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úvodní slovo

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, 
dnešní téma úvodníku je jasné – jak probíhající válka mezi Ukrajinou a Ruskem 
ovlivňuje život v Železném Brodě. Tyto řádky budete číst zhruba 15 dní po jejich 
vzniku, takže situace může být mezitím jiná. Přesto bychom vám chtěli nastínit,  
s jakými problémy se potýkáme a jak se snažíme najít jejich řešení. I proto, že řada 
věcí není jen o jednom dni nebo jednom týdnu, ale je dlouhodobá.
 Jako jedna z prvních akcí byl sběr šatstva, dek, lůžkovin, zdravotnického materiálu 
a dalšího potřebného zboží převážně pro osobní potřebu, který prováděl ve spolupráci 
s městem Český červený kříž Železný Brod. Sešlo se obrovské množství věcí, které je 
potřeba roztřídit a předat Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, který 
má na starosti další distribuci směrem k těm, kteří tyto věci potřebují. Zástupkyně ČČK 
pravidelně informuje starostu města o tom, které věci jsou potřeba v dané chvíli nejvíc.  
 Město Železný Brod ve spolupráci s Bytovým podnikem Ž. Brod vytipovalo  
14 bytů, o které nebyl v bytových nabídkách pro občany zájem nebo jsou to byty, 
které nevyžadují náročnější rekonstrukci. Tyto byty budou nabídnuty při splnění 
určitých podmínek uprchlíkům. Rozhodně se občané města nemusejí obávat, že 
by skončila víceméně pravidelná nabídka bytů pro soutěž obálkovou metodou tak, 
jak jsou zvyklí z minulých let. Vzhledem k tomu, že oněch 14 bytů je bez nábytku, 
zakoupilo město jako základ postele s matracemi. Předpokládáme, že další nábytek 
od občanů nebo firem se podaří získat díky virtuální nabídce ČČK.
 Velkým oříškem se ukazuje školství. Některé ukrajinské děti již teď nastoupily do 
základního vzdělávání. Bude potřeba pro ně a další vytvořit jazykové kurzy češtiny. 
Zde problém nevidíme, daleko více nás trápí kapacita školských zařízení, zvláště 
v případě mateřských škol. Školy a školky nelze nafukovat, pro zvýšenou kapacitu 
musí být řada povolení, především od hygienické stanice. Není vyloučeno, že školská 
zařízení budou muset přijmout další pracovníky, což se promítne v rozpočtu oněch 
institucí. Určitou roli pak bude hrát rovněž zdravotní stránka ukrajinských dětí.
 Je také iluzí některých lidí, že by Město Železný Brod mělo uprchlíkům najít 
práci. Město není pracovní agentura nebo úřad práce, nemá žádný přehled volných 
pracovních míst. Tyto a další nezbytné informace se uprchlíci dozvědí po zaregistrování 
se do centrální evidence. Pochopitelně budeme rádi, pokud železnobrodské firmy  
a živnostníci nabídnou těmto lidem práci na území našeho města.
 Nepříjemnou skutečností, na kterou má vliv válečný konflikt, je prudké zdražování zboží 
a služeb, hlavně energií a pohonných hmot. Stále situaci sledujeme a zvažujeme, jaký 
dopad bude mít zdražování do městského rozpočtu. Věříme ještě, že se nám podaří splnit 
plánované akce. Přesto dojde ke korekcím rozpočtu, určitě bude muset být v zastupitelstvu 
města projednáno navýšení prostředků krizového fondu pro nákup dalšího materiálu.  
 Bylo by ovšem chybou podléhat jenom pesimismu. Je jasné, že město i samotní jeho obyvatelé 
se budou muset uskromnit, rozhodně nás nečekají časy hojnosti. Je ale nutné posuzovat každou 
situaci střízlivě a hledat východiska. Přitom nezapomínat na špetku optimismu, radovat se 
třeba i z maličkostí. Věříme, že toto vše Broďáci dovedou. Patří jim za to dík.

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta Mgr. František Lufinka, starosta
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radnICe InForMUje

Milí spoluobčané,
současná situace spojená s dozvuky dlouhé covidové pandemie a aktuálně výrazně 
ovlivněná i válkou na Ukrajině přináší do našich životů neklid, nejistotu, napětí  
a stres. 

Jak si v této situaci zachovat duševní zdraví a efektivně pomáhat lidem, s kterými 
soucítíme? 
 1. Pokud chcete pomoct, můžete si vybrat z několika možností – můžete přispět  
 na některou z finančních sbírek (Člověk v tísni, Charita Česká republika, Diecézní 
 charita, apod.), nebo na sbírku oblečení, hygienických a zdravotních potřeb,  
 které se konají i v naši obci (místní skupina Červeného kříže). Nabídnout můžete 
 také tlumočení, doučování, dopravu, ubytování, apod. (www.nasiukrajinci.cz) 
 2. S lidmi, kteří uprchli před válkou, jednejme s úctou, upřímně a důvěryhodně.
 3. Nevnucujme pomoc lidem, kteří ji nechtějí, ale buďme snadno dostupní pr 
 o ty, kdo o ni pravděpodobně stojí.
 4. Někteří lidé nebudou chtít mluvit o tom, co se stalo nebo jak na tom jsou.  
 Přesto obvykle ocení, pokud s nimi v tichosti zůstaneme a dáme najevo, že tam  
 jsme, kdyby mluvit chtěli, nebo pokud jim nabídneme praktickou formu opory.  
 Když se na chvíli odmlčíme, vytvoříme tím prostor a povzbudíme lidi ke sdílení,  
 pokud sdílet chtějí.
 5. Nehodnoťme lidi za to, co udělali, či neudělali, nebo za to, jak se cítí. Neříkejme  
 „Měl/a byste se radovat, že jste přežil/a“. 
 6. Neuvažujme a nejednejme tak, jako bychom všechny problémy druhých, měli  
 řešit my. 
 7. Neberme lidem jejich síly a dojem, že se o sebe dokážou postarat sami.

Stále platí, že nejúčinnější pomocí je lidský a soucitný přístup. A to nejen vůči 
lidem, kteří ze dne na den přišli o všechno, ale také vůči sobě navzájem. Těžká 
situace dopadá na nás všechny, proto buďme vůči sobě trpělivý a velkorysý. 
 Někteří z vás znáte doporučení z letadla – když se v případě krize objeví kyslíkové 
masky, nejdřív si je nasadí dospělí, kteří se pak postarají o děti a lidi, kteří si masky 
sami nasadit neumí. Tento princip platí i při pomáhání a péči o druhé – péče  
o vlastní duševní zdraví a reálné posouzení vlastních sil je podmínkou úspěšné 
pomoci. Jak tedy v této nelehké době pečovat o sebe? 
 • Nepřeceňujte své síly, pomáhejte v rámci svých možností. 
 • Dopřejte si čas na oddych, dostatečně odpočívejte.
 • Zajímejte se o své nejbližší, povídejte si s rodinou a přáteli.
 • Omezte sledování zpravodajství a čerpejte informace z důvěryhodných zdrojů.
 • Najděte bezpečný způsob, jak pomáhat druhým a zapojte se do činností v obci.

Mgr. Anna Krchňavá, odbor sociálních věcí

 sociální odbor
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radnICe InForMUje

Usnesení rady města Železný brod z 57. zasedání 
konaného dne 21. 2. 2022 
Rada města Železný brod po projednání 
 schvaluje program 57. schůze v předloženém znění a bere na vědomí kontrolu 
plnění usnesení 56. schůze 
 souhlasí s uzavřením smlouvy s Karlem Pítrem, IČO 86689169, na provedení 
veřejnosprávních kontrol ve školách, školských zařízeních a v muzeu 
 schvaluje Provozní řád pro veřejné toalety v Železném Brodě vč. otevírací doby 
(více o provozu veřejných toalet v Železném Brodě na str. 37) 
 schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 97/42R/2021 s fi Michal Zonyga,  
IČO 72940247, kterým se mění konečný termín dokončení díla na 30. 4. 2022 
 schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku pč.785 v k. ú. Žel. Brod ve smyslu 
budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční 
soustavy na dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci  
a povinnost budoucí povinné výkon těchto práv strpět, cena věcného břemene 
je 2 000 Kč + sazba DPH a schvaluje uzavření sml. na výše uvedené a dohody  
o umístění stavby č. IV-12-4021363/VB/1 s Energetická montážní spol. Liberec, s. r. o.,  
IČO 62743325
 schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
s KOLLERT ELEKTRO, s. r. o., IČO 2479035, na pozemek pč. 739 v k. ú. Chlístov  
a schvaluje uzavření dohody o úhradě příspěvku na infrastrukturu  
s MUDr. Žižkovou za účelem úhrady věcného břemene na výše uvedený pozemek 
 schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemků pč. 244/1, 289, 333/1, 387, 
390, 408, 431, 435, 439, 1216/2, 1226/1, 1227/1, 1257, 1301/1, 1309/1, 1309/2, 2640, 
3243, 3244/1, 3245, 3247, 3248, 3249, 3250, 3252, 3253, 3254/1, 3256/1, 3259/1, 3283 
vše v k. ú. Žel. Brod pro ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, ve smyslu: na dotčenou 
nemovitost umístit, provozovat, opravovat, udržovat, činit údržbu, obnovu  
a výměnu a modernizaci zařízení distribuční soustavy a schvaluje uzavření sml. 
na výše uvedené mezi dotčenými
 bere na vědomí výpověď ze Smlouvy o pronájmu nebytových prostor  
z 22. 9. 1997 od Tipsport, a. s., ke dni 30. 4. 2022 
 schvaluje pronájem pozemku pč. 476/64 o výměře 57 m2, součástí pozemku je 
stavba tech. vybavení v k. ú. Žel. Brod Tomášovi Grábovi, IČO 72756942, za cenu 
1 500 Kč/měsíc (osvobozeno od DPH) a schvaluje uzavření nájemní sml. mezi 
dotčenými na výše uvedené
 schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v Jirkov 75 pro konání akce Hasičský 
ples dne 26. 2. 2022, za cenu 1 200 Kč vč. DPH za akci pro SDH Jirkov, IČO 64668011 
a schvaluje uzavření nájemní sml. na výše uvedené mezi dotčenými
 bere na vědomí zprávu z jednání bytové komise ze dne 3. 2. 2022 
 schvaluje přidělení bytů v Žel. Brodě: 1) č. 58 o vel. 3+1, Vaněčkova 407, nájemné 
93 Kč/m2, 2) č. 48 o vel. 3+1, Vaněčkova 408, nájemné 99 Kč/m2, 3) č. 10 o vel. 
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2+1, Vaněčkova 407, nájemné 96 Kč/m2, 4) č. 45 o vel. 2+1, Jiráskovo nábřeží 717, 
nájemné 121 Kč/m2, 5) č. 41 o vel. 1+1, Na Vápence 757, nájemné 48 Kč/m2 
 souhlasí s podpisem Smlouvy č. 1200400022 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR, IČO 00020729, jejímž předmětem je poskytnutí 
příspěvku ve výši 1 121 748,34 Kč na akci VO Železný Brod – NPŽP 2021 

Zasedání Rady města Železný Brod se v ½ roku 2022 uskuteční v termínech: 4. 4., 
25. 4., 16. 5., 6. 6. a 27. 6. 2022. 

Veřejná zasedání Zastupitelstva města Železný Brod od 16.30 hodin v zasedací 
místnosti budovy „B“ MěÚ jsou v termínech: 2. 5. a 13. 6. 2022.  

