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ÚVODní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
po třech prvních místech v letech 2013, 2014 a 2015 jsme v anketě – výzkumu Město
pro byznys 2016 obsadili 2. místo v Libereckém kraji za vítězným Jabloncem nad Nisou.
Podívejme se společně na pár čísel, někdy jsou velmi překvapivá a napovídají leccos
o vývoji v našem městě.
Rozhodně nás těší, že v části Přístup veřejné správy jsme se umístili jako nejlepší v kraji.
Je to určitá nezávislá odpověď těm, kteří zpochybňují přístup našich úředníků k občanům.
Radnice je velmi dobře hodnocena za hospodaření s financemi, například za dluhovou
službu nebo podíl výdajů na veřejnou dopravu. Také máme nejvyšší podíl financí získaných
z EU na 100 obyvatel nebo nízkou daň z nemovitostí. Ale abychom se jen nechválili – jsme
jedni z nejhorších v poplatku za předzahrádku či máme rovněž relativně vysoký počet dětí
ve třídě.
Co se týče podnikatelského prostředí – máme nejvyšší průměrný plat v kraji (24 990 Kč),
nejnižší dlouhodobou nezaměstnanost, ale jsme nejhorší v ukazateli Podíl středních
a velkých firem. Zajímavý je údaj o podílu podnikatelů (49,6 %), který nás řadí mezi nejlepší
nejen v kraji, ale také v celé České republice. Nyní jedna poznámka – v Brodě se postupně
uzavírají malé obchody a někteří obyvatelé se nás ptají: „Co s tím budete dělat?“ Tak jednak
máme velmi omezené možnosti, je to důsledek tržního prostředí. Ale hlavně výše uvedená
kritéria ukazují na to, že ve městě kupní síla je, akorát obyvatelé vyvážejí peníze jinam, buď
utrácejí v jiných městech (když už tam dojedou např. za prací) nebo třeba v supermarketech.
Takže si za situaci s malými obchody do jisté míry můžeme my všichni sami. Je to také
podnět pro malé obchodníky, aby se zamysleli nad svým marketinkem.
O tom, že možnosti v našem městě jsou, svědčí i umístění Železného Brodu v doprovodné
kategorii Investičně atraktivní region, kterou pořádá státní agentura Czechinvest a kde jsme
se umístili mezi třemi nejlepšími v Libereckém kraji. Přes velkou konkurenci firem v našem
okolí tak nebude vedení města polevovat v úsilí přivést do Brodu další firmy a současně se
bude snažit zachovat nebo vylepšit podmínky pro stávající podnikatele a firmy.
Přejeme Vám pěkné jaro.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod z 39. zasedání
konaného dne 6. 3. 2017
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 39. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 38. schůze Rady města Železný Brod ze dne
13. 2. 2017
schvaluje zahraniční pracovní cestu místostarosty města v delegaci Libereckého kraje
v kantonu St. Gallen ve dnech 27.– 31. 3. 2017
schvaluje podání žádosti o organizování veřejné služby Úřadu práce ČR a pověřuje
tajemníka úřadu k uzavření dohody o organizování veřejné služby s Úřadem práce
a uzavíráním dohod o výkonu veřejné služby s vykonavateli
schvaluje účetní závěrku za rok 2016 (účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty,
přílohu) a výsledek hospodaření za rok 2016 příspěvkovým organizacím města: Bytový
podnik města Železného Brodu, IČO 64669033, ZŠ Pelechovská, IČO 70694982, ZŠ Školní,
IČO 70694974, MŠ Slunečná, IČO 70695016, MŠ Stavbařů, IČO 70694991, MŠ Na Vápence,
IČO 04624548, Městské muzeum v Železném Brodě, IČO 43257283, SVČ Mozaika,
IČO 75125439 a ZUŠ Železný Brod, IČO 75125412
schvaluje snížit navržený příděl do fondu odměn příspěvkové org. ZUŠ Železný Brod
o 5 000 Kč a tuto částku převést do rezervního fondu a schvaluje výsledek hospodaření
příspěvkových organizací za rok 2016 a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
do fondů dle přiloženého seznamu se změnou rozdělení u příspěvkové organizace
ZUŠ Železný Brod
schvaluje odpisový plán příspěvkových organizací zřizovaných městem Železný Brod na
rok 2017
souhlasí s nákupem konvektomatu v MŠ Stavbařů od firmy Retigo s. r. o. Rožnov pod
Radhoštěm ve výši 168 340,04 Kč a souhlasí s převodem částky 9 822 Kč z rezervního
fondu do investičního fondu MŠ Stavbařů a souhlasí s čerpáním rezervního fondu
MŠ Stavbařů ve výši 12 000 Kč na nákup příslušenství ke konvektomatu
souhlasí s konáním motorkářské mše a spanilé jízdy dne 6. 5. 2017 na Malém náměstí
v Železném Brodě spojené se zahájením motorkářské sezóny klubu KUMPANI CZECH
LOUŽNICE
schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč Okresnímu mysliveckému spolku
Jablonec n. Nisou, IČO 67777201, na pořádání tradiční akce Přehlídka trofejí
souhlasí s pokácením 11 stromů (7 lip, 1 tis, 3 cypřišky) na hřbitově v Železném Brodě
souhlasí s úhradou odhadu celkových realizačních nákladů přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie ve výši 234 392,76 Kč bez DPH v souvislosti
s přestavbou objektu bývalého výměníku na Jiráskově nábřeží 737 v Železném Brodě
a schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120055567 mezi Městem Železný
Brod, IČO 00262633 a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, kterou se Město
Železný Brod zavazuje k podpisu smlouvy o realizaci přeložky a úhradě nákladů na realizaci
přeložky
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radnice informuje
bere na vědomí zápis Komise pro vzhled města ze dne 23. 1. 2017
schvaluje ukončení nájemní smlouvy, která je uzavřena mezi Městem Železný Brod
a panem T. Pelikánem, IČO 43253971 za účelem pronájmu prostor ve Splzově 28, dohodou
k 31. 3. 2017
schvaluje záměr pronájmu prostor k podnikání ve stavbě Hrubá Horka 81, která je součástí
pozemku pč. 220 v k. ú. Hrubá Horka, za účelem provozování prodejny smíšeného zboží
souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu Vaněčkova 407, Železný Brod
nesouhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu Vaněčkova 407, Železný Brod
do doby, než bude mít na výše uvedené adrese trvalý pobyt nájemce uvedený v nájemní
smlouvě
schvaluje přidělení sociálního bytu č. 604, Stavbařů 728, Železný Brod, nájemné je
stanoveno na 48 Kč/m2

Oslavili jsme Mezinárodní den žen
Mezinárodní den žen se v posledních letech znovu těší oblibě. Nezapomíná se na něj
ani na Městském úřadě v Železném Brodě. A tak, stejně jako v loňském roce, vyrazilo
vedení města pogratulovat zaměstnankyním úřadu a také seniorkám v místních zařízeních
s pečovatelskou službou. Celkem se rozdalo 85 kusů symbolických „retro“ červených
karafiátů, které přítomným dámám vykouzlily úsměv na tváři. Zaměstnancům a obyvatelům
Domu s pečovatelskou službou v Železném Brodě a ve Bzí děkujeme za vřelé přivítání
a příjemně strávený čas!
za kancelář starosty Ing. Jitka Kolová

