěznit čínskou 
císařovnu. Princezna Sass-Yi prchá do Galie za udatnými válečníky, Asterixem  
a Obelixem, kteří jsou díky svému kouzelnému lektvaru obdařeni nadlidskou silou. 
 hrají: Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Pierre Richard ad., režie: Guillaume 
Canet

Usa 2023 | komedie/akční/fantasy | premiéra | 130 Kč | 131 min. | český dabing
Pokračování příběhu dospívajícího chlapce Billyho Batsona, který se po vyslovení 
kouzelného slova „SHAZAM!“ promění ve své dospělé alter ego superhrdiny 
Shazama. Tentokrát bude muset čelit ďábelským sestrám Kalypso a Hespera, které 
jsou dcery titána Atlase.
 hrají: Zachary Levi, Helen Mirren, Lucy Liu ad., režie: David F. Sandberg

Usa 2023 | horor | premiéra | 130 Kč | 119 min. | nepřístupný do 15 let | v původním 
znění s českými titulky
Po vražedném řádění Ghostface se poslední čtyři, kteří přežili, rozhodnou opustit 
Woodsboro a započít novou kapitolu v New Yorku.
 hrají: Courteney Cox, Mason Gooding ad., režie: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler 
Gillett

Cestovatelská přednáška Pavly Bičíkové, vstupné: 50 Kč, více na str.: 13.

17



kC kIno Železný brod

21. 3. od 10.30 hodin bUko 

24. 3. od 19.30 hodin kUCIak: vraŽda novInÁŘe  

25. 3. od 15 hodin dĚTI naGana  

25. 3. od 17.30 hodin bUĎ CHlap!   

25. 3. od 20.30 hodin 65

ČR 2022 | komedie/drama | seniorské kino | 60 Kč | 112 min.
Buko je kůň. A taky je to „dar z nebes“, který vypadá jako špatný vtip, protože jeho 
nová majitelka se koní bojí. Film o tom, že štěstí přeje připraveným a taky těm, 
kteří se svému strachu dokážou postavit.
 hrají: Anna Cónová, Martha Issová, Petra Špalková ad., režie: Alice Nellis

Dánsko, ČR, Usa 2023 | dokument | premiéra | 120 Kč | 102 min. | nevhodný do 
12 let
Smrt investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové 
v únoru 2018 otřásla nejen Slovenskem. Proč museli zemřít? Film rozplétá 
chapadla (nejen) slovenské mafie z cenné zahraniční perspektivy a přináší nikdy 
nezveřejněné záběry a autentické rozhovory s rodiči Jána a Martiny.
 režie: Matt Sarnecki

ČR 2023 | dobrodružný/rodinný | 130 Kč | 98 min.
Žádný sen není příliš velký. Film inspirovaný památným vítězstvím českých 
hokejistů na olympiádě v Naganu. Parta kluků v důležitém hokejovém zápase  
s tenisákem na plácku proti rivalům z vedlejší vesnice. Hrát se bude o vítězství,  
o respekt, o první pusu a o srdce nejlepší holky ze třídy.
 hrají: Hynek Čermák, Klára Issová, Dominik Hašek ad., režie: Dan Pánek

ČR 2023 | komedie/dobrodružný | premiéra | 130 Kč | 96 min. 
Dobrodružné setkání, které změní život hned několika lidem. Film o nenaplněné 
dětské lásce a odhodlání udělat pro ni cokoliv.
 hrají: Jakub Prachař, Tereza Ramba, Ondřej Sokol ad., režie: Michal Samir

Usa 2023 | sci-fi/thriller | premiéra | 130 Kč | 110 min. | nevhodný do 12 let  
v původním znění s českými titulky
Po nouzovém přistání na neznámé planetě pilot Mills rychle zjistí, že se nachází 
na Zemi… před 65 miliony let. Všichni přeživší Koa mají na záchranu jediný pokus, 
musí se při svém epickém boji o přežití vydat napříč neznámou krajinou plnou 
prehistorických tvorů.
 hrají: Adam Driver, Ariana Greenblatt ad., režie: Scott Beck, Bryan Woods
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31. 3. od 19.30 hodin dUnGeons & draGons: ČesT zlodĚjŮ 

27. 3. od 18 hodin jIHoČeskÁ ŠUMava

Usa 2023  komedie/dobrodružný/fantasy | premiéra | 150 Kč | 134 min. | český 
dabing
Není nad pořádné dobrodružství plné monster, kouzel, humoru a hlavně svéráznou 
partičkou hrdinů! Film vychází z jedné z celosvětově nejoblíbenější hry Dračí 
doupě. 
 hrají: Michelle Rodriguez, Hugh Grant ad., režie: John Francis Daley, Jonathan 
Goldstein

Cestovatelská přednáška Libora Drahoňovského, vstupné: 50 Kč, více na str.: 13.

nové webové stránky Městského muzea

MUzea v ŽeleznÉM brodĚ 

 Městské muzeum Železný brod
Připomínáme, že z důvodu rekonstrukce muzea v rámci projektu „Spojeno sklem!“ 
financovaného z fondů EHP 2014–2021 je sklářská expozice na náměstí 3. května 
do odvolání uzavřena.

Národopisná expozice běliště zůstává pro veřejnost otevřená i nadále dle běžné 
otevírací doby: v sobotu a v neděli v čase 9–12 a 13–16 hodin. 
 V termínu 31. 3. – 2. 4. se můžete těšit na Velikonoční jarmark (10–17 hodin) –  
V prostorech roubeného stavení Běliště si budete moci vybrat z nabídky řemeslných 
výrobků, jarních dekorací a velikonočního zboží. Nebudou chybět výrobky z dílny 
SZdP Železnobrodska, předvádění řemesel, výtvarné dílny SVČ Mozaika a RC Andílek. 
 Z doprovodného programu můžeme již dnes avizovat páteční vystoupení 
swingového orchestru ZUŠ, sobotní hudební pohádku „Jak kouzlo do houslí 
vklouzlo“ smyčcového dua Yellow a venkovní Králíkovou dílnu pro děti s pletením 
pomlázek, barvením vajíček, soutěžemi, hrami, focením a dováděním, kterou 
připraví RC Andílek. Těšit se můžete na občerstvení v podobě mazanců, jidášů, 
koláčů, preclíků, Bělišťáku, teplého moštu a... nechte se překvapit!
 Podrobný program jarmarku se objeví na plakátech, Fb/Městské muzeum  
v Železném Brodě a na www.muzeumzb.cz.

S radostí oznamujeme, že v průběhu měsíce února byly spuštěny nové webové 
stránky našeho muzea, které vznikly v rámci projektu „Spojeno sklem!“ 
financovaného z fondů EHP a Norska. Podívejte se na: www.muzeumzb.cz
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I v letošním roce se ze zápisků Davida Řeřichy, muzejního pracovníka, můžete 
dozvědět méně známé zajímavosti z našeho města či ze života méně známých 
železnobrodských občanů.

