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úvodní slovo

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, 
 doba covidová ovlivnila ledasco. Zdravotní stav obyvatelstva, výkonnost hospodářství, 
školní výuku dětí a mládeže, cestování a mnoho dalších oborů lidské činnosti. Bohužel se 
rovněž podepsala nejen pod uskutečnění nebo naopak neuskutečnění řady kulturních 
akcí, ale velmi ovlivnila návštěvnost jednotlivých kulturních událostí posléze také  
v období, kdy se samotná hygienická opatření rozvolňovala nebo byla úplně zrušena.
 Nejinak je tomu i u nás ve městě. Je to tak trochu záhada – jeden by si pomyslil, že 
lidé budou hladoví po kultuře a vezmou kulturní akce takříkajíc útokem. Ale ouha, spíše 
to vypadá, jakoby covid odnaučil lidi chodit za kulturou a vypěstoval v nich jistý druh 
lenosti. Jak jinak si vysvětlit, že značné množství kulturních akcí má nižší návštěvnost, 
některé musely být dokonce naším Informačním a kulturním střediskem Železný Brod 
odvolány vzhledem k malému množství prodaných vstupenek. Samozřejmě, jedním 
z důvodů jsou rapidně zvyšující se ceny většiny zboží a služeb. Pak se logicky kultura 
dostává na okraj zájmu jednotlivců i rodin vzhledem k jejich aktuálním finančním 
možnostem. Ale je to opravdu vždy ten hlavní důvod nezájmu o kulturu?
 Je potřeba si uvědomit, že cena vstupenky neobsahuje vždy plným způsobem náklady 
na divadelní nebo filmové představení, na výstavu v galerii či muzeu potažmo na koncert. 
Značnou měrou se na těchto nákladech podílí město. Je pak smutné podepisovat faktury 
distribučním společnostem, kdy například film zhlédnou pouze dva diváci, jeden nebo 
dokonce žádný divák. Nepříjemné je rovněž odvolat představení divadelního souboru, 
protože v opačném případě by město doplácelo desetitisícové částky.  
 Rozhodně nelze svalovat vinu za takovýto stav na IKS Železný Brod. Ne že by nebylo, 
co v jeho práci zlepšovat, ale všechny zaměstnankyně se snaží, často ve spolupráci  
s různými spolky, připravovat zajímavé a různorodé akce, tradiční, ale i nové. A daří se 
jim to.
 Jednou z nich bude také akce Otevřená radnice. Uskuteční se ve středu 4. května, kdy 
si budete moci prohlédnout známá místa, ale i nové prostory radnice. Jedním z nich je 
zcela nový koutek pro menší výstavy v části půdního prostoru. Další podobná překvapení 
nejsou vyloučena.
 Po dlouhé době se letos neuskuteční ohňostroj k výročí osvobození města v prostoru 
stavidel. Důvod je jednoduchý: Státní podnik Povodí Labe upřednostňuje ekologická 
hlediska vodního toku, a proto zakázal provedení této atrakce v místě, na které byli 
obyvatelé Železného Brodu po léta zvyklí. Neznamená to ale konec ohňostroje, jen se 
jeho odpálení uskuteční na jiném místě.
 I v letošním roce pokračuje postupná rekonstrukce KC Kino. Dobrou zprávou pro 
všechny návštěvníky je to, že se podařilo ve výběrovém řízení vysoutěžit firmu, která 
během letních prázdnin provede výměnu kotle v této instituci. Opět se tak o kousek 
zlepší komfort tohoto kulturního stánku.
 Mohli bychom pokračovat ve výčtu dalších novinek ze světa kultury. Pevně věříme, že 
si každý z nás najde svou kulturní akci, které se rád zúčastní. Přiblížíme se tak úrovni 
návštěvnosti z doby předcovidové. Tak pěkný kulturní zážitek všem.

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

Usnesení rady města Železný brod z 58. zasedání 
konaného dne 14. 3. 2022 
Rada města Železný brod po projednání 
 schvaluje program 58. schůze v předloženém znění a bere na vědomí kontrolu 
plnění usnesení 57. schůze 
 bere na vědomí výsledek inventarizace majetku Města Železný Brod za rok 2021 
 schvaluje účetní závěrky za rok 2021 (účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku  
a ztráty, přílohu) a hospodářský výsledek za rok 2021 příspěvkových organizací: 
Bytový podnik města Železného Brodu, ZŠ Pelechovská, ZŠ Školní, MŠ Slunečná, 
MŠ Koníček, MŠ Na Vápence, Městské muzeum v Železném Brodě, SVČ Mozaika  
a ZUŠ Železný Brod
 schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací 
do fondů dle přiloženého seznamu 
 schvaluje odpisový plán příspěvkových organizací zřizovaných Městem Železný 
Brod na rok 2022 
 bere na vědomí přehled vyúčtování dotací poskytnutých Městem Železný Brod  
v roce 2021 
 bere na vědomí přerušení provozu všech MŠ Železný Brod v době hlavních 
prázdnin na šest týdnů (11. 7.–19. 8. 2022 vč.) 
 souhlasí s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadaci ČEZ – Oranžové hřiště  
a oprávněním přijmout nadační příspěvek Nadace ČEZ do majetku organizace
 souhlasí s výstavbou Oranžové hřiště – venkovní fitness sestavy na části pozemku 
ostatní plocha ppč. 1301/1 v k. ú. Ž. Brod a jeho provozem po dobu minimálně 5 let 
(u ZŠ Školní) 
 schvaluje rozšíření počtu pracovních úvazků na odboru ÚPaRR o místo referenta 
majetkové správy 
 schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem tří multifunkčních zařízení se 
společností Alwer office, s. r. o., IČO 27895122 
 schvaluje uzavření dodatku smlouvy s firmou INISOFT, s. r. o., IČO 25417657 na 
licenci IS ENVITA, pro zpracování odpadové agendy pro Město Železný Brod 
 souhlasí s výjimkou ze směrnice 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek 
a veřejných zakázek dle článku IX. odst. 3. a souhlasí s uzavřením sml. o dílo 
na Rekonstrukci umývárny zaměstnanců TS s T. Grábem, IČO 72756942 za cenu  
758 100 Kč bez DPH 
 souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s TS města Železný Brod, jejímž předmětem 
je vybudování kontejnerového stání v areálu bývalé spec. školy v Železném Brodě 
nábřeží Obránců míru, dohodnutá cena 277 800 Kč bez DPH 
 souhlasí s pokácením 19 ks stromů (smrk ztepilý) na pozemku 1050/1 v k. ú.  
Horská Kamenice (areál Paraplíčko) s tím, že současně Klub kanoistiky Železný 
Brod provede náhradní výsadbu dle odboru ÚPaRR 
 souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k Rámcové kupní sml. na dodávky kapalného 
chloru č. K 151/2016 s GHC Invest, s. r. o., IČO 60464496, kterou se upravuje cena za 
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radnICe InForMUje

dodávku kapalného chloru pro městské koupaliště na 2 795 Kč bez DPH /1 ks 65 kg 
láhve 
 souhlasí s uzavřením kupní sml. s BEG BOHEMIA, s. r. o., IČO 25300245, na 
výrobu, dodání a montáž stacionárních regálů do depozitáře muzea v rámci 
projektu Spojeno sklem! s tím, že bude ověřena možnost použití vnitřní směrnice 
pro zadávání veřejných zakázek a bude provedeno doplnění specifikace firmy 
 schvaluje uzavření sml. o dílo – kastrace toulavých koček s MVDr. Karolínou 
Polejovou, IČO 10927522, ve výši 30 000 Kč 
 bere na vědomí zápis Hospodářské komise ze dne 23. 2. 2022 
 bere na vědomí rezignaci člena na členství v kulturně společenské komisi 
 schvaluje uzavření sml. o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo  
IV-12-4019157/VB/02 s ČEZ Distribuce, a. s., která je zastoupena společností  
RYDVAL-ELEKTRO, s. r. o., IČO 25298194, na pozemek pč. 1581 v k. ú. Hrubá Horka 
 schvaluje uzavření sml. o zřízení věcného břemene č. 7700102619_1/BVB  
s GasNet, s. r. o., IČO 27295567, která je zastoupena fa GasNet Služby, s. r. o.,  
IČO 27935311, na pozemek pč. 458, 708, 709/3, 710/1, 710/2, 710/31, 711/4, 3269/1, 
3270/1 vše v k. ú. Železný Brod 
 schvaluje zřízení věcného břemene na pozemky pč. 45, 589, 579/2 v k. ú. Jirkov 
ve smyslu budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu 
a modernizaci a povinnost budoucí povinné výkon těchto práv strpět, cena věcného 
břemene je ve výši 31 300 Kč + sazba DPH a neschvaluje uzavření sml. o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020905/
VB/01 s ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci M. Kalců, na výše 
uvedené pozemky  
 schvaluje uzavření předkládané sml. o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4021625/VB/2, s ČEZ Distribuce, a. s.,  
zastoupené EMJ, s. r. o., IČO 27268632, na pozemek pč. 1557/1 v k. ú. Železný Brod 
a schvaluje zřízení věcného břemene na výše uvedeném pozemku 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 
ve výši 10 800 Kč + sazba DPH 
 schvaluje zřízení věcného břemene na pozemky pč. 1855, 1911 v k. ú. Železný 
Brod ve smyslu budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat 
zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, 
výměnu a modernizaci a povinnost budoucí povinné výkon těchto práv strpět, 
cena věcného břemene je ve výši 350 000 Kč + sazba DPH a neschvaluje uzavření 
sml. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  
s ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, DIČ na výše uvedené pozemky 
 souhlasí s přihlášením osoby na adresu Jiráskovo nábřeží 715, Železný Brod 
 schvaluje přidělení bytu č. 32 v DPS Železný Brod 
 bere na vědomí info o změnách ve vymáhání tzv. bagatelních pohledávek do 
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1 500 Kč dle exekučního řádu a nesouhlasí se složením zálohy 500 Kč pro další 
vedení exekuce
 bere na vědomí žádost České teplo, s. r. o., IČO 250 55 925, na změnu ceny 
dodávek zemního plynu pro město a jeho organizace a nesouhlasí s úpravou ceny 
mimo nasmlouvanou hodnotu na rok 2022 
 pověřuje ředitele příspěvkové organizace Bytový podnik města Železného Brodu 
dle předloženého návrhu k uzavírání nájemních smluv s uprchlíky z UK, kteří jsou 
žadateli o vízum a držiteli víza za účelem strpění pobytu na území ČR, o uzavření 
nájemní smlouvy bude bezodkladně RM informována 

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

Usnesení zastupitelstva města Železný brod z 26. zasedání 
konaného dne 21. 3. 2022 
Zastupitelstvo města Železný brod po projednání 
 schvaluje program 26. zasedání v předloženém znění a bere na vědomí kontrolu 
plnění usnesení 25. zasedání 
 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1/2022/ZM 
 schvaluje dotační programy města Železný Brod na rok 2022: Program podpory 
sociálních služeb, Program podpory sportu a tělovýchovné činnosti, Program 
podpory kultury, činnosti spolků a podpory organizací nabízejících volnočasové 
aktivity mládeže, vzor žádosti, veřejnoprávní smlouvy a vyúčtování dotace, vše za 
účelem čerpání dotací z těchto programů (Termín podávání žádostí do 9. 5. do  
12 hodin, pro Podporu kultury... II. kolo podávání žádostí 1.–15. 8. 2022).
 schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120 000 Kč SZdP ŽB, IČO 26608022 na úhradu 
nájemného a služeb s ním souvisejících v roce 2022 a schvaluje uzavření předložené 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
 schvaluje pravidla pro vytvoření a použití Fondu na zlepšení úrovně bydlení na 
území města Železný Brod pro rok 2022 a schvaluje vyhlášení výběrového řízení pro 
žadatele o návratnou finanční výpomoc z tohoto fondu v rozsahu čl. IV. schválených 
pravidel s tím, že uchazeči mohou podávat žádosti během celého roku 2022 
 bere na vědomí Zprávu o činnosti MP v roce 2021 
 schvaluje směnu ½ z celku pozemku parc. č. 3049/3 o výměře 13,5 m2 za pozemek 
pč. 3051/2 o výměře 76 m2, vše v k. ú. Železný s finančním vyrovnáním 6 300,80 Kč 
a schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi dotčenými na výše uvedené
 schvaluje odkoupení pozemku pč. 1011 v k. ú. Bzí o výměře 155 m2 za cenu 12 450 Kč 
 schvaluje prodej pozemku parc. č. 1309/4 o výměře 16 m2 v k. ú. Železný Brod, za 
cenu 10 150 Kč + DPH tj. celkem 12 281,50 Kč, firmě ČEZ Distribuce, a. s., a schvaluje 
uzavření kupní smlouvy č. IE-12-4005620 na výše uvedené mezi dotčenými

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.  
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Upozorňujeme zájemce na vyhlášení městských dotačních programů na rok 
2022 a současně schválené finanční částky pro každý z nich. Jedná se o Program 
podpory sociálních služeb v Železném Brodě na rok 2022, Program podpory sportu 
a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2022 a Program podpory kultury, 
činnosti spolků v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové 
aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2022. Žádosti o dotaci se podávají do  
9. 5. 2022 do 12 hodin elektronicky, poštou nebo osobně na podatelnu MěÚ  
v Železném Brodě. Před podáním žádosti je nutné, aby si zájemce o dotaci pečlivě 
pročetl znění jednotlivých programů, které je na www.zeleznybrod.cz, odkaz 
Občan, soubor Dokumenty a následně sekce Formuláře. Žádost se podává na 
předepsaném formuláři, který lze najít tamtéž.
 Případné další informace podají Mgr. Ivan Mališ, místostarosta města nebo paní 
Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru. 