Železnobrodský magazín
Od nového roku televize rtm+ pravidelně vysílá zpravodajství
ze Železného Brodu. Pokud vás tyto informace zajímají,
sledujte 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“.
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Výběrové řízení
Úředník odboru sociálních věcí – sociální pracovník
Tajemník Městského úřadu Železný Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici úředníka
odboru sociálních věcí. Pracovní poměr na dobu určitou – zástup po dobu mateřské
a rodičovské dovolené.
Rozsah pracovní doby 32 hodin týdně (úvazek 0,8).
Předpokládané datum nástupu: květen/červen 2017 (dle dohody).
Platové zařazení: 9. platová třída
Předpoklady, požadavky a další informace naleznete na úřední desce nebo
www.zeleznybrod.cz.
Lhůta pro podání přihlášek: 3. 4. 2017 do 15 hodin.
Bližší informace k náplni práce vám poskytne vedoucí odboru paní Eva Sasková
(tel.: 483 333 928, e.saskova@zelbrod.cz).
Josef Haas, tajemník

Nabídka brigády – Dohoda o provedení práce
Město Železný Brod hledá plavčíka/plavčici pro městské koupaliště. Požadavky: osoba
starší 18 let, sportovní typ (nutnost složit plavčické zkoušky). Více informací poskytne
p. Kochánek, mob.: 773 834 688.

	Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Město očima dětí
Do 15. května se mohou žáci ZŠ Školní a ZŠ
Pelechovská účastnit soutěže a dodat náměty
(kresby, modely a počítačové animace) na využití
prostor vzniklých po odstranění staveb bývalé
továrny Exatherm ve středu města. Úkolem je
najít využití nově vzniklého prostoru, je možné
navrhnout jednotlivé prvky či způsob využití celého
prostranství. Důležité je pouze to, aby prostor sloužil
pro volnočasové aktivity všech občanů města.
Kategorie: 1) žáci 1. až 4. třídy; 2) žáci 5. až 9. třídy.
Odměnou bude příspěvek na školní třídní výlet. Mimo
soutěž se se svými nápady mohou zapojit i ostatní
obyvatelé Železného Brodu. Náměty odevzdávejte na
Odboru územního plánování a regionálního rozvoje
– Iveta Polejová, e-mail: i.polejova@zelbrod.cz,
tel.: 483 333 944.
Iveta Polejová, OÚP a RR
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radnice informuje
Anketa Lávka
Až do 19. 4. můžete hlasovat v anketě o nový vzhled lávky, která bude spojovat břehy Jizery
v místě u SVČ Mozaika a tenisových kurtů. Tuto anketu můžete papírově odevzdat na TIC,
elektronicky je přístupná na internetových stránkách města, v části Rozvoj města, odkaz:
(http://www.zeleznybrod.cz/cz/e-podatelna/lavka-pres-jizeru/). Varianty lávky vzešly ze
studií, které zpracovaly firmy PONTEX, spol. s. r. o. a VALBEK, spol. s. r. o.
Podrobné informace k výše uvedené anketě získáte na odboru územního plánování
a regionálního rozvoje. Předem děkujeme všem za vyplnění anketních lístků.
Martin Řehák, vedoucí OÚP a RR
Varianta 1

Pohled

Varianta 2

Pohled

Varianta 3

Pohled
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Model

Model

Model

	Odbor životního prostředí
Pojďte s námi uklidit Česko!
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
se úklidu zúčastnila téměř stovka dobrovolníků a společnými silami se 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.
Dobrovolníci a zájemci o více info se mohou obracet na MěÚ, odbor životního prostředí
tel.: 483 333 984, e-mail: v.prchal@zelbrod.cz. Těšíme se na vaši účast.
Vítězslav Prchal, OŽP

Objemné komunální odpady
Ve sběrném dvoře se od poplatníků (fyzických osob) zapojených do systému odpadového
hospodářství města Železného Brodu zdarma odebírají objemné komunální odpady
v množství max. 50 kg/poplatník/rok, přičemž hmotnost u poplatníků z jedné rodiny
a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost odpadů je zpoplatněna dle platného
ceníku.
Dále se od poplatníků 2× ročně (jaro/podzim) v předem stanovených termínech zdarma
odebírají objemné komunální odpady katalogové č. 200307 bez ohledu na množství. Jarní
termín je v pátek 21. 4. v čase 9–18 hodin a v sobotu 22. 4. v čase 9–12 hodin. Dle platného
ceníku jsou i v tomto termínu odebírány jiné druhy odpadů od místních i občanů jiných obcí,
právnických osob a osob fyzických oprávněných k podnikání. Z důvodu zákonem nařízené
provozní evidence je veškerý odpad evidován (adresa osoby, množství odpadů), proto
žádáme občany o trpělivost při vyřizování administrativních záležitostí.
Miloš Pala, vedoucí OŽP
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radnice informuje
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Město Železný Brod ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r. o. pořádají
sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v neděli 7. května 2017. Sběr ambulantním
způsobem (pojízdná sběrna) bude probíhat dle rozpisu:
Pelechov, motorest

8.30–8.40

ŽB, u odbočky k poliklinice

10.40–10.50

ŽB, Na Vápence 762

8.45–8.55

ŽB, Malé náměstí

10.55–11.10

ŽB, Poštovní 428

9.00–9.10

ŽB, Horecká (hřbitov)

10.55– 11.05

ŽB, Poříčí, Internát

9.20–9.30

Hrubá Horka, koloniál

12.40–12.50

Splzov, křižovatka

9.35–9.45

Střevelná 39 (bytovka)

12.55–13.05

Bzí, obchod

9.50–10.00

Jirkov, restaurace

13.10–13.20

Těpeře, sokolovna

10.05–10.15

Horská Kamenice,
hasičárna

13.30–13.40

Chlístov 33 (u kapličky)

10.25–10.35

Malá Horka, bus zastávka

13.50–14.00

Přijímány budou tyto druhy odpadů: léky vč. mastí, domácí kapalné i tuhé chemikálie
(ředidla, kyseliny, louhy, vývojky, ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení
plevelů a škůdců atd.), zbytky starých barev, obaly od barev, kompletní televizory, ledničky,
zářivky, drobné elektrospotřebiče, monitory, PC, tiskárny, akumulátory vč. elektrolytu, baterií
a článků, upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l), olejové filtry a další
zaolejovaný materiál. Pozor, nepřijímají se odpady stavebního charakteru (eternit,
azbest, asfalt, stavební omítky, směsi, atd.). Více informací na MěÚ, Odbor životní
prostředí, tel.: 483 333 924 nebo Severočeské komunální služby s. r. o., tel.: 483 312 403.
Miloš Pala, vedoucí OŽP

Turistické informační centrum Žb
Otevírací doba v dubnu
po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin, so: 9–13 hodin
S ohledem na velikonoční svátky bude v termínu 14.–17. 4. zavřeno. V pondělí 1. 5.
oslavíme Svátek práce také zavřenými dveřmi. Od úterý 2. května začne letní otevírací
doba. Otevřeno bude: po–pá: 8–12 a 12.30–17 hodin, so–ne a po 8. 5. 2017: 9–13 hodin.