MUzea v ŽeleznÉM brodĚ 

vlastimil rada a Hostinec U kamenného stolu
Román Hostinec U kamenného stolu se stal poslední knihou, která vyšla (1941) 
za života Karla Poláčka, byť už ne pod autorovým jménem. Rád bych čtenářům 
připomněl příběh vydání knihy a roli malíře Vlastimila Rady, jehož jméno je 
spojeno s naším městem.
 V roce 1940, v době protektorátu, kdy se nesměly vydávat knihy neárijských 
autorů, oslovil Vlastimila Radu, tehdejší umělecký ředitel nakladatelství Františka 
Borového, Rudolf Jílovský. Navrhl Radovi, který vydal společně s Jaroslavem Žákem 
několik knih, např.: Budulínek a Matlafousek aneb Vzpoura na parníku Primátor 
Dittrich, aby kryl svým jménem nový humoristický román Karla Poláčka „Hostinec 
U kamenného stolu“. Vlastimil Rada souhlasil a knihu doplnil svými ilustracemi.
 Rudolf Jílovský zasvětil do konspirace s vydáním Poláčkovy knihy tajemníka 
Bohumila Nováka a ekonoma Jaroslava Pilze. Mezi V. Radou a nakladatelstvím 
byla vyhotovena smlouva, ale honorář za celou knihu byl vyplacen K. Poláčkovi. 
Tajemník Bohumil Novák, který vydal v roce 1969 vzpomínky, nazvané Národní 
9, k této literární kamufláži uvedl: „Kdo znal výrazný sloh Poláčkův, musel na první 
ráz poznat, že to nepsal Rada, a tak se stalo, že cenzorní úředník Vilém Kostka (major 
čs. armády, dosazený na toto místo Aloisem Eliášem) nechtěl knihu povolit. Byl asi 
upozorněn některým z cenzorů na rozdíly mezi slohem Radovým a Poláčkovým. A chtěl 
po mně, abych prohlásil, kdo je skutečným autorem. Teprve když jsem prozradil Poláčka 
a účel vydání, Kostka vydání pod Radovým jménem povolil.“
 Kniha po vydání způsobila v literární veřejnosti rozruch, 
vyskytli se lidé, kteří nevěřili, že je autorem V. Rada, 
ale že je to styl podobný K. Poláčkovi. V nakladatelství 
se připravovali pro případ, že budou muset dokazovat 
árijsky původ „Kamenného stolu“ před příslušnými 
úřady. Spolehlivá úřednice měla dosvědčit, že román 
opisovala z Radova rukopisu, a jednotlivé listy by se našly 
v jeho psacím stole při případné prohlídce. Ale Němci se 
nic nedozvěděli.
 Když měl být podle literární předlohy natočen film, 
byl V. Radovi přidělen ke spolupráci zkušený scenárista 
Otakar Vávra, který měl film i režírovat. V té době se 
Vávra potkal s K. Poláčkem, a třebaže společně hovořili delší dobu, pravdu se od 
něho nedozvěděl. Na psaní scénáře Otakar Vávra zavzpomínal: „Asi v roce 1942 mě 
požádal malíř V. Rada, abych s ním spolupracoval na filmovém scénáři podle jeho nové 
knihy Hostinec U kamenného stolu. Chodil jsem k němu asi dva měsíce, bylo to na pokraji 
Stromovky, až jsme napsali celý scénář. Vůbec jsem nepochyboval, že on je autorem toho 
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románu. Pan Rada se ani náznakem nezmínil, že skutečným autorem je vlastně Karel 
Poláček. To jsem se s velkým překvapením dozvěděl až po válce.“
 Česká komedie Hostinec U kamenného stolu byla natočena až v roce 1948  
v režii Josefa Grusse. Není bez zajímavosti, že roli světáka a kočovného herce Bena 
Mertense si zahrál železnobrodský rodák Jiří Plachý starší.
 Není známo, kdy Karel Poláček zemřel. Naposledy byl spatřen 19. ledna 1945 při 
pochodu do koncentračního tábora v Gleiwitz (Hlivice, pol. Gliwice). Obecně se 
uvádí datum 21. ledna 1945, které odpovídá selekci ve zmíněném koncentračním 
táboře. 

výzva k pamětníkům
Připravuji článek o restauraci Na mýtě do regionálního sborníku Od Ještědu  
k Troskám. Rád bych touto cestou požádal pamětníky, zda nemají a nechtěli by 
nám zapůjčit fotografie nebo zavzpomínat na tuto železnobrodskou hospodu. 
Můžete mě kontaktovat na mob.: 777 797 852 nebo na rericha@zelbrod.cz. Děkuji 
vám předem za každou informaci. 

David Řeřicha
Více o muzejních akcích na: www.muzeumzb.cz.

 Muzeum a galerie detesk Železný brod

Náměstí 3. května 20
otevřeno: denně 9–17 hodin
 Více než 400 exponátů uměleckého skla dokumentuje vývoj železnobrodské 
sklářské tvorby zhruba od roku 1920 do 90. let 20. století. Samostatné oddělení 
muzea se věnuje dalšímu železnobrodskému symbolu, skleněným figurkám. 
Návštěvníci jich mohou zhlédnout přibližně tři stovky. Drátkových, modelovaných, 
foukaných i hutnických.

 Muzeum socialistických vozů Železný brod

Poříčí – areál bývalé Kolory – vedle obchodu Lidl
otevřeno: so–ne, svátky v čase 10–16 hodin
 Možnost prohlídky expozice, která vás provede 
motorismem východního bloku 50.–80. let. 
Vystaveny jsou motocykly a osobní i nákladní 
vozy z mnoha zemí východní Evropy. Při návštěvě 
muzea se přenesete na československé silnice  
2. poloviny minulého století.
 Více na www.socialist-motorgate.cz.

Pavel Kadaš
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MUzea v ŽeleznÉM brodĚ 

 Minimuzeum betlémů Železný brod

Železná 103 (směr hrubá horka)
otevřeno: út–so po tel. domluvě na mob.: 777 168 470 
 Možnost prohlédnout si přes 70 skleněných historických i moderních betlémů 
vytvořených různou sklářskou technikou (návlek korálků, rytiny, mozaika, tavená 
plastika a...). K vidění je i velký hutní betlém, zasazený do ručně malovaných kulis 
Železného Brodu. 
 V muzeu je také kreativní korálková dílna a obchod s bižuterií a drobnými 
skleněnými předměty.

Alena Kortanová

MĚsTskÁ knIHovna Železný brod 

Jiráskovo nábřeží 737 (kontakty: e-mail: knihovna@zelbrod.cz, tel. č.: 483 389 123)

březen – měsíc čtenářů

kromě toho se v knihovně děje řada akcí, na které vás srdečně zveme

Každoročně je měsíc březen zasvěcen knížkám a čtenářům. Knihovny vyhodnocují 
nejaktivnější čtenáře za uplynulý rok a nabízejí své služby široké veřejnosti. 
Letošním březnovým mottem je „Zpátky do knihovny“. Takže kdo jste někdy  
v minulosti navštěvovali knihovnu a potom se vám ze života nějak vytratila, přijďte 
se podívat, jak pěknou knihovnu nyní v našem městě máme a co všechno vám 
nabízí – kromě velkého výběru knih a časopisů také audioknihy, e-výpůjčky, pro 
děti různé hry a didaktické pomůcky včetně oblíbených Albi knížek.  To vše, a ještě 
mnohem více, v krásném a moderním prostředí s bezbariérovým přístupem.

