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úvodní slovo

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, 
 dá se říci, že skoro každá obec v naší zemi má nějakou akci, ke které se váže letitá 
tradice. Může to být akce kulturní, sportovní nebo třeba společenská. Obyvatelstvo 
daného města či vesnice se na akci nejen těší, ale podílí se rovněž na její přípravě 
ve větším počtu lidí, než je obvyklé u jiných obecních akcí. Nezřídka se stává, že 
ona tradice přiláká také rodáky a příbuzné místních obyvatel nebo dokonce může 
být velmi zajímavou pro obyvatelstvo blízkého i širšího okolí.
 Jednou z takových tradičních akcí v našem městě je Železnobrodský jarmark. 
Má za sebou dlouhou a pestrou minulost. Akce hojně navštěvovaná, v určité roky 
tehdejším politickým režimem zakázaná, aby se s následným uvolněním stala opět 
akcí vyhledávanou. 
 Letos se Železnobrodský jarmark bude konat o druhém červnovém víkendu. 
Termín je to tradiční, alespoň v novodobé historii. Tradiční bude místo konání 
s hlavním centrem na Malém náměstí, ale pochopitelně též v okolních ulicích  
a na náměstí 3. května. Tradičně budou předána jarmareční práva starostou města 
ochotníkům z Divadelního spolku Tyl Železný Brod na balkónku radnice.
 Všichni se můžeme těšit na bohatý kulturní program, který připravilo  
IKS Železný Brod. Jedná se o hudební vystoupení různých žánrů, takže si na své 
mohou přijít příznivci právě té své muziky, kterou si mohou poslechnout podle 
časového rozpisu.
 Určitě bude možnost koupit si dobré jídlo a pití v mnoha stáncích. Nabídka  
v tomto sortimentu bude zcela jistě obohacena různými železnobrodskými spolky, 
bezesporu pak řada gurmánů zavítá na pravou mysliveckou kuchyni do Teprovska 
alias mysliveckého domečku. Nakoupit si bude možno také jiné zboží, například 
textilní nebo dřevěné výrobky, kosmetiku, upomínkové předměty a podobně. 
Prostě jarmark, jak má být.
 Vše bude letos rozprostřeno na menší plochu vzhledem k další etapě revitalizace 
Jiráskova nábřeží. Nepřijedou ani všichni prodejci a atrakce z minulých let. 
Covidová pandemie se projevila také v jejich řadách, své sehrávají pro jejich 
živnosti rovněž vyšší ceny, hlavně energií.
 Současně bychom chtěli požádat všechny Broďáky o toleranci vyšší hlučnosti, 
kterou s sebou jarmark logicky přináší. Výjimku pro pozdní večerní hodiny 
povoluje obecně závazná městská vyhláška. Nechceme ji zneužívat, ale snažme se 
být tolerantní, jinak bychom nemohli podobné akce pořádat a společenský život ve 
městě by se zbytečně ochudil.
 Věříme, že ani dvouletá vynucená pauza neubrala na věhlasu ani neotupila 
atraktivnost Železnobrodského jarmarku. Přejeme všem jeho návštěvníkům 
spokojenost a jen ty nejlepší zážitky. 

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

Usnesení rady města Železný brod z 60. zasedání 
konaného dne 4. 4. 2022 
Rada města Železný brod po projednání 
 schvaluje program 60. schůze v předloženém znění a bere na vědomí kontrolu 
plnění usnesení 58. a 59. schůze 
 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1/2022/RM 
 schvaluje poskytnutí finanční částky 8 000 Kč formou daru SK ZÁSADA,  
IČO 43254292 na podporu zimního sportování 
 schvaluje poskytnutí finanční částky 25 000 Kč formou daru Kultura města Mladá 
Boleslav – Infocentrum, IČO 28166426 na vydání knihy „Český ráj, skutečný ráj na 
zemi“ 
 schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce KC Kino 
Železný Brod – rekonstrukce kotelny a schvaluje uzavření sml. s PROFITEAM 
topení – voda – plyn, s. r. o., IČO 28287967, za nabídkovou cenu 1 392 302 Kč bez 
DPH
 souhlasí s podpisem sml. o dílo s TR ANTOŠ, s. r. o., IČO 48152587, na dodávku 
a montáž dětského hřiště v ul. Nádražní v Železném Brodě za cenu 155 754 Kč bez 
DPH
 schvaluje uzavření sml. s Forestry Czech, s. r. o., IČO 04766199, na těžbu  
v městských lesích – pč. 2518/1 k. ú. Železný Brod za nabídkovou cenu 780 Kč/m3  
a schvaluje uzavření sml. s výše uvedenou fa na dotčený pozemek na prodej dřeva 
 schvaluje uzavření sml. o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-
4017917/VB/02, s ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, která je zastoupena RYDVAL-
ELEKTRO, s. r. o., IČO 25298194, na pozemky pč. 854, 845, 843, 810/1, 812/2, 812/1  
v k. ú. Železný Brod 
 schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na byt v Železném Brodě, Jiráskovo nábřeží 712 
 schvaluje převedení obecního bytu č. 1 o vel. 1+3 v prvním nadzemním 
podlaží budovy čp. 801 na adrese Železný Brod, Pelechovská 801 na služební byt  
a schvaluje přidělení tohoto bytu jako služebního po dobu výkonu práce školníka 
na ZŠ Pelechovská 800, nájemní sml. bude uzavřena k 1. 9. 2022 a výše nájemného 
je stanovena na 60 Kč/m2 a ukládá Bytovému podniku do 31. 5. 2022 vytipovat tři 
městské byty o vel. 1+3 a k tomuto datu je nabídnout stávajícím nájemníkům za 
nájemné ve stejné výši, tj. 60 Kč/m2 
 schvaluje přidělení bytu č. 9 a č. 18 v DPS Železný Brod 
 souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 20 000 od p. Hartlové do rozpočtu 
ZŠ Pelechovská Železný Brod, IČO 70694982, finanční prostředky budou použity  
k úhradě potřeb UK dětí

Zasedání Rady města Železný Brod se ve II. polovině roku uskuteční vždy od  
14 hodin v termínech: 5. 9., 26. 9., 17. 10., 7. 11., 28. 11. a 19. 12. 2022.
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radnICe InForMUje

Usnesení rady města Železný brod z 62. zasedání 
konaného dne 16. 5. 2022 
Rada města Železný brod po projednání 
 schvaluje program 62. schůze v předloženém znění a bere na vědomí kontrolu 
plnění usnesení 61. schůze 
 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2/2022/RM 
 schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na „Nákup vozidla  
MP Železný Brod“ a schvaluje uzavření kupní sml. s Auto Belda, s. r. o.,  
IČO 25951815 za nabídkovou cenu 546 386,77 Kč bez DPH 
 souhlasí s přijetím finančních darů do rozpočtu ZŠ Pelechovská ve výši:  
1) 1 000 Kč od fa Autoservis – Pneuservis Petr Donát, IČO 70215278 na Dětský den 
v Železném Brodě, 2) 10 000 Kč od fa Matura Beads, IČO 28700660 na Dětský den 
v Železném Brodě, 3) 10 000 Kč od p. Hartlové, IČO 70694982 na potřeby UK dětí
 souhlasí s přijetím sponzorského daru 3D tiskárny Original Prusa i3 MK3S  
v hodnotě 19 900 Kč od fa Prusa Research, a. s., do rozpočtu ZŠ Školní, dar bude 
využit k podpoře základního vzdělávání 
 souhlasí s uzavřením sml. o dílo na opravu povrchu komunikace v ul. Jirchářská 
čp. 55 až 84 s TS města Železný Brod, s. r. o, za cenu 195 800 Kč bez DPH 
 stanoví postup při oceňování věcných břemen s ČEZ Distribuce, a. s. takto: 
1) délka věcného břemene do 5 bm – ocenění dle e-břemen + 20 % bonifikace, 
minimální výše 2 000 Kč + DPH, 2) délka věcného břemene od 5 bm – ocenění 
věcného břemene bude stanoveno cenou zjištěnou dle zákona č. 403/2020 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, znalecký posudek bude součástí žádosti o zřízení 
věcného břemene a uzavření sml. o smlouvě budoucí, k ceně bude připočteno DPH, 
3) v konečné sml. o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uvedena konečná 
cena za zřízení věcného břemene dle skutečného zaměření geometrickým plánem 
 schvaluje rozšíření nájemní sml. o 180 m2 pro GOUVERNEL, s. r. o., IČO 06882951 
v objektu ul. Příčná 350 za podmínek stávající nájemní smlouvy 
 souhlasí s ukončením nájemní sml. na byt č. 50, Na Vápence 755, Železný Brod  
k termínu 30. 9. 2022 
 revokuje usnesení RM č. 92/60R/2022 ze dne 4. 4. 2022 – přidělení bytu č. 18  
v DPS Železný Brod a předmětný byt nepřiděluje
 schvaluje přidělení bytu č. 8 v DPS Bzí a bytů č. 30 a 10 v DPS Železný Brod 

Podrobné informace o dění v našem městě, aktuality, kontakty firem, 
místních obchodů, kontaktník zaměstnanců úřadu a mnohem více na 
www.zeleznybrod.cz.

Vše co, se děje v našem městě, se také dozvíte na Fb/Město Železný 
brod nebo Fb/IKs Železný brod. staňte se přáteli a žádné novinky vám 
neutečou.
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Usnesení rady města Železný brod z 61. zasedání 
konaného dne 25. 4. 2022 
Rada města Železný brod po projednání 
 schvaluje program 61. schůze v předloženém znění a bere na vědomí kontrolu 
plnění usnesení 60. schůze 
 bere na vědomí petici za zrušení pořádání rychlostní zkoušky Rally Bohemia  
v obcích Těpeře, Chlístov, Veselí, Bzí a doporučuje pořadateli Rally Bohemia pro 
rok 2023 změnu trasy rychlostní zkoušky 
 schvaluje peněžitý dar pro členy JSDHO Železný Brod 120 Kč/na 1 osobu za každý 
výjezd, ve výši uvedené v příloze 
 souhlasí s uzavřením sml. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LB – kapitoly 
917 07 – Transfery, Obnova kulturních památek, oblast podpory: 07 Kultura, 
památková péče a cestovní ruch č. OLP/1180/2022 na akci Oprava povrchů 
komunikací v historické části města – v Trávníkách, poskytovatelem příspěvku je 
LB kraj, IČO 70891508 
 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 zednické práce v sociálních zařízeních v přístřešku v areálu Exathermu  
s V. Drahunem, IČO 25294768 za cenu 350 500 Kč 
 schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci TDI – na stavbu 
Greenway Jizera – úsek Železný Brod – Líšný a schvaluje uzavření smlouvy 
s FORVIA CZ, s. r. o., IČO 02992485 za nabídkovou cenu 1 016 600 Kč bez DPH 
 doporučuje ZM schválit žádosti o poskytnutí návratných finančních výpomocí  
z Fondu na zlepšení úrovně bydlení: 1) na rekonstrukci koupelny v ul. Jarní 594 ve 
výši 100 000 Kč, 2) na opravu střechy Střevelná 38 ve výši 300 000 Kč, 3) na opravu 
střechy na bytovém domě ul. Vl. Rady 654 ve výši 300 000 Kč 
 schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemku 46/8 v k. ú. Chlístov pro 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, ve smyslu: umístit, provozovat, opravovat  
a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitosti, provádět jeho 
obnovu, výměnu a modernizaci a schvaluje uzavření sml. o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby 
číslo IP-12-4013719/VB2, s ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, která je zastoupena 
ELIPROM, s. r. o., IČO 482564237
 souhlasí s přihlášením osoby na adresu Jiráskovo nábřeží 712, Železný Brod 
 bere na vědomí zprávu z jednání bytové komise ze dne 11. 4. 2022 
 schvaluje upřednostnit při přidělování bytů o vel. 3+1 rodiny před jednotlivci 
 schvaluje přidělení bytů v Žel. Brodě: 1) č. 58 o vel. 3+1, Jiráskovo nábřeží 715, 
nájemné 106 Kč/m2, 2) č. 1 o vel. 3+1, Husova 697, nájemné 82 Kč/m2, 3) č. 3 o vel. 
1+1, Na Vápence 769, nájemné 52 Kč/m2 

 schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkoupení fitness strojů a zařízení za cenu 
80 000 Kč 
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Usnesení zastupitelstva města Železný brod z 27. zasedání 
konaného dne 2. 5. 2022 
Zastupitelstvo města Železný brod po projednání 
 schvaluje program 27. zasedání v upraveném znění a bere na vědomí kontrolu 
plnění usnesení 26. zasedání 
 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2/2022/ZM 
 schvaluje poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu na zlepšení 
úrovně bydlení a uzavření sml. mezi dotčenými: 1) na rekonstrukci koupelny  
v domě ul. Jarní 594 ve výši 100 000 Kč, 2) na opravu střechy na domě Střevelná 38 
ve výši 300 000 Kč, 3) na opravu střechy na bytovém domě ul. Vl. Rady 564 ve výši 
300 000 Kč 
 schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 1160/8, 1149/1, 1160/1, 1160/9, 959/1, 
960, vše v k. ú. Železný Brod a schvaluje podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější 
nabídku na uzavření kupních smluv na pozemky v lokalitě „Těpeřská stráň“  
a podmínky prodeje
 schvaluje přijetí daru pozemku parc. č. 685/3 v k. ú. Bzí o výměře 138 m2, který 
je zastavěn stavbou komunikace a schvaluje uzavření darovací sml. s panem 
Mastníkem na výše uvedené 
 schvaluje směnu pozemků parc. č. 61/5, 61/6, 63/2, 64/2 za pozemky parc.  
č. 865/2 , 60/2 , vše v k. ú. Bzí bez dalšího finančního vyrovnání a schvaluje uzavření 
směnné smlouvy s paní Kratochvílovou na výše uvedené
 neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1492/12 v k. ú. Železný Brod

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Železný Brod od 16.30 hodin v zasedací 
místnosti budovy „B“ MěÚ bude 13. 6. 2022.  

ukládá OÚP a RR prověření možnosti zpracování projektu na umístění 
bezpečnostního zrcadla na náves v Jirkově pro výjezd automobilů z oblasti 
„Borovička“ a místního hřbitova 
 bere na vědomí vyjádření paní Mgr. Kusalové k usnesení č. 90/60R/2022 ze dne  
4. 4. 2022 

Zasedání Rady města Železný Brod se v I. polovině roku 2022 uskuteční v termínech: 
6. 6. a 27. 6. 2022. 

 odbor vnitřních věcí 

Dle rozhodnutí prezidenta republiky č. 81/2022 Sb. ze dne 5. 4. 2022 se volby do 
zastupitelstev obcí uskuteční v pátek 23. 9. 2022 v čase 14–22 hodin a v sobotu  
24. 9. 2022 v čase 8–14 hodin. 

volby do zastupitelstev obcí – informace pro kandidující subjekty

radnICe InForMUje
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Pasivní volební právo (právo být volen) do zastupitelstev obcí má: 
 1) státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 24. 9. 2022) dosáhne 
věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci, městě nebo hl. městě Praze 
přihlášen k trvalému pobytu, 
 2) státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 24. 9. 2022) 
je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému 
pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci, městě nebo v hl. městě Praze, dosáhne 
věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je 
ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (tj. státní občan 
členských států EU, dle seznamu uvedeného níže), 

u nichž není překážka ve výkonu volebního práva, tj. zákonem stanovené 
omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo omezení 
svéprávnosti k výkonu volebního práva. 

seznam členských států EU
1. Království Belgie 10. Italská republika 19. Republika Polsko
2. Republika Bulharsko 11. Republika Kypr 20. Republika Portugalsko
3. Česká republika 12. Litevská republika 21. Republika Rakousko
4. Dánské království 13. Lotyšská republika 22. Republika Rumunsko 
5. Republika Estonsko 14. Velkovévodství Lucemburské 23. Řecká republika
6. Republika Finsko 15. Republika Maďarsko 24. Slovenská republika
7. Francouzská republika 16. Republika Malta 25. Republika Slovinsko
8. Chorvatská republika 17. Spolková rep. Německo 26. Španělské království
9. Republika Irsko 18. Království Nizozemsko  27. Království Švédsko 

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí mohou podávat volební 
strany, jimiž mohou být:
 1) registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla 
pozastavena (registrované Ministerstvem vnitra podle zákona č. 424/1991 Sb.,  
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších 
předpisů)
 2) koalice registrovaných politických stran a politických hnutí, jejichž činnost 
nebyla pozastavena
 3) nezávislí kandidáti ( jakožto samostatně kandidující jedinci – fyzické osoby, 
kteří nepodléhají žádné předchozí registraci podle zvláštního zákona)
 4) sdružení nezávislých kandidátů ( jakožto volná sdružení fyzických osob, která 
nepodléhají žádné předchozí registraci podle zvláštního zákona)
 5) sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů 
( jakožto volná sdružení politických stran/politických hnutí a fyzických osob 
– nezávislých kandidátů, která nepodléhají žádné předchozí registraci podle 
zvláštního zákona)
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Voličem, který je oprávněn podepsat i více petic volebních stran pro volby do téhož 
zastupitelstva obce, je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 
nejméně 18 let a je v den voleb v této obci, městě nebo hl. městě Praze přihlášen 

Každá volební strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva obce pouze 
jednu kandidátní listinu, kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní 
listině volební strany. Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze 
jedné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce. Podává-li politická 
strana a politické hnutí kandidátní listinu samostatně, nemůže již být pro volby do 
téhož zastupitelstva obce součástí jiné volební strany.  

Na kandidátní listině volební strany může být v obcích, kde se má volit sedm  
a méně členů zastupitelstva obce, uvedeno nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet 
členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o třetinu a zaokrouhlený 
na celé číslo dolů (tzn. 7→9, 6→8, 5→6); a v obcích, kde se má volit osm a více členů 
zastupitelstva obce, může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik 
kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. 
Počty volených členů zastupitelstva obcí spadajících pod registrační úřad Železný 
Brod a max. možné počty kandidátů na kandidátních listinách bude zveřejněn 
nejpozději do 30. 6. 2022 na www.zeleznybrod.cz pod názvem Informace pro 
kandidáty – registrační úřad a počty a na úřední desce úřadu.  

Všechny výše uvedené volební strany jsou povinné ke kandidátní listině přiložit 
vlastnoručně podepsaná prohlášení svých kandidátů, nezávislý kandidát a sdružení 
nezávislých kandidátů navíc připojí petici podepsanou potřebným počtem voličů 
podporujících jejich kandidaturu. Potřebný počet podpisů na peticích: 

obec, Město, Městys
Počet podpisů na petici
pro nezávislého 
kandidáta

Počet podpisů na petici
pro sdružení 
nezávislých kandidátů

Držkov 25 42
Jílové u Držkova 12 16
Koberovy 41 72
Líšný 14 19
Loužnice 11 16
Pěnčín 81 142
Radčice 9 13
Skuhrov 25 43
Vlastiboř 7 9
Zásada 36 63
Železný Brod 177 412

radnICe InForMUje
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k trvalému pobytu a státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb je 
držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému 
pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci, městě nebo v hl. městě Praze, dosáhne 
věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je 
ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (tj. státní občan 
členských států EU, dle seznamu uvedeného výše).
 Výše uvedené volební strany mimo nezávislého kandidáta činí úkony ve volebních 
věcech prostřednictvím svého zmocněnce nebo jeho náhradníka. Zmocněncem 
nebo náhradníkem zmocněnce je fyzická osoba, která je na kandidátní listině 
takto označena, je starší 18 let, nebyla omezena ve svéprávnosti a není kandidátem 
žádné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva. Náhradník zmocněnce 
nastupuje na místo zmocněnce jen tehdy, je-li zmocněnec odvolán. Náhradník 
zmocněnce tak není oprávněn činit úkony zmocněnce, je-li např. zmocněnec na 
dovolené.  

Vzory kandidátních listin pro jednotlivé volební strany, čestného prohlášení  
a petice (vč. jejich náležitostí) naleznete na www.zeleznybrod.cz – sekce Volby.
 Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16 hodin 66 dnů před dnem voleb 
registračnímu úřadu (tj. do 16 hodin úterý 19. 7. 2022). Je-li kandidátní listina 
doručována poštou, rozhodující je den a hodina jejího doručení, nikoliv den 
podání u provozovatele poštovních služeb. Registračním úřadem pro volby do 
zastupitelstev obcí, které se uskuteční v obcích Držkov, Jílové u Držkova, Koberovy, 
Líšný, Loužnice, Pěnčín, Radčice, Skuhrov, Vlastiboř, městysi Zásada a městě 
Železný Brod, je MěÚ Železný Brod (kancelář č. 202 budovy A – Kateřina Veličková, 
483 333 953).  

Kateřina Veličková, OVV – úsek přestupků a voleb
tel.: 483 333 953, e-mail: k.velickova@zelbrod.cz

 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.
 Na co je z fondu možné poskytnout návratnou finanční výpomoc zjistíte na  
www.zeleznybrod.cz. Zde jsou také k dispozici žádosti k účasti ve výběrovém řízení, 
které lze podávat kdykoliv v průběhu roku a formulář žádosti.

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

Fond na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný brod
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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.

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 šťastny.
 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 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 

ZM města Železný Brod schválilo usnesením č. 27/27Z/2022 záměr prodeje pozem-
ků v lokalitě „Těpeřská stráň“ a zároveň podmínky veřejné soutěže o nejvýhodnější 
nabídku na uzavření kupních smluv na pozemky v této lokalitě a podmínky 
prodeje. 
 Předmětem prodeje jsou tyto pozemky ve výlučném vlastnictví města Železný 
Brod: 1) p. p. č. 960 o výměře 810 m2, zahrada, 2) p. p. č. 959/1 o výměře 800 m2, 
trvalý travní porost, 3) p. p. č. 1160/1 o výměře 814 m2, zahrada, 4) p. p. č. 1160/8 
o výměře 842 m2, zahrada a 5) p. p. č. 1160/9 o výměře 802 m2, zahrada, vše v k. ú. 
Železný Brod.
 Záměrem vyhlašovatele je, aby předmětné pozemky byly po prodeji realizovaném 
na základě této veřejné soutěže využity výhradně k výstavbě rodinných domů a aby 
tyto domy byly využívány k trvalému rodinnému bydlení.
 Znění podmínek veřejné soutěže a více informací na www.zeleznybrod.cz.