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Městské dotační programy

radnICe InForMUje

 odbor územního plánování a regionálního rozvoje 

ZM Města Železný Brod schválilo na svém zasedání 21. 3. 2022 vyhlášení programu, 
který je zaměřen na opravy, úpravy a rekonstrukce staveb na území města Železný 
Brod tak, aby se zlepšoval vzhled a technický stav bytových a rodinných domů. 
Zájemci mohou využít návratné finanční výpomoci na dobu 2 až 7 let. 

Z fondu je možné poskytnout návratnou finanční výpomoc na:

Fond na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný brod

01 Obnova fasády domu starší 15 let 7 let max. 300 000 Kč/1 dům
02 Opravy a obnovy střech vč. konstrukce 

krovů a klempířských prvků
7 let max. 300 000 Kč/1 dům

03 Výměny oken v domě starších 20 let 7 let max. 200 000 Kč/1 byt
04 Výměna rozvodů ústředního topení, 

vč. topných těles v domě a kotle ÚT
5 let max. 100 000 Kč/1 byt

05 Výměna bytového jádra v panelovém domě 5 let max. 100 000 Kč/1 byt
06 Vybudování malé čistírny odpadních vod 

ke stávajícímu domu
5 let max. 100 000 Kč/1 dům

07 Vybudování, oprava vodovodní přípojky, 
přípojky plynu a NN ke stávajícímu domu

5 let max. 100 000 Kč/1 dům

08 Instalace solárních panelů na stávajících 
konstrukcí domu, z důvodu ohřevu teplé 
vody v domě

5 let max. 100 000 Kč/1 dům
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 odbor sociálních věcí 

Opuštěné děti nepoznaly život ve fungující rodině. 
Odborníky jsou tyto děti označovány jako děti 
ohrožené, neboť pro svůj další vývoj vyžadují 
zvýšenou péči a pozornost. Často byly vážně 
zanedbávány, někdy i týrány a zneužívány, chybí 
jim pocit bezpečí blízkého, rodinného prostředí. 
 V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném  
a harmonickém prostředí své rodiny. Nemůže-li dítě vyrůstat ve vlastní rodině, je 
na místě hledat optimální formu náhradní výchovy, což může být pěstounská péče.

Hledáme náhradní rodiče pro opuštěné děti

09 Rekonstrukce koupelny 5 let max. 100 000 Kč/1 byt
10 Výměna elektroinstalace 

v domě starším 15 let
5 let max. 100 000 Kč/1 byt

11 Stavební úpravy komínového tělesa 2 let max. 20 000 Kč/1 dům
12 Dodatečné izolace domu proti vlhkosti 5 let max. 100 000 Kč/1 dům

Žádosti k účasti ve výběrovém řízení je možno podávat kdykoliv v průběhu roku. 
Formulář žádosti na www.zeleznybrod.cz v sekci „Občan“. 

Polejová Iveta, OÚPaRR 
tel. č.: 483 333 944, e-mail: i.polejova@zelbrod.cz

 odbor finanční 

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
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radnICe InForMUje

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

Hlavní úklidový den probíhal v sobotu 2. dubna, ale 
vzhledem k nepřízni počasí a malé účasti pořádáme 
akci ještě jednou, a to 14. května. Pytle a rukavice si 
bude možné dopředu vyzvednout na Odboru životního 
prostředí od 9. května po domluvě s koordinátorkami akce. Sraz dobrovolníků  
v úklidový den bude v 9.15 až 9.45 před budovou „B“ MěÚ v Železném Brodě. 
 Svoz a likvidaci sesbíraného odpadu budou opět zajišťovat technické služby ve 
spolupráci s Městem Železný Brod. Uklizený odpad shromážděte na viditelných 
místech, ke kterým se dá dojet autem a nahlaste místo koordinátorkám akce. 
Těšíme se na vaši účast.
 Pro bližší informace kontaktujte koordinátorky akce: Bc. Veronika Hlavová,  
tel.: 483 333 985, e-mail: v.hlavova@zelbrod.cz a Eva Pavlatová, tel.: 483 333 942, 
e-mail: e.pavlatova@zelbrod.cz.

Bc. Veronika Hlavová, OŽP 

svoz nebezpečných složek komunálního odpadu bude v neděli 1. května dle 
časového rozpisu na plakátovacích plochách. 

Ukliďme svět, ukliďme Česko v Železném brodě letos podruhé 

Mohli byste být náhradními rodiči – pěstouny?
OSPOD Železný Brod doprovází celkem 15 rodin, které pečují o děti, o něž se 
nemohou z různých důvodů starat jejich vlastní rodiče. Jsou to pěstounské rodiny  
a v nich je pečováno celkem o 22 dětí. Další opuštěné děti čekají v dětských 
domovech a jejich přáním je najít „svou“ náhradní rodinu, kde by byly šťastné.
 Mimo zajišťování aktivit pro stávající pěstouny usiluje OSPOD Železný Brod 
 o zvýšení zájmu o vykonávání pěstounské péče, kdy se v rámci celokrajské kampaně 
„Mít domov a rodinu – samozřejmost nebo vzácnost?“ podílíme se na pořádání 
různých akcí pro veřejnost. V tomto roce bychom se rádi zaměřili na zájemce, kteří 
by byli ochotni přijmout více dětí nebo sourozenců. Zajímá vás téma pěstounské 
péče? Měli byste ještě volné místo u stolu i ve svém srdci? Dokázali byste nabídnout 
dětem srdečný vztah, stabilní zázemí a domov? Tak přijďte ve středu 1. června 
mezi 13. a 16. hodinou do zasedací místnosti budovy b městského úřadu, kde 
bude při příležitosti Mezinárodního dne dětí probíhat setkání pro zájemce na téma 
náhradní rodinná péče, případně se domluvte na individuální schůzce s pracovníky 
odboru sociálních věcí na níže uvedených kontaktních číslech. Na viděnou se těší: 
Mgr. Halamová 728 17 126, Bc. Jarešová 777 718 903.

Bc. Eva Sasková, vedoucí sociálního odboru
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Turistické informační centrum (náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, tel.  
č.: 483 333 999, 778 527 000)
 V květnu je otevřeno dle běžné otevírací doby, tedy po–pá: 8–12 a 12.30–17 hodin, 
so 9–16 hodin. 

 Městská policie v Železném brodě 

Do našich řad hledáme nové kolegy/ně na pozici strážník/ce s nástupem 
ihned. Práce v nepřetržitém provozu s nerovnoměrně rozvrženou pracovní 
dobou, jejíž náplní je plnění celé škály úkolů vyplývajících 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 poskytne velitel MP sstr. Pavel 
Hriník: e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz, mob.: 724 132 179.
Ze statistik MP
MP v březnu zaznamenala celkem 439 událostí, z toho bylo 70 oznámení, z nichž 
19 si vyžádalo další šetření a u 28 musel být proveden okamžitý výjezd. K nimž 
provedla MP 131 administrativních úkonů, 12 z nich byly přestupky, 11 případů 
bylo řešeno ve spolupráci s PČR. V souvislosti se svou činností zkontrolovali 
strážníci 55 osob. 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.

nábor strážníků

InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 

zveme na tyto akce

kvĚTnový den v ŽeleznÉM brodĚ – 4. 5.
10–17 hodin otevřená radnice: komentované prohlídky i běžně nepřístupných 
prostor, vědomostní kvíz o zajímavé ceny, doprovodný program a občerstvení před 
radnicí, běžný provoz dle úředních hodin
18 hodin Pietní akt na hřbitově: uctění památky padlých za I. a II. světové války  
a totalitních režimů
21.30 hodin ohňostroj u kostelíčku na Poušti: od 19 hodin hraje Broďanka na 
náměstí 3. května
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InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 

zaHÁjení MoTosezÓnY

MeT opera a baleT – přímé přenosy

HrÁTkY s paMĚTí

10. alŠovský jarMareČek

leTní sCÉna na zÁMkU sYCHrov

TrÁvnICký FUTrÁl

V kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodě bude v sobotu 7. 5. od 10.30 hodin 
motorkářská mše, následně proběhne svěcení motorek na Malém náměstí  
a spanilá jízda. Více na https://kumpanicz.estranky.cz.

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.  

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 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.  

T. J. Sokol Alšovice srdečně zve 28. května od 14 hodin na Jarmareček. Bohatý 
stánkový prodej (cukrovinky, suvenýry, skleněné figurky, textilní výrobky aj.), 
atrakce pro děti (projížďka na koních, rybolov, střelnice, vláček aj.). Od 14 hodin 
živá hudba – Kapelníci. K občerstvení připraveny buřtíky z udírny, masíčko na 
grilu, bramboráky, kořalička, vínečko červené i bílé, pivečko chlazené. Vstupné 
dobrovolné. Za nepříznivého počasí se akce koná v sokolovně! Přijďte pobejt!

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 

V neděli 5. června se na Trávníkách v Želeném Brodě uskuteční festival pouličního umění 
(koná se v případě příznivého počasí). Více informací na plakátech a Fb/IKS Železný Brod.
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MĚsTskÉ dIvadlo Železný brod

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

3. 5. od 18 hodin Tradiční koncert učitelů 
4. 5. od 10 hodin Posezení v divadelním baru a prohlídka zázemí a zákulisí divadla 
v rámci Otevřené radnice
7. 5. od 19 hodin: Dámská šatna (DS Tyl Železný Brod) – premiérové představení, 
vstupné: 80 Kč
20. 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

FoTosoUTĚŽ brodY v brodĚ

rUkopIs TvarU

Výstavu fotografií z 9. ročníku soutěže si v Železném Brodě můžete prohlédnout do 
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 využít středy 
4. 5., kdy se koná akce Otevřená radnice a v půdních prostorách bude zpřístupněn 
i nově zrestaurovaný stroj věžních hodin. 
 Aktuálně je vyhlášen 10. ročník této fotosoutěže. Fotografie můžete přihlašovat 
do 30. září ve třech kategoriích - Krásy města, Lidé a události a Zajímavosti Brodska. 
Více na www.fotobrody.cz.

vernisáž 4. 5. od 17 hodin, výstava potrvá do 25. 6. 2022

v květnu hrajeme:

MĚsTskÁ GalerIe vlasTIMIla radY Železný brod 

na léto připravujeme:
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.)
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kC kIno Železný brod

Vážené diváci,
stejně jako v minulém měsíci musím s velkou radostí zmínit, že vaše účast 
na některých představeních byla velice hojná, a proto se i tentokrát dočkáte 
opakovaného zhlédnutí vybraných titulů. Nejvíce přišlo dětí a seniorů a rozhodně 
stojí za to zdůraznit velice pozitivní fakt, že nás navštěvují i diváci nejen ze 
Železného Brodu, ale rádi dorazí i ti ze Zásady či Jablonce nad Nisou a okolí. Jsme 
velice potěšeni! Dovolte nám udělat vám všem minimálně stejnou radost v květnu. 
V plánu je totiž projekce velmi úspěšného dokumentu o našem kraji nesoucí prostý 
a výstižný název Jizerské hory. Představením a následnou besedou provede sám 
režisér a tvůrce tohoto filmu, hudebník, horolezec, cestovatel, dobrodruh a filmař 
Viktor Kuna. Všichni jste srdečně zváni!

