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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
velkou radost nám v uplynulých dnech přineslo obhájení 1. místa v soutěži Město pro 
byznys. V rámci libereckého kraje jsme zvítězili před Jabloncem nad nisou a Tanvaldem. 
organizátoři soutěže podrobně podle pravidel zkoumali jednotlivá zúčastněná města a na 
závěrečném vyhlášení výsledků, stejně jako na mnoha setkáních představitelů městských  
a obecních úřadů, byly některé výsledky a problémy předmětem široké diskuse. dovolte 
nám tedy, abychom Vás alespoň s některými seznámili.
Podstatnou část našeho městského rozpočtu tvoří na straně příjmů daně. stát stále nemá jasno, 
jak bude daně obcím přerozdělovat. Pro letošní rok došlo k úpravě u dPH ve prospěch obcí, na 
druhou stranu došlo k úpravě u daně z příjmů fyzických osob v neprospěch obcí. budou-li tyto 
změny pro rozpočet železného brodu pozitivní či negativní, poznáme na konci roku.
stejně tak se až časem a v praxi ukážou změny ve výši daní a rozdělování daňových výnosů 
z hazardu spolu s otázkou regulace hazardu na území obce. zatím se ukazuje, že regulovat 
hazard na území obce její obecně závaznou vyhláškou nepřináší patřičné výsledky (spíše 
ekonomickou újmu), proto obce požadují regulaci hazardu jednotnou vyhláškou platnou na 
celém území republiky. 
rozhodně naše město stejně jako další obce není spokojeno s příspěvkem na výkon státní 
správy. dá se říci, že stát stále více přenáší svou agendu na obce, ale finanční příspěvek 
svou výší neodpovídá námi provedeným výkonům. Pro rok 2016 nám byl tento příspěvek 
zvýšen pouze o 1 %. V diskusi s námi i zástupce ministerstva financí uznal, že toto číslo je 
zcela nedostačující.
Přenesení státní správy na obce jako je železný brod rovněž znamená vyšší zatížení úředníků 
městského úřadu. zde musíme podotknout, že v rámci hodnocení obcí v soutěži Město 
pro byznys sehráli úředníci nemalou roli. byli totiž tajně konfrontováni fingovanými zájemci  
o podnikání v našem městě, kteří zjišťovali rychlost, ochotu a znalosti úředníků jednotlivých 
odborů. A naši úředníci rozhodně nezklamali, přispěli tak podstatnou měrou k prvnímu místu.
dovolte nám tedy, abychom jako vedení města úředníkům našeho městského úřadu 
poděkovali za to, jak obstáli v této zkoušce. nemusí však jít jen o celostátní soutěž. Máme 
ohlasy našich občanů i občanů jiných obcí nebo různých institucí, že se jim jedná s našimi 
úředníky dobře, že jsou vstřícní. Chápeme, že i tak jsou v jejich práci rezervy, že ne každý je 
s nimi stoprocentně spokojen, že s nimi může mít i trochu jinou zkušenost, že ne všichni mají 
stejnou pracovní výkonnost. Je však dobré podotknout, že naši úředníci čas od času čelí 
velmi arogantnímu chování některých klientů, jiní klienti zase po nich vyžadují informace, 
které oni ze zákona poskytnout nemohou nebo je třeba nemožné poskytnout danou informaci 
telefonicky či mailem, protože například nelze ověřit totožnost příjemce. rovněž s určitými 
danými lhůtami a předpisy ani úředník nic nenadělá. 
Přes tyto dílčí problémy si myslíme, že úředníci našeho městského úřadu jsou odborníci, 
kteří se snaží vyrovnávat se svými úkoly v patřičné kvalitě. Chceme je v jejich práci nadále 
podporovat a také s nimi budeme probírat vaše případné připomínky. koneckonců, asi nám 
všem jde o to, aby městský úřad nadále fungoval na vysoké úrovni a přispíval tak k dobré 
reprezentaci železného brodu.

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

úvodní slovo
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RADNICE INFORMUJE

Usnesení Rady města Železný Brod z 23. schůze 
konané dne 29. 2. 2016
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program schůze rady města v předloženém znění 
schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele technických zařízení a softwarového 
vybavení identifikačního systému (docházkový systém) a poskytování technické a servisní 
podpory spojené s provozem s nejvýhodnější nabídkou uchazeče sAITeCH s. r. o., se 
sídlem Havlíčkova 125, 411 55 Terezín, IČ: 25010352 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo identifikačního systému se společností sAITeCH s. r. o., 
se sídlem Havlíčkova 125, 411 55 Terezín, IČ: 25010352 za cenu 101 995,20 kč bez dPH  
a uzavření smlouvy o poskytování technické a servisní podpory spojené s provozem za 
cenu 12,5 % celkové ceny instalovaných licencí a hardwarových prvků systému ročně 
schvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky 
na budovu Městského úřadu v železném brodě 10. března 2016 
schvaluje čerpání rezervního fondu Mateřské škole stavbařů na nákup myčky a dřezu 
souhlasí s udělením výjimky z Vnitřní směrnice č. 1/2015 na akci obnova povrchů Malého 
náměstí
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo „obnova povrchů Malého náměstí v železném 
brodě“ uzavřené mezi Městem železný brod, náměstí 3. května 1, 46822 železný brod,  
IČ: 00262633 a Technickými službami města železný brod s. r. o., Příkrá 140, 46822 železný 
brod, IČ: 27260887 za cenu 550 000 kč včetně dPH 
bere na vědomí informace o uzavřené smlouvě na dokončení břehové zdi v lokalitě 
vodáckého kempu Paraplíčko se zhotovitelem romanem daníčkem, autodoprava – zemní 
práce, Jirkov 133, 468 22 železný brod, IČ: 16390822 za cenu 98 000 kč bez dPH 
bere na vědomí informace o uzavřené smlouvě na výměnu rozvodů pitné vody na Městském 
koupališti v železném brodě se zhotovitelem romanem daníčkem, autodoprava – zemní 
práce, Jirkov 133, 468 22 železný brod, IČ: 16390822 za cenu 123 900 kč bez dPH 
souhlasí s umožněním přístupu Investora – severočeské vodárenské společnosti, a. s., 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice – při provádění stavby „Jn 037 044 železný brod, Trávníky, 
Malé náměstí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu na pozemky p. č. 3252, 3250, 3247, 
3244/1, 3248, 3245, 3257, 1395, 3259/1, 202, 3253, 2640, kat. ú. železný brod, v obci 
železný brod, které jsou ve vlastnictví Města železný brod“ 
schvaluje uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících  
s rekonstrukcí vodního díla se společností severočeská vodárenská společnost, a. s., 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, kterou se severočeské vodárenské 
společnosti, a. s., umožňuje vstup a vjezd na příjezdné, průjezdné a vodovodem nebo 
kanalizací přímo dotčené pozemky parc. č. 3252, 3250, 3247, 3244/1, 3248, 3245, 3257, 
1395, 3259/1, 202, 3253, 2640, kat. ú. železný brod, ve vlastnictví Města železný brod za 
účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy vodovodu nebo kanalizace 
bere na vědomí žádost občanů o vyřešení problémů s chodníky v ulici Štefánikova
ukládá odboru ÚP a rr zajistit opravu povrchů chodníků ve Štefánikově ulici dle možností 
schváleného rozpočtu města na r. 2016 
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RADNICE INFORMUJE

bere na vědomí zprávu z redakční rady ze dne 14. 1. 2016 
bere na vědomí zprávu z redakční rady ze dne 15. 2. 2016 
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. eP-12-4001326/Vb/
P001 mezi Městem železný brod, IČ: 00262633 a Čez distribuce, a.s. se sídlem děčín, 
děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PsČ 405 02, IČ: 24729035, dIČ: Cz24729035, která 
je zastoupena na základě jí písemně udělené plné moci ze dne 17. 7. 2015 evid. č. PM/
II-180/2015,společností kollerT elekTro s. r. o. se sídlem liberec 22, svárovská 108, 
PsČ 460 10, zapsanou v or vedeném krajským soudem v Ústí nad labem, oddíl C, vložka 
19408, IČ: 25464787, dIČ: Cz25464787, zastoupená na základě jí písemně udělené plné 
moci ze dne 1. 4. 2014, společností enPro energo s. r. o. se sídlem Valašské Meziříčí, 
sokolská 137/45, PsČ 757 01, zapsanou v or vedeném krajským soudem v ostravě, oddíl 
C, vložka 35598, IČ: 28628250, dIČ: Cz28628250, kterou na základě pověření zastupuje 
bc. kateřina Mikuličková na pozemky pč. 471, 473/1 a 475, vše v k. ú. železný brod
schvaluje záměr pronájmu prostoru k podnikání v budově s č. p. 500 – ul. Masarykova, 
která je součástí pozemku pč. 785 v k. ú. železný brod, za účelem pořádání prodejních akcí 
pro veřejnost v 2. pololetí roku 2016 
schvaluje uzavřít smlouvu o možnosti provést stavbu na cizích pozemcích pč. 860/3, 12, 
869, 868/3, 868/1, 863/1, vše v k. ú. bzí u železného brodu mezi Městem železný brod, 
sídlo náměstí 3. května 1, železný brod, IČ: 00262633 a krajskou správou silnic libereckého 
kraje, se sídlem České mládeže 632/32, liberec 6, 460 06, IČ: 70946078 
schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu Příčná 350 v železném brodě Heleně 
Čihulkové, za účelem zřízení rodinného centra Andílek na dobu šest měsíců počínaje dnem 
1. 4. 2016 za snížené nájemné 300 kč/m2/rok, po uplynutí zkušební doby bude činnost rC 
Andílek vyhodnocena a případným dodatkem smlouvy upravena
schvaluje pronájem nebytových prostor č. kanc. 211 v objektu Příčná 350 v železném brodě 
Haně bohuslavové na dobu šest měsíců počínaje dnem 1. 4. 2016 za snížené nájemné 
300 kč/m2/rok, po uplynutí zkušební doby bude činnost nájemce vyhodnocena a případným 
dodatkem smlouvy upravena 
schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 1 o velikosti 1+2 a výměře 67,40 m2, umístěném  
v prvním nadzemním podlaží budovy č. p. 313 
schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 7 o velikosti 1+1 a výměře 53,90 m2, umístěném  
v druhém nadzemním podlaží budovy č. p. 431 
schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 2 o velikosti 1+1 a výměře 70,40 m2, umístěném  
v prvním nadzemním podlaží budovy č. p. 389 
schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 3 o velikosti 1+1 a výměře 56,25 m2, umístěném  
v druhém nadzemním podlaží budovy č. p. 316 
schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 2 o velikosti 1+1 a výměře 55,90 m2, umístěném  
v prvním nadzemním podlaží budovy č. p. 311 
schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 64 o velikosti 1+1 a výměře 56,60 m2, umístěném  
v prvním nadzemním podlaží budovy č. p. 408 
schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 4 o velikosti 0+1 a výměře 40,00 m2, umístěném  
v prvním nadzemním podlaží budovy č. p. 580 
schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 46 o velikosti 1+3 a výměře 82,20 m2, umístěném  
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v desátém nadzemním podlaží budovy č. p. 714 
schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 45 o velikosti 1+2 a výměře 60,30 m2, umístěném  
v desátém nadzemním podlaží budovy č. p. 714 
schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 29 o velikosti 1+2 a výměře 61,40 m2, umístěném  
v sedmém nadzemním podlaží budovy č. p. 715 
schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 13 o velikosti 1+1 a výměře 45,30 m2, umístěném  
v třetím nadzemním podlaží budovy č. p. 753 
schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 57 o velikosti 1+2 a výměře 46,00 m2, umístěném  
v pátém nadzemním podlaží budovy č. p. 754 
schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 6 o velikosti 1+2 a výměře 78,90 m2, umístěném  
v druhém nadzemním podlaží budovy č. p. 775 
schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 71 o velikosti 1+2 a výměře 51,70 m2, umístěném  
v šestém nadzemním podlaží budovy č. p. 756
schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 16 o velikosti 1+1 a výměře 58,20 m2, umístěném  
v čtvrtém nadzemním podlaží budovy č. p. 570
souhlasí s přihlášením XX k trvalému pobytu na adresu Jiráskovo nábřeží, železný brod
bere na vědomí žádost XX o vrácení kauce na byt 
ukládá bytovému podniku vyplatit 2/3 složené jistoty na byt XX v souladu s dodatkem č. 1 
ke směrnici města železného brodu pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města 
bere na vědomí žádost XX o vrácení kauce na byt 
ukládá bytovému podniku vyplatit 2/3 složené jistoty na byt XX v souladu s dodatkem č. 1 
ke směrnici města železného brodu pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města 
schvaluje udělení výjimky XX ze směrnice pronajímání obecních bytů dle čl. 7, bod 4 písm. b) 
souhlasí s přihlášením XX do výběrového řízení o byt v železném brodě obálkovou metodou
neschvaluje udělení výjimky XX ze směrnice pronajímání obecních bytů dle čl. 7, bod 4 
písm. b) 
bere na vědomí zprávu bytové komise ze dne 16. 2. 2016 
neschvaluje přidělení bytu č. 54 o velikosti 2+1, na Vápence 753, železný brod, XX  
z důvodu nesplnění podmínek směrnice pronajímání obecních bytů 
schvaluje přidělení bytu č. 68 o velikosti 2+1, na Vápence 757, železný brod, XX nájemné 
je stanoveno na 52 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 15 o velikosti 2+1, nábřeží obránců míru 570, železný brod, XX 
nájemné je stanoveno na 49 kč/m2

schvaluje přidělení bytu č. 603 o velikosti 1+1, stavbařů 728, železný brod, XX nájemné je 
stanoveno na 48 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 9 o velikosti 1+1, na Vápence 767, železný brod, XX nájemné 
je stanoveno na 55,10 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 3+1, na Vápence 767, železný brod, XX nájemné 
je stanoveno na 57,70 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 55 o velikosti 2+1, Jiráskovo nábřeží 715, železný brod, XX 
nájemné je stanoveno na 58,20 kč/m2

schvaluje pronájem sokolovny v Jirkově sdH Jirkov, za účelem uspořádání florbalového 
turnaje pro členy sdH dne 27. 3. 2016 od 8.00 do 16.00 hodin za cenu 500 kč včetně dPH 
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Oprava Malého náměstí 

Úprava úředních hodin

Otevřená radnice

Další ročník „Fotosoutěže Brody v Brodě“ byl zahájen

Město železný brod vzhledem k dlouhodobě neřešenému stavu povrchů v lokalitě Malého 
náměstí rozhodlo o jejich částečné rekonstrukci. Plocha, sloužící pro shromažďování občanů 
a k pořádání kulturních akcí, bude vydlážděna a vyspádována původní žulovou dlažbou 
dle požadavků a za dohledu orgánů památkové péče. k této opravě bylo přistoupeno  
z důvodu, že i po vypracování několika studií a dokumentací nebylo doposud dosaženo 
shody na konečném vzhledu celého prostoru. Tato oprava řeší pouze úpravu zpevněných 
ploch v dosavadním prostorovém uspořádání se zachováním stávajícího funkčního využití. 
Vzhledem k tomu, že na rok 2017 je plánována rekonstrukce vodovodů i kanalizací  
a v dalších letech bude jistě vyvolána potřeba oprav či výměny dalších inženýrských sítí, 
bylo zvoleno řešení zadlážděním původní dlažbou, která bude v případě nutného zásahu 
snadno opravitelná. snahou je celý prostor upravit tak, aby se lidé nebrodili v blátě a zároveň 
se zachovala možnost pro další smysluplné využití této významné veřejné plochy. Práce 
budou provedeny do letošního jarmarku, takže v případě nepříznivého počasí bude komfort 
návštěvníků této lokality zase o něco vyšší. Jistě i tato částečná rekonstrukce přispěje  
k celkovému zkulturnění prostoru Malého náměstí, které je vstupní branou do památkové 
rezervace Trávníky. 