Hledáme náhradní rodiče pro opuštěné děti

prodej pozemků v lokalitě „Těpeřská stráň“

radnICe InForMUje
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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

 odbor životního prostředí

 odbor finanční

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

Krajský úřad Libereckého kraje pořádá ve středu 8. června od 15 hodin informační 
seminář pro žadatele o Kotlíkové dotace. Seminář se uskuteční v zasedací místnosti 
(budova „B“ MěÚ Železný Brod.
 Dozvíte se, jak o dotaci požádat, informace k realizaci projektu, jaké přílohy 
doložit a informace k podání vyúčtování.

Česká národní banka brzy ukončí platnost bankovkám nominálních hodnot  
100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč, které byly vytištěny v letech 1995 až 1999.
 Stahované starší vzory bankovek jsou od těch, které nadále zůstávají v oběhu, 
nejsnáze rozpoznatelné šířkou stříbřitého proužku – ochranného prvku, který 
vertikálně protíná bankovku. Tento proužek je u stahovaných bankovek úzký  
a jeho barva se při „naklopení“ nemění, zatímco nejnovější vzory bankovek mají 
proužek širší, jenž při naklopení mění barvu. Jednotlivé vzory od sebe dále odlišuje 
letopočet vyobrazený na lícní straně bankovky. Platnost bankovek, které ČNb již 
průběžně stahuje z oběhu, skončí 30. června 2022. 
 Pokud vám ale zůstanou i po tomto datu, nemusíte zoufat. Bankovky bude možné 
od 1. července 2022 do 30. června 2024 vyměnit na pokladnách všech úvěrových 
institucí provádějících pokladní operace a na všech územních zastoupeních ČNB.

Iveta Jehličková, referent FO

kotlíkové dotace – seminář

Upozornění na platnost bankovek

 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, 

nábor strážníků
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Turistické informační centrum (náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, tel. č.: 
483 333 999, 778 527 000.)

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 poskytne velitel MP sstr. Pavel 
Hriník: e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz, mob.: 724 132 179.

Ze statistik MP
MP v dubnu zaznamenala celkem 465 událostí, z toho bylo 68 oznámení, z nichž 
36 si vyžádalo další šetření a u 24 musel být proveden okamžitý výjezd. K nimž 
provedla MP 161 administrativních úkonů, 12 z nich byly přestupky, 13 případů 
bylo řešeno ve spolupráci s PČR. V souvislosti se svou činností zkontrolovali 
strážníci 74 osob. Ve zbytku případů se jednalo o žádosti o pomoc nebo o případy, 
které nemají trestněprávní charakter.

Upozorňujeme
Od 10. do 12. června nás po dvouleté pauze čeká tradiční Železnobrodský jarmark. 
Tato zábava s sebou přináší i řadu dopravních omezení. Mapy uzavírek jsou 
zveřejněny na www.zeleznybrod.cz.
 Od 6. 6. bude uzavřena část ulice Jiráskovo nábřeží, vjezd do ulice Smetanovo 
zátiší z náměstí 3. května, celé náměstí 3. května a prostor tržnice.
 Od 10. 6. bude uzavřena celá ulice Obránců míru a Malé náměstí. V ulici Husova 
bude zaveden obousměrný provoz. Konec těchto omezení bude 13. 6. ráno. 
 Žádáme občany, aby v této době sledovali pozorně dopravní značení. Vyhnete 
se tak možnému postihu. Vozidla, která budou ponechána tam, kde budou tvořit 
překážku nebo v uzavřených ulicích budou odtažena. Při jarmarku dochází také  
k nárůstu návštěvníků města, který sebou každoročně přináší i nárůst kriminality. 
Prosíme občany, aby pozorně sledovali své okolí a jakékoliv podezření, že se děje 
něco nezákonného, ohlásili na MP. K oznámením nebo informacím o změnách 
dopravního značení využívejte mob.: 602  646 188. 

sstr. Pavel Hriník, velitel MP

Nepřetržitá pomoc Městské policie Železný brod je poskytována na telefonu 
602 646 188.

InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 

radnICe InForMUje
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InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 

V červnu je otevřeno dle běžné otevírací doby, tedy po–pá: 8–12 a 12.30–17 hodin, 
so 9–16 hodin. V sobotu 11. 6. je otevřenou pouze do 12 hodin, jako o státních 
svátcích 5.–6. 7. 2022.

zveme na tyto akce

MeT opera – přímý přenos

TrÁvnICký FUTrÁl

Železnobrodský jarMark

líŠenskÉ poCHodY ČeskýM rÁjeM – MeMorIÁl vladIMíra HajnÉHo 

V prodeji vstupenky na MET operu B. Dean: Hamlet 4. 6. od 18.45 hodin v kině 
Jitřenka v Semilech. V částce 350 Kč je i doprava zpět po skončení přenosu.  

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.

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. Veškeré informace k uzavírkám 
a kulturní program na www.zeleznybrod.cz.
 Myslivecké sdružení Jizera Železný Brod vás v době konání jarmarku zve 10.–11. 6.  
na zvěřinové hody vždy v čase od 11 hodin do 22 hodin. Připravena bude bažantí 
polévka, svíčková, guláš, výpečky a konina s udírny. Těšíme se na vás.

KČT při TJ Sokol Líšný pořádá v sobotu 4. června jubilejní 50. ročník pochodů. Již 
v pátek 3. 6. bude na hřišti u táboráku k tanci i poslechu hrát skupina NONSTOP 
z Liberce. Start na pochody je v sobotu od 6 hodiny připraven pro nejdelší 50 km 
trasu a v průběhu rána i dopoledne  pro ostatní trasy 41, 26, 18, 12 a 7 km, která je 
sjízdná s kočárkem. Více na: www.lisenske-pochody.cz.

kUlTIkIno #0
V sobotu 11. 6. proběhne v KC Kino Železný Brod v rámci jarmarku nultý ročník 
multižánrového festivalu. Těšit se můžete na plácek za kinem v zatím neznámé 
podobě, a to jako místo pro posezení, poslech živé muziky a občerstvení. V přísálí 
si budete moci prohlédnout výtvarná díla nejen brodských autorů a v sále smyčku 
studentských filmů včetně besedy s jejich autory o tom, jak se rodí film. Poprvé 
do našeho města také zavítají básníci takzvané SLAM POETRY. Pro více informací  
a zákulisí příprav sledujte Fb/KultiKino. Těšíme se na vás.

za tým KULTIKINO Cyril Vacek
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HrÁTkY s paMĚTí

FoTbalový TUrnaj

dvoŘÁkŮv TUrnov a sYCHrov

leTní sCÉna na zÁMkU sYCHrov

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 15. 6., 12. 7.,  
16. 8., 13. 9., 11. 10., 15. 11., 6. 12. 2022 vždy od 10 hodin. Dobrou náladu a tužku  
s sebou. 

Na hřišti u ZŠ Pelechovská v Železném Brodě se v sobotu 18. června od 8 hodin 
uskuteční turnaj o 8. Pelechovský pohár. Turnaj je pro 12 družstev. Přihlášky týmů 
u Zdeňka Hlouška na mob.: 605 058 448. Více na Fb/pelechovskyfotbalovytrunaj.

Ve středu 22. června od 19 hodin zazní v kostele sv. Jakuba Většího v Železném 
Brodě varhanní koncert v rámci festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov. Nenechte 
si ujít varhanní recitál Přemysla Kšici spojený s přednesem básní Jana Skácela  
v podání herce Jana Čenského.

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

6. 6. od 17 hodin  Závěrečné vystoupení Literárně dramatického oboru 
  a Tanečního oboru ZUŠ ŽB 
14. 6. od 18 hodin  Závěrečný koncert žáků všech hudebních oborů ZUŠ ŽB
28. 6. od 17 hodin  Závěrečný sborový koncert ZUŠ ŽB – představí se Cvrčci,
  Hvězdičky a Řetízek

(více na str.: 26)

v červnu uvedeme 

InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 
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MĚsTskÁ GalerIe vlasTIMIla radY Železný brod 

V červnu je otevřena od pondělí do soboty vždy v čase 9–16 hodin (vyjma 11. 6.). 
Otevírací doba je shodná s otevírací dobou TIC Železný Brod.

FoTosoUTĚŽ brodY v brodĚ

Aktuálně je vyhlášen 10. ročník fotografické soutěže. Své fotografie můžete 
přihlašovat až do 30. 9., a to do třech kategorií: 1) Krásy města, 2) Lidé a události, 
3) Zajímavosti Brodska. Více na www.fotobrody.cz

rUkopIs TvarU do 25. 6.

Společná výstava nejen skleněných objektů Lady Semecké, Báry Křivské  
a Stanislava Müllera.

sklenĚnÁ ŠaTna
V termínu 2. 7 až 28. 8. navštivte výstavu modelů šatů a šperků vyrobených pro módní 
přehlídky Made in Jablonec. V rámci výstavy budou probíhat sklářské, bižuterní 
a jiné řemeslné workshopy. Výstava nebude zahájena 
vernisáží. Nejen pro děti bude připravena interaktivní hra 
slosovatelná o hodnotné ceny a šperky vystavujících firem. 
Tímto děkujeme bižuterním firmám a oděvním návrhářům 
za zapůjčení modelů a firmě JBX Promotion Jablonec nad 
Nisou za pomoc při realizaci výstavy. 
 Plakát na výstavu tvořili i žáci z Grafického oboru ZUŠ ŽB, 
nevíce se povedl návrh Adéle Hujerové.

kC kIno Železný brod 

Vážení diváci,
 léto klepe na dveře a s ním i krásné počasí. Proto mi dovolte informovat vás  
o menších změnách promítacích časů. Abyste nepřišli přes den o zážitky  
z koupališť či výletů, posouváme nyní sobotní začátky dětských a rodinných 
filmů až na 17.30 hodin a následné promítání na 20.30 hodin. Bude se rozhodně 
na co těšit. Červen bude převážně ve znamení českých premiér. Přijměte vřelé 
pozvání i na nestárnoucí francouzskou romantickou hravou klasiku, která se po 
dvaceti letech vrací na plátna kin. AMÉLIE Z MONTMARTRU po tak dlouhé době 
stále dokáže naplno okouzlit. Přijďte se přesvědčit 21. června. Těšíme se na vás  
i v červnu!