 Finanční odbor 

S jarním počasím využívají obchodníci a provozovatelé restaurací chodníky 
a veřejná prostranství před svými obchody a restauracemi k vystavení zboží, 
reklamních zařízení, stojanů atd. Občané při přestavbě svého obydlí užívají veřejné 
plochy lešením, stavebním materiálem, zařízením apod. 
 Ve všech těchto případech je nutné splnit ohlašovací povinnost dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
a následně místní poplatek uhradit. V případě, že tento zábor může ovlivnit 
bezpečnost a plynulost silničního provozu, tj. reklama nebo zboží je umístěno na 
chodníku u přilehlých komunikací, je potřeba navíc zažádat na odboru dopravy  
u pana Radostného o Povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky komunikace.
 OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství je k dispozici 
na www.zeleznybrod.cz. Bližší info poskytneme osobně či telefonicky na odboru 
dopravy p. Miroslav Radostný (tel. č.: 483 333 972) a na odboru finančním p. Ivana 
Ševčíková (tel. č.: 483 333 946). 

za správce poplatku Ivana Ševčíková, FO

 odbor obecní živnostenský úřad

Ke dni 1. 7. 2008 došlo k zásadní novele živnostenského zákona v rámci, které byly 
všechny původní volné živnosti spojeny v jednu živnost s názvem „Výroba, obchod 
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Od tohoto dne 
byly původní Živnostenské listy (barevné) nahrazeny Výpisem ze živnostenského 
rejstříku a u všech podnikatelů, kteří měli volné živnosti, byla při návštěvě 
živnostenského úřadu provedena tzv. „transformace“, tedy úprava živnosti dle 
aktuálního znění živnostenského zákona. V současné době jsou však ve správním 
obvodu Obecního živnostenského úřad Železný Brod evidováni podnikatelé,  

výzva živnostníkům – jste vlastníkem živnostenského oprávnění 
vydaného před rokem 2008?
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u nichž dosud nebyla tato změna provedena. V mnoha případech se jedná  
o subjekty, které svoje podnikání již dávno ukončily a domnívají se, že jejich 
živnostenské oprávnění zaniklo.
 Živnostenský úřad vyzývá všechny podnikatele, kterým byl vydán před 1. 7. 2008 
Živnostenský list a dosud nebyl nahrazen Výpisem ze živnostenského rejstříku, aby 
se dostavili na Odbor obecní živnostenský úřad Železný Brod, náměstí 3. května 1,  
budova A, 2. poschodí, kancelář č. 306 nebo 307, kde bude na místě ověřeno, 
zda v konkrétním případě proběhla zákonem stanovená transformace, případně 
podnikatel může podat žádost o zrušení živnostenského oprávnění. Uvedená 
změna proběhne bez objednání, na místě, bez správního poplatku.
 Výše uvedené se týká i společností, a to i společností v likvidaci, kterým bylo 
živnostenské oprávnění vydáno před 1. 7. 2008 a dosud nebyla provedena 
transformace. V těchto případech je nutná osobní účast osoby oprávněné za 
společnost jednat. Živností koncesovaných ani řemeslných a vázaných se tato 
informace netýká.
 Pokud si subjekt není jistý, zda stále platí jeho živnostenské oprávnění, případně 
zda již bylo uvedeno do souladu se zněním zákona, je možno kontaktovat pracovnice 
živnostenského úřadu e-mailem nebo na tel. č.: 483 333 927, 483 333 929. Informaci 
o evidenci údajů v živnostenském rejstříku lze také zjistit na www.rzp.cz.

Monika Králová, vedoucí obecního živnostenského úřadu

 odbor životního prostředí 
Otevírací doba sběrného dvoru v dubnu je pondělí, středa, pátek: 9–18 hodin; 
úterý, čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin. 

Letos v dubnu bude v ČR opět probíhat úklidová 
dobrovolnická akce „Ukliďme Česko“. Hlavní 
úklidový den bude v sobotu 2. dubna. Sraz 
dobrovolníků v 9.15 až 9.45 hodin před budovou 
„B“ Městského úřadu v Železném Brodě. 
 Do akce se lze zapojit ve dnech i po tomto termínu. Pytle a rukavice 
můžete vyzvednout na Odboru životního prostředí od 28. března po domluvě  
s koordinátorkou akce. 
 Svoz a likvidaci sesbíraného odpadu budou zajišťovat Technické služby Železný 
Brod ve spolupráci s Městem Železný Brod. Uklizený odpad shromážděte na 
viditelných místech, ke kterým se dá dojet autem a nahlaste místo koordinátorce 
akce – Bc. Veronika Hlavová, tel.: 483 333 985, e-mail: v.hlavova@zelbrod.cz.
 Těšíme se na vaši účast

Bc. Veronika Hlavová, OŽP 

Ukliďme svět, ukliďme Česko v Železném brodě 

radnICe InForMUje
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Ve sběrném dvoře se od poplatníků do systému odpadového hospodářství města 
odebírají objemné komunální odpady v množství maximálně 50 kg na poplatníka 
a rok, přičemž hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné 
slučovat. Vyšší hmotnost odpadů je zpoplatněna dle platného ceníku.
 Dále se od poplatníků zdarma odebírají objemné komunální odpady (katalogové 
číslo 200307) 2× ročně v předem stanovených termínech bez ohledu na množství. 
Objemný odpad je odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům  
a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob, jako jsou kontejnery 
nebo popelnice. Jedná se např.: o nábytek, koberce, linolea, matrace, sedací 
soupravy apod. Jiné druhy odpadu v rámci odebírání odpadů zdarma např.: pytle 
s komunálním odpadem nebudou převzaty. Termíny jsou stanoveny na jaře a na 
podzim. 
 Jarní termín je stanoven na pátek 22. 4. (9–18 hodin) a na sobotu 23. 4.  
(9–12 hodin). Jiné druhy odpadů budou i v tomto období zpoplatněny dle platného 
ceníku.
 Odebírání odpadů zdarma bude jen od poplatníků (fyzických osob) zapojených 
do systému odpadového hospodářství v Železném Brodě. Občané jiných obcí, 
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání vše zaplatí dle platného 
ceníku. 
 Z důvodu zákonem nařízené provozní evidence bude veškerý odpad evidován 
nejen co do množství, ale i s adresou osoby, která ho dovezla. Proto žádáme občany 
o trpělivost při vyřizování administrativních záležitostí pokud najednou se dostaví 
více lidí. 

Eva Pavlatová, OŽP 

sběr velkoobjemového odpadu

V neděli 1. května se uskuteční svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 
dle časového rozpisu: Pelechov, motorest (8.30–8.40), Žb Na Vápence (8.45–8.55), 
Poštovní (9–9.10), Poříčí, Internát (9.20–9.30), Splzov (9.35–9.45), Bzí (9.50–10), 
Těpeře (10.05–10.15), Chlístov (10.25–10.35), Žb Truhlárna KRABB (10.40–10.50), 
Malé náměstí (10.55–11.10), Horecká (10.55–11.05), Hrubá Horka (12.40–12.50), 
Střevelná (12.55–13.05), Jirkov (13.10–13.20), Horská Kamenice (13.30–13.40), Malá 
Horka (13.50–14). 

Eva Pavlatová, OŽP 

svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

 Městská policie v Železném brodě 

Do našich řad hledáme nové kolegy/ně na pozici strážník/ce s nástupem  
k 1. 4. 2022. Práce v nepřetržitém provozu s nerovnoměrně rozvrženou pracovní 

nábor strážníků
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Vážení spoluobčané, 
dovolujeme si vás upozornit, že v poslední době došlo ke zvýšení trestné  
činnosti v oblasti internetové kriminality. V této souvislosti dochází např.  
k tomu, že poškozený reaguje na nabídku investic do virtuálních měn ve 
veřejné síti internet a v dobré víře vyplní elektronický formulář, do něhož zadá 
své osobní údaje vč. telefonního čísla. Ve většině případů poškození provedou  
i drobnou prvotní investici na některém investičním portálu. Poté je poškozený 
telefonicky kontaktován pachatelem, který se představí jako pracovník investiční 
společnosti. Poškozenému je sděleno, že má možnost výhodně investovat do 
nákupu kryptoměn, v průběhu hovoru je poškozený přesvědčen k instalaci různých 
programů pod legendou založení či autorizace jeho účtu a pomocí investičního 
vkladu na účet poškozeného. Dále je přesvědčen, aby sdělil své číslo platební 
karty. Poté, co poškozený program nainstaluje a pachateli umožní přístup k jeho 
počítači, tak je pomocí nátlakových a manipulativních technik přesvědčen, aby 
se přihlásil do svého internetového bankovnictví, kde pachatel následně zadává 
příkazy k převodu finančních prostředků buď na účty vedené v ČR, z něhož poté 
prostředky převede na virtuální měnu nebo z účtu poškozeného provádí převody 
na virtuální měnu rovnou a k platbám zneužívá i zjištěné identifikátory platební 
karty. Po vyčerpání účtu následně pachatel v některých případech žádá o půjčky.  

MP v lednu a v únoru zaznamenala celkem 938 událostí, z toho bylo 154 oznámení, 
z nichž 55 si vyžádalo další šetření a u 56 musel být proveden okamžitý výjezd.  
K nimž provedla MP 300 právních úkonů, 34 z nich byly přestupky, 18 případů bylo 
řešeno ve spolupráci s PČR. V souvislosti se svou činností zkontrolovali strážníci 
143 osob a asistovali u třech dopravních nehod. Ve zbytku případů se jednalo  
o žádosti o pomoc nebo o případy, které nemají trestněprávní charakter.

sstr. Pavel Hriník, velitel MP
Nepřetržitá pomoc Městské policie Železný brod 
je poskytována na mob. 602 646 188.

ze statistik Mp

 policie České republiky – obvodní oddělení Železný brod

dobou, jejíž náplní je plnění celé škály úkolů vyplývající ze zák. 553/1991 Sb.  
a dalších speciálních zákonů. Uchazeči o toto zaměstnání musí splňovat podmínky 
dle zák. 553/1991 Sb.: § 4. 
 Zájemci, splňujete-li podmínky zveřejněné na www.zeleznybrod.cz, zasílejte 
přihlášky k náboru vč. příloh na: MP Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22 
Železný Brod. Obálku označte „Nábor MP neotvírat“. Přihlášku lze doručit i osobně 
na podatelnu MěÚ Železný Brod. Více o náboru vám poskytne velitel MP sstr. Pavel 
Hriník: e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz, mob.: 724 132 179.

radnICe InForMUje
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Vzhledem k výše uvedenému apelujeme na občany, aby na tyto různé poptávky 
nereagovali a nikomu nesdělovali své osobní údaje a údaje o svém bankovním 
účtu či platební kartě a telefonický hovor neprodleně ukončili.

nprap. Eliška Havrdová, okrskář města

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 dubnu je otevřeno dle běžné otevírací doby, tedy po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin, 
so 9–16 hodin. Zavřeno bude v termínu 15.–18. 4. vč. z důvodu velikonočních 
svátků.

služby: kopírování (černobílé i barevné, max vel. A3), tisk (z e-mailu, z flash), 
scanování, laminace, kroužková vazba, výlep plakátů, prodej suvenýrů, poštovních 
známek a turistických map, vyhledávání jízdních spojů, výdej pytlů na třídění odpad 
(plat, PET, tetrapak a kov), prodej a výdej pytlů na směsný odpad, prodej EKO tašek 
na třídění, kontaktník zaměstnanců MěÚ Železný Brod a zdravotnických zařízení.

Turnovsko v akci a další periodika

smuteční oznámení

rychlosoutěže na Fb Iks Železný brod

Pravidelně 1× za 14 dní jsou u nás k dostání noviny Turnovsko v akci, které 
poskytují zpravodajství a publicistiku z Turnovska, Českého ráje a Libereckého 
kraje. TvA vychází ve čtvrtek ve dnech 7. a 21. 4., 5. a 19. 5., 2., 16. a 30. 6. – k dostání  
v TIC Železný Brod jsou až v pátek. Mimo jiné u nás získáte i další periodika, např.: 
KAM po Česku, Kamelot, TIM, Český ráj v akci. 

Na tržnici v Železném Brodě byla na častou žádost obyvatel Jiráskova nábřeží 
umístěna za stávající vitríny nová vitrína na smuteční oznámení. Aktuálně je  
v Železném Brodě pět míst na výlep parte, a to: u Penny, u kostela, u DPS, Na 
Vápence a na tržnici. Výlep probíhá zdarma v den obdržení smutečního oznámení 
v TIC Železný Brod.  
 Sepsání pohřbu a vystavení smutečních oznámení, správu, evidenci a poplatky  
z hrobových míst zajišťuje Božena Potocká v budově Internátu na Poříčí v Železném 
Brodě (Příčná 350). Více na tel. č.: 483 390 886.

Novinkou letošního roku jsou Rychlosoutěže o zajímavé ceny, které budeme 
nepravidelně vyhlašovat po celý rok na našem Fb. Staňte se fanouškem Fb IKS 
Železný Brod a žádná rychlosoutěž vám neunikne. Navíc se vždy včas dozvíte 
spoustu aktualit z kultury a dění v našem městě.

9



InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 

zveme na tyto akce

velIkonoČní FarMÁŘskÉ TrHY

CesTovaTelskÁ pŘednÁŠka

HrÁTkY s paMĚTí

oldIes pÁrTY – We all

volIÉra a koMpress

MeT opera a baleT – přímé přenosy

Harlej

Náměstí 3. května v Železném Brodě se v sobotu 9. 4. v 10 hodin zaplní stánky 
s nejrůznějšími jarními dekoracemi a zbožím. Na pódiu bude od 10.30 hodin 
kulturní program, který v 17 hodin zakončíme vyhlášením vítěze Nejchutnějšího 
velikonočního mazance. Své mazance můžete do soutěže registrovat do 4. 4.  
v TIC Železný Brod. Podrobný program byl uveden na obálce březnového 
zpravodaje.

Cestovatel, průvodce, fotograf a publicista David hainall při své asijské cestě přes 
Turecko, Rusko, Mongolsko, Nepál, Bhútán, Myanmar (Barma) a Srí Lanku „Všude 
potkal lidi a zvířata“. Přijďte se v pondělí 25. 4. od 18 hodin do KC Kina Železný 
brod přesvědčit o tom, že každá země je jiná, ale všude potkáme skvělé, báječné  
a usměvavé lidi, krásné hory a unikátní divokou přírodu. 

Sociálně-aktivizační služba pro seniory aneb trénink paměti s lektorem Zdeňkem 
Chourou, pracovníkem v sociálních službách a členem České alzheimerovské 
společnosti, se v DPS Železný Brod (ul. Obránců míru) uskuteční 12. 4., 10. 5.,  
14. 6., 12. 7., 16. 8., 13. 9., 11. 10., 15. 11., 6. 12. 2022 vždy od 10 hodin. Dobrou 
náladu a tužku s sebou. 