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

na základě několikaměsíčního statistického šetření bude od 1. 4. 2016 pondělní úřední 
doba opět pouze do 17 hodin.

František lufinka, starosta
Ivan Mališ, místostarosta

Ve středu 11. 5. 2016 od 13 do 17 hodin si opět budete moci prohlédnout obě budovy 
městského úřadu. Již nyní se velmi těšíme na toto neformální setkání s vámi – konečně také 
jinak než v pozici občan a úředník.

Ve čtvrtek 10. března proběhla v Českém brodě 
v Galerii Šatlava vernisáž putovní výstavy „brody 
v brodě“. naše město na vernisáži zastupoval 
místostarosta Mgr. Ivan Mališ. V rámci návštěvy 
jsme si prohlédli kromě galerie, pod kterou se 
nachází nádherně zrekonstruované podzemní 
prostory, také místní informační centrum, 
sokolovnu a kulturní dům svět. Jedním  
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Poradenský den pro pečující osoby
Poradenský den pro pečující osoby se uskuteční v úterý 19. 4. 2016 od 13.00 hodin  
v zasedací místnosti ve 3. patře budovy „B“ Městského úřadu.
 
Péče o blízkého člena rodiny je nejen fyzicky, ale především psychicky náročná, a proto je 
důležité se podělit o starosti a v rámci možností rozdělit péči mezi více osob. 
u pečujících osob stále přetrvává trend strachu a studu se zeptat, nebo dokonce požádat  
o pomoc, když dochází síly. Pomoc tam, kde je potřeba, je dnes snadné a patří k tomu také 
Poradenské dny.
Přímá péče vyžaduje nastavit pravidelné každodenní rituály a zajistit diagnostiku, protože 
to pomůže nejen pečujícímu, ale i nemocnému. Také je dobré mít k dispozici seznam 
nejbližších poskytovatelů sociálních služeb.
Patříte i vy mezi pečující osoby? nebojte se tedy přijít zeptat, poradit a podělit se o své 
zkušenosti. Jste na konci svých sil? neberte to jako své selhání, ale jako odhodlání udržet 
blízkého člověka doma.
bližší informace Vám v případě zájmu sdělí na odboru sociálních věcí MěÚ železný brod, 
bc. eva sasková, tel.: 483 333 928 nebo Úřad práce bc. Iva berková, tel.: 950 120 244.
Těším se na Vaši osobní účast.

Váš lektor zdeněk Choura 

z témat hovoru s dalšími zástupci 
brodů bylo další pokračování 
„Fotosoutěže brody v brodě“. nový 
ročník byl vyhlášen a věříme, že  
i letos se fotografové ze železného 
brodu nenechají zahanbit a budou 
zasílat své snímky. Cílem soutěže 
je zapojit širokou veřejnost do 
fotografování a poznávat život a místa 
ve městech, která mají v názvu brod. 
budeme potěšeni každou fotografií, 
nepodceňujte se tedy a zasílejte 
své „fotopočiny“. Jsou stanoveny tři 
kategorie: krásy města – detail, život 
ve městě a staré a nové. uzávěrka soutěže je 30. 9. 2016 ve 24.00 hodin. Více informací, 
včetně pravidel soutěže, naleznete na: www.fotobrody.cz.

Jitka kolová, sekretariát starosty

 Ze sociálního odboru
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 Z odboru životního prostředí

Pojďte s námi uklidit Česko!

Odpady – upozornění pro občany

V letošním roce se již potřetí uskuteční celorepubliková dobrovolnická úklidová akce 
s názvem: Ukliďme svět, ukliďme Česko. Jejím cílem je zbavit česká města, vesnice 
a přírodu volně odhozeného nepořádku a černých skládek. Naše město se do této 
akce zapojí již druhým rokem. V loňském roce se úklidu zúčastnilo 55 dobrovolníků  
a společnými silami se nám podařilo uklidit 8,8 tun odpadu.

Úklid bude probíhat na území města železný brod a v jeho okolí dne 16. 4. 2016 od 9.30 
hodin. sraz dobrovolníků bude v budově Městského úřadu „b“ (1. patro). Pytle na odpad 
a ochranné rukavice obdrží dobrovolníci od organizátora akce. svoz odpadu do sběrného 
dvora bude zajišťovat město železný brod. dobrovolníci se mohou hlásit na Městském úřadu, 
odboru životního prostředí, kde obdrží doplňující informace. V případě, že se rozhodnete 
zapojit do úklidové akce samostatně, sdělte nám prosím lokalitu, kterou budete chtít uklidit 
a my sjednáme svoz odpadu.
Pokud naleznete ve svém okolí černou skládku, nahlaste ji prostřednictvím aplikace  
www.ZmapujTo.cz do systému nebo přímo na Městském úřadu, odboru životního prostředí.
Těšíme se na Vaši účast.  
Kontakt na organizátora akce:
MěÚ železný brod, odbor životního prostředí – bc. Monika Čechová, dis.
tel.: 483 333 984, e-mail: m.cechova@zelbrod.cz

Ve sběrném dvoře se od poplatníků do systému odpadového hospodářství města odebírají 
objemné komunální odpady v množství maximálně 50 kg na poplatníka a rok, přičemž 
hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost 
odpadů je zpoplatněna dle platného ceníku. 
dále se od poplatníků zdarma odebírají objemné komunální odpady, katalogové číslo 
200307 2× ročně v předem stanovených termínech bez ohledu na množství. Termíny budou 
stanoveny na jaře a na podzim. 
Jarní termín je stanoven na pátek 15. 4. a sobotu 16. 4. 2016. V pátek je pracovní doba 
9–18 hodin, v sobotu 9–12 hodin. Jiné druhy odpadů budou i v tomto období zpoplatněny 
dle platného ceníku.
odebírání odpadů zdarma bude jen od poplatníků (fyzických osob) zapojených do systému 
odpadového hospodářství v železném brodě. občané jiných obcí, právnické osoby a fyzické 
osoby oprávněné k podnikání vše zaplatí dle platného ceníku. 
z důvodu zákonem nařízené provozní evidence bude veškerý odpad evidován nejen co 
do množství, ale i s adresou osoby, která ho dovezla. Proto žádáme občany o trpělivost při 
vyřizování administrativních záležitostí, pokud se najednou dostaví více lidí. 
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Město Železný Brod ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r. o. 
pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v neděli 8. května 2016.

sběr ambulantním způsobem (pojízdná sběrna) bude přistavena dle rozpisu na označeném 
stanovišti. odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky.

Přijímány BUDOU tyto druhy odpadů:
● léky všeho druhu včetně mastí
● domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky, ustalovače, chemické  
 přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené!
● zbytky starých barev, obaly od barev
● kompletní televizory, ledničky, zářivky, drobné elektrospotřebiče, monitory, PC, tiskárny
● všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
● upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
● olejové filtry a další zaolejovaný materiál

Přijímány NEBUDOU tyto druhy odpadů:
● odpad stavebního charakteru
● eternit, azbest, asfalt
● stavební omítky, směsi, atd.

Způsob přebírání odpadů:
1. odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům  
 zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
2. občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna  
 adresa.
3. nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny  
 nebo po jejím odjezdu.
4. sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu.
Více informací na Městském úřadě železný brod, odbor životní prostředí, tel.: 483 333 924, 
nebo severočeské komunální služby s. r. o., tel.: 483 312 403.

Miloš Pala, odpadové hospodářství MěÚ železný brod

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Pelechov, motorest 8.30–8.40 žb, u odbočky k poliklinice 10.40–10.50

žb, na Vápence, č. p. 762 8.45–8.55 žb, Malé náměstí 10.55–11.10

žb, Poštovní, č. p. 428 9.00–9.10 žb, Horecká (hřbitov) 10.55– 11.05

žb, Poříčí, Internát 9.20–9.30 Hrubá Horka, koloniál 12.40–12.50

splzov, křižovatka 9.35–9.45 střevelná, č. p. 39 12.55–13.05

bzí, prodejna potravin 9.50–10.00 Jirkov, restaurace 13.10–13.20

Těpeře, sokolovna 10.05–10.15 Horská kamenice, hasičárna 13.30–13.40

Chlístov, č. p. 33 10.25–10.35 Malá Horka, bus zastávka 13.50–14.00
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 Z odboru územního plánování a rozvoje

Prodej pozemku
Město železný brod nabízí k prodeji  
ppč. 48/2 – zahrada, výměra 2818 m2, k. ú. 
Chlístov u železného brodu.
Pozemek je v platném územním plánu určen 
k zastavění stavbou rodinného domu a je 
přístupný z veřejné komunikace. Podmínka 
prodeje pozemku z majetku Města železný 
brod je realizace stavby rodinného domu.
zastupitelstvo města na svém zasedání dne 
1. 2. 2016 usnesením č. 9/2016 stanovilo 
minimální cenu za 1 m2 ve výši 600 kč 
(osvobozeno od dPH).

Iveta Polejová, oÚPr

 Z finančního odboru

Místní poplatek za odpady
Zastupitelstvo města Železný Brod na svém zasedání dne 2. 11. 2015 usnesením  
76/15 zm schválilo poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok ve výši 570 Kč za 
poplatníka a kalendářní rok.

Poplatek platí:
a) fyzická osoba, 
• která má ve městě trvalý pobyt,
• které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 
 povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
• která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá 
 na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
• které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl 
 nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
b) fyzická osoba,
• která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, 
 ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku
 za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo 
 rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně 
 a nerozdílně.

RADNICE INFORMUJE

10



Splatnost poplatku
Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září 
příslušného kalendářního roku. Poplatek lze uhradit jednorázově nejpozději do 31. března 
příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 nebo odst. 2, je 
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. 
správcem poplatku je Městský úřad železný brod. 
Variabilní symbol 
• pro platbu za osoby s trvalým pobytem je 13371
• pro platbu za vlastníky staveb určených k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve 
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je 13372
Specifický symbol sdělí správce poplatku na tel.: 483 333 955 nebo 483 333 956 nebo 
e-mail: poplatek.odpady@zelbrod.cz. Tento specifický symbol je u poplatníka stabilní a lze 
jej použít i při platbách v dalších letech. Pro správné zařazení platby je uvedení specifického 
symbolu nezbytné!
Poplatek lze uhradit
a) bezhotovostním převodem na číslo účtu 2225-0963249319/0800, 
 pod specifickým symbolem přiděleným správcem poplatku
b) hotově nebo běžnou platební kartou v pokladně Městského úřadu železný brod 
 (přízemí budova „A“, č. dveří 105).
Osvobození a úlevy jsou podrobně uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 3/2015,  
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů.
objednání nové nebo výměnu poškozené popelnice vyřizuje na odboru životního prostředí, 
p. Miloš Pala, tel.: 483 333 924, e-mail: m.pala@zelbrod.cz.

Možnosti a povinnosti při nakládání s komunálními odpady jsou popsány v obecně závazné 
vyhlášce 4/2011. 

V případě nevyvezení popelnice, nebo i jiného problému, žádáme občany o co nejrychlejší 
informování. Těžko se zařizuje náprava za něco, co je časově vzdáleno. svozová firma má 
však právo nevyvézt popelnici, pokud v ní jsou odpady, které tam nepatří.