Jan Jelínek, vedoucí KC Kina ŽB
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kC kIno Železný brod

3. 6. od 19.30 hodin pÁnský klUb  

4. 6. od 17.30 hodin zakleTÁ jeskYnĚ

ČR 2022 | komedie | premiérové | 130 Kč|  89 min. | nevhodný do 12 let
Terapie pro „eroticky závislé“ probíhají pod taktovkou atraktivní, ale nepříliš 
zkušené psycholožky Lindy. Záhy přebírají otěže vedení samotní „klienti“ a setkání 
nabírají nečekaný spád, rozjíždí se svižná mozaika neuvěřitelných příběhů. 
 hrají: Kristýna Hrušínská, Jiří Mádl, Boleslav Polívka ad., režie: Matěj Balcar

ČR, sK, Maďarsko 2022 | pohádka | dětské | 130 Kč | 98 min. 
Pověst o zázračné jeskyni, v níž jsou uložené vzácné poklady. Mimo soli, které lidé 
potřebují nejvíce, jsou zde i drahokamy. Toho, kdo by chtěl některý z nich odnést, 
však postihne dávná kletba.
 hrají: Táňa Pauhofová, Ondřej Kraus ad., režie: Marianna Čengel Solčanská

v červnu promítáme

kC kIno Železný brod 

4. 6. od 20.30 hodin TŘI TYGŘI ve FIlMU: jaCkpoT
ČR 2022 | zběsilá akční komedie | premiérové | 120 Kč | 110 min. | nevhodný do 12 let 
Tři tygři si podmanili YouTube a teď vyrážejí do kin s prvním opravdickým filmem 
a Jackpotem. Zběsilá akční komedie nabídne charakteristický humor, ale také 
akci, bojové scény, napětí nebo lásku.
 hrají: Albert Čuba, Štěpán Kozub, Robin Ferro ad., režie: Emil Křižka

7. 6. od 19.30 hodin FIlM rokU

Španělsko 2021 | komedie | premiérové | 120 Kč | 114 min. | nevhodný do 12 let  
v původním znění s českými titulky
Nejlepší režisér, nejlepší herci... nejlepší nápad? Pokud si někdo myslel, že filmaři 
a filmové hvězdy jsou nesnesitelné primadony, tento film jim dá za pravdu. Herci si 
v ní dělají legraci sami ze sebe, ze svých kolegů i celého filmového světa.
 hrají: Penélope Cruz, Antonio Banderas ad., režie: Mariano Cohn, Gastón Duprat

14. 6. od 19.30 hodin praŽský výbĚr: sYMpHonY bIzarre
ČR 2022 | hudební | premiérové | 120 Kč | 95 min.
Vystoupení kapely v O2 aréně v prosinci roku 2016, kdy Pražský výběr předvedl 
divákům více, než jen rockový koncert. Ke svému výročí připravil bombastickou 
show s Českým národním symfonickým orchestrem, americkým dirigentem  
a řadou výjimečných hostů a scénických nápadů.
 hrají: Michal Pavlíček, Vilém Čok ad., režie: Michael Kocáb
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kC kIno Železný brod

17. 6. od 19.30 hodin jUrský svĚT: nadvlÁda  

18. 6. od 17.30 hodin rakeŤÁk

Usa 2022 | dobrodružný/akční | premiérové | 140 Kč | 147 min. | nevhodný do 12 let  
český dabing
Čtyři roky po zániku ostrova Isla Nubar, původního domova oživlých jurských 
tvorů. Ti se kontrolovaně i nekontrolovaně rozmnožují a my si musíme zvyknout 
na jejich přítomnost v našem ekosystému, i na to, že už patrně nestojíme na 
vrcholu potravního řetězce.
 hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern ad., režie: Colin Trevorrow

Usa 2022 | animovaný/dobrodružný/rodinný | dětské | 120 Kč | 100 min.   
Film studia Disney a Pixar přináší příběh Buzze Rakeťáka a jeho dobrodružství do 
nekonečna a ještě dál.
 režie: Angus MacLane

18. 6. od 20.30 hodin kdYbY radŠI HoŘelo  
ČR 2022 komedie premiérové 120 Kč 90 min. nevhodný do 12 let
Vesničané se chystají na Velikonoce, chlapi před hospodou komentují zelené pivo 
a nebezpečí chemtrails, když oslavu naruší náraz dodávky do kašny. Řidič zmizel, 
všem je ale jasné, že šlo o teroristický čin. Bezpečí vesnice závisí na hasičích, na 
jejich odhodlanosti a akci.
 hrají: Miroslav Krobot, Anna Polívková ad., režie: Adam Koloman Rybanský

21. 6. od 19.30 hodin aMÉlIe z MonTMarTrU
Francie, Německo 2001 | komedie/romantický | dobré | 100 Kč | 119 min.  
v původním znění s českými titulky
31. srpna 1997 ve 4 hodiny ráno dostala Amélie nápad. Musí stůj, co stůj najít 
dávného majitele krabičky vzpomínek, kterou náhodou našla ve svém bytě  
a poklad mu vrátit. 
 hrají: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus ad., režie: Jean-Pierre Jeunet

24. 6. od 19.30 hodin prezIdenTka
ČR 2022 | komedie/romantický | premiérové | 140 Kč | 97 min. | nevhodný do  
12 let
Kateřina Čechová, historicky první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. 
Aby si odpočinula od pozornosti celé republiky, vytratí se v dokonalém převleku  
z hradu. Seznámí se sochařem Petrem a každou noc se za ním vydává. 
 hrají: Aňa Geislerová, Ondřej Vetchý ad., režie: Rudolf Havlík
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25. 6. od 17.30 hodin kde je anne FrankovÁ

25. 6. od 19.30 hodin elvIs

28. 6. od 10.30 hodin beTlÉMskÉ svĚTlo

28. 6. od 19.30 hodin CHInaskI: kaŽdej ví kUlový

30. 6. od 17.30 hodin MIMonI 2: padoUCH pŘICHÁzí

belgie, Lucembursko, Francie, Nizozemí, Izrael 2021 | animovaný/historický/
rodinný | dětské | 110 Kč | 99 min.
Kitty, imaginární kamarádka, které Anne psala svůj slavný deník, ožije v dnešním 
Amsterdamu. Kitty, která si neuvědomuje, že od té doby uběhlo 75 let, je 
přesvědčená, že když je naživu ona, musí být i Anne. Vydává se na cestu do časů 
Anny, aby svou milovanou přítelkyni našla.
 režie: Ari Folman

Usa 2022 | 19:30 hodin | hudební/životopisný | premiérové kino | 130 Kč | 153 min. 
nevhodný do 12 let | v původním znění s českými titulky
Film o životě a hudbě Elvise Presleyho z pohledu jeho komplikovaného vztahu 
s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem se zabývá složitou 
dynamikou mezi Presleym a Parkerem, která trvá více než 20 let, od Presleyho 
vzestupu ke slávě až po jeho nebývalou slávu, na pozadí vyvíjející se kulturní 
krajiny a ztráty nevinnosti v Americe. Ústřední postavou této cesty je jedna  
z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osob v Elvisově životě, Priscilla Presleyová.
 hrají: Austin Butler, Tom Hanks, Kodi Smit-McPhee a další, režie: Baz Luhrmann

ČR 2022 | komedie | seniorské | 60 Kč | 99 min | nevhodný do 12 let  
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi už psaní nejde jako dřív a nedokončené 
povídky se mu hromadí v hlavě. Postavy vylézají na světlo a dožadují se, aby autor 
pokračoval v ději. Manželka si myslí, že už by měl psaní nechat a věnovat se jí.
 hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová ad., režie: Jan Svěrák

ČR 2022 | hudební/dokument | premiérové | 120 Kč | 97 min.
Nebývale otevřený dokument ukazuje, že na pozadí hudebních úspěchů, vyprodaných 
koncertů, vydání úspěšných alb a desítek rádiových hitů, byly také deprese, hádky, 
rozpady přátelství nebo nutnost vyrovnat se se smrtí kapelníka Pavla Grohmana.
 hrají: CHINASKI a hosté, režie: Pavel Bohoněk

Usa 2022 | animovaný/komedie | dětské | 130 Kč | 88 min.
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v momentu, 
kdy se dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadoucha Grua.
 režie: Kyle Balda

kC kIno Železný brod 
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poděkování za volhu!
Chtěl bych, alespoň touto formou, poděkovat všem pamětníkům za jejich 
vzpomínky, postřehy a fotografie, které mi poskytli. Článek o Volze bude 

Návštěvní doba pro obě expozice v červnu 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.  

MĚsTskÉ MUzeUM Železný brod 

dnY lIdovÉ arCHITekTUrY 2022 
v Železném brodě na bělišti 23.–24. července 

V letošním roce se uskuteční další ročník celorepublikové akce Dny lidové 
architektury Čech, Moravy a Slezska a roubený objekt Běliště ve výčtu lidových 
staveb nebude chybět. Ve výše uvedeném termínu bude dům přístupný zdarma  
a připraven bude i doprovodný kulturní program.
 Národopisná expozice na Bělišti bude pro návštěvníky přístupna v sobotu 
a v neděli v čase 9–17 hodin. Komentované prohlídky expozice s průvodcem 
proběhnou v oba dny od 10. hodiny. Pro zapálené zájemce o lidovou architekturu je 
připraven komentovaný okruh po památkové rezervaci Trávníky, který odstartuje 
od Běliště v oba dny ve 13 hodin.
 V sobotu v čase 10–17 hodin budou moci návštěvníci obdivovat zručnost a znalosti 
tří regionálních výrobců, držitelů značky Regionální produkt Českého ráje. Pozvání 
přijal pan Petr Klíma, který předvede původní výrobu ručně štípaného šindele. 
Paní Ludmila Vondrová povypráví o bylinkových receptech a předvede využití 
bylinek v mnoha produktech. Zkušená včelařka Jolana Stáňová zasvětí návštěvníky 
do života včel a seznámí je s mnohými produkty jejího hospodaření se včelami. Ve 
stejný den od 15 hodiny proběhne koncert smyčcového dua Yellow (violoncellistka 
Michaela Krejčová Vitáková a houslistka Pavla Mazancová). Zazní úpravy lidových 
písní z pera Jaroslava Krčka a několik zahraničních lidových skladeb. 
 V neděli v čase 9–11.30 hodin se uskuteční výtvarná dílna „O vodě u vody“ 
Lenky Hřibové ze spolku Semínko země, na níž naváže krátká pohádka s názvem 
„O červené lodičce“ (od 11.30). Od 15 hodin se malí i velcí diváci mohou těšit na 
pohádku „O velikém čaroději“ inspirovanou jizerskohorskou legendou o čaroději 
Tamanovi a knihou Čarodějův učeň Otfrieda Preusslera. Představení zahraje 
loutkové divadlo Toy Machine z Peček. Rodiče s dětmi spolu mohou strávit hezký 
čas u hry „Život na Bělišti“, při které po nálezu 12 šifer odhalí záhadu starého 
nápisu na záklopovém prkně domu.
 Pár kroků od Běliště se nachází Minimuzeum skleněných betlémů, které bude 
možné navštívit v sobotu od 10 do 17 hodin. Milovníci skla a bižuterie zde budou 
mít příležitost vyrobit si vlastní šperk v korálkové dílně nebo si zakoupit výrobek 
firmy Kortan v prodejně minimuzea.
 Akce je financována Krajským úřadem Libereckého kraje.
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publikován ve druhém čísle vlastivědného sborníku Od Ještědu k Troskám,  
v létě tohoto roku. Byl bych rád, aby zkrácená verze vyšla v některém podzimním 
čísle Železnobrodského zpravodaje. Na tématu stále pracuji a rád bych uskutečnil 
alespoň malou výstavu v naší národopisné expozici na Bělišti. Moc vám děkuji.