DJ Aleš Mastník a DJ Jarda Hoření budou v sobotu 9. dubna od 20 hodin v sokolovně 
na Hrubé Horce mixovat hity z let 90´, 00´a 10´. Tak si přijďte „zatrsat“…

Přijďte si v pátek 22. dubna od 19 hodin do sokolovny v Jílovém poslechnou 
železnobrodskou kapelu Franty Dědečka „Voliéra“ a kapelu Kompress ze Smržovky.

Zajišťujeme prodej vstupenek na MET operu a balet do kina Jitřenka v Semilech. 
opera od 18.45 hodin: 7. 5. G. Puccini: Turandot, 21. 5. G. Donizetti: Lucie  
z Lammermooru, 4. 6. B. Dean: Hamlet. Cena 350 Kč. balet od 16 hodin: 1. 5. 
Faraonova dcera. Cena 300 Kč. Ceny vždy vč. dopravy zpět po skončení přenosu.  

V sokolovně Bozkov se v sobotu 16. 4. od 20 hodin rozezní tóny rockové hudby 
v podání kapely Harlej. Předkapela Hanz´s Fuckers. Vstupenky za předprodejní 
cenu 490 Kč v prodeji v TIC Železný Brod. Více www.obecbozkov.cz.
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ŽeleznobrodskÉ pÁlení ČarodĚjnIC

krajeM ČeskýCH sklÁŘŮ – poCHod alŠovICe

leTní sCÉna na zÁMkU sYCHrov 

Město Železný Brod, SDH Železný Brod, RC Andílek Železný Brod a Faking Booking 
srdečně zvou v sobotu 30. dubna od 18 hodin na hasičské hřiště v Železném Brodě. 
V programu: malování na obličej, dílničky, dětský koutek a disco s DJ Kubeshem  
a MC Petrajsem. Ohníčky na vuřtíky zajištěny. Po setmění bude zapálena velká vatra 
s čarodějnicí, za kterou patří veliké díky dětem ze SVČ MOZAIKA Železný Brod. 

V sobotu 30. dubna pořádá T. J. Sokol Alšovice, turistický oddíl XLVI. ročník 
dálkového a turistického pochodu.  
Program: pátek 29. dubna – ubytování, občerstvení, výčep 
sobota 30. dubna
 • prezentace účastníků v sokolovně Alšovice
 • start na trasy: (startovné 30 Kč, 20 Kč jen trasa 6 km) v 6–8 hodin – 50 km pěší;  
   v 6–10 hodin – 50 km cyklo; v 7–10 hodin – 6 km, 11 km, 13 km, 28 km
 • večerní posezení a hudba u sokolovny v Alšovicích
stravování: po celou dobu pochodu je zajištěno občerstvení – kuchyně, udírna  
a výčep v sokolovně Alšovice, dále na vybraných kontrolách drobné občerstvení, 
po pochodu zajištěno občerstvení až do večera
Další informace: J. Pulíček (723 063 442, 483 368 402), D. Pulíčková (602 345 402,  
483 368 400), e-mail: krajemceskychsklaru@farmapencin.cz.
 Těšíme se na vaši účast.

Městské divadlo Mladá boleslav 
Hra Saturnin (24.–25. 6.), hra Zdravý nemocný (30. 6.–2. 7.) – začátek vždy ve 20.30 
hodin. Více na www.mdmb.cz
Kultura pod hvězdami
Muzikálová představení: Děti ráje (15. 7.), Rebelové (16. 7.) a Kleopatra (17. 7.) – 
začátek vždy ve 20 hodin. Více na www.kulturapodhvezdami.cz 

MĚsTskÉ dIvadlo Železný brod

Na představení vstupenky v TIC Železný Brod stále pouze rezervujeme. Týden před 
akcí posíláme SMS s aktuální informací o konání či zrušení představení. Vstupenky 
se prodávají v den konání akce na pokladně 30 minut před začátkem. Prosíme, 
mějte připravenou hotovost odpovídající výši vstupenek! 
 Připomínáme, že již neplatí žádná opatření týkající se Covid-19. Přijďte se 
tedy do divadla pobavit a užít krásný večer. Návštěvou podpoříte činnost herců. 
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MĚsTskÁ GalerIe vlasTIMIla radY Železný brod 

MĚsTskÉ dIvadlo Železný brod

11. 4. od 18.30 hodin: J. Gould-Bourn: Když panda tančí – nové LiStOVáNí  
s Lukášem Hejlíkem a Pavlem Oubramem, vstupné: 280 Kč

22. 4. od 19 hodin: božský řízek (Nakafráno Turnov) – Pět naprosto rozdílných žen 
se jednoho dne sejde v pokročilém stavu v porodnici a... hra divákovi poodhaluje 
zákoutí ženské duše, tentokrát zákoutí duší žen „vylehávajících“ těhotných, žen 
prostých i tajemných s cílem diváka pobavit a rozesmát. Autorská komedie napsaná 
ženami o ženách a nejen pro ženy. Přijďte zjistit, co se stane, když se představy, 
naděje a sny střetnou s realitou všedního dne. Představení vás humorně provede 
všemi fázemi ženského života. A že nevíte, kdo jsou vylehávačky a proč je řízek 
božský? Tak se račte přijít podívat… Vstupné: 200 Kč

v dubnu hrajeme

připravujeme na květen

Věříme, že se opět divadlo stane centrem zábavy a herci se u nás nebudou bát. Na 
poslední představení Tak krátký čas na život přišlo pouze 30 diváků. Je to sice již  
o polovinu více než v prosinci, ale i tak v prostoru, který je určen pro 300 diváků, 
je tento počet zcela nepatrný.

7. 5. od 19 hodin: Dámská šatna (DS Tyl Železný Brod) – premiérové představení, 
vstupné: 80 Kč
 17. 5. od 10.30 hodin: o balynce, dobrém štěněti – Hudební divadlo Dětí Karlovy 
Vary, vstupné: 40 Kč
 19. 5. od 19 hodin: Jean-Luc Lemoine: Láska a párečky (VIP Art Company) – 
Komedie o tom, co vše se semele, když si uděláte grilovačku se svými Ex. V hlavní 
roli Jan Révai, Karel Zima, Jarmil Škvrna, Ernesto Čekan a Kateřina Janečková. 
Vstupné: 350 Kč

V dubnu je otevřena od pondělí do soboty vždy v čase 9–16 hodin. Otevírací doba je 
shodná s otevírací dobou TIC Železný Brod.

FoTosoUTĚŽ brodY v brodĚ

Výstavu fotografií z 9. ročníku soutěže si v Železném Brodě budete moci prohlédnout 
v termínu 4. 4.–7. 5. na neobvyklém místě. Vítězné fotografie jsou nainstalovány na 
půdě budovy radnice „A“. Na prohlídku jsou vyčleněny prohlídkové hodiny, a to 
každé v pondělí v čase 13–16 hodin a vždy ve středu v čase 10–12 hodin. Mimo to 
bude výstava přístupná na požádání v TIC Železný Brod. Doporučujeme k návštěvě 
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MĚsTskÁ GalerIe vlasTIMIla radY Železný brod 

využít středy 4. 5., kdy se koná akce Otevřená radnice a v půdních prostorách bude 
zpřístupněn i nově zrestaurovaný stroj věžních hodin.

salon vII
Na letošním ročníku výstavy Salon bylo k vidění 123 exponátů od 83 autorů.  
V anketě o nejlepší dílo bylo rozdáno celkem 111 hlasů. 
 S 15 hlasy vyhrála Tereza Mušková Olivová, druhé místo obsadila výtvarná 
skupina Nevzdělanci s 8 hlasy a na třetím místě se umístila Marie Václavíková se 
sedmi hlasy.
 Devátý ročník výstavního projektu Salon se v Městské galerii Vlastimila Rady 
uskuteční 18. 2.–25. 3. 2023.

pĚT HvĚzd na poUŠTI
S ohledem na velikonoční svátky bude výstava přístupná pouze do 14. 4. 2022. 
Děkujeme za pochopení.
 Historie, obnova a současnost kaple sv. Jana Nepomuckého. Pamětníci si mohou 
osvěžit své vzpomínky a mladší generace se může seznámit s historií nedávnou. 
 Všichni se můžeme těšit na blížící se pouť 14. 5. 2022, kterou nám snad už nic nezhatí.

100 leT skaUTInGU v ŽeleznÉM brodĚ
vernisáž 22. 4. od 17 hodin, výstava potrvá do 30. 4. 2022

připravujeme výstavy
květen – Bára Křivská, Lada Semecká a Stanislav Müller – Rukopis tvaru (skleněné 
objekty)
léto – Skleněná šatna... aneb modely z módních přehlídek Made in Jablonec  
(V rámci této výstavy budou probíhat sklářské, bižuterní a jiné řemeslné workshopy. 
Máte-li zájem o zajištění řemeslného workshopu, neváhejte nás kontaktovat na 
e-mailu: galerie@zelbrod.cz.)

kC kIno Železný brod

Vážení diváci,
rád bych hned na úvod poděkoval vám všem, kteří znovu začínáte chodit do kina 
po dlouhém pandemickém období. Roušky a respirátory jsme před nedávnem 
odložili, a to se začalo podepisovat na zvyšujícím se počtu právě vás – diváků. Vaše 
hojnější účast se projevila např.: na filmech Uncharted či Betlémské světlo, proto 
je budeme reprízovat v měsíci dubnu. Nedávno se nám rozšířil prostor foyer po 
ukončení provozu sázkové kanceláře, ve kterém teď můžete posedět před začátkem 
představení. Vyberte si z dubnového programu a případně rezervujte sedadlo či 
gauč na info@kinobrod.cz nebo na Fb. Těšíme se na vás!

Jan Jelínek, vedoucí KC Kina ŽB

13



kC kIno Železný brod

2. 4. od 15 hodin jeŽek sonIC 2 

2. 4. od 19.30 hodin aMbUlanCe 

5. 4. od 19.30 hodin na CesTĚ

6. 4. od 18.15 hodin (ne)srozUMITelnosT jUsTICe  

Usa 2022 | dětské | 130 Kč | 122 min.
Superrychlý ježek je největší videoherní legenda. V patách s neúnavným 
pronásledovatelem Dr. Robotnikem a věčně naštvaným ježurou  Knucklesem se 
vrací na plána kin.
 hrají: Jim Carrey, James Marsden ad., režie: Jeff Fowler

Usa 2022 | akční | premiérové | 140 Kč | 136 min. | nepřístupný do 15 let  
v původním znění s českými titulky
Měla to být jednoduchá bankovní loupež, ale nic nešlo podle plánu, a tak dva lupiči 
ujíždějí před policií ulicemi Los Angeles v ukradené sanitce. 
 hrají: Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzáles ad., režie: Michael Bay

Írán 2021 | drama | dobré | 130 Kč | 93 min. | v původním znění s českými titulky
Na první pohled obyčejný rodinný výlet. Ve skutečnosti však cesta plná rozmíšek, vtípků 
a úsměvů má zneklidňující směr, o kterém se dozvídáme jen z drobných náznaků.
 hrají: Hassan Madjooni, Amin Simiar ad., režie: Panah Panahi

Více o besedě s paní JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D. na str. 30.