Aktuální předprodej vstupenek v TIC Železný Brod
a na www.evstupenka.cz
• 8. 4. od 20.30 hodin Katapult, host Kladivo na život (koncert) – sokolovna Bozkov
• 11. 4. od 19.00 hodin Ani za milión… (Agentura Nordproduction Praha)

8

Turistické informační centrum Žb
• 22. 4. od 20.00 hodin 	Spolu (Studio Hamlet Železný Brod)
• 29. 4. od 21.00 hodin Alkehol, host Náhodný Výběr a DJ Baly (koncert)
			
– sokolovna Bozkov

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)
• 22. 4. od 18.45 hodin P. I. Čajkovskij: Evžen Oněgin
• 13. 5. od 18.15 hodin R. Strauss: Růžový kavalír
Program sezóny 2017/2018
7. 10. V. Bellini: Norma (nová inscenace), 14. 10. W. A. Mozart: Kouzelná flétna, 18. 11.
T. Adès: Anděl zkázy (premiéra), 27. 1. 2018 G. Puccini: Tosca (nová inscenace), 10. 2.
G. Donizetti: Nápoj lásky, 24. 2. G. Puccini: Bohéma, 10. 3. G. Rossini: Semiramide, 31. 3.
W. A. Mozart: Takové jsou všechny (nová inscenace), 10. 4. G. Verdi: Luisa Miller, 28. 4.
J. Massenet: Popelka (premiéra) – prodej vstupenek začne v květnu.

Výzva
Pokud přečtený zpravodaj doma nearchivujete, budeme velice rádi, když nám jej donesete
na TIC Železný Brod. O výtisky je veliký zájem i mezi občany ze širšího okolí, ale bohužel
výtisků je málo a nepokryjí požadavky všech. Děkujeme za vstřícnost.

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO Žb
Po celý rok probíhá Velká výtvarná soutěž pro děti…
aneb vytvořte si vlastní obálku Železnobrodského zpravodaje
Na dubnové téma Velikonoce nakreslilo obrázek celkem 12 dětí. Za ilustraci na titulní straně
získala malou odměnu v podobě výtvarných potřeb Markéta Lázničková (14 let). Z ostatních
obrázků bude vytvořena výstava v rámci akce Otevřená radnice (květen 2018). Velice
děkujeme všem dětem, které obrázky přinesly. Zároveň děkujeme i jejich učitelům, kteří je
k této činnosti (malování, kreslení, apod.) vedou.
Pro všechny, kteří rádi kreslí a malují, opakujeme následující témata (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). Obrázky odevzdávejte 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…).
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO Žb
Zimní sklářské pátky aneb… Prázdninový čtvrtek
V termínu 26. listopadu 2016 – 17. března 2017 probíhalo
v Železném Brodě putování po stopách skleněného
skřítka. Akci považujeme za velmi zdařilou, protože
mnoho skleněných skřítků našlo nový domov. Pro ty,
kteří v zimním období neměli čas či cestu k nám do
Železného Brodu zavítat, máme dobrou zprávu: za skřítky
se bude putovat i během letních prázdnin. V rámci akce
Prázdninová nabídka Českého ráje, nabízíme v našem
městě již několik let Prázdninový čtvrtek. A právě tento
den bude také obohacen o zajímavé bonusy spojené
se skřítkovým putováním. Opět budete moci zhlédnout
ukázky sklářského řemesla ve firmách (Detesk, DT Glass,
Lampglas, AAC, Ateliér Pavlíny Čambalové, Glasstech),
navštívit zajímavá místa, nabízející poznání historie
i současnosti města (sklářská škola, Minimuzeum skleněných betlémů, Městské muzeum
Železný Brod a Městská galerie Vlastimila Rady) a sbírat razítka. Více informací v sezónním
vydání zpravodaje.

Železnobrodský jarmark 9.–11. 6. 2017
Prodej stánkových míst začne ve středu 12. dubna od 8 hodin v Železném Brodě na
služebně městské policie. Doporučujeme všem zájemcům o prodejní stánkové místo,
řádně přečíst ceník, přihlášku a prohlédnout si mapu na www.zeleznybrod.cz/obcan/kulturasport-spolky/informacni-kulturni-stredisko/zeleznobrodsky-jarmark. Grafické materiály pro
propagaci akce zpracovává Radek Hloušek ze Železného Brodu. Děkujeme.
Alena Matějková
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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.
Každý rodič to zná. A každé dítě také. Občas někdo z nich řekne tomu druhému něco, co
by nejraději nikdy nevyslovil. Co vůbec nemyslel vážně. Co by chtěl hnedle vzít zpět. Jenže
už se stalo... „Ještě jednou a já tě přetrhnu!“ zakřičí občas unavený tatínek na nezbedného
synka, aby ho o chvíli později už zase hladil láskyplně po vláskách. „Nech mě být! Nemám
tě ráda!“ piští jindy po probuzení holčička na nebohou maminku, kterou by přitom za nic na
světě nevyměnila. I hrdina naší nové pohádky, malý Vendelín, si takhle jednou otevřel pusu
na své rodiče, aniž by vlastně pořádně tušil, co říká: „Dejte mi konečně pokoj! Zapomeňte
na mě!“ Nejenže pořádně netušil, co to vlastně říká, ale především nevěděl, že na stěně
visí kukačkové hodiny, které mají tak trochu kouzelnou moc. A rodiče na něj v mžiku oka
zapomněli.
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.
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městské divadlo
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 v TIC Železný
Brod a na www.e-vstupenka.cz

	DS Tyl Železný Brod
ŽELEZNOBRODSKÉ DIVADELNÍ HRY

Zahájení ochotnické přehlídky se uskuteční v 18.45 hodin ve foyer
divadla drobným kulturním programem, následovat bude:

ÚŽASNÁ 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 n. Nisou.

KOUZELNÝ ZVONEČEK

sobota 1. dubna od 10 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Veselá pohádka o nesmělém princi a veselých princeznách v podání DS „3 na 3“ při
MKS Nová Paka.

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.
Vstupné na výše uvedená představení:
50 Kč jednotlivě, 110 Kč přenosná
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permanentka na všechna představení. Přehlídku pořádá
DS Tyl Železný Brod s finanční podporou Města
Železný Brod.

