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vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
na začátku února zastupitelstvo města schválilo jednomyslně jeden z nejdůležitějších 
dokumentů pro rok 2017, který má dopad na dění a vzhled železného brodu. Je jím rozpočet 
města. Pojďme se spolu na městské finance podívat trochu podrobněji.
na straně příjmů jsou jednoznačně nejvyšší položkou daňové příjmy. Přejme si, aby si 
hospodářství České republiky udržovalo současnou výkonnost včetně lepšího výběru daní. 
relativně vysoké příjmy bytového podniku budou použity na opravy a údržbu bytového 
fondu a případné spolufinancování přestavby jednoho z domů poříčské dělnické kolonie na 
sociální byty. Máme také radost z toho, že očekáváme vyšší příjem u pronájmu sokolovny 
vzhledem k zájmu o ubytování v rekonstruované první části ubytovny. 
z hlediska výdajů lze rozpočet považovat za velmi rozmanitý. nutno podotknout, že některé 
akce budou realizovány pouze v případě získání dotace. Přesto město musí mít dopředu 
přichystané peníze na tzv. předfinancování, což znamená, že celou akci zaplatí ze svého 
a až po závěrečném vyúčtování obdrží schválenou dotaci. To platí například pro sanaci 
budovy exathermu v hodnotě 15 mil. kč. stejným způsobem se bude postupovat v případě 
výměny palubovky ve sportovní hale, kde se počítá s částkou 5 mil. kč a se sanací skládky 
na Pěnčíně, která by měla stát 9,5 mil. kč.
nemalá částka jde do městské infrastruktury. na opravy a údržbu místních komunikací je 
plánováno necelých 5 mil. kč, přibližně stejná částka bude vynaložena na správu chodníků, 
parkovišť apod. Přes 4 mil. kč bude investováno do veřejného osvětlení. A 1 mil. kč si 
vyžádají opravy a údržba místního rozhlasu. Vysokou částku kolem 9 mil. kč pak „spolkne“ 
nakládání s odpady, ať už se jedná o svoz různých druhů odpadu nebo další etapu 
rekonstrukce sběrného dvora či nákup kompostérů pro domácnosti. Výdaje rovněž počítají 
s financemi vloženými do péče o veřejnou zeleň včetně provozu a údržby hřbitovů nebo 
revitalizace Panské zahrady. To vše bezmála za 5 mil. kč.  
nelze na tomto místě vyjmenovat všechny položky na straně výdajů. občané se s nimi 
mohou seznámit na webových stránkách města, kde je rozpočet uveřejněn. Přesto bychom 
na závěr chtěli ubezpečit, že rozpočet pamatuje také na kulturní, sportovní, sociální  
a spolkovou činnost ve městě, ať už formou přímých investic nebo hrazení provozních 
nákladů až po městské dotace.

Nezapomeňte, že čerpání rozpočtu města můžete sledovat pomocí tzv. rozklikávacího 
rozpočtu. Nahlédnout do něj lze na webu města www.zeleznybrod.cz v sekci Občan/
Dokumenty/Rozpočet.

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

úvODní slOvO
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raDnice inFOrmUJe

Usnesení rady města Železný brod z 37. zasedání 
konaného dne 16. 1. 2017 
rada města Železný brod po projednání
schvaluje program 37. schůze rady města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 36. schůze rady města železný brod
odkládá uzavření smlouvy o zajištění bankovních platebních a souvisejících služeb  
s Českou spořitelnou, a. s. se sídlem olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČo 45244782 
a ukládá prověřit snížení paušálního poplatku za služby 
doporučuje zM schválit předložené úpravy dotačních programů města pro rok 2017 se 
změnou v bodě f) 
schvaluje dodatek smlouvy č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu – přidání 
oM ve bzí 135 se společností synergy solution s. r. o. se sídlem slovenská 2868/33 a, 733 
01 Hranice, karviná 
souhlasí se změnou rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci rPs – železný brod, 
Jiráskovo nábřeží – 3. etapa, u které dochází k posunu termínu předložení dokumentace  
k závěrečnému vyhodnocení akce na 30. 6. 2017 
schvaluje Program prevence kriminality na rok 2017 a souhlasí se žádostí (vč. příloh) 
a jejím podáním v rámci Programu prevence kriminality 2017 na pořízení Městského 
kamerového dohlížecího systému 
souhlasí s podpisem smlouvy s panem l. Hypšem, lipová 285, 407 21 Česká kamenice, 
IČo 72010801, jejímž předmětem je výměna oken na objektu čp. 29 ve Štefánikově ulici  
v železném brodě (tzv. Teprovsko) za cenu 162 262,21 kč bez dPH 
schvaluje přijetí finančního daru ve výši 2 000 kč od firmy TFnet s. r. o., IČo 25471996 do 
rozpočtu základní školy železný brod, Pelechovská 800, IČo 70694982, finanční prostředky 
budou použity jako odměna pro tři vítězné třídy projektu „Vytvoř návrh PF 2017 pro TFnet  
a vyhraj pro svoji třídu příspěvek na školní výlet“ 
jmenuje nového člena komise pro vzhled města – nikolu schovánkovou
povoluje rally bohemia 2017 v rozsahu žádosti a její mapové přílohy 
schvaluje zachování výše nájmu 10 000 kč měsíčně prostoru pro podnikání v budově  
s čp. 500, ul. Masarykova, železný brod, která je součástí pozemku pč. 785 v k. ú. železný 
brod a schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání  
v čp. 500 mezi Městem železný brod, IČo 00262633 a M. bernatem, IČo 75990997  
k 1. 2. 2017 
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pozemek pč. 609 a stavbu občanské vybavenosti 
bez čp., která je součástí st. pč. 137, vše v k. ú. střevelná, na 5 let, od 1. 2. 2017 a schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku pč. 609 a stavby občanské 
vybavenosti bez čp., která je součástí st. pč. 137, vše v k. ú. střevelná, který je uzavřen mezi 
Městem železný brod, IČo 00262633 a spolkem střevelná, IČo 26999102 
schvaluje výpověď nájemní smlouvy z roku 2013 na pronájem prostoru pro podnikání v části 
čp. 823, která je součástí pozemku pč. 769/4 a části stavby pro výrobu a skladování, která 
je součástí pozemku pč. 770/1, vše v k. ú. železný brod, nájemní smlouva je uzavřena mezi 
Městem železný brod, IČo 00262633 a p. karlem Večerníkem, IČo 15687155, výpovědní 
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lhůta je v souladu s čl. III, odst. 8 – tři měsíce a schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy  
z roku 2013 na pronájem prostoru pro podnikání v části čp. 823, která je součástí pozemku 
pč. 769/4 v k. ú. železný brod, nájemní smlouva je uzavřena mezi Městem železný brod, 
IČo 00262633 a p. karlem Večerníkem, IČo 15687155 
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v čp. 75 – část obce Jirkov, obec železný brod 
pro konání akce Hasičský ples dne 11. 2. 2017 za cenu 1 200 kč vč. dPH, akci pořádá sdH 
Jirkov, IČo 64668011 a schvaluje uzavření nájemní smlouvy pro pronájem prostoru pro 
podnikání v čp. 75 – část obce Jirkov mezi Městem železný brod, IČo 00262633 a sdH 
Jirkov, IČo 64668011, zastoupeným starostou Františkem Šilhánem 
schvaluje pronájem prostoru k podnikání v budově čp. 500 – ul. Masarykova, která je 
součástí pozemku pč. 785 v k. ú. železný brod za účelem pořádání prodejních akcí pro 
veřejnost firmě s-textil s. r. o., budyšínská 381/26, Praha 8, IČo 27645657, výše nájemného 
je stanovena na 500 kč/hod. (osvobozeno od dPH) a schvaluje uzavření smlouvy  
o pronájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi Městem železný brod, IČo 00262633  
a firmou s-textil s. r. o., IČo 27645657 
schvaluje pronájem prostoru k podnikání v čp. 494 v nádražní ul. v železném brodě paní 
Miroslavě buriánové, bytem železný brod
schvaluje pronájem prostoru k podnikání v čp. 494/1 v nádražní ul. v železném brodě paní 
Janě Šavrdové, bytem železný brod 
schvaluje záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v čp. 357 Masarykova, železný 
brod (provozovna pizzerie) 
schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemku pč. 807/1 a 3280 v k. ú. železný brod 
pro Čez distribuce a. s., IČo 24729035 s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na 
základě licence č. 121015583 ve smyslu: na dotčené nemovitosti umístit, zřídit, provozovat, 
opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy a schvaluje 
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  
a smlouvy o právu stavby č. IV-12-4014850/Vb1, Jn, žel. brod, Jirás. nábřeží pč. 807/1 – 
knn mezi Městem železný brod, IČo 00262633 a Čez distribuce, a. s., IČo 24729035
souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu Štefánikova 879 a nábřeží obránců 
míru 570, železný brod 
schvaluje udělení výjimky ze směrnice města železného brodu pro přidělování  
a pronajímání bytů ve vlastnictví města dle čl. 7, bod 4 písm. b) a souhlasí s přihlášením do 
výběrového řízení přidělování bytů obálkovou metodou 

Usnesení zastupitelstva města Železný brod ze 17. zasedání 
konaného dne 6. 2. 2017
zastupitelstvo města Železný brod po projednání 
schvaluje program 17. zasedání zastupitelstva města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z 16. zasedání zastupitelstva města  
železný brod konaného dne 5. 12. 2016
schvaluje rozpočet města železný brod na rok 2017 a schvaluje závazné ukazatele rozpočtu 
v členění dle předloženého a zveřejněného materiálu „návrh rozpočtu města železný brod 
na rok 2017“ 

4



Usnesení rady města Železný brod z 38. zasedání 
konaného dne 13. 2. 2017 
rada města Železný brod po projednání
schvaluje program 38. schůze rady města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 37. schůze rady města železný brod
schvaluje připojení města železný brod k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením 
tibetské vlajky v pátek 10. 3. na budovu Městského úřadu v železném brodě 
revokuje usnesení č. 61/08 z 20. zasedání rady města železný brod ze dne 21. 2. 2008  
a odnímá tak poskytování částky 1 500 kč divadelnímu souboru železnobrodských ochotníků 
za každé představení v Městském divadle železný brod 
schvaluje pro ds Tyl železný brod a studio Hamlet železný brod rozdělení vstupného 
za každé odehrané představení v Městském divadle železný brod tak, že jedna polovina 
částky z vybraného vstupného náleží výše jmenovanému příslušnému divadelnímu souboru, 
hrajícímu představení nebo pořádajícímu divadelní přehlídku a jedna polovina částky  
z vybraného vstupného je příjmem Města železný brod, současně stanovuje minimální 
částku 50 kč za vstupenku za dospělého diváka 
souhlasí s převodem MIX pultu sound Craft M 12 příspěvkové organizaci zUŠ železný 
brod, která jej využije ke své činnosti
schvaluje výsledky veřejné zakázky v nadlimitním režimu na „odstranění odpadů  
z nelegálního skladu Pěnčín“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem AVe Cz odpadové 
hospodářství s. r. o., IČo 493 56 089 za cenu 2 805 990 kč bez dPH 
schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 330/36r/2016 mezi Městem železný brod  
a společností Technické služby města železného brodu, s. r. o., IČo 27260887, kterým se 
prodlužuje termín realizace do 30. 4. 2017 
bere na vědomí zpracování a projednání návrhu obnovy zeleně v areálu zŠ Školní 700, 
železný brod

souhlasí s provedením rozpočtových opatření č. 7 za rok 2016 a souhlasí s provedením 
rozpočtových opatření č. 1 za rok 2017 
schvaluje dotační programy města železný brod na rok 2017: Program podpory sociálních 
služeb v ž. brodě na rok 2017, Program podpory sportu a tělovýchovné činnosti v ž. brodě 
na rok 2017 a Program podpory kultury, činnosti spolků v ž. brodě a podpory organizací 
nabízejících volnočasové aktivity mládeže v ž. brodě na rok 2017 za účelem čerpání dotací 
z těchto programů 
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o stanovení kratší doby nočního klidu 
souhlasí se smlouvou o spolupráci při odstranění odpadů z nelegálního skladu Pěnčín 
č. olP/4767/2016, jejímiž partnery jsou liberecký kraj, IČo 70891508, obec Pěnčín,  
IČo 00262501, Josef Pulíček, IČo 43247237 a Město železný brod, IČo 00262633 
bere na vědomí architektonickou studii plánované rekonstrukce obřadní místnosti
schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 3296/2 o výměře 88 m2 v k. ú. železný brod  
z majetku lb kraje do majetku Města železný brod, IČo 00262633 
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ukládá odboru územního plánování a regionálního rozvoje podání žádosti o pokácení 
dřevin, pokácení dřevin a realizaci výsadby centrální aleje v jarních měsících roku 2017 
bere na vědomí zápisy z redakční rady ze dne 14. 12. 2016 a 12. 1. 2017 
schvaluje zachování cen roku 2016 pro rok 2017 u pronájmu pozemků dle seznamu 
předloženého finančním odborem, a to s účinností od 1. 1. 2017 
schvaluje ukončení dohody o výpůjčce sklepních prostor uzavřené mezi Městem železný 
brod a panem oldřichem Mackem, ke dni 30. 6. 2017 
souhlasí s ukončením nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem železný brod a paní Janou 
řezáčovou, týkající se pronájmu prostor v divadelním klubu 
bere na vědomí zprávu z jednání bytové komise ze dne 3. 2. 2017 
schvaluje přidělení bytu č. 61 o velikosti 1+3, Vaněčkova 407, železný brod, nájemné je 
stanoveno na 81 kč/m2, náhradníkem je žadatel s výší nájmu 68 kč/m2

schvaluje přidělení bytu č. 19 o velikosti 1+2, Vaněčkova 408, železný brod, nájemné je 
stanoveno na 67 kč/m2, náhradníkem je žadatel s výší nájmu 60 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti 1+1, Vaněčkova 341, železný brod, nájemné je 
stanoveno na 72 kč/m2, náhradníkem je žadatel s výší nájmu 54 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 49 o velikosti 1+2, Jiráskovo nábřeží 717, železný brod, nájemné 
je stanoveno na 86 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 27 o velikosti 1+1, Jiráskovo nábřeží 717, železný brod, nájemné 
je stanoveno na 58 kč/m2, náhradníkem je žadatel s výší nájmu 54 kč/m2

schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+1, Příčná 328, železný brod, nájemné je stanoveno 
na 53 kč/m2

schvaluje přidělení bytu č. 40 v dPs železný brod 
souhlasí z důvodů havarijního stavu s výměnou bytu č. 60 o velikosti 1+2 z čp. 755 na Vápence 
v železném brodě do bytu č. 29 o vel. 1+2 na Jiráskovo nábřeží čp. 714 v železném brodě 
doporučuje vést jednání k ukončení smlouvy s dodavatelem stavby MIrAs stavitelství  
a sanace, IČo 263 85759, kterou připraví advokátní kancelář spolak na základě podkladů 
soudního znalce 

výběrové řízení – úředník odboru dopravy pro registr vozidel
Tajemník Městského úřadu železný brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici úředníka 
registru vozidel. Pracovní poměr na dobu určitou – zástup po dobu mateřské a rodičovské 
dovolené. 
rozsah pracovní doby 40 hodin týdně (plný úvazek). 
Předpokládané datum nástupu: 1. 5. 2017 (dle dohody). 
Platové zařazení: 9. platová třída (základní plat dle příslušného platového stupně 15 780 Kč 
až 23 730 Kč měsíčně). 
Předpoklady, požadavky a další informace naleznete na úřední desce 
nebo www.zeleznybrod.cz. 
lhůta pro podání přihlášek: 7. 3. 2017 do 12.00 hodin. 
bližší informace k náplni práce vám poskytne vedoucí odboru dopravy Mgr. Jiří Horušický 
(tel.: 483 333 971, j.horusicky@zelbrod.cz). 