Věra sochorová, vedoucí finančního odboru

Dotace poskytnuté v roce 2015 na podporu sportu a tělovýchovné činnosti 
v Železném Brodě  
název organizace, spolku a účel poskytnuté dotace poskytnutá částka v Kč
občanské sdružení – ssC železný brod – Memoriál Václava Vele 2015 15 000,00     
kamenický klub mládeže, z. s. – sportovní vybavení hřiště v Horské kamenici 8 000,00     
Tělovýchovná jednota sokol Hrubá Horka 
– snížení energetické náročnosti osvětlení 40 000,00    
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Tělovýchovná jednota sokol Hrubá Horka – projekt Čistící zóna  6 000,00     
Tělocvičná jednota sokol Těpeře – 5. ročních závodu horských kol 8 863,00     
TJ sokol žbs železný brod – závodní činnost Masters – oddíl lyžování 7 500,00     
Tenisový klub železný brod, o. s. – sportovní vybavení pro mládež 31 700,00     
Tenisový klub železný brod, o. s. – správce areálu tenisových dvorců 56 000,00     
klub kanoistiky železný brod – Český pohár žáků ve sjezdu a vodním slalomu 28 879,00     
bohumil Hušek – Petr Hušek 
– materiální podpora pro Šestidenní motocyklovou soutěž 10 000,00     
Fit studio Aerobiku z. s. – klubové oblečení 37 500,00     
sbor dobrovolných hasičů Těpeře – bzovsko-Těpeřský pohár 5 341,00    
svaz branně technických sportů Čr základní org. žel. brod 
– sportovní činnost, provoz sport. zařízení, sport. činnost mládeže 45 000,00     
sportovní klub Jirkov z. s. – Údržba sportovního a dětského areálu Jirkov 22 800,00     
o. s. FsA Jany boučkové – děti na startu – všeobecná sportovní průprava dětí 16 000,00     
TJ sokol žbs železný brod – dovybavení sportovišť pro všestrannost a volejbal 46 417,00    
TJ sokol žbs železný brod – sportovní vybavení 
– sportovní soupravy pro volejbalový „A“ tým žen 20 000,00     
Tenisový klub železný brod, o. s. – spotřeba energií, vodného a stočného 2015 120 000,00     
Tělovýchovná jednota Fotbalový klub žbs železný brod 
– Hrajeme za železný brod 300 000,00
Tělovýchovná jednota Fotbalový klub žbs železný brod 
– Provoz a údržba fotbalového areálu 250 000,00
sbor dobrovol. hasičů Těpeře – rekonstrukce sport. požár. stříkačky 
pro soutěžní družstva dětí, dorostu a dosp. sdH v Těpeřích 12 000,00     
TJ sokol železný brod 
– Podpora dětí při rozšíření pohybových a lyžařských dovedností 9 000,00    
TJ sokol železný brod – Úspora energie na chatě Horní domky 
– výcvikové středisko TJ sokol 5 988,00     
HC železný brod – Úhrada provozních nákladů na sportovní činnost 1 16 000,00     
HC železný brod – Úhrada provozních nákladů na sportovní činnost 2 10 000,00     
HC železný brod – sportovní odpoledne s dětmi 9 600,00    
klub kanoistiky železný brod 
– udržovací práce vodohospodářských úprav na výcvikové trati Paraplíčko 28 000,00     
sdH Jirkov – sportovní činnost sdH Jirkov 35 000,00    
Tělovýchovná jednota Fotbalový klub žbs železný brod 
– Fotbalové turnaje 2015  30 000,00    
stanislav Gajzler – Podpora členky železnobrodského horolezec. oddílu, 
reprezentantky Čr v soutěž. lezení Gabriely Vrablíkové  7 280,00    
TJ sokol železný brod – Příspěvek na náklady na sezonu pro „A“ tým mužů  20 000,00    
ssC železný brod – občanské sdružení 
– Finanční podpora činnosti cyklistického oddílu  15 000,00    
Tělovýchovná jednota sokol Hrubá Horka – Mobilní oplocení hřiště  20 000,00    
sbor dobrovolných hasičů Těpeře – nářadí a překážky pro požární sport  14 348,00    
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Tenisový klub železný brod, o. s. 
– Výměna stropního osvětlení v přetlakové hale  72 915,00    
sbTs Čr zákl. org. železný brod 
– úhrada provozních nákladů a nákladů na sportovní činnost v 1. pol. 2015 3 000,00    
obč. sdružení Fit studio Aerobiku Jany boučkové 
– úhrada provozních nákladů a nákladů na sportovní činnost v 1. pol. 2015  15 000,00    
TJ sokol žbs železný brod  
– úhrada provozních nákladů a nákladů na sportovní činnost v 1. pol. 2015 100 000,00    
Tenisový klub železný brod, o. s. 
– úhrada provozních nákladů a nákladů na sportovní činnost v 1. pol. 2015 65 000,00    
sportovní klub Jirkov 
– úhrada provozních nákladů a nákladů na sportovní činnost v 1. pol. 2015 10 000,00    
Tělovýchovná jednota sokol Hrubá Horka  
– úhrada provozních nákladů a nákladů na sportovní činnost v 1. pol. 2015 10 000,00    
Tělovýchovná jednota sokol bzí  
– úhrada provozních nákladů a nákladů na sportovní činnost v 1. pol. 2015 10 000,00    
TJ Fotbalový klub žbs železný brod  
– úhrada provozních nákladů a nákladů na sportovní činnost v 1. pol. 2015 200 000,00    
občanské sdružení – ssC železný brod 
– úhrada provozních nákladů a nákladů na sportovní činnost v 1. pol. 2015 5 000,00    
klub kanoistiky železný brod 
– úhrada provozních nákladů a nákladů na sportovní činnost v 1. pol. 2015 10 000,00    
HC železný brod 
– úhrada provozních nákladů a nákladů na sportovní činnost v 1. pol. 2015 5 000,00    
Tělocvičná jednota sokol Těpeře 
– úhrada provozních nákladů a nákladů na sportovní činnost v 1. pol. 2015 10 000,00    
Celkem 1 823 131,00 Kč 

Dotace poskytnuté v roce 2015 na podporu církví
Římskokatolická farnost – děkanství bzí 
– restaurování lustru v kostele nejsvětější trojice ve bzí 48 500,00    
Římskokatolická farnost děkanství železný brod 
– restaurování kříže s reliéfem krista a stylizovanou montovanou svatozáří 49 900,00     
Římskokatolická farnost děkanství železný brod 
– restaurování reliéfu dvou andělů 49 900,00    
Římskokatolická farnost děkanství železný brod 
– restaurování věčného světla hlavního oltáře 49 900,00    
ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v železném brodě 
– obnova střešního pláště kaple jednoty bratrské v železném brodě 49 950,00     
Celkem 248 150,00    

Dotace poskytnuté v roce 2015 na podporu kultury a činnosti spolků 
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Jirkov 
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RADNICE INFORMUJE

– kulturní vystoupení Josef Fousek – Fouskův svět 17 290,00     
divadelní soubor Tyl železný brod, o. s. – železnobrodské divadelní hry 9 279,00     
divadelní soubor Tyl železný brod, o. s. – Tajemný hrad v karpatech 9 000,00     
Tělovýchovná jednota sokol Hrubá Horka 
– dětské sportovní odpoledne a Vítání léta 3 300,00     
Tělovýchovná jednota sokol Hrubá Horka 
– dětský maškarní karneval a Čepeček 4 500,00     
Český rybářský svaz – rybářské závody 10 000,00     
Helena Čihulková – orient show III.  5 200,00     
MgA. rebeka kloudová – Maturitní ples suPŠ sklářské v železném brodě 20 000,00    
základní organizace Českého zahrádkářského svazu železný brod 
– Hygienická údržba moštárny 11 000,00     
Tělocvičná jednota sokol Těpeře – rockfest Těpeře 2015 16 800,00     
Myslivecký spolek Jizera železný brod 
– oprava plotu a posezení u objektu čp. 29 18 430,00     
občanská beseda železný brod – umělecký festival seš-lost? 10 149,00     
kamenický klub mládeže, z. s. – oslava dětského dne 3 800,00     
Faking bookings o. s. – radim Hladík a blue effect + seven v rokli 20 000,00     
Faking bookings o. s. – Faking Hard Music Fest 3 10 000,00     
Tenisový klub železný brod, o. s. – Tenisový ples  15 000,00     
sbor dobrovolných hasičů Jirkov – oslava výročí 130 let sdH Jirkov 9 000,00     
sbor dobrovolných hasičů železný brod – železnobrodský pohár 3 000,00     
sbor dobrovolných hasičů železný brod 
– soutěž dětí mateřských škol Malý soptík 4 000,00     
Tělocvičná jednota sokol Těpeře – Mikulášská besídka 7 920,00     
sH ČMs sdH Horská kamenice – loučení s létem 10 000,00     
studio Hamlet železný brod, z. s. – divadelní představení nejstarší řemeslo 3 110,00     
studio Hamlet železný brod, z. s. – noc divadel 4 491,00     
bzovský okrašlovací spolek o. s. – X. adventní koncert ve bzí 4 000,00    
kamenický klub mládeže, z. s. 
– Celoroční provoz kamenického klubu mládeže v roce 2015 7 043,00     
Marie Šírková – Celoroční aktivity při pořádání kulturních a společenských akcí 8 233,00     
o. s. FsA Jany boučkové – děti na startu a jeho doplňkové akce 17 400,00    
základní organizace Českého zahrádkářského svazu železný brod 
– rekonstrukce manipulačního stolu v moštárně 3 749,00    
TJ Chlístov – renovace společenské místnosti 10 456,00     
Tělocvičná jednota sokol Těpeře – dětský vánoční karneval 7 920,00    
Junák – český skaut, středisko Údolí železný brod, z. s. 
– Pořízení vybavení na dětské tábory, akce a celoroční činnost s dětmi 24 500,00    
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Jirkov 
– Údržba veřejných prostor, parčíku a okolí v centru obce Jirkov 3 840,00     
sbor dobrovolných hasičů Jirkov – oslava výročí 130 let sdH Jirkov  32 779,00     
Mgr. l. ouhrabka – přísp. na pořádání akce Witchfest dne 25. 4. 2015 7 000,00    
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŽB

studio Hamlet železný brod z. s. 
– příspěvek na PoHÁrek sČdo v rámci divadelní přehlídky brodská pavučina 11 029,00     
suPŠ sklářská – příspěvek na Masopust dne 17. 2. 2015 10 000,00     
Celkem 373 218,00     
  
Dotace poskytnuté v roce 2015 na podporu sociálních služeb 
spokojený domov, o. p. s. – osobní asistence v domácím prostředí 19 000,00    
občanské sdružení CoMPITuM 
– sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením 22 000,00     
Most k naději – Terénní program pro osoby ohrožené drogou 20 000,00     
Fokus semily – Terapie ve Fokusu 5 000,00    
Centrum pro zdravotně postižené libereckého kraje, o. p. s. 
– komplex. odborná terénní a ambul. pomoc ohroženým rodinám s dětmi  25 000,00    
středisko pro ranou péči liberec, o. p. s. 
– Poskytování preventivní sociální služby raná péče ve městě železný brod 9 000,00
Celkem 100 000,00

Aktuální předprodej vstupenek v TIC Železný Brod 
a na www.evstupenka.cz
• železnobrodské divadelní hry (1.–2. 4., městské divadlo)
• Hlasy přírody v barokní hudbě – koncert (17. 5., kostel sv. Jakuba Většího)
• Harley – koncert (9. 4., sokolovna bozkov)
• Pecha kucha night (1. 4., kC kino)

Met opera Kino Jitřenka Semily 

přímé přenosy Metropolitní opery New York
(v částce 350 Kč je zahrnuta doprava zpět do Železného Brodu po skončení přenosu)

  2. 4. od 18.45 hodin – G. Puccini: Madame butterfly
10. 4. od 15.00 hodin – G. Puccini: Madame butterfly – ze záznamu
16. 4. od 18.45 hodin – G. donizetti: roberto devereux – Met premiéra
30. 4. od 18.45 hodin – r. strauss: elektra – nová inscenace

Přímé přenosy v měsíci dubnu končí, nová sezóna začne opět od října. své stálé diváky si 
přímé přenosy našly, ale budeme moc rádi, když se jejich počet ještě zvýší. děkujeme touto 
cestou panu Šulcovi, který nám vždy bezpečně v pozdních nočních hodinách přivážel naše 
diváky ze semil domů.   
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŽB

Vybíráme z programu Železnobrodského jarmarku 3.–5. 6. 2016

Jarmark se nám nezadržitelně blíží a někteří z vás již možná tuší, co je čeká a nemine. 
Iks letos věnovalo výběru interpretů velké úsilí, na své si jistě přijdou návštěvníci všech 
věkových skupin. Páteční program odstartují Waldovy Matušky – spolek přátel písní 
Waldemara Matušky. Co by to bylo za jarmark bez vystoupení místních kapel, a proto od  
20 hodin na pódiu přivítáme Těsně Vedle a celý večer tradičně zakončí revival 60´s.
V sobotu budeme pokračovat oblíbenou tradicí, kdy starosta města předá jarmareční práva 
ochotníkům z ds Tyl a dále se už budeme jen veselit. během dopoledne se o hudební 
program postará broďanka, po obědě ji vystřídá duo z TV Šlágr Piňakoláda. Folklórní soubor 
Horačky se pokusí zaujmout zpěvem lidových a zlidovělých písní z Podještědí. Příznivce 
revivalových uskupení snad potěší vystoupení kapely Wanastowi Vjecy revival z bíliny. 
Jednou z hlavních hvězd celého víkendu bude liberecký raper lipo. doufáme, že si jeho 
skvělou show nenecháte ujít. následovat bude zajisté všem dobře známá hudební skupina 
ready kirken. sobotu zakončí z minulých ročníků jarmarku osvědčený soumrak band.  
A kdo a co ještě? kompletní line-up jarmarku, včetně všech dalších důležitých informací, 
bude zveřejněn v květnovém vydání zpravodaje.

Jitka kolová, sekretariát starosty

V následující sezóně uvidíte tato představení:
8. 10. r. Wagner – Tristan a Isolda, 22. 10. W. A. Mozart – don Giovanni, 10. 12. k. saariaho 
– láska zdaleka, 7. 1. G. Verdi – nabucco, 21. 1. Ch. Gounod – romeo a Julie, 25. 2.  
A. dvořák – rusalka, 11. 3. G. Verdi – la traviata, 25. 3. W. A. Mozart – Idomeneo, 22. 4.  
P. I. Čajkovskij – evžen oněgin, 13. 5. r. strauss – růžový kavalír

Alena Matějková, referentka

Datum prodeje stánků pro komisní prodej v ul. Obránců míru a na Jiráskově nábřeží 
je stanoven na středu 13. 4. 2016 od 8 hodin. Prodej proběhne na služebně městské 
policie v budově radnice „A“ (nám. 3. května Železný Brod).