Poděkování
Moc děkujeme všem divákům, kteří si v sobotu 11. března udělali čas a přišli se podívat na
reprízu naší hry Havrane z kamene. Sami dobře víme, jak je v dnešní době těžké odolat
náporu nejrůznějších mediálních lákadel a o to víc jsme vděční za každého diváka, se kterým
se můžeme o naši radost ze společné práce podělit. Ochotnické snažení nemá bez podpory
obecenstva valnou cenu. Pevně proto věříme, že se s vámi při našem dalším představení
znovu společně setkáme.
za DS TYL Tomáš Kesner

	Studio Hamlet Železný Brod
Výsledky únorové přehlídky
V sobotu 18. února proběhla v Městském divadle Železný Brod soutěž monologů, dialogů
a jednoaktovek Svazu českých divadelních ochotníků celé Jizerské oblasti pod názvem
Pohárek SČDO JO. Soutěž organizovalo Studio Hamlet Železný Brod s podporou
Libereckého kraje. Rok od roku stoupá počet přihlášených, a proto je pořádání této přehlídky
stále náročnější. Jedná se však o příjemné setkání divadelníků a fandů divadla. Mnohým
zúčastněným se ze Železného Brodu nechtělo ani domů. A to je pro pořadatele největší
odměna.
Do národního kola, které proběhne 1. 4. 2017 ve Velké Bystřici, postupují: Theresia
Anna Hakenová a Vojtěch Haken z Turnovského divadelního studia s dialogem z představení
Romeo a Juliettka, Jan Lála z DS Vojan Desná – Mladá Haluz s monologem Solidarita,
Lukáš Fradrych z DS Vojan Desná – Mladá Haluz s monologem ze hry Jeppe a Pán Bůh
v kraťasech a Vlaďka Koďousková a Ladislav Koďousek z DS Vojan Desná – Mladá Haluz
s dialogem ze hry Šestkrát do černého.

Úspěšné Spolu
Železnobrodští se zúčastnili krajské přehlídky ochotnického divadla Jizerské oblasti
v Lomnici nad Popelkou naposledy v roce 2011. S úspěšným představením Kočičí hra byli
doporučeni na národní přehlídku ve Volyni. Po dlouhých šesti letech se do Lomnice nad
Popelkou Železný Brod vrátil, sice jako Studio Hamlet Železný Brod, ale opět pod vedením
Zdislavy Bohuslavové. Domů veze opět doporučení na celostátní přehlídku amatérského
činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně. Inscenace Spolu získala:
doporučení na národní přehlídku ve Volyni, Čestné uznání a ceny za herecké výkony pro
obě herečky (Ivu Chaloupkovou a Zdislavu Bohuslavovou), Cenu za nejlepší herecký ženský
výkon přehlídky pro Zdislavu Bohuslavovou a Pozvání na festival FEMAD do Kroměříže.

13

městské divadlo
Velmi si vážíme hodnocení poroty,
gratulací a uznání našich hereckých kolegů
a v neposlední řadě děkovných reakcí
diváků. S komorním kouskem jsme si
vedle výpravných divadelních představení
velké ambice na ocenění nedělaly. Máme
obrovskou radost a děkujeme!
Představení Spolu které mělo být
odehráno v sobotu 16. února v Městském
divadle Železný Brod, muselo být kvůli úrazu jedné z hereček zrušeno. Rozhodli jsme se jej
proto reprízovat v sobotu 22. dubna 2017 od 20 hodin. Srdečně vás zveme na autorskou
hru Tomáše Vůjtka o Adině Mandlové a Lídě Baarové v režii Zdeňka Lindnera. Vstupné
60 Kč. Předprodej v TIC Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz.
Zdislava Bohuslavová

MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
Výzva pro zájemce o výstavu v městské galerii
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.

1+1=3

do 30. dubna, út–ne: 13–16 hodin

Městská galerie Železný Brod
Společná výstava obrazů a skleněných plastik dvou mladých umělkyň Anny Polanské
a Lucie Švitorkové.

Připravujeme
ZNĚJÍCÍ SOCHY

6.–28. května, út–ne: 13–16 hodin

Městská galerie Železný Brod
Výstava skleněných soch výtvarníka Marka Trizuljaka bude zahájena
v pátek 5. května od 17 hodin.
Lucie Chvalinová
Trizuljak Trojice
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vybíráme z programu KC Kino Železný Brod
Pravděpodobně největší pozornost na sebe tento měsíc strhne dlouho očekávaný snímek
Rodinný přítel, který je prvním z filmů trilogie Zahradnictví, rodinné ságy, kterou její autoři
Jan Hřebejk s Petrem Jarchovským považují za své „životní dílo“. „Tento film je příběhem
lásky, která nesměla být naplněna. Vypráví o věrnosti, touze, vině a lásce, o odchodech
a návratech, o rodině, rodičích a dětech. Jde o rodinný portrét viděný pohledem žen, které
osud svedl dohromady. Je intimním příběhem lásky, o které všichni vědí a všichni musí
pomlčet,“ prozradil autor scénáře Petr Jarchovský, který cítil dluh vůči mamince, jejíž postava
se neobjevila ve filmu Pelíšky, a tak o ní vypráví ve třech filmech Zahradnictví.
Ještě jednou se v programu vrátíme též ke snímku Masaryk, který na sebe před měsícem
strhl obrovskou pozornost díky historickému úspěchu při udílení filmových cen Český lev.
A určitě potěšíme řadu filmových fanoušků uvedením filmu La La Land, který málem vyhrál
hlavní cenu na letošních Oscarech...
Tento měsíc si na své přijdou i mladší diváci. Zejména snímek Ghost in the Shell
pravděpodobně přiláká do kina řadu fanoušků sci-fi. Jak uvádí distributor filmu: „Kultovní
japonské anime se stalo základním inspiračním pilířem pro legendární trilogii Matrix. Teď
přišel čas, aby tahle kyberpunková perla sama zazářila na filmovém plátně.“. Tak uvidíme!
Dobré kino tradičně přináší snímky oceňované na prestižních filmových festivalech. Dubnový
program se hned dvakrát pokloní velikánům současného polského filmu a představí nové
snímky Agnieszky Holland (Přes kosti mrtvých) a (vůbec poslední film) Andrzeje Wajdy
(Mžitky).
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.
David Pešek

Rodinný přítel
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Městské muzeum v Železném Brodě
V měsíci dubnu jsou expozice muzea otevřeny: sobota–neděle, 9–12 a 13–16 hodin.
Podrobné informace na: www.muzeumzb.cz, muzeum@zelbrod.cz, 483 389 081,
Běliště 483 391 149

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM LETNÍ SKLÁŘSKÁ DÍLNA 2016
do 31. května 2017

Městské muzeum Železný Brod
Práce účastníků sklářského sympozia Letní sklářská dílna, které se odehrálo na počátku
září 2016, 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

VELIKONOČNÍ JARMARK NA BĚLIŠTI
7.–9. dubna 2017, pá–ne: 9–17 hodin

Městské muzeum Železný Brod
Opět po roce připravujeme tradiční Velikonoční jarmark na Bělišti. Kromě řemeslných
výrobků, velikonočního zboží a občerstvení jsme připravili i předvádění rukodělných
a výtvarných technik (paličkování krajky, pletení pomlázek, zdobení kraslic), výtvarnou dílnu
SVČ Mozaika a doprovodný kulturní program. Loutkové divadlo bude v pátek ve 14 hodin,
v sobotu a v neděli ve 14 a 15 hodin. V sobotu v 10.30 hodin zahrají žáci ZUŠ Železný
Brod pod vedením Rudy Müllera. Nakoupit budete moci i výrobky z dílny Spolku zdravotně
postižených Železný Brod.
Vstupné: 5 Kč, 10 Kč