1.4. od 19.30 hodin znÁMí neznÁMí
ČR 2022 | komedie | premiérové kino | 140 Kč | 95 min. | nevhodný do 12 let
I ti, které dobře známe, pro nás mohou být naprostými cizinci. Stačí, když se během 
jednoho večera jen tak pro zábavu rozhodnou sdílet všechny zprávy a hovory ze 
svých mobilů. 
 hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, ad., režie: Zuzana Marianková

v dubnu přijďte do kina na

8. 4. od 19.30 hodin beTlÉMskÉ svĚTlo 

ČR 2022 | komedie | repríza | 130 Kč | 99 min. | nevhodný do 12 let
Spisovateli Karlu nejde psaní jako dřív a postavy z nedokončených povídek vylézají 
na světlo, kde se dožadují stejně jako manželka jeho pozornosti.
 hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová ad., režie: Jan Svěrák
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9. 4. od 19.30 hodin MorbIUs
Usa 2022 | akční/sci-fi | premiérové | 130 Kč | 108 min. | nevhodný do 12 let  
český dabing
Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem zachránit 
druhé se Michael rozhodne k zoufale riskantnímu činu, který přinese lék, jenž je 
však dost možná nebezpečnější než sama smrtelná choroba.
 hrají: Jared Leto, Adria Arjona, Jared Harris ad., režie: Daniel Espinosa

15. 4. od 19.30 hodin vYŠeHrad: FYlM 

16. 4. od 15 hodin zloUnI

12. 4. od 19.30 hodin belle

ČR 2022 | komedie | premiérové | 140 Kč | 103 min. | nepřístupný do 15 let 
Lavi je stejný jako v seriálu, jen mu život přináší nová dobrodružství a mnohá 
překvapení, která z něj dělají ještě dospělejšího Laviho.
 hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař ad., režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek

Usa 2022 | animovaná komedie | dětské | 130 Kč | 100 min. 
Zlý vlk, žralok, piraňa, jedovatý had a tarantule se rozhodnou páchat dobro, což se 
ukáže jako hravá variace na Dannyho parťáky.
 režie: Pierre Perifel

Japonsko 2021 | animovaný | dobré | 110 Kč | 122 min. | v původním znění  
s českými titulky
Dva světy, japonská vesnice a virtuální svět, naprosto rozdílné a přesto bytostně 
propojené, ve kterém se Suzu mění v Belle, znovu nachází svůj hlas a díky písním 
plným toho nejupřímnějšího citu se stává hvězdou „U“.
 režie: Mamoru Hosoda

16. 4. od 19.30 hodin FanTasTICkÁ zvíŘaTa: brUMbÁlova TajeMsTví

Usa 2022 | rodinný/fantasy/dobrodružný | premiérové kino | 130 Kč | 143 min. 
český dabing
Profesor Albus Brumbál ví, že mocný temný kouzelník je na cestě převzít moc 
nad kouzelnickým světem, tak pověří magizoologa Mloka Scamandera, aby vedl 
neohrožený tým na nebezpečné misi.
 hrají: Mads Mikkelsen, Jude Law ad., režie: David Yates

15



19. 4. od 10.30 hodin lÁska na ŠpIČkÁCH
ČR 2021 | komedie/romantický | seniorské kino | 60 Kč | 103 min.
Dramatická krajina Broumovska koresponduje s náladami hlavní hrdinky Terezy, 
bývalé primabaleríny Národního divadla, která po úrazu skončila kariéru profi 
tanečnice a přestěhovala se s manželem Petrem a dcerou na opuštěný mlýn, který 
zdědila po babičce.
 hrají: Vica Kerekes, Ondřej Veselý ad., režie: Petr Zahrádka

19. 4. od 19.30 hodin nIC k sMíCHU

22. 4. od 19.30 hodin po ČeM MUŽI ToUŽí 2

23. 4. od 15 hodin jeŽek sonIC 2

Norsko 2021 | komedie/drama | dobré kino | 110 Kč | 100 min. | v původním znění 
s českými titulky 
Kasper úspěšný stand-up komik, je propuštěn a přijde o své pravidelné vystoupení. 
Ještě téhož večera ho opustí přítelkyně. Aby toho nebylo málo, je pozván k lékaři, 
kde zjistí, že má nevyléčitelnou rakovinu.
 hrají: Odd Magnus Williamson, Sara Khorami ad., režie: Petter Naess

ČR 2022 | komedie | premiérové kino | 140 Kč | 95 min.  
Irena Kopáčová se živí jako vztahový poradce, i když sama má partnera, který 
ji podvádí. Až se její averze vůči mužům vystupňuje a ona po dvou lahvích vína 
prohlásí, že chce být muž. Druhého rána se probudí a zjistí, že se jí noční přání 
vyplnilo.
 Hrají: Jiří Langmajer, Anna Polívková ad., režie: Rudolf Havlík

Usa 2022 | komedie | dětské | 120 Kč | 122 min.
Superrychlý ježek je největší videoherní legenda. V patách s neúnavným 
pronásledovatelem Dr. Robotnikem a věčně naštvaným ježurou  Knucklesem se 
vrací na plána kin.
 hrají: Jim Carrey, James Marsden ad., režie: Jeff Fowler

23. 4. od 19.30 hodin UnCHarTed

Usa 2022 | akční/dobrodružný | repríza | 100 Kč | 115 min. | český dabing
Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea našel stopu k prokleté 
zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za zády se mu 
náhle objeví zákeřní konkurenti.
 hrají: Tom Holland, Antonio Banderas ad., režie: Ruben Fleischer

kC kIno Železný brod
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25. 4. od 18 hodin vŠUde jseM poTkal lIdI a zvíŘaTa

26. 4. od 19.30 hodin podIvnĚjŠí neŽ rÁj

29. 4. od 19.30 hodin pansTví doWnTon: novÁ Éra

30. 4. od 15 hodin velký Červený pes ClIFFord

30. 4. od 19.30 hodin seveŘan

Více o cestovatelské přednášce Davida Hainalla na str. 9.

Usa, Německo 1984 | komedie/drama/road movie | dobré kino | 100 Kč | 89 min. 
nevhodný do 12 let | v původním znění s českými titulky 
Poameričtěný emigrant Béla „Willie“ Molnár není pyšný na své kořeny a nemá 
velkou radost, když ho navštíví jeho šestnáctiletá maďarská sestřenice. Pochopí 
však, že mají společného více, než si myslel. 
 hrají: John Lurie, Eszter Balint ad., režie: Jim Jarmusch

UK, Usa 2022 | drama/romantický | premiérové | 130 Kč | 125 min. | nevhodný do 
12 let | v původním znění s českými titulky 
Z babiččiny skříně se vyvalí kostlivec v podobě dávného románku s jedním francouzským 
šlechticem, který má nečekané důsledky pro celou rodinu Crawleyových a jejich služebnictvo.
 Hrají: Maggie Smith, Michelle Dockery ad., režie: Simon Curtis

Usa 2021 | komedie | rodinné kino | 100 Kč | 96 min. | český dabing
Emily si pořídí štěně, ze kterého se přes noc stane obrovský hafan. V bytě je takový 
pes nepraktický, jenže Emily ho zbožňuje.
 hrají: Darby Camp, Jack Whitehall ad., režie: Walt Becker

Usa 2022|  historický/akční | premiérové kino | 130 Kč | 136 min. | nepřístupný 
do 15 let | v původním znění s českými titulky  
Kam až bude mladý vikingský válečník ochoten zajít, aby pomstil vraždu svého otce? 
 Hrají: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Björk ad., režie: Robert Eggers

Prodej stánkových míst na Železnobrodský jarmark (10.–12. 6.) bude v úterý 
12. 4. od 8 hodin v TIC Železný Brod. Prodávají se místa pouze v ul. Obránců 
míru. Zbylá místa bude možné zakoupit přes internet od 19. 4. 2022.
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MĚsTskÉ MUzeUM v ŽeleznÉM brodĚ 

Muzeum vydalo novou publikaci 
O funkci a účelu muzeí jsem na stránkách zpravodaje 
psala již dříve. Nyní bych ráda zmínila, že muzeum nejen 
shromažďuje a uchovává hmotnou paměť regionu, ale  
i tu duchovní. Otázkou cti muzejních pracovníků je 
pak duchovní paměť regionu i posilovat. Proto jsme 
vydali novou propagační publikaci s názvem „Cesta do 
krajiny skla“, jejímž cílem je posílit duchovní odkaz kraje  
a připomenout výjimečnost zdejšího sklářství. Protože 
si vážíme jedinečnosti Železnobrodska, chtěli jsme, aby  
i tato publikace byla jiná a jedinečná. Tělem publikace je 
netradiční esejistický text, který je doplněn autorskými 
ilustracemi. Ač se jedná o poměrně drobnou publikaci, máme z ní velkou radost. 
 Publikace je určena nejen návštěvníkům muzea, ale všem, kteří se zajímají  
o Železnobrodsko a jeho sklářskou tradici. Nechť i vás „Cesta do krajiny skla“ potěší 
a přivede do muzea vás, vaši rodinu, kamarády a známé ze širokého okolí, protože 
pouze u nás je publikace k dostání. Budeme se těšit!

Mgr. Lenka Jůnová, pracovnice muzea

Návštěvní doba pro obě expozice v dubnu je (sklářská – Novinky ve sbírce skla, Letní 
sklářská dílna 2021): sobota–neděle, 9–12 a 13–16 hodin.  

VeLiKoNoČNÍ JaRMaRK Na běLišTi   
8.–10. dubna (pátek–neděle vždy v čase 9–17 hodin)

Srdečně vás po delší odmlce zveme do prostor roubeného stavení, které se promění 
v prodejní galerii řemeslných výrobků, jarních dekorací a velikonočního zboží. 
Ke spolupráci na akci byly opět přizvány místní organizace – Spolek zdravotně 
postižených, RC Andílek, SVČ Mozaika i ZUŠ, které přispějí svou troškou do mlýna. 
Paní Iva Dobiášová předvede tvorbu šperků z minerálů a skleněných vitráží. Chybět 
nebude ani občerstvení v podobě koláčů, mazanců, jidášů, beránků, teplého moštu 
a Bělišťáku.
 Můžete se také těšit na doprovodný program v domě i před domem. V pátek od 
16 hodin vystoupí žáci ze swingového orchestru ZUŠ pod vedením Rudy Müllera. 
O výtvarné dílny pro děti se po celou dobu trvání jarmarku postará SVČ Mozaika  
a RC Andílek, v pátek také Lenka Hřibová ze spolku Semínko země. V sobotu od  
14 hodin bude odehrána pohádka Rudy Hancvencla „Hvězdné války“. 
 Novinkou bude koncert smyčcového dua Yellow nazvaný „Keltské jaro“, který 
proběhne v neděli dle počasí buď před domem nebo v půdních prostorách. Yellow 
duo tvoří Michaela Krejčová Vitáková a Pavla Mazancová, dvě profesionální 
muzikantky působící v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu a Pražském 
filmovém orchestru, které se vedle klasické hudby věnují i žánrům jako je jazz, 
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irská hudba či filmová a populární hudba. Poslední den jarmarku se ponese  
v duchu keltské hudby. Přijďte se nechat unést libými tóny houslí a violoncella přes 
skotská vřesoviště až do irské krčmy!
 Podrobnější program na www.muzeumzb.cz a Fb/Městské muzeum v Železném 
Brodě.

Kateřina Řezníková, pracovnice muzea

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

David Řeřicha, pracovník muzea

Představování významných někdy i téměř zapomenutých osobností našeho města 
pokračuje. V dubnu si připomeneme život Josefa Umlaufa (* 19. 5. 1800 Železný 
Brod, † 4. 10. 1869 Český Dub).
 Josef se narodil v Železném Brodě čp. 216, jako syn lékaře Ignáce Umlaufa, který 
zde byl v roce 1784 ustanoven městským lékařem. Po absolvování gymnázia v Jičíně, 
studoval v Praze a při tom byl současně písařem u rytířského řádu Křížovníků  
s červenou hvězdou.
 V roce 1821 vstoupil dobrovolně do armády a stal se kadetem u dělostřelců  
v Českých Budějovicích. Postupně byl povýšen na vyššího ohňostrojiče, poručíka, 
nadporučíka a při svém předčasném odchodu do výslužby pro nemoc v roce 1848, 
byl jmenován setníkem (kapitánem) dělostřelectva. Během své vojenské kariéry 
sloužil také v Praze, Veroně, Miláně a Padově.
 Na začátku roku 1849 se vrátil do Železného Brodu, kde bydlel u své matky  
a příbuzných v čp. 146. Josefa Umlaufa pravděpodobně napadla myšlenka sepsat 
železnobrodské dějiny již před návratem do svého rodiště, protože první z jeho 
zápisů v městské Pamětní knize je datován již k 30. květnu 1848. Tato mohutná 
kniha o rozměrech 30 × 41 × 11 cm a o obsahu přes 1 200 stran byla pořízena již po 
vydání Zákona o pamětních knihách obecních z roku 1835, ale do té doby zůstala 
stále čistá a čekala na svého kronikáře. Josef Umlauf na více než 400 stranách 
popsal velmi podrobně a kriticky historii našeho města od jeho prvopočátků až po 
rok 1852. Významný kronikář František Sochor vyhodnotil kroniku Josefa Umlaufa 
takto: „Třebaže mezi události odehrávající se v Železném Brodě často míchá – zvláště ve 
své současnosti – i méně významné události odjinud, případně se ze široka rozepisuje  
o sobě a svých příbuzných, přece jen jeho zápisy jsou nesmírně hodnotné, naprosto 
spolehlivé a přesné. Proto je to historický pramen prvořadého významu pro železnobrodské 
dějiny. Záznamy tří kronikářů, kteří ho v psaní kronik následovali (železnobrodský kupec 
J. F. Ringhoffer, učitelé Josef Šimon a Emil Kalfus) nečiní však dohromady ani desetinu 
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Fotografie bělských předáků asi v roce 1860, kronikář Josef Umlauf (č. 2) Okresní 
muzeum Doksy se sídlem Bělá pod Bezdězem

toho, co napsal do kroniky Josef Umlauf, který vykonal práci velikou z vlasteneckého 
nadšení a z lásky ke svému městu.“
 V roce 1852, po smrti své matky, odešel Umlauf ze Železného Brodu do Bělé 
pod Bezdězem, kde se též zabýval městskou historií. Některé jeho práce byly 
uveřejněny v časopisech „Památky archaeologické a místopisné“ a „Boleslavan“.  
V roce 1860 přeložil „Zásady strategie“ arciknížete Karla Ludvíka a o dva roky 
později je vydal tiskem v Mladé Boleslavi. V rukopise zůstal „Dějepis města Bělé 
u Bezděze“ a spis „O staročeském puškařství a umění dělostřeleckém“, které jsou 
uloženy v knihovně Národního muzea v Praze.