Josef Haas, tajemník
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mladí fotografují památky

ankety: Trávníky a lávka

Železnobrodský magazín

sdružení historických sídel Čech, Moravy a slezska, jehož členem je také železný brod, 
vyhlašuje tradiční soutěž „Mladí fotografují památky“, kterou garantuje rada evropy. soutěž 
je určena pro mladé lidi do 21 let. Podrobnosti o soutěži včetně technických podmínek lze 
získat na webových stránkách www.historickasidla.cz. Uzávěrka soutěže je 19. 3. 2017. 
Vítězové národního kola soutěže budou vyhlášeni v dubnu 2017 na Pražském hradě  
u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel a současně postupují do mezinárodní 
soutěže.

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta města

Vážení spoluobčané,
v minulém zpravodaji jsme vás informovali o plánované opravě povrchů komunikací v části 
Trávníky. důvodem je stav komunikací, který je po několika předchozích zásazích poměrně 
neutěšený, mnohé komunikace jsou „přeplátované“, nerovné a nedůstojné pro historickou 
část města. bylo vytvořeno několik návrhů, které byly projednány např. i v komisi pro vzhled 
města. Jednotlivé návrhy byly porovnány, byly vyznačeny ulice, kde je všeobecná shoda 
(ty budou řešeny v souladu s návrhy) a ulice, kde došlo k rozdílům, u těch chceme oslovit  
i vás, občany našeho města, kteří v železném brodě žijete. Ulice, u kterých nemáme shodu, 
jsou zejména v centrální části Trávníků. V únorovém zpravodaji byla otištěna anketa se 
zákresy jednotlivých úseků. Tuto anketu můžete stále vyplnit, nejpozději však do 31. 3. 2017 
a můžete ji odevzdat v uvedeném termínu v TIC železný brod. lze také vyplnit formulář na 
internetových stránkách města (http://www.zeleznybrod.cz/cz/rozvoj-mesta/travniky/).
V tomto vydání zpravodaje nalezte další anketu, tentokrát zaměřenou na lávku, která spojuje 
břehy Jizery v místě u sVČ Mozaika a tenisových kurtů. Tuto anketu můžete papírově 
odevzdat na TIC až do 19. 4. 2017, elektronicky je opět přístupná na internetových stránkách 
města, v části rozvoj města.
Podrobné informace k výše uvedeným anketám získáte na odboru územního plánování  
a regionálního rozvoje. 
Předem děkujeme všem za vyplnění anketních lístků.

Martin řehák, vedoucí oÚP a rr

od nového roku televize rtm+ pravidelně vysílá zpravodajství 
ze železného brodu. Pokud vás tyto informace zajímají, 
sledujte její vysílání v televizi nebo prostřednictvím youtube 
kanálu. reportáže budeme průběžně sdílet i na našem 
fcb / Město železný brod, kde pravidelně vkládáme další 
důležité zprávy z radnice. Chcete-li dostávat tyto informace, 
označte naši stránku jako „To se mi líbí“.

Ing. Jitka kolová, sekretariát starosty
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hejtmanský den v Železném brodě
Hejtman Martin Půta navštívil ve čtvrtek 2. února v rámci svého cestování po městech kraje 
i železný brod. Celý den započal ranním přivítáním na radnici, a poté už za doprovodu 
vedení města následovala první prohlídka na zŠ Školní. zde pan hejtman mohl zhodnotit 
vybavenost učeben a pohovořit se žáky i učiteli. Ve výstavním prostoru J. brychtové  
a s. libenského byly k vidění skvostné tavené plastiky, přičemž pana hejtmana zaujaly 
křišťálové lustry dříve zdobící Hotel Praha a jejich možné budoucí využití v nové budově 
evropského domu v liberci. Program pokračoval návštěvou sklářské školy, kde byla  
v nedávné době vyměněna všechna okna a začíná se přestavovat školní obchod. Pan 
hejtman byl potěšen stavebním i finančním výsledkem rekonstrukce a podpořil plánovaný 
koncept nových vitrín. Pokračovalo se v budově domova mládeže, jelikož by zde město mělo 
ve spolupráci s krajem v roce 2018 provést sdruženou investici ve výši více jak 45 mil. kč  
a přestěhovat do těchto prostor základní uměleckou školu. 
oběd v Hotelu Veselý proběhl spolu se starosty orP železný brod a diskuze se zaměřovala 
především na opravy místní infrastruktury. zázemí své firmy představila panu hejtmanovi 
rodina Halamových, která historicky utvářela tradici sklářské výroby ve městě. Před 
závěrečnou besedou s občany o aktuálním dění v libereckém kraji proběhla ještě prohlídka 
Městské galerie Vl. rady. zde byl představen projekt partnerství měst nesoucích ve svém 
názvu „brod“, který stojí na pilíři fotografické soutěže. Jako dar od starosty obdržel pan 
hejtman dílo Agnieszky leśniak-banasiak, které vzniklo v rámci mezinárodního sklářského 

sympozia – lsd 2014. Ve výběru daru je 
skryto symbolické poděkování za podporu 
festivalu skleněné městečko, který se 
každoročně koná pod hejtmanskou 
záštitou a rovněž je krajem i finančně 
dotován.
závěrem je na místě poděkovat panu 
hejtmanovi za návštěvu a za upřímný 
zájem o dění v našem městě.

město má svůj youtube kanál
od února 2017 přináší radnice veřejnosti komfortnější přehrávání záznamu ze zasedání 
zastupitelstva prostřednictvím youtube kanálu. Přístup k záznamu zůstává stejný – přes 
odkaz na webových stránkách města budete přesměrováni na přehrávání aktuálního 
záznamu. Podle nastavených pravidel bude nahrávka k dispozici vždy od zpracování 
záznamu posledního konaného zastupitelstva do zpracování záznamu dalšího zasedání.
Pokud s námi chcete být neustále ve spojení, doporučujeme kanál „Město železný brod“ 
odebírat. Průběžně zde budeme přidávat další videa, týkající se života v našem městě.

Ing. Jitka kolová, sekretariát starosty
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městské dotační programy vyhlášeny

Dotace poskytnuté v roce 2016 církvím

Dotace poskytnuté v roce 2016 na podporu kultury a činnosti spolků

zastupitelstvo města železný brod na svém 17. zasedání dne 6. 2. schválilo znění 
následujících dotačních programů za účelem čerpání dotací z těchto programů: Program 
podpory sociálních služeb v železném brodě na rok 2017, Program podpory sportu  
a tělovýchovné činnosti v železném brodě na rok 2017 a Program podpory kultury, činnosti 
spolků v železném brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže  
v železném brodě na rok 2017.
Jednotlivé programy včetně formuláře žádosti, formuláře veřejnoprávní smlouvy a formuláře 
závěrečného vyúčtování přidělené dotace lze nalézt na: www.zeleznybrod.cz/občan/ 
okumenty/Formuláře.
současně upozorňujeme, že ve dnech 9.–22. 3. 2017 je 1. termín příjmu žádostí o dotaci 
pro všechny vyhlášené programy. žádosti se podávají přes podatelnu města. Jakékoliv 
otázky spojené s touto problematikou je možno osobně, telefonicky nebo e-mailovou poštou 
kdykoliv konzultovat s místostarostou města nebo vedoucí finančního odboru. 

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta města

ochranovský sbor při ČCe v železném brodě 
– obnova střešního pláště kaple Jednoty bratrské v železném brodě  49 900    
římskokatolická farnost bzí 
– restaurování bočního oltáře Panny Marie kostela nejsvětější Trojice ve bzí  24 773    
římskokatolická farnost děkanství železný brod 
– oprava střechy kostela sv. Jakuba v železném brodě  9 935    
římskokatolická farnost děkanství železný brod 
– Výměna kotle na faře v železném brodě  34 322    
římskokatolická farnost děkanství železný brod 
– nákup šindele na výměnu krytiny na kostnici v železném brodě 130 970    
celkem  249 900

studio Hamlet železný brod, z. s. – shakespearovy slavnosti v železném brodě  20 000    
studio Hamlet železný brod, z. s. – noc divadel 2016  6 720    
sbor dobrovolných hasičů Jirkov – Ples sUPŠs železný brod  25 000    
Tělovýchovná jednota sokol Hrubá Horka – dětský maškarní karneval a Čepeček  8 100    
Tělovýchovná jednota sokol Hrubá Horka 
– dětské sport. odpoledne a vítání léta, oslava 115 let tělových. na Hr. Horce  11 100    

 Finanční odbor
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kamenický klub mládeže, z. s. – Celoroční provoz kamenického klubu mládeže, z. s.  12 000    
rodinné centrum Andílek z. s. – orient show IV.  4 000    
rodinné centrum Andílek z. s. – závody kočárků  3 678    
Tělocvičná jednota sokol Těpeře – 10. sportovní ples  10 800    
Tělocvičná jednota sokol Těpeře 
– Provozní náklady na činnost spolku na 1. pololetí 2016  12 000    
základní organizace Českého zahrádkářského svazu železný brod 
– řez a roubování ovocných stromů  3 640    
ds Tyl železný brod – železnobrodské divadelní hry  6 000    
občanské sdružení střevelná – Údržba hasičské zbrojnice  16 000    
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace železný brod – rybářské závody  10 000    
spolek zdravotně postižených železnobrodska 
– klubová činnost a rozšíření náplně práce v klubech  4 000    
Petr Holman 
– Čavany a yunomi, současná česká autorská dřevem pálená čajová keramika  9 776    
bzovský okrašlovací spolek 
– XI. staromilská pouť do bzí ke kostelu nejsvětější Trojice  31 600    
Tělocvičná jednota sokol žb 
– Prostředky na pořádání kulturních akcí pro děti a mládež města železný brod a okolí  18 000    
Tenisový klub železný brod, o. s. – Tenisový ples, 5. ročník  10 820    
Marie Šírková – Aktivity pořádané Ms ČČk na Hrubé Horce, kulturní a společenské 
akce – 1. pololetí 2016  3 047    
Tělocvičná jednota sokol Těpeře – rockfest Těpeře 2016  40 000    
Tomáš kesner – divadelní představení Havrane z kamene  5 200    
základní organizace Českého zahrádkářského svazu železný brod 
– náhradní díly pro zařízen moštárny  8 000    
ds Tyl železný brod – Významné životní jubileum  3 600    
sbor dobrovolných hasičů Jirkov – kulturní akce sdH Jirkov  7 168    
bzovský okrašlovací spolek – XI. Adventní koncert ve bzí  8 000    
Tělocvičná jednota sokol Těpeře 
– Provozní náklady na činnost spolku na 2. pololetí 2016  14 112    
Tělocviční jednota sokol Těpeře 
– řešení pro ozvučení kulturních a společenských akcí pořádaných TJ sokol Těpeře  8 000    
Marie Šírková – Aktivity pořádané Ms ČČk na Hrubé Horce, kulturní a společenské 
akce – 2. pololetí 2016  10 161    
rndr. ludmila Infeldová – 42. podzimní koncert a vernisáž výstavy na Poušti  6 000    
rndr. ludmila Infeldová – „koledování na Poušti“  10 349    
rndr. ludmila Infeldová – 20. obnovená svatojánská pouť na Poušti  12 682    
sH ČMs sdH Horská kamenice – loučení s létem  10 000    
Miroslav řídil – železnobrodské kovosochání   10 000    
Faking bookings o. s. – Faking Hard Music Fest 4  10 000    
Milan Macek – natočení profilového Cd kapely krásná práce  6 000    
Tělocvičná jednota sokol bzí – bzovský divadelní podzim  5 000    
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Tělocvičná jednota sokol bzí 
– koncert M. T. o. Universal Praha ve bzí u železného brodu  10 000    
kamenický klub mládeže, z. s. – oslava dětského dne 2016  3 650    
TJ Chlístov – Výstavba altánu / přístřešku u hřiště TJ Chlístov  10 000    
Tělocvičná jednota sokol Těpeře – Mikulášská besídka 2016  6 480    
Tělocvičná jednota sokol Těpeře – kreativní workshopy pro děti a mládež  6 000    
Tělocvičná jednota sokol Těpeře – odvodnění budovy sokolovny od dešťové vody  3 000    
sH ČMs sdH železný brod – soutěž dětí mateřských škol Malý soptík  7 800    
sUPŠs železný brod – Masopust 2016  16 000    
celkem 463 483

Dotace poskytnuté v roce 2016 na podporu sociálních služeb 

Dotace poskytnuté v roce 2016 
na podporu sportu a tělovýchovné činnosti v Železném brodě  

spokojený domov, o. p. s. – osobní asistence v domácím prostředí  25 000    
Compitum, z. s. – Terénní sAs pro rodiny s dětmi Compitum  10 000    
Centrum pro zdravotně postižené libereckého kraje, o. p. s.  25 000    
reP, z. s. – Poradna pro rodinu a dítě  10 000    
Fokus semily – Terapie ve Fokusu  5 000    
Compitum, z. s. – Terénní sAs pro rodiny s dětmi Compitum  10 000    
spokojený domov, o. p. s. – osobní asistence v domácím prostředí  5 000    
Most k naději – Terénní program pro lidi ohrožené drogou  20 000    
Centrum lIrA, z. ú. 
– Poskytování preventivní sociální služby raná péče ve městě železný brod  5 000    
nAdĚJe – sociální prevence – terénní program pro osoby v nepříznivé životní situaci  10 000    
spolek zdravotně postižených železnobrodska, o. s. 
– nájem nebytových prostor a služeb s ním souvisejících v r. 2016  120 000    
celkem  245 000    