Velikonoce, Veronika Randisová (8 let)
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Velikonoce, Natálie Hudská (10 let)

muzeum a galerie detesk
EVA VLASÁKOVÁ / OBRAZY, GRAFIKA, SKLO
do 23. dubna, po–ne: 9–17 hodin

Výstava výtvarnice Evy se těší
pozornosti návštěvníků mimo
jiné i proto, že se sice od konce
sedmdesátých let v Česku i v zahraničí
představila nejméně na stovce
samostatných výstav, ale v Železném
Brodě neměla ani jednu. Maluje,
ilustruje a vytváří grafiku a, kdykoliv
se jí k tomu naskytne příležitost,
pracuje se sklem. Vyzkoušela si
několik sklářských technik, ale zjistila,
že jejím tvůrčím záměrům nejbližší
jsou tavené skleněné plastiky. Podle
Eva Vlasáková, Pes v zrcadle
zápisů v návštěvní knize z obrazů
pravděpodobně nejvíce zaujal cyklus
„V modré I až V“, triptych „V šedé“, z barevných grafik „Co se stalo loni v létě“ a „U ohníčku
přátelství“, z tavených plastik „Co se přihodilo sousedovic kočce“, „Hlava plná příběhů“
a „Nekonečný příběh“.

BLANKA BROŽOVÁ / BAREVNÉ CHVĚNÍ
27. dubna – 18. června, po–ne: 9–17 hodin

Blanka Brožová z Jablonce nad Nisou je absolventka pražské Akademie. Z malířských
technik, které si osvojila, dává přednost pastelu a akvarelu. Jimi ztvárňuje nejčastěji přírodní
motivy. Na výstavě se představí cykly „Ovoce“, „Proměny“, „Doteky živlů“, „Větvičky a kapky“,
„Čajové lístky“, „Přesličky a Vagínky“. Její tvorbu lze nazvat nadčasovou, osobitou, pravdivou
a upřímnou. Malby neaspirují
a neusilují o vyřešení velkých
globálních témat, ale ani
osobních krizí jednotlivce
versus společnost. Věnují se
něčemu daleko důležitějšímu:
pocitům individuální bytosti
a smysluplnému naplnění
vlastního života.
Antonín Langhamer
Mangosta lahodná, pastel
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další pozvánky ze žb a okolí
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
T. J. Sokol Bzí vás zve také na:
Ples cestovní kanceláře CK Sunbike v sobotu 22. 4. od 20 hodin v sokolovně Bzí. Hraje
plesová kapela Gemini.
Ve spolupráci s SDH Bzí v neděli 30. 4. na Pálení čarodějnic a lampionový průvod.
Průvod vyjde ve 20.30 hodin od sokolovny směrem na lesní hřiště.

VLIV PSYCHIKY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ
úterý 4. dubna od 17 hodin

Železný Brod, aula sklářské školy
Zveme na besedu všechny, kteří se chtějí dozvědět jak předcházet nebo se následně zbavit
svých zdravotních disharmonií – jak psychických, tak i fyzických. Témata besedy jsou:
Skutečné příčiny nemocí, Vyváženost stravy a vliv na lidský organismus, Vliv psychiky
a následné ovlivnění zdraví člověka, Práce s podvědomím a následné odbourání psychických
bloků.
Pořádá Radmila Koňariková, Natur Apatyka

PRÁVNÍ KULTURA
středa 26. dubna
od 18.15 hodin

KC Kino Železný Brod
ČKA-Český ráj srdečně zve na přednášku
a besedu s vrchní státní zástupkyní paní
JUDr. Lenkou Bradáčovou na téma „Právní
kultura“. Těšíme se na společný večer s vámi.
Ing. arch. Martin Tomešek
Pořádá ČKA-Český ráj

HRÁTKY S PAMĚTÍ

úterý 18. dubna od 10 hodin

Dům s pečovatelskou službou Železný Brod (ul. Obránců míru)
Sociálně-aktivizační služba pro seniory. Trénink paměti s lektorem Zdeňkem Chourou,
pracovníkem v sociálních službách a členem České alzheimerovské společnosti. Dobrou
náladu a tužku s sebou.
Následující termíny hrátek jsou: 16. 5., 20. 6. a 18. 7. 2017. Možná změna termínu vyhrazena.
Vstupné 15 Kč
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PORADENSKÝ DEN

čtvrtek 20. dubna od 13 do 15 hodin

MěÚ budova „B“, zasedací místnost (3. patro)
Péče o blízkého člena rodiny je nejen fyzicky, ale především psychicky náročná a proto je
důležité, podělit se o starosti a v rámci možností rozdělit péči mezi více osob. U pečujících
osob stále přetrvává trend strachu a studu se zeptat nebo dokonce požádat o pomoc,
když dochází síly. Pomoc tam, kde je potřeba, je dnes snadné a patří k tomu také právě
Poradenské dny. Přímá péče vyžaduje nastavit pravidelné každodenní rituály a zajistit
diagnostiku, protože to pomůže nejen pečujícímu, ale i nemocnému. Také je dobré mít
k dispozici seznam nejbližších poskytovatelů sociálních služeb. Patříte i vy mezi pečující
osoby? Nebojte se tedy přijít zeptat, poradit a podělit se o své zkušenosti. Jste na konci
svých sil? Neberte to jako své selhání, ale jako odhodlání udržet blízkého člověka doma.
Více informací vám v případě zájmu sdělí na MěÚ, odbor sociálních věcí, Bc. Eva Sasková,
tel.: 483 333 928. Těším se na vaši osobní účast.
Pořádá MěÚ Železný Brod, odbor sociálních věcí
ve spolupráci se Zdeňkem Chourou

BACK TO THE 80´s & 90´s
pátek 21. dubna od 21 hodin

Železný Brod, MC Korint
Pojďte se s DJ Kifonice a DJ Petrajsem podívat do minulosti. Jedině na této akci si budete
moci zatančit na hity z 80. a 90 let.
Vstupné 50 Kč
Pořádá Faking Bookings

ZÁVODY KOČÁRKŮ

neděle 23. dubna od 15 do 17 hodin

Železný Brod, sportovní hřiště u ZŠ Školní
Závodní kategorie: maminky, tatínci, celé rodiny (vždy 2 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,
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.
Startovné 50 Kč/soutěžící
– polovina vybraného startovného bude použita na dobročinné účely.
Pořádá RC Andílek
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další pozvánky ze žb a okolí
KRAJEM ČESKÝCH SKLÁŘŮ
sobota 29. dubna od 6 hodin

Alšovice
XLIII. ročník dálkového a turistického pochodu
Program: pátek 28. dubna – ubytování, občerstvení, výčep
sobota 29. dubna
• prezentace účastníků v sokolovně Alšovice
• start na trasy: (startovné 30 Kč, 10 Kč jen trasa 5 km) v 6–8 hodin – 50 km pěší;
v 6–10 hodin – 50 km cyklo (odlišná od pěší); v 7–10 hodin – 5 km, 10 km, 15 km, 25 km
• večerní posezení, hudba a pálení čarodějnic u sokolovny
Stravování: po celou dobu pochodu je zajištěno občerstvení – kuchyně, udírna a výčep
v sokolovně Alšovice, dále na vybraných kontrolách drobné občerstvení
Další informace: J. Pulíček (723 063 442, 483 368 464), D. Pulíčková (483 368 400),
L. Havlíčková (776 490 971), e-mail: pulicek@volny.cz, www.dosokola.cz. Těšíme se na
vaši účast.
Pořádá Tělocvičná jednota Sokol Alšovice, Turistický oddíl