2. 3. od 17 hodin Koncert železnobrodské a tanvaldské ZUŠ – (pořádá ZUŠ Železný 
Brod) – více na str.: 26.
3. 3. od 17 hodin (sál knihovny) Valdštejn – přednáška pana Ladislava Šourka 
(amatérského regionálního historika a autora několika knih) o opravách hradu 
Valdštejna v 80. a 90. letech minulého století.
4. 3. od 9 hodin Jak být věřící v současné společnosti – duchovní obnovu vede  
P. Mgr. Michael Martinek, Th.D, (pořádá ČKA-Český ráj a Římskokatolická farnost 
děkanství ŽB) – více na str.: 29.
10. 3. a 24. 3. od 9 hodin VU3V přednášky kurzu Genealogie – připomínáme již 
přihlášeným studentům
14. 3. od 16.30 hodin Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí – přednáší Zdeněk 
Okleštěk (pořádá RC Andílek) – více na str.: 33.
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MĚsTskÁ knIHovna Železný brod 

z knižních novinek dospělým čtenářům nabízíme
Tim Weaver: stín ve dveřích – Román z řady detektivních thrillerů se soukromým 
vyšetřovatelem Davidem Rakerem, který se specializuje na pátrání po 
pohřešovaných osobách.
Ella Perkins: anglické chůvy 2. Mary a její víra v lásku – Volné pokračování 
zamýšlené trilogie věnující se fenoménu norlandských chův v Anglii na počátku 
20. století.
Jules Wake: s láskou z Paříže – Milostná romance zpod zasněžené Eiffelovky  
z pera oblíbené Julie Caplinové (pod jiným autorčiným pseudonymem).

z novinek pro děti
Cristal snow: Víly a kouzelný dort – První díl vtipné finské série o povedené partě 
vílích kamarádek, které se ne vždy chovají jako víly.
Kateřina Pantovič: Justýnka a asistenční jednorožec – Vyprávění o holčičce, 
které chyběla fantazie. Naštěstí se jí dostane pomoci od asistenčního jednorožce 
Huberta, který ji naučí věci kolem sebe vidět úplně jinak – najednou je svět barevný, 
kouzelný, plný dobrodružství a zážitků.

Přijďte si vybrat s široké nabídky knih v běžné otevírací době: úterý–pátek vždy  
v čase 9–17.30 hodin.

Dana Hudíková a Barbora Vymazalová

Více informací: Městská knihovna Železný Brod, Jiráskovo nábřeží 737, e-mail: 
knihovna@zelbrod.cz, tel. č.: 483 389 123

24. 3. Noc s andersenem – pohádkový večer v knihovně s Ferdou Mravencem  
a dalšími hrdiny ve spolupráci s SVČ Mozaika (zájemci hlaste se v SVČ Mozaika).
28. 3. seminář pro seniory 65+ na téma: Nebojte se chytrých telefonů  
(9–11 hodin) a Jak na chytrý telefon a tablet (13–16 hodin) – bezplatný kurz 
společnosti Moudrá sovička ve spolupráci s nadací Vodafone s možností zapůjčení 
deseti chytrých telefonů. Na kurz je nutno se předem přihlásit na e-mailu: 
knihovna@zelbrod.cz, tel. č.: 483 389 123.
28. 3. od 16.30 hodin Jak budovat nejen rodičovskou autoritu – přednáší Zdeněk 
Okleštěk (pořádá RC Andílek) – více na str.: 33.

Z ouřadu purkmistrovského staroslavného města Železného brodu 
se všem domácím i cizím na vědomost dává, že se v našem městě uskuteční 

slavný Železnobrodský jarMark v termínu 9.–11. 6. 2023. 
Informace k akci na www.zeleznybrod.cz 
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ze ŠkolskýCH zaŘízení

zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024
Zápis do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Železný Brod, tj. ZŠ Školní  
a ZŠ Pelechovská, budou probíhat ve školách v úterý 4. 4. a ve středu 5. 4. 2023 vždy 
od 14 do 17 hodin. 
 Zapisují se děti, které do 31. srpna 2023 dovrší šestý rok věku a děti s odkladem. 
Podrobné informace nebo případné změny k zápisu najdete na www.zs-skolni.cz  
a www.zspelechovska.cz.

 zŠ Školní Železný brod

 zŠ pelechovská Železný brod

úspěchy v okresních kolech vzdělávacích soutěží
Dne 17. ledna proběhlo v Jablonci nad Nisou okresní kolo dějepisné olympiády, 
kterého se zúčastnili žáci 9. tříd. Na krásném 2. místě se umístil Martin Ševčík, 
který postupuje do krajského kola. Úspěšnými řešitelkami se staly Tereza Valentová 
a Tereza Malinová.
 Dne 25. ledna proběhlo okresní kolo matematické olympiády, kde se na 2. místě 
umístila Tereza Malinová, která postoupila do krajského kola. V tento den se 
účastnili MO i žáci 5. tříd. Nejlepšího výsledku dosáhla Rozálie Nováková. Naši 
školu dále reprezentovali a cenné zkušenosti sbírali Jakub Ducháček, Aneta Šírová, 
Samuel Rejmont, Lenka Koutová, Lucie Ouhrabková.
 Za vzornou reprezentaci žákům děkujeme a přejeme další úspěchy!

Mgr. Zdeněk Kučera, ředitel školy
Ve středu 1. 3. od 14 do 17 hodin zveme nejen rodiče prvňáčků v rámci Dne 
otevřených dveří na prohlídku školy, učeben a popovídání si s učiteli.

Srdečně zveme nejen budoucí prvňáčky a jejich rodiče, ale i vás všechny, kteří 
se chcete dozvědět, jak to v naší škole chodí, či vás, kteří chcete zavzpomínat na 
staré dobré školní časy, na Den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu  
25. března od 9 do 12.30 hodin.
Program sobotního odpoledne je složen ze dvou částí:
· I. výukový blok (9–10.45 hodin) – ukázkové hodiny

· II. přednáškový blok 
10.55–11.15 hodin – divadelní představení žáků (společenská místnost)
11.20–12 hodin – prezentace školy, prostor pro dotazy
11.30–12.30 hodin – oběd
 Během celého dne se bude možno občerstvit v kavárně, zhlédnout fotografie 
ve videokavárně, prohlédnout si výrobky dětí, učebnice, sešity, kroniky, práci  
v dílnách, vybavení tělocvičny aj. Pro nejmenší bude připravena pohádková 
škola ve školní družině, dále třída plná pokusů – dílnička pro děti a malování na 
interaktivní tabuli. 
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Každý, kdo má zájem přesvědčit se o kvalitách naší školní jídelny a nechce se mu 
v sobotu doma vařit, může využít nabídky objednat si oběd do 23. 3. 2023 u vedení 
školy. Tuto možnost mají všichni, kteří Den otevřených dveří navštíví.
 Za kolektiv ZŠ Pelechovská se na vás těší 