Tělocvičná jednota sokol bzí – T. J. sokol bzí – úhrady energií  30 000    
Tělovýchovná jednota sokol Hrubá Horka 
– Pořízení sportovního vybavení na místo starého, dožilého  12 360    
Tělovýchovná jednota sokol Hrubá Horka 
– Úhrada provozních nákladů – elektřina a voda za 1 pol. 2016  16 000    
sbor dobrovolných hasičů Těpeře – 6. ročník bzovsko-Těpeřský pohár  5 600    
sbor dobrovolných hasičů Těpeře – zimní příprava mladých hasičů  2 190    
sbor dobrovolných hasičů Jirkov – sportovní činnost sdH Jirkov  18 517    
sH ČMs sdH bzí – dětská sportovní přilba Mannut sky Walker 2  5 600    
Tělocvičná jednota sokol železný brod – Prostředky pro TJ, oddíl stolního tenisu  10 500    
Tělocvičná jednota sokol železný brod – Prostředky pro TJ, oddíl volejbalu  17 500    
kamenický klub mládeže, z. s. 
– sportovní akce a sportovní vybavení kamenického klubu mládeže  4 200    
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Fit studio aerobiku Jany boučkové z. s. 
– závodní sezóna sportovního aerobiku, fitness a ČsH  43 000    
Fit studio aerobiku Jany boučkové z. s. – odměny trenérům projektu děti na startu  24 000    
Tenisový klub železný brod o. s. – správce areálu tenisových dvorců  49 000    
Tenisový klub železný brod o. s. 
– sportovní vybavení pro mládež a vybavení pro zajištění chodu kurtů  29 400    
Tenisový klub železný brod o. s. – Čerpadlo pro areál tenisových dvorců  35 000    
Tělocvičná jednota sokol Těpeře – rekonstrukce vnitřního osvětlení  19 000    
Tělocvičná jednota sokol Těpeře – 6. ročník závodu horských kol 
– Maraton a půlmaraton 2016  7 200    
Tělocvičná jednota sokol Těpeře – okresní přebor lHl lomnice nad Popelkou  8 000    
HC železný brod – Úhrada provozních nákladů na sportovní činnost  8 000    
Ing. zdeněk Hloušek – 2. Pelechovský pohár  3 000    
Tělovýchovná jednota Fotbalový klub žbs železný brod 
– sportovní činnost TJ Fk žbs železný brod  350 000    
Tělocvičná jednota sokol železný brod – Prostředky na činnost TJ  105 000    
Tělovýchovná jednota sokol Hrubá Horka 
– Provedení revize, případně výměny ručních hasičských přístrojů  4 500    
sdružení silničních cyklistů železný brod – Memorial Václava Vele (cyklistický závod)  10 000
Tělocvičná jednota sokol Těpeře – rekonstrukce vnitřního osvětlení – II. etapa  14 350    
Tělocvičná jednota sokol Těpeře 
– Provozní náklady na činnost spolku na 2. pololetí 2016  12 348    
Tělocvičná jednota sokol Těpeře 
– okresní přebor lHl lomnice nad Popelkou sezóna 2016 / 2017  16 100    
sbor dobrovolných hasičů Jirkov – sportovní činnost sdH Jirkov  14 271    
sH ČMs sdH Těpeře – sportovní činnost družstev hasičů sdH Těpeře  4 360    
Tělovýchovná jednota Fotbalový klub žbs železný brod 
– Vnitřní vybavení mládežnické kabiny  50 000    
Fit studio aerobiku Jany boučkové z. s. 
– soutěž o skleněný pohár města železného brodu, aneb cvičí celá rodina  10 000    
Tělocvičná jednota sokol železný brod – orientační běh Panskou zahradou  9 660    
Tělocvičná jednota sokol žb 
– Prostředky na tréninkovou činnost pro mládež lyžařského oddílu TJ sokol železný brod  12 000
Tělovýchovná jednota sokol Hrubá Horka – ořez stromů  7 000    
Tělocvičná jednota sokol železný brod 
– Prostředky na závodní činnost pro lyžařský oddíl TJ sokol železný brod  16 800    
Tělovýchovná jednota Fotbalový klub žbs železný brod 
– Provoz a údržba fotbalového hřiště 2016  400 000    
stanislav Gajzler – Gabriela Vrablíková 2016  10 000    
Tělocvičná jednota sokol železný brod 
– kvalifikační turnaj o postup do II. ligy žen ve volejbale  11 060    
celkem  1 405 516    
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Poplatek za odpady pro rok 2017

město očima dětí

zastupitelstvo města železný brod schválilo výši místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. na základě 
nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu, včetně velkoobjemového komunálního odpadu 
v roce 2015 byl poplatek pro rok 2017 snížen na 560 Kč. Poplatek je splatný nejpozději 
do 31. března příslušného kalendářního roku.
Poplatníci, kteří jsou fyzickou osobou,
1) která má ve městě trvalý pobyt,
2) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen 
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3) která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území Čr pobývá na území Čr 
přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4) které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná 
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, mohou platit také ve 
dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného 
kalendářního roku.
Osvobození a úlevy najdete podrobně rozepsané v obecně závazné vyhlášce  
č. 3/2016, čl. 6. Ti, kdo uplatňují slevu pro studenty do 26 let věku, ubytované na koleji nebo 
internátě a ještě nedodali potvrzení na nový školní rok 2016/2017, ať tak bezodkladně učiní. 
objednání nové nebo výměnu poškozené popelnice vyřizuje na ožP, p. Miloš Pala, 
tel.: 483 333 924, e-mail: m.pala@zelbrod.cz. 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.

Iveta Jehličková, Fo – pokladna

město Železný brod tímto vyhlašuje soutěž, které se mohou účastnit žáci základních 
škol zš školní a zš Pelechovská.

Po odstranění staveb bývalé továrny exatherm ve středu města vznikne velký otevřený 
prostor, který by měl sloužit pro volnočasové aktivity všech občanů železného brodu. Úkolem 
je najít využití nově vzniklého prostoru, je možné navrhnout jednotlivé prvky či způsob využití 
celého prostranství. námětů k využití prostor se jistě najde mnoho, v tomto případě se však 
vedení města rozhodlo oslovit mladou generaci, a to přednostně žáky obou základních škol. 
bude jim dána možnost navrhnout, jaké volnočasové aktivity by si v tomto prostoru přáli  
a co doposud ve městě postrádají. o výsledku těchto návrhů bude vedení města informovat.
Termín pro odevzdání návrhů je do 15. května 2017.
Fyzická podoba návrhů: kresby, modely a počítačové animace – doplněné komentářem.

 Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
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raDnice inFOrmUJe

Kategorie: 
1) žáci 1. až 4. třídy; 
2) žáci 5. až 9. třídy
do soutěže se mohou zapojit jednotlivci, 
skupiny nebo celá třída.
Odměna: Příspěvek na školní třídní výlet. 
odměněny budou vždy tři návrhy v každé 
kategorii: 
1. místo – 3 000 kč, 
2. místo – 2 000 kč, 
3. místo – 1 000 kč.
mimo soutěž se se svými nápady mohou 
zapojit i ostatní obyvatelé Železného 
brodu. 
své náměty směřujte k rukám odboru 
územního plánování a regionálního rozvoje 
– Iveta Polejová, 
e-mail: i.polejova@zelbrod.cz, 
tel.: 483 333 944. 

Iveta Polejová, oÚP a rr

Podpora obnovy kulturních památek

Pojďte s námi uklidit česko!

Ministerstvo kultury Čr vyhlásilo pro rok 2017 dotační program Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Město železný brod tímto oznamuje 
vyhlášení 1. výzvy tohoto programu. Finanční kvóta stanovená pro orP železný brod 
pro rok 2017 činí 264 000 kč. Prostředky jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých 
kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, popř. na obnovu 
movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany 
v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. žádosti se přijímají do 28. 2. 2017. 
Podrobné informace poskytne odbor životního prostředí MěÚ železný brod, paní dana 
Picková, 483 333 981, d.pickova@zelbrod.cz.

dana Picková, odbor životního prostředí

V letošním roce se již počtvrté uskuteční celorepubliková dobrovolnická úklidová akce  
s názvem „Ukliďme svět, ukliďme česko“. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé 
skládky a nepořádek. naše město se do této akce zapojí již třetím rokem. V loňském roce 

 Odbor životního prostředí
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co dělat, když hrozí povodně
nabídneme vám zde pár užitečných rad, jak se zachovat při hrozící povodni. odborníci radí, 
jak se na příchod povodně připravit, jak se chovat během ní a jak se chovat po povodni.
Jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity:
i. stupeň povodňové aktivity = sTAV bdĚlosTI (nastává nebezpečí povodně, zahájení 
hlídkové služby na vodních tocích, je organizována povodňová hlásná služba)
ii. stupeň povodňové aktivity = sTAV PoHoToVosTI (vyhlašuje příslušný povodňový 
orgán, je zajištěna trvalá pohotovost, zasedá povodňová komise, jsou přijímána opatření ke 
zmírnění průběhu povodně)
iii. stupeň povodňové aktivity = sTAV oHroženÍ (vyhlašuje příslušný povodňový orgán 
při bezprostředním nebezpečí a vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v zaplaveném 
území, podle plánů se realizují technická opatření, vyprošťovací a záchranné práce)
O hrozbě či vzniku povodně budou občané Železného brodu informováni z různých 
zdrojů: sirénou, sdělovacími prostředky, místním rozhlasem, mobilními megafony apod. 
základním prostředkem varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím je zvukový signál 
„všeobecná výstraha“, který je šířen prostřednictvím poplachových sirén. v Železném 
brodě máme rotační sirénu umístěnou na budově radnice. siréna varuje obyvatelstvo 
kolísavým tónem po dobu 140 sekund a tento tón může zaznít 3× po sobě. siréna je 
„nemluvící“, takže přesnou informaci o hrozbě či vzniku uslyšíte např. z městského rozhlasu.
Příprava na příchod povodně
Proveďte si povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a zajistěte, 
aby neupevněný materiál, ploty, boudy a další překážky nebránily volnému průtoku vody  
a nevytvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku, přeparkujte své vozidlo na 
bezpečnější místo (výše položené). Vozidlo postavte vždy tak, aby nepřekáželo zasahujícím 
složkám. Pro jistotu zanechte za oknem vozu telefonní kontakt. svůj vůz přeparkujte  
i v případě, že je vaše garáž pod úrovní terénu a hrozí zde zaplavení prostoru z důvodu 

 Odbor vnitřních věcí

se úklidu zúčastnila téměř stovka dobrovolníků a společnými silami se nám podařilo uklidit 
přes 5,7 tun odpadu.
Úklid bude probíhat na území města železný brod a v jeho okolí v sobotu 8. dubna od 9.30 
hodin. sejdeme se v budově „b“ MěÚ (1. patro), kde dobrovolníci obdrží pytle na odpad  
a ochranné rukavice. svoz odpadu do sběrného dvora bude zajišťovat Město železný 
brod. 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 ji nahlaste přímo na MěÚ, odbor životního prostředí. dobrovolníci se 
mohou hlásit na MěÚ, odbor životního prostředí u bc. Vítězslava Prchala, tel.: 483 333 984,  
e-mail: v.prchal@zelbrod.cz, kde obdrží doplňující informace. Těšíme se na Vaši účast.

Vítězslav Prchal, odbor životního prostředí
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raDnice inFOrmUJe

tlaku spodní vody. stejně tak odstraňte všechny nebezpečné látky z garáže (palivo, maziva, 
oleje apod.).
Aktuální informace o vývoji povodňové situace můžete získat na internetových stránkách 
města, prostřednictvím sdělovacích prostředků (ČT, Čro) nebo si je sami vyhledat na 
internetových stránkách Povodí labe (www.pla.cz) a Českého hydrometeorologického 
ústavu (www.chmi.cz).
řiďte se prosím pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů, aktivně se zapojte 
do ochrany před povodní dle jejich pokynů.  Pokud možno nevstupujte do míst, která jsou 
zatopená, nechoďte do blízkosti rozbouřených toků. Pamatujte, že povodňový orgán obce 
ve svých územních obvodech organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před 
povodněmi a v případě potřeby může i od vás požadovat osobní a věcnou pomoc. 
nařízená evakuace 
evakuace z ohroženého území povodní bude probíhat na základě výzvy oprávněných orgánů 
k evakuaci (velitel zásahu Izs, starosta obce nebo orgány krizového řízení), povinnost 
fyzické osoby je podrobit se evakuaci. o způsobu provedení evakuace se dozvíte z hlášení 
městského rozhlasu a dle pokynů složek Izs. není-li možné zajistit si náhradní ubytování 
vlastními silami (příbuzní, známí, kteří nejsou ohroženi povodní), budou pro vás připravena 
vytypovaná evakuační střediska (zŠ železný brod Školní a zŠ železný brod Pelechovská).
s sebou si zabalte evakuační zavazadlo, které bude obsahovat následující: 
základní trvanlivé potraviny na 2–3 dny pro každého člena domácnosti, nejlépe v konzervách, 
dobře zabalený chléb a především pitnou vodu. dále pak základní nádobí jako je jídelní 
miska, příbor, otvírák apod. osobní doklady (občanský průkaz, cestovní pas), peníze  
v hotovosti (platební karty), pojistné smlouvy a jiné cennosti. léky a zdravotní pomůcky, 
běžné hygienické potřeby v přiměřeném množství. náhradní oděv (dle daného ročního 
období), obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, karimatku a také ruční svítilnu. Předměty  
a věci pro vyplnění dlouhé chvíle (knihu, mobilní telefon s nabíječkou, pro děti hračku, apod.) 
Jako evakuační zavazadlo nejlépe poslouží batoh (krosna), cestovní taška nebo kufr na 
kolečkách. na zavazadlo nezapomeňte upevnit štítek s vaším jménem, příjmením a celou 
adresou. 
Před odchodem z domu
Vypněte hlavní uzávěr plynu, elektřiny, vody, uhaste otevřený oheň (krb, kamna, svíčky, 
aj.), uzamkněte byt/dům. Pokud máte doma menší zvířata, je možné je vzít s sebou, ale 
jedině s potřebnou výbavou (náhubek, vodítko, přepravní box), nezapomeňte zvířátkům vzít  
i příslušné doklady (očkovací průkaz, známku) a také přiměřené množství krmiva. Přestěhujte 
potraviny, oblečení, nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály do výše položených 
míst v bytě, nebo do vyšších pater budovy.
evakuovaná oblast bude hlídána Pčr, všechny nepovolané osoby jsou z této oblasti 
vykázány. 
Jak se chovat po povodni, při návratu do obydlí po opadnutí vody 
nejprve je nutné počkat na rozhodnutí příslušných orgánů (povodňová komise, hejtman, 
starosta obce), které zhodnotí situaci a v případě, že je oblast bezpečná (např. nehrozí-li 
další povodňová vlna), rozhodnou o ukončení evakuace. nechte si zkontrolovat stav obydlí, 
zejména statiku budovy, rozvody energií a kanalizaci. zlikvidujte vodou kontaminované 
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TUrisTicKé inFOrmační cenTrUm Žb

potraviny, plodiny a uhynulé zvířectvo a dodržujte základní hygienická pravidla. Při obnově 
studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků, nepijte vodu z místních zdrojů, dokud 
nebude prověřena její kvalita. kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod 
(nahlásit pojistnou událost, vyhotovit jejich soupis škod, zdokumentovat je fotografiemi, 
znaleckými posudky, účty, svědectvími). Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci 
následků povodní. Jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným 
lidem. dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů. na městském úřadě 
Železný brod se informujte o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si 
vyžádejte finanční, materiální, psychologickou nebo sociální pomoc. 