ZPÁTKY V ČASE „ANEB ČARODĚJNICE TROCHU JINAK“
neděle 30. dubna od 14 hodin

Běliště, národopisná expozice Městského muzea v Železném Brodě
Vracet se budeme přibližně o 110 let zpět. Těšit se můžete nejen na hry po staru, které povedou
Památkovou rezervací Trávníky, ale také na spoustu zajímavých aktivit přímo na Bělišti.
Můžete si nechat věštit od jarmareční kartářky, nechat se ošetřit v lazaretu a zároveň si
zkusit první pomoc, budete mít možnost zahrát si hru špačka, zatancují nám folklorní tance
a uvidíte vtipný taneček čarodějnic, můžete si zkusit uvařit lektvary a vyrobit košťata,
ochutnáte pečivo podobné tomu před 100 lety a mnoho dalšího… Celým odpolednem se
bude linout stará hudba z gramofonu.
Společně postavíme májku a v pozdějších hodinách se v průvodu podobném Majálesu
vydáme na akci Města Železný Brod – Čarodějnice. Zde loučí rituálně zapálíme vatru
s čarodějnicí.
Přijdete-li na akci v dobovém obleku z přelomu 19.–20. století, budete zařazeni do soutěže
o nejoriginálnější oblek.
Pořádá Rodinné centrum Andílek, Spolek Trávnice, další železnobrodské spolky
a Semínko země se Semil

ČARODĚJNICE

neděle 30. dubna od 19 hodin

Železný Brod, hasičské hřiště
Rituální zapálení vatry a upálení neposlušných čarodějnic ve 20 hodin. Ve 20.15 vystoupení
skupiny Pranýř s ukázkou šermířských dovedností. Následovat bude ukázka tanců
našich neupálených čarodějnic. Ohnivá show vypukne ve 21 hodin. Po celou dobu bude
DJ Kubesh a Petrajs MC´s pouštět skvělou disko hudbu k tanci i poslechu. Od 19 hodin
budou připraveny ohníčky na opékání vuřtů.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Z knižních novinek
Karl Ove Knausgaard: Můj boj 2. – Zamilovaný muž
Autor se ve druhém díle své autobiografické zpovědi vrací ve
vzpomínkách do doby, kdy ze dne na den opustil manželku
i rodné Norsko, zamířil do Stockholmu a spřátelil se s jiným
exulantem, intelektuálem a boxerem Geirem. A potkal Lindu,
do níž se bláznivě a hluboce zamiloval, usadil se a stal se
otcem.
Lars Kepler: Lovec králíků
Komisař Linna je už dva roky ve vězení s vysokou ostrahou.
Nyní ho však odvezli na tajnou schůzku. Po vraždě
švédského ministra zahraničí totiž policie potřebuje, aby jí
pomohl vypátrat a zastavit pachatele, který nejspíš plánuje
další vraždy v politických kruzích.
Robert Bryndza: Noční lov
Jedné horké červnové noci je šéfinspektorka Fosterová přivolána k vraždě. Oběť, vážený
praktický lékař, je nalezen ve své posteli udušený. O několik dní později umírá za podobných
okolností další muž a Erika a její tým tuší, že čelí sériovému vrahovi...
Peter Wohlleben: Tajný život stromů
Renomovaný lesník Peter Wohlleben nám dává nahlédnout
do skrytého života stromů a odhaluje nečekané skutečnosti:
stromy mají paměť, předávají si informace, pociťují bolesti.
Mnohé stromy, jako například duby, spolu navzájem
komunikují prostřednictvím vonných látek a upozorňují
ostatní na hrozící nebezpečí.
Barbara Woodová: Země odpoledního slunce
Píše se rok 1920 a dvacetiletá Elizabeth se stejně jako její
vrstevníci pokouší co nejrychleji se vymanit z konvencí,
na kterých lpí generace jejích rodičů a které po válce už
nemohou platit. Svobodný život se vydá hledat s milovaným
mužem do jihozápadní Kalifornie.
Roman Kašper: Jizerka – Smědava
Turisticky nejnavštěvovanější místa Jizerských hor. K pochopení výjimečnosti tohoto místa
by měla přispět kniha nových a z valné většiny dosud nepublikovaných poznatků, které dají
nahlédnout do dramatických dějin.
Dana Hudíková a Irena Matoušová

21

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA

Plán na duben
3. 4.		

Úřední den od 14 hodin.

7.–9. 4.		
Velikonoční trhy na Bělišti
Zveme vás do našeho prodejního místa, kde si určitě vyberete z bohaté nabídky našich
výrobků, zejména velikonočních dekorací. Poděkování patří těm členkám, které od ledna
každé pondělí neúnavně vše připravovaly a organizovaly. Děkujeme Mgr. Petře Hejralové
za možnost naší prezentace, za vstřícnost a podporu činnosti našeho spolku. Těšíme se na
vaši návštěvu.
10. 4.		

Ruční práce od 14 hodin.

12. 4.		
Šlápoty – navštívíme Dům přírody v Dolánkách. Tato interaktivní expozice
je věnována floře, fauně a geologii Českého ráje. Velmi zajímavé. Odjedeme z vlakového
nádraží v 12.12 hodin do Dolánek. Poté půjdeme pěšky do Turnova, odkud odjedeme
vlakem nebo autobusem zpět do Železného Brodu. Vedoucí V. Petružálková
19. 4.		

Klub ONKO – DIA od 14 hodin

21.–30. 4.
Ozdravný pobyt Harkány Maďarsko
Informace pro účastníky: odjezd v pátek 21. 4., sraz ve 20.15 hodin na autobusovém
nádraží u sokolovny, odjezd zvláštním autobusem ve 20.45 hodin. Nezapomeňte si cestovní
doklady (OP nebo pas), kartičku zdravotní pojišťovny a kdo se nepojistil u cestovní kanceláře,
tak své cestovní pojištění. Výměna peněz proběhne po příjezdu do Harkán, vezměte si
s sebou koruny nebo eura. Dotazy na mob.: 733 242 475; 704 733 547. Poděkování paní
J. Mullerové a L. Mastníkové za zajištění tohoto zájezdu. Přejeme všem účastníkům příjemný
pobyt, hezké počasí a šťastný návrat domů.
Na květen je již připraven celodenní výlet do Prahy – Pražské zahrady. Přihlášky M. Minářová.
Poděkování paní A. Kortanové, kronikářce města, za besedu o historii kronikářství
v Železném Brodě a informace o tom, jak se dělá kronika. Moc se nám to líbilo a těšíme se
na další besedu.
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
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sport
TJ Sokol Železný Brod, oddíl stolního tenisu, pořádá v sobotu 8. dubna od 9 hodin turnaj
mládeže do 14 let. Turnaj se uskuteční v sokolovně v herně tenisu. Startovné 30 Kč. Těšíme
se na vaši účast.
za oddíl tenisu p. Hloušek