Josef Umlauf zemřel 4. října 1869 v Bělé pod Bezdězem. Ferdinand Šimáček  
v Pamětech města Bělé pod Bezdězem vydaných v roce 1937 tvrdí, že byl pohřben 
na starém hřbitově u farního kostela Povýšení sv. Kříže, kde se pohřbívalo do roku 
1916. Po necitlivých zásazích na přelomu 50. a 60. let 20. století zde zůstala jen část 
původních náhrobků, poté hřbitov pustl, hroby se propadaly... takže dnes přesně 
nevíme, kde byl Josef Umlauf pohřben.

David Řeřicha, pracovník muzea

MĚsTskÉ MUzeUM v ŽeleznÉM brodĚ 
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MUzeUM a GalerIe deTesk Železný brod

MUzeUM soCIalIsTICkýCH vozŮ Železný brod

otevřeno: květen–říjen: út–ne v čase 10–16 hodin
Srdečně zveme na slavnostní zahájení sezóny 2022, které se uskuteční v sobotu 30. 4. od 10 
hodin. Představena bude nová expozice, která vás provede motorismem východního bloku 
50.–80. let. Vystaveny jsou motocykly a osobní i nákladní vozy z mnoha zemí východní Evropy. 
Nechte se zlákat k návštěvě našeho muzea a přeneste se na československé silnice 
2. poloviny minulého století. Více na www.socialist-motorgate.cz.

za představenstvo muzea Pavel Kadaš

Miloslav Klinger – Půlměsíc, 
plastika z modré skloviny z r. 1984

otevřeno: denně 9–17 hodin
Do 3. dubna máte poslední možnost zhlédnout výstavu „Milan Metelák – Malířské 
dílo“. 

Jednu z nejrozsáhlejších kolekcí autorských děl sklářských výtvarníků ve sbírkách 
muzea DETESK představují skleněné plastiky Miloslava Klingera (1922–1999).
 V současnosti je jich vystaveno 26 a poskytují kompletní obraz o umělcově 
tvorbě v této oblasti. Od křišťálových, hutně tvarovaných plastik druhé poloviny  
50. let přes broušené a tesané sochy let sedmdesátých až po předtvarovaná, broušená  
a leštěná díla z barevných sklovin, vytvořena po roce 1980.
 Miloslav Klinger se narodil v Hrubé Horce 
u Železného Brodu 10. ledna 1922. Ke stému 
výročí jeho narození připravuje galerie DETESK 
v průběhu letních měsíců retrospektivní výstavu, 
kompletně složenou z prací, které nejsou součástí 
sbírky muzea DETESK. Výstava se zároveň ve 
dnech 17. a 18. září stane významnou součástí 
letošních železnobrodských oslav sklářského 
řemesla, Skleněného městečka.

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych se omluvil za chybu, kterou jsem udělal v článku o Františkovi 
Balatkovi v Železnobrodském zpravodaji 2/2022. Chybně jsem tvrdil, že František 
Balatka zemřel 27. února 1945. Správný údaj je 17. února 1945. Chyba mě moc mrzí 
a doufám, že se podobných chyb příště vyvaruji. Děkuji vám za pochopení. 

David Řeřicha, pracovník muzea
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MĚsTskÁ knIHovna Železný brod 

vyhodnocení čtenáře roku 2022

z knižních novinek pro dospělé čtenáře nabízíme

v dubnu připravujeme tyto akce

Knihovny v březnu tradičně oceňují své největší čtenáře – tentokrát jsme hledali 
nejvěrnější čtenáře, kteří nejvíce využívali naše služby i přes covidová omezení.  
V naší knihovně jsme vyhodnotili jako největší čtenářku za uplynulý rok paní 
Milanu Vilušínskou se 176 přečtenými knihami a z dětí Jana Sebastiana Muciňa 
s 232 výpůjčkami (sice šlo většinou o komiksy, ale i tak je to na osmiletého kluka 
úžasný výkon). Gratulujeme jim a přejeme, ať jim záliba ve čtení stále zpříjemňuje 
život.

Celeste Ng: ohníčky všude kolem – Do středostavovského zbohatlického předměstí 
Clevelandu se přistěhuje nekonformní fotografka s dospívající dcerou a střetnutí  
s okolním prostředím nevyhnutelně směřuje ke katastrofě.
James Gould-bourn: Když panda tančí – Tragikomický příběh o zármutku a odrazu 
od životního dna. (poz. redakce: LiSToVáNí touto knihou s Lukášem Hejlíkem  
a Pavlem Oubramem můžete vidět v divadle v Žel. Brodě 11. 4. od 18.30 hodin.)
Táňa Keleová-Vasilková: slzy a smích – V románu oblíbené slovenské autorky se 
protínají osudy dvou žen a slzy a smích se v nich střídají, tak jako v životě nás všech.
Martin Groffa: Člověk za oponou – Novináře Marka „Terence“ Vráze osloví  
s nabídkou exkluzivních informací o podsvětí doživotně odsouzený dvojnásobný 
vrah zvaný Rys. Chce, aby Terence objasnil nedávnou smrt jeho bratra Fritze, 
kterou policisté odložili jako sebevraždu.
Tomáš Padevět: Carmen: skutečný život hany hegerové – Podrobně zpracované 
životní osudy naší nejlepší šansoniérky.

1. 4. Noc s andersenem – tradiční pohádkové nocování na počest 217. narozenin 
světového pohádkáře (pro členy čtenářského klubu)
12. 4. Závěrečná přednáška letního semestru VU3V – České dějiny a jejich 
souvislosti (pro přihlášené účastníky)
13. 4. od 14 hodin hravé trénování paměti s lektorkou Jiřinou Ziklovou
22., 29. 4. a další tři pátky v květnu od 9 hodin Kurz ovládání počítače pro 
seniory (dokončení covidem přerušeného kurzu z minulého roku – pro původně 
přihlášené uchazeče)
24. 4. od 17 hodin – Pohádkové nedělní odpoledne s Lenkou Hřibovou ke Dni 
Země – pro rodiče s nejmenšími dětmi v rámci projektu Bookstart
 Plánujeme také pravidelná čtvrteční dopolední setkání v knihovně pro ukrajinské 
maminky s dětmi – s výtvarnou dílničkou a pohádkami.
 Těšíme se na vás v běžné otevírací době od úterý do pátku vždy v čase  
9–17.30 hodin.

Dana Hudíková a Barbora Vymazalová

Jiráskovo nábřeží 737 (kontakty: e-mail: knihovna@zelbrod.cz, tel. č.: 483 389 123)
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zápisy do mateřských a základních škol pro školní rok 2022/2023

lyžařský kurz na kozákově 14.–18. února

Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 se na ZŠ Školní  
a ZŠ Pelechovská uskuteční 5.–6. 4. v čase 14–17 hodin. Zapisují se děti, které do 
31. srpna 2022 dovrší šestý rok věku a děti s odkladem. Více na www.zs-skolni.cz  
a www.zspelechovska.cz. 

Zápis do mateřských škol zřizovaných Městem Železný Brod, tj. MŠ Koníček 
(Stavbařů), MŠ Na Vápence a MŠ Slunečná proběhne v úterý 3. května od 9 do  
15.30 hodin. Povinně se do MŠ zapisují děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou 
pátého roku věku a dosud do mateřské školy nechodí. Více na www.ms-konicek.cz,  
www.msnavapence.cz a www.msslunecna.cz.

Konec ledna přinesl do naší školky nabídku, zúčastnit se lyžařského kurzu na 
Kozákově. Děti z naší mateřinky ještě nikdy kurz lyžování neabsolvovaly, přesto 
nebo právě proto jsme s nadšením souhlasili. A co teprve rodiče… 
 I když času na rozhodnutí a přípravu bylo málo, zájem byl velký. Přihlásilo se  
35 dětí. Navíc kurz začal uprostřed zimní olympiády, a tak nám to i krásně zapadalo 
do vzdělávacího programu. První den odjížděly některé děti na svah s obavami, 
protože měly stát na lyžích poprvé v životě. Ale lyžařští instruktoři si jejich důvěru 

 MŠ koníček Železný brod

ze ŠkolskýCH zaŘízení

V dubnu si děti v termínu 14.–18. 4. užijí Velikonoční prázdniny. Milé děti, přejeme 
vám hezké počasí při pondělím velikonočním koledování.
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vítání jara
Poté, co si děti v měsíci březnu užily týdenní zimní „Olympijské hry“, srdíčkový 
den v souvislosti se svátkem sv. Valentýna a masopustní čas s pečením koláčků, 
výrobou masek a tradičním karnevalem, připravujeme se na přivítání jara  
a Velikonoce.
 Rádi bychom vás proto pozvali na tradiční „Vynášení Moreny“, které pořádáme 
v pátek 1. 4. (před smrtnou nedělí). Průvod vyjde v 10 hodin od školky, pokračovat 
bude městem k mostu a po Jiráskově nábřeží až k lávce, kde „Morenu“ (smrtku, 
zimu – figuru ze slámy) vhodíme do řeky a vyženeme zimu z města. Zpět se vrátíme 
za zpěvu jarních písní již s „létéčkem“ (větvičky ozdobené barevnými pentlemi), 
které znázorňuje nastupující jaro.
 Předjarní a jarní období nám dává velké možnosti k tomu, jak děti získat pro 
zájem o tradice, vzbudit v nich lásku k rodnému kraji. Pokud máte možnost, čas  
a chuť, přijďte nás v tomto úsilí podpořit.

Den otevřených dveří a velikonoční dílničky 
V sobotu 2. dubna od 9.30 do 15 hodin se k nám přijďte podívat do dětského světa, 
seznámit se s prostředím i personálem MŠ, zeptat se na vše, co vás zajímá a přitom 
si s dětmi vyrobit pěknou jarní dekoraci.
 Pro zájemce o vzdělávání budou připraveny aktuální přihlášky a informace  
k zápisu na školní rok 2022/2023, který bude 3. 5. 
 V programu bude ukázka zdobení kraslic vrtanou technikou (zvyky a tradice), 
výstava dětských prací, výtvarné dílničky s jarní a velikonoční tematikou (příklad 
dobré praxe), prohlídka MŠ, vybavení tříd, diskuze o vzdělávacím programu  
a nabídce MŠ, hrátky s interaktivní tabulí (podpora mediální gramotnosti dětí), 

 MŠ na vápence Železný brod

získali od prvního setkání. Každá lekce pak začínala veselou rozcvičkou s hudbou. 
Poté byly děti rozděleny do skupin dle lyžařských dovedností. Ti nejzdatnější 
hned sjížděli kozákovský kopec. Začátečníci se nejdříve učili stát a pohybovat 
se na lyžích a trénovali pluhování – tzv. „pizzu“, aby pak pokračovali v dětském 
parku s provazovým vlekem nebo lyžařským pásem. Měli jsme i velké štěstí na 
počasí. Sněhové podmínky nebyly v okolí Železného Brodu prakticky žádné, přesto 
sjezdovka na Kozákově byla pro děti vždy skvěle připravena. V pondělí jsme začínali 
za krásného slunečného počasí a i poslední den, kdy se přijeli podívat rodiče a děti 
mohly předvést, co se naučily, svítilo sluníčko. Na závěr bylo společné vyhlášení 
vítězů (vyhráli samozřejmě všichni) a nechyběla sladká odměna s diplomem na 
památku.
 Rádi bychom s lyžařskou školou na Kozákově navázali na spolupráci i v dalších 
letech a vytvořili tak novou, lyžařskou tradici.

Helena Korecká, ředitelka

ze ŠkolskýCH zaŘízení
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videonahrávka z prostředí MŠ, kavárnička s pohoštěním a ochutnávkou našich 
skvělých pomazánek.
 Všem přejeme klidné a příjemné prožití Velikonočních svátků.

Jitka Jírová, ředitelka MŠ

Školní kolo v recitaci
V pondělí 21. února proběhlo na naší škole školní kolo v recitaci, kterého se 
zúčastnilo třicet čtyři žáků. Děti si vybraly velmi pěkné texty básní. Zazněly  
i úryvky prózy.
Výsledky soutěže: 
Nultá kategorie (první třída):
1. místo:  Mabel Makulová (Miroslav Tvrz – Klokanice)
2. místo:  Jáchym Šikola (Pavel Žiška – Tučňáci)
3. místo:  Astrid Berntová (Jan Čarek – Ježek v zimě)
První kategorie (2. a 3. třída):
1. místo:  Markéta Lubasová (Ivan Magor Jirous – Ptala se Františky Marta)
2. místo:  Daniela Podroužková (Radek Malý – Jejda!) 
  Adam Šikola (Jaroslav Seifert – Pavučina)
3. místo:  Mikuláš Ouhrabka (Ivan Blatný – Svátek matek)
  Daniel Šilhán (Karel Šiktanc – Vosa parádnice)
Druhá kategorie (4. a 5. třída):
1. místo:  Aneta Šírová (Astrid Lindgrenová – úryvek z knihy Děti z Bullerbynu: 
  Lasse spadne do jezera)
  Jakub Esselbach (Divadlo Járy Cimrmana – Nevěřící Vlasák)
2. místo:  Jan Horna (Miloš Kratochvíl – Štěně)
3. místo:  Ema Šilhánová (Josef Kainar – Kocourek)
 Všem dětem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které 
proběhne 13. března v DDM Vikýř 
v Jablonci nad Nisou. Bude to již 
padesáté kolo, tedy kulaté výročí 
této soutěže.