Mgr. Tomáš Hartl, zástupce ředitele školy

projekty v naší škole
Jsme velmi rádi, že se za velkého přičinění odboru OÚPaRR pod vedením  
Mgr. Martina Řeháka podařilo dotáhnout tři roky realizovaný projekt rekonstrukce 
tří učeben. Jedná se o učebnu anglického jazyka, počítačů a fyziky a chemie. V této 
době již probíhají pouze administrativní úkony k ukončení projektu, jehož celková 
hodnota činí 4,5 milionu korun. Spoluúčast města Železný Brod je 10 %, zbývající 
prostředky jsou poskytnuty z IROPu. Žáci si již v této chvíli užívají krásných 
nových prostor, kvalitního ICT vybavení a v nejbližších dnech začnou pracovat  
s pomůckami do fyziky v celkové hodnotě 500 000 korun. V rámci rekonstrukce 
došlo ke stavebním úpravám, zajištění bezbariérovosti objektu, výměně 
elektroinstalace, nového osvětlení, podlahových krytin, instalaci nového nábytku, 
skříně na 3D tisk, nového IT vybavení včetně multifunkční obrazovky. 
 Rádi se s vámi podělíme i o další úspěch, a to kladné podání žádosti na Státní 
zemědělský intervenční fond, tentokrát ve spolupráci s MAS Achát. Její hodnota 
činí 420 000 korun a cílem je zlepšení vzdělávacích podmínek pro žáky. Konkrétně 
se jedná o pořízení tří kusů multifunkčních LCD obrazovek o rozměru 75 palců 
včetně pylonů a keramických křídel. Na tuto moderní techniku se již mohou těšit 
žáci 2.–4. ročníku. Vzdělávání na nich zahájí již po jarních prázdninách, během 
kterých dojde k samotné instalaci. 
 Děkujeme městu Železný Brod za předfinancování a spolufinancování akcí, 
panu M. Řehákovi za spolupráci na projektu IROP, paní A. Černé z MAS Achát za 
pomoc při podání projektu na SZIF. Jsme velmi rádi, že se nám daří být úspěšnými  
v získávání dotačních prostředků pro školu, a tím zlepšovat podmínky našich žáků. 
Věřme, že i do budoucna budeme stejně úspěšní.

Mgr. Milan Hlubuček a Mgr. Tomáš Hartl, vedení ZŠ Pelechovská
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ze ŠkolskýCH zaŘízení

v březnu vás srdečně zve na

 základní umělecká škola Železný brod

2. 3. od 17 hodin (knihovna) Koncert železnobrodské  
a tanvaldské ZUŠ – Okresní kolo národní soutěže základních 
uměleckých škol v komorní hře dechových a smyčcových nástrojů a ve sborovém 
zpěvu. První březnový školní koncert bude patřit soutěžícím v komorní hře  
a sborovém zpěvu, pro které koncert bude okresním kolem soutěže. Kromě žáků 
naší školy budou účinkovat i žáci z tanvaldské ZUŠ.
7. 3. od 17 hodin Žákovské matiné – Malý školní koncert pro začínající i pro 
pokročilé žáky, který pořádáme pro radost rodičům, příbuzným, známým, 
kamarádům, ale i široké veřejnosti.
28.–29. 3. (divadlo) Krajské kolo národní soutěže ZUŠ literárně-dramatických 
oborů – Před odbornou porotou se představí žáci literárně-dramatických oborů 
ZUŠ z celého Libereckého kraje. Divadelní soubory předvedou svá představení 
a budou svými výkony usilovat o postup do celostátního kola soutěže. Soutěž je 
přístupná veřejnosti.

Mgr. Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ Železný Brod

Více na www.zusbrod.cz, mob.: 608 782 712, e-mailu: ledlova@zusbrod.cz.

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný brod

nákup použitých vitrín z muzea
Městské muzeum v Železném Brodě obdrželo grant z Norských fondů na celkovou 
rekonstrukci výstavních prostorů včetně výměny vitrín. Jelikož máme stálý 
nedostatek výstavních ploch, především po výměně oken před šesti lety, kdy jsme 
o původní zabudované okenní vitríny přišli bez náhrady, velmi rádi jsme využili 
výhodné nabídky muzea a vedení města Železný Brod na zakoupení 21 ks použitých 
vitrín. 
 Využijeme je především k celoroční prezentaci 
žákovských prací v oborech Design skla a Produktový 
design, stejně tak i pro každoroční pořádání festivalu 
Skleněné městečko k prezentaci firem. Aktuálně 
budou mít vitríny premiéru na výstavě významné 
celorepublikové soutěže Studentský design 2023, kterou 
škola pořádá od března do dubna. Náročné stěhování 
profesionální firmou proběhlo v pátek 3. 2. 2023 a vitríny 
se školou stylově splynuly, jako kdyby pro ni vznikly na 
míru. Děkujeme všem zainteresovaným. 

Mgr. A. Jan Hásek, ředitel SUPŠS

26



Celostátní soutěž studentský design 2023 v Železném brodě
Ve školním roce 2022/2023 pořádáme 31. kolo celostátní soutěže Studentský design 
2023. Jedná se o prestižní soutěžní přehlídku prací žáků a studentů středních  
a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR v pěti 
kategoriích. Soutěž je určena žákům a studentům oborů skupiny 82 Umění a užité 
umění. Po konání v Brně, Ostravě, Praze, Karlových Varech a dalších městech  
s uměleckými školami zavítá i do Železného Brodu. Výstava všech přihlášených  
a oceněných prací bude probíhat denně od 10–16 hodin od 28. března do 25. dubna 
2023. 
 Společně s přehlídkou se v závěru výstavy uskuteční dvoudenní výjezdní zasedání 
Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými 
obory ČR, která je patronem soutěže. Tuto soutěž pořádá vždy jedna z uměleckých 
škol, která je členem výše zmíněné asociace (CZESHA). Soutěž Studentský design 
je pořádána již od roku 1991. Původně byla soutěž vyhlašována Design centrem 
ČR. V posledních letech je soutěž uvedena ve Věstníku MŠMT a je také zařazena do 
programu Excelence základních a středních škol. Záštitu nad soutěží v Železném 
Brodě převzal hejtman LK Martin Půta a pan náměstek RNDr. Jiří Čeřovský. Jelikož 
školu nepodpořilo MŠMT v rámci podané žádosti o grant, jednáme i se sponzory. 
Vzhledem k významnosti této soutěže, která bude poprvé pořádána v Libereckém 
kraji, kde je i nejvíce účastnických škol z jednoho regionu, podporu přislíbil  
i zřizovatel v rámci Odboru školství našeho Krajského úřadu.  
 Tímto vás zveme na vernisáž výše uvedené výstavy, která se uskuteční v pondělí 
27. března v 17 hodin ve výstavním sále školy v 1. poschodí. Na zahájení promluví 
Lenka Patková, kurátorka výstavy a Jan Hásek, ředitel školy. 

Mgr. A. Jan Hásek, ředitel SUPŠS
Více informací naleznete na www.supss.cz. 

 MŠ na vápence Železný brod
V sobotu 1. 4. v 9.30 hodin bude Den otevřených dveří a velikonoční dílničky. Přijďte 
si až do 15 hodin prohlédnout školku, vyrobit velikonoční dekorace a občerstvit se 
v naší kavárně.