David Řeřicha, pracovník Městské muzeum v Železném Brodě

Představování významných někdy i téměř zapomenutých 
osobností našeho města pokračuje. V tomto vydání 
zpravodaje si připomeneme život JUDr. Jaroslava 
Kratochvíla (* 1. 5. 1901 Přemyšl, † 5. 4. 1984 Železný Brod).
 Jaroslav se narodil jako syn důstojníka rakousko-uherské 
armády Antonína Kratochvíla a Karly Brzorádové.
 Po absolvování základního vzdělání ve Vídni, nastoupil 
na reálném gymnázium v Praze. Ve studiu pokračoval 
na Právnické fakultě KU v Praze. Od dubna roku 1924 zastával místo tajemníka  
a nakonec náměstka ředitele ve Svazu majitelů dolů. Pravidelně přispíval převážně 
ekonomickými úvahami a články do odborného a denního tisku a zúčastňoval 
se schůzek v nezávislém národohospodářsko-politickém kroužku Dzúra. Patřil  
v předmnichovské republice ke skupině kolem časopisu „Demokratický střed“, kde 
působili mimo jiných, také politici hradního směru.
 JUDr. Jaroslav Kratochvíl přijal v protektorátní vládě křeslo ministra průmyslu, 
obchodu a živností. V této funkci působil od 3. února 1940 do 19. ledna 1942. 
„Nepamatuji se, že by bylo bývalo mým životním snem stát se ministrem,“ komentoval 
Jaroslav Kratochvíl své jmenování do ministerské funkce.
 Už tehdy začal spolupracovat, spolu se svou manželkou Marií (roz. Fejfarovou), 
s ilegální protinacistickou skupinou Parsifal, která se podílela především 
zpravodajské a organizační činnosti. V létě 1944 Jaroslava zatklo gestapo a věznilo 
až do porážky okupantů. Byl propuštěn 5. května 1945 z věznice na Pankráci. Poté 
se snažil dostat ke své manželce a malému synovi Petrovi (* 1944) a uchránit je 
před boji Květnového povstání, které v té době probíhaly. Celé rodině se nakonec 
podařilo uprchnout do bezpečí, ke svým přátelům na Smíchov a později do Dejvic.
Za svou účast v protektorátní vládě generála Aloise Eliáše nebyl po květnu 1945 
nikdy stíhán ani zatčen. V procesu s touto vládou vypovídal jako svědek obžaloby. 
Žádných námitek proti chování Jaroslava Kratochvíla za protektorátu nebylo 
vzneseno ani po roce 1948, kdy byla jeho činnost znovu přezkoumávána.
 Od srpna roku 1945 působil JUDr. Jaroslav Kratochvíl jako předseda správní 
rady firmy Carbonia, a. s., a to až do roku 1948, kdy byla firma znárodněna a on 
propuštěn. Poté se společně s manželkou přestěhoval do obce Vrát u Železného 
Brodu. V Železném Brodě působil jako hospodářský poradce a zmocněnec Sdružení 
výrobců a vývozců skla, bižuterie a drahých kamenů. V roce 1950 se chystal s celou 
rodinou uprchnout do Velké Británie, ale nakonec od tohoto plánu ustoupili.

MĚsTskÉ MUzeUM Železný brod 
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V roce 1952 byl Jaroslav obviněn z účasti příprav státního převratu.  
V zinscenovaném procesu byl odsouzen na sedm let vězení, dále k propadnutí 
celého majetku a ke ztrátě občanských práv. Celý svůj trest si odpykal. Po propuštění 
se živil jako dělník, skladník a nakonec překladatel odborných textů. Do Prahy se 
již nikdy nevrátil a jeho rodina žila v tíživých sociálních poměrech. V roce 1969 byl 
soudně rehabilitován.
 JUDr. Jaroslav Kratochvíl zemřel zcela zapomenut 5. dubna 1984 v Železném 
Brodě.

David Řeřicha, pracovník muzea

MUzeUM a GalerIe deTesk Železný brod

otevřeno: denně 9–17 hodin

otevřeno: 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 výchovní 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

bŘeTIslava plívovÁ-pospíŠIlovÁ – obrazY
Do neděle 19. června je k vidění výstava obrazů malířky Břetislavy Plívové-
Pospíšilové, která se narodila 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 AVU v Praze a 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.

MUzeUM soCIalIsTICkýCH vozŮ Železný brod
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MĚsTskÁ knIHovna Železný brod 

na červen v knihovně připravujeme

z knižních novinek pro dospělé

z knížek pro děti nabízíme

1. 6. od 9 hodin na hřišti před knihovnou – Den dětí mezi knížkami: hravé 
dopoledne s PaedDr. Lenkou Hřibovou pro rodiče s nejmenšími dětmi v rámci 
projektu Bookstart na téma nonsensové poezie „Mistr sportu skáče z dortu“.

Kateřina Tučková: bílá Voda – Poeticky pojmenovaná pustá vesnice skrytá ve 
stínu pohraničních hor, kam kdysi přicházely zástupy poutníků vyprosit si pomoc 
u zázračné sošky Panny Marie. Dlouho očekávaný román o ženách, víře a zlu.
Vlastimil Vondruška: Ďáblova čísla – Při běžné úřední cestě královského písaře 
Jiřího Adama z Dobronína do Dvora Králové dojde ve městě k vraždě. Mezi lidmi se 
rychle šíří panika, protože okolnosti napovídají, že jde o zásah temných sil.
Jan horníček: Kapitán stellwerther – Volné pokračování, kde se objevuje nejen 
Vilém, ale i doktor Šulc, všudypřítomná tajná policie a hlavně nový zašmodrchaný 
případ, který nás z Českého království zavede rovnou do revoluční Paříže.

Jane Elsonová: Noční pes – Napínavý příběh o statečnosti, jednom úžasném psovi 
a velkém kamarádství.
Pavlína Jurková: Tajemství rodiny M. – Matylda, Maxmilián a Kryštof jsou 
sourozenci, kteří jednoho dne zjistí, že před nimi rodiče něco tají. Tak rozjedou 
pátrací akci.
Jiří holub: slon v Polívce – Bláznivé prázdninové dobrodružství party dětí, které 
jednoho dne objeví ve svém oblíbeném koupacím rybníce maringotku se slonem.

Těšíme se na vás v běžné otevírací době od úterý do pátku vždy v čase 9–17.30 
hodin.

Dana Hudíková a Barbora Vymazalová

Žáci před sebou mají poslední měsíc školní docházky školního roku 2021/22, který 
bude jistě plný výletů a zábavy. Již s předstihem jim přejeme, aby si užili letní 
prázdniny, které začnou v pátek 1. 7. 2022.

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

ze ŠkolskýCH zaŘízení
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ze ŠkolskýCH zaŘízení

poděkování 

poděkování za letošní školní rok 

krajská přehlídka dětských recitátorů

Tímto bych ráda poděkovala za perfektně odvedenou práci panu Ing. Jaroslavu 
Chvalinovi (firma JAPECH, s. r. o.), který nám v květnu bezplatně nainstaloval 
zakoupené zakrytí a posuvné zastínění pískoviště v dolní části školní zahrady. 
 Další dík pak patří panu Tomáši Grábovi (topenářství – instalatérství), který nám 
rovněž bez nároku na finanční odměnu nainstaloval zakoupené nerezové pítko 
pro děti.
 Díky jejich nezištné pomoci je výsledek opravdu skvělý a všichni z toho máme 
velkou radost. Ušetřené finanční prostředky tak mohou posloužit na další 
zvelebení a údržbu. Chceme, aby zahrada sloužila co nejlépe, byla nejen pěkná, 
ale i bezpečná, inspirativní a motivující ke zkoumání i hrám. Obě nainstalované 
novinky zde dětem určitě zpříjemní pobyt v horkých slunečných dnech. Plánujeme 
oslavu MDD, Maturitu předškoláků s přespáním ve školce a další projekty, při 
kterých trávíme hodně času venku a zázemí zahrady je pro nás proto důležité.
 Každá (i sebemenší) pomoc se u nás velmi cení. Jak již bylo v minulosti zmíněno, 
vážíme si štědrosti pana Miroslava Hráčka (IT technika), Jiřího Podzimka 
(tapetování), paní Elišky Matěchové (Čokoládové pokušení) a dalších pomocníků. 
Klobouk dolů před takovými spoluobčany. Všem patří náš velký dík.

Jitka Jírová, ředitelka MŠ

Tímto bychom rádi poděkovali našim žákům a žákyním za reprezentaci školy ve 
vědomostních a sportovních soutěžích na úrovni okresních a krajských kol. Také 
si velmi ceníme práce pedagogů v této nelehké době! Přejeme všem, aby v době 
prázdnin a dovolených načerpali mnoho nové energie. Žákům devátých ročníků 
držíme palce v dalším vzdělávání!

Mgr. Zdeněk Kučera, Mgr. Soňa Malinová

Přehlídka se uskutečnila v sobotu 23. dubna v Liberci. Naši školu 
reprezentovaly dvě žákyně. Za první kategorii (2.–3. tř.) Markéta 
Lubasová s básní od Ivana Magora Jirouse: Ptala se Františky 
Marta a za druhou kategorii (4.–5. tř.) Ema Šilhánová s básní 
Josefa Kainara: Kocourek. Obě děvčata získala diplom za úspěšné 
vystoupení. Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších 
soutěžích. 

Mgr. Milena Hlubučková, tř. učitelka 3. A

 MŠ na vápence Železný brod 

 zŠ Školní Železný brod
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sportovní úspěchy 
Naše škola se v jarních týdnech zúčastnila mnoha sportovních soutěží. Po dlouhé 
covidové odmlce mohli chlapci a děvčata opět soutěžit ve sportovních disciplínách. 
Přinutit děti do pohybové aktivity je čím dál více obtížné, a proto musím poděkovat 
těm, kteří se školních soutěží zúčastňují.
 Chlapci z 8. a 9. tříd vyhráli kvalifikační skupinu ve florbale a v okresním finále 
obsadili třetí místo.
 Žáci 4. a 5. tříd obsadili 2. místo v kvalifikační skupině a těsně jim unikl postup 
do okresního finále ve fotbalovém turnaji McDonald´s CUP.
 V Poháru Rozhlasu – tradiční atletické soutěži družstev obsadila děvčata  
z 8. a 9. tříd krásné druhé místo v soutěži týmů. Mnoho umístění v první pětce 
nebo na stupních vítězů získali i jednotlivci z řad chlapců a děvčat.
 Štafetového poháru v Jablonci nad Nisou se zúčastnil výběr prvního stupně. 
Děvčata a chlapci obsadili v okresním finále krásnou druhou příčku. Na krajském 
finále v Liberci si také vedla naše škola dobře a obsadila ve štafetách 3. příčku.  
V doplňkových disciplínách (medicinbal, skok) jsme získali čtyři první místa  
z osmi.
 Olympijský víceboj OVOV se skládá z deseti disciplín, které prověří sílu, rychlost, 
vytrvalost a obratnost. Vyhráli jsme okresní kolo v družstvech a obsadili mnoho 
míst na stupních vítězů v kategoriích jednotlivců. Postup do krajského finále jsme 
posunuli ještě výš, a to druhým místem ve družstvech a postupem do republikového 
finále v Brně, které se uskuteční v září 2022.
 Všem, kteří vyhráli, uspěli, nebo se jen zúčastnili, gratulujeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci naší školy. Je důležité, aby o nás věděli na okrese, kraji a teď 
i v celé republice. 
 Sportu zdar!  