Ready Kirken
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Ve dnech 1. a 2. dubna 2016 proběhnou v našem městském divadle železnobrodské 
divadelní hry. dubnová minipřehlídka ochotnických souborů, během které můžete vidět tři 
divadelní představení. ds Tyl tuto drobnou regionální přehlídku pořádá s většími či menšími 
přestávkami již od roku 1943 a dodnes se, přes všechny přízně i nepřízně doby snaží,  
o udržení zavedené tradice. divadlo se ale neobejde bez diváků, a proto i letos srdečně 
zveme velectěné publikum na všechna představení, která jsme vybírali tak, aby pobavila 
nejen dospělé, ale i děti. 
V pátek 1. 4. proběhne od 17.30 hodin ve foyer divadla slavnostní zahájení akce s drobnou 
hudební vložkou sesterského dua Veroniky a Marie-Magdalény Jiřenových. od 18 hodin 
předvedou ochotníci z kds Jizeran rakousy proslulou komedii zdeňka Podskalského  
s názvem světáci (po představení stihnete i Pecha kucha night v kC kino). komedie o partě 
tří fasádníků od Velhartic pracujících v Praze, v tom zářivém, velikém hlavním městě plném 
lákadel, zábavy a bujarého nočního života vás jistě pobaví.
V sobotu 2. 4. od 10 hodin zahrají zdejší ochotníci kašpárkovu pohádku, při které budete 
svědky záchrany princezny Majdalenky z pekla. od 19 hodin pak ochotníci z ds Jirásek 
rokytnice nad Jizerou zahrají známý komediální kus v úpravě Miroslava Horníčka  
s názvem slaměný klobouk. komický příběh bývalého záletníka Fadinarda, který je odhodlán 
se konečně oženit. Cestou k nevěstě  jeho kůň zničí klobouk dámy, která právě podvádí 
svého manžela. svatební obřad, rodina nevěsty a zoufalá snaha o získání nového klobouku 
rozpoutá snůšku komických situací. 

na večerní představení probíhá 
předprodej vstupenek v TIC 
železný brod a na www.e-
svstupenka.cz, na dětské 
představení je vstupné volné. 
Těšíme se na Vás v divadle. 

Alena Matějková 
a Tomáš kesner, 

ds Tyl železný brod

MěSTSKÉ DIVADLO

 DS Tyl Železný Brod

ŽELEZNOBRODSKÉ DIVADELNÍ HRY  
SVěTáCI, pátek 1. dubna od 18 hodin

KAšPáRKOVA POHáDKA, sobota 2. dubna od 10 hodin
SLAMěNÝ KLOBOUK, sobota 2. dubna od 19 hodin

17



MěSTSKÉ DIVADLO

SHAKESPEAROVY SLAVNOSTI 
sobota 23. dubna od 10 hodin (do 22 hodin)

areál Kotelny Na Poříčí Železný Brod 
divadelní open festival

Proč to děláme? shakespearovo výročí nemohl přeci nechat spolek, který si vybral jméno 
podle nejslavnější shakespearovy tragédie, bez povšimnutí.  divadelní akci u příležitosti  
400. výročí úmrtí Williama shakespeara (23. 4. 1616 – 23. 4. 2016) jsme připravili s podporou 
libereckého kraje, Města železný brod, společnosti Akcent bohemia, svazu českých 
divadelních ochotníků Jizerské oblasti a ve spolupráci s dalšími ochotnickými soubory  
z regionu. Akce získala záštitu hejtmana libereckého kraje Martina Půty, jeho náměstkyně 
Phdr. Hany Maierové a starosty města železný brod Mgr. Františka lufinky.
Měli bychom si prý přiznat, že shakespearovy hry jsou nudnou klasikou, která nikoho nebaví. 
I s takovým názorem jsme se setkali. My takového názoru nejsme a chceme o tom přesvědčit  
i diváky. když to někdo umí, tak shakespeare baví i dnes. Příkladem je představení souborné 
dílo Wiliama shakespeara ve 120 minutách. Vřele vám jej doporučujeme ke zhlédnutí. Pro 
nedostatek financí jsme jej sice nemohli zařadit do programu, ale i amatérské soubory se „se 
shakespearem popraly“ více než důstojně.
Akce by navíc mohla položit základy novodobé tradici, kdy by se v pravidelných intervalech 
(jednou za dva roky nebo za pět let) uspořádal venkovní divadelní festival, na kterém by se 
prezentovala amatérská divadelní uskupení z libereckého kraje na jedno vybrané divadelní 
téma.
shakespearovy slavnosti proběhnou ve venkovním areálu kotelny na Poříčí (Průmyslová 
ulice). navštívit je má i hejtman libereckého kraje Martin Půta a další vzácní hosté.

Program slavností:
10 hodin Slavnostní zahájení 
10–12 hodin Blok krátkých inscenačních útvarů
Studio Hamlet Železný Brod – Něco málo o Shakespearovi
Úvodní slovo. V podání členů studia Hamlet uslyšíte i některé z jeho sonetů, jejichž témata 
jako láska, krása, politika a pomíjivost života zůstávají vděčná a věčná.
DS Vojan Mladá haluz Desná – O Pyramovi a Thisbé (Sen noci svatojánské)
obraz ze sna noci svatojánské. Pyramus má rande s Thisbé, mluví spolu skrz zeď, Pyramus 
dojde během rozhovoru k závěru, že Thisbé sežral lev a probodne se. když Thisbé uvidí 
mrtvého Pyrama, dobrovolně svůj život také ukončí. Tak o tom to je. 
PODIO Semily – Romeo a Julie (Ach ta Julie)
z komedie francouzského humoristy Henri-Pierra Camiho uvidíte scénku romeo a Julie. 
Čekejte výstup plny absurdity, velkolepých nesmyslů a elegantních i méně elegantních 
slovních hříček. A když vás to nerozesměje, tak hlavu vám to zamotá určitě.

Turnovské divadelní studio A. Marka – Romeo a Julietka aneb Montekové a Kapuletky
netradiční pohled na známý příběh očima dětí. Hříčka na klasické motivy vznikla z pozorování 

 Studio Hamlet Železný Brod
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dětí, konfliktů kluka a holky v kladném  
i záporném slova smyslu. Volně vychází 
ze shakespeara, ale je zasazena 
do prostředí dnešních dětí. Využívá 
činoherní herectví i loutkoherectví  
s prvky klasické rakvičkárny. Inscenaci 
hrají děti, ale je určena především pro 
dospělé. Inscenace byla oceněna na 
přehlídkách v Jelení Goře a karlínském 
spektru, byla hrána v Čechách, na 
Moravě v Polsku i v dalekém banátu 
v rumunsku.

12–13 hodin
Divadelní spolek Chrastava 
– Možná přijde i šejkspír
V poledne k nám možná zavítá  
i samotný William shakespeare.  
s chrastavským divadelním souborem 
se vydáme napříč mistrovým dílem. 
stručně, jasně, výstižně. s dětmi 
i dospělými. se srdcem na dlani  
a pokorou k panu Williamovi.

15 hodin
Slosování o ceny
Všichni příchozí si mohou zdarma vyzvednout slosovatelnou vstupenku. A protože k oslavě 
patří dort a šampaňské, vylosujeme mezi diváky několik šťastlivců, kteří si domů odnesou 
dort nebo láhev šampaňského.

15.30–17 hodin
Mrsťa Prsťa Kouřim 
– Mnoho povyku pro nic
Čeká vás korektně nekorektní komedie 
na způsob komedie dell´art. Toto 
méně frekventované shakespearovo 
dílo v podání souboru Mrsťa Prsťa 
excelovalo na loňské národní přehlídce 
krakonošův divadelní podzim ve 
Vysokém nad Jizerou. My jsme je 
nemohli nepozvat.  byli jsme svědky, 
kdy udrželi pozornost publika ve věku 
kolem 15–18 let. byli totiž skvělí! 
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MěSTSKá GALERIE VL. RADY

MěSTSKÉ DIVADLO

19–21 hodin
DS J. K. Tyl Josefův Důl – Dobrý konec všechno spraví
Josefodolští ochotníci zařadili tuto, tak trochu hořkou komedii, do svého repertoáru  
v roce 2014. shakespeare se v ní inspiroval devátým příběhem boccaciova dekameronu.  
konečná podoba divadelní inscenace je komplexní spoluprací dramaturga, režiséra, herců, 
ale i scénografů a kostymérů. Co se týče hudby, padla volba tentokrát na balet sergeje 
Pokofjeva romeo a Julie. Práce na inscenaci byla značně náročná a ds J. k. Tyl doufá, že 
diváci nebudou zklamáni, ochotníky ocení, a že dobrý konec všechno spraví.

21–22 hodin
Musica viva Liberec – akustický dobový koncert
Program slavností zakončí společenství muzikantů a přátel staré hudby. živá muzika putující 
hudební krajinou napříč staletími od středověku po baroko. Co krásnějšího než hudbu zvolit 
na závěr?

Změna programu vyhrazena. bližší informace: 722 793 091 (Iva Chaloupková)
Mezi jednotlivými výstupy se vás pokusíme zabavit povídáním, rozhovory s hosty, soutěžemi. 
občerstvení zajištěno. Vstup je volný. V závěru si můžeme o všem popovídat. Těšíme se na 
den strávený s lidmi, které divadlo baví.

zdislava bohuslavová

Výstava Salon 3

Výzva pro zájemce o výstavu v městské galerii

V neděli 6. března skončila výstava salon 3. Třetího ročníku železnobrodského salonu se 
účastnilo 83 vystavujících, vystaveno bylo na 132 děl! Výstavu navštívilo celkem 272 osob. 
návštěvníci výstavy salon 3 měli příležitost hlasovat o nejzajímavější dílo – a tvůrce  
s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů získá termín pro samostatnou výstavu v roce 2017.
Vítězem salonu 3 se stala Jana dědková se 17 hlasy, která se prezentovala souborem 
fotografií. za ní se umístily Jana syslová se 16 hlasy a Františka Hellerová se 14 hlasy.

Všichni, kteří mají zájem o uspořádání výstavy v městské galerii v roce 2017, mohou zažádat 
o termín výstavy do konce května. V červnu budou žádosti vyhodnoceny kulturní komisí  
a sestaven plán výstav na rok 2017.
stačí vyplnit žádost, kterou zájemci o výstavu naleznou na http://www.zeleznybrod.cz/cz/
obcan/kultura-sport-spolky/galerie/. V tištěné podobě je žádost k vyzvednutí v Turistickém 
informačním centru železný brod. 

Šárka boučková
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ČAVANY A YUNOMI
termín 9. dubna – 1. května
úterý–neděle 13–16 hodin

Zahájení výstavy 8. dubna v 17 hodin.
Městská galerie Vlastimila Rady Železný Brod 

Připravovaná výstava proslulých čajových misek Čavany a yunomi představuje práce 
devíti významných současných českých tvůrců-dřevopaličů mladší a střední generace:  
v abecedním pořadí to jsou Jiří duchek, Martin Hadrava, Martin Hanuš, Petr Jurníček, 
Jaroslav Marek, Michal Plíhal, Petr novák, daniel seko a Alena Šumová. svá dnes už 
mezinárodně respektovaná jména si vydobyli v době studií, rezidenčních cest, pobytů  
a individuálních i společných výstav u nás, v Japonsku, Číně, koreji, na Tchaj-wanu, novém 
zélandu i v mnoha evropských zemích včetně například Maďarska, německa, nizozemí, 
belgie, Francie nebo Velké británie. Ve svých pracích využívají staré tradiční i moderní 
postupy zpracování různých typů hlíny, míchání glazur, technologie výpalu atp. atd., které 
kombinují s vlastním, často velmi neotřelým, experimentálním a objevným přístupem  
k práci. někteří z uváděných autorů jsou činní i v jiných oborech (literatura, výtvarné umění, 
hudba, šperky, rozhlasové pořady aj.). Výstava bude doplněna také několika ukázkami 
(nejen současných) prací z Japonska, koreje, spojených států amerických, bulharska, kréty  
a Turecka. 
nejsem sběratel. Vystavené čajové nádobí, které si nějak získalo mou pozornost a později 
také srdce a už stálou náklonnost, je pravidelně používáno. skutečně dobré čaje (příkladně 
šlehaná prášková matcha, čaje bílé, zelené, červené, černé, oolongy nebo pu-erhy), čaje 
posilující i uzdravující, přinášející energii, radost a dobrou pohodu se z takových misek pijí 
docela jinak…

Petr Holman 

Petr Holman barevný – životopis poněkud netradiční, jak posbíráno a poskládáno 
jeho žáky a studenty
To Vaše slavné Ho ho hooo, náš milý a obdivuhodný guru a Pane (ano, velké P!) profesore 
a učiteli!
Jen učitel? Taky náš jen napřeskáčku napadá, že i horlivý a vědění chtivý student a kdysi 
sportovec, lehký i těžký atlet, turista, cyklista a plavec, milenec dobré četby, literatury, poezie 
i prózy, obdivovatel skla, sličných bibliofilských tisků, ručních papírů a knižních vazeb, hudby, 
houslařiny, houslí, violy, šachů a mykologie, filatelista a numismatik, též mnohonásobný 
dárce krve v Praze, oxfordu, Chicagu a stanfordu, žebrák-houslista na zkušenou na 
nádražích a v metru v oaklandu, berkeley, san Francisku, Chicagu a new Yorku, v Čechách 
též prodavač masa a zeleniny, dělník na stavbě „dálnice“ d1, listonoš, topič, kotelník  
s povinností „přípravy teplé vody“, uklízeč po malířích v mateřských školkách i podlah na 
faře (farářem brzy nemilosrdně vyhozen: „na varhany dělal v noci hluk“), myč nádobí na 
ruzyňském letišti, noční i denní hlídač na pražských staveništích i jinde (jak krásné muselo 
být staveniště slávie na Štědrý den, večer i v noci, jak krásný výhled z uMPruM muzea brzy 
ráno!), také přesvědčený beatlolog, dávný bigbeatový muzikant-basový kytarista, korektor 
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novin a časopisů, příležitostný knihvazač a fotograf, zpěvák v několika sborech, houslista  
a violista klasický, countryový, jazzový i v několika kapelách cimbálových.
Také však na době vždy nezávislý solitér, redaktor, soukromý nakladatel a vydavatel 
samizdatové, neoficiální, oficiální i jiné literatury, matematický lingvista (doktorská práce jako 
samizdat, 6 svazků, 9 exemplářů, knižně až 1993 v německu), občasný překladatel Johna 
lennona, bohemista a milovník Čéchije a (skoro) všeho českého; radostný a i v dobách 
nejpesimističtějších bytostně optimistický orientalista-indolog zamilovaný do Indie a vůbec 
všeho (skoro!), co s oběma zeměmi souvisí. Taky kuchyně česká a potažmo evropská a jiho- 
i severoindická, oddaný kuchař-praktik znalý tajemství indického koření. Gurmán, degustér 
a pitel dobrého čaje, ale i vína k pohledání, dennodenní uživatel čajové keramiky.
spisovatel a literární historik, autor více než stovky odborných studií, edic, slovníkových 
hesel a článků o české a evropské literatuře, dvorní editor díla otokara březiny, litera 2005, 
čestný předseda a medaile společností otokara březiny a společnosti Anny Pammrové,  
v dřevních dobách taky pedagog, vychovatel a sportovní instruktor, z nezbytí učitel češtiny 
a ruštiny v kriminále na Pankráci, učitel zpěvu, jazyka českého a literatury české (to mimo 
Pankrác), později účastník našich i mezinárodních konferencí, kongresů a sympózií, 
pohostinsky bádající v britských a amerických archivech a knihovnách, přednášející  
v německu a díky Fulbrightově nadaci vyučující na univerzitách v usA a později i v Indii, 
všední i nevšední vědecký pracovník univerzity karlovy a Akademie věd České republiky, 
cestovatel po mnoha zemích několika kontinentů.
Ale taky táta a sedminásobný dědek a... a... a... už toho ale radši nechme, je těch všelijakých 
barev a odstínů nějak moc, u tohohle pána a dnes už „rentiéra“ to bylo vážně hodně barevný, 
a pořád to tak je, teď možná ještě mnohem pestřejší než dřív...