Jitka Jírová, ředitelka MŠ
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Církevní orGanIzaCe

V březnu každý pátek v 17.30 hodin prožíváme Křížovou cestu v kostele. Protože je 
doba půstu, není v kostele květinová výzdoba.

svátek sv. josefa (19. 3.)
V Železném Brodě v kostele sv. Jakuba máme na západní straně oltář sv. Josefa. 
Visí na něm velký obraz sv. Josefa s malým Ježíškem. Je nově zrestaurován. Oltář 
doplňují sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Prokopa stojícího na hlavě draka.
 Svatému Josefovi je zasvěcen kostel na Krásné.
 Roku 1955 rozhodl papež Pius XII., že adoptivní Ježíšův otec bude připomínán 
ještě 1. května, a to jako „sv. Josef – dělník“. 
 Sv. Josef z Nazareta pracoval jako stavební dělník – tesař. Zasnoubil se s Pannou 
Marií. Ještě před svatbou Josef na své snoubence s překvapením spatřil znaky 
mateřství. Protože byl výjimečně spravedlivým mužem, jak čteme v Bibli, nesoudil 
Marii, které si velmi vážil, a nechtěl, aby ji soudili jiní. Chtěl se s ní tajně rozejít, aby 
mohla mít plnou svobodu a mohla se spojit s mužem, který měl být podle lidského 
úsudku otcem Mariina dítěte. Aby se odstranilo toto vážné nedorozumění, zjevil 
se sv. Josefovi ve spánku anděl Páně a vysvětlil, že Maria počala dítě zázračným 
způsobem. Od toho dne žili spolu Maria a Josef v panenském manželství. 
 Za vlády císaře Augusta byli kvůli sčítání lidu nuceni z Nazareta putovat do 
Betléma a tam se Marii narodilo Dítě, kterému dali jméno Ježíš. Největší potomek 
krále Davida – Spasitel světa se narodil v jeskynním útulku pro zvířata, protože 
nikdo z obyvatel Betléma zpočátku Svaté rodině neposkytl ubytování. Po návštěvě 
Třech králů – mudrců uprchli na radu anděla před vládcem Herodem do Egypta, 
neboť usiloval o Ježíšův život. Ještě v noci se bez času na přípravu vydali na tuto 
dalekou a neznámou cestu. Josef, skromný a podle zdání málo podnikavý muž, 
uměl být ve vážných věcech velmi rozhodný a byl tak Marii a Ježíšovi velkou 
oporou. Po Herodově smrti se Svatá rodina vrátila opět do Nazareta. Poslední 
zprávu o Josefovi nám podává evangelium v souvislosti s poutí dvanáctiletého 
Ježíše do jeruzalémského chrámu. Ježíš se vyučil řemeslu svého pěstouna a na 
jednom místě v evangeliu je nazýván tesařem.
 Sv. Josef bývá zobrazován s Ježíšem v náručí, s lilií, jako atributem čistoty, s tesařským 
náčiním – pilou, sekerou apod. Sv. Josef je jedním z ochránců naší země, patronem 
církve, ochráncem panen, oporou rodin, patronem šťastné smrti, patronem dělníků, 
sirotků, tesařů, hrobníků, vyhnanců, při pokušeních, v zoufalých situacích. Je učitelem 
duchovního života i pomocníkem v ekonomických záležitostech. 
Svatý Josefe, přimlouvej se za nás.

Lenka Pešatová

Fr. balatky 132, 468 22 Železný brod, mob.: 603 555 570, P. Jan Jucha Ms, mob.: 
731 479 031

 Římskokatolická farnost děkanství Železný brod
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Vážení a milí,
 rádi bychom poděkovali všem, co přišli a podpořili naše lednové Železnobrodské 
divadelní hry. I přes zrušení sobotního divadla se neděle vydařila a mohli jsme 
vidět krásné představení Sněhová královna v podání DS Vojan Desná – Mladá 
haluz. Za sobotní hru jsme si pro vás připravili náhradní představení, a to na  
24. března od 19 hodin s názvem Jsi úchvatná v podání DS Máj 1867 Tatobity. 
 Komedie o nejhorší zpěvačce na světě, která vás přesvědčí, že zpívat falešně je 
velké umění. Hlavní postavou příběhu, jenž se opravdu stal, je Florence Foster 
Jenkinsová, která je přesvědčena, že je obdařena pěveckým talentem. Když 
sopranistka F. Jenkinsová v roce 1944 oznámila termín svého koncertu v proslulém 
hudebním sále Carnegie Hall, vstupenky byly vyprodány během pouhých 
dvou hodin. Byla celebritou se vším všudy a měla kariéru, kterou by jí leckterá 
operní diva mohla závidět. Byla výjimečná, přesněji řečeno výjimečně příšerná. 
Na základě naprosté absence jakéhokoli pěveckého talentu jí bylo přisouzeno 
přízvisko Anticallas (s odkazem na nejslavnější operní 
zpěvačku Marii Callas). Přijměte tedy pozvání na 
velkolepý herecký koncert vyprávějící pravdivý příběh 
o lidské nezdolnosti cimrmanovských rozměrů. „Lidé 
mohou říkat, že neumím zpívat. Nemůžou ale říct, že jsem 
nezpívala.“ F. F. J.
 Aktuálně nacvičujeme divadelní představení „Adéla 
ještě nevečeřela“, které bude mít premiéru v květnu 2023.

 divadelní spolek Tyl Železný brod

akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

 Čka-Český ráj a Římskokatolická farnost děkanství Železný brod
Duchovní obnovu (nejen pro věřící) na téma „Jak být věřící v současné společnosti“ 
povede P. Mgr. Michael Martinek, Th.D, SDB farní vikář, pedagog Jabok Praha  
a bývalý vězeňský kaplan ve dnech 3.–4. 3. v Železném Brodě.
Program duchovní obnovy:
· pátek 3. 3. 
 od 18 hodin – bohoslužba v kostele sv. Jakuba Většího Železný Brod
 od 19 hodin – úvod do tématu na faře

· sobota 4. 3. 
 od 9 hodin – I. přednáška v Městské knihovně Železný Brod (Jiráskovo nábřeží 737)
 od 10 hodin – coffee break, diskuze a oběd
 od 12.30 hodin – II. přednáška
 od 13.30 hodin – diskuse a závěrečná modlitba
 od 14 hodin – možnost k osobnímu duchovnímu rozhovoru a coffee break
Po celou dobu bude k dispozici P. Jan Jucha k duchovnímu rozhovoru. 
 Zájemci svoji účast, prosím, potvrďte na e-mail: ledlova@zusbrod.cz nebo mob.: 
608 782 712.
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akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

Baví vás vystupování před lidmi? Chcete zkusit stát na jevišti? Chtěl/a byste hrát 
divadlo? Je vám více než 15 let? Hledáme nové ochotníky, třeba jste to právě vy. 
Přijďte se nám představit v sobotu 18. 3. 2023 v 15 hodin do Městského divadla  
v Železném Brodě.

Iveta Adamčíková

 spolek zdravotně postižených Železnobrodska 

akce
1. 3. Schůze výboru od 14 hodin
6. 3. Úřední den od 14 hodin
8. 3. Posezení nad kronikami spolku – Přijďte si zavzpomínat, osvěžit své 
vzpomínky, po letech poznat sebe a své přátele na fotografiích, vybavit si různé 
historky atd. Akce se koná v klubovně na Poříčí od 14 hodin.
15. 3. Výroční členská schůze se koná na MěÚ Železný Brod (budova „B“, třetí 
poschodí – výtah). Zároveň se bude platit členský příspěvek 100 Kč na rok 2023, 
členské legitimace jsou nutné. Prezentace členů již od 13.30 hodin. 
Program: 1) Zahájení, 2) Přivítání pozvaných hostů, 3) Zpráva o činnosti, 4) Zpráva 
o hospodaření, zpráva kontrolní komise, 5) Volba předsedy kontrolní komise,  
6) Diskuse a 7) Usnesení
20. 3. a 27. 3. Ruční práce od 14 hodin
31. 3.–2. 4. Velikonoční jarmark na Bělišti, kde budeme mít prodejní místnost  
s tradičními a velikonočními výrobky. Těšíme se na vaši návštěvu.
1. 4. Velikonoční trhy na náměstí 3. května. Přijďte navštívit náš prodejní stánek, 
kde si určitě vyberete z nabízených výrobků. Začátek v 10 hodin.