Jan Jelínek, vedoucí KC Kina ŽB

v květnu promítáme: 

3. 5. od 19.30 hodin noTre-daMe v plaMeneCH

6. 5. od 19.30 hodin proMlČeno

7. 5. od 15 hodin MIMI a líza: zaHrada 

Francie 2022 | drama | premiérové | 120 Kč | 110 min. | v původním znění  
s českými titulky
Hrdinský příběh těch, kteří riskovali životy při nebezpečné záchraně symbolu 
Paříže. S hasiči se vydáme do míst, která zůstala divákům skrytá – přímo do 
nitra hořící budovy. Snímek nabízí téměř fyzický zážitek, který nikoho nenechá 
chladným.
 hrají: Samuel Labarthe, Jeremie Laheurte ad., režie: Jean-Jacques Annaud

ČR 2022 | krimi/thriller | premiérové | 120 Kč | 95 min. | nevhodný do 12 let  
Radek se vrací do rodného města, aby nalezl jistou mladou ženu a jednou provždy 
se vyrovnal se svou minulostí. V pátrání mu pomáhá ambiciózní rozhlasová 
moderátorka Eva, která jeho příběh dostane do živě vysílané noční show. Ke 
zděšení všech posluchačů začne na povrch vyplouvat něco, s čím nikdo nepočítal.
 hrají: Karel Roden, Barbora Bočková, Igor Bareš ad., režie: Robert Sedláček

sK, ČR 2022 | animovaný | dětské | 80 Kč | 68 min
Nejlepší kamarádky nevidomá Mimi a Líza se vzájemně učí velkorysosti, toleranci 
a otevřenosti k celému světu a jeho pestrosti. V příběhu přijíždí na dvůr domu žlutý 
kontejner, který sousedé začnou brzy zaplňovat starými a rozbitými věcmi. Líza je 
zvědavá, co vyhodí Mimi a je překvapená, když nic nevyhazuje.
 režie: Ivana Šebestová, Katarína Kerekesová
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7. 5. od 19.30 hodin doCTor sTranGe v MnoHovesMírU ŠílensTví
Usa 2022 | akční/dobrodružný | premiérové | 130 Kč | 127 min. | nevhodný do  
12 let | český dabing
Vydejte se do neznáma se studiem Marvel, kde Doctor Strangem, který za pomoci 
starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených a nebezpečných 
paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se záhadným soupeřem.
 hrají: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen ad., režie: Sam Raimi

10. 5. od 18.30 hodin drIve MY Car

13. 5. od 19.30 hodin lÁska HorY pŘenÁŠí

14. 5. od 15 hodin UŠÁk CHICkY a zlokŘeČek

14. 5. od 19.30 hodin vYŠeHrad: FYlM

Japonsko 2021 | drama | dobré kino | 100 Kč | 179 min. | nevhodné do 12 let  
v původním znění s českými titulky 
Júsuke je slavný herec a režisér vyžívající se v řízení svého červeného Saabu 900. 
Během festivalu v Hirošimě řízení nedobrovolně přenechá řidičce Misaki. Oba 
zjistí, že je spojuje nejen záliba v řízení. 
 hrají: Hidetoši Nišidžima, Tóko Miura ad., režie: Rjúsuke Hamaguči

ČR, sK 2022 | komedie/romantický | premiérové | 120 Kč | 90 min. | nevhodný do 
12 let
Nevěstě Alex se hroutí vysněný den, protože po pánské jízdě je ženich nezvěstný. 
V patách má neurotickou matku, přespříliš aktivního otčíma a bohémského otce. 
Svůj vlastní příběh pak prožívá místní neodolatelný svůdník, jenž připravuje 
opravdové rande. Bláznivý den je vyprávěn třikrát a vždy jinýma očima.
 hrají: Anna Fialová, Marek Lambora, Natalia Germani ad., režie: Jakub Machala

belgie, Francie 2022 | animovaný/komedie | dětské | 120 Kč | 95 min. 
Mladý Chicky je neobyčejný, narodil se jako napůl kuře a napůl zajíc. Jako malého 
ho adoptoval král Petr, slavný zaječí dobrodruh. Chicky ač nešika chce zapadnout 
a mít kamarády. Touží zažít pořádné dobrodružství! A jedno opravdu velké na něj 
právě čeká!
 režie: Ben Stassen, Benjamin Mousquet

ČR 2022 | komedie | repríza | 130 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
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kC kIno Železný brod

17. 5. od 10.30 hodin MIMoŘÁdnÁ UdÁlosT

20. 5. od 19.30 hodin poslední zÁvod

21. 5. od 15 hodin jeŽek sonIC 2

21. 5. od 19.30 hodin ŽHÁŘka

17. 5. od 18.30 hodin jIzerskÉ HorY + beseda s vIkToreM kUnoU

ČR 2022 | komedie | seniorské | 60 Kč | 102 min. | nevhodný do 12 let
Strojvedoucí lokálky neplánovaně zastaví v mírném svahu mezi poli a vystoupí  
z vlaku, aby vyřešil drobný technický problém. Co se stane s cestujícími, kteří 
jedou ve vlaku špatným směrem a bez strojvedoucího? 
 hrají: Jana Plodková, Igor Chmela, Jenovéfa Boková, Jaroslav Plesl ad., režie: Jiří Havelka

ČR 2022 | drama | repríza | 120 Kč | 100 min. 
Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo ale ví, jak se opravdu 
odehrál. Film přiblíží tehdejší události z mrazivých hřebenů Krkonoš tak, jak se 
opravdu staly a vyzdvihne důležitou a zapomenutou postavu Emericha Ratha.
 Hrají: Kryštof Hádek, Judit Bárdos, Marek Adamczyk ad., režie: Tomáš Hodan 

Usa 2022 | dětské | 110 Kč | 122 min.
Superrychlý ježek je největší videoherní legenda. V patách s neúnavným 
pronásledovatelem Dr. Robotnikem a věčně naštvaným ježurou Knucklesem se 
vrací na plátna kin.
 hrají: Jim Carrey, James Marsden ad., režie: Jeff Fowler

Usa 2022 | thriller | premiérové | 130 Kč | 94 min. | nepřístupný do 15 let  
v původním znění s českými titulky  
Filmová adaptace knihy hororového klasika Stephena Kinga o dívce  
s pyrokinetickými schopnostmi, která pouhou myšlenkou zapálí cokoliv jí napadne. 
„Talent“, který je smrtelně nebezpečný nejen jí.
 hrají: Zac Efron, Gloria Reuben, Sydney Lemmon ad., režie: Keith Thomas

ČR 2022 | dokument | dobré kino | 100 Kč | 91 min.
Málokteré pohoří v ČR poznamenala činnost člověka tak, jako 
Jizerské hory, které jsou němým svědkem toho, jaká je cena 
lidského pokroku tváří v tvář přírodě. Přestože jsou vyhledávaným 
cílem turistů, skrývají i mnohá tajemství, za kterými se filmaři 
vydali. Natáčeli nejmodernějšími technologiemi jak na české, tak 
polské straně hor.
 režie: Viktor Kuna
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24. 5. od 18.30 hodin MUlHolland drIve

27. 5. od 19.30 hodin Co jsMe koMU vŠICHnI UdĚlalI?

28. 5. od 19.30 hodin Top GUn: MaverICk

31. 5. od 19.30 hodin dIvoCH

28. 5. od 15 hodin proMĚna

Usa, Francie 2001 | mysteriózní/drama/romantický | dobré kino | 130 Kč | 147 min.   
nepřístupný do 15 let | v původním znění s českými titulky  
Milostný příběh ve městě snů… Betty přijíždí do Hollywoodu se snem stát se 
filmovou hvězdou. V domě objeví záhadnou brunetu se ztracenou pamětí. Svůdná  
a děsivá vize továrny na sny je jedním ze skutečně mistrovských děl nového 
tisíciletí, jedinečným příběhem lásky, žárlivosti a pomsty.
 hrají: Naomi Watts, Laura Harring, ad., režie: David Lynch

Francie, belgie 2022 | komedie | premiérové kino | 140 Kč  98 min. | nevhodný do 
12 let | český dabing
Claude a Marie Verneuilovi se vrací. Pochopitelně je s jejich rozvětvenou rodinou 
čekají zcela nové opravdu velké a početné problémy.
 hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan ad., režie: Philippe de 
Chauveron

Usa 2022 | akční/drama | premiérové kino | 140 Kč | 131 min. | nevhodný do 12 let 
v původním znění s českými titulky
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací. Přilétá  
v podobě pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů. 
 hrají: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer ad., režie: Joseph Kosinski

Dánsko 2021 | komedie/akční | dobré kino | 110 Kč | 102 min. | nepřístupný do 15 let  
v původním znění s českými titulky
Ve snaze překonat krizi středního věku Martin utekl ze společnosti, aby žil v lese. 
Zde narazí na Musu, drogového dealera, který je zraněný a na útěku. V naději, že 
uniknou mnoha problémům, se excentrické duo vydává na hektickou jízdu napříč 
fjordy. 
 hrají: Rasmus Bjerg, Zaki Youssef ad., režie: Thomas Daneskov

Usa 2022 | animovaný/komedie/dobrodružný | dětské | 100 Kč | 100 min. 
Třináctiletá Mei Leeové se samovolně proměňuje ( je-li rozrušená) v obří červenou 
pandu. Což je za přítomnosti starostlivé maminky Ming prakticky pořád.
 režie: Domee Shi
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Návštěvní doba pro obě expozice v květnu je (sklářská – Novinky ve sbírce skla, 
Letní sklářská dílna 2021, národopisná – 1100 let výročí smrti sv. Ludmily):  
úterý–neděle, 9–12 a 13–16 hodin.  

Před rokem jsme vás s radostí informovali o tom, že jsme 
uspěli s žádostí o grant z Norských fondů. Avizovali jsme 
brzké uzavření muzea z důvodu rekonstrukce interiéru. Jistě 
jste si všimli, že je muzeum stále otevřené. Příčinou zpoždění 
rekonstrukce bylo onemocnění koronavirem jednoho  
z projektantů v průběhu projektu. Bohužel šlo o onemocnění 
s trvalými následky a my jsme tak byli nuceni hledat nového 
projektanta a dílčí část projektu začít znovu. V současné době komplikuje situaci 
i nevyzpytatelné cenové prostředí na trhu se stavebninami. Přese všechno jsme 
odhodláni projekt dotáhnout do úspěšného konce. Děláme, co je v našich silách, 
držte nám palce!
 Projekt však není jen o stavebních pracích, ale i mnoha jiných zajímavých 
a užitečných aktivitách. Jedním z cílů projektu je posílit prestiž muzea  
a železnobrodského sklářství. Je třeba paralelně pracovat na vícero místech. 
Zásadní je pak v době IT technologií způsob prezentace. V tomto ohledu se nám 
velice daří. Významným počinem v uplynulém období je krásné nové logo muzea, 
jehož autorem je MgA. Tomáš Plesl. Logo vychází z travertinového triumfálního 
oblouku v průčelí budovy muzea a zároveň koresponduje s tvarem písmene M – 
počátečním písmenem slova muzeum. V okamžiku, kdy bylo hotové logo, mohl 
vzniknout i grafický manuál, s jehož pomocí budou další grafické výstupy muzea 
vizuálně jednotné a hlavně – krásné. Pevně věříme, že díky i této na první pohled 
nenápadné práci postupně dosáhneme zvýšení zájmu o železnobrodské sklářství.

Mgr. Lenka Jůnová, pracovnice muzea

Více na www.muzeumzb.cz a Fb/Městské muzeum v Železném Brodě.

Tento měsíc si připomínáme Květnové 
povstání a konec II. světové války. V této 
souvislosti bych rád zmínil nezištnou 
pomoc železnobrodských občanů vězňům  
z koncentračních táborů na Jablonecku.
 Ve středu 9. května 1945 a den následující 
byly přiváženy nebo přicházely transporty 
Poláků, převážně z koncentračního tábora  
v Rýnovicích, který byl pobočkou kmenového 
tábora Gross-Rosen v dnešním Polsku.