Vybíráme z programu KC Kino Železný Brod

dubnový program kina nabízí vedle filmů nejrůznějšího zaměření i výjimečnou porci 
nefilmových akcí.
Hned prvního dubna se do kina opět po třech měsících vrací oblíbená Pecha kucha night 
a tentokrát bude setkání s umělci postaveno na výběru samotných návštěvníků. o týden 
později vás srdečně zveme na koncert netradičního hudebního uskupení X_jazz, které 
vedle hudby na pomezí mnoha žánrů od jazzu až po dance music nabídne i atraktivní video 
doprovod včetně malého filmového předkrmu. V pondělí 18. 4. se na vás budeme těšit při 
tradiční cestovatelské přednášce, tentokrát nás vyprávění zavede až do daleké etiopie.  
A v neděli 24. 4. vezměte děti a dorazte na představení Cirkus bude artistické skupiny 
Mistral. Těšte se na akrobaty, kouzelníka, fakíra a samozřejmě také klauna! 
z filmové nabídky bych rád vyzdvihl nový český film radka bajgara Teorie tygra (9. 4.)  
s Jiřím bartoškou v hlavní roli. Filmová ukázka slibuje příjemnou podívanou na příběh 
vzdoru stárnoucího muže, který chce žít zase chvíli po svém. Film o svobodě, kterou 
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nemůžeme ztratit, dokud se jí dobrovolně nevzdáme, jistě skvěle naladí na propukající jaro. 
A na čarodějnice, ještě než vyrazíte k ohňům, dorazte na film Čarodějnice (30. 4.). Milovníci 
filmové hrůzy a napětí by rozhodně neměli chybět!
dobré kino zve mimo jiné na filmovou adaptaci knižního bestseleru už je tady zas (5. 4.), 
který si pohrává s myšlenkou, jak by to asi vypadalo, kdyby se v dnešním světě opět objevil 
Adolf Hitler...
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.

david Pešek

pecha Kucha niGhT vol. 16
pátek 1. dubna od 20 hodin

KC Kino Železný Brod
Pouhých 6 minut a 20 vteřin, do kterých je třeba vtěsnat 20 snímků, má k dispozici každý 
prezentující. Toto společenské nevšední setkání zástupců různých oborů získalo obrovskou 
oblibu v celém světě. železný brod je jedním z dvanácti měst Čr, ve kterých se tento formát 
provozuje.
Již 16. vydání Pecha kucha night železný brod se uskuteční 1. dubna 2016. Výběr 
prezentujících byl v tomto případě ponechán na přání návštěvníků (zářijové vydání Pkn 
Vol. 14). diváci využili příležitosti ovlivnit dramaturgii večera a na vstupenky zapsali jména 
osobností, o jejichž prezentaci by stáli. Vylosováno bylo celkem patnáct jmen, z nichž 
jedenáct naše pozvání skutečně přijalo!
diváci se tedy mohou těšit na prezentaci tvorby Jana Háska, pedagoga sklářské školy, ale 
také šperkaře a medailéra. dále vystoupí Jitka skuhravá, která právem náleží mezi naše 
přední designéry svítidel a je autorkou celé řady vynikajících realizací velkých světelných 
projektů. ondřeje Vicenu pravidelní návštěvníci Pkn znají v roli technika odpovědného za 
projekci, tentokrát však představí svou vlastní tvorbu. radek brezar, nedávný absolvent 
sklářské školy, na sebe upozornil již během studia několika výjimečnými realizacemi, a nyní 
nás seznámí se svou aktuální tvorbou. Jiří a Petra kučerovi budou prezentovat design, který 

Teorie tygra
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vzniká pod hlavičkou jejich studia Cave Canem. Mezi dalšími účastníky večera přivítáme 
šperkařku Terezu olivovou, Milana Hlaveše, kurátora sbírky skla uměleckoprůmyslového 
muzea v Praze, architekta svatopluka sládečka, zástupce ze studia navara, historika  
a kurátora Jaroslava Polaneckého, Jakuba berdycha sr. a další…

Vstupenky se prodávají v TIC od 25. 3. 2016 za zvýhodněnou cenu, 
nebo v pokladně KC KINO v den konání akce za Kč 100 Kč a 130 Kč.

M. Hlubuček

ETIOPIE – NáVRAT DO HISTORIE LIDSTVA 
pondělí 18. dubna od 18 hodin

KC Kino Železný Brod
Cestopisná přednáška Lenky a Václava špillarových 

Putovat jihem etiopie znamená vrátit se v čase téměř do hluboké doby kamenné. domorodí 
příslušníci desítek divokých kmenů – desanečové, Mursiové, Hamarové, karové či 
surmiové a jiní – připadají evropanovi často jako zjevení z jiného světa. oděni bývají často 
jen do barevných ornamentů namalovaných přímo na tmavé kůži v kombinaci s malými 
kousky zvířecích kožek, masivními kovovými šperky a dalšími podivuhodnými ozdobami, 
jakými paradoxně mohou být moderní výstřelky – hodinky, brýle, mobily nebo dokonce 
kalašnikovy. ženy některých kmenů se k tomu ještě krášlí vkládáním hliněných „talířků“ 
do vytahaných rtů a ušních lalůčků. své jednoduché hliněné chýše sdílí domorodci spolu  
s domácím zvířectvem, spí na zemi pokryté kůží, vaří na otevřeném ohni a v jejich světě 
vládnou animističtí duchové prostřednictvím starých šamanů. 
sever země se naopak představuje jako jedna z nejstarších kolébek křesťanství a hlásí 
se k odkazu krále Šalamouna a královny ze sáby. ortodoxní kostely se tu dají počítat na 
stovky a jsou staré skoro jako křesťanství samo. Mají však nečekanou podobu. navštívit 
je často znamená sestoupit do podzemí nebo se naopak šplhat kolmými skalními stěnami  
a nepřístupným terénem kamsi daleko a vysoko.
snad nikde jinde na našich cestách jsme dosud nespatřili tolik kontrastů pohromadě. Tolik 
chudoby a zároveň tolik obyčejného lidského štěstí a spokojenosti. 

Vstupné dobrovolné
Pořádá IKS Železný Brod
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MěSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODě

SKLENěNÉ FIGURKY MILOSLAVA JANKŮ 
do 29. května 

duben: sobota–neděle 
9–12 a 13–16 hodin

Městské muzeum v Železném Brodě, 
sklářská expozice

V letošním roce uplyne sto let od narození malíře  
a sklářského výtvarníka Miloslava Janků. z jeho bohaté 
malířské a sklářské tvorby vybíráme malý kousek  
v podobě skleněných figurek, které navrhl během 
svého působení v železnobrodském skle.

Vstupné v rámci vstupného do muzea

JAROSLAV HUDSKÝ – VÝSTAVA OBRAZŮ  
do 29. května 

duben: sobota–neděle 9–12 a 13–16 hodin
Městské muzeum v Železném Brodě – Běliště

Jméno někdejšího ředitele železnobrodské Městské spořitelny, a také amatérského malíře – 
krajináře Jaroslava Hudského už pomalu mizí z povědomí železnobroďáků, i když mnohým 
zdobí domov jeho obrazy. I v muzejních sbírkách je jeho tvorba bohatě zastoupena a shodou 

náhod se v minulém roce rozrostla o dvanáct 
nových obrazů z raného a pozdního období jeho 
tvorby. nové přírůstky budete moci vidět na bělišti 
do 29. května.

Vstupné v rámci vstupného do muzea
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KAREL IV. – JEHO MLáDÍ A VZDěLáNÍ  
středa 13. dubna od 18.15 hodin

aula SUPšS (ul. Smetanovo zátiší)
Přednáška a beseda Mgr. Libora Gottfrieda 

Věrným posluchačům není zapotřebí pana Gottfrieda představovat. A pro ty, kteří se jimi 
taky chtějí stát a neznají ho, připojuji aspoň několik informací. sympatický člověk, který umí  
o dějinách velice zajímavě vyprávět. Je to povoláním archivář a historik, pracující v národním 
archivu. o některých detailech karlova vzdělání a celoživotního vzdělávání určitě většina  
z nás neví. Aspoň lehký aperitiv přednášející posílá v předstihu – karel IV. získal své vzdělání 
především v Paříži po svém sedmém roce, a před svým patnáctým rokem, kdy byl vržen 
do bojových akcí v Itálii, kde získal neocenitelné zkušenosti diplomatické a vojenské. Celý 
život pak doplňoval své vzdělání četbou latinské kronikářské, mystické a teologické literatury  
a kontaktem s umělci a vzdělanci. byl jedním z prvních našich panovníků, který nejen uměl 
číst a psát, ale psal dokonce literární práce.
kdo se připraví ještě lépe, určitě bude mít k mnohému i dotazy. Přineste si je s sebou  
a přijďte opět v hojném počtu. Těšíme se na Vás. 

Pořádá ČKA-Český ráj
Ing. arch. Martin Tomešek

PEKELNÉ ČARODKY S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM  
sobota 30. dubna od 18 hodin

Železný Brod – Malé náměstí a hasičské hřiště
Program: 

Malé náměstí
 19.00 hod. hraje dechová hudba broďanka
 19.30 hod. odchod lampionového průvodu

hasičské hřiště
  od 18 hod. ohýnky na opékání vuřtů
 18–23 hod. kapelníci hrají k tanci a poslechu 
 18–20 hod. roadshow zoo liberec – přenosný radar na měření rychlosti bude sloužit 
  k závodům dětí a dospělých o nejlepší čas v běhu na krátkou trať, velký 
  plyšový tygr, přírodniny 
  (wwww.zooliberec.cz)
 18–20 hod. hry a soutěže pro děti organizují sdH 
  železný brod, sVČ Mozaika 
  a rodinné centrum Andílek
 20 hod. šermířské vystoupení umělecké 
  agentury Pranýř zakončené 
  zapálením vatry s čarodějnicí
 21.30 hod. ohnivá show v podání umělecké 
  agentury Pranýř (www.pranyr.net)

Pořádá Město Železný Brod 
ve spolupráci s SDH Železný Brod

26



POUŤ SV. JOSEFA 
neděle 1. května od 9.30 hodin

Kittelův areál – Krásná, Pěnčín u Jablonce nad Nisou
Program: 

  9.30 hod. Zahájení
 Výstava betlémů z misijních zemí – salletini na misiích.
 V budově fary (1. patro) jsou připraveny interaktivní dílničky pro děti, prodejní 
 výstava skla studia olivových a výstavky rukodělných prací. Armillaria – ČsoP: 
 tvůrčí dílničky, infomateriály. V přízemí kavárnička, divadélko pro děti  
 Matičky o. s. v 11.30 hod. a ve 13.30 hod. s novými pohádkami.
10.00 hod. Slavnostní poutní Mše svatá v kostele sv. Josefa
 Hlavním celebrantem bude P. Thlic. stanislav Přibyl, Thd., Cscr – generální 
 vikář litoměřické diecéze. na varhany hraje paní Věra Hlubučková.
11.30 hod. Kytarový koncert Vojtěcha Jelínka, student konzervatoře v Pardubicích
12.00 hod. Kittelovo muzeum – zahájení sezony 2016
12.30 hod. Pěvecký sbor Generace Gospel Choir – v kostele sv. Josefa
13.15 hod. Huntířovský smíšený pěvecký sbor pod vedením Mgr. Paldusové 
 – před farou
13.45 hod. Kvartet Ad libitum + Anička, Maruška a Jarmila Klokočníkovy 
 – v kostele sv. Josefa
14.00 hod. Kytička pro Emu v podání divadla studio Hamlet železný brod 
 – v kittelově domě
15.00 hod. Jablonecká píšťalka – soubor zobcových fléten
15.30 hod. Smíšený pěvecký sbor Janáček z Jablonce nad nisou – v kostele sv. Josefa
změna programu vyhrazena.
Po celou dobu poutě je možné zakoupit levné domácí občerstvení ve farské kuchyni,  
u hasičů, ve stáncích kitl s. r. o. a kozí farmy Pěnčín. na posezení jste vítaní všude. koníčci 
paní Šeflové povozí děti na louce u kostela.