Upozorňujeme 
 1) Jednodenní zájezd do ZOO Praha se překládá na 3. 5. 2023. Na všechny zájezdy 
se můžete automaticky přihlásit vždy měsíc před konáním zájezdu u M. Minářové. 
Informace o odjezdu, ceně zájezdu a vstupném budou ve zpravodaji a vždy ve 
vývěsce na tržnici a Na Vápence.
 2) Konečná cena rekondičního pobytu v Mariánských Lázních je 10 000 Kč.  
V ceně je zahrnuto ubytování, polopenze, doprava, vstupné na výletech a místní 
poplatky. Zálohu 7 000 Kč je možné zaplatit každé pondělí od 14 hodin v klubovně 
na Poříčí, nejpozději však do 20. 3., jak bylo uvedeno ve zpravodaji.
 3) Děkujeme panu Jiřímu Novotnému za promítání z našich zájezdů, za 
zpracování fotografií a komentáře k nim. Nezištně nám poskytl prostory a zajistil 
občerstvení. Jsme rádi, že se tohoto setkání zúčastnilo hodně členů našeho spolku. 
Ještě jednou srdečně děkujeme.

Nezapomeňte, že po zimě vždy přichází jaro.
za výbor Marcela Minářová
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Masopust po staru (19. 2.) – spoluúčast na akci, 
Hospodský kvíz (22. 3.), 
Zpátky v čase a Hry postaru (13. 5.), 
Trávnický futrál (červen), 
Gulášování (září). 
Konkrétní termíny budou upřesněny.

Kontakty: neslysicizb@post.cz, szdpzb@seznam.cz, M. Paldusová: 724 462 219, 
V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 724 531 270, R. Mrklasová: 702 566 907,  
J. Černá: 605 459 649, V. Valentová: 737 744 873

 spolek Trávnice Železný brod   

zpráva z výroční členské schůze
 Na výroční členské schůzi jsme přivítali dva nové členy. 
 V loňském roce jsme uspořádali nebo se podíleli na akcích Zpátky v čase  
(5. ročník) a Hry postaru (7. ročník). Proběhla instalace a křest knihobudky, 
která je umístěna v parku v ul. Hluboká. Knihobudka je pravidelně kontrolována  
a doplňována nejen členy spolku, ale i ostatními obyvateli města. Odhadem zde 
bylo směněno přes 70 knih.   
 S IKS Železný Brod jsme spolupracovali na akci Otevřená radnice. Akci jsme 
podpořili nejen vlastní účastí, ale především zapůjčením rekvizit a dobových 
kostýmů. V areálu muzea Běliště jsme během léta pořádali Tvořivé dílny a ve 
spolupráci se semilským spolkem Semínko země se zapojili do akce Dny lidové 
architektury Libereckého kraje.
 Tři naši členové se aktivně podílejí na práci komisí města.

plánované akce roku 2023, na které vás srdečně zveme

Hospodský kvíz
Nulté kolo se uskuteční ve středu 22. 3. od 19 hodin v kavárně Pro100r na Malém 
náměstí v Železném Brodě. Pět družstev ( jedno družstvo max. pět osob), 55 otázek 
z různých oblastí a 55 odpovědí. Vítězné družstvo získá tekutou cenu. Startovné:  
20 Kč/osoba, uzavírka přihlášek do pátku 17. 3. 2023 na e-mailu: jtj.bar@seznam.cz 
nebo na Fb/Hospodský kvíz.   

Jiřina Čermáková

31



akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

 My Gospel Železný brod 
hlásíme do světa železnobrodského, že v novém roce se 
těšíme na tyto plánované akce:
 1) V sobotu 18. 3. od 17 hodin pořádáme ve Sboru Dr. Karla 
Farského v Semilech benefiční koncert pro Domácí hospic 
14 pomocníků, který zajišťuje hospicovou péči pacientům, 
převážně s onkologickou diagnózou, kteří chtějí závěr svého života strávit  
v domácím prostředí mezi svými blízkými.
 2) Duben bude ve znamení velikonočních koncertů a tradičního soustředění na 
faře v Bozkově, které tentokrát věnujeme našemu rozvoji s externí lektorkou zpěvu 
Danou Houdkovou. 
 3) V květnu si vyzkoušíme workshop pro veřejnost v rámci Týdne pro rodinu  
v Hodkovicích n. Mohelkou. 
 4) Červen přinese Noc kostelů, na kterou se opět chystáme do Bozkova, a to  
v pátek 2. 6.
 Kalendář se nám pomalu plní, ale pokud byste nás rádi slyšeli na nějaké vaší 
oblíbené akci, budeme rádi za tipy nebo za pozvání! 
 Pozor! Jestli tohle teď čte nějaký muž, který jenom na vteřinu zauvažoval o tom, 
že by se mu třeba mohlo líbit s námi zpívat, tak vězte, že váš čas právě nastal! 
Potřebujeme zachránit! Přijďte k nám zpívat do tenoru, mužské hlasy nám opravdu 
chybí!

za My Gospel Adéla Gážiová

 rodinné centrum andílek 
Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora 

březnové akce
3. 3. od 10 hodin bylinná napářka – jak na to, co k tomu potřebujeme, jaké jsou 
výhody, a to nejen v době těhotenství a po porodu.
8. 3. od 10 hodin angličtina pro maminky s rodilou mluvčí, cena 150 Kč (v ceně 
lektor, hlídání dětí a nápoj) vždy 1× za 14 dní.
13. 3. od 16 hodin Den otevřených dveří a Půjdu do školky – beseda s řediteli 
místních i okolních MŠ. Odpovědi na dotazy, které potřebujete vědět před nástupem 
do MŠ (místo konání: DS Andílek, Masarykova 515). 

HernIČkY
Probíhají pravidelně od pondělí do pátku v čase 9–12 hodin a ve středu a ve čtvrtek  
15.30–18.30 hodin. 
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14. 3. od 16.30 hodin Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí – lektor Zdeněk Okleštěk, 
cena 80 Kč (místo konání: Městská knihovna Železný Brod)
18. 3. od 15 hodin Karneval s andílkem – veselá klauniáda s klaunem Brdíkem 
(místo konání: sokolovna Železný Brod) 
24. 3. od 10 hodin Zdravé zoubky – beseda o tom, jak pečovat o dětský chrup, jaké 
používat pasty a kartáčky pro děti, cena 50 Kč.
28. 3. od 16.30 hodin Jak budovat nejen rodičovskou autoritu – lektor Zdeněk 
Okleštěk, cena 80 Kč (místo konání: Městská knihovna Železný Brod)
31. 3.–2. 4. Velikonoční jarmark na bělišti (10–17 hodin) – Přijďte si koupit něco 
krásného do našeho stánku.
V sobotu bude před bělištěm venkovní Králíková dílna (pletení pomlázek, 
barvení vajíček, výroba dekorací) a zábavný program s králíkem. 
Z Malého náměstí směrem na Běliště bude po dobu trhů k dispozici Velikonoční 
samoobslužná stezka se spoustou zajímavých úkolů.

V březnu se můžete těšit na jarní focení s Ivet (datum a čas bude upřesněn).