MĚsTskÉ MUzeUM Železný brod 

spojeno sklem!

vzpomínka na květen 1945
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 Tábor v Rýnovicích byl zřízen v listopadu roku 1944, přímo v areálu továrny FAB 
(pobočka podniku Carl Zeiss Jena), kde pracovalo 500 mužů, především Poláků 
zatčených při varšavském povstání. Vedle mužského tábora byl v únoru 1945 
zřízen izolovaný ženský židovský koncentrační tábor. Ženy sem byly evakuovány 
z pobočného tábora Gross-Rosen, Zillerthal-Erdmannsdorf. Šlo asi o 200 až 300 
vězeňkyň.
 V úterý 8. května 1945 byl tábor evakuován a všichni vězni schopni chůze byli 
strážným oddílem SS převedeni do Tanvaldu, kde došlo k jejich předání partyzánům 
a příslušníkům Červeného kříže. Osvobození vězni dále pokračovali do Železného 
Brodu.
 První transport Poláků z Rýnovic byl přivezen 9. května, krátce po třinácté 
hodině. Následovaly další... František Sochor ve svém článku Revoluční týden  
v Železném Brodě, 3.–10. května 1945, který vyšel v časopise Beseda, uvedl:
 „V 16:05 hod. dochází velký pěší transport polských vězňů z koncentračního 
tábora. Ti jsou v tak ubohém stavu, že musí být všichni v ošetřovně prohlédnuti 
lékařem a většinou ponecháni v ošetřování. Sestry Červeného kříže mají plné ruce 
práce...“
 Zesláblí vězni byli umístěni v ošetřovně v Železném Brodě v úřední budově 
(dnešní internát v Těpeřské ulici), která byla k tomuto účelu připravena místními 
občany. Slavomíra Bohatová, dobrovolná zdravotnice vzpomínala, že po odjezdu 
Němců, spolu s dalšími dobrovolníky, budovu uklidili pro vězně z koncentračního 
tábora.
 „Po úklidu, se začaly připravovat koupelny. Protože jich bylo málo, nosili sousedé 
vaničky i umyvadla, aby bylo nemocné v čem umývat. Každý se snažil pomoci. 
Pomáhaly nám dvě studované sestry. Byly potřeba léky a těmi vypomáhali lékaři 
i soukromé osoby, které je měli pro sebe. Nikdo neodmítl. I když nebyly všechny 
ženy sestrami, věděly, kde je jejich místo. Řídily se především příkazy lékařů. Ty, 
které mohly, vzaly si na starost jeden pokoj a střídaly se tam ve dne i v noci.“
 Dokud nebyla zřízena kuchyně, vařilo se jídlo v rodinách a jejich příslušníci ho 
nosili na ošetřovnu. Po jejím vybudování bylo potřeba lidí také na pomocné práce 
při kuchyni. Chlapci z Brodu doprovázeli přespolní 
dobrovolnice do jejich domovů. Kvůli nedostatečné 
kapacitě lůžek byli nemocní hospitalizováni nejen 
v ošetřovně v úřední budově, další byli posíláni na 
Poříč a někteří byli ubytováni v hotelu Cristal.
 I přes poskytnutou péči, však osmnáct osob 
dlouhodobým útrapám podlehlo. Tito zemřelí byli 
pochováni ve společném hrobě nedaleko městského 
hřbitova a až na jaře roku 1948 byly jejich ostatky 
vyzdviženy a přeneseny na hřbitov.

David Řeřicha, pracovník muzea
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MUzeUM a GalerIe deTesk Železný brod

Do neděle 19. června bude probíhat výstava obrazů malířky Břetislavy Plívové-
Pospíšilové. Narodila se 14. 8. 1930 v Lomnici nad Popelkou jako prostřední ze tří 
děvčat, její mladší sestrou je filmová režisérka Věra Plívová-Šimková. Po ukončení 
jičínského gymnázia studovala malířství postupně na Vysoké škole výtvarných 
umění v Bratislavě, na Akademii výtvarných umění v Praze a také na pražské Vysoké 
škole uměleckoprůmyslové. Žila v Chuchelně a atmosféra Pojizeří rozhodující 
mírou ovlivnila nejen její krajinářskou, ale i figurální tvorbu. Břetislava Plívová-
Pospíšilová zemřela 28. dubna 2008. Zanechala po 
sobě autentické dílo, expresivní výpověď o životě  
a světě, který ji obklopoval.

V období od 23. června do 25. září bude galerie patřit 
tvorbě sklářského výtvarníka Miloslava Klingera. 
Retrospektivní výstavou přispějeme k oslavám stého 
výročí jeho narození.

břetislava plívová-pospíšilová – obrazY

otevřeno: denně 9–17 hodin

MUzeUM soCIalIsTICkýCH vozŮ Železný brod

otevřeno: květen–říjen: út–ne v čase 10–16 hodin

Srdečně zveme na prohlídku nejen nové 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.
 V sobotu 28. 5. od 10 hodin spolupořádáme jízdu veteránů na Kozákově. Trasa je 
dlouhá cca 50 km a zakončena bude v našem muzeu, kde proběhne vyhodnocení  
a bude umožněna prohlídka. Občerstvení  zajištuje SDH Tanvald Šumburk.
 Více na www.socialist-motorgate.cz.

za představenstvo muzea Pavel Kadaš

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 10.–12. 6. 2022. Podrobný 
kulturní program na samostatné záložce zpravodaje.
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MĚsTskÁ knIHovna Železný brod 

úterý 3. 5. od 18 hodin v sále knihovny – přednáška o parcích Horní a Dolní Lužice 
s Ing. J. Vančatovou ze společnosti Societas Amicuum Liberec
středa 18. 5. od 14 hodin – lekce hravého trénování paměti s lektorkou Jiřinou 
Ziklovou
pátek 6., 13. a 20. 5. – dokončení počítačového kurzu pro seniory (pro přihlášené 
účastníky)
11.–13. 5. můžete zakoupením žluté kytičky v knihovně přispět do sbírky Ligy 
proti rakovině v rámci Českého dne proti rakovině

aleš Palán: Robinsoni a donkichoti – Neopakovatelné a jedinečné osobnosti nežijí 
jen v šumavské divočině, ale často i mezi námi.
Vlastimil Vondruška: Morový testament – Tentokrát řeší Oldřich z Chlumu 
nepochopitelnou vraždu italského studenta v Praze a zároveň se snaží zjistit, proč 
bylo nevěstě jeho bratrance upřeno dědictví.
Julie Caplinová: Domek v Irsku – Pohodový román, ve kterém se bývalá právnička 
ocitá na kurzu vaření na irském venkově.
Carsten henn: Knihonoš – Laskavý, chytrý a dojemný příběh o hodnotě přátelství, 
o kouzlu čtení a o moci, kterou nám knihy dávají.

na květen v knihovně připravujeme

z novinek v knihovně nabízíme

z novinek pro děti

ohlédnutí za nocí s andersenem

Ester stará: Kniha pocitů – Překvapení, radost a štěstí, smutek, strach, odvaha, 
stud, hněv, závist a žárlivost, znechucení, nuda, zájem a láska. S těmito pocity se 
v knize děti seznámí prostřednictvím pětice kamarádů. Každý je jiný, a i proto 
odlišně prožívají situace, ve kterých se ocitají.
Pavlína Jurková: Tajemství rodiny M. – Matylda, Maxmilián a Kryštof jsou 
sourozenci, kteří jednoho dne zjistí, že před nimi rodiče něco tají. A tak rozjedou 
pátrací akci.

V noci z pátku 1. 4. na sobotu 2. 4. probíhala v knihovně Noc s Andesenem – 
tradiční pohádkové nocování se neslo v duchu oslavy 217. narozenin slavného 
dánského pohádkáře a trochu také oslavy 
Mezinárodního dne ptactva. Pan Andersen 
osobně s narozeninovým dortem přišel 
pozdravit jedenáct nocujících dětí (děti ze 
čtenářského klubu s paní Týblovou a nejpilnější 
dětští čtenáře), následovalo divadélko a dílnička 
s Lenkou Hřibovou, noční stezka s baterkou 
po knihovně, hledání pokladu a nocleh v sále 
knihovny. Děti si to skvěle užily, děkujeme 
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MĚsTskÁ knIHovna Železný brod 

všem zúčastněným, zvláště panu Matěji Kosnarovi za úžasně věrohodné ztvárnění 
role pana Andersena.
 Těšíme se na vás v běžné otevírací době od úterý do pátku v čase 9–17.30 hodin.

Dana Hudíková a Barbora Vymazalová

ze ŠkolskýCH zaŘízení

zápisy do mateřských škol pro školní rok 2022/2023
V úterý 3. května (9–15.30 hodin) budou zápisy do MŠ Koníček (Stavbařů), MŠ  
Na Vápence a MŠ Slunečná. Povinně se do MŠ zapisují děti, které do 31. srpna 2021 
dosáhnou pátého roku věku a dosud do školky nechodí. Více na www.ms-konicek.cz,  
www.msnavapence.cz a www.msslunecna.cz.

poděkování 
Postní čas nám v letošním roce velmi zpříjemnil sobotní Den otevřených dveří  
a velikonoční dílnička pro každého, kdo měl zájem do naší školky nahlédnout. 
Děti si mohly spolu s rodiči vyrobit jarní dekorace a naladit se již na velikonoční 
náladu. Paní kuchařka připravila ochutnávku našich skvělých pomazánek a každý  
z personálu přispěl nějakou upečenou domácí dobrůtkou ke kávě. Měli jsme 
radost, že účast byla po dvouleté koronavirové pauze skutečně veliká. 
 Velice ráda bych touto cestou poděkovala paní Aničce Myškové, naší bývalé 
spolupracovnici, že přišla návštěvníkům ukázat svoje zdobení „vejdunků“ vrtanou 
technikou. Byli jsme svědky, jak pod jejíma šikovnýma rukama vznikaly doslova 
krajkované kraslice. Kdo měl zájem, mohl si vrtání i vyzkoušet. Druhý velký 
dík patří manželům Gajzlerovým, kteří trpělivě vysvětlovali postup a techniku 
pletení pomlázky. Myslím, že nejeden tatínek bude letos poprvé pyšný na 
vlastnoručně vyrobenou „mrskačku“. Šikovné ruce pana Standy Gajzlera dokazuje 
několikametrová pomlázka, která nám zdobí vchod do mateřské školy. Personálu 
pak ještě jednou děkuji za skvěle odvedenou práci při přípravách celé akce. 
 V tomto čase již děti pilně nacvičovaly tanečky a písničky na Velikonoční 
farmářské trhy. Inspirací se nám samozřejmě stalo jaro a s ním spojený nový život 
čerstvě vylíhnutých kuřátek a radostný život zvířátek ze dvorečku. Dětem se i přes 
časté absence při nácviku podařilo předvést rozkošné pásmo písniček a tanečků, 
a přestože nám z důvodu nemoci chyběli naši nejstarší, věřím, že se přítomným 
divákům představení líbilo. Drobné chybičky nám jistě byly odpuštěny. Důležitá 
je pro nás především chuť dětí dělat radost druhým a jejich nadšení, když mohou 
zamávat hrdé mamince a pyšnému taťkovi. A podle kladných ohlasů rodičů se nám 

 MŠ na vápence Železný brod 
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to daří. I tento úspěch byl podmíněn ochotnou spoluprací celého kolektivu MŠ. 
Věřím, že se nám povede připravit podobně hezké a dojemné odpoledne i v květnu 
pro naše maminky k jejich svátku. 

Jitka Jírová, ředitelka MŠ

ze ŠkolskýCH zaŘízení

okresní kolo v recitaci
V neděli 13. března proběhlo v DDM Vikýř v Jablonci nad Nisou okresní kolo  
v recitaci. Byl to již padesátý ročník, tedy kulaté výročí této soutěže.
 Za nultou kategorii (první třídy) získali ocenění poroty: Jáchym Šikola (Pavel 
Žiška – Tučňáci) a Mabel Makulová (Miroslav Tvrz – Klokanice)
 V první kategorii (2. a 3. třída): 1. místo: Markéta Lubasová (Ivan Magor Jirous – 
Ptala se Františky Marta)
 Ve druhé kategorii (4. a 5. třída): 2. místo: Ema 
Šilhánová (Josef Kainar – Kocourek) a 3. místo: 
Jakub Esselbach (Divadlo Járy Cimrmana – 
Nevěřící Vlasák). 
 Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů  
v krajském kole, které proběhne v DDM Větrník 
v Liberci v měsíci dubnu.

Mgr. Milena Hlubučková, tř. učitelka 3. A

 zŠ Školní Železný brod

děti dětem aneb sportovní odpoledne
Žáci osmých tříd se chtěli zapojit do pomoci Ukrajině. Proto se rozhodli zpříjemnit 
jedno odpoledne nově příchozím dětem z Ukrajiny. Ve škole dětem rozdali 
připravené pozvánky, menším dětem připravili několik úkolů na hřišti za školou 
a starší děti zapojili do vybíjené. Po menším ostychu se děti pustily do plnění 
připravených úkolů. Podle soutěžních kartiček jsme napočítali 25 zúčastněných 
dětí. Příjemné odpoledne dokreslilo slunečné počasí a hlavně úsměvy dětí při 
plnění úkolů. Na závěr si každý odnesl plyšovou hračku, klíčenku a pěkné zážitky 
z nového prostředí. Naši žáci měli obavy z porozumění, ale vše zvládli na jedničku. 
Odnesli si hřejivý pocit, že pomohli! Za uspořádání tohoto odpoledne jim patří 
velká pochvala!

poděkování
Děkujeme všem rodičům a našim žákům, kteří se zapojili do humanitární sbírky 
červeného kříže na pomoc ukrajinským rodinám.
 Velmi si vaší pomoci vážíme.