Doprava linkovými autobusy:
železný brod – přes Čížkovice do Jablonce n. nisou: 7.15, 7.18, 9.15, 10.20, 11.15, 13.10, 
13.15 hod.
Jablonec n. nisou – přes Čížkovice do železného brodu: 8.15, 9.15, 10.15, 11.55, 12.15, 
13.55, 14.15 hod.
zpět z Čížkovic do Jablonce n. nisou: 11.38, 13.38, 15.38, 16.38, 17.38 hod. 
zpět z Čížkovic do železného brodu: 10.29, 12.29, 14.29, 15.35, 16.29, 18.29 hod.

Pořádají: Obec Pěnčín, Římskokatolická farnost Krásná, Matice děkanství 
železnobrodského, Kitl s. r. o., Krásnohled o. s., Armillarie, Výletní areál Pěnčín
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HRáTKY S PAMěTÍ    
úterý 19. dubna od 10 hodin

Dům s pečovatelskou službou Železný Brod (ul. Obránců míru) 
sociálně-aktivizační služba pro seniory. Trénink paměti s lektorem zdeňkem Chourou, 
pracovníkem v sociálních službách a členem České alzheimerovské společnosti. dobrou 
náladu a tužku s sebou.
následující termíny hrátek pro rok 2016 jsou: 17. 5., 21. 6., 19. 7., 23. 8., 20. 9., 18. 10.,  
22. 11. a 13. 12. (Možná změna termínu vyhrazena.)

Vstupné 15 Kč
Pořádá Odbor sociálních věcí MěÚ Železný Brod

bacK 2 The 80 & 90´s     
pátek 22. dubna od 21.00 hodin

Music Club Korint Železný Brod 
disco s hudbou 80. a 90. let pouští a mixuje dJ kifonice a Peterajs MC ´s.

Vstupné 50 Kč
Pořádá FAKING BOOKINGS a F. A. KING

OBRAZY A GRAFICKÉ LISTY VáCLAVA POKORNÉHO      
do 24. dubna denně od 9 do 17 hodin 

Muzeum a Galerie Detesk v Železném Brodě na náměstí

pořádá výstavu obrazů a grafických listů Václava Pokorného (1914–2005). nenarodil se 
v našem kraji, ale žil zde a tvořil téměř šedesát let. Pokud mu to bylo dovoleno, podílel 
se na veřejném, kulturním a zejména výtvarném životě. Ani když mu to bylo po roce 1969  
z politických důvodů znemožněno, nerezignoval a kolem sebe soustředil přátele  
a obdivovatele své tvorby. Protože až v tomto období dospěl k umělecky nejzajímavějším 

HLASY PŘÍRODY V BAROKNÍ HUDBě 
úterý 17. května od 17 hodin

kostel sv. Jakuba Většího Železný Brod
klasická hudební díla v podání kateřiny bílkové (cembalo), Pavla Fajtla (housle) a Jana 
Škdrlíka (violoncello).
V programu zazní tyto skladby: 
F. Couperin: Větrné mlýny
J. P. rameau: Pièces de Clavecin en concerts 
Concert no. 5: la Forqueray, la Cupis, la Marais 
Concert no. 1: la Coulicam, la livri, le Vézine
Concert no. 3: rondement, la Timide, Tambourin
H. I. biber: Hlasy venkova „sonata representativa“
A. Vivaldi: sonáta a moll č. 3  
Vstupné: 90 Kč, předprodej od 1. 4. 2016 v TIC Železný Brod a na www.e-vstupeka.cz

Pořádá IKS Železný Brod ve spolupráci s agenturou Art Petra Ostrava
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výsledkům, dařilo se mu ty, kteří za ním do ateliéru přicházeli, překvapovat novými obrazy, 
miniaturami nebo grafickými listy. V té době již překročil šedesátku, ale zažíval umělecky 
nejplodnější období. Až záviděníhodná vitalita mu vydržela téměř do devadesáti let. 
narodil se v Plzni, studoval na místní reálce, potom byl přijat na pražskou Akademii, ale 
když zjistil, že na ní nezíská oprávnění učit na středních školách, dal přednost Českému 
vysokému učení technickému. Jednou z předností byla všestrannost: kreslilo se tam, 
malovalo, sochalo a dělala grafika, poznávaly staré malířské techniky a učilo restaurovat 
pod vedením profesorů oldřicha blažíčka, Cyrila boudy, karla Pokorného a dalších. Praha 
v té době žila bohatým uměleckým životem a student Pokorný nechyběl na žádné větší 
výstavě českého i evropského umění. když školu absolvoval, šel na vojnu. Potom začal 
učit v kroměříži, ale byla vyhlášena mobilizace. Po ztrátě pohraničí se do školy vrátil, ale 
brzy byl propuštěn. Půldruhého roku pracoval na silnici. Potom se usadil v Praze, stýkal se  
s vrstevníky, z nichž některé znal již z ČVuT. Malovat obrazy se sociálním podtextem a měl 
blízko k umělcům, kteří založili skupinu 42. Měl se stát členem, ale první výstavu neobeslal, 
domníval se, že pro ni ještě nemá vhodné obrazy. druhé se zúčastnit nemohl, protože byl 
totálně nasazen. na třetí pozván nebyl. 
zúčastnil se Pražského povstání, potom učil na Gymnáziu V. Vančury v Praze. začátkem 
roku 1946 se náhodně setkat s Viktorem Vorlíčkem, spolužákem z ČVuT. Ten hledal učitele 
pro státní odbornou školu pro umělecký průmysl v Jablonci nad nisou. nechal se přemluvit  
s tím, že se za tři, nejpozději za pět let do Prahy vrátí. nevrátil. V roce 1948 přišel komunistický 
převrat, výtvarné spolky byly zrušeny a výtvarníci zorganizováni podle krajů. Jedna krajská 
organizace sČsVu vznikla v liberci. stal se členem a několikrát byl zvolen předsedou. 
když zrušili školu v Jablonci, stal se výtvarníkem výtvarného střediska při sklářské škole  
v železném brodě, založeného ředitelem Jaroslavem brychtou. byl jím až do vzniku střední 
průmyslové školy v Jablonci s větví výtvarnou a strojní. roku 1961 šel na roční neplacenou 
tvůrčí dovolenou. Po ní se do školy nevrátil a věnoval se malbě. byl figuralista a portrétista. 
neváhal ale malovat ani krajiny a květinová zátiší. Miloval život a oslavoval krásu ženy. 
obrazy měly nezaměnitelný rukopis. náměty viděl kolem sebe, ale maloval i variace na díla 
starých mistrů, podněty našel v klasické literatuře. 
Vystavené obrazy nabízejí jen zlomek z uměleckého odkazu.

Antonín langhamer

WITCHFEST 4 – FESTIVAL PRO DOBROU VěC 
sobota 23. dubna od 20 hodin

Sokolovna Jirkov
V programu zahrají kapely Těsně Vedle, koneckonců a ukradenýovoce.

Vstupné dobrovolné
Výtěžek z akce bude poskytnut na léčbu 6-tiletého chlapce 

a jeho osobního asistenta. 
Pořádá Těsně Vedle Jirkov
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MěSTSKá KNIHOVNA

Otevření pobočky knihovny v Jirkově

Z knižních novinek

Po roční pauze je od začátku března 2016 znovu otevřena pobočka knihovny v Jirkově. Po 
stavebních úpravách, vymalování a aktualizaci knižního fondu je připravena sloužit jirkovským 
čtenářům každé pondělí od 17 do 19 hodin. na čtenáře se těší nová knihovnice paní dana 
Maryšková. Přejeme, ať se jí v knihovně daří a ať se nová podoba knihovny líbí i čtenářům.

Sabine Ebert: 1813
bitva národů u lipska v roce 1813, která zásadně změnila tvář evropy. Ve vykrváceném, válkou 
zdeptaném sasku čeká mnoho lidí rozhodování, které neodvolatelně změní jejich životy…
Emma Healey: Kam se poděla Elizabeth
Maud je stará, zapomnětlivá, a když si vezme do hlavy, že se ztratila její kamarádka 
elizabeth, nikdo ji nebere vážně. A tak jí nezbývá, než se do pátrání pustit sama, vyzbrojená 
lístečky s poznámkami. zároveň se jí však neustále vrací vzpomínky na její sestru, která se 
ztratila před více než padesáti lety a její zmizení se nikdy neobjasnilo. román s laskavým 
humorem citlivě reflektuje témata stárnutí, ztráty paměti a vlastní identity.
Melvin R. Starr: Neklidné kosti
série historických detektivek ze středověké Anglie začíná barvitým románem, v němž 
vypravěč Hugh de singleton jako mladý lékař hledá obživu v oxfordu. Příležitost se mu 
naskytne, když ošetří zraněného lorda Talbota a ten mu nabídne práci na svém panství. 
dlouho netrvá a Hugh řeší záhadu kostí nalezených na hradě bampton. 
Ondřej Havelka: Cesta k branám Damašku východní Afrikou
kniha přináší strhující příběh mladého páru, který stopem a pěšky procestoval celou Afriku 
během unikátní cesty trvající dva roky. živý popis krajního dobrodružství střídají pasáže 
zamyšlené, kdy autor hledá hlubší pochopení prožívaných událostí na hranici evropského 
chápání a leckdy i za ní.
Z literatury pro mládež:
Elvira Lindo: Manolito Brejloun
desetiletý Manolito žije s rodiči, mladším bratrem a dědečkem v madridské čtvrti Carabanchel 
Alto. díky svým svérázným komentářům a naivnímu pohledu na svět prožívá s kamarády 
nejedno vzrušující dobrodružství. zábavné příběhy připomínající nesmrtelné Mikulášovy 
patálie si okamžitě podmanily celou evropu a dočkaly se i filmového zpracování.
Jiří Kahoun: Ježibaba na koloběžce
na krásném místě nad berounkou, kde v létě hřeje slunce a v zimě se tu žení všichni čerti, se říká 
kudyhůrka a bydlí tady strašidla. V krajní chalupě bubačka Mezulánka s klukem Mezulánkem, 
ve starém mlýně hastrman Vošplouch, a v poslední, přikrčené chalupě ježibaba křížalka.
Shel Silverstein: Jen jestli si nevymejšlíš
sbírka hravých a vynalézavých básniček představuje českým čtenářům amerického básníka 
a kreslíře jako velkého humoristu, který si dokáže hrát nejen s jazykem, ale i s ilustracemi.

dana Hudíková a Irena Matoušová
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SPOLEK ZDRAVOTNě POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA  

4. 4. po   Úřední den od 14 hodin.

15. 4. pá odjezd na ozdravný pobyt do Harkán. odjíždíme ze železného brodu 
   od sokolovny ve 20.45 hodin. dostavte se o 20 min. dříve. 
   nezapomeňte cestovní pas nebo občanský průkaz.
18. 4. po   Ruční práce od 14 hodin.

20. 4. st Klub ONKO a DIA od 14 hodin. 

27. 4. st Celodenní výlet do zámku Častolovice a Proboštův betlém 
   v Třebechovicích a jiné zajímavosti. odjezd od sklářské školy 
   v 7.30 hodin, návrat kolem 18 hodin. Cena: členové 220 kč, ostatní 
   250 kč. Vstupné do zámku: členové 60 kč, ostatní 80 kč. 
   Vstupné do Třebechovického muzea: pro seniory 40 kč, zTP zdarma. 
   Vedoucí zájezdu M. Minářová. uPozornĚnÍ. Tento zájezd se koná 
   o 14 dní později, než je uvedeno v plánu.

Poděkování Mgr. Petře Hejralové za možnost se zúčastnit velikonočních trhů na bělišti. 
Poděkování členkám našeho spolku, které se podílely na přípravě výrobků a na prodeji. 
Poděkování všem, kteří zakoupením našich výrobků podpořili činnost spolku zdravotně 
postižených v železném brodě.

sdělujeme všem našim členům a přátelům, že od března 2016  se změnil název sdružení 
na spolek podle nového občanského zákoníku.

květnový zájezd na zámek konopiště a park v Průhonicích je obsazen. odjezd a cena 
zájezdu bude oznámena v květnovém zpravodaji a ve vývěsce na tržnici.

srdečně vás zveme na tradiční pouť na krásné, kde budeme prodávat naše výrobky 
(1. 5. 2016).
  
Aktuální informace ve vývěsce na tržnici. 

za výbor Marcela Minářová

Kontakty: neslysici@post.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233,  
M. Paldusová: 724 462 219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 480 018 774, 
724 531 270, M. Flajšmanová: 721 861 515

Plán na duben
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sporT

ZáVODY KOČáRKŮ 
neděle 10. dubna od 15 hodin

Železný Brod – sportovní hřiště u Zš školní
Cílem závodu není vyhrát, ale užít si příjemné odpoledne se svými dětmi. Přihlášky  
a informace na www.zavodykocarku.cz. Pokud se chcete akce zúčastnit, vyplňte přihlášku 
na tomto webu. kdo nestihne, registruje se na místě. 

Kategorie závodů:
1. Maminka s kočárkem
2. Tatínek s kočárkem
3. rodina s kočárkem

4. dítě s dětským kočárkem
5. dítě na odrážedle

6. dítě na kole
Můžete se těšit na bohatý doprovodný program – skákací hrad, občerstvení, výtvarné 
dílničky, na zumbu s Terkou a spoustu dalšího…
současně s touto akcí bude probíhat i přespolní běh, který pořádá spolek Trávnice.
Těšíme se na Vás!

Vstupné: 50 Kč za soutěžící kočárek (startovné se hradí na místě) 
Pořádá Rodinné centrum Andílek ve spolupráci se spolkem Trávnice a Zš školní

 za organizační tým závodů kočárků Helena Čihulková

KRAJEM ČESKÝCH SKLáŘŮ 
sobota 30. dubna od 6 hodin

Alšovice
XLII. ročník dálkového a turistického pochodu 

Program:
pátek 29. dubna  ubytování, občerstvení, výčep 
sobota 30. dubna  prezentace účastníků v sokolovně Alšovice
start 50 km v čase 6–8 hod., start ostatní trasy v čase 7–10 hod. 
večerní posezení, hudba a pálení čarodějnic u sokolovny 
Trasy: 
pěší: 5 km, 10 km, 15 km, 25 km, 50 km 
cyklo: 50 km (odlišná od pěší) 

BěH PANSKOU ZAHRADOU 
čtvrtek 21. dubna od 16 hodin (registrace od 15.30 hodin)

Železný Brod – Panská zahrada
3. ročník orientačního běhu v rámci projektu Děti na startu
srdečně zveme všechny děti, které si budou chtít zasoutěžit.