4. ORIENTAČNÍ BĚH PANSKOU ZAHRADOU
čtvrtek 27. dubna od 9 hodin

Železný Brod, Pánská zahrada
Další ročník skvělé sportovní akce v letošním roce i s překážkami. Rozdělení do kategorií
dle věku soutěžících MŠ: 3–4 roky a 5–6 let; ZŠ: 1. stupeň 7–8 let a 9–11 let, 2. stupeň
12–14 let, 15–17 let. Prezentace budou probíhat od 9 hodin pro MŠ, od 10 hodin pro ZŠ
a od 15.30 hodin pro veřejnost. Více na www.fitstudio.cz.
Pořádá FSA Jany Boučkové

TJ FK ŽBS Železný Brod v roce 2016
Rok 2016 byl pro fotbalový klub celkem bohatý. Nad rámec běžné činnosti, což je působení
v soutěžích FAČR, jsme uspořádali přes dvacet halových turnajů mládeže. Tradiční akce
jako Memoriál Bedřicha Chmelíka, Fondocup 2016 a tři dlouhodobé zimní turnaje mládeže
hrané na umělé trávě samozřejmě v kalendáři také nechyběly. Spolupořádali jsme pět
školních turnajů a v našem areálu proběhlo i dvanáct turnajů přípravek. K 31. 12. 2016
měl klub 167 aktivních členů řádně registrovaných u České Unie Sportu (ČUS) z toho bylo
76 dětí. Brodský fotbal měl v uplynulém roce dva hrající týmy dospělých a šest mládežnických
týmů, které hrály v oficiální soutěže FAČR. Výsledky byly celkem přijatelné. A muži skončili
na slušném devátém místě krajského přeboru (dále KP). Po podzimu jsou v současné
době na jedenáctém místě. B muži sice docílili lepší výsledky než v sezóně 2014/2015,
ale díky reorganizaci soutěží sestoupili do okresního přeboru. Po sestupu jsou nyní na
třetím místě. Dorost trápil nedostatek hráčů a dlouhodobě ho doplňují starší žáci. Výsledky
byly odpovídající a dorostenci skončili na třináctém místě KP. Od léta jsme přihlásili mladší
dorost, který je po podzimu na sedmém místě KP. Starší žáci skončili v meziokresním
přeboru v minulé sezóně na pěkném třetím místě. Od podzimu hrajeme ve sdruženém
startu KP společně s Turnovem a je na šestém místě. Mladší žáci jsou nadějí brodského
fotbalu do budoucna. Vyhráli okresní pohár, okresní přebor a po podzimu vedou KP, který
můžeme hrát díky spojení s Turnovem. Přípravka ročník 2006 bezkonkurenčně vyhrála
okresní soutěž starších přípravek. Ročník 2007 skončil na třetím místě okresní soutěže
mladších přípravek. Minižáci skončili na čtvrtém místě v rámci okresu. Naše činnost zabere
mnoho volného času a tak je potřeba hlavně těm, kteří obstarávají chod klubu, poděkovat.
Poděkovat musíme i hráčům a trenérům za reprezentaci našeho klubu a města. A konečně
velké díky patří Městu Železný Brod za finanční podporu, bez které bychom nebyli schopni
dělat naši činnost na současné úrovni.
Kletečka Jaroslav, sekretář TJ FK ŽBS Železný Brod
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Zápis dětí do 1. ročníku základních škol v Železném Brodě
Pro školní rok 2017/2018 proběhne zápis v úterý 4. dubna a ve středu 5. dubna vždy
od 14 do 17 hodin v ZŠ Školní 700 a v ZŠ 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:
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.

Zápis dětí do mateřských škol v Železném Brodě
Pro školní rok 2017/2018 proběhne zápis v úterý 2. května od 8 do 15.30 hodin
v MŠ Slunečná 327 a v MŠ Stavbařů 832. V MŠ Na Vápence 766 proběhne v úterý
2. května od 9 do 15.30 hodin.
K zápisu jsou 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 města.
Mgr. Iva Lhotová – FO, úsek školství

Místní akční plán rozvoje vzdělávání
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Železný Brod (zkráceně MAP
Železnobrodsko) je rozsáhlý projekt MŠMT probíhající v rámci celé České republiky na území
jednotlivých obcí s rozšířenou působností (ORP), v ORP Železný Brod probíhá od května
2016 do dubna 2018. Týká se předškolního, základního, volnočasového a neformálního
vzdělávání, kde spolupracují zřizovatelé, jednotlivé ZŠ, MŠ, volnočasové instituce
a zainteresovaná veřejnost. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního a základního
vzdělávání na území ORP a vytvoření platformy pro spolupráci.
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V průběhu práce na projektu
vzniknou nová partnerství mezi
zřizovateli, jednotlivými školami
a školkami a dalšími poskytovateli
vzdělávacích aktivit. Výstupem
projektu bude Místní akční plán
rozvoje vzdělávání pro ORP Železný
Brod na období 2016–2023, včetně
Strategického rámce, který popíše
investiční a neinvestiční priority
odrážející charakter vzdělávacích
potřeb na území ORP do roku
2023. Projekt reaguje na plošně
přetrvávající nedostatečnou komunikaci, spolupráci a vzájemnou podporu mezi jednotlivými
aktéry v území na úrovni mateřských a základních škol.
MAP bude dokumentem, který zajistí provázanost dosavadních strategických materiálů
a bude směřovat k naplnění dosavadních a nových cílů. Další úrovní MAP bude konkretizace
jednotlivých strategických rozvojových záměrů a to do úrovně každého jednotlivého
vzdělávacího zařízení v MŠ, ZŠ a školských zařízení ve správním obvodu ORP. Velmi
cenným podkladem budou výstupy z osobních jednání na úrovni pedagogické veřejnosti,
rodičovské veřejnosti, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání se zajištěním
komunitního projednání zjištěných potřeb a záměrů. MAP bude také sloužit jako podklad pro
zaměření podpory z OP VVV a IROP.
V území ORP Železný Brod realizuje celý projekt MAS Achát, z. s. (kontakty: mapzeleznobrodsko@seznam.cz, tel: 608 335 850, www.mas-achat.cz). Registrační číslo
projektu: CZ.02.3.68/0.0./0.0./15.005/0000299.
za realizační tým manažer projektu Ing. Jindřich Jeníček