Jan Lufinka, Lenka Skrbková

ze ŠkolskýCH zaŘízení
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Informujeme
Měsícem dubnem žáci vstupují do poslední čtvrtiny školního roku. Toto období 
je důležité jak pro děti, které se do školy v září chystají, tak pro žáky devátých 
ročníků, kteří ji naopak v červnu opustí. Ti mladší si u nás užili pohádkový zápis 
do 1. ročníku. Ten jim zpříjemnili žáci čtvrtého ročníku, kteří byli převlečeni za 
pohádkové postavy a pro své budoucí spolužáky si připravili pestrou škálu úkolů. 
Jaké pohádkové bytosti na nově příchozí čekaly? Např. vlk s Červenou Karkulkou, 
princezna, Pat a Mat a mnoho dalších. Do školního roku 2022/23 se zapsalo  
20 dětí, které ještě do konce školního roku absolvují školičku pro předškoláčky, 
kde se lépe seznámí s budoucí paní učitelkou a s prostředím školy. Mnoho z nich si 
již školu se svými rodiči prohlédlo na Dni otevřených dveří, kde zhlédli ukázkové 
hodiny, prostory školy, výrobky a výkresy žáků, dále se dozvěděli o chodu školy 
a plánovaných akcích, mohli si vyrobit něco pěkného v dílničce, vyzkoušet si 
různé pokusy, nahlédnout do pohádkové družiny, občerstvit se v kavárničce a před 
odchodem ze školy okusit kvalitu naší školní jídelny. 
 Nejstarší žáky čekaly přijímací zkoušky na střední školy. Každý z žáků pojal 
přípravu po svém. Někteří žáci poctivě navštěvovali přípravné hodiny a věnovali 
se samostudiu, jiní věřili v Boží zásah. Právě ta píle se ukázala jako rozhodující. 
Máme-li shrnout celkovou úspěšnost, tak byla vysoká. Žákům přejeme, aby se jim 
od září v nových školách líbilo, aby uplatnili získané dovednosti a vědomosti a na 
naši školu vzpomínali v dobrém a rádi se k nám vraceli.
 V dubnu jsme se také jako škola zúčastnili velikonočních trhů. Bohužel 
návštěvnost trhů, které byly poznamenány aprílovým počasím, nebyla příliš 
vysoká a energie a čas vynaložené na výrobu a přípravu velikonočních výrobků 
nepřinesla tížený efekt. Potřebným jsme zaslali 10 000 Kč. Všem, kteří přispěli při 
výrobě, přípravě a prodeji mnohokrát děkujeme.
 Žáci 9. A připravili pro ostatní žáky zpestření všedních školních dní a vyhlásili 
den bez školních tašek. Nevěřili byste, v čem se školní potřeby dají přinést. Z těch 
nejbizarnějších uvádíme tyto: letecký kufr, basa od piva, krabice od prášku na 
praní, mikrovlnná trouba, kočárek pro panenky, krabice od bot, přepravka pro 
zvířata, rybářský vezírek a další. 
 Duben byl velmi bohatý na akce a jinak tomu nebude ani do konce školního roku. 
Všem čtenářům přejeme krásné a slunečné dny plné jarních vůní.

Mgr. Milan Hlubuček a Mgr. Tomáš Hartl, vedení ZŠ Pelechovské 

 zŠ pelechovská Železný brod
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projekt „spojeno sklem“ II. workshop – Malba na sklo

Mistrovství světa v broušení skla 

Výtvarný workshop, nejen pro romské děti, byl uspořádán 31. 3. ve spolupráci 
Městského muzea v Železném Brodě a naší školy. Probíhal pod vedením lektorky 
Ivety Šulcové, dílenské učitelky sklářské školy. Děti malovaly profesionálními 
vypalovacími barvami na hutně tvarované sklo vyrobené studenty SUPŠS na školní 
sklářské peci Hedvice.

Letos jsme byli přizváni k účasti na VIII. ročníku GCWC 
– mistrovství světa v broušení skla v kategoriích ruční 
broušení – povinná a volná tvorba a strojní broušení. 
Protože je rok 2022 vyhlášen mezinárodním rokem skla, 
GCWC se tak stane nejdůležitější sklářskou událostí pro 
brusiče skla v ČR. Studenti oboru Design skla ze zaměření 
Broušení a tavená plastika společně s dílenským učitelem 
Petrem Žalským se již pilně připravují na výstavu skla 
i soutěž s ní spojenou. Výstava prací ze sympozia bude 

 základní umělecká škola Železný brod

v červnu vás srdečně zveme do Městského divadla v Žel. brodě na
6. 6. od 17 hodin  Závěrečné vystoupení Literárně dramatického oboru 
  a Tanečního oboru  
14. 6. od 18 hodin  Závěrečný koncert žáků všech hudebních oborů
28. 6. od 17 hodin  Závěrečný sborový koncert – představí se Cvrčci, Hvězdičky 
  a Řetízek

stále přijímáme žáky do Literárně dramatického oboru, 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 se svým okolím, což uplatní nejen na 
jevišti, před mikrofonem či kamerou, ale především v denním kontaktu s lidmi. 

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.

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný brod

ze ŠkolskýCH zaŘízení
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 svČ Mozaika Železný brod

plán červnových akcí  
3. 6. Táborové spaní
14. 6. Patchwork
15. 6. Loučení s Klubíčkem
17. 6. Mozaikyáda
30. 6. Výlet pro děti navštěvující kroužky SVČ Mozaika

V SVČ Mozaika proběhlo v jarních měsících několik akcí. V březnu to byla 
Masopustní zabíjačka a Muzikantské spaní. V dubnu Sklářské spaní a potkat jste 
nás mohli na Velikonočních trzích na Bělišti i na náměstí. Velikonoční dílničky 
pro děti z družin i pro veřejnost. Koncem měsíce Spaní čarodějnické, workshop 
patchwork a bubnování pro školku.

instalována 3. června ve sklárně v Nižboru, kterou vlastní spol. BOMMA a Rückl. 
V tento den budou i slavnostně vyhlášeny výsledky brusičské soutěže ve třech 
kategoriích, na což se naši studenti již velice těší. 

prázdninová školní výstava sklo a desIGn 2022 

vesMír – výstava skla v Muzeu skla a bižuterie jablonec n. nisou 

Maturity na nečisto 2022

Vernisáž bude ve čtvrtek 30. 6. od 10 hodin ve výstavním sále školy. K vidění bude 
kromě nejnovějšího skla ze šesti zaměření i spousta nového designu a maleb  
z týdenního malířského pobytu Plenér 2022 ve Vysokém nad Jizerou. Otevřena 
bude i školní prodejna. Výstava bude do neděle 28. 8. 2022.

Až do 11. listopadu můžete navštívit výstavu autorského uměleckého skla a šperků 
od 40 současných českých tvůrců, včetně pedagogů sklářské školy, na dané téma 
„Vesmír“ v atraktivní instalaci Ricarda Hoineffa.

Žáci 3. ročníků, chemici i výtvarníci, si ve středu 27. 4. vyzkoušeli maturitu 
nanečisto s ročním předstihem té skutečné. Vše bylo zorganizováno jako při běžné 
maturitě, jen výběr předmětů byl zredukován na ty, které si sami předem určili. 
Převládaly jazyky a odbornost v teoriích. Žáci tak mají ještě roční čas některé 
dovednosti vylepšit, i když výsledky celkově vyhlížejí optimisticky.

Mgr. A. Jan Hásek, ředitel školy
Více informací na www.supss.cz.
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V květnu proběhl další úspěšný ročník pochodu Ještěd-Kozákov, Keramické spaní  
a Mozaiková stezka, která nahradila mnohaleté Probouzení skřítků. Zúčastnili 
jsme se také akce Zpátky v čase, kam nás pozvali organizátoři spolku Trávnice. 
Poslední sobota v květnu byla opět věnována dětem k jejich svátku a společně  
s ostatními organizacemi byl uspořádán Den dětí.

V době Železnobrodského jarmarku nás můžete také navštívit. V pátek od 17 hodin 
zahraje skupina 3D a v sobotu se můžete od 17 hodin těšit na Kapelníky. Nebude 
chybět dobré jídlo a pití. Těšíme se na vás.

Podrobné informace na: 
www.mozaikazb.cz, mob: 778 494 827, e-mail: ddm.zb@seznam.cz.

za kolektiv Jitka Šírková, ředitelka SVČ Mozaika

Církevní orGanIzaCe

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

Červen
neděle 5. 6. Slavnost Seslání Ducha svatého (Letnice) – v tento den končí Doba 
   velikonoční a v kostele sv. Jakuba proběhne biřmování 
čtvrtek 9. 6. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
neděle 12. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice, v kostele sv. Jakuba 
   bude první svaté přijímání
čtvrtek 16. 6.  Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)
sobota 18. 6.  Farní pouť do Neratova a Klášterce v Orlických horách

ohlédnutí
Největší křesťanské svátky (Velikonoce) jsme letos prožili, jak se patří. Liturgicky 
i lidsky. Snad každý návštěvník kostela sv. Jakuba oněměl nad krásou květinové 
výzdoby. Již několik let ji o velikonočních svátcích zajišťuje a financuje hospodyně 
pana děkana Zdeňka Maryšky sl. Kollová.
 Velikonoční nedělí – zmrtvýchvstáním Ježíše Krista – vrcholí svátky. Letos jsme 
však slavili ještě v pondělí. Na počest zmíněného P. Maryšky přijelo do Železného 
Brodu sloužit mši svatou celkem deset kněží. Celebrujícím byl pan biskup Jan 
Baxant z Litoměřic, se kterým přijel i zástupce nuncia České republiky až ze Sicílie. 
Varhanní doprovod měl profesor výuky hry na varhany z Filipova. Kytice 90-ti 
žlutých růží napověděla, proč se taková slavnost koná. 

ze ŠkolskýCH zaŘízení
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Církevní orGanIzaCe

Srdečně zveme všechny věrné návštěvníky našich akcí na přednášku a následnou 
besedu v náhradním termínu s vrchní státní zástupkyní v Praze paní JUDr. Lenkou 
Bradáčovou, Ph. D., a to ve středu 15. 6. v 18.15 hodin do KC Kina v Železném Brodě. 
Jsme rádi, že se její přednáška přece jen uskuteční. 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

Díky Vám, pane děkane Maryško, jsme prožili krásné velikonoční pondělí. Do 
dalších let Vám přejeme pevné zdraví. Vaší závěrečnou řečí jste nám dokázal, 
jakou sílu má pro člověka víra.

V. Petružálková  

plán akcí na měsíc červen
1. 6. schůze výboru od 14 hodin
6.–11. 6. ozdravný pobyt v Kadani. Odjezd je v 7.30 hodin od sokolovny. 
Nezapomeňte si občanský průkaz, ZTP, léky, brýle, roušky, eura na útratu  
v Německu, peníze na oběd při zpáteční cestě. Začínáme večeří a končíme snídaní. 
Do zavazadla si v každém případě přibalte dávku tolerance a dobrou náladu. 
Vedoucí zájezdu p. Jitka Černá, mob.: 605 459 649. Šťastnou cestu.
13. 6. Ruční práce od 14 hodin. Novou vedoucí klubu je p. Růžena Mrklasová.
15. 6. Klub oNKo-DIa od 14 hodin.
22. 6. Jednodenní výlet na hrad Kost. Prohlídka hradu a potom komentovaná 
prohlídka Jičína a pobyt ve městě. Omlouváme se za změnu programu. Město 
Sobotka nemá průvodce a neorganizuje exkurze městem. Humprecht je uzavřen. 
Doprava 150 Kč, vstupné 210 Kč. Odjezd v 8 hodin od sokolovny. Přihlášky od 1. 6. 
přijímá M. Minářová.
27. 6. od 14 hodin budeme vybírat 2. zálohu na pobyt v Chorvatsku 4 000 Kč  
a zároveň, kdo chce, cestovní pojištění u CK 380 Kč v klubovně na Poříčí.