Startovné: 60 Kč (20 Kč pouze děti z projektu)
Pořádá FSA Jany Boučkové 

ve spolupráci s TJ Sokol Železný Brod a Městem Železný Brod
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Paní eva Mrklasová ze železného brodu vyhrála  
v letošním roce již po 23. lyžařský závod veteránů 
v obřím slalomu. závod „Memoriál Honzy žemličky“ 
se jel ve ski areálu kamenec v Jablonci nad Jizerou. 
Gratujeleme.   

redakce

mladší žáci 
  1. 5. od 9.30 hodin rádlo
14. 5. od 9.30 hodin Hodkovice nad Mohelkou
29. 5. od 9.30 hodin smržovka
starší žáci
16. 4. od 14.00 hodin Mšeno
30. 4. od 14.00 hodin Tanvaldsko
dorost
  3. 4. od 10.30 hodin Hrádek nad nisou
17. 4. od 10.30 hodin Mšeno
  1. 5. od 11.30 hodin semily
14. 5. od 11.30 hodin ruprechtice
29. 5. od 11.30 hodin Tanvaldsko

Rozpis domácích mistrovských fotbalových zápasů 

TJ Fotbalový klub ŽBS Železný Brod

Mistr sportu!

TJ Sokol Železný Brod, 
oddíl házené

muži „B“
10. 4. od 16.00 hodin držkov
24. 4. od 16.00 hodin roztoky
  8. 5. od 16.00 hodin Pěnčín
22. 5. od 16.00 hodin Plavy
muži „A“
  2. 4. od 16.30 hodin skalice
16. 4. od 17.00 hodin sedmihorky
30. 4. od 17.00 hodin lomnice nad Popelkou
15. 5. od 17.00 hodin doksy
28. 5. od 17.00 hodin Chrastava

rozpis domácích mistrovských utkání
23. 4. od 18.00 hodin Česká lípa
21. 5. od 18.00 hodin Turnov

Startovné: 30 kč, 10 kč (pouze trasa 5 km) 
Stravování: po celou dobu pochodu i při pálení čarodějnic je zajištěno občerstvení – 
kuchyně a výčep v sokolovně Alšovice, dále na kontrolách drobné občerstvení, udírna na 
kontrole v bohuňovsku
Další informace: e-mail: pulicek@volny.cz, www.dosokola.cz 
Josef Pulíček, mob.: 723 063 442, dana Pulíčková, tel.: 483 368 400, laďka Havlíčková, 
mob.: 776 490 971 
Těšíme se na Vaši účast

Pořádá Tělocvičná jednota Sokol Alšovice, Turistický oddíl 
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Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2016/2017 
proběhne v pondělí 2. května 2016 od 8.00 do 15.30 hodin

● v Mateřské škole železný brod, slunečná 327
● v Mateřské škole železný brod, stavbařů 832
● v Mateřské škole železný brod, na Vápence 766
k zápisu do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti, které dovrší 31. 8. 2016 třetí rok 
věku. Mladší děti mohou být přijaty pouze v případě volné kapacity v mateřské škole.
upozorňujeme rodiče, že v tomto termínu je nutné přihlásit i dítě, které nezačne navštěvovat 
mateřkou školu od září 2016, ale nastoupí až v průběhu školního roku.     

božena Měchurová, Fo – školství

Vážení rodiče, zápis do naší mateřské školy probíhá 2. května od 8.00 do 15.30 hodin. 
Přihlášku si můžete vytisknout na našich webových stránkách www.msnavapence.cz nebo 
si vyzvednout formulář osobně v mateřské škole – podrobné informace ohledně přijímání do 
MŠ naleznete rovněž na shora uvedených webových stránkách.

dovolujeme si vás pozvat na den otevřených dveří, který se u nás koná 12. dubna 2016 
od 8.30 do 11.30 hodin. Přijďte se seznámit s prostředím i personálem naší mateřské školy. 
společně s dětmi můžete nahlédnout do jednotlivých tříd, seznámit se s učitelkami, zúčastnit 
se vzdělávacího programu. 

Vzdělávání u nás probíhá ve dvou třídách s heterogenní skupinou dětí v průběhu celého 
dne a je plánováno s ohledem na individuální zvláštnosti dětí. Ve smíšených třídách 
vznikají přirozené skupinky dětí a to nejen podle věku, ale i podle individuálních schopností  
a podle formujících se osobností dětí. Heterogenní třída umožňuje mladším dětem učit se 
od starších a starší získávají prosociální zkušenosti v kontaktu s menšími dětmi – mohou 
je učit, pomáhat jim, naučit se respektu a ohleduplnosti. není zde tak častá nezdravá 
soutěživost. nadanější mladší děti mohou pracovat ve třídě se staršími a naopak starší 
hravější děti zažívají úspěch při plnění jednodušších úkolů s těmi mladšími a získají tak chuť 
k učení a svůj deficit tak obvykle rychle doženou. smíšené třídy mohou být výhodné také pro 
sourozence. nově příchozí tříleté děti se ve smíšené třídě lépe adaptují. Předškolním dětem 
připravujeme zvláštní program a přiměřeně obtížnější plnění úkolů, abychom je co možná 
nejlépe připravily na vstup do základní školy – prohlubujeme dovednosti v oblasti percepčně 

Zápis dětí do mateřských škol v Železném Brodě

Zápis

Den otevřených dveří

Představujeme naši mateřskou školu

ZE šKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

 Mateřská škola, Na Vápence 776, příspěvková organizace
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– motorického vývoje, cvičíme pozornost, paměť, rozvoj smyslů, mluvních dovedností atd.
Jednotlivé činnosti a aktivity přizpůsobujeme dětem a máme na zřeteli jejich věkové  
a individuální potřeby. k pravidelným aktivitám patří ranní komunikativní chvilka,  
zaměřujeme se na logopedickou prevenci (všechny naše paní učitelky mají absolvovaný 
logopedický kurz a mají oprávnění logopedický asistent). do ranního programu zařazujeme 
zdravotní cviky a další tělovýchovné aktivity. Pracujeme s dětmi individuálně, skupinově, ale 
i frontálně. spontánní a řízené aktivity jsou vyvážené, uplatňujeme více situační a prožitkové 
učení hrou, nezapomínáme na projektové a dramatické nabídky. klademe velký důraz na 
spolupráci s rodinou. Pořádáme společné akce.     
Pracujeme podle integrovaných bloků, které jsou tvořeny tak, aby zahrnovaly všechny 
vzdělávací oblasti, vycházejí z praktických životních problémů a situací, z potřeb dítěte, jsou 
zaměřeny k určitým činnostem a praktickým aktivitám. navzájem se doplňují a prolínají. 
Připravujeme prostředí a nabízíme dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat  
a porozumět sobě i všemu kolem sebe. Vedeme děti na jejich cestě za poznáním  
a probouzíme jejich zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, pomáhat a získat 
kompetence k dalšímu vzdělávání.
Těšíme se na vás. 

Jitka Jírová, ředitelka MŠ

Honzík a Terezka 
„Už jsem nechtěla, ale když mě krmí Honzík....“ 
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ZE šKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

 Základní škola školní

dne 22. 2. 2016 se konalo na naší škole 
školní kolo v recitaci. žákyně a žáci  
1.–7. tříd si připravili řadu pěkných básní, 
které prezentovali před svými spolužáky 
a před porotou. Potěšila nás letošní 
četnost recitátorů. letos se soutěžilo ve 
čtyřech kategoriích. zapojila se i děvčata 
ze sedmých tříd, která dříve úspěšně 
recitovala na prvním stupni. To nás mile 
překvapilo. z nulté kategorie (1. třída) 
do okresního kola postupuje kristýna Halamová. ocenění také získali eliška dubská  
a Vojtěch Šimek. z první kategorie (2. a 3. třída) postupují kateřina Hanková, Anna Hanková, 
natálie Hudská, Michaela zákoucká, lukáš zikmund. ocenění získal Aron Chládek. z druhé 
kategorie (4. a 5. třída) postupují do okresního kola david drda, Petr Pompa, Petr Machačka, 
kryštof Hlava. Třetí kategorii (6. a 7. třída) budou v okrese reprezentovat naši školu Anna 
sedláková, noemi skrbková a eva zajícová. Všem postupujícím blahopřejeme a přejeme 
hodně úspěchů 19. 3. 2016 v okresním kole. ostatním recitátorům děkujeme za účast  
a doufáme, že se i za rok setkáme v tak hojném počtu. děkuji paní učitelce Špundové  
a Šírové za pomoc při organizování soutěže a ředitelství školy za financování odměn pro 
žáky.  

Milena Hlubučková, třídní učitelka 2. A.

Měsíc únor byl pro nás plný zajímavého tvoření ve sVČ 
Mozaika. Pod vedením italského lektora leonarda si děti 
z družinky přišly vyrobit masopustní masky technikou 
kašírování. Připravenou hmotu z kousků rozmixovaného 
papíru a lepidla ji nanášely na tzv. kopyto a vyráběly si masky 
ve tvaru zvířátek nebo příšerek dle vlastní fantazie. Protože 
u této techniky je velmi dlouhá doba schnutí, navštívili jsme 
sVČ Mozaika ještě jednou, kdy si děti masky nabarvily, 
upravily a společně se vyfotily. děkujeme ředitelce sVČ 
Mozaika paní evě rydvalové a leonardovi za pozvání  
a trpělivost při tvoření masopustních masek. už teď se těšíme 
se na další společnou akci.

dana Maršinská, lenka klimtová, Štěpánka Winterová, vychovatelky školní družiny

školní kolo v recitaci

Masopust ve SVČ Mozaika
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Ve dnech 27. 2. až 11. 3. se žáci sedmých tříd zúčastnili lyžařského kurzu v Pasekách 
nad Jizerou. Pro velký počet žáků jsme rozdělili kurz do dvou týdnů. bohužel někteří žáci 
nevyužili jedinečnou možnost k tomu, aby se naučili lyžovat a strávili krásný týden s třídním 
kolektivem na horách. Ale teď již pozitivním směrem. Po dobu kurzu se děvčata a chlapci 
naučili nové dovednosti na sjezdových i běžeckých lyžích. Výuka základů lyžování probíhala 
na sjezdovce Pizár v Pasekách nad Jizerou a na běžeckých tratích okolo rozhledny Štěpánka. 
Cílem kurzu bylo seznámení dětí s lyžemi a vytvoření pozitivního vztahu k těmto zimním 
sportům a horám obecně. Velká pochvala míří ke všem, kteří zvládli celodenní výlet na 
běžkách (jednou i 17 kilometrů členitého terénu). Pro někoho životní výkon, který možná už 
nezopakuje. Ale rádi bychom, aby naopak tento výkon nastartoval v dětech pozitivní vztah 
k tomuto krásnému zimnímu sportu, jaké běžecké lyžování bezesporu je. kromě výuky na 
svahu i ve stopě se žáci věnovali volnočasovým aktivitám, podíleli se na fungování chaty, ve 
které jsme byli ubytováni, účastnili se přednášek s lyžařskou a horskou tématikou a navštívili 
krkonošské muzeum.

 

z Pasek 
nad Jizerou 

všechny zdraví 
lufa, léňa, 

kedlubna 
a Patočka

Zš školní na lyžařském kurzu
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ZE šKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

V březnu se zŠ Školní zúčastnila, jak je již tradicí, žákovské ligy škol v atletice. V zimním 
období proběhly celkem dva závody (v listopadu 2015 a v březnu 2016) vždy pro obě 
kategorie: 6. – 7. třída a 8. – 9. třída. snažili jsme se obsadit všechny atletické disciplíny 
v plném počtu. Počítají se obě kola dohromady. V konečném pořadí škol z Jabloneckého 
okresu (navíc startuje ještě sportovní turnovská zŠ skálova) jsme obsadili v mladší kategorii 
dívek 9. místo a mladší kategorii chlapců 6. místo z deseti škol. Ve starší kategorii dívek  
5. místo a chlapci 3. místo. konkurence, především jabloneckých škol, je vysoká, jelikož 
mnoho místních dětí navštěvuje oddíly atletiky, běžeckého lyžování, sportovní třídy se 
specializací na atletiku nebo fotbal a jiné kluby se zaměřením na vrcholový sport. Chlapcům 
se těsně nepodařilo udržet druhé místo z listopadového kola a klesli i tak na pěkné třetí místo 
se ztrátou 10,5 bodu na stříbrnou pozici. Věříme, že v kompletní sestavě bychom druhou 
pozici udrželi. A také doufáme, že v letní atletické sezóně minimálně zopakujeme dosažené 
metry a sekundy. Celkové výsledky i s výkony naleznete na webových stránkách školy.
děkujeme za reprezentaci školy!

lufinka Jan, skrbková lenka

Velký úspěch na Žákovské lize škol v atletice
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 Základní škola Pelechovská

druhé pololetí školního roku na 
naší škole začalo rušně. svojí 
návštěvou nás poctila Česká 
školní inspekce. zaměřila se na 
komplexní kontrolu školy, která 
zahrnovala hodnocení výuky, 
bezpečnosti, materiálního 
vybavení, přezkoumání veškeré 
dokumentace školy, finančního 
hospodaření, personálního 
obsazení, činnosti jídelny  
a školní družiny a v neposlední 
řadě se zúčastnila zápisu 
dětí do prvního ročníku.  
s inspekční zprávou se můžete seznámit na našich stránkách www.zspelechovska.cz  
v sekci „o škole“. Celkové zhodnocení školy proběhlo za účasti pana místostarosty Ivana 
Mališe a paní boženy Měchurové a vyznělo velmi kladně. Členové ČŠI nabytá šetření 
prezentovali v samých superlativech. Toto zjištění je vysvědčením všech zaměstnanců 
školy, kterým za jejich dobře odváděnou práci děkujeme. 
Již zmíněný zápis prvňáčků proběhl tradičně za pomoci žáků čtvrté třídy. Ti byli převlečeni 
za pohádkové postavy a pomohli svým budoucím spolužáčkům zbavit se stresu při zvládání 
hravých úkolů. Poté se o jejich znalostech a dovednostech přesvědčila budoucí třídní paní 
učitelka daniela Petříčková. nastávající prvňáčci si kromě prvního seznámení se školou 
odnesli také dárečky vyrobené staršími žáky a dobroty upečené paní vychovatelkou ladou 
Palovou. Jejich druhým setkáním se školou pak bude v letošním školním roce tzv. „Školička“. 
Při několika setkáních se společnou prací sžijí s novým prostředím i budoucí paní učitelkou  
a novými spolužáky.  Vyzkouší si činnosti, které jim ulehčí zahájení školní docházky.
nelze si také nevšimnout, že naše škola „prohlédla“. během jarních prázdnin byly 
totiž vykáceny již vyžilé stromy (převážně topoly). svým vzrůstem a zdravotním stavem 
nevyhovovaly stávajícím podmínkám. během měsíce dubna dojde k vysázení aleje 14 kusů 
hlohu. Alej povede od hlavní silnice až k brance venkovního hřiště. na výsadbě se budou 
podílet žáci i učitelé školy.
za pozornost stojí rozhodnutí vedení školy navázat na 2. stupni na již praktikovaný způsob 
výuky matematiky na 1. stupni podle prof. Hejného. od nového školního roku budou žáci 
páté třídy pokračovat v této na 1. stupni ověřené metodě. do čtyř let bychom měli realizovat 
tento způsob vyučování matematiky ve všech ročnících.

krásné jarní dny přeje Tomáš Hartl, 
zástupce ředitele

Novinky ze Zš Pelechovská

Zápis do 1. třídy Zš 
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

ZE šKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

 Základní umělecká škola Železný Brod

ŽáKOVSKÉ MATINÉ 
úterý 5. dubna od 17 hodin

Budova radnice – městská obřadní síň
Malý školní koncert pro začínající i pro pokročilé žáky v komorním prostředí městské obřadní 
síně zprostředkuje rodičům, příbuzným, známým, kamarádům, ale i veřejnosti co nového se 
malí umělci naučili a zvládli.