Mgr. Milena Hlubučková, 
Mgr. Michaela Švermová, 

Mgr. Šárka Šírová

 zŠ Školní Železný brod
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Chemická olympiáda

konverzační soutěž v anglickém jazyce

V pondělí 7. března se konalo okresní kolo chemické olympiády v Jablonci nad 
Nisou. Naši školu reprezentovala žákyně Anna Giang Nguyenová z 9. B. Praktické 
dovednosti a teoretické znalosti Aničce přinesly velmi pěkné 7. místo! Gratulujeme 
a přejeme další úspěchy!

Mgr. Soňa Malinová

Ve středu 9. března se naši žáci zúčastnili konverzační 
soutěže v angličtině. Mezi třiceti nejlepšími „angličtináři“ 
z jabloneckého a semilského okresu se velmi dobře vedlo 
naší studentce Emě Fidlerové ze třídy 7. A. Obsadila 
8. místo a ze soutěže si odnesla diplom pro takzvaného 
„Úspěšného řešitele“, což byl soutěžící, který ztratil jen 
pět bodů z maximálních 85 na celkového vítěze soutěže. 
V kategorii starších žáků (8.–9. ročník) nás reprezentovala 
Veronika Randisová z 8. B., která obsadila 21. místo.
 Konkurence byla letos opravdu veliká a my jsme rádi, 
že i v našem okresu přibývá žáků, kteří mluví anglicky 
opravdu skvěle.

Mgr. Alice Nebeská

dětský den

přijímací řízení do technických oborů 

Dovolte, abych vás jménem naší školy oslovil s nabídkou spoluúčasti na Dětském 
dni, který by se měl uskutečnit v sobotu 28. 5. na fotbalovém hřišti v Železném 
Brodě. 
 Prosím o informaci od neziskových a sportovních organizací, zda využijí nabídky 
prezentovat svoji organizaci a udělat něco pěkného pro děti, aby se neprodleně 
hlásili na mob.: 602 182 776.
 Jako osobnost pro letošní ročník máme předběžně dohodnutou oštěpařku Báru 
Špotákovou a objednaný skákací hrad od TFnetu.

Tomáš Hartl, zástupce ředitele školy

Přijímací zkoušky do čtyřletých maturitních oborů 28-44-M/01 Aplikovaná chemie 
a 28-46-M/01 Technologie silikátů proběhnou 12. a 13. dubna. Přihlášku odevzdalo 

 zŠ pelechovská Železný brod

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný brod

ze ŠkolskýCH zaŘízení
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2. kolo přijímacího řízení s talentovou zkouškou

výstava klauzurních prací sUpŠs pro veřejnost 

pomoc uprchlíkům

doučování žáků školy – realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy 

Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení s talentovou zkouškou do oboru  
82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů na 22. března. Do 2. kola 
se přihlásilo 13 uchazečů, z nichž část do vyšších ročníků.

V pátek 29. dubna, v čase 8–17 hodin, nabízíme veřejnosti možnost prohlédnout 
si výstavu nejnovějších klauzurních prací žáků. Tato prezentace se koná v rámci 
rodičovských schůzek. Rodiče i veřejnost tak mají po dvou letech útrap s Covidem 
konečně příležitost vidět to, co nebylo možné tlumočit on-line přes monitory 
počítačů.

Domov mládeže při SUPŠS poskytl kapacity určené pro ubytování veřejnosti  
k umístění rodin z válkou postižené Ukrajiny.
 Aktuálně u nás nalezly zázemí čtyři rodiny. Prostory pro další dvě připravujeme. 
V součinnosti s PČR a dalšími institucemi jsou těmto rodinám předávány informace 
potřebné pro pobyt v ČR a k začlenění do společnosti. Chtěli bychom poděkovat 
dárcům z Železného Brodu za hmotnou pomoc nejčastěji ve formě dětských 
hraček, za které byly děti i maminky velmi rády. Přestože takto můžeme pomoci 
zajistit základní důstojné podmínky pro existenci, jedná se stále o provizorium. 
Přejeme všem ukrajinským občanům, aby toto řešení bylo co nejvíce dočasné.

Petr Melichar, vedoucí Domova mládeže
Více informací na www.supss.cz.

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků 
ohrožených školním neúspěchem v reakci na absenci 
prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. 
Finanční prostředky jsou z fondu Evropské unie – Next 
Generation EU. Do aktivity doučování se zatím zapojilo šest učitelů školy.

za vedení sklářské školy Martin Smola

34 zájemců. Nově nabízíme zaměření Nanotechnologie a polymery, které připraví 
žáky k výkonu povolání technického pracovníka pro výrobu a vývoj nanotechnologií 
či pro navazující vysokoškolské studium nanotechnologií např. na TUL Liberec. 
 V polovině května 2022 očekáváme vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 
technických oborů školy.
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 základní umělecká škola Železný brod
V úterý 12. dubna od 17 hodin vás srdečně zveme na Žákovské matiné. Malý školní 
koncert pro začínající i pro pokročilé žáky pořádáme v sále Městské knihovny Železný 
Brod na Jiráskově nábřeží. Hudební odpoledne zprostředkuje rodičům, příbuzným, 
známým, kamarádům, ale i veřejnosti, co nového se malí umělci naučili a zvládli.

Mgr. Eva Lédlová, ředitelka školy

soutěže 
Březen a duben je tradičně ve znamení soutěží ZUŠ, které nepříznivá covidová doba 
na dva roky zastavila. Letos se opět soutěže začaly konat a děti se na ně poctivě od září 
připravovaly. Není to ale totéž jako před dvěma lety. Ta dlouhá pomlka – distanční 
výuka, se významně podepsala úplně na všem. Děti nemohly vystupovat na veřejnosti, 
výuka byla mnohdy velmi složitá, někde se vytratila motivace a chuť hrát či zpívat, 
jinde distanční výuka měla dopad na psychiku dětí a některé z nich se znovu učí zvládat 
trému a stres z veřejného vystupování. Přesto musím říct, že kvalitní pedagogické 
vedení nese svoje plody a ve velké míře se pomalu vracíme k původnímu.
 Soutěže se tedy rozjely a letos přišla řada na dechové nástroje, sólový a komorní 
zpěv, bicí nástroje, smyčcové soubory a orchestry a taneční obor. Měli jsme tu čest 
pořádat zde v Železném Brodě okresní kolo pěvecké a bicí soutěže. Okresní kolo 
dechových nástrojů proběhlo v Tanvaldě a taneční obor v Semilech.
 V okresních soutěžích, které aktuálně máme za sebou, naši žáci velmi dobře 
reprezentovali školu a dosáhli krásných výsledků. 
 Z dechařů do kraje postoupili Matyáš Makula, Finlay Stringer, Ondřej Frühauf  
a Ema Müllerová. Dne 6. dubna se utkají v krajském klání v Liberci. 
 Okresní kolo ve zpěvu proběhlo 10. března v prostorách železnobrodské radnice, 
za což děkujeme Městu Železný Brod, ale především IKS, bez jejichž organizační 
podpory a vstřícnosti bychom se neobešli. Díky tomu vše proběhlo k plné 
spokojenosti všech zúčastněných, hosty počínaje a námi organizátory konče. Byl 
to sice dlouhý náročný den, ale spokojenost a radost ze zpěvu byla všem odměnou. 
Naše škola se může pyšnit krásnými umístěními a především pěti postupy do 
krajského kola – Marie Šourková, Veronika Nekutová, Jan Krajdl, Lucie Tůmová  
a Vojtěch Hlava. Dne 22. března čeká zpěváky krajské klání v Turnově. 
 V naší ZUŠ také proběhlo okresní kolo ve hře na bicí nástroje. Uskutečnilo se  
14. března a byla to pro naši školu premiéra. Páni učitelé bicisti skvěle připravili 
školu pro soutěžící z našeho okresu, i když nedisponujeme přílišnými prostory, 
soutěž proběhla důstojně a s velmi dobrou odezvou všech, kteří sem do naší ZUŠky 
přijeli. V této soutěži si všechny děti vedly velmi dobře. Z našich dětí do krajského kola 
postoupil Mikuláš Vaněk a Šimon Mikéz. Krajské kolo je čeká 28. dubna v Tanvaldě. 
 Všem soutěžícím, jejich pedagogům a organizačnímu týmu děkuji za uskuteč-
něné soutěže a přeji mnoho štěstí v dalších kolech.

Mgr. Eva Lédlová, ředitelka školy
Podrobné informace v kanceláři školy nebo mob.: 608 782 712.

ze ŠkolskýCH zaŘízení

28



 svČ Mozaika Železný brod 

 Římskokatolická farnost

8. 4.  Sklářské spaní
8.–10. 4.  Dílničky na Bělišti 
14. 4.  Velikonoční vyrábění (výroba velikonočních dekorací, pomlázek, 
  malování vajíček, perníků)
29. 4.  Čarodějnické spaní
6. 5.  Jezdecké spaní

Velikonoce nejsou svátkem jako ty ostatní: je to „svátek svátků“, „slavnost slavností“.
Květná neděle (10. 4.) – kněz světí ratolesti – kočičky a zpíváme Hosana Synu 
Davidovu. Památkou slavného vjezdu Pána do Jeruzaléma oslavujeme Ježíše Krista – 
Krále a Vítěze nad smrtí. Čtením pašijí si připomínáme Ježíšovo utrpení. Následuje 
Svatý (Pašijový) týden.

Děkanství Železný Brod, Fr. Balatky 132, P. Jan Jucha MS, mob.: 731 479 031

Příměstské 
11.–15. 7.  Cestou necestou za pohádkou (1 400 Kč), Skalní (2 500 Kč) a Horolezecký 
(2 200 Kč)
18.–22. 7.  Cesta za pokladem (1 400 Kč), Street dance camp (1 700 Kč)
1.–8. 8.  Malí průzkumníci (1 400 Kč)
8.–12. 8.  Hledání kouzelné země (1 400 Kč)
15.–19. 8.  Expedice Mozaika (1 400 Kč)
Pobytové 
3.–16. 7.  Automodelářský (8 500 Kč)
24.–30. 7.  Ettelewen – výtvarný tábor (3 400 Kč) a Extrém camp (3 600 Kč)
1.–5. 8.  Jezdecký tábor (3 400 Kč)
22.–27. 8.  Ruce v hlíně – keramický tábor (3 400 Kč)
 Podrobné informace vč. přihlášek na letní tábory na www.mozaikazb.cz,  
mob: 778 494 827, e-mail: ddm.zb@seznam.cz.

Jitka Šírková, ředitelka SVČ Mozaika

plán dubnových akcí 

velikonoční svátky 2022 

letní tábory 2022

Církevní orGanIzaCe
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14. 4. Zelený čtvrtek  18 hod. mše sv. na památku Poslední večeře Páně
15. 4. Velký pátek  10–12 hod. a 14–16 hod. Adorace Nejsvětější Svátosti  
  + příležitost ke svátosti smíření
  17 hod. Velkopáteční křížová cesta
  18 hod. Bohoslužba Umučení Páně – velkopáteční obřady 

přehled bohoslužeb v Železném brodě

Církevní orGanIzaCe

Zelený čtvrtek (14. 4.) – Připomínáme si Poslední večeři Páně, kdy Ježíš ustanovil 
svátost Eucharistie a svátost kněžství. Po radostném zpěvu Gloria vše utichne  
a zvony „odletí do Říma“.
Velký pátek (15. 4.) – Velkopáteční liturgie obsahuje pašije, které jsou připomenutím 
toho, co Ježíš podstoupil pro nás. Ježíšův kříž uctíváme proto, že právě na něm nás 
Ježíš vykoupil z otroctví hříchu a smrti. Díky Ježíšově oběti můžeme být spaseni, to 
znamená, že můžeme mít účast na věčném životě. Protože Ježíš je jediný prostředník 
mezi Bohem a lidmi, vyprošujeme u Něho potřebné milosti pro celý svět, jak pro 
věřící, tak pro nevěřící.
bílá sobota (16. 4.) – má zvláštní ráz. V tento den se neslouží mše svatá. Prožíváme 
smutek, protože Ježíš je uložen do hrobu, ale v naději, že to není konec. Vyhlížíme 
už Ježíšovo vítězství nad smrtí. Tento čas končí rozjímáním Božího plánu vykoupení 
(čtení ze Starého zákona) a končí to vše radostným oslavením vzkříšení, to znamená 
Ježíšovým zmrtvýchvstáním.
 Tato událost vzkříšení je největší a nejvýznamnější událostí celého roku – Pán Ježíš 
rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu, aby i nám otevřel cestu ze zajetí 
utrpení a smrti do života ve věčném štěstí.
 Mnohými symboly a texty se tento „přechod“ vyjadřuje – např. žehnáním ohně  
a Paškálu (velikonoční svíce), rozezní se varhany a „vrací se zvony“, žehná se křestní 
voda. Na mnoha místech se uděluje svátost křtu a biřmování dospělých. Pokřtění si 
v tento den obnovují své křestní závazky.
 Skrze křest máme účast na Kristově utrpení, smrti a vzkříšení. Proto se přednostně 
slaví a obnovuje právě o Velikonocích. Křest v řečtině znamená „ponořovat“. Křest 
v Krista Ježíše znamená osobní, pevné spojení s Ježíšem. Je to navázání osobního 
pouta s Ježíšem a s církví, které pro člověka znamená záchranu, péči a vysvobození 
z moci zla.
Velikonoční neděle (17. 4.) – Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční – 
Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu”, neboli „prvního dne po 
sobotě” (která byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým 
zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané  
v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému „lámání chleba” – mši svaté 
a tento den nazvali „dnem Páně”.
Každá neděle v roce je tedy „oslavou Velikonoc” – zpřítomněním Kristova 
vykupitelského činu, ze kterého můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu  
k věčnému životu.
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