Na měsíc duben připravujeme tyto akce: 
Velikonoční stezka se zajíčkem (5. 4.), Správná obuv pro děti s fyzioterapeutkou  
a firmou Bosé Jizerky (12. 4.), Škola vědomé komunikace s dětmi (začátek dubna), 
Digitální závislost dětí a my (18. 4.).

za RC Andílek krásné první jarní dny přeje
Helena Simmová

Více na www.centrum-andilek.cz, e-mailu: info@centrum-andilek.cz, 
h.simmova@centrum-andilek.cz, mob.: 774 608 874 nebo Fb. 

 středisko volného času Mozaika Železný brod

březnové akce
11. 3. od 9 hodin Zabíjačkové hody – K poslechu zahraje skupina 3D. Ochutnat 
můžete různé dobroty z vepřového masa, odpoledne jitrnice a jelita přímo od 
našeho řezníka. Pro ty, kteří masu neholdují, budou připraveny halušky a různé 
dobroty ke kávě.
14. 3. Patchwork – kurz
18. 3. Inkluzivní vzdělávání – seminář pro rodiče a učitele
24. 3. spaní s andersenem 

Pravidelně každé pondělí v čase 19-20.30 hodin probíhá Jóga pro dospělé. 
Zájemci hlaste se na mob.: 736 257 449.

Jiráskovo nábřeží 366
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Termíny letních táborů 
2.–15. 7.  Pobytový tábor Telč (cena 9 200 Kč)
10.–14. 7. Výtvarný příměstský tábor (cena 2 500 Kč)
10.–14. 7. Malí průzkumníci – příměstský tábor (cena 1 800 Kč)
17.–21. 7. Cesta za pokladem – příměstský tábor (cena 1 800 Kč)
17.–21. 7. Výtvarně textilní dílna – příměstský tábor (cena 2 500 Kč)
19.–23. 7. Skalní příměstský tábor (cena 2 600 Kč)
24.–29. 7. Léto v přírodě – pobytový tábor (cena 3 000 Kč)
29. 7.–6. 8. EXTRÉM CAMP – pobytový tábor (cena 3 900 Kč)
7.–11. 8. Taneční příměstský tábor (cena 2 200 Kč)
7.–11. 8. Expedice Mozaika – příměstský tábor (cena 1 800 Kč)
14.–18. 8. Hledání kouzelné země – příměstský tábor (cena 1 800 Kč)
21.–26. 8. Ruce v hlíně – pobytový tábor (cena 3 400 Kč)
Bližší informace k táborům na www.mozaikazb.cz nebo v kanceláři SVČ Mozaika. 
Upozorňujeme, že může dojít k drobným změnám z organizačních důvodů.

Jitka Šírková, vedoucí SVČ Mozaika 

Více na SVČ Mozaika Železný Brod, Jiráskovo nábřeží 366, mob.: 778 494 827,  
www.mozaikazb.cz.

akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

 Železnobrodský spolek

Jsme nový spolek, který jsme založili, protože máme rádi Železný Brod a jeho okolí, 
není nám lhostejné, co se v Brodě děje, potažmo, co se v něm neděje. Kde je kultura, 
tam jsou lidé a nestěhují se pryč. Každý může být přímým tvůrcem veřejného 
prostoru bez ohledu na to, jaká je jeho profese. Scházení se nad zájmovou činností 
posiluje komunitu a přátelské vazby mezi lidmi, a proto bychom rádi vytvořili 
prostor, který by lidi podporoval v jejich aktivitách, a rozvíjel je.
 Přáli bychom si prostor, kde se budou potkávat umělci, profesionálové  
i amatéři s obyčejnými obyvateli. Vize prostoru Rest. art. Centrum Železný brod 
(ul. Masarykova 515) je taková, že by tam mohl být bar/kavárna, dále prostor pro 
tvorbu, relax a pohybové aktivity. Dostatečný prostor, aby bylo možné realizovat 
co nejvíce nápadů a nabídnout lidem širokou škálu možností ke kulturnímu vyžití. 
Máte-li chuť pomoci nám s budováním takového prostoru, neváhejte nás oslovit. 
Za nápady, pomoc či jinou podporu předem děkujeme. Máte-li chuť přidat se  
k nám zastavte se na výše uvedené adrese nebo nás kontaktujte na Fb/zbspolek, 
restartcentrum@seznam.cz.
 Projekt podpořila Nadace Via v programu Místo, kde žijeme.
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sporT

Hospoda CUp 2023
Pořadatelé Jan Tempel a Zdeněk Hloušek 
oznamují, že v sobotu 11. března bude v městské 
hale v Železném Brodě 15. ročník tradičního 
turnaje v sálové kopané. Více na mob.: 605 058 448.

ilustrační foto z Fb/
hospodacuphalovyfotbalovyturnaj

 Fsa jany boučkové 

adrenalinový běh
V rámci Seriálu závodů v roce 2023 zveme na druhou část – Adrenalinový běh ve 
staré továrně. Ten se uskuteční v pátek 3. 3. (16.30 hodin – registrace) dle věkových 
kategorií. Start dětí do 7 let s rodiči v 16.45 hodin, děti 8–10 let s rodiči v 17 hodin, 
děti 11–14 let v 17.15 hodin a start juniorů 15+ v 17.30 hodin. S sebou je nutné mít 
čelovku nebo baterku. Startovné 50 Kč. Více na www.fitstudio.cz.

Jana Boučková, mob.: 602 204 658 

 sdH Těpeře

naši mladí hasiči
Zájmový kroužek zaměřený na hasičský sport má u nás dlouhou historii, práci  
s dětmi se věnujeme od roku 1986. Během celého roku se účastníme mnoha závodů, 
postupových závodů hry Plamen i závodů Jablonecké ligy. Pravidelně postupujeme 
na krajská kola hry Plamen a při trošce štěstí se účastníme republikových kol. 
 Děti vedeme k všestrannosti, rozvíjíme sportovní, vědomostní i motorické 
dovednosti a utužujeme závodění v týmovém duchu. Na schůzkách se učíme první 
pomoc, pohybujeme se v přírodě, hrajeme hry. Hasičské sportovní disciplíny jsou 
různorodé a každé z dětí se tu může najít. 
 Často se sport stává dětem inspirací a jejich kroky vedou tímto směrem  
i v dospělosti. Z dětských závodníků z našeho oddílu se stali profesionální členové 
IZS. Pomáhat druhým se jim stalo životní náplní.
 Rádi bychom doplnili naše řady o děti ve věku od 11 do 15 let. Chcete závodit 
a stát se součástí týmu? Přijďte mezi nás každý pátek od 16 hodin do hasičárny  
v Těpeřích nebo kontaktujte vedoucího dětí Pavla Kurfiřta, mob.: 604 258 069.

Pavel Kurfiřt
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sporT

Nedělní gaučing (5. 2.) jsme vyměnili za odborný 
výcvik Záchrana osob probořených v ledu na 
přehradě v Jablonci n. Nisou. Při výcviku panovaly 
ideální podmínky – slunečno s teplotou lehce 
pod bodem mrazu a bořící se led. Úctu a obdiv 
zaslouží i závěrečná záchrana bez „sucháče“, 
pouze v zásahovém obleku. Tímto děkujeme 
Vodní a potápěčské záchranné službě z Liberce za 
organizaci a našim členům za účast. 