kateřina Mrkvičková, odbor vnitřních věcí – krizové řízení 

Otevírací doba

aktuální předprodej vstupenek v Tic Železný brod 
a na www.evstupenka.cz 

pondělí–pátek: 8–12 a 12.30–16 hodin, sobota: 9–13 hodin

Hledáme brigádníka na doučování dětí z pěstounských rodin. Jedná se především  
o pomoc s českým, anglickým a německým jazykem, matematikou a fyzikou na úrovni 
maximálně druhého stupně základní školy. Vhodné pro studenty středních škol. nabízíme 
150 kč / hodina, v maximálním rozsahu 4 hodiny / týden. Pro více informací se obracejte 
na odbor sociálních věcí  bc. Jarešová Marcela, tel.: 777 718 903 nebo bc. eva sasková,  
tel.: 728 856 901.

bc. eva sasková, vedoucí 

•   4. 3. od 20 hodin  Tenisový ples
• 11. 3.  od 19 hodin  Havrane z kamene (ds Tyl železný brod)
• 13. 3.  od 19 hodin  stvoření světa – bez cenzury (divadlo různých jmen Praha)
• 31. 3.–1. 4.   železnobrodské divadelní hry (pořádá ds Tyl železný brod)
• 11. 4.  od 19 hodin  Ani za milión… (Agentura nordproduction Praha)

metropolitní opera new york  
Přímé přenosy pořádáme ve spolupráci s kinem kino Jitřenka semily (částka 350 kč 
zahrnuje dopravu zpět do železného brodu po skončení přenosu)
•   5. 3. od 15.00 hodin A. dvořák: rusalka – repríza
• 11. 3. od 18.45 hodin G. Verdi: la Traviata
• 25. 3.  od 18.45 hodin W. A. Mozart: Idomeneo

 Odbor sociálních věcí
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zájezd na muzejní noc

Železnobrodský jarmark 9.–11. 6. 2017

V pátek 19. května se od 19 hodin v Mladé boleslavi otevřenou brány muzeí a galerií. 
Vstupné do muzeí (Škoda Muzeum, letecké muzeum, Městský palác Templ, Muzeum 
Mladoboleslavska, Galerie Pod Věží, sbor českých bratří) je v rámci akce zdarma. Máte-li 
zájem zažít muzejní noc, pojeďte s námi. odjezd v pátek 19. 5. v 18.30 hodin od budovy 
radnice, návrat cca kolem 23 hodin. Jízdné 150 kč / osoba. Přihlášky v TIC železný brod 
nejpozději do 31. března.

Jarmark je sice ještě v nedohlednu, protože se nám letos podařilo sestavit program  
v rekordně krátkém čase, rádi se s vámi o něj podělíme. 
Páteční program odstartují železnobrodští revival 60´s, od kterých si žezlo převezme 
rocková kapela z Turnova s názvem Prorock.
V sobotu budeme pokračovat oblíbenou tradicí, kdy starosta města předá z balkonu radnice 
jarmareční práva ochotníkům z divadelního spolku Tyl. během dopoledne se o hudební 
program postará dechová hudba broďanka, po obědě ji vystřídají swingové melodie kapely 
swing Grass revival. následovat bude místní rocková formace Franty dědečka s názvem 
Voliéra. Pěvecký soubor řetízek svým vystoupením oslaví významné kulaté čtyřicáté 
narozeniny svého souboru. Jednou z hlavních hvězd celého víkendu bude bezesporu 
Jaroslav Uhlíř, kterého nemusíme více představovat. doufáme, že si užijete i skvělou show 
dalšího hudebního esa – Pavla Calty. následovat bude jistě všem dobře známá hudební 
skupina de bill Heads, která si poslední song zahraje společně s dJ baly a Peťákem. oba 
dJ vás poté budou bavit až do rána při mixování skvělé disko hudby.
V neděli vás rytmy kapely Tres Udos přenesou do Mexika. během přestávek kapely vystoupí 
děti, mládež a ženy z FsA Jany boučkové s ukázkou tanečních vystoupení a sportovního 
aerobiku. kompletní line-up jarmarku, včetně všech dalších důležitých informací je již 
zveřejněn na webových stránkách města.

inFOrmační a KUlTUrní sTŘeDisKO Žb

velká celoroční výtvarná soutěž pro děti… 
aneb vytvořte si vlastní obálku Železnobrodského zpravodaje
na březnové téma jaro v železném brodě nakreslilo obrázek celkem 19 dětí. Ilustraci 
na titulní straně nakreslila kačenka osmíková (9 let) a získala malou odměnu v podobě 
výtvarných potřeb. z ostatních obrázků bude vytvořena výstava v rámci akce otevřená 
radnice (květen 2018). Totou cestou velice děkujeme všem dětem a učitelům za množství 
dodaných obrázků pro obálku zpravodaje.
Věříme, že i na další témata (duben: Velikonoce, květen: rozkvetlý železný brod, červen: 
železnobrodský jarmark, červenec–srpen: hurá na prázdniny, září: skleněné městečko, říjen: 
moje škola, listopad: podzim v železném brodě, prosinec: adventní čas) se najde hodně těch, 
co rádi malují. Obrázky můžete nosit na Tic Železný brod vždy nejpozději k 10. dni daného 
měsíce. Podoba obrázku: formát vždy ve velikosti 210×210 mm, nesmí být dodán přehnutý či 
jakkoliv pomačkaný, libovolná technika (vodovky, temperové barvy, pastely, tuš…).

18



mĚsTsKé DivaDlO

Mimo jiné návštěvníky čeká stánkový prodej všeho druhu, prodej a ukázka výroby řemeslných 
výrobků, lidové hospody a atrakce po celém našem městě. Tak tedy, jak by se řeklo kdysi 
… „z ouřadu purkmistrovského staroslavného města železného brodu se všem domácím 
i cizím na vědomost dává, že se opět v našem městě koná slavný železnobrodský 
JArMArk 2017“. Přejeme všem líbezné užití kratochvílí, nákupů, dobrého jídla i pití, veselé 
mysli a družné zábavy.

Alena Matějková

sTvOŘení svĚTa – bez cenzUry 
pondělí 13. března od 19 hodin 

městské divadlo Železný brod
Komedie v podání divadla Divadlo různých jmen o tom, jak to tenkrát bylo doopravdy. 
První divadelní hra filmového režiséra a scénáristy karla Janáka.
Ještě stále věříte báchorce o jablku? Myslíte si, že eva skutečně vznikla z Adamova žebra? 
nezdá se vám, že už je čas dozvědět se konečně pravdu?! nyní vám můžeme prozradit 
tisíce let staré tajemství – všechno bylo úplně jinak! Hrají: bůh, Anděl, Ďábel, Adam, eva. 
V případě únavy boha či jiných mohou zastoupit: bůh: Jan rosák / Vladimír kratina, 
Anděl: rudolf Hrušínský ml., Ďábel: Valérie zawadská, Adam: Milan enčev a eva: romana 
Goščíková. Více na: www.drj.cz. 

vstupné 300 Kč a 250 Kč
Předprodej probíhá v Tic Železný brod a na www.e-vstupenka.cz

Princezna KOlObĚŽKa 
pátek 17. března od 10 hodin

městské divadlo Železný brod
král Jan se nemá k ženění. Uhání ho rytířka z Trychtýřovic, 
která ráda žužlá cukrlata. Chytrý král, který má rád různé vtípky  
a hádanky, ale nemůže najít pro sebe stejně chytrou ženu. 
Jednoho dne soudí ve sporu mlynáře a rybáře. Vyjde najevo, 
že rybářovi radí jeho inteligentní dcerka Manka. král si ji pozve 
na zámek, musí však splnit jeho úkoly: má přijet-nepřijet, být 
ustrojená-neustrojená, obutá-neobutá, učesaná-neučesaná a má 
mu přivézt dar-nedar. Manka vše zvládne hravě a král jí nabídne 
sňatek s podmínkou, že se mu nebude plést do vladařských 
záležitostí. V dalším sporu rozhodne král špatně a handlíři 
kotrbovi poradí Manka, jak ho převézt. Ale kotrba neudrží jazyk 
za zuby a prozradí ji. králova ješitnost zaúřaduje a vladař vykáže svou snoubenku ze zámku. 
dovolí jí však odnést si to, co je jí nejmilejší. A tak si Manka nechá, odnést krále zamotaného 
v koberci na rybárnu.
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mĚsTsKé DivaDlO

zaPOmnĚli na mĚ
pátek 7. dubna od 10 hodin

městské divadlo Železný brod
Pozor na to, co si přejete! někdy se přání opravdu vyplní… moderní autorská pohádka, 
kterou napsal a režíruje Petr Vodička v podání naivního divadla liberec, je vhodná pro 
širokou veřejnost. 

vstupné 60 Kč

ani za miliÓn…
úterý 11. dubna od 19 hodin

městské divadlo Železný brod
brilantní komedie s detektivní zápletkou kde 
každá lež je pravdou, každá pravda lží a jisté 
je pouze to, že pod rouškou humoru se skrývá 
vrah… v hlavních rolích s michaelou Kuklovou 
a lukášem langmajerem v organizaci 
agentury nordproduction.
Jacqueline má za manžela anglického 
velvyslance, přesto je to Francouzka tělem, duší 
i původem. Má dvě děti a kufřík s milionem eur, 
který je ochotna dát každému, kdo si ho zaslouží. nenávidí venkov, samotu a obyčejnost. 

lambert manželku nemá, utekla od něj. zato má námořnickou 
duši a svůj maják, o který se stará čtyřiadvacet hodin denně, 
sedm dní v týdnu. Miluje venkov, samotu a obyčejnost.
Jeden druhého neznají, a kdyby vše bylo jak má, nikdy by se ani 
nesetkali. Co má společného zpustlý strážce majáku s madam  
z nejvyšší francouzské společnosti? Vůbec nic! Přesto spolu 
stráví den a noc na bohem zapomenutém místě, bojují o holý život 
a mají společné tajemství, které navždy spojí jejich existence. 
Více na www.nordproduction.cz. 

vstupné 180 Kč a 150 Kč
Předprodej probíhá od 1. 3. v Tic Železný brod 

a na www.e-vstupenka.cz

oblíbenou pohádku napsala božena němcová pod názvem „Chytrá horákyně“, upravil ji 
Jan Werich jako „Princezna koloběžka I.“, zfilmovala Česká televize s dádou Patrasovou  
a Janem Čenským v hlavních rolích pod názvem „koloběžka první“ a naše liduščino divadlo 
ji uvádí pod názvem „Princezna koloběžka“.

lída razimová, princezna

vstupné 40 Kč / 50 Kč, prodej vstupenek před začátkem představení

Připravujeme
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havrane z Kamene
sobota 11. března od 19 hodin

městské divadlo Železný brod
repríza poetického příběhu Tomáše Pěkného o ceně skutečného přátelství. 
Čarodějnici, které říkají Mladá je právě sto let a chystá se složit zkoušku z čarování. do 
děje však neočekávaně vstoupí dívka Juliána a celý příběh začne nabírat zcela jiný směr. 
V představení, určeném pro velké i trochu menší diváky, vystoupí Milena Procházková, 
Iva kesnerová, Štěpánka borovičková, 
kateřina Hartlová, Helena Mališová, 
luboš Hudský, Jáchym kořenský  
a karel svoboda. na společném díle dále 
spolupracují dana seidlová, Jonáš kobr, 
Mirek Hanka a Tomáš kesner. 

vstupné 50 Kč 
Předprodej od 1. 3. v Tic Železný brod 

a na www.e-vstupenka.cz.

 Ds Tyl Železný brod

Děkovací fejeton…
Chci napsat fejeton, ale už v začátku vím, že to bude spíše poděkování, které jsem nosil  
v hlavně už od loňského června. Poděkování všem, kteří mají rádi divadlo, kteří ho obětavě 
zkouší a potom v rozechvění a v obavách představí v premiéře těm, kteří se na ně přijdou 
podívat a kterým také patří můj dík. bez těch bychom nemohli pokračovat v tradici „Tyláků“, 
neměli bychom pro koho hrát. díky tedy i jim s přáním, aby na nás nezapomínali. Musím 
se ale vrátit k našemu spolku, který opět získává renomé v oblasti kulturního dění na 
železnobrodsku. Chci poděkovat za objektivní starostlivost předsedkyni, hospodářce, 
herečkám a hercům, kteří obětavě pracují nejen jako protagonisté, ale i jako technici,  
z nichž jmenuji našeho dlouholetého člena, herce a osvětlovače Mirka Hanku. Ale  
i nápovědu, kulisáky a obětavé členy souboru, kteří jsou ochotni dělat cokoliv, co je potřebné 
ke zdárnému provedení divadla. díky tedy všem, kteří si díky zaslouží a kteří, jak věřím,  
v této ušlechtilé práci budou i nadále pokračovat a plnit tak odkaz patrona našeho souboru, 
Josefa kajetána Tyla. děkuji našim přátelům a přítelkyním, že v souboru podporují i seniory, 
jako jsem já, ale já vím, že to vždy dopadlo a dopadne ku prospěchu divadla, ku prospěchu 
zdárného dotlačení té bájné káry paní Thalie k cíli. děkuji také našemu městu za podporu 
činnosti, děkuji, děkuji… ale to už si připadám jako luděk sobota, když děkoval v neposlední 
řadě i divákům ve čtvrté řadě. Tak na shledanou v našem pěkném divadle na premiéře 
mé nové autorské hry Tři princezny na krku v sobotu 27. května.

Přeji všem hezké jaro 2017!
karel svoboda
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mĚsTsKé DivaDlO

ŽeleznObrODsKé DivaDelní hry
minipřehlídka ochotnických souborů, během které můžete vidět 

tři divadelní představení v městském divadle Železný brod.
zahájení přehlídky se uskuteční v 18.45 hodin ve foyer divadla 

drobným kulturním programem. 
vstupné 50 Kč jednotlivě, 110 Kč přenosná permanentka na všechna představení.
Přehlídku pořádá Ds Tyl Železný brod s finanční podporou města Železný brod.