16. 4. bílá sobota 10–12 hod. a 14–16 hod. Adorace u Božího hrobu  
  10, 10.30, 11, 11.30, 12 hod. Žehnání pokrmů
  20 hod. Liturgie Bílé soboty – vigilie Vzkříšení

17. 4. slavnostní zmrtvýchvstání Páně – mše svatá v 9 hodin (Železný Brod),  
v 11 hodin (Loučky), v 16 hodin (Krásná) 
18. 4. Pondělí velikonoční – v 11 hod. Slavnostní mše sv. u příležitosti 90. narozenin  
P. Zdeňka Maryšky za přítomnosti pana biskupa Baxanta

Srdečně zveme na přednášku a besedu s vrchní státní 
zástupkyní v Praze paní JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D.  
na téma (Ne)srozumitelná justice, která se uskuteční 
ve středu 6. dubna v 18.15 hodin v KC Kino v Železném 
Brodě. 
 Jsme rádi, že opět přijala naše pozvání. Těšíme se na 
setkání s ní a se spoustou posluchačů i přes všechny 
problémy současného světa.

Ing. arch. Martin Tomešek

 Ms Česká křesťanská akademie Český ráj – Železný brod 

akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

plán akcí na měsíc duben
2. 4. Velikonoční trhy ve Bzí, kde budeme prodávat naše velikonoční výrobky. 
Bližší údaje na plakátech ve městě.
4. 4. Úřední den od 14 hodin 
4. a 11. 4. Ruční práce od 14 hodin 
6. 4. Schůze výboru od 14 hodin
8.–10. 4. Velikonoční trhy na Bělišti. Navštivte naši obvyklou prodejní místnost, 
kde si můžete zakoupit naše tradiční výrobky (bylinky, vonné pytlíčky, pečený čaj, 
křížaly, perníčky, háčkované a pletené zboží, velikonoční dekorace, štěstí aj.).
9. 4. Velikonoční farmářské trhy (náměstí 3. května) – i zde budeme mít prodejní 
stánek s našimi výrobky, ale i něco dobrého na zub.
13. 4. Jednodenní zájezd do skanzenu v Přerově nad Labem (s průvodcem) a exkurze 
do cukrovaru v Dobrovicích. Cena zájezdu: členové 230 Kč a 250 Kč, vstupné do 
skanzenu 50 Kč a exkurze asi 100 Kč. Pojeďte s námi na první výlet. Ve skanzenu 
budou Velikonoce. Odjezd v 8 hodin od sokolovny v Železném Brodě. Zájezd se 
uskuteční jen při plném obsazení autobusu. Oznámení ve vývěsce na tržnici.

 spolek zdravotně postižených Železnobrodska
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Kontakty: neslysicizb@post.cz, szdpzb@seznam.cz, M. Paldusová: 724 462 219, 
V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 724 531 270, M. Flajšmanová: 721 861 515, 
J. Černá: 605 459 649, V. Valentová: 737 744 873

akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

20. 4. Klub ONKO-DIA od 14 hodin
25. 4. „Blahodárné účinky jógy“ – přednáška p. Hlaváčové vč. ukázky cviků. Zveme 
všechny zájemce i nečleny. Začátek ve 14 hodin v klubovně na Poříčí.

Upozornění pro účastníky zájezdu harkány – Dne 11. 4. od 14 do 15 hodin se bude 
vybírat doplatek za pobyt a také 200 Kč za autobus v klubovně na Poříčí. Po dohodě 
s p. Mastníkovou u ní doma (mob.: 704 736 262).

připravujeme 
 4. 5. jednodenní zájezd do památníku K. Čapka ve Strži a Mníšku pod Brdy. Cena 
za dopravu 360 Kč, odjezd v 7 hodin od sokolovny. Pokud městský úřad vypíše 
granty, pokusíme se o ně na tento zájezd zažádat. Přihlášky od 1. 4. M. Minářová.
 11. 5. bude Květinkový den

Není-li napsáno jinak, všechny akce se konají na Poříčí. Aktuální informace 
sledujte ve vývěsce na tržnici. Děkujeme všem, kteří nás podporují a účastní se 
našich akcí.
 Všem našim členům a přátelům přejeme příjemné prožití velikonočních svátků.

za výbor Marcela Minářová

koncert pro Ukrajinu 
Vzhledem k současným událostem na Ukrajině jsme se rozhodli náš již dříve 
plánovaný koncert v Semilech věnovat Ukrajině. Uspořádali jsme ho s Českým 
červeným křížem Železný Brod. 
 Pozdní odpoledne ve Sboru Dr. Karla Farského CČSH Semily se v neděli  
6. 3. 2022 neslo v emotivním duchu, pro nás i všechny posluchače, kteří zaplnili 
zdejší modlitebnu, byl to silný společný zážitek. Na koncertě se od posluchačů  
i našich členů vybralo téměř 23 000 Kč! Tyto dary byly zaslány na veřejnou sbírku 
na pomoc Červeného kříže Ukrajině (č. ú.: 333999/2700, v. s. 1502). 
 Děkujeme paní Fidlerové z ČČK Železný Brod a paní Bažantové ze Sboru Dr. Karla 
Farského. Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili a byli spolu s námi duchem 
se všemi lidmi, kteří trpí válkou!

za My Gospel Petra Lelovičová

 My Gospel Železný brod
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

 Trávnice Železný brod

 skautské středisko údolí Železný brod 

Srdečně zveme na křest první kniho-budky umístěné na veřejném prostranství. 
Křest se bude konat ve středu 27. dubna od 18 hodin v parčíku v Hluboké ulici na 
Trávníkách v Železném Brodě. V rámci křtu bude krátký kulturní program. Pokud 
budete chtít, můžete přinést jednu knihu (opravdu pouze jednu). Těšíme se na vás.

za Trávnice, z. s. Jiřina Čermáková

zprávy z našeho údolí
Události posledních dní jsou překotně rychlé a nečekané, přesto se snažíme 
přizpůsobit a věnovat se dětem jako obvykle. Ledňáčkovskou masopustní veselici 
na tučný čtvrtek 24. 2. poznamenal útok ruských vojsk na Ukrajinu. Nezaháleli 
jsme však a hned v sobotu jsme informovali naše skautské rodiče a během 
několika málo hodin se nám podařilo shromáždit dvě plná osobní auta spacáků, 
powerbank, dek, karimatek a oblečení, které jsme dovezli do klubovny skautů  
v Semilech. Výzva vzešla ze Skautského institutu v Praze a byla určena jako pomoc 
skautům z ukrajinského Lvova. 
 První čtvrtek v březnu, po skončení skautské schůzky, došli Ledňáčci ke kašně 
na náměstí v Železném Brodě a rozsvítili velkou spoustu svíček na podporu 
ukrajinskému lidu. Výpravy si pevně stanovili vždy na první víkend v měsíci, ale 
vzhledem k situaci v březnu změnili plány a vydali se pouze na jednodenní výlet. 
Hledali Liščí díru (a s čelovkami slanili dovnitř), vařili si oběd v kotlíku na ohni 
a byli rádi na jarním sluníčku. Dospělí činovníci se sešli na skautské radě, aby 
probrali technické věci a především se poradili, jak uspořádat výstavu k výročí  
100 let od založení Junáka v Železném Brodě.
 Duben bude v našem středisku nabitý událostmi. Kromě oslav Velikonoc a s ním 
spojeným tvořením během schůzek se Ledňáčkové chystají na druhý pokus do 
Štičí vily k vodním skautům do Hradce Králové (první výpravu v loňském listopadu 
kvůli narůstajícím nákazám Covid zrušili). Sejít se má i nově sestavená posádka 
na prázdninovou pirátskou plavbu na La Grace – vzájemné seznámení členů 
chystáme na Malé Skále. Popovídáme si o lodi, organizačních věcech a půjčíme si 
koloběžky…
 Celosvětově významným dnem je „Den Země“ 22. dubna, který by měl upozornit 
na ekologické problémy naší planety. Proto vznikla akce „Ukliďme Česko“, do níž 
se skauti, soukromě i organizovaně, zapojují. V tento den, pátek 22. 4. odpoledne, 
bude také oficiální vernisáž výstavy, kterou skauti z Údolí přichystají v Městské 
galerii Vl. Rady v Železném Brodě jako připomínku vzniku skautského hnutí  
v našem městě. Všichni jste srdečně zváni!
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Na závěr měsíce, přesněji v neděli 24. 4., má svátek svatý Jiří, který symbolizuje boj 
dobra proti zlu a hodnot jako jsou čestnost, pravda či odvaha. Je patronem skautů 
na celém světě již více než 100 let. Svatého Jiří za patrona všech skautů a skautek 
zvolil zakladatel skautingu Angličan Lord Robert Baden Powell. Skauti chodí tento 
den ve svých krojích, potkávají se, hrají hry a zapalují slavnostní oheň. Věřme, že  
i ukrajinští skauti budou moci tento skautský svátek oslavit v míru!

Hanka Kleinová – Bronťa (oddíl Ledňáček)

program na duben  
8.–10. 4. Andílek na Velikonočních trzích na Bělišti – Přijďte si k nám něco krásného 
jarního vytvořit a zároveň nakoupit.
8. a 22. 4. Chvilka pro maminky
9. 4. Andílek na Velikonočních trzích na náměstí
12. 4. Pletení pomlázek – workshop od 16 hodin
15. 4. Stezka za Velikonočním zajíčkem – pro MŠ i veřejnost. V čase od 9 hodin 
bude probíhat přes rezervaci Travníky stezka, kde děti mohou potkat slepičku, 
vajíčko, pomlázku, mazanec a na konci Velikonočního zajíčka s nadílkou. Po cestě 
budou děti plnit zábavné úkoly. Od 12 hodin bude stezka samoobslužná!
15. 4. Velikonoční zajíčci s dobrotami chodí po městě (9–12 hodin) 

 rodinné centrum andílek 

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

Herničky
Od května se můžete těšit na tradiční venkovní herničky na Bělišti každé úterý 
a čtvrtek vždy od 9 do 12 hodin. V případě nepříznivého počasí budou herničky 
klasicky v centru.
 Venkovní herničky, kterou jsou vhodné pro děti do 5 let, budou v květnu a červnu 
tematické (doprava, zvířátka, jídlo, barvy, čísla), v letních měsících budou vždy ve 
čtvrtek herničky pohádkové.
 Cena: 50 Kč (v ceně materiál, lektor a káva, čaj)

brodMarket – 1. ročník
Market zajímavých tvůrců, výrobců, pěstitelů a zároveň i kulturně-umělecká akce 
se uskuteční v termínu 18.–19. 6. v krásných prostorách Kotelny 1859, ale i venku 
před ní.
 V sobotu bude součástí akce tradiční benefiční Orient Show, při které stejně jako 
v předešlých letech budeme vybírat peníze na dítě s hendikepem. Také v neděli 
proběhne doprovodný program. Po celý víkend budou připraveny koutky pro děti, 
relax zóna, swap bazárek, výstava umělců...

akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí
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 Vyrábíte-li něco zajímavého, jste-li hudebník či umělec a máte-li chuť stát se 
součástí naší premiéry, neváhejte se přihlásit na: h.simmova@centrum-andilek.cz,  
mob.: 774 608 874.

za RC Andílek krásné jarní dny přeje Helena Simmová

Pro více informací a přihlášení na jednotlivé workshopy, přednášky a kroužky 
využijte mob.: 774 608 874, info@centrum-andilek.cz, h.simmova@centrum-
andilek.cz. Podrobnosti o jednotlivých akcích na www.centrum-andilek.cz. 

Materiální sbírka pomoci Ukrajině
Ve dnech 3.–4. 3. se uskutečnila sbírka materiální pomoci pro 
Ukrajinu. Vybralo se množství potřebného materiálu, který byl 
z velké části odvezen na hranice. Část sbírky byla ponechána 
pro příchozí uprchlíky v místnosti ČČK v Železném Brodě  
a je postupně předávána příchozím uprchlíkům.