Radim Kovařík

Pro všechny malé i odrostlejší pořádáme 18. 3. od 14 hodin v sokolovně na Hrubé 
Horce Dětský maškarní karneval. Chybět nebudou soutěže, vyhlášení nejhezčí 
masky, dobrá zábava a občerstvení. 
 Večer od 20 hodin vás srdečně zveme na tradiční Čepeček. Čeká vás půlnoční 
vystoupení a bohatá tombola. K tanci a poslechu zahraje skupina Kompress. 
 Rezervace vstupenek na mob.: 607 803 427, předprodej vstupenek v pátek 10. 3. 
od 18 do 22 hodin v sokolovně na Hrubé Horce. Cena vstupenky 150 Kč. Přijďte se 
pobavit. Těšíme se na vás. 

organizátoři akce

 sdH Železný brod

 T. j. sokol bzí

 Tj sokol Hrubá Horka 

beseda dakar 2023

bzovský bÁl

Pokud vás bavilo sledovat Rallye Dakar a chtěli byste si ji připomenout, zavítejte 
3. března v 18 hodin do sokolovny ve Bzí. Můžete si zde naživo prohlédnout Tatru 
505 a poslechnout si vyprávění účastníků rallye Tomáše Šikoly, Martina Michka, 
Martina Šoltyse, Josefa Macháčka a Josefa Kaliny, kteří se těší na vaše dotazy.  
K dispozici bude občerstvení. Vstupné dobrovolné.

Srdečně vás zveme 11. března od 20 hodin do naší sokolovny na tradiční Bzovský 
bál. K tanci bude hrát Duo BigBand. Těšit se můžete na bohatou tombolu. Vstupné 
je 150 Kč.
 Více na www.obec-bzi.cz.
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Gratulace

pelechovské lázně 

7. března 2023 oslaví náš tatínek, dědeček, pradědeček a manžel Tomáš Pala své  
85. narozeniny. Ke gratulaci se připojuje celá rodina – manželka Dáša, o kterou 
vzorně pečuje, jeho děti Dáša a Tomáš, vnoučata Váša, Pavlínka a Jitka a také 
pravnoučata Tomášek, Vendulka, Barunka a Adélka.
 Přejeme Ti především hodně zdraví a těšíme se na další léta, která strávíš mezi 
námi!

rodina

Když mi před časem paní Markétka Ježková nabídla k prohlédnutí Knihu hostí 
pelechovských bahenních lázní, myslel jsem, že je to vtip. V této vesničce nedaleko 
Železného Brodu ani vody není příliš. Vtip to ale nebyl. Potřebné bahno do lázní, 
založených jejím pradědečkem Josefem Bartošem starším, vozili z Piešťan.
 Přestože se v knize hostí vznik lázní uvádí již v roce 1930, první záznamy 
skutečného provozu jsou až z roku 1934, kdy první klientkou byla paní Poráková, 
choť brodského notáře, která nastoupila 14. února. Pátým klientem byl Josef 
Nejedlo, tchán zřizovatele lázní. Za první sezónu do 12. října 1934 se v lázních 
vystřídalo 104 osob. Další roky se množství klientů postupně snižovalo, v roce 1935 
to bylo počínaje dvacátým čtvrtým lednem 94 osob. V roce 1936 jich bylo v čase od 
16. dubna do 22. září pouze 54. Mezi nimi byla 15. června i paní Anna, manželka 
zřizovatele Josefa Bartoše staršího, právě ona ale lázně fyzicky provozovala. Rok 
1937 byl o něco lepší s účastí 68 klientů v rozmezí od 1. června do října. Rokem 1938 
záznamy v knize hostí končí. Od 1. června do 6. září se tam léčilo pouze 41 osob.  
Z toho se asi nedalo vyžít. Dovážet bahno až z Piešťan také nemohlo být laciné. 
Kritický pro lázně se časem stal i kloubní reumatismus paní Anny, který se přes 
veškerou péči nedařilo zlepšit, a ona zřejmě provoz lázní přestávala zvládat. 
 Po zániku lázní se místnost využívala pro potřeby obce křesťanské, jejíž učení 
na Pelechov přivedl pan Nejedlo. Možná 
právě pro ně stavení čp. 10 se sousední tzv. 
leptárnou – protáhlou budovou na straně  
k ŽB – v roce 1926 postavil. Lázně byly umístěny 

Dům čp. 10, vlevo leptárna, 
vpravo lázně
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InzerCe

v postranním křídle na opačné straně zadní části 
domu. Vodním zdrojem pro lázně, dům i výrobní 
provozy byl soukromý vodovod z údolí Smrčského 
(Prosečského) potoka. Pozůstatky dvou samočinných 
čerpadel, „trkačů“, dopravujících vodu do dvou 
nádrží ve skoro stometrové výši na vrcholu svahu, je 
možné v úbočí dosud najít. Z jedné nádrže později 
vznikla garáž. Dům čp. 10 byl v roce 1953 znárodněn. 
Původní majitelé tam sice mohli zůstat bydlet, do 
roku 1991 však platili nájem firmě Železnobrodské 
sklo. O tom, jak ze strany firmy vypadala péče o dům, 
by se dalo vyprávět. 
 Lékařů se v daných lázních střídala celá řada.  
O tom, jací lékaři a kolik pacientů se v daných lázních 
léčilo a jakými metodami se, ale dočtete až následujícím vydání zpravodaje.
 Závěrem bych rád upřímně poděkoval za pomoc členům širší Bartošovy rodiny 
Nadě Bartošové, Janě Hajné (roz. Bartošové), Markétě Ježkové a Jiřímu Truhlářovi, 
bez nichž by tohle dílko nevzniklo. Kniha lázní je dnes uložena v železnobrodském 
muzeu. 

Ladislav Šourek

Josef Nejedlo, Josef, anna 
a Jiří bartošovi
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Platnost od 1. 6. 2018
•  níže uvedené ceny jsou vč. DPH
•  sleva od prvního opakování inzerátu v kalendářním roce činí 5 % 
• uzávěrka příjmu inzerce je nejpozději k 10. dni daného měsíce pro měsíc 
následující, tedy: lednový zpravodaj má uzávěrku již 10. 12., únorový 10. 1. atd.
•  kontakt: 483 333 999, zpravodaj@zelbrod.cz
Inzerce řádková
•  pouze pro fyzické osoby
•  cena 1,50 Kč / znak (včetně mezer)
Za grafické zpracování, kvalitu a bezchybnost inzerátu nese zodpovědnost inzerent.

podmínky inzerce v Železnobrodském zpravodaji 

Inzerce plošná
černobílá uvnitř barevná obálka

62 × 44 mm (1/8 str.) – 500 Kč 74 × 53 mm (1/8 str.) – 800 Kč
62 × 90 mm (1/4 str.) – 800 Kč 74 × 105 mmm (1/4 str.) – 1 200 Kč

128 × 90 mm (1/2 str.) – 1 300 Kč 148 × 105 mm (1/2 str. se spadávkou 3 mm) – 1 900 Kč
128 × 183 mm (1 str.) – 2 200 Kč 148 × 210 mm (1 str. se spadávkou 3 mm) – 3 000 Kč

InzerCe

v Železném brodě pronajmu byt 1+1. pro více info volejte 605 843 024

prodej slepIČek
Červený Hrádek prodává slepičky 

typu Tetra hnědá, Dominant – všechny 
barvy, Green Shell – typu Araukana 

a Dark Shell – typu Maranska. 
Cena od 249 Kč/ks. 

Prodej 20. 3. od 16.30 hodin 
na autobusovém nádraží  

v Železném Brodě. 
výkUp krÁlIČíCH koŽek 

Cena dle poptávky, 
doprava 189 Kč za celý nákup. 

Doporučujeme objednávat! 
Více info: po–pá 9–16 hod. 

na mob.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz 
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