DOKOnalá svaTba
pátek 31. března od 19 hodin

městské divadlo Železný brod
velmi svižně napsaná komedie z pera robina hawdona plná vděčných zápletek  
a záměn, která vás dokáže překvapovat až do samotného konce v podání Ds vojan 
hrádek nad nisou.
Je ráno. Mladíkovi jménem bill začíná svatební den. Předchozí večer zapíjel s kamarády 
svobodu a teď se probouzí… Jenže ouha! zjišťuje, že události posledních hodin má „poněkud 
rozostřené“. kde se to probudil? s kým? Co se dělo předtím a hlavně jak z toho ven, než 
zaklepe na dveře nevěsta.

POlOJasnO
sobota 1. dubna od 19 hodin

městské divadlo Železný brod
„účel světí prostředky nebo Ženy, víno zpěv?“ čemu dají přednost dva mazaní jezuité 
v komedii na motivy Jiráskova Temna v podání vlasteneckého divadelního spolku 
vlastík vrchlabí.
děj se odehrává v 18. století v městečku březině v Čechách.  

KOUzelnÝ zvOnečeK
sobota 1. dubna od 10 hodin

městské divadlo Železný brod
veselá pohádka o nesmělém princi v podání Ds „3 na 3“ při mKs nová Paka. nesmělý 
princ a trochu trumpeta musí jít do světa najít si nevěstu, ale jak už to bývá, smůla se mu lepí 
na paty. Ve světě ho nejedna princezna pěkně potrápí. o vtipné okamžiky nebude nouze, 
protože roztržitý král tomu všemu dodá korunu. naštěstí tu je kouzelný zvoneček a ten...

 studio hamlet Železný brod

Před námi
studio Hamlet zahájí jubilejní 20. ročník krajské postupové přehlídky ochotnických souborů 
Jizerské oblasti v lomnici nad Popelkou novým představením spolu, a to ve čtvrtek  
2. března 2017 v 17 hodin.
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mĚsTsKá Galerie vl. raDy

za námi

výzva pro zájemce o výstavu v městské galerii

Pod patronátem studia Hamlet proběhlo v Městském divadle železný brod v pátek  
3. února zasedání svazu českých divadelních ochotníků Jizerské oblasti (sČdo Jo). 
Hlavním tématem bylo pořádání přehlídek v železném brodě, lomnici nad Popelkou 
a Josefově dole, nesměl chybět také přehled aktualit z jednotlivých souborů. schůze se 
zúčastnili zástupci celkem deseti souborů z naší oblasti.
Únorová divadelní slavnost brodská pavučina byla zakončena tradičně postupovou 
přehlídkou monologů, dialogů a jednoaktovek Pohárek sČdo Jo. Její výsledky budou 
zveřejněny v dubnovém zpravodaji, protože v době uzávěrky tohoto čísla nebyly ještě  
k dispozici.

zdislava bohuslavová

Všichni, kteří mají zájem o uspořádání výstavy v městské galerii v roce 2018, mohou 
zažádat o termín výstavy do konce května. stačí vyplnit žádost, kterou najdou na  
www.zeleznybrod.cz/galerie. V tištěné podobě je žádost k vyzvednutí v TIC železný brod. 
koncem června budou žádosti posouzeny členy kulturní komise a sestaven plán výstav pro 
rok 2018. Jednotliví žadatelé budou vyrozuměni. 

V sobotu 11. března odehrajeme třetí reprízu divadelní hry spolu v Jiřetíně pod bukovou.

z představení spolu

salOn iv
do 19. března, so–ne: 13–16 hodin

městská galerie vl. rady Železný brod
Tento výstavní projekt se koná již po čtvrté a zatím se pokaždé dočkal velmi pozitivní odezvy. 
Výstava nedělá rozdíly mezi amatéry a profesionálními umělci, protože chce prezentovat 
ryzí tvůrčí úsilí všech, kteří jsou kreativní a mají odvahu „jít s kůží na trh“. 

23



mĚsTsKá Galerie vl. raDy

Při letošním ročníku vystavuje celkem 101 autorů. Pestré je zastoupení výtvarných technik, 
témat i uměleckých kategorií (kresby, malby, objekty, šperky, fotografie, bižuterie, atd.). 
návštěvníci mohou hlasovat o nejzajímavější dílo – tvůrce s nejvyšším počtem odevzdaných 
hlasů získá termín pro samostatnou výstavu. V loňském roce získala nejvíce hlasů Ing. Jana 
dědková za svůj soubor fotografií. Její samostatná výstava fotografií se uskuteční v termínu 
4.–26. 11. 2017.

výstavu salOn 4 organizuje Občanská beseda, z. s. 
ve spolupráci s iKs Železný brod

1+1=3
1.–30. dubna, út–ne: 13–16 hodin
městská galerie vl. rady Železný brod

Vernisáž společné výstavy obrazů a skleněných plastik dvou mladých umělkyň Anny 
Polanské a lucie Švitorkové se uskuteční v pátek 31. března od 17 hodin.

lucie Chvalinová

Dále připravujeme tyto výstavy
6.–28. 5. znějící sochy 
– autorská výstava skleněných soch Marka Trizuljaka

3.–27. 6. zUŠ železný brod 
– výstava kreseb, malby, grafiky, keramiky a prostorových objektů žáků výtvarného oboru 
k 60. výročí školy

5.–30. 7. papírové modely Jiřího Hynka a kočárky Martiny kovaříkové

5.–27. 8. s noblesou! 
– klobouky Marie Maxové a autorské šperky ladislava olivy
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vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
mnozí z vás využívají k přemístění z levého břehu Jizery na pravý lávku u tenisových kurtů, 
nebo chcete-li u sVČ Mozaika. Tato spojnice Jiráskova nábřeží a nábřeží obránců míru 
má svá nejlepší léta za sebou a je čas se zabývat přípravou lávky nové, která tu stávající 
nahradí.
na základě posudku, vypracovaného v roce 2016, jsme se rozhodli začít pracovat na 
úplně nové lávce, která se bude nacházet ve stejné lokalitě, a která nahradí lávku stávající  
a dožívající. současná lávka bude v budoucnu odstraněna, ale byli bychom rádi, kdyby se 
tak stalo až poté, kdy bude nová lávka dostavěna. nová lávka tak bude o několik metrů 
posunuta.
Uvědomujeme si, že lávka je do určité míry dominantou této lokality, už sem za ta léta patří 
a mnozí z vás ji vnímají jako samozřejmou součást života. lávka má nezastupitelnou pozici 
v dopravní kostře města a nelze ji z města jen tak vyřadit. Proto byly zpracovány studie, 
které měly za úkol najít možné řešení nové lávky. Máme tak dohromady 6 návrhů, které se 
vzájemně podobají, nicméně jsou pojaty vždy trochu odlišně.
do úvahy přichází oblouková lávka, zavěšená nebo visutá. každé řešení je něčím zajímavé, 
každé má své pro a proti. Vás se v současnosti chceme dotázat na hlas veřejnosti, která  
z předložených variant by se vám nejvíce líbila? kterou lávku byste rádi v železném brodě 
viděli? které řešení má nahradit současnou lávku?

Požadavky na novou lávku:
 – musí umožňovat smíšený provoz cyklistů a chodců
 – snadná na údržbu
 – nesmí být překážkou při povodňových situacích

varianty:
Varianty vzešly ze studií, které zpracovaly firmy PonTeX, spol. s r. o. a VAlbek, spol. s r. o.
Varianta 1 a 4 – oblouková lávka
oblouková lávka, výška oblouku cca 6,5 m, šířka chodníku 3 nebo 3,5 m
Varianta 2 a 5 – zavěšená lávka
Výška pylonu 20, resp. 24 m, šířka chodníku 3 nebo 3,5 m
Varianta 3 a 6 – visutá lávka
Tzv. Vierendeelův nosník, šířka chodníku 3 nebo 3,5 m, 
výška konstrukce cca 1,6 m (1,3 m výška zábradlí, 0,3 m mostovka

Hlasovat lze prostřednictvím hlasovacího lístku této ankety nebo prostřednictvím 
elektronického formuláře na stránkách města: rozvoj – lávka přes Jizeru.
Termín pro vyplnění formuláře, odevzdání anketního lístku je 19. dubna 2017.

anKeTa



varianta 1
Pohled                                                                                      Model

varianta 2
Pohled                                                                                      Model

varianta 3
Pohled                                                                                      Model

anKeTa



varianta 4
Pohled                                                                                      Model

varianta 5
Pohled                                                                                      Model

varianta 6
Pohled                                                                                      Model

anKeTa
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kontaktní telefon:
nejvíce se mi líbí varianta
(označte křížkem v prvním sloupci)

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

Varianta 4

Varianta 5

Varianta 6

Hlasovací lístek odevzdejte na Iks železný brod v přízemí budovy radnice = infocentrum.
Termín pro odevzdání 19. dubna 2017.

hlasOvací lísTeK
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Kc KinO ŽeleznÝ brOD

vybíráme z programu Kc Kino Železný brod 
Hlavním lákadlem březnového programu našeho kina bude asi pro řadu z nás nový 
český film masaryk. dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího 
československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do doby těsně před druhou 
světovou válkou. Ve třicátých letech vrcholí Masarykova diplomatická kariéra, kterou tráví 
převážně ve Velké británii, kde se snaží dostat světové mocnosti na stranu Československa. 
Muž, oceňovaný jako brilantní řečník, zábavný společník a milovník života, má však i svou 
temnou stránku. Masaryk hledá únik před svým jménem, před odpovědností i před sebou 
samým v hýřivém životě, alkoholu a drogách, ale také v neustálém sebetrýznění. na pozadí 
historických událostí se odehrává napínavý životní příběh okouzlujícího, ale nevyrovnaného, 
sebedestruktivního muže a jeho marného boje o budoucnost vlastní země... Titulní postavu 
Masaryka bravurně ztvárnil démonický herec mnoha velkých rolí, karel roden.
samozřejmě je toho ale na březen připraveno mnohem víc. Po delším čase se například 
v programu kina opět objevuje klasický horor, neboť do kin vstupuje volné pokračování 
dvanáct let starého krátkometrážního snímku Kruhy o dívce, která šíří smrt prostřednictvím 
znepokojivého videa. Milovníci komiksů určitě zbystří u snímku logan: Wolverine, kde 
se pravděpodobně naposledy ve své možná nejslavnější roli představí Hugh Jackman. 
Francouzský herec omar sy, známý zejména díky snímku nedotknutelní, láká na novou 
komedii s názvem i dva jsou rodina. Po roce se k nám opět podívá také kolekce filmů 
festivalu expediční kamera, kterou si jistě nenechají ujít žádní milovníci cestování. A tak 
dále...
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.

david Pešek
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 městské muzeum v Železném brodě, sklářská expozice

sKláŘsKé symPOziUm leTní sKláŘsKá Dílna 2016 
do 31. května 2017 

městské muzeum v Železném brodě
Práce účastníků letošního ročníku sklářského 
sympozia letní sklářská dílna můžete vidět ve 
sklářské expozici. Pozvání na jubilejní pátý ročník 
lsd přijali a svá díla prezentují Anna Polanská, 
lucie kořenská-Švitorková, karolína kopřivová  
a Jakub berdych st.

vstupné na výstavy 
je v rámci vstupného do muzea. 

více informací na: www.muzeumzb.cz, 
483 391 149, muzeum@zelbrod.cz.

mĚsTsKé mUzeUm v Železném brODĚ

V měsíci březnu jsou expozice muzea otevřeny: sobota–neděle, 9–12 a 13–16 hodin. 
Pouze sklářská expozice bude ve stejném čase v rámci akce zimní sklářské pátky otevřena  
i v pátek (3., 10. a 17. března).

z technických důvodů bude část sklářské expozice (místnost s nově rekonstruovanou 
expozicí) v měsíci březnu dočasně uzavřena. ostatní prostory budou přístupné. děkujeme 
za pochopení.

velikonoční jarmark na bělišti
V tradičním předvelikonočním termínu  
7.–9. 4. 2017 budou opět k prodeji připraveny jarní 
dekorace, kraslice, pomlázky, řehtačky, perníčky, 
a další velikonoční a řemeslné zboží. nakoupit si 
budete moci i výrobky z dílny spolku zdravotně 
postižených železný brod. Podrobný program akce  
v dalším čísle zpravodaje.

běliště
ilustrace anetky Kafkové (10 let)
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Další POzvánKy ze Žb a OKOlí

zimní sKláŘsKé PáTKy aneb PO sTOPách sKlenĚnéhO sKŘíTKa 
3., 10. a 17. března 2017

Železný brod
Pouze poslední tři pátky máte možnost navštívit sklářské firmy a užít si 
neopakovatelný zážitek. 
do akce jsou zapojeny: střední uměleckoprůmyslová škola sklářská železný 
brod, Minimuzeum skleněných betlémů, Městské muzeum v železném brodě, 
sklářská expozice, Městská galerie Vlastimila rady a sklářské firmy dT Glass s. r. o., detesk, s. r. o.,  
AAC, s. r. o., Glasstech s. r. o., Ateliér Pavlíny Čambalové a lampglas s. r. o. Při návštěvě 
a prohlídce můžete sbírat razítka, za která obdržíte skleněnou postavičku skřítka. několik 
skleněných skřítků z dílny Hany Jarešové již našlo „nový domov“, takže neváhejte a přijďte 
si pro skřítka i vy. Více o akci na www.zeleznybrod.cz a na letáčku, který je k dostání  
v TIC železný brod.