Virtuální online sbírka
Dne 1. 3. byla spuštěna virtuální online sbírka pro ORP Železný Brod, do 
které se můžete přihlásit a nabídnout cokoli, co uznáte za vhodné. Např. 
vybavení domácnosti (aktuálně potřebujeme postele, matrace, spotřebiče, 
vybavení kuchyní, nábytek) nabídky pomoci převozu, překlady a tlumočení.  
Více na www.cck-zeleznybrod.cz.

Dočasný charitativní šatník v Železném brodě 
Ve spolupráci s Městem Železný Brod jsme se rozhodli zřídit Dočasný charitativní 
šatník v prostorách internátu na Poříčí (1. patro). Fungovat bude prozatím 
každé úterý a čtvrtek od 15.30 do 17 hodin (v případě zájmu po dohodě na mob.:  
739 051 011 i v jiný termín). Pro zařízení chodu sháníme dobrovolníky, kteří by nám 
byli ochotni pomoci. 
Personální: pokud má někdo chuť a čas se s námi zapojit do provozu, budeme 
nesmírně vděční (naše kapacity dobrovolníků jsou již velmi omezené).
Materiální vybavení: potřebujeme věšáky (možné i pouze na zapůjčení), ramínka, 
regály.
oblečení: v neposlední řadě vybíráme oblečení, obuv, v menší míře hračky 
a vybavení pro děti, kosmetiku a další dle poptávky. Vše vyprané, čisté  
a vyžehlené. Prosím přistupujte k tomu tak, že darujete to, co byste sami nosili.  
Sledujte www.cck-zeleznybrod.cz pro upřesnění aktuálních potřeb. Děkujeme.

Rádi bychom touto cestou poděkovali občanům Železného Brodu, že pomáhají 
jakýmkoli způsobem. 

Ludmila Fidlerová, MS ČČK Železný Brod 

 Český červený kříž Železný brod
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Krajský přebor mužů
2. 4. od 16.30 hod. Slovan Frýdlant
23. 4. od 17 hod. FC Nový Bor
7. 5. od 17 hod. SK Skalice u České Lípy
21. 5. od 17 hod. TJ Desná
4. 6. od 14 hod. FK Stráž pod Ralskem
okresní přebor mužů
9. 4. od 15.30 hod. Sokol Kokonín
24. 4. od 16 hod. Sokol Plavy B
8. 5. od 17 hod. Sokol Držkov B
22. 5. od 17 hod. SK Malá Skála
29. 5. od 17 hod. SK Hodkovice n. M. B
12. 6. od 17 hod. Jiskra Josefův Důl
Krajský přebor mladšího dorostu
10. 4. od 10 hod. TJ Desná
30. 4. od 10 hod. SK Jilemnice
15. 5. od 10 hod. Spartak Chrastava

Krajský přebor starších a mladších 
žáků
9. 4. od 9.30 hod. a 11.15 hod. SK Semily/
Lomnice n. P.
23. 4. od 9.30 hod. a 11.15 hod. SK VTJ 
Rapid Liberec
1. 5. od 9.30 hod. a 11.15 hod. TJ Sokol 
Doubí
14. 5. od 9.30 hod. a 11.15 hod. FK 
Turnov
29. 5. od 9.30 hod. a 11.15 hod. TJ 
Lokomotiva Česká Lípa
11. 6. od 9.30 hod. a 11.15 hod. FC Nový 
Bor

za FK Železný Brod Jaroslava Kletečka 

Závodníci z našeho lyžařského oddílu Matouš Skrbek, Lenka Skrbková a Tomáš 
Jakubička se pravidelně zúčastňují běžeckých závodů ze seriálu SKI TOUR.
 V pátek 11. února se Matouš postavil na start MINI Jizerské, kde na 1 km klasicky 
obsadil krásné 3. místo. V sobotu 12. 2. se Lenka umístila na 2. místě a Tomáš na  
4. místě ve své kategorii na Jizerské 25.
 O týden později se konal opět na Bedřichově, ale za světel čelovek, noční závod. 
Matouš vybojoval 2. místo a Lenka protínala cílovou pásku jako první žena na trati 
17,5 km klasicky.
 Na konci února se závody přesunuly do 
Jeseníků na tradiční závod Jelyman. Matouš 
zde v dětských závodech vybojoval vítězství. 
Lence se opět dařilo a dojela do cíle jako 
první žena v závodě na 20 km klasicky. 
Tomáš obsadil krásné 4. místo v kategorii.
 Všem gratulujeme a děkujeme za vynikající 
reprezentaci TJ Sokol Železný Brod.

Jaroslava Skrbková, starostka

 Fotbalový klub Železný brod 

 Tj sokol Železný brod – lyžařský oddíl 

sporT

Přehled jarních fotbalových zápasů odehraných na fotbalovém hřišti v Žel. Brodě:
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Březen u nás v klubu proběhl ve znamení pohybu a akcí – jak je u nás zvykem. 
Tradičně jsme oslavili pohybem Mezinárodní den žen v Železném Brodě  
i v Semilech, v pátek 19. 3. jsme se v noci proběhli na Pelechově s čelovkami. 
Koncem měsíce jsme konečně rozjeli dlouho plánovanou aerobikovou hodinu pro 
teenagery, kde se děti seznámují s jednotlivými aerobikovými styly, krokovými 
variacemi a zajistí si tak zdravý návyk pravidelného cvičení v dospělosti. Celý 
měsíc probíhala on-line hra Rozhledny 2022. Vítěze vyhlásíme na Velikonočních 
trzích (9. 4. na náměstí). Konec března pro nás jako vždycky znamená přípravy Her 
všestrannosti DNS, které letos připadnou na pátek 8. dubna. 
 Těšíme se na hojnou účast na všech budoucích akcích. 

za Fitstudio sportovních aktivit Jana Boučková

 Fsa jany boučkové Železný brod

Pronikavý zvuk varovné sirény znamená vždy nějaké nebezpečí. Může se jednat 
například o povodeň, rozsáhlý požár nebo havárii s únikem nebezpečné látky.  
V případě hrozby či vzniku podobné mimořádné události je důležité, aby ohrožení 
lidé byli varováni.  
 Včasné a správné varování obyvatelstva zajišťuje v ČR síť poplachových sirén 
(rotační a elektronické sirény a místní rozhlasy), které jsou dálkově ovládány 
z tzv. vyrozumívacích center, tj. převážně z operačních středisek hasičských 
záchranných sborů krajů.
 Na území České republiky se pro varování 
obyvatelstva při hrozící nebo nastalé mimořádné 
události používá pouze jediný varovný 
signál „Všeobecná výstraha“. Tento signál je 
vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund (2 minuty 20 sekund)  
a může zaznít až 3 × za sebou v cca tříminutových intervalech. U elektronických (tzv. 
„mluvících“) sirén je varovný tón doplněn o hlasovou informaci, která upřesňuje 
charakter ohrožení (nebezpečí zátopové vlny, chemická havárie, radiační havárie) 
a je doplněna o výzvu ke sledování vysílání Českého rozhlasu a České televize. 
 Zpravidla každou první středu v měsíci, ve 
12 hodin, slýcháme tzv. „Zkušební tón“. Tento 
signál provází pravidelnou akustickou zkoušku 
sirén. Jedná se o nepřerušovaný tón sirény 
trvající 140 vteřin. V případě elektronických sirén je následně vysílána verbální 
informace „zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška 
sirén, zkouška sirén.“ 

 sdH Železný brod

druhy signálů sirény
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 Dále se můžeme setkat se signálem, který 
není ani varovný ani zkušební. Slouží ke 
svolání jednotek požární ochrany. Nazýváme 
jej „Požární poplach“ a je vyhlašován rotační 
sirénou přerušovaným signálem (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přerušení, 
25 sekund trvalý tón) po dobu jedné minuty anebo v případě elektronické sirény 
napodobením tónu trubky „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“ také po dobu jedné minuty.

zdroj: www.hzscr.cz

osTaTní

...aneb kam si odskočit, když příroda zavolá.
Veřejné WC je na autobusovém nádraží (Masarykova). Otevírací doba je od pondělí 
do pátku v čase 6–18 hodin a v sobotu v čase 8–12 hodin. Poplatek činí: 5 Kč/osoba.
 V březnu budou zkolaudovány za obchodem Norma (náměstí 3. května) nové 
kontejnerové veřejné toalety. Otevřeny by měly být od dubna. Mincovníky 
jsou nastaveny na hodnotu mince 10 Kč. Na WC je zajištěno topení, teplá voda  
a pravidelná údržba. Zjistíte-li však nedostatky, volejte na tel. č.: 483 333 999, 
nebo pište na e-mail: info@zelbrod.cz, popřípadě využijte na www.zeleznybrod.cz  
sekci „Hlášení závad“. Na toaletách je nutné dodržovat vyvěšený provozní řád. 
Provozní doba je: březen, duben a září, říjen 8–18 hodin, květen–srpen 8–20 hodin 
a listopad–únor: zavřeno. Mimo provozní dobu budou toalety uzamčeny.
 Využít lze také za poplatek 10 Kč/osoba WC v TIC Železný Brod (náměstí 3. května 
1 – budova radnice), které je otevřeno dle běžné otevírací doby viz str. 8.

veřejné toalety v Železném brodě 

V letošním zpravodaji se díky příspěvkům pana Oldřicha Kašpara seznámíte  
s obyčeji a zvyky na Železnobrodsku v závislosti na jednotlivých obdobích roku. 

Velikonoce nepochybně představují největší svátek v křesťanském náboženství. 
Především se oslavuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista umučeného na kříži, což je 
spjato s celou řadou církevních obřadů. 
 Ovšem také v lidovém prostředí se zachovaly četné zvyky a obyčeje, které jsou 
vnímány jako velikonoční, ale jejich původ je mnohem starší než křesťanská tradice. 
Souvisejí s prastarými oslavami probouzející se přírody. Všeobecně rozšířená pomlázka 
je vlastně symbolem předávání síly mladého jarního proutku lidskému tělu. 
 Další lidový velikonoční obyčej – polévání vodou, představuje pozůstatek rituální 
očisty po zimě. Dle lidových výkladů, doložených v okolí Železného Brodu, bude 
prašivý, kdo nebyl politý vodou. 

lidové velikonoční zvyky a pověry na Železnobrodsku

sporT
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍosTaTní

Rozdávání a malování vajec, mělo původně mnoho významů, jako jeden  
z nejstarších je možno vnímat takto upravené vajíčko jako příslib krásy a půvabu 
nového života vznikajícího ze zárodku. Zvláštní postavení má velikonoční vejce 
červené. V lidových obyčejích a obřadech je červené barvě připisován význam 
ochranný, a také přinášející blahobyt. 
 S Velikonocemi však byla svázána i celá řada dalších magických rituálů, především 
ochranných. Na mnoha místech v Čechách, Železnobrodsko nevyjímaje (Bzí, 
Těpeře ad.) se kdysi používal zaručený prostředek k zahnání myší, které působily 
značné škody na polích. Každý hospodář, který se jich chtěl zbavit, si nařezal na 
Květnou neděli před východem slunce pruty ze střemchy obecné (Padus avium 
Mill), které pak na Boží hod velikonoční zastrkal na různých místech do půdy.  
A bylo po starostech. Na takto chráněném místě se prý myši zaručeně neukázaly.
 Na Železnobrodsku (Alšovice, Maršovice ad.) se chodívaly hospodyně na 
Velký pátek před východem slunce modlit na hnojiště, aby čarodějnice (o nichž 
v budoucnu také bude řeč) neočarovaly jejich dobytek. Vycházely rovněž na cizí 
louku či pole, kde křičely zaklínadlo: „Kda, kda, kda, kdááák, mně vajíčko, tobě 
kdák!“
 Také se v tomto kraji kdysi věřilo, že na Boží hod velikonoční slunce vždy třikrát 
ráno vyjde a zase zapadne, prý na znamení toho, že Kristus Pán třikrát klesl pod 
křížem. Doba se změnila, mnohé velmi často malebné obyčeje a zvyky se vytratily 
a těm, které zůstaly, většina z nás dnes už ani nerozumí. A to je škoda! Velká!

Oldřich Kašpar

InzerCe

inzerce plošná černobílá barevná obálka
uvnitř vnitřní str.

62 × 44 mm (1/8 str.) 500 Kč 800 Kč
62 × 90 mm (1/4 str.) 800 Kč 1 200 Kč

128 × 90 mm (1/2 str.) 1 300 Kč 1 900 Kč
128 × 183 mm (1 str.) 2 200 Kč 3 000 Kč

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)

podmínky inzerce v Železnobrodském zpravodaji 
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍInzerCe

Prodej slePiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu 
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, 

Green Shell – typu Araukana a Dark Shell 
– typu Maranska. Stáří 16–20 týdnů, cena 
199–245 Kč/ks. Prodej: 11. 4. a 7. 5. 2022 

v Železném Brodě (autobus. nádraží) 
od 16.30 hodin. Výkup králičích kožek – 

cena dle poptávky. Info: Po–Pá 9–16 hod., 
mob.: 601 576 270, 728 605 840, 
www.drubezcervenyhradek.cz

ČIŠTĚní pospíŠIl
čištění pohovek, koberců, matrací, čalouněného nábytku, 

kůže a interiérů vozidel
725 852 868, www.cistenipospisil.cz
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