Informujeme
1) 13. 7. plánujeme jednodenní výlet na hrad Křivoklát a Lány (hřbitov, park, 
obora). Přihlášky od 15. 6. přijímá M. Minářová. Na tento zájezd jsme požádali 
Městský úřad Železný Brod o dotaci.

 spolek zdravotně postižených Železnobrodska

akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí
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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

2) od září si členové spolku můžou zapůjčit masážní strojek zn. BIOPTRON 
na hojení ran, léčbu bolesti, dermatologické poruchy a problematickou pleť.  
K dispozici je návod na prostudování a použití. Přístroj se bude půjčovat v úřední 
den proti podpisu.
3) Děkujeme všem členům a občanům našeho města, kteří si na květinkový den 
zakoupili kvítek měsíčku lékařského a tím přispěli na dobrou věc. Velké poděkování 
patří členkám spolku, které zajišťovaly prodej v našem městě i okolí.

Sledujte aktuální informace ve vývěsce na tržnici. Dotazy a informace v úřední den 
v klubovně na Poříčí nebo u jednotlivých členů výboru (tel. čísla ve zpravodaji).
 Krásné letní dny přeje 

za výbor Marcela Minářová
ohlédnutí za výletem
Ve středu 4. 5. jsme vyrazili na zájezd do Mníšku pod Brdy, kde jsme navštívili 
zámek, přilehlou zahradu a cukrárnu. Ve 13 hodin jsme odjeli do Strže-Staré Huti, 
kde jsme navštívili památník Karla Čapka, Olgy Scheinpflugové a Ferdinanda 
Peroutky. Zde jsme byli velmi obsáhlým výkladem informováni o domu, okolí  
a hlavně o životě Karla Čapka. V 16 hodin jsme odjížděli domů. Zájezd se vydařil, 
jak počasím, tak i programově. Moc velké díky Járovi Žižkovi a Marcele Minářové 
za organizaci zájezdu. Těšíme se na další zájezdy.

účastnice zájezdu M. Paldusová

rybářské závody na staré vodě 
V sobotu 30. dubna se na „Staré vodě“ u Jesenného uskutečnily po dvouleté pauze 
tradiční rybářské závody, kterými jsme v našem rybářském spolku neformálně 
zahájili sezónu na mimopstruhových vodách. Od brzkých ranních hodin se břeh 
zatopeného ramene řeky Kamenice zaplnil nedočkavými rybářkami a rybáři. Po 
zahajovacím výstřelu bylo nahozeno téměř sedmdesát rybářských prutů s různými 
nástrahami a způsoby lovu. Každý rybář mohl lovit pouze na jeden prut, přesto 
úlovky byly nad očekávání. Šestnáct udic patřilo našim nejmladším rybářům. 
Všude panovala napjatá atmosféra a soustředěnost, neboť každý ulovený centimetr 
rozhoduje o konečném umístění. 
 A jak to vše dopadlo? V kategorii nejmladších se nejlépe umístila Tereza Hartlová, 
druhé místo obsadil Matouš Hoření a na třetí místo se dostal Dominik Drmla.  
V kategorii dospělých se na prvním a třetím místě umístili bratři Roman a Martin 
Daníčkovi z Loužnice a druhé místo obsadil Jaroslav Pícha. Největší ulovenou 
rybou byl kapr o délce 59 cm. 

 Mo Český rybářský svaz Železný brod
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Výstava, i když trvala jen týden, proběhla za velkého zájmu veřejnosti, rodinných 
příslušníků i skautů, kteří byli členy v 90. letech. Děkujeme Městu Železný Brod 
za zapůjčení prostor galerie a pracovnicím TIC za ochotu a trpělivost! Našim 

 skautské středisko údolí Železný brod 

Toto velké rybářské klání bývá zvláště pro mládež nezapomenutelným zážitkem. 
Naším prvořadým cílem je přivést děti k lásce k rybám a k přírodě. Žádný  
z nejmladších tudíž neodešel bez ceny nebo dárku, které jim budou připomínat 
letošní rybářské závody. Ceny pro mládež byly zakoupeny zejména z finančních 
prostředků poskytnutých Městem Železný Brod. Po vyhlášení výsledků a rozdání 
hodnotných cen byla slosována tombola, ve které bylo mezi výherce rozděleno  
16 kusů velkých a krásných kaprů. 
 Počasí přálo, ryby braly, zkrátka vše se vydařilo. Proto nezbývá než popřát všem 
rybářům úspěšnou sezónu a poděkovat všem sponzorům, kterými mimo Města 
Železný Brod, byly také firmy Detesk, Řeznictví Bukvic, DT Glass, Ontex CZ, 
Pekárna Semily a Hela Glass. 

Petr Šefr, hospodář MO ČRS Železný Brod 
 Jaroslav Zahradník, předseda MO ČRS Železný Brod

kdy a kde se můžeme potkat?
Chcete vědět, co je u nás nového? Zpívali a hráli jsme v Turnově pro sdružení 
Amélie, strávili jsme pracovní víkend na faře v Bozkově, rozrůstá se nám kapela 
o nové členy a nástroje, chystáme se na koncert v Bozkově v rámci Noci kostelů  
v pátek 10. června od 18 hodin.
 Chcete nás poznat blíž? Stále hledáme posily. Tak pokud rádi zpíváte pro radost 
a chcete zkusit něco nového, přijďte se mrknout. Chybí nám hlavně tenoři, ale ani 
ženami nepohrdneme. Nezpíváme z not, ale podle náslechu. Zkoušíme ve čtvrtek 
odpoledne na faře u kostela sv. Jakuba Většího v Železném Brodě.
 Chystáte se na léto? My si uděláme zasloužené prázdniny a ke společnému tvoření 
se vrátíme v polovině srpna, abychom se stihli připravit na koncert v kostele  
v Držkově v sobotu 27. srpna. 
 Potom už se rozběhneme na plno, v září se těšíme na setkání v ulicích Železného 
Brodu na našem dalším Zpěvomatu, těšíme se na Sklandu v rámci Skleněného 
městečka a potom už začneme oprašovat náš adventní program... Ale do té doby si 
ještě všichni užijme krásné léto a děkujeme za vaši přízeň! 
 Sledujte náš facebook.com/My-Gospel, ať jste v obraze a nic vám neunikne. 

za My Gospel Adéla Gážiová

 My Gospel Železný brod
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

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

Program na červen
2. 6. Začínají dopolední venkovní herničky na Bělišti
18.–19. 6. od 10 hodin BrodMarket – 1. ročník Marketu v Železném Brodě (areál 
býv. Kolory). Market trhovců, relaxační a dětská zóna, doprovodný program, 
vstupné dobrovolné
18. 6. od 14 hodin Orient show – tradiční benefiční akce pro malou Lauru. 
Taneční vystoupení, dražba dortů, tombola, vstupné dobrovolné, moderuje patron  
RC Andílek herec Karel Zima

Zajišťujeme herničky při akcích Svatojánská pouť na Krásné (25. 6.) a Zámecké 
slavnosti ve Svijanech (26. 6.).

 rodinné centrum andílek 

dospělým činovníkům za hledání informací a třídění fotek, výrobě občerstvení, 
stavbě podsadových stanů… Každý přiložil ruku k dílu. Skauti a skautky vytvořili 
obrovský plakát – časovou osu od vzniku skautského hnutí po současnost. Všechny 
oddíly také výstavu navštívily v rámci svých schůzek. Ale čas letí a naše středisko 
pokračuje v dalších aktivitách.
 Účastnili jsme se pietního aktu na místním hřbitově k uctění památky padlých 
za 1. a 2. světové války a totalitních režimů, zábavu pro děti jsme pomohli 
zorganizovat na tradiční Svatojánské pouti u kostelíka sv. Jana Nepomuckého 
na Poušti i na fotbalovém hřišti u příležitosti dětského dne. Oddíl Ledňáčků se 
v rámci své květnové výpravy vydal k Vošmendě na louku, kde proběhl tábor  
v srpnu loňského roku a odkud je vyhnal nemilosrdný déšť. Teď byla v noci zima, ale 
počasí krásné. Pro maminky ke Dni matek na své schůzce plstili a tvořili z ovčí vlny 
krásné andílky – moc děkujeme manželům Olšovým za ukázky a spotřebovanou 
vlnu! Toto všechno v květnu… 
 V červnu čeká skauty a skautky výprava v okolí Trutnova a předtáborová 
víkendovka. Vlčata a Světlušky se chystají na výpravu na Stachelberg k výročí 
atentátu na R. Heydricha. Po prohlídce areálu možná přespí v nějakém bunkru. 
Benjamínci Mravenci se budou připravovat na svůj první tábor (bude trvat jeden 
týden v rámci střediskového tábora v Chotěvicích) – v červnu přespí v klubovně 
Údolí. Děti si vybaví svoje KPZ-ky, vyzkouší si jejich použití a zopakují si základy 
první pomoci. Ledňáčci, včetně malých vodních benjamínků, ukončí školní rok 
návštěvou Urban JUMP arény v Liberci.
 Naše letní skautské tábory letos uskutečníme v Chotěvicích u Hostinného, na 
pirátské lodi La Grace a na závěr srpna putováním po Českém ráji. 

za jednotlivé oddíly: Bronťa, Tetka, Alík a Pája

akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí
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 bzos bzí

V sobotu 4. června od 11 hodin zveme na XVII. Staromilskou pouť ke kostelu 
Nejsvětější Trojice do Bzí.

Na hlavní scéně bude: slavnostní mše svatá (11 hod.), Swingový a taneční orchestr 
ZUŠ Železný Brod (14 hod.), bzovské Depos Trio – lokální džez (15.30 hod.) a kapela 
Žízeň a její poctivej bigbít (18 hod.).

Na dětské scéně: vyjížďky hasičskými auty (14–17 hod.) a dílny pro děti – výroba 
smaltů, výroba skleněných květin a mnohá překvapení (12 hod.).

Na stálé scéně bude: tradiční jarmark a dobré pohoštění, vyhlídka na věži kostela 
(12–17 hod.) a Burza květin – pokud máte doma přebytky odnoží květin, přineste je 
s sebou – budete je moct darovat BZOSu či směnit. Když přijdete s prázdnou, určitě 
s prázdnou neodejdete.

autobusová scéna nabízí dopravu: 
do Bzí rozc. ze ŽB: 9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10, 19.10 hodin 
ze Bzí rozc. do ŽB: 10.39, 12.39, 14.39, 16.39, 18.39, 20.39 hodin
do Bzí rozc. z JBC: 8.15, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 hodin
ze Bzí rozc. do JBC: 11.19, 13.19, 15.19, 17.19, 19.19, 21.19 hodin
Srdečně zvoucí pořadatelé: Bzovský okrašlovací spolek, T. J. Sokol Bzí a SDH Bzí. 
Více na www.bzos.cz, mob.: 777 854 586. S podporou: P. Štěrba, Město Železný Brod 
a La Kavárna Jablonec nad Nisou.

Venkovní dopolední herničky začínají od června pravidelně v úterý a ve čtvrtek  
v čase od 9.30–12 hodin na Bělišti. Vstup: 40 Kč.
 Herničky jsou tématické, přijďte barevně sladění i vy: 2. 6. červená, 7. 6. žlutá, 9. 6. 
zelená, 14. 6. modrá, 16. 4. fialová, 21. 6. růžová, 23. 6. šedá, 28. 6. bílá a 30. 6. hnědá.
 V případě nepříznivého počasí se herničky automaticky konají v RC Andílek nad 
Českou poštou.

Pravidelné herničky pondělí (liché) 15–17 hodin, středa 9–12 a 15–18 hodin, pátek 
15–18 hodin budou stále v RC Andílek.