Mateřská škola Na Vápence
Děti z MŠ Na Vápence po stopách Yettiho
Loňská zima se svou sněhovou nadílkou dětem velmi nepřála. Ta letošní jim to ale
vynahradila. A tak jsme si užívali hry na sněhu. Na kopci školní zahrady jsme uspořádali
závody v ježdíkování, děti zkoušely, kdo dojede nejdál, komu se povede největší sněhová
koule, vyšlapávaly cestičky labyrintu, Elze z Ledového království se pokusily postavit palác
ze sněhových kvádrů, který hlídala sněhuláčková stráž. Jen škoda, že jej Sněhová královna
brzy zavála další sněhovou nadílkou. Při vycházkách jsme pozorovali stopy zvířat a nosili jim
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k lesu pamlsky. Pak jsme se ale doslechli,
že byl v okolí Železného Brodu spatřen
sněžný muž Yetti. Takovou příležitost
jsme si nemohli nechat ujít. Uspořádali
jsme proto vědeckou výpravu „Po stopách
Yettiho!“ Vyzbrojeni dalekohledy a lupami
jsme se vydali na cestu. Zpočátku se
nám dařilo najít stopy pouze psí, kočičí,
zaječí… až jsme je najednou uviděli.
Obrovské stopy, které směřovaly za město.
Cesta byla náročná (stejně jako ta, kterou
den předem paní učitelka absolvovala
ve sněžnicích), ale my jsme s nadšením hledali další a další důkazy o pohybu sněžného
muže. A trpělivost se nám vyplatila. Na stráni, mezi stromky se cosi pohybovalo. Byl to
on – sám Yetti. Viděli jsme ho jen z dálky, protože je velmi plachý, ale vyfotit se nám ho
nakonec podařilo. Bylo to úžasné dobrodružství a zábava. Ale o tu u nás není nikdy nouze.
Následovaly oslavy Masopustu a už se těšíme, jak společně vyženeme zimu z města. Jako
každý rok i letos vyrobíme Morenu a za doprovodu písní ji vhodíme do řeky Jizery. Zpět do
školky se poté již vrátíme s „létéčkem“ (větvička ozdobená pentlemi), symbolem jara.
Milí rodiče, srdečně vás zveme na Den otevřených dveří v naší mateřské škole, který se
bude konat ve čtvrtek 20. 4. 2017 v čase 8–10.30 hodin. Přijďte si prohlédnout prostory
naší školky a seznámit se s našimi učitelkami. Rodičům, kteří si pokládají před vstupem
dítěte do školky řadu otázek, nakolik dítě zvládne takovou změnu, rády třeba některé otázky
zodpovíme. Těšíme se na vás.
Jitka Jírová, ředitelka MŠ

	Základní škola Pelechovská
Velikonoční dílničky
Učitelé a žáci vás zvou na velikonoční dílničky, které se konají ve středu 12. 4. od 15 hodin
v prostorách školy. Během celého odpoledne si budete moci vyrobit pomlázky, velikonoční
dekorace, ozdobit perníčky a mnoho dalšího. Samozřejmostí bude dobré občerstvení
a příjemný kolektiv školy.
Milan Hlubuček, ředitel školy

Výlet do útulku...
Ve čtvrtek 2. února jsme se s prvňáčky vydali na výlet do útulku Azylpes v Krásném lese.
Cesta vlakem byla dlouhá, ale nám rychle ubíhala za veselého švitoření dětiček, které se
již nemohly dočkat, až budeme na místě. A konečně se ve vlaku objevil nápis příští stanice
– Krásný les a my se nedočkavě hrnuli ke dveřím. Ve vratech útulku nás přivítala pozitivně
naladěná majitelka útulku paní Kateřina Vojáčková. Děti ji zasypaly dotazy ohledně pejsků

26

a kočiček žijících v tomto zařízení a ona s nadhledem a úsměvem dětem odpovídala. Při
prohlídce se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací o jednotlivých obyvatelích tohoto
zařízení, kteří pejskové byli svými páníčky vyhozeni, kteří týráni a kterým dokonce ubližovaly
i děti. Některým pejskům samy mohly dát pamlsky, od některých se držely dál, protože byli
vystrašení a těm zase daly pamlsky paní učitelky, takže se dostalo na všechny. Asi největší
zážitek byla procházka s několika psy na vodítku, při které si všechny děti vyzkoušely
vodění psa na vodítku. Výlet jsme zakončili v příjemně vyhřáté kulturní místnosti, kde paní
Vojáčková měla pro děti připravený program a kde si také mohly zakoupit nějakou drobnost,
čímž podpořily činnost útulku. Ještě než došlo na loučení, vyprázdnili jsme naše batůžky
a batohy, kde jsme měli pamlsky, konzervy a granule pro obyvatele tohoto báječného útulku.
Tento výlet by se neuskutečnil, kdyby nebylo podpory ze strany školy pomáhat potřebným,
rodičům a učitelům, kteří vedou děti a učí je lásce ke zvířatům. Děkuji paní učitelce Daniele
Petříčkové a paní asistence Dianě Hujerové, které se zúčastnily tohoto výletu za jejich
podporu a elán. Poděkování patří též Janu Bukvicovi z řeznictví v Železném Brodě, který
nám uhradil cestu. No a paní Vojáčkové a dobrovolníkům útulku Azylpes, kteří nás na chvíli
pustili do svých životů. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Lada Palová, ZŠ Pelechovská

	Základní škola Školní
Svačinka U tety žáby
Zima se pomalu blíží ke svému konci a ve vzduchu už cítíme
vůni přicházejícího jara. V pátek 3. března jsme s dětmi
odnesli „něco na zub“ lesní zvěři, o kterou jsme se v zimním
období pravidelně starali. Bylo úžasné sledovat srnky, jak si
pochutnávaly na všem,
co jsme jim přinášeli na
stálé místo. Stačilo
jen zašustit pytlíkem
s ovesnými vločkami, ty
měly nejraději, a za chvíli
jsme je mohli zpovzdálí
pozorovat. Naše přítomnost jim nevadila a byl na ně
opravdu krásný pohled! A protože lesní zvěři zřejmě
chutnalo, „rychlé občerstvení“ U tety žáby se tak
stávalo pravidelnou zastávkou při našich vycházkách
do přírody.
Dana Maršinská a Štěpánka Winterová, vychovatelky
školní družiny
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Chemie se nebojíme!
Díky žákům deváté třídy má naše
Duhová škola další úspěch, tentokrát
v okresním kole chemické olympiády!
Okresní kolo se konalo 3. března
v Jablonci n. Nisou. Na krásném
2. místě se umístila Eliška Hušková,
na 9. místě Klaudie Cilová, na
11. místě Jan Žilík. Dále se účastnili
Tomáš Bahník (13. místo), Petr Čech
(16. místo), Vít Koňák (18. místo)
a Šarlota Zlatušková (20. místo).
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!
Poděkování patří i sklářské škole, zvláště paní Janě Žídkové, za možnost vyzkoušet si práci
v laboratořích, kterou s žáky 8. a 9. tříd využíváme!
Mgr. Malinová Soňa

Školní kolo recitace
Dne 9. března se na naší škole konalo školní kolo v recitaci. Letos se účastnili žáci a žákyně
všech kategorií a to nás mile překvapilo. Z nulté kategorie (1. tř.) postupuje do okresního
kola Jakub Reif. V první kategorii (2.–3. tř.) byli úspěšní Lenka Hubingerová, Aron Chládek,
Karolína Šťástková a Anežka Semencová. Za druhou kategorii (4.–5. tř.) budou naši školu
reprezentovat v okresním kole David Drda, Natálie Hudská a Šárka Morávková. Za třetí
kategorii (6.–7. tř.) se zúčastní okresního kola Petr Pompa a za čtvrtou kategorii (8.–9. tř.)
Anna Sedláková a Eva Zajícová. Okresní kolo se koná 18