Pořádá iKs Železný brod 

DĚTsKÝ mašKarní Ples 
sobota 4. března od 14 do 17 hodin

Jirkov, sokolovna Jirkov, sokolovna
zábava pro děti – soutěže, hry a diskotéka. občerstvení zajištěno. 

vstupné dobrovolné
Pořádá sportovní klub Jirkov

TenisOvÝ Ples 
sobota 4. března od 20 hodin

Železný brod, sokolovna
6. ročník tradičního plesu. Hraje kapela eGo reTro MUsIC. bohatá tombola, skvělá 
kuchyně a dobré pití. Možná přijde i elvis! 

vstupné 150 Kč, prodej vstupenek zajišťuje Tic Železný brod
Pořádá Tenisový klub Železný brod s podporou města Železný brod
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Další POzvánKy ze Žb a OKOlí

islanD – zemĚ OhnĚ a leDU 
pondělí 6. března od 18 hodin

Kc Kino Železný brod
nová přednáška Pavly bičíkové o jednom z nejkrásnějších ostrovů světa. Uslyšíte příběh  
o „drsných“ lidech, o nemotorných papuchalcích, papoušcích severu. Prostřednictvím 
fotografií budete putovat přes duhové hory kolem činných sopek, ledovců a termálních 
pramenů. Uvidíte měsíční krajinu islandského vnitrozemí, bouřlivé vodopády, gejzíry, 
pohádkové západy slunce, nejstarší parlament na světě a smějící se koně. 
Více na fcb/Pavla-bičíková-cestovatelské-besedy. 

vstupné dobrovolné
Pořádá iKs Železný brod

bzOvsKÝ bál 
sobota 11. března od 20 hodin

bzí, sokolovna
k poslechu a tanci zahraje plesová kapela Gemini. k dobré chuti bude připravena zabijačková 
kuchyně.

vstupné 80 Kč. více na www.obec-bzi.cz.
Pořádá T. J. sokol bzí

eTIKa v BIBlI 
středa 15. března od 18.15 hodin

aula sklářské školy Železný brod
ČkA-Český ráj srdečně zve na přednášku a besedu s panem  
Prof. dr. Ing. Inocent-Máriou Vladimírem szaniszló, Phd. na téma 
etika v bibli / kolik etiky se nalézá v bibli?
Pan szaniszló u nás už před lety přednášel ještě jako docent a jsme 
rádi, že našel ve svém nabitém programu čas a zase se k nám ze 
soproně, kde teď žije, vydá.
srdečně Vás zveme. Těšíme se na společný večer s vámi.

Ing. arch. Martin Tomešek
Pár slov o přednášejícím: 
P. Univ. Prof. dr. dipl. Ing. Inocent-Mária Vladimir szaniszló oP, Phd. (*1962) je řeholník 
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Jarní POsezení DŘíve narOzenÝch 
…aneb POJĎTe s námi za DechOvKOU 

sobota 18. března od 14 hodin
Železný brod, restaurace sport (ul. masarykova)

Jarní posezení spojené s drobným pohoštěním a dechovou hudbou broďanka. Přijďte si 
posedět, popovídat, zavzpomínat a dobře se pobavit. 

vstup volný
Pořádá iKs Železný brod a Odbor sociálních věcí měú

Jelikož předvánoční posezení se těší čím dál větší oblibě, vyslyšeli jsme prosby návštěvníků 
této akce a rozhodli jsme se uskutečnit posezení i na jaře. A protože v programu vystoupí 
dechová hudba broďanka, nahradí tato akce pořádání tradičních „dechovek v Jirkově“. 
Pokud se osvědčí pořádání v železném brodě, bude možnost rozšířit ji i do prostor sálu 
sokolovny, tak aby bylo dostatečné místo i pro tancechtivé návštěvníky.

dominikánského řádu a působí jako profesor katolické teologie a vicerektor pro vědu  
a mezinárodní vztahy na College danubius.
Vystudoval teologii na Teologické fakultě Univerzity Palackého v olomouci, disertační práci 
z morální filozofie obhajoval po studiu na Univerzitě ve Fribourgu ve Švýcarsku. společně 
s Prof. eberhardem schockenhoffem na Univerzitě Alberta-ludvíka ve Freiburgu v breisgau 
v německu pracoval na les reflexions theologiques sur les pensees d‘Hannah Arendt 
(vydáno ve Vídni r. 2007). Vyučoval morální teologii na Teologické fakultě Univerzity Tyrnau 
a bioetiku na kolegu sv. Pavla v soproni. Vyučoval přes deset let morální teologii, speciální 
morální teologii a politickou filozofii na Teologické fakultě katolické univerzity v ružomberku 
v košicích. kromě toho byl zástupce ředitele katedry pro užitou etiku, zabýval se výzkumem 
v oblasti bioetiky a politické etiky. Pracuje jako stálý člen subkomise pro etiku slovenské 
biskupské konference. Je členem Asociace bCe se sídlem na kTF Univerzity ve Vídni.
Je autorem monografie Úvod do katolické morální teologie I. a II., Úvod do speciální morální 
teologie I. – božské ctnosti, Úvod do speciální morální teologie II. – Vybraná přikázání,  
a spousty vědeckých článků a knih doma i v zahraničí.

Na středu 26. 4. připravujeme do KC Kina v Železném Brodě přednášku s vrchní státní 
zástupkyní JUDr. Lenkou Bradáčovou.

Pořádá čKa-český ráj

nO cOUnTry FOr OlD men 5 
sobota 18. března od 19.30 hodin

Železný brod, mc Korint
Pátá oslava narozenin železnobrodských i přespolních chuligánů no Country For old Men 
Pt. 5 nebo-li „Tahle země není pro starý 5“. 
V pátek 21. dubna se budete moci s dJ kifonice a dJ Peterajsem podívat do minulosti. na 
akci back2The 90´s/80´s se budou pouštět největší hity právě z těchto let.

Pořádá Faking bookings
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Další POzvánKy ze Žb a OKOlí

hráTKy s PamĚTí 
úterý 21. března 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 jsou: 18. 4., 16. 5., 20. 6., 18. 7., 22. 8., 19. 9., 17. 10., 21. 11.  
a 12. 12. 2017. Možná změna termínu vyhrazena.

vstupné 15 Kč
Poradenské dny pro pečující rodiny se uskuteční v termínu 18. 4. a 18. 10. 2017.

Pořádá Odbor sociálních věcí měú Železný brod

papU papUa 
pondělí 27. března od 18 hodin

Kc Kino Železný brod
dobrodružná cesta Tomáše kubeše do doby 
kamenné za posledními lidojedy a obyvateli divoké 
Papuy nové Guiney, která má přinést odpověď na 
jednoduchou otázku: Praktikují různé kmeny Papuy 
ještě kanibalismus? během neskutečné cesty 
navštívíme pralesy, přebrodíme spoustu divokých 
řek, poznáme stromové lidi i hrůzostrašné bojovníky 
kmene Huli a další. Východní i západní Papua  
v jednom. sopky, korálové moře, nepřístupná místa, 
lidé z doby kamenné, to všechno bude neuvěřitelné 
dobrodružství bez civilizace.
Více na: www.tomaskubes.cz. 

vstupné dobrovolné
Pořádá iKs Železný brod

aKce TJ sOKOl hrUbá hOrKa 
sobota 25. března

hrubá horka, sokolovna
DĚTsKÝ mašKarní Karneval od 14 hodin

sportovní a dovednostní hry, tanec, soutěže masek. občerstvení zajištěno. 
vstupné 30 Kč / dospělí, děti zdarma

TraDiční čePečeK od 20 hodin
k poslechu a tanci zahraje plesová kapela kontakt. 

občerstvení zajištěno v podobě dobrých horeckých specialit. Půlnoční překvapení. 
rezervace vstupenek na mob.: 607 803 427, prodej v pátek 17. 3. od 18 do 20 hodin  
v sokolovně na hrubé horce. v případě nevyzvednutí, budou vstupenky prodány.
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eva vlasáKOvá / Obrazy, GraFiKy, sKlO 
do 23. dubna, pondělí – neděle: 9–17 hodin 

muzeum a galerie Detesk
Výstava obrazů, grafiky a skleněných plastik 
umělkyně evy Vlasákové, zajímající se také 
o další materiály. kdykoliv se s nimi setká, 
vyzkouší si je a pokaždé překvapí. A protože 
je tak všestranná, mohla se výstava soustředit 
jen na něco z její tvorby. obrazy, grafiky a sklo 
doplnily knižní značky, novoročenky a kresby  
z cest. (Vytvořila jich tolik, že by stačily na velkou 
výstavu. doufejme, že ji někdy uspořádá.) 
zatím se paní eva neohlíží nazpět a na výstavách 
prezentuje současnou tvorbu. od roku 1978, kdy 
měla v oblastní galerii liberec první výstavu kreseb, samostatných výstav měla přes sto, ale 
zatím žádnou v železném brodě. 
od konce 60. let 20. století, kdy se s manželem Pavlem Ježkem, sklářským výtvarníkem, 
pedagogem a ředitelem sklářské školy přestěhovala do železného brodu, ji často 
potkáváme na kulturních a společenských akcích. Chtělo by se říci, že ji dobře známe, ale 
ve skutečnosti toho nejen o jejich výtvarných aktivitách, mnoho nevíme. Častěji se totiž 
uplatňuje v zahraničí než doma. 
eva Vlasáková je v nejlepším slova smyslu světoobčanka. Poznává svět, jeho tradice  
i současnost, ale nikde není jen zvídavým divákem. Před lety v Praze absolvovala Výtvarnou 
školu Václava Hollara a potom VŠUP v ateliéru prof. Františka Muziky. začínala jako grafička 
a kreslířka, ale od příchodu do železného brodu se zajímala také o sklo. Ve škole zpočátku 
jen teoreticky poznávala sklářské techniky. začátkem 80. let si prakticky vyzkoušela práci se 
sklem v UsA. nejbližší se jí stala tavená skleněná plastika, početně zastoupená i na výstavě. 
Paní eva se uplatnila také při práci s dalšími tradičními i netradičními materiály a technikami. 
některé se jí zalíbily natolik, že s nimi po osvojení začala seznamovat další zájemce na 
letních školách v zahraničí. několikrát se zúčastnila sklářských sympozií v novém boru 
a Frauenau, dvakrát byla na „papírovém“ sympoziu v Předklášteří u Tišnova, jednou na 
smaltovém sympoziu ve Vítkovicích, vícekrát v zahraničí seznamovala účastníky s tiskem 
grafických listů ze skleněných desek. nenechte si ujít první setkání s její tvorbou u nás  
v železném brodě, jistě vás příjemně překvapí.

Antonín langhamer

TraDiční bzOvsKé veliKOnOční Trhy 
sobota 1. dubna od 10 hodin

bzí, sokolovna
Možnost nákupu rozličných velikonočních dekorací, suché vazby, dřevěných hraček aj.  
k občerstvení bude připravena zabijačková kuchyně, halušky a jablečné záviny. Těšíme se 
na vás. 

Pořádá T. J. sokol bzí

eva vlasáková, Pes v zrcadle
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mĚsTsKá KnihOvna

eliška hašková coolidge: Pět amerických prezidentů, česká 
babička a já
nové doplněné a rozšířené vydání vzpomínek elišky Haškové Coolidge, 
významné Češky, která se dokázala prosadit jak ve vrcholném politickém 
prostředí v UsA, tak po revoluci i v bývalé vlasti.
robert bryndza: Dívka v ledu
Poté, co je v parku v jižním londýně pod vrstvou ledu nalezeno tělo mladé 
ženy, na místo přijíždí detektiv šéfinspektor erika Fosterová. Jaká je spojitost mezi dcerou 
vlivného lobbisty, který si myslí, že může ovlivňovat i vyšetřování a mrtvými imigrantkami?
heine bakkeid: až mi zítra budeš chybět
Thorkild Aske býval elitní policejní důstojník. Pak se ale jeho život obrátil naruby. nyní je po 
dvou letech za mřížemi venku a kromě trýznivých vzpomínek ho zdánlivě už nic nečeká. 
když ho o pomoc požádají lidé, kteří by jej měli nenávidět, vydá se na odlehlý ostrov pátrat 
po jejich zmizelém synovi.
elena Ferrante: Geniální přítelkyně. 1. díl: Dětství a dospívání
První díl tetralogie italské autorky utajované totožnosti, která uchvátila čtenáře bezmála 
na celém světě a vzbudila zaslouženou pozornost literární kritiky, se odehrává v neapoli  
v 50. letech 20. století.
Kateřina Dubská: malé zázraky
dvanáct povídek kateřiny dubské vypráví dvanáct opravdových příběhů lidí, kteří jí vyprávěli 
o situacích, jež se mnohdy zdály neřešitelné. Jsou to příběhy o životě, lásce, smrti, minulosti 
a o tom, že stačí jen trochu změnit úhel pohledu a rázem je vše možné.
David michie: Dalajlámova kočka
Maličkého kotěte, kterému hrozí nešťastný osud, se ujme samotný dalajlama. kočka se 
stává svědkem rozhovorů mezi dalajlamou a jeho hosty, postupně poznává, v čem spočívá 
štěstí, a jak ho na cestě životem najít.
miroslav bárta: na rozhraní: krize a proměny současného světa
Jaká budoucnost čeká evropskou unii, již se Velká británie rozhodla opustit? Co způsobí 
vlna imigrace a jak se k ní máme postavit? Jak řešit otázku vyčerpávání přírodních zdrojů, 
klimatických změn a ekonomické bezpečnosti? Pod vedením egyptologa Miroslava bárty se 
znovu sešel tým odborníků, aby hledali odpovědi na palčivé otázky dneška.

dana Hudíková a Irena Matoušová

V březnu knihovny tradičně oceňují své největší čtenáře, 
letos se pozornost celostátně zaměřila na čtenářské 
babičky. babičkám, které se přijdou přihlásit do naší 
knihovny se svými vnoučaty, nabízíme v březnu čtenářskou 
registraci zdarma. rádi u nás samozřejmě přivítáme nejen 
babičky, ale kohokoliv, kdo bude mít zájem. Přijďte si vybrat 
z nabízených novinek i ze spousty dalších knih.

z knižních novinek
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sPOleK zDravOTnĚ POsTiŽenÝch ŽeleznObrODsKa  

  6. 3. úřední den od 14 hodin.
  8. 3. výroční členská schůze, která se koná v budově b MěÚ ve 3. patře (výtah).   
  začátek ve 14 hodin, od 13.30 hodin registrace členů a výběr členských 
  příspěvků za rok 2017 (80 kč). nezapomeňte si členské průkazy. 
  Program: 
  zpráva o činnosti za rok 2016, zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise,   
  diskuze, občerstvení. Těšíme se na vaši účast.
15. 3. Klub OnKO – Dia od 14 hodin
20. 3. ruční práce od 14 hodin. 
22. 3. Jednodenní zájezd do broumova
  odjezd v 7 hodin od sokolovny v železném brodě. Cena za dopravu 
  – členové 230 kč, ostatní 260 kč. Vstupné si každý účastník hradí sám: 
  zTP 85 kč, senioři 105 kč, vstupné do kostelíku 25 kč. 
  V klášteře je prohlídka zaměřená na barokní umění (klášterní kostel, sakristie,   
  knihovna, refektář). dále navštívíme jedinečnou památku lidového stavitelství 
  – hřbitovní kostelík Panny Marie. odtud se vrátíme zpět do města, kde bude   
  možnost oběda nebo jiného občerstvení. návrat do železného brodu po 18 hodině.  
  Vedoucí zájezdu M. Minářová.