Pořádá Základní umělecká škola Železný Brod

KONCERT UČITELŮ  
úterý 12. dubna od 18 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Přijďte s námi oslavit den učitelů a poslechnout si nové mladé perspektivní pedagogy. 
Představí se vám současní pedagogové i úspěšní absolventi naší zuŠ.

Pořádá Základní umělecká škola Železný Brod

Mgr. eva lédlová, ředitelka

V sobotu 3. září 2016 se uskuteční jednodenní autobusový zájezd za historickými památkami 
města Vlašim, na vrch blaník a na hrad Český Šternberk. odjezd autobusu z Hrubé Horky  
v 7 hodin, ze železného brodu (Malé náměstí) v 7.15 hodin. Cena zájezdu 250 kč. 
V sobotu 19. listopadu 2016 se uskuteční zájezd na výpravný muzikál s názvem „Ať žijí 
duchové“ do divadla kongresové centrum Praha. odjezd ze železného brodu ve 14 hodin. 

MS ČČK Hrubá Horka informuje
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

základní organizace Českého zahrádkářského svazu v železném brodě srdečně zve 
všechny zájemce na praktickou instruktáž o řezu a roubování ovocných stromů, která se 
uskuteční v úterý 19. 4. 2016 od 17 hodin v zahrádkových osadách zálesí I a II (5 minut 
chůze od areálu Technických služeb). Instruktáž bude probíhat pod vedením zkušených 
instruktorů, rovněž bude připraven omezený počet roubovacího materiálu.

Ivan Mališ, předseda zo Čzs železný brod

Akce na duben
 1. 4. noc s Andersenem (spolupráce s Městskou knihovnou železný brod)
 2. 4. Výlet za keškami
  Vydávání rybářských povolenek
 9. 4. Vydávání rybářských povolenek
 15. 4. Jarní spaní
 16. 4. Výlet do Polska
 16.–17. 4. soutěž zlatá včela
 23. 4. závody rybářů – stará voda
 24. 4. Probouzení skřítků – pohádková stezka – průběžný start od sVČ Mozaika 
  od 9–10 hodin, cestou na Černickou skálu budou mít pohádkové bytosti 
  připravené úkoly pro děti, v cíli se budou opékat vuřty a zahrají kapelníci 
 29. 4. Čarodějnické spaní

Připravujeme na květen:
 1. 5. Tradiční sjezd Jizery
  Automodeláři – závody
 8. 5. Pochod Ještěd – kozákov 41. ročník (trasy 15, 25 a 50 km)

eva rydvalová, ředitelka

Instruktáž o řezu a roubování ovocných stromů

Středisko volného času Mozaika

Cena vstupenky 790 kč, cena dopravy 210 kč. 
Přihlášky na obě dvě akce neprodleně na mob.: 775 295 931. srdečně Vás všechny zveme.  

Marie Šírková, Ms ČČk Hrubá Horka
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

ČČK Železný Brod pořádá ve dnech pátek 29. dubna (15–17 hodin) a v sobotu  
30. dubna (9–11 hodin) sbírku šatstva pro humanitární účely. Sbírka se uskuteční  
v budově Internátu na Poříčí (1. patro).

V letošním roce vybíráme: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, 
dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony látky  
(min. 1 m2), domácí potřeby (bílé a černé nádobí, skleničky), vatové  
i péřové přikrývky, polštáře, deky, spacáky, spárovanou obuv, hračky.
Vše bude sloužit dalším lidem, proto prosíme, darujte pouze čisté  
a nepoškozené věci. děkujeme.

ludmila Fidlerová

během měsíce března došlo k výměně telefonní ústředny a následně ke změně telefonních 
čísel. nová telefonní čísla jsou: podatelna tel.: 483 339 706 a spojovatelka tel.: 483 339 701.

senioři dPs chtějí touto cestou poděkovat vedení města železný brod – starostovi  
Mgr. Františku lufinkovi, místostarostovi Mgr. Ivanu Mališovi, vedoucí sociálního odboru  
bc. evě saskové a sekretářce starosty Ing. Jitce kolové za jejich navštěvy domů  
s pečovatelskou službou v železném brodě a ve bzí dne 8. 3. 2016. Poprvé se tak vedení 
města zúčastnilo oslav Mdž a darovalo každé seniorce k svátku žen květinu – červený 
karafiát. V dPs ve bzí pak proběhla oslava v přátelském posezení u kávy a s menším 

Sbírka šatstva pro humanitární účely

FÚ pro Liberecký kraj, ÚzP v Železném Brodě informuje

Poděkování k oslavám MDŽ

SÍLA ŽENY – PŘEDNášKA 
čtvrtek 7. dubna od 19–21 hodin

SVČ Mozaika Železný Brod
síla ženy, znamená být si vědoma sama sebe. znát své pocity, propojit se se všemi částmi 
svého těla a žít ve svém těle. zakořenit se a nechat energii růst, tak abychom mohly být plně 
přítomny života.
budeme si povídat o tom, co je naším nejcennějším pokladem, jak ho v sobě ukrýváme, jaké 
vytváříme vzorce chování, abychom se na nevědomé úrovni k tomuto pokladu nedostaly. 
Povíme si také něco o vztahu sama k sobě, jak milovat a neztratit sama sebe. rozpomeneme 
se na to, co k ženě patří a co jí je dávno známé. Průvodce: Prema Jivan. Přihlášky nejpozději 
do 7. 4. do 14 hodin. 

Vstupné: 120 Kč
Pořádá Studio Life Turnov
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osTaTní

„Jak by ses zachoval ty, já …“
Před několika dny ráno zvoní můj mobil. „Pane, nepostrádáte černou kabelu, červeně 
orámovanou? našli jsme ji pod vaším autem, koukal popruh.“ Vrhám pohled na prázdný 
věšák, hlavou probíhá myšlenka na úplnou tragédii. Všechny možné i nemožné doklady: 
občanka, řidičák, techničák, zTP, VzP, potvrzení o zaplacení, adresář, klíče náhradní 
od domu, auta, bankovní karta včetně „dobře“ schovaného pinu a 460 kč, což v období 
před termínem výplaty důchodů bývá někdy velikým majetkem! Vzápětí zvonek od dveří. 
otevírám celý zničený, ale s nadějí. A hle, světe div se! donáška ztracených věcí až do 
domu! Prohlížím jejího autora. nějak povědomá tvář. Ano, to je přeci ten instalatér z domovní 
správy, co při stěhování montoval odpad sektorky. Jeho mohutný, pohledný knír. Ano, to je 
on, ale jméno neznám! Vysílám pomalu uslzené díky a pídím se po jménu. Marně, jen slyším 
ještě ve výtahu jeho doznívající „není zač, pane, není zač!“ Je, pane, je! dodatečně zjišťuji 
jeho jméno. Pan Miloslav kužel. Ještě jednou pane tímto způsobem, alespoň tímto můj 
velký, upřímný dík! Vím, že se žel mezi čtenáři najde i ten, který „závistivě“ jako nechybující 
moralista řekne: „To je toho, odevzdal, no a co?“ Tomuto samospravedlivému odpovím 
otázkou: „Jak by ses zachoval ty, … já ..., my …? Ale upřímně!“ 

Jan kola

děkuji spolku zdravotně postižených železný brod za finanční dar a všem občanům našeho 
města za sběr víček z PeT lahví. Finanční dar a hotovost za víčka budou využity na léčbu 
naší barunky. 

ludmila neoproudová, babička

Otevřený dopis vděčného invalidy

Poděkování 

občerstvením, které pro své milé hosty připravila mužská část seniorů. děkujeme a těšíme 
se na společné setkání opět za rok.

bc. růžena bělochová, za seniory dPs
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osTaTní

Před sto lety se dne 4. dubna v Úpici u Trutnova narodil malíř Miloslav Janků, jehož život  
i tvorba jsou se železným brodem spojeny. V letech 1931–34 studoval na železnobrodské 
sklářské škole v oddělení malby na sklo u zdeňka Juny a ve studiu dále pokračoval na 
pražské uměleckoprůmyslové škole v ateliéru Františka kysely. Po ukončení studia se do 
železného brodu a sklářské školy vrátil, aby nastoupil na místo svého někdejšího učitele 
zdeňka Juny, který ze školy odešel. oddělení malby na sklo vedl Janků až do roku 1951, 
kdy musel z politických důvodů odejít. V letech 1956–76 byl zaměstnán jako výtvarník  
v podniku železnobrodské sklo, kde navrhoval nejprve malované sklo a později figurky  
a hutně tvarované plastiky. Více než jeho tvorba sklářská je veřejnosti známo jeho malířské 
a grafické dílo, kterému se věnoval paralelně se sklářskou tvorbou celý svůj život. Miloslav 
Janků zemřel v železném brodě 27. května 1994. 
V Muzeum a Pojizerské galerii semily probíhá do 10. 4. 2016 výstava k příležitosti výročí 
tohoto umělce.

Petra Hejralová

barokní socha, která byla původně umístěna v Jirchářské 
ulici (u svatých) byla po restaurování Mojmírem Preclíkem 
a Jiřím radou přenesena na nové místo. koho socha, která 
je nyní umístěna v areálu běliště zobrazuje? 

Vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na koncert 
Hlasy přírody v barokní hudbě.

Odpovědi odevzdávejte v TIC Železný Brod nejpozději 
do 10. 4. 2016. 

Správná odpověď březnové hádanky: Autorem návrhu 
podle, kterého se realizoval obraz „láska“ je pedagog 
sklářské školy zdeněk Juna. Výhercem katalogu sbírky skla 
a bižuterie Městského muzea je Jaroslav žižka. Gratulujeme. 

Miloslav Janků (1916–1994)

 Jubileum měsíce
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inzerce

 Podmínky inzerce 

• níže uvedené ceny jsou vč. dPH
• sleva od prvního opakování inzerátu v kalendářním roce činí 5 % 
• kontakt: 483 333 999, zpravodaj@zelbrod.cz
Inzerce řádková
• pouze pro fyzické osoby
• cena 1,5 kč / znak (včetně mezer)
Obrázek k řádkové inzerci
• cena 50 kč / ks

Inzerce plošná
černobílá barevná obálka

uvnitř vnitřní str. zadní str.

62 × 44 mm (1/8 str.) 400 kč 700 kč 1 000 kč

62 × 90 mm (1/4 str.) 700 kč 1 100 kč 1 500 kč

128 × 90 mm (1/2 str.) 1 200 kč 1 800 kč 2 400 kč

128 × 183 mm (1 str.) 2 000 kč 2 800 kč 3 600 kč

– platnost od 1. 1. 2015

REALITNÍ SLUŽBY SMRŽOVKA
NABÍZÍME: PRODEJ, PRONáJEM A VÝKUPY. 

ZAJIšŤUJEME: ODHAD, PRáVNÍ SERVIS, INZERCI NA 33 SERVECH, PŘEPISY, 
DEPOZIT PENěZ, VYPLáCENÍ EXEKUCÍ A MNOHO DALšÍ. 

MOB.: 776 598 902

HLEDáM BYT 
VE SMRŽOVCE, V TANVALDU, LUČANECH, DESNÉ A ŽELEZNÉM BRODě. 

EXEKUCE NEVADÍ (VYPLATÍM). 
VOLEJTE MOB.: 775 651 143. 

REALITKY NEVOLAT!

KOUPÍM DŮM NEBO CHALUPU 
VE SMRŽOVCE, V TANVALDU, LUČANECH, DESNÉ A ŽELEZNÉM BRODě. 

ZáSTAVA A EXEKUCE NEVADÍ. 
MOB.: 724 950 817. 

REALITNÍ KANCELáŘE, PROSÍM, NEVOLEJTE, DěKUJI.
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inzerce

PRODEJ SLEPIČEK Drůbež Červený Hrádek
opět prodává slepičky snáškových plemen 

Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách
stáří 14–19 týdnů, cena 149–180 kč/ks
Prodej se uskuteční 28. února 2016

Železný Brod u autobus. nádraží 
v 16.30 hodin

Při prodeji slepiček výkup králičích kožek,
cena dle poptávky

Informace po–pá 9–16 hodin 
telefon 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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