Mgr. Zdeněk Kučera a Mgr. Soňa Malinová
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úspěchy našich žáků
Žákyně Veronika Daníčková, Tereza Valentová a Veronika Valentová se zúčastnily 
okresního kola dějepisné olympiády, která se konala v Jablonci v DDM Vikýř. 
Obsadily 1., 2. a 9. místo. O týden později v krajském kole v DDM Liberec získaly 
15., 16. a 20. místo z 35 účastníků. Blahopřeji!

     Mgr. Kateřina Bisová

literární úspěchy našich žákyň
Žákyně osmých tříd se zapojily do literárních soutěží a slaví úspěch. Rozálie 
Procházková z 8. A se s textem „Jak se správně starat o pole“ zúčastnila soutěže 
vyhlášené Českou akademií zemědělských věd a její práce bude otištěna v časopise 
České zemědělství pohledem žáků IV mezi 20 nejlepšími pracemi. 
 Úspěšný byl také text Terezy Malinové, též z 8. A, která se zúčastnila XII. ročníku 
celostátní soutěže v literárním projevu „Mladá Proseč Terézy Novákové“. Její práce 
Dandy a já se zařadila mezi nejúspěšnější příspěvky této soutěže. 
 Ve třídě 8. B se literárně daří žákyni Valerii Polmové, jež pokračuje v soutěži 
vyhlášené časopisem Moje země, i tentokrát se svojí poezií uspěla. Její báseň 
Moje hrdost byla zveřejněna na webových stránkách časopisu. Gratulujeme  
a přejeme další literární úspěchy. 

Mgr. Nikola Kunstová

soutěžní hry všestrannosti
Dne 8. dubna se děti z naší školní družiny zúčastnily Soutěžních her všestrannosti 
konaných v rámci projektu paní Jany Boučkové „Děti na startu“.  Akce probíhala  
v dopoledních hodinách ve SC Železný Brod.
 Po slavnostním zahájení byly děti rozděleny do dvou skupin podle věku,  
v každém týmu byli tři chlapci a tři dívky. Jednotlivé týmy mezi sebou soutěžily  
v hodu medicinbalem, člunkovém a vějířovém běhu, skoku do dálky, v překážkové 
dráze, v přenosu víček do obruče, hodu badmintonovým košíčkem a v dalších 
disciplínách.
 Po celou dobu soutěžení panovalo  
v prostorách městské haly velké sportovní 
nadšení, hlavně veliká radost z pohybových 
dovedností. Každý soutěžící obdržel účastnický 
list, sladkou odměnu, diplom a medaile.
 Děkujeme paní Janě Boučkové za 
skvěle připravenou sportovní akci, děti si 
dopoledne parádně užily a už teď se těšíme 
na další. 

Dana Maršinská a Jakub Hlubuček 
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výstava žákovských prací na výstavě HoT HoT HoT v nTM praha
Výstava HOT HOT HOT, sklo, keramika a porcelán od A po Z, kterou pořádá 
Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR se svými partnery ke svému 
30. výročí a k Mezinárodnímu roku skla 2022 (UNESCO). Představuje české sklo, 
keramiku a porcelán ve všech svých podobách od surovin a polotovarů po hotové 
výrobky a umělecká díla, od unikátní a ruční výroby po automatickou produkci 
mající nejen bohatou tradici, ale zejména pozoruhodnou současnost a zajímavou 
budoucnost. Železnobrodská sklářská škola se zde prezentuje třemi vybranými 
exkluzivními žákovskými exponáty. Vernisáž výstavy proběhla 13. dubna od  
18 hodin v Národním technickém muzeu v Praze a můžete ji navštívit až do října 2022.

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný brod

asociace chemických středních škol Čr zasedala ve sklářské škole
V naší škole se ve dnech 20.–21. 4. 2022 konalo výjezdní celorepublikové zasedání  
a metodický seminář pro 19 vedoucích pracovníků a ředitelů středních škol  
v rámci Chemické sekce Asociace středních průmyslových škol České republiky 
(unie CZESHA). Hosty přivítal ředitel sklářské školy Mgr. A. Jan Hásek, který po 
krátkém úvodu předal slovo vedoucímu CHS ASPŠ ČR Ing. Vilému Koutníkovi, CSc., 
řediteli SPŠCH Brno k zahájení zasedání. Diskutovány byly především záměry škol  
v jednotlivých regionech, statistika přijímacích řízení, počty přihlášek, naplněnost 
a oborová skladba škol. Následovalo monitorování všeobecné situace v chemickém 
vzdělávání, zájem o studium chemie, spolupráce se základními školami, nové 
projekty podporující chemické vzdělávání a zkušenosti z jednotlivých krajů. 
Nechyběla ani chemická legislativa, učební texty (laboratorní úlohy) pro ZŠ  
a soutěž Mladý chemik. Samozřejmostí byla exkurze po laboratořích a dílnách 
SUPŠS (ukázky teplých sklářských technik s možnostmi vyzkoušení), výlet do 
Maloskalského Pivovaru s biotechnologickou exkurzí a na závěr návštěva firmy 
DETESK. Pro své ubytování členové asociace tradičně zvolili Malou Skálu a hotel 
Kavka, aby mohli bydlet společně a užívat si turisticky oblíbenou lokalitu.

přijímací řízení
Ve dnech 12.–13. dubna proběhly Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) do technických 
oborů školy. Zkoušek se celkem zúčastnilo 34 uchazečů. 
 V polovině května 2022 předpokládáme vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 
oboru 28-44-M/01 Aplikovaná chemie a do oboru 28-46-M/01 Technologie silikátů. 
Rovněž předpokládáme vyhlášení 3. kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou 
do oboru 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů, který je v tuto 
chvíli naplněn. Nicméně přijatí žáci si mohou po konání JPZ vyžádat zpět zápisové 
lístky, čímž může dojít k uvolnění kapacity oboru.

vedení sklářské školy
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zpráva z lyžařského kurzu prvních ročníků
V rámci tělesné výchovy jsme na samém konci zimy vyrazili na lyže. Vybaveni 
svačinami, lyžemi a dalšími zavazadly jsme v neděli 20. března u školy nasedli 
do autobusu. Z Rokytnice nad Jizerou nám na Dvoračky bagáž vyvezli, takže ty  
4 kilometry do kopce jsme museli pěšky dopravit jen sebe.
 Učitelé nám na celý týden objednali skvělé počasí, bylo stále jasno a chvílemi 
teploty téměř letní. Podmínky pro lyžování byly výborné, ale se sněhem to vyšlo 
jen tak tak.
 Na jídlo jsme si nemohli vůbec stěžovat, kuchyně byla jako na královském dvoře. 
Nejoblíbenější byly velké a lahodné snídaně s božími křupavými rohlíčky, po 
kterých se všichni kouleli jako sněhuláci v lyžákách. Také naši býložraví spolužáci 
byli spokojeni, i když nikdy do poslední chvíle netušili, jaké jídlo je čeká.
 V lyžování jsme dosáhli nečekaných úspěchů. Někteří neumětelové se za týden 
dostali do olympijské formy. Pádů bylo mnoho a pokáceli jsme svým uměním  
i pár spolužáků. Pod Dvoračkami byl usměvavý pan vlekař s lihovkou, který kromě 
permic čárkoval i ruce. Bylo fajn, že jsme si mohli vybrat a dopoledne lyžovat i na 
Lysé. Sjezdovky byly dlouhé a pěkně upravené, jen ke konci už hodně rozježděné. 
Odpoledne nás bolely nohy, a proto jsme trénovali na běžkách. Moc fajn byl čtvrteční 
celodenní výlet. Přivezli jsme si opálení, natlučený zadek a spoustu fotek s výhledy. 
 O zábavu nebyla nouze. Zvláště tanec pana tělocvikáře se lžičkou v ponožce byl 
úžasný. I spolužáci ukázali herecký talent, středem pozornosti se stala politická 
scéna i náš milovaný učitelský sbor. Jako večerníček spolehlivě fungovaly 
přednášky pana učitele.
 V pátek se nám chatu skoro nechtělo opouštět. Většina sjela na lyžích, dole nás 
ale už přivítala zelená sjezdovka, postrach všech lyžařů. Vrátili jsme se kupodivu 
všichni a všichni jsme byli spokojeni, lyžák jsme si moc užili. 

sepsali žáci 1.V.

krabice od srdce

projekty

Zapojili jsme se do projektu Krabice od srdce pro ukrajinské děti. V pátek  
18. března 2022 se sešlo 28 krabic. Vše bylo odvezeno na sběrné místo v Jablonci 
nad Nisou. Všem děkujeme za sbírku.

Na SUPSŠ v Železném Brodu jsou v realizaci tři projekty, a to Nakap LK II, Šablony 
II a Šablony III. Všechny tyto projekty jsou pokračováním původních projektů  
s menší obměnou klíčových aktivit. 
 V NAKAPu LK II jsou největší aktivitou projektové dny v chemické laboratoři, 
kde se postupně setkalo 9 základních škol z regionu s tématy Chemie v domácnosti 
a v kuchyni, Dělící metody, Není alkohol jako alkohol a Kovy. Další aktivitou 
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jsou projektové dny Hraní se sklem určené výtvarným kolektivům základních  
a uměleckých škol. Na podzim 2021 jich bylo pět. Další budou realizovány opět na 
podzim 2022. Třetí hlavní aktivitou je technickoumělecký kroužek pro žáky naší 
školy v dílnách, v chemické laboratoři a na 3D tisku.
 Projekt poběží do června 2023.
 Realizace projektu Šablony II budou ukončeny v červnu 2022. Určité aktivity 
probíhají v Domově mládeže a některé ve škole. Na DM běží doučování a Klub.  
V rámci školní aktivity proběhly v poslední době hlavně projektové dny mimo školu 
pro třídní kolektivy. Žáci se zúčastní dalšího vzdělávání ve firmách podle oborů. 
Pro učitele proběhly dny dalšího vzdělávání pro rozšíření kvalifikace a probíhají 
praxe učitelů u zaměstnavatelů.
 Od začátku kalendářního roku byl spuštěn projekt Šablony III. V rámci školy se 
aktivity hlavně pro vyučující rozjíždějí.

Ing. Vladimíra Bártlová

projektové dny
V době konání maturitních písemek z českého jazyka a angličtiny zbytek 
školy podnikl odborné exkurze do nedalekých firem, aby měli naši čtvrťáci na 
práci klid. Druháci navštívili Jizerskou porcelánku v Desné, kde se seznámili  
s výrobou laboratorního porcelánu od přípravy suroviny až po finální výrobky. 
Poté se odebrali k nedaleké malé vodní elektrárně, kde kromě prohlídky turbíny 
absolvovali dobrodružnou cestu zasněženým terénem. Prváci poznávali výrobu 
biopaliv v liberecké firmě Temperatior a pak bystřili své smysly v IQLANDII.  
Naši třeťáci vyrazili do harrachovské Sklárny a minipivovaru Novosad a syn, kde 
nahlédli pod pokličku výroby skla. Všichni si tak den mimo školní lavice užili. 

Ing. Iva Vosáhlová
Více informací na www.supss.cz.

 základní umělecká škola Železný brod

v měsíci květnu vás srdečně zveme na

· úterý 3. května od 18 hodin tradiční Koncert učitelů 
 v Městském divadle Železný Brod 

· úterý 10. května od 17 hodin Žákovské matiné 
 v sále Městské knihovny Železný Brod na Jiráskově nábřeží 

· termín 16.–20. 5. Týden otevřených dveří (více viz. obálka zpravodaje)

· termín 16.–30. května vždy v čase 14.30–16.30 hodin 
 Zápis nových žáků do všech oddělení pro školní rok 2022/23 
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hudební obor – studium začíná zpravidla přípravnou hudební výchovou určenou 
předškolákům a dětem, které po prázdninách začnou chodit do 1. tř. ZŠ. Děti 
si mohou vybrat z těchto hudebních nástrojů: klavír, housle, sólový zpěv, viola, 
violoncello, kytara, zobcová flétna, příčná flétna, trubka, pozoun, tenor, saxofon, 
klarinet, bicí nástroje nebo kolektivní předmět sborový zpěv ve sborech CVRČCI 
– pro děti od 4 do 6 let, HVĚZDIČKY pro malé školáky a ŘETÍZEK pro starší děti.
 Od loňského roku vyučujeme také předmět elektronické zpracování hudby. 
Zde se žák seznámí s komplexním řetězcem zařízení ke snímání, digitalizaci  
a editaci zvuku. Dále se seznámí s tvorbou hudby prostřednictvím ICT, zde je kladen 
důraz na vlastní tvůrčí činnost prostřednictvím příslušných technologií a autorskou 
práci v digitálním prostředí. Žákovi je umožněno vytvářet vlastní zvukové objekty  
a podílet se s ostatními na realizaci společných hudebních projektů. Do nástrojových 
a pěveckých oddělení lze přijmout děti i z vyšších tříd ZŠ. 