Žádáme přihlášené účastníky, kteří by se nemohli zájezdu účastnit, aby se odhlásili 
alespoň týden před odjezdem, máme náhradníky. 
Upozornění 
Máme radost, že o naše zájezdy je velký zájem, ale autobus má pouze  49 míst, proto na 
všechny ostatní zájezdy budou mít přednost členové našeho spolku.
Připomínáme dubnové šlápoty (vlakem a pěšky) do domu přírody v dolánkách.
Máme stále volná místa na ozdravný pobyt v Mariánských lázních (termín 1.-8. 10. 2017). 
Přihláška co nejdříve, přijímá pí V. Petružálková.
není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. 
Aktuální informace sledujte v naší 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 březen
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ze šKOlsKÝch zaŘízení

Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2017/2018 proběhne 
v pondělí 2. května od 8 do 15.30 hodin v Mateřské škole železný brod, slunečná 327  
a v Mateřské škole železný brod, stavbařů 832. V Mateřské škole železný brod, na Vápence 
766 proběhne v pondělí 2. května od 9 do 15.30 hodin. 
k zápisu do MŠ jsou zpravidla přijímány děti, které dovrší 31. 8. 2017 třetí rok věku. Mladší 
děti mohou být přijaty pouze v případě volné kapacity. Upozorňujeme rodiče, že v tomto 
termínu je nutné přihlásit i dítě, které nezačne navštěvovat MŠ od září 2017, ale nastoupí 
až v průběhu školního roku. dále upozorňujeme, že od letošního roku je poslední rok v MŠ 
pro předškoláky povinný a povinná školní docházka se tím prodlužuje z devíti na deset let.     
nově také byla schválena zastupitelstvem města železný brod obecně závazná vyhláška  
o školském obvodu mateřských škol zřízených Městem železný brod, která stanovuje jeden 
společný obvod pro všechny MŠ na území železného brodu.

Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do 1. ročníku základních škol v železném brodě na 
školní rok 2017/2018 proběhne v úterý 4. dubna a ve středu 5. dubna vždy od 14 do 
17 hodin v základní škole železný brod, Školní 700 a v základní škole železný brod, 
Pelechovská 800.
zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zákona č. 561/2004 sb. přihlásit dítě, které 
dovrší 31. 8. 2017 šestý rok věku, k zápisu do školy. k zápisu se rovněž dostaví žáci, kterým 
byl povolen odklad školní docházky. 
Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 
zastupitelstvo města Železný brod stanovilo obecně závaznou vyhláškou školské 
obvody zš zřízených městem Železný brod takto:

zápis dětí do mateřských škol v Železném brodě

zápis dětí do 1. ročníku základních škol v Železném brodě

TJ sokol železný brod a FsA 
Jany boučkové uspořádali dne 
20. 1. 2017 maškarní bál pro děti, 
kterého se účastnilo 48 masek. 
Tímto děkujeme všem rodičům 
a dětem za příjemně strávené 
páteční odpoledne. 

za organizátory Jana boučková

sPOrT
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srdečně zveme nejen budoucí prvňáčky a jejich rodiče, ale všechny, kteří se chtějí dozvědět, 
jak to chodí v naší škole, na den otevřených dveří v sobotu 11. března od 9 do 12 hodin.
Program se skládá ze dvou částí:
i. výukový blok
9.00–10.35 hodin  Ukázkové hodiny
ii. přednáškový blok
10.45–11.00 hodin Prezentace školy, prostor pro dotazy (společenská místnost) 
 11.00–11.10 hodin Představení žáků – pohádkové zpravodajství
 11.15–11.45 hodin Workshop pro rodiče, téma: Matematika dle prof. Hejného
 11.30–12.30 hodin oběd 
během celého dne se budete moci občerstvit v kavárně, zhlédnout fotografie ve videokavárně, 
prohlédnout si výrobky dětí, učebnice, sešity, kroniky, práci v dílnách, vybavení tělocvičny 
a jiné. Pro nejmenší bude připravena pohádková škola ve školní družině. každý, kdo má 
zájem přesvědčit se o kvalitách naší školní jídelny a nechce se mu v sobotu doma vařit, 
může využít nabídky objednat si oběd do 7. 3. 2017 u paní sekretářky či vedení školy. Tuto 
možnost mají všichni, kteří den otevřených dveří navštíví. Těší se na vás.

za kolektiv zŠ Pelechovská Tomáš Hartl, zástupce ředitele

V úterý 24. ledna se konalo v Jablonci n. nisou okresní kolo matematické olympiády žáků 
5. a 9. ročníku. nejlepšího výsledku dosáhla Markéta Špačková (5. b), která obsadila  
1.–2. místo. Ve stejné kategorii krásné 4.–7. místo vybojoval František Šilhán (5. b). Cenné 
body v soutěži a zkušenosti do dalších ročníků matematické olympiády získali Petr Machačka  

Den otevřených dveří

matematická olympiáda 2017 – 5. a 9. ročník 

 základní škola Pelechovská

 základní škola školní

ze šKOlsKÝch zaŘízení

a) školský obvod základní školy Železný brod, školní 700 (pravý břeh řeky Jizery): 
ulice Štefánikova, Vaněčkova, Školní, Horecká, Fr. balatky, V Trávníkách, Husova,  
na stráni, zahradnická, Hluboká, železná, křížová, Jirchářská, betlémská, Těpeřská, Jarní, 
Vlastimila rady, Chvalíkovická, smetanovo zátiší, slunečná, stavbařů, Průmyslová, Příčná, 
nábřeží obránců míru, náměstí 3. května, Malé náměstí a části města Horská kamenice, 
Malá Horka, Hrubá Horka, střevelná, Jirkov, bzí, Těpeře, Chlístov, Veselí
b) školský obvod základní školy Železný brod, Pelechovská 800 (levý břeh řeky 
Jizery): ulice Masarykova, Pelechovská, sokolská, Poštovní, koberovská, nádražní, na 
Vápence, brodecká, svahová, J. A. komenského, Příkrá, Jiráskovo nábřeží a části města 
Pelechov, splzov. 

Mgr. Iva lhotová – Fo, úsek školství
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ze šKOlsKÝch zaŘízení

(5. A), Magdalena brožková (5. b), 
david drda (5. A) a Tina Šťastná 
(5. A). V kategorii žáků 9. ročníku 
krásné 2.–4. místo obsadila 
klaudie Cilová (9. A), když ztratila 
jediný bod na vítěze. o pouhý 
bod méně získal Tomáš bahník 
(9. A) a vybojoval tak výborné  
5. místo.

Mgr. Ivana bahníková 
a Mgr. lenka roštejnská

V pondělí 16. ledna se konalo v Jablonci n. nisou 
okresní kolo dějepisné olympiády. nejlepšího 
umístění v soutěži dosáhl Vojtěch Hlava (8. A), 
který obsadil 1. místo. krásné 2. místo vybojoval 
Jan brožek (8. A) a těsně pod stupni vítězů na  
4.–5. místě skončil žák kryštof Hasan (8. A). 
Postupové 9.–10. místo získala také ludmila 
sochorová (9. A).

Mgr. kateřina bisová

Dějepisná olympiáda 2017 

Žákovské matiné se uskuteční v úterý 7. března od 17 hodin v obřadní síni budovy radnice. 
Při malém školním koncertu pro začínající i pro pokročilé žáky zprostředkujeme rodičům, 
příbuzným, známým, kamarádům, ale i veřejnosti, co nového jsme se naučili a zvládli. 
následující termíny jsou: 25. 4. a 16. 5. 2017. 

Třídní přehrávka, na které vystoupí všichni žáci pana učitele Josefa Hlubučka nebo-li  
Třídní koncert se uskuteční ve středu 8. března od 17 hodin v obřadní síni budovy radnice.

3. slavnostní koncert a křest jubilejního cD se uskuteční v úterý 28. března od 18 hodin 
v Městském divadle železný brod. srdečně zveme širokou veřejnost na další slavnostní 
koncert v rámci oslav šedesátého výročí založení školy. Tentokrát se vám představí nejlepší 

 základní umělecká škola Železný brod
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broušená mísa „layers“ jejímž autorem je nedávný absolvent školy karel kortan, úspěšně 
reprezentuje naší školu v německém Mnichově. Tato práce byla vybraná nezávislou odbornou 
komisí do mezinárodní soutěže TAlenTe, která se zaměřuje na vyhledávání nových 

talentů v oblasti designu, řemeslné dokonalosti  
a technické originality. Mísa bude vystavena 
společně s dalšími 105 exponáty z 25 zemí 
světa. Připomínáme, že tato výjimečná práce 
získala v loňském roce 2. místo v prestižní 
soutěži studentský design.

MgA. Martin Hlubuček

informace ze sklářské školy 

nový úspěch

V lednu 2017 proběhla již druhá exkurze žáků 2. ročníku oboru Produktový design ve firmě 
zTVz, a. s. ve Velkých Hamrech, která se školou dlouhodobě spolupracuje. Majitel firmy, pan 
zdislav zítek, nabídl škole spolupráci své firmy při realizaci klauzurních prací zaměřených na 
dřevo. rovněž letošní téma „studentský pokoj“ vzniklo z jeho podnětu. Majitel firmy vyhlásil 
pro studenty soutěž na toto téma s věcnou cenou pro vítězný návrh v hodnotě 5 000 kč  
a následnou realizaci designu. studenti v rámci dílenské práce realizují pouze konkrétní 
prvek na toto téma. (Ve firmě se budou dělat technicky náročné výrobní operace, které 
nejsme schopni v naší školní dílně provést sami). Jedná se především o využití pětioké CnC 
frézy při řezání přesných tvarů v oblouku či křivce a frézování. další spolupracující firmou 
je chomutovská firma CHPs, s. r. o., která nabídla spolupráci žákům ateliéru Produktového 
designu při realizaci klauzurních prací zaměřených na kov. Téma spolupráce „In/oUT 
desIGn“ vzniklo z podnětu firmy a je zadáno formou soutěže s finanční odměnou 5 000 kč 
pro vítězný návrh. Veškeré výrobní operace pro nás firmy provádějí sponzorsky! děkujeme. 

Ing. Vladimíra bártlová

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

žáci a soubory naší školy, přivítáme i významné hosty a pokřtíme historicky první školní 
profilové Cd. Těšíme se na vaši návštěvu.

Upozorňujeme
Přestože je školní rok v plném proudu, přijmeme i v jeho průběhu zájemce o výuku hry na 
violoncello.

eva lédlová, ředitelka zUŠ

mísa „layers“
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17. 3.  Jarní dílnička se spaním 
18. 3.  Výlet – probouzení jara

Automodeláři zahájili letošní závodní sezonu závodem rally s modely na dálkové-bowdenové 
ovládání na hřišti sk zásada. Pořadatelé připravili tři poměrně náročné rychlostní zkoušky 
opravdové zimní rally, které se účastnilo 22 závodníků. závodu se účastnilo i pět nováčků  
a nejen pro ně, ale i pro ostřílené závodníky byl závod opravu těžký a prali se v rychlostních 
zkouškách o každou vteřinu. nováčkům dělala největší problém první etapa, ve které 
si na model a trať teprve zvykali. Ve třetí etapě, kdy už měli trať všichni pěkně najetou, 
začaly padat rychlostní rekordy a pořadatelé měli co dělat, včas „mačkat“ stopky. závod 
byl díky organizátorům perfektně připravený. k dispozici byl pro všechny čaj a občerstvení.  
V mrazu se nám při tak dlouhém závodě rychleji vybíjejí akumulátory, ale díky sponzorskému 

přihlášky do 31. 5., přihlášky a podrobné informace k táborům jsou k dostání v kanceláři 
sVČ Mozaika (zarovnat dle data, dát do dvou sloupečků)
pobytové 
  16.–29. 7.  sportovní tábor Šumava 5 900 kč
  16.–29. 7.  do kraje čarodějnic (Jeseníky) 4 500 kč
Ubytování v chatě u lesa v obci Petříkov, táboráky, koupání, čarování a kouzlení. návštěva 
míst, ke kterým se vážou největší čarodějnické procesy na našem území (Velké losiny, 
Petrovy kameny, …). Výlet na Cestu v oblacích, výlet na Šerák a Praděd, návštěva jeskyně 
v lipové.
30. 7.–5 .8.  Tábor zásada  1 850 kč
    7.–12. 8.  extrém camp Janovice 1 100 kč
  14.–18. 8.  koňský tábor  2 900 kč
putovní
  10.–14. 7.  letní putování  1 800 kč
příměstské
  17.–21. 7.  1. příměstský v Mozaice    800 kč
  24.–28. 7.  2. příměstský v Mozaice    800 kč
31. 7.–4. 8.  Příměstský v zásadě 1 000 kč
31. 7.–4. 8.  Příměstský in-line tábor 1 600 kč
  14.–18. 8.  3. příměstský v Mozaice    800 kč
  21.–25. 8.  4. příměstský v Mozaice    800 kč

akce v březnu

závody automodelářů

letní tábory 

 středisko volného času mozaika 

vOlnOčasOvé aKTiviTy

18. 3.  kurz pletení z pedigu
31. 3.  noc s Andersenem
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daru pana Jiřího novotného jsme měli připravené nové, nabité akumulátory a všichni tak 
měli dostatek energie dojet do cíle. Je vidět, že děti tato činnost moc baví a rodí se noví 
automechanici, elektrikáři nebo konstruktéři, protože pro závažnou technickou poruchu 
nedojel pouze jeden závodník. nyní se těšíme na druhý závod, který se pojede v neděli 
26. 3. v Železném brodě na parkovišti u koupaliště.

ruda Šrámek, vedoucí automodelářského kroužku sVČ Mozaika

neckyáda – v sobotu 17. 6. vyplují na řeku Jizeru nejroztodivnější plavidla. Vytvořte také se 
svými přáteli a kamarády zajímavé plavidlo a přijďte a plavte se s námi.  