Pohybově taneční kroužek (středa 15–16 hodin) se za krásného počasí přesouvá na 
Běliště!

za RC Andílek krásné 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. 
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Snažíme se i díky pomoci obyvatel našeho města pomáhat 
uprchlíkům žijícím na území Železného Brodu a nejbližšího 
okolí.
Virtuální online sbírka – stále probíhá pro ORP Železný 
Brod. Do této sbírky se můžete přihlásit a nabídnout cokoli, 
co uznáte za vhodné, např.: vybavení domácnosti – aktuálně 
potřebujeme postele, matrace, spotřebiče, vybavení kuchyní, 
nábytek. Více na cck-zeleznybrod.cz. 
Dočasný charitativní šatník v Železném brodě – je provozován ve spolupráci  
s Městem Železný Brod v prostorech internátu na Poříčí (1. patro). Otevřen bude 
prozatím každý čtvrtek od 16 do 18 hodin (v případě zájmu po tel.: 739 051 011 
dohodě i v jiný termín). Díky pomoci obyvatel Železného Brodu a okolí jsme 
vybavili šatník věšáky a regály. Každý otevírací den nás navštíví cca 50–80 osob 
ukrajinské národnosti.
sbírka pro šatník – aktuálně potřebujeme: jarní – letní oblečení a obuv (vše 
vyprané, čisté, vyžehlené). Prosím, přistupujte k tomu tak, že darujete to, co 
byste sami nosili. Hračky na ven i na doma pro děti různého věku, jízdní kola, 
koloběžky, odrážedla, míče a další sportovní vybavení, menší kuchyňské spotřebiče 
(mikrovlnky, konvice, mixéry, fény,...), hygienu a drogerii všeho druhu.
 Touto cestou děkujeme občanům Železného Brodu, že pomáhají jakýmkoli 
způsobem. Největší díky patří dobrovolnicím, které nám v šatníku pomáhají. 

Ludmila Fidlerová, Místní skupina ČČK Železný Brod 

 Český červený kříž Ms Železný brod 

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍsporT

 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.

noc sokoloven
Srdečně vás zveme v pátek 24. června v čase od 17 do 21 hodin do Železnobrodské 
sokolovny na Noc sokoloven. Akce se koná k 160 letům založení Sokola a zároveň 
založení Sokola Železný Brod.

 Tj sokol Železný brod  
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sporT

Můžete si zde vyzkoušet stolní tenis a pohybové aktivity na 
nářadí. Pro děti bude připravena překážková dráha.
 Náš Sokol nabízí sportování v těchto oddílech: volejbal, stolní 
tenis, házená, lyžování + běhy, všestrannost – cvičení.

za TJ Sokol Jaroslava Skrbková, starostka

Srdečně vás zveme v sobotu 25. června od 14 hodin na Dětské odpoledne. Pro děti 
bude připraveno plno úkolů a zábavy. Poté cca od 19 hodin plynule navážeme na 
již tradiční Vítání léta s Becherovkou a skupinou Kapelníci. Vy se můžete těšit na 
udírnu, halušky, domácí buchty, koláče a... my se budeme těšit na vás.

Lenka Cincibusová

ocenění pro Matouše 
Župa jizerská udělila ocenění za vzornou 
reprezentaci Matoušovi Skrbkovi, který je členem 
lyžařského oddílu TJ Sokol Železný Brod.
 Toto ocenění získal za vynikající úspěchy  
v běžeckém lyžování a krosových bězích. Máťo, 
gratulujeme!

za TJ Sokol Jaroslava Skrbková, starostka

 Tj sokol Hrubá Horka

Přehled fotbalových zápasů odehraných na fotbalovém hřišti v Železném Brodě:
Krajský přebor mužů: 4. 6. od 14 hod. FK Stráž pod Ralskem
okresní přebor mužů: 12. 6. od 17 hod. Jiskra Josefův Důl
Krajský přebor starších a mladších žáků: 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.

V sobotu 18. června od 9 hodin pořádáme turnaj starších přípravek. Jedná se  
o 45. ročník mládežnického turnaje „O skleněný míč“. Turnaj mladších přípravek 
„O pohár města Železný Brod 2022“ bude v neděli 26. června také od 9 hodin. 

za FK Železný Brod Jaroslava Kletečka 

 Fotbalový klub Železný brod 

35



Martin burkoň je držitelem národního rekordu 
Dne 15. května se v České Lípě uskutečnilo 
Mistrovství ČR v benchpressu, kterého se zúčastnil 
i náš Železnobroďák, teprve 15 letý Martin Burkoň, 
jako nejmladší účastník závodů. 
 Martin trénuje atletiku – silové disciplíny, tak 
si zkusil další výzvu, a to zvednout co nejvíce 
na „benči“. Závody mají svá pravidla a ustát vše 
najednou je dost nelehké. Největší problém ze 
všech pravidel bývá tzv. „stopka“, kdy musíte činku 
podržet na hrudi bez jakéhokoliv pohybu a čekat 
na povel rozhodčího – press, kdy jsou i dvě vteřiny 
hodně vyčerpávající. Po povelu teprve můžete činku 
zvednout, poté činku držet a až po povelu odložit, 
odkládáte činku do stojanů. 
 Martinovi byl uznán pokus 92,5 kg. Při dalším 
pokusu zvedl 95 kg. Ty mu rozhodčí, pro nepřesné 
dodržení stopky, neuznal. I tak svým výkonem 
Martin vybojoval zlato a také zapsal národní rekord. 

Tereza Burkoňová, maminka 

Martine, gratulujeme a přejeme další sportovní 
úspěchy! 

Dne 14. května ve Frýdlantu v Čechách 
vybojovalo naše soutěžní družstvo krásné 
druhé místo na Krajské soutěži JSDHO 
Libereckého kraje ve vyprošťování osob  
z havarovaných vozidel. 

Radim Kovařík 

 jsdHo Železný brod

sporT
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vzpomínka

jen silverman: přítelkyně

kouzlo čaje v kavárně prostor

Dne 24. června uplyne rok od doby, co nás navždy 
opustil náš drahý manžel a tatínek pan Jiří Sochor. Kdo 
jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 

manželka Viera s rodinou

Vážená veřejnosti, 
 dovolte abychom vás informovali o úspěšné cestě divadelního představení hry 
Jen Silverman „Přítelkyně“, kterou reprezentujeme Železný Brod. 
 Režie této hry se ujal Otmar Brancuzský profesionální herec Činoherního klubu 
Praha a obsadil do dvou hlavních rolí Evu Malou a Helenu Mališovou. Jako další 
se na realizaci velkou měrou podíleli Dalibor Gondík, architekt Jan Hanák, Dana 
Saudková, Mirek Hanka, Petr Macek, Martin Jégr a dopravce Lukáš Šulc.
 Hra měla premiéru v Městském divadle Železný Brod dne 18. 12. 2021 a první reprízu 
27. 12. 2021 tamtéž. Dále byla uvedena v Lomnici nad Popelkou na přehlídce Jizerské 
oblasti, kde získala nominaci do divadelní Volyně. Obě herečky dostaly cenu za nejlepší 
herecký výkon. Dále ocenění za nejlepší inscenaci a výtvarnou složku hry.

V sobotu 2. července od 17 hodin si v kavárně Prostor na Malém náměstí  
v Železném Brodě budeme s Lukášem povídat o čajích. Vyprávění o kulturním 
nápoji připravovaným obvykle louhováním lístků rostliny čajovníku v horké vodě 
bude doplněno ochutnávkou.
 Kavárna Prostor na Malém náměstí v Železném Brodě je opět v provozu. Navštivte 
nás v otevírací době út, st, čt 9–13 a 15–20 hodin a pá, so 14–22 hodin. Kromě 
výborné kávy a čaje se u nás pokocháte prodejní výstavou obrazů od regionálních 
malířů. Těšíme se na vás.

Zajímavé akce jsme si pro vás připravili i na červen: 
2. 6. od 17 hodin Večer s aromaterapií – povídání o bylinkách a ukázky užití 
éterických olejů s Ivou Humlovou
3. 6. od 19 hodin Večer pod lampou – flétnové improvizace Jan F. Medvina

Kamila Šefrová

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍosTaTní
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osTaTní

sta inscenace teprve začala. Úspěšně byla či bude reprízovaná v osmi městech: 
Josefův Důl, Desná, divadlo v Horních Počernicích Praha, v Libici nad Cidlinou 
a na profesionální scéně Činoherního klubu v Praze (27. 6.) a Městského divadla 
v Jablonci nad Nisou (17. 9.) a v Rokytnici nad Jizerou (22. 10.). Další uvádění na 
sezónu 2022-23 jsou v jednání.
 Přejeme hře, která reprezentuje Železný Brod dlouhou cestu, mnoho úžasných 
diváků a neopakovatelných shledání. Těšíme se na vás. 

za „Přítelkyně“ Otmar Brancuzský a Eva Malá

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

lidová poezie v Železném brodě a okolí
Ústní lidová slovesnost představuje jeden z důležitých pramenů ke studiu duchovní 
kultury našich předků. A to v období trvajícím po dlouhá staletí, kdy do života 
lidových vrstev ještě neproniklo písmo. Zahrnuje celou řadu anonymních epických 
i lyrických útvarů od pohádek a pověstí přes divadelní představení, milostné písně 
až po dětská říkadla, žertovné básně apod. Právě do posledně jmenovaného žánru 
jsme dnes sáhli a vybrali dvě veršované lidové humorky z okolí Železného Brodu.

Domnívám se, že k tomuto – poeticky – vyjádřenému postoji není třeba žádného 
komentáře.
 Autor dalšího železnobrodského lidového klenotu se staví do pozice horlivého 
katolíka, který se obrací k dívce českobratrského vyznání – helvici. Výrazem 
helveti, helvice, hanlivě označovali katolíci příslušníky a příslušnice Jednoty 
českobratrské, na jejíž členy se nevztahoval tzv. toleranční patent císaře Josefa II. 
z roku 1781 a proto byli Čeští bratři nuceni hlásit se k jim nejbližšímu povolenému 
protestantskému vyznání, to jest ke kalvinismu. Tzn. k učení švýcarského 
reformátora Jana Kalvína (Jean Calvin). Od jednoho z názvů Švýcarska – Helvetia, 
pak je odvozena ona v podstatě nábožensky podbarvená nadávka. Rezistence 
Českých bratří se také odrazila v jednom starém rčení, když bylo něco pevné  
a hodně to vydrželo, tak se říkalo – Drží jak helvetská víra.

Ančé, pundeš do kostela?
– nepundu, nemám škrndy 
(boty pozn. OK).

Ančé, pundeš k muzice?
Pundu! – Punde-li Honza pundu s ním,
Šak já si škrndy vypunčím.

Kdybys byla katolička,
vzal bych si tě do srdíčka,
ale, že seš helvice –
jdi mi z očí, opice!

Do kostela nechceš chodit,
Pánu Bohu nechceš sloužit,
K muzice však ráda jdeš,
Protože tam tancuješ.
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InzerCe

poděkování

poděkování

Touto cestou děkuji nálezci p. Romanu Hubáčkovi (školník ZŠ Pelechovská) za 
nalezení a vrácení mé peněženky s hotovostí a doklady, kterou jsem ztratil dne  
12. 5. na náměstí v Železném Brodě. 
 Díky. 

Daniel Batyi

Děkujeme firmě TF net, s. r. o. za finanční přispění na akci Ohňostroj, který byl 
odpálen 4. 5. 2022 u kostelíčku na Poušti v Železném Brodě.

 Alena Matějková, IKS Železný Brod

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

725 852 868, www.cistenipospisil.cz

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
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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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