Výtvarný obor – přijímáme děti všech věkových kategorií – od nejmladších, kde 
se zaměřujeme na všestranný rozvoj výtvarného talentu a estetického cítění, až po 
speciální přípravu našich absolventů ke studiu na uměleckých a pedagogických 
školách s důrazem na sklářské a bižuterní obory. V naší škole nabízíme předměty 
– výtvarnou tvorbu, keramiku a od loňského roku vyučujeme také předmět 
grafický design a animace. Dobře vybavené ateliéry výtvarného oboru umožňují 
dětem práci nejrůznějšími výtvarnými technikami jako je kresba, malba, grafika 
a alternativní techniky, práce na PC v grafických programech, s digitální fotografií 
a animace. Děti poznají práci s různými materiály včetně modelování z keramické 
hlíny s bohatě barevnými glazurami. Seznámí se s díly slavných malířů, sochařů, 
architektů, zúčastní se zájezdů a exkurzí do galerií, zámků a ateliérů, jejich nejlepší 
práce budou vystaveny a zaslány do různých soutěží.

od září otevíráme nový předmět sKLo. Nově vznikající předmět dětem v průběhu 
studia nabídne komplexní pojetí sklářských technik od hrátek se skleněnými 
korálky, mozaikou a malůvkami na skle, až po kahanovou výrobu perlí a drobných 
figurek, fusing, smalt, vitráže, pískování, gravírování a drobné tavenice. Obor 
je primárně určen žákům druhého stupně ZŠ, které baví tvoření všeho druhu.  
V rámci studia se budou věnovat kresbě, malbě, modelování nebo navrhování.  
V neposlední řadě se obšírněji seznámí s historií oboru skla a prohloubí si znalosti 
a dovednosti, které odedávna utvářely kraj, ve kterém dnes žijí.

Literárně dramatický obor – kde se děti učí výrazné a správné výslovnosti, pohybu 
na jevišti a všem dalším základům dramatického umění. Přes pohybové a slovesné 
etudy se děti záhy dopracují k nastudování divadelní hry, kterou na konci školního 
roku předvedou rodičům a veřejnosti v divadle. Výsledkem studia v LDO by měl 
být všestranně vybavený, sebevědomý mladý člověk, schopný dobře komunikovat 

Co naše škola nabízí?
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se svým okolím, což uplatní nejen na jevišti, před mikrofonem či kamerou, ale 
především v denním kontaktu s lidmi. 

Taneční obor – kde komplexně rozvíjíme schopnosti dětí po stránce tělesné  
i duševní prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit. S taneční průpravou 
je vhodné začít už v pěti letech. Vedeme žáky k všestrannému pohybovému 
rozvoji. Učíme žáky orientovat se v různých oblastech a druzích tance. Dbáme na 
rozvoj tanečních technik a pomocí improvizace pěstujeme jejich vnitřní citlivost, 
představivost a tvořivost. Podporujeme hudební a prostorové cítění. Taneční obor 
poskytuje každému žákovi základy odborného vzdělání, které mu umožní zapojit 
se jako tanečník v různých amatérských pohybových aktivitách.

Mgr. Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ Železný Brod

Aktuální informace naleznete na zusbrod.cz nebo získáte na tel. č.: 483 389 327  
a 608 782 712.

 svČ Mozaika Železný brod

plán květnových akcí 
  8. 5. Pochod Ještěd–Kozákov
13. 5. Keramické spaní
17. 5. Patchwork
22. 5. Mozaiková cesta – pohádková stezka s plněním úkolů

Naplánované letní tábory se rychle plní, proto neváhejte s přihlašováním. 

Volná místa jsou ještě na těchto táborech: 
 18.–22. 7.  Cesta za pokladem – příměstský tábor
 18.–22. 7.  Street dance camp – příměstský taneční tábor
 24.–30. 7.  Extrém Camp – pobytový tábor Kadaň
 1.–5. 8.  Malí průzkumníci – příměstský tábor
 8.–12. 8.  Jezdecký příměstský – příměstský tábor
 15.–19. 8.  Expedice Mozaika – příměstský tábor
 22.–27. 8.  Ruce v hlíně – pobytový tábor s výrobou keramiky

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
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Církevní orGanIzaCe

 Římskokatolická farnost děkanství Železný brod
Fr. Balatky 132, administrátor P. Jan Jucha MS, mob.: 731 479 031

Pravidelný pořad bohoslužeb:
Železný Brod, kostel sv. Jakuba – út–pá: 18 hod., ne: 8.30 hod.
Bzí, kostel Nejsvětější Trojice – so: 18 hod.
Držkov, kostel sv. Bartoloměje – čt: 16 hod.
Krásná, kostel sv. Josefa – ne: 16 hod.
Loučky, kostel sv. Antonína – ne: 11 hod.
Zásada, kaple sv. Prokopa – so: 16 hod.

V květnu jsou po každé mši svaté májové pobožnosti. Již několik let v máji přidáváme 
každé pondělí bohoslužby v přírodě. Odjíždíme vždy v 17.15 hod. osobními auty od 
fary v Železném Brodě.
 Bohoslužby v přírodě začínají vždy v 18 hod.: 2. 5. u Kříže ve Střevelné na návsi,  
9. 5. u kapličky Nejsvětější Trojice, 16. 5. na nádvoří zámku Návarov, 23. 5.  
u studánky Panny Marie v Huti, 30. 5. v Bozkově v kostele Panny Marie Královny 
hor.

V neděli 8. 5. Den matek připadá na Svátek Panny Marie prostřednice všech milostí. 
Ve čtvrtek 26. 5. je Slavnost Nanebevstoupení Páně.

V sobotu 28. 5. pořádáme farní pouť do České Kamenice. Prožijeme mši svatou, 
navštívíme poutní kapli Modlivý důl a jiné pamětihodnosti. Odjezd v 7 hod.  
z Malého náměstí, cena 250 Kč. Přihlášky a informace u paní V. Petružálové, mob.: 
721 026 030.

Noc kostelů v Železném brodě letos bude 21. 5. 

Program v kostele sv. Jakuba
15 hod.   koncert Glass Choir Železný Brod 
18 hod.   zahájení: O tradici noci kostelů a pamětihodnosti našeho kostela
18.15 hod.  náboženské písně s kytarou
18.45 hod.  povídaní o růženci a jeho významu
19 hod.   co je Liturgický rok
19.15 hod.  modlitba růžence
19.45 hod.  ztišení za doprovodu varhan
20 hod.   mše svatá a májová pobožnost (Co to je mše svatá?)
21.15–23 hod.  čtení Božího slova, žalmů
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Srdečně zveme ke kostelíčku sv. Jana Nepomuckého na Poušti v sobotu 14. května. 
Optimisticky předpokládáme, že spoustě čtenářů už setkání na kopci Na Poušti 
chybí.
 Pouť začne v 11 hodin slavnostní mší, kterou přijede opět sloužit P. Tomáš 
Halík. Zazní Missa „Lux Et Origo“ Jiřího Strejce (1932–2010), zpívá kostelíčkový 
filharmonický sbor, diriguje a doprovází Bohuslav Lédl. 
 Po bohoslužbě bude pro poutníky připraveno občerstvení a nabídnuty rukodělné 
výrobky i další různé drobnosti. Skauti tradičně přispějí k organizaci poutě a připraví 
pro děti a mládež různé hry a atrakce, aby se rodiče mohli alespoň chvíli soustředěně 
věnovat jiným lákadlům.
 Odpoledne ve 13.30 hodin zahrají „Matičky“ ze Semil nejmenším dětem i dospělým 
už tradičně loutkovou pohádku. Ve 14.30 hodin zazní 52. benefiční koncert. Vystoupí 
Barbora Jirásková (zpěv), Veronika Lédlová (pozoun) a Marcel Javorček (klavír). 
 Nedílnou součástí poutě nebude chybět v prostorách kostelíčku výstava. Přesněji 
řečeno část bilanční výstavy „Pět hvězd na Poušti“, která byla před poutí v Městské 
galerii Vlastimila Rady. 
 Pro starší a těžce se pohybující spoluobčany zajistíme odvoz v 10.15 hodin od 
lékárny U Anděla.
 Srdečně vás zveme!

za organizátory Martin Tomešek

Letos v předvečer svatojanské pouti v pátek 13. 5. od 19 hodin se na rozdíl od let 
minulých můžeme setkat s Mons. prof. PhDr. Tomášem Halíkem, Th.D. v Městském 
divadle Turnov. Zúčastní se oblíbeného pořadu O literatuře, který již řadu let pořádá 
KC Turnov a moderuje Petr Vizina, novinář, moderátor a spisovatel.

Srdečně zveme všechny věrné návštěvníky našich akcí ČKA i na přednášku  
a následnou besedu pplk. Mgr. Otakara Foltýna „Proč lidé válčí“, a to ve středu 25. 5. 
v 18.15 hodin do auly SUPŠS v Železném Brodě. 
 V bleskové akci s přednášejícím toto setkání domluvila v této pohnuté době paní 
Dr. Lenka Bradáčová. (Její neuskutečněná přednáška bude nahrazena v červnu 
2022.) Děkujeme jí a těšíme se na setkání s přednášejícím i se spoustou posluchačů, 
neboť je to téma nadmíru aktuální!

Ing. arch. Martin Tomešek

Pár informací o přednášejícím:
pplk. Mgr. Otakar Foltýn je důstojníkem Generálního štábu Armády ČR. V předešlé 
vojenské kariéře sloužil na různých pozicích na Sekci rozvoje druhů sil, Společném 
operačním centru, Vojenské akademii a inspektorátu Generálního štábu. V civilní 

26. obnovená a poCovidová svatojanská pouť na poušti

 Ms Česká křesťanská akademie Český ráj – Železný brod
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plán akcí na měsíc květen
 2. 5. Schůze výboru a úřední den od 14 hodin
 4. 5. Jednodenní výlet na zámek ve Mníšku pod Brdy a památník K. Čapka ve 
Strži. Odjezd v 7 hodin od sokolovny v Ž. Brodě. Cena za dopravu 360 Kč, vstupné 
130 Kč a 30 Kč. Na zpáteční cestě navštívíme zámecký park v Dobříši (záleží na 
počasí). Potřebujeme plně obsazený autobus. Sledujte vývěsku na tržnici. Vedoucí 
zájezdu M. Minářová a J. Žižka.
 11. 5. Liga proti rakovině – květinkový den. Prodej u stánku před budovou „B“ 
MěÚ od 9 hodin. V případě nepříznivého počasí v podloubí České spořitelny. 
Zakoupením kvítku (20 Kč) podpoříme výzkum rakoviny prostaty a močového 
měchýře. Děkujeme všem, kteří si kvítek zakoupí.
 16. 5. Ruční práce od 14 hodin 
 20.–29. 5. Ozdravný pobyt v Harkánech v Maďarsku. Přesná hodina odjezdu bude 
oznámena ve vývěsce na tržnici. Vedoucí zájezdu J. Mullerová a L. Mastníková.
 23. 5. Výběr doplatku na rekondiční pobyt v Kadani od 13 hodin v klubovně na 
Poříčí. Odjezd na pobyt je 6. 6. 2022 v 7.30 hodin od sokolovny v Ž. Brodě. Vedoucí 
zájezdu J. Černá.

Připravujeme na 22. 6. jednodenní zájezd na hrad Kost, Humprecht a do Sobotky. 
Cena zájezdu je 150 Kč. Přihlášky od 1. 6. u M. Minářové.

Výbor děkuje členkám a členům našeho spolku, kteří se podíleli na přípravě 
velikonočních trhů na Bělišti i na náměstí (příprava výrobků, jejich odvoz, pečení 

 spolek zdravotně postižených Železnobrodska

kariéře externě vyučoval antropologii válečnictví a mezinárodní humanitární 
právo. Je expertem ČČK pro mezinárodní právo a členem České společnosti pro 
mezinárodní právo. Je absolventem důstojnického kurzu na Vojenské akademii ve 
Vyškově a vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze a během služby prošel i dalšími 
kurzy zaměřenými především na protipovstalecký boj a na operační a humanitární 
právo. V současné době je doktorandem na Filozofické fakultě UK v Praze v oboru 
moderní dějiny. Byl nasazen ve vojenských operacích v Kosovu a v Afghánistánu.
 Společně s akademiky je spoluautorem knih s vojenskou tematikou: Povaha změny 
(Vyšehrad 2015),  Na rozhraní (Vyšehrad 2016), Lidé a dějiny (Academia 2017), Od 
bouře k bouři (Academia 2020) a také publikace Punctuated Equilibria Paradigm and 
Security in the Modern World.

Převzato ze stránek Společnosti pro výzkum dějin vojenství, z. s. (SVDV) 
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Srdečně vás zve v sobotu 7. května od 19 hodin do městského divadla na premiéru 
hry Arnošta Goldflama Dámská šatna. V představení z nepřístupných zákoutí 
divadelního zákulisí vystoupí Štěpánka Borovičková, Kateřina Hartlová, Iva 
Kesnerová, Veronika Svobodová a Olda Hudský. S týmem dále spolupracují Naďa 
Janková, Mirek Hanka a Tomáš Kesner.

Společně s dalšími spolky a sdruženími, podporou Města Železného Brodu, fa 
Detesk, s. r. o. a TF Net, s. r. o. zveme ctěné paní, pány a jejich roztomilá dítka na 
Běliště v Železném Brodě, kde se 21. května od 11 hodin bude konat akce Zpátky 
v čase. V programu: hraní postaru, malý řemeslný jarmark, ukázka řemesel, 
flašinetář, dobová módní přehlídka, hudební sdružení Lehotai, dřevěný kolotoč  
a bagry a pohádka v podání LS Čmukaři. K vidění budou i další atrakce a kratochvíle. 
Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vás.

za Trávnice, z. s. Jiřina Čermáková

 ds Tyl Železný brod

 Trávnice Železný brod

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

sladkostí a prodej). Děkujeme našim spoluobčanům, že zakoupením výrobků 
podpořili naší činnost. Velmi nás to potěšilo a dodalo energii pro další akce, které 
budeme připravovat.

Informace
Naše výlety a zájezdy organizujeme nejen pro naše členy, ale také pro ostatní 
seniory ze Železného Brodu. Členství není podmínkou účasti.
 Aktuální informace najdete v naší vývěsce na tržnici.
 Krásné jaro a hodně zdraví všem přeje 

za výbor Marcela Minářová

 skautské středisko údolí Železný brod 

zprávy z našeho údolí
Příspěvek za tento měsíc, vzhledem k uzávěrce květnového čísla, nebude tolik 
obsáhlý, protože i některé dubnové události jsou teprve před námi. Jak jsme psali 
už v minulém čísle, bude měsíc duben v našem středisku nabitý. 
 Krátce z toho, co jsme už stihli – Ledňáčkové se vypravili do Hradce Králové 
do malé útulné klubovny Štičí vila. Navštívili historické centrum, soutok Labe  
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a Orlice a elektrárnu Hučák. I když bylo poměrně mrazivo a větrno, dvě noci přežili  
v pohodě. Pěší skauti se zapojili do uklízení nepořádku v okolí klubovny  
v Železném Brodě v rámci oslav Dne Země. Během schůzek před Velikonocemi 
jsme s dětmi tvořili dekorace a pletli pomlázky. Nezapomínáme ani na pomoc 
Ukrajině – skautští rodiče posbírali tolik drogerie a oblečení, že jsme do sbírky 
červeného kříže dovezli plné osobní auto. Dospělí činovníci intenzivně připravují 
materiály k chystané výstavě ke vzniku skautského hnutí v naše městě. 
 A co nás tedy čeká? Vernisáž výstavy, setkání posádky na pirátskou plavbu na  
La Grace, oslava svátku sv. Jiří, patrona skautů na celém světě – to ještě v dubnu... 
Pietní akt při příležitosti ukončení 2. světové války, víkendový vandr na Vošmendu 
a mnoho dalšího – o tom určitě příště.

Hanka Kleinová – Bronťa (oddíl Ledňáček)

program na květen 
 5. 5. od 10 hodin Korálkování – kreativní dílna, různé techniky korálkování, 
lektor: M. Sobotková, cena: 30 Kč 
 6., 13., 20., 27. 5. od 15 hodin Chvilka pro maminky (téma workshopu bude 
upřesněno)
 7. 5. Pohádková cesta (start 14–16 hodin na parkovišti u skautského areálu, cíl do 
18.30 hodin na Bělišti), cena: 50 Kč/dítě
 14. 5. od 9.30 hodin Férová snídaně v trávě na farní zahradě u kostela sv. Jakuba 
Většího – piknikujeme na podporu pěstitelů kávy, kakaa a banánů .
 20. 5. Zpátky v čase ve spolupráci s L. Hřibovou a Trávnice, z. s. pro děti z MŠ
 21. 5. Zpátky v čase – dílničky, malování na obličej, stánkový prodej a Poffertejs 
(Dánské mini lívanečky) 
 21. 5. od 15 hodin Zahradní slavnost při Noci kostelů na farní zahradě – více na 
str. 28
 28. 5. Dětský den na fotbalovém hřišti  

V měsíci červnu se můžete těšit v termínu 18.–19. 6. na Orient Show a BrodMarket.
Od 2. června navštivte naše tematické venkovní herničky na Bělišti, vždy v úterý  
a ve čtvrtek v čase 9–12 hodin.
 Přejeme vám krásné jarní dny. 

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. 

 rodinné centrum andílek 

sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora 
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 sdH Horská kamenice a přátelé obce
Dne 18. června od 13 hodin bude v obci Horská Kamenice již VII. Sraz rodáků  
a přátel Horské Kamenice. K poslechu a tanci zahraje dechová hudba Broďanka  
a poté do pozdních večerních hodinu bude hrát pouťová zábavová kapela „Ouvej“. 
Bohaté občerstvení zajištěno, vstupné včetně pouťové zábavy 60 Kč.

sezona 2022 se sjezdařům povedla!
Závodníci z našeho lyžařského oddílu pro sjezdové lyžování Dvořák Petr a Skrbek 
Břetislav se zúčastnili několika závodů Masters a závody se jim velice podařily...
 6. 3. Pec pod Sněžkou FIS Masters – obří slalom: Petr Dvořák 3. místo v kat. A3  
a Břeťa Skrbek 4. místo v silně obsazené kat. B9
 11.–13. 3. Schladming – FIS Masters v Rakousku, 2× GS a SG: Petr Dvořák 3×  
3. místo
 1.–2. 4. Kouty Skiserie Masters: Petr Dvořák SG a GS 2×  
1. místo a Břeťa Skrbek SG 1. místo
 Gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci  
TJ Sokol Železný Brod.

Jaroslava Skrbková, starostka

 Tj sokol Železný brod – lyžařský oddíl 

Uvedení do síně slávy libereckého kraje sT – vrabec Milan
Na krajské konferenci stolního tenisu mi zástupci kraje společně se zástupci 
celostátního svazu ST předali skleněnou plastiku, jež mně, našemu oddílu a našemu 
železnobrodskému sokolu má připomínat mé uvedení do síně slávy stolního tenisu 
Libereckého kraje. 
 Je to ocenění za trénování mládeže zejména v období 1999–2008, kdy jsme  
v této době v oddíle měli až 30 dětí najednou. Všichni samozřejmě nedosahovali 
výborných výkonů, ale i ti méně šikovní měli svůj sport rádi a na tréninky chodili 
svědomitě. Někteří naši mladí hráči v té době dosahovali skvělých úspěchů. Hodně 
bylo medailistů z okresních přeborů. Titulem krajského přeborníka se mohl v té 
době pochlubit nejeden hráč či hráčka. Ti pak byli nominováni krajským svazem  
i na mistrovství republiky.
 Patrně největším naším úspěchem bylo 7. místo družstva starších žáků na 
mistrovství republiky ve Vlašimi. To byl úspěch, na který do té doby nedosáhl ani 
nikdo z veleoddílu z Liberce, jako bašty krajského stolního tenisu. 
 Velmi si tohoto ocenění vážím a děkuji mateřskému oddílu a našemu Sokolu  
v Železném Brodě, že mi pro práci s mládeží vytvořili takovéto podmínky, jež pak 
nám umožnili skvěle reprezentovat v rámci kraje i celé České republiky. Děkuji.

Milan Vrabec

33



sportovní odpoledne s překážkovou dráhou 
V rámci celoevropské akce „Move week“ zveme 28. května od 14 hodin na sportovní 
odpoledne s překážkovou dráhou. Primárně pro děti bude připraven běh přes 
několik různých překážek, stanoviště s plněním různorodých úkolů a následně 
několik pohybových her pro všechny věkové kategorie. Později odpoledne se 
uskuteční závody ve skákání v pytlích, které budou připraveny i pro dospělé. 

sporT

Těpeřský kvíz

kreativní dílničky – barvení textilu

Srdečně vás zveme v sobotu 14. května od 14 hodin na Vinný košt s cimbálovkou, 
který tímto vracíme na původní květnový termín. Ochutnávat budeme moravská 
vína z vinařství Židek z Popic a vinařství V&M Zborovský z Velkých Pavlovic.  
K zakoupené vstupence dostanete katalog, originální sklenku, 10 poukazů na 
ochutnávku a možnost poslechu živé cimbálové muziky Dušana Kotlára. Vstupné 
je 200 Kč. Opět bude možné zakoupit si triko s logem Vinného koštu ve Bzí. Činnost 
T. J. Sokol Bzí probíhá s podporou Města Železný Brod, děkujeme. Těšíme se na vás.

za T. J. Sokol Bzí Lucie Chvalinová

V pátek 6. května od 19 hodin zveme všechny zvídavé hlavičky na kvízový večer 
plný záludných otázek. Kvíz se skládá z otázek ze čtyř zajímavých okruhů. Tématem 
těchto okruhů může být skutečně cokoliv – od sportu přes zeměpis a vědu do 
kuchyně ke kultuře a zábavě.
 Přijďte si s námi potrápit mozkové závity nebo se něco zajímavého dozvědět. Kdo 
vyhraje, s prázdnou neodejde. Občerstvení zajištěno. Na kvíz se může přihlásit 
skupina 2–4 dospělých osob (max. 5). Přihlásit se lze vyplněním jednoduchého 
formuláře na www.obec-tepere.cz nebo na mob.: 721 797 384. Kvízovné: 20 Kč/
osoba.

V sobotu 14. května od 14 hodině bude v těpeřské sokolovně na programu barvení 
bavlněného textilu různými technikami (malování, tisk atp.). S sebou je nutné si 
přinést čistě bavlněný textil (triko, povlak na polštář, prostírání,…) nejlépe bílé 
barvy a pracovní oděv.
 Po předchozím objednání je možné zakoupení bavlněné tašky na místě.  
Z kapacitních důvodů je nutné se na dílničky předem objednat na adrese: 
sokol.tepere@gmail.com nebo na mob.: 721 797 384, K. Slezáková. Cena dílniček: 
50 Kč/osoba.

 Tj sokol bzí

 Tj sokol Těpeře
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Srdečně vás zveme v sobotu 7. května od 20 hodin do sokolovny na Hrubé Horce na 
Haluškové country se skupinou Kapelníci. Vstupné 100 Kč.

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Těšíme se, že se vydovádí nejenom děti, ale také dospělí. Po celé odpoledne bude  
v provozu udírna a pro děti bude k dispozici párek v rohlíku.

za T. J. Sokol Těpeře Kateřina Slezáková, jednatelka

Více info na www.obec-tepere.cz

Přehled jarních fotbalových zápasů odehraných na fotbalovém hřišti v Železném 
Brodě:
Krajský přebor mužů
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
8. 5. od 17 hod. Sokol Držkov B
22. 5. od 17 hod. SK Malá Skála
29. 5. od 17 hod. SK Hodkovice n. Mohelkou B
12. 6. od 17 hod. Jiskra Josefův Důl
Krajský přebor mladšího dorostu
15. 5. od 10 hod. Spartak Chrastava
Krajský přebor starších a mladších žáků
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

Dne 28. 5. se na fotbalovém hřišti v Železném Brodě uskuteční Dětský den, do 
kterého jsou zapojeny i další neziskové, sportovní a kulturní organizace z našeho 
města.

za FK Železný Brod Jaroslava Kletečka 

 Fotbalový klub Železný brod 

 sdH Hrubá Horka

ČIŠTĚní pospíŠIl
čištění pohovek, koberců, matrací, čalouněného nábytku, kůže a interiérů vozidel

725 852 868, www.cistenipospisil.cz
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Na prvním snímku je okamžik, kdy linkový autobus 
poprvé zastavil před prodejnou potravin a zástupci 
občanského výboru ze Bzí požádali řidiče, aby vystoupil.
 Druhý snímek zachycuje soudruha Štryncla (vpravo)  
a soudruha Kurfiřta (vlevo), jak předávají řidiči Stanislavu 
Čermákovi ze Železného Brodu kytičku a vzápětí pak 
dárkový balíček.

Text a snímky: Karel Prošek
Zdroj nj noviny jablonecka, ročník XX, 1972 

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

Čarodějnice na Železnobrodsku
Čarodějnice představuje vedle ďábla, čerta, vodníka a hejkala jednu  
z nejrozšířenějších postav lidových démonologických neboli strašidelných pověstí. 
Rojení čarodějnic se v představách našich předků nevyhnulo ani Železnému Brodu 
o jeho okolí. Jedna z nejzajímavějších pověstí tohoto druhu – a sice o tom, kterak je 
možno spolehlivě odhalit čarodějnici, je spjata s lidovou tvořivostí našich předků 
obývajících kdysi významnou ves Bzí.
 Starobylá obec Bzí (dnes součást města Železného Brodu), jejíž kořeny najdeme 
již v raném středověku, odvozuje svůj název od černého bezu (Sambucus nigra), 
kterým byl v dávných dobách hustě porostlý vrch s příznačným názvem Bzov. 
Původně se osada zřejmě jmenovala Na bzí (Na bezu), pozdějí Nábzí nakonec 
zkráceně Bzí. Zajímavé snad bude připomenout, jakou úlohu hrál černý bez  
v životě našich předků. Jedním slovem – důležitou.
 Od nepaměti představoval uznávanou léčivou rostlinou a věřilo se, že  
v různých podobách (sušená kůra i květ, dřeň, sirup z plodů apod.) působí proti 
devětadevadesáti nemocem. Ne nadarmo naši předkové tvrdili, že muž má před 
bezem smeknout a žena se hluboce poklonit. Odedávna se věřilo, že v každém 
vykotlaném bezovém kmeni sídlí duch. Někde jej považovali za dobrého, jinde za 
zlého. V žádném případě se však nikdo neodvažoval bezový keř porazit a spálit, 
neboť by podle dobové víry byl ztrestán nemocí, uhynutím dobytka a jinými 
životními nepříjemnostmi.
 Černý bez býval dříve také považován za vyhlášený a naprosto spolehlivý 
prostředek proti nekalým rejům čarodějnic. Sedláci proto velmi často sázeli jeho 

stalo se ve bzí před 50 lety
V neděli 28. května roku 1972 prožívali občané obce Bzí na Železnobrodsku 
historickou událost. Ve 12.45 hodin hod. zastavil poprvé na návsi linkový autobus 
jabloneckého ČSAD, jezdící na trati Železný Brod–Jablonec. Předtím museli 
obyvatelé obce chodit k zastávce na rozcestí nad vesnicí, vzdálené více než  
1 kilometr.
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keře v blízkosti chlévů, aby čarodějky nemohly hospodářským zvířatům škodit. 
Kdo chtěl spolehlivě zjistit, která z vesnických žen je ve spolku s ďáblem a provádí 
čarodějné kousky, došel si v noci ze Zeleného čtvrtku na Velký pátek na hřbitov, 
kde si přesně o půlnoci uřízl větev bezového keře. Doma vydlabal měkkou dřeň  
a získal tak čarovnou rourku, kterou bylo možno čarodějnice spatřit. A jak? 
Velmi jednoduše! Když se na Velký pátek o dopoledních bohoslužbách, kdy se 
všechny vesnické ženy shromáždily v kostele, podíval rourkou na jejich řady, zjistil  
k svému úžasu, že některé sousedky sedí obráceně, to znamená hlavou dolů. To 
byly čarodějnice a před nimi bylo nutno se mít na pozoru. Co na to odhalené 
čarodějnice o tom v ústním podání ani v pramenech nenacházíme žádnou zmínku. 
Škoda. Můžeme se jen dohadovat. Asi to dávní zvědavci pak neměli lehké. Jak víme 
opět z řady pověstí – s čarodějnicemi neradno si zahrávat.

Oldřich Kašpar

InzerCe

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: 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
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PříMěsTsKÝ TáboR – sPLZoV
Ing. bc. hanka Kleinová, s dlouholetou praxí a živnostenským listem v oboru 

práce s dětmi, pořádá s přáteli dětský příměstský tábor ve dvou turnusech. 
Termíny: 25.–29. 7. 2022/1.–5. 8. 2022

Místo konání: splzov 1, 468 22 Železný brod
Věk: ideálně 6–10 let, ostatní po dohodě

Cena: 400 Kč + 60 Kč strava na den (celkem za týden 2 300 Kč za 1 dítě)
Náplň: koupání v řece, plavba na lodích, vaření na ohni, 

doplňkový program podle počasí, maximální pobyt dětí venku a v přírodě
Info: kompletní strava (dvě svačiny, oběd a pití) zajištěna. 

Před začátkem tábora je možná návštěva místa a konzultace s vedoucími. 
K dispozici je plně zařízená místnost (herna s hračkami a vybavením), 

lodě, venkovní domek, zahrada s pískovištěm, trampolínou a houpačkami, 
přístup k řece, jez a další… 

kontakt: hanka.kleinova@email.cz, mobil: 774 182 675

InzerCe

38



ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍkonTakTník 

Město Železný brod – kontaktník podatelna 483 333 911 podatelna@zelbrod.cz

budova radnice a (náměstí 3. května čp. 1)

jméno funkce telefonní číslo mobil e-mail

Vedení města – 1. patro

Mgr. František Lufinka starosta 483 333 940 602 648 193 starosta@zelbrod.cz

Mgr. Ivan Mališ místostarosta 483 333 920 725 435 921 mistostarosta@zelbrod.cz

Mgr. Tereza Červenková GDPR, PR, sekretariát 483 333 941 777 515 582 sekretariat@zelbrod.cz

Kancelář tajemníka

Mgr. Josef Haas tajemník 483 333 921 724 810 288 j.haas@zelbrod.cz

Jaroslav Dufek správce IT 483 333 957 724 229 884 j.dufek@zelbrod.cz

Ludmila Opočenská krizové řízení 483 333 949 602 144 028 l.opocenska@zelbrod.cz

Radim Kovařík velitel JSDHO 731 010 407 hasici@zelbrod.cz

Finanční odbor – 2. patro

Věra Sochorová vedoucí 483 333 922 v.sochorova@zelbrod.cz

Bc. Jana Nagyová účtárna – výdaje 483 333 965 j.nagyova@zelbrod.cz

Ivana Ševčíková účtárna – příjmy 483 333 946 i.sevcikova@zelbrod.cz

Petra Hermanová mzdy, zápis psů 483 333 947 p.hermanova@zelbrod.cz

Jitka Ležáková mzdy – školy 483 333 983 j.lezakova@zelbrod.cz

Lenka Hazdrová školství 483 333 950 l.hazdrova@zelbrod.cz

Pokladna – přízemí (vlevo)

Iveta Jehličková pokladna, odpady 483 333 955 i.jehlickova@zelbrod.cz

Marcela Štrynclová pohledávky, majetek 483 333 956 m.strynclova@zelbrod.cz

odbor územního plánování a regionálního rozvoje – 2. patro

Mgr. Martin Řehák vedoucí, dotace 483 333 977 777 718 905 m.rehak@zelbrod.cz

Ludmila Neugebauerová veřejné zakázky 483 333 988 l.neugebauerova@zelbrod.cz

Milan Bakeš investice 483 333 964 724 973 549 m.bakes@zelbrod.cz

Petr Kadlec investice 483 333 976 607 614 586 p.kadlec@zelbrod.cz

Ing. Dana Makovská územní plánování 483 333 966 d.makovska@zelbrod.cz

Bc. Markéta Marková 483 333 966 m.markova@zelbrod.cz

Živnostenský úřad – 2. patro

Monika Králová vedoucí 483 333 929 m.kralova@zelbrod.cz

Květa Rulcová registrace, kontrola 483 333 927 k.rulcova@zelbrod.cz

odbor vnitřních věcí

Kateřina Veličková přestupky, volby, 
stížnosti 483 333 953 k.velickova@zelbrod.cz

Ludmila Fidlerová podatelna 483 333 911 podatelna@zelbrod.cz

Informační a kulturní středisko – organizační složka – přízemí (vpravo)

Alena Matějková vedoucí, divadlo, 
zpravodaj 483 333 925 728 256 175 kultura@zelbrod.cz

Lucie Chvalinová galerie 483 333 925 602 716 133 galerie@zelbrod.cz

Veronika Vebrová propagace 483 333 948 773 131 701 v.vebrova@zelbrod.cz

Turistické informační centrum (íčko, info, TIC) 483 333 999 778 527 000 info@zelbrod.cz

Městská policie – přízemí (vlevo) mestska.policie@zelbrod.cz

sstr. Pavel Hriník velitel 483 333 933 602 646 188 p.hrinik@zelbrod.cz
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Město Železný brod – kontaktník podatelna 483 333 911 podatelna@zelbrod.cz

budova radnice b (náměstí 3. května čp. 18 – žlutá budova vedle obchodu Norma)

jméno funkce telefonní číslo mobil e-mail

odbor vnitřních věcí – přízemí

Věra Brunclíková vedoucí, bytová 
agenda 483 333 963 773 769 574 v.brunclikova@zelbrod.cz

Jolana Novotná matrika, vidimace, 
legalizace 483 333 926 j.novotna@zelbrod.cz

Ivana Ouhrabková občanské průkazy 483 333 960 i.ouhrabkova@zelbrod.cz

Jitka Jehličková cestovní doklady 483 333 961 j.jehlickova@zelbrod.cz

Monika Vohnoutová evidence obyvatel 483 333 962 m.vohnoutova@zelbrod.cz

odbor životního prostředí – 1. patro

Mgr. Martin Hoření vedoucí, 
vodoprávní úřad 483 333 984 723 518 492 m.horeni@zelbrod.cz

Ing. Martina Říhová ovzduší, odpady 483 333 924 m.rihova@zelbrod.cz

Bc. Veronika Hlavová půda, rostliny 483 333 985 v.hlavova@zelbrod.cz

Ing. Lukáš Staněk lesy, myslivost, 
ryby, kácení 483 333 986 l.stanek@zelbrod.cz

Eva Pavlatová odpady, sběrný dvůr 483 333 942 e.pavlatova@zelbrod.cz

Dana Picková památková péče 483 333 981 d.pickova@zelbrod.cz

odbor územního plánování a regionálního rozvoje – 1. patro

Iveta Polejová nemovitosti města 483 333 944 i.polejova@zelbrod.cz

stavební úřad – 1. patro

Iva Bryknarová vedoucí 483 333 923 i.bryknarova@zelbrod.cz

Jaroslav Fetter referent 483 333 943 j.fetter@zelbrod.cz

Jaroslava Paldus referent 483 333 943 j.paldus@zelbrod.cz

Šárka Nejedlová referent 483 333 945 s.nejedlova@zelbrod.cz

odbor dopravy – přízemí 

Mgr. Jiří Horušický vedoucí, zkušební 
komisař, BESIP 483 333 971 604 751 966 j.horusicky@zelbrod.cz

Radka Hušková přestupky BESIP 483 333 970 r.huskova@zelbrod.cz

Miroslav Radostný pozemní 
komunikace 483 333 972 728 901 282 m.radostny@zelbrod.cz

Jitka Petrová registr řidičů 483 333 973 j.petrova@zelbrod.cz

Jaroslava Radochová registr vozidel 483 333 974 j.radochova@zelbrod.cz

Jana Fialová registr vozidel 483 333 975 j.fialova@zelbrod.cz

odbor sociálních věcí – 1. patro

Bc. Eva Sasková vedoucí, prevence 
kriminality 483 333 928 728 856 901 e.saskova@zelbrod.cz

Mgr. Krchňává Anna sociální 
poradenství, DPS 483 333 968 773 787 849 a.krhnava@zelbrod.cz

Mgr. Markéta Halamová sociálně-právní 
ochrana dětí 483 333 979 728 017 126 m.halamova@zelbrod.cz

Bc. Marcela Jarešová sociálně-právní 
ochrana dětí 483 333 954 777 718 903 m.jaresova@zelbrod.cz

Bc. Jaroslav Čermák kurátor pro děti 
a mládež 483 333 969 773 769 576 j.cermak@zelbrod.cz

Bc. Markéta Vitáková drogy, menšiny 778 521 705 m.vitakova@zelbrod.cz

konTakTník 
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