Podrobné informace: sVČ Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 železný brod,  
tel.: 483 389 396, web: www.mozaikazb.cz, e-mail: ddm.zb@seznam.cz.

eva rydvalová, ředitelka sVČ Mozaika

Připravujeme: Pohádkovou cestu, Jabkobraní, noční 
stezku odvahy, zpátky v čase „aneb čarodějnice 
trochu jinak“ (30. 4. od 15 hodin na bělišti).

závody kočárků se uskuteční v neděli 23. dubna v čase 15–17 hodin na sportovním hřišti  
u zŠ Školní v železném. startovné: 50 kč / soutěžící – polovina vybraného startovného 
bude použita na dobročinné účely.

závodní kategorie: maminky, tatínci, celé rodiny (vždy dva členové rodiny se při závodech 
drží za madlo kočárku současně), děti na odrážedlech, děti s kočárky, retro kočárky, 
maminky s dětmi v šátku či nosítku. Jelikož se závodí ve sportovní chůzi a ne v běhu, 

 rc anDíleK Železný brod 
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jedná se o absolutně bezpečné závody. Upozorňujeme, že se na akci musíte nejpozději do  
22. 4. registrovat. registrace (jméno, kontakt a závodní kategorie) na e-mailu:  
info@centrum-andilek.cz .
Dále: 
do svého týmu stále vítáme nové tváře, takže pokud by měl někdo chuť se k nám přidat  
a zažít s námi nezapomenutelné zážitky, ale i plno zábavy nejen při samotných akcích  
i přípravách na ně, neváhejte nás kontaktovat. napadla vás nějaká akce, která by stála za to 
zorganizovat, ale nechcete do toho jít sami? ozvěte se a naplánujeme to. dětská hernička 
centra pro naše nejmenší je prozatím k dispozici po telefonické domluvě, do budoucna 
hledáme lepší prostory pro naše centrum blíže k centru města. Pokud víte o nějakém 
prostoru, ozvěte se. kontakty: e-mail: info@centrum-andilek.cz, mob.: 774 608 874.

Helena simmová

vOlnOčasOvé aKTiviTy

Také v loňském roce poskytovala základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
v železném brodě svou tradiční službu zpracování přebytkového ovoce na mošt nejen 
místním občanům, ale rovněž občanům z blízkého i širokého okolí. V roce 2016 si přišlo 
vyrobit mošt 119 lidí. Přitom jim převážně o sobotách pomáhaly tříčlenné služby obsluhy. 
obsluha ve 12 lidech odpracovala 318 hodin. bylo vyrobeno 18 277 l moštu. zpracováno tak 
bylo 329 q ovoce, což činí při přepravě na střední vzdálenosti zhruba necelé 2 vagóny pro 
přepravu ovoce. Aby bylo možno dosáhnout výše uvedených čísel, je nutno moštárnu před 
sezónou pečlivě připravit. Prakticky celoročně dochází k údržbě zařízení, v srpnu a září se 
pak intenzita prací zvyšuje. To vše brigádnicky díky členům zo Čzs železný brod. V roce 
2016 bylo rovněž investováno do náhradních dílů vzhledem k opotřebení některých částí 
zařízení. od tradičního výrobce firmy Štěpánek z lipůvky u brna byly nakoupeny náhradní 
díly za necelých 19 000 kč, přičemž částkou ve výši 8 000 kč přispělo Město železný brod 
ze svého dotačního programu. zo Čzs železný brod tak děkuje Městu za podporu, těší se 
na věrné i nové zájemce o moštování a věří v jejich spokojenost rovněž v letošní sezóně. 

Mgr. Ivan Mališ, předseda zo Čzs železný brod

český zahrádkářský svaz letos slaví 60 let své novodobé existence. v Železném 
brodě se však zahrádkáři v poválečné historii začali organizovat již o 10 let dříve. 
chtěli bychom občanům Železného brodu připomenout některé skutečnosti a některé 
naše spoluobčany v souvislosti s touto činností. věříme, že pro mnoho z vás bude 
příjemné a zajímavé projít se s námi vzpomínkami.
zahrádkaření je bezesporu oblíbenou činností s velmi dlouhou tradicí. Možná někoho 
překvapí, ale počátky organizovaného zahrádkaření lze datovat do 70.–80. let 18. st., kdy 
byly zakládány společnosti pro zemědělství a osvětovou činnost a učiliště zaměřené na 

moštárna v roce 2016

70 let zahrádkářů v Železném brodě

 český zahrádkářský svaz Železný brod
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zvelebování ovocnictví a vinařství. Po dlouhá léta až do dneška pak zahrádkaření procházelo 
obvyklým vývojem, kdy jednou bylo více na vrcholu popularity než v jiném období, měnil se 
důraz na jednotlivá odvětví, ale jako takové si zahrádkaření své místo ve společnosti udrželo 
až do dnešních dnů. 
k dlouhé tradici organizovaného zahrádkaření na území našeho státu nemalým dílem 
přispěli i zahrádkáři ze železného brodu. zdejší organizace byla založena právě před  
70 lety – 26. ledna 1947 – jako místní odbočka Jednoty zahrádkářů v Praze. na ustavující 
schůzi byl do čela železnobrodské organizace zvolen př. František bartůněk, v širém okolí 
uznávaný ovocnář. Jednatelem byl zvolen František klikorka, pokladníkem Vlastimil Hudský 
a členy výboru Josef Hilger a bohuslav Matěcha. Pro zajímavost – členské příspěvky tehdy 
činily 50 kč včetně úhrady svazového časopisu. V prvním roce své existence měla nová 
organizace 40 členů.
V průběhu let se měnil i název organizace – např. Jednota zahrádkářů, Československý 
ovocnářský a zahrádkářský svaz nebo nynější Český zahrádkářský svaz. s tím souvisely 
organizační změny – od vedení centrální evidence členů přes výběr členských známek až 
po změny stanov.
Činnost základní organizace v železném brodě byla za uplynulých 70 let velmi bohatá. 
zprvu bylo potřeba zajistit potřebné parcely pro zahrádkářskou činnost, neboť od přídomních 
zahrádkařů se zájem přenesl mezi obyvatelstvo činžovních a později panelových domů. 
Vůbec první zahrádkovou osadou byla ta ve dvírkách, i když uživateli byli majitelé zahradních 
dílců. V letech 1964–1965 byla vybudována osada zálesí I a v letech 1973–1974 osada 
zálesí II. osada na poušti pak vznikla v roce 1986. Je potřeba říci, že na všech osadách byly 
odpracovány stovky brigádnických hodin na vybudování technického zázemí a současně 
bylo zvelebeno několik hektarů neobdělávané půdy v nepříznivém terénu.
Mnoho obyvatel železného brodu a okolí si spojuje činnost spolku s moštárnou. s jejím 
budováním se začalo již v roce 1949, kdy se nazývala konzervační stanice, protože 
kromě moštování měla sloužit i k sušení ovoce a výrobě povidel. dne 14. 8. 1950 bylo 
pod vedením př. Josefa Matěchy zkušebně vylisováno 43 l moštu, ve dnech 17.–19. 8. 
pak bylo zkušebně sterilizováno 140 lahví moštu. následně byl zahájen běžný provoz  
a v měsíci září bylo zpracováno přes 4 000 kg ovoce. od roku 1950 tak moštárna nepřetržitě 
slouží obyvatelům města i širokého okolí ke zpracování přebytečného ovoce. Pochopitelně 
množství vyrobeného moštu je vždy závislé na úrodě ovoce v naší oblasti a na zájmu o jeho 
zpracování. Přesto se v některých letech zpracovalo až 100 t za sezónu. Celá moštárna je 
pak výsledkem velké obětavosti členů základní organizace – ať už se jedná o brigádnické 
hodiny při výstavbě, rekonstrukci a údržbě nebo o dobrovolné brigády tříčlenných skupin 
na jednotlivých směnách během sezóny. současná podoba moštárny je výsledkem po 
větší stavební rekonstrukci v roku 1988 a nepřetržité obměny původního zařízení. To vše 
umožňuje zvýšit kapacitu moštárny a vyhovět stále přísnějším technickým a hygienickým 
normám.
naše organizace přispívá rovněž k rozvíjení a zvyšování odborných znalostí a dovedností 
nejen svých členů. Pořádá odborné besedy a instruktáže. na nich se již vystřídali odborníci 
z celé republiky, pracovníci šlechtitelských stanic, výzkumných ústavů, botanické zahrady, 
chráněných krajinných oblastí apod. Pro připomenutí jen pár jmen – ing. Hadincová,  
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vOlnOčasOvé aKTiviTy

V pondělí 20. března přesně v 11.29 hodin vstoupí slunce do znamení berana a nastane 
tak první jarní den. Tento den se označuje jako jarní rovnodennost, protože noc a den jsou 
přibližně stejně dlouhé. od tohoto dne se noc zkracuje a den prodlužuje, což trvá až do 
letního slunovratu (21. 6. 2017), kdy je den dvakrát delší než noc. 

nájemníci z domu čp. 715 na Jiráskově nábřeží touto cestou děkují paní Wandě Feigové za 
vzorný úklid společných prostor domu. děkujeme.

Velice spokojení nájemníci.

děkujeme panu romanu kalinovi, majiteli firmy kalipo sídlící v Jarní ulici, za pomoc  
s odklízením sněhu během zimních měsíců. 

 za sousedy a radnici František lufinka

slaví se jako připomínka protestu s názvem „Chléb a růže“, kdy newyorské švadleny vyšly 
8. března 1908 do ulic s požadavkem na volební právo pro ženy, lepší pracovní podmínky 
a zákaz dětské práce. Již záhy se k tomuto odkazu přihlásily četné státy světa, osn však 
uznala 8. březen jako oficiální svátek až v roce 1975. Tento svátek měl často politický či 
feministický rozměr, a proto i vztah samotných žen k němu nebývá úplně jednoznačný…
A proto jsme se žen, které přišly k nám na TIC, zeptaly: Jaké první slovo vás napadne, 
když se řekne mDŽ?
velová Josefa (Žb): tanečky na klubu v železném brodě a kytička
mUDr. brudňáková renata (Praha): projev lásky k ženám
Jiřina Dubská (bratříkov): muži v dobré náladě

Jaro je tu! 

Poděkování

mezinárodní den žen… a otázka měsíce

ing. louda, dr. Peleška, dr. sehnoutka, ing. kozák, ing. zima atd. Co jméno – to pojem 
ve světě zahrádkářském. I to svědčí o vysoké odborné úrovni námi pořádaných besed. 
současně ale nelze zapomínat na naše členy, kteří se stali úspěšnými instruktory a školili 
další členy – ze současných jmenujme např. Františka bartůňka nebo Josefa kurfiřta. Také 
je potřeba podotknout, že vyspělost a obětavost našich členů pomohla založit zahrádkářské 
organizace v košťálově, na Malé skále, založit okresní organizaci v semilech nebo úspěšně 
pracovat v územní organizaci v Jablonci nad nisou. (pokračování příště)

Mgr. Ivan Mališ, předseda zo Čzs železný brod
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Hádanky zaměřené na pozornost a všímavost vás baví. Tři rozdíly našlo všech  
13 hádajících. Výherkyní vstupenky na hru stvoření světa – bez cenzury je paní Milena 
lufinková. Gratulujeme. Abyste i vy získali vstupenky do divadla, tentokrát na představení 
železnobrodských divadelních her, musíte najít opět pouze tři rozdíly.
originální barevnou fotografii si můžete prohlédnout na www.zeleznybrod.cz / v sekci 
železnobrodský zpravodaj / Hádanka – fotografie.
Odpovědi zasílejte na e-mail: info@zelbrod.cz nebo telefonujte na tel. 483 333 999 (Tic 
Železný brod) nejpozději do 10. 3. 2017. 
rozdíly na únorové fotografii: hodiny, okno na střeše, okap 

na fotografii je budova České spořitelny a muzea s historickým průčelím tzv. klemencovskem 
(z roku 1792). stavba České spořitelny byla dokončena roku 1936 dle architektonického 
návrhu architektů Freiwalda a böhma. stavbě musely ustoupit tři roubené domy a pouze 
průčelí tzv. klemencovska, které bylo do stavby zakomponováno, se dochovalo.

V neděli 26. 3. dojde ke změně času. Ve 02.00 hodiny ráno se ručičky hodinek posunou  
o jednu hodinu dopředu na 03.00 hodin. začne nám tak letní čas, který potrvá až do  
29. 10. 2017.

MUdr. Hana Gromová pořádá v termínu 2.– 9. 9. 2017 zájezd na slovensko. Ubytování ve 
městě liptovský Ján. stravování formou polopenze. Cena zájezdu je 6 000 kč. navštívíme 
tato místa: Chopok – Ďumbier (lanovka), račkova dolina, oravská přehrada – slanický 
ostrov, Plavba po Černém dunajci (možnost pěší túry), Štrbské pleso – vodopád skok  
a denämouská dolina – Mikulášská chata repiska. závazné přihlášky do 15. 6. 2017 na 
mob.: 731 932 003 nebo mob.: 724 803 618. Při přihlášení bude vybírána záloha 3 000 kč.

změna času… aneb nezapomeňte si posunout ručičky

zájezd na slovensko

Originál Počítačově upraveno
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Tykadlo Tyko rádia rCl přijede i k nám do železného 

brodu „Vítat jaro“ a to 20. 3. cca ve 12.15 hodin.

sbĚrnÝ Dvůr 
mĚsTa 

ŽeleznÝ brOD

Ul. PŘíKrá
mOb.: 

722 036 373

OD 1. bŘezna 
OTevírací 

doBa 
OPĚT 

PrODlOUŽena:

PO, sT, Pá: 
9–18 hODin

úT, čT: 
9–14 hODin

sO: 
9–12 hODin
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sTavební Firma

P&P sPOl. s r.O. 
PrOJeKTOvé a sTavebnĚ 

mOnTáŽní Práce
512 11 vysOKé naD JizerOU 349

PŘiJme PracOvníKy sTavebních 
PrOFesí DO hPP nebO na Žl:

– zeDníK
– zeDníK, ObKlaDač
– sTavební DĚlníK

Řemeslníci s Praxí vÝhODOU
Uchazeče PO vyUčení 

a neKvaliFiKOvané zaUčíme
bliŽší inFOrmace a KOnTaKT 

na mOb.: 777 737 805 
nebO P-P@P-PvysOKe.cz

zmrzlinárna 
Brod 

hleDá 
PrODavačKU 

zmrzliny
vhODné PrO 
DůchODKynĚ 
a sTUDUJící

Termín 
červen – záŘí 2017

inFO na mOb.: 724 034 
299 – aleš Drmla 

nebO e-mail: 
ales@Glass-beaDs.cz.

Prodej nepotřebného vozidla avia 
a31.1K - Da12

Po dohodě je možná prohlídka vozidla: 
Pavel kurfiřt – velitel JsdHo Těpeře, 

mob.: 604 258 069.
nabídku je nutno učinit písemně 

a podat na adresu: 
město Železný brod, nám. 3. května 1, 

46822 Železný brod, do 13. 3. 2017, 12 hod. 
zájemci o koupi výše uvedeného vozidla 

uvedou své jméno, adresu, kontakt 
a navrženou kupní cenu. 

z došlých nabídek bude vybrána ta nejvyš-
ší. Minimální nabízená cena je 19 000 kč. 
kontaktní osoba ve věcech administrativ-
ních: Mrkvičková kateřina – oVV/krizové 

řízení, mob.: 602 144 028.

realiTní slUŽby 
haas

PrODeJ, PrOnáJem

ODhaD

Právní i nOTáŘsKÝ 

servis, inzerce

PŘePisy

DePOziT PenĚz a Další

vOleJTe 702 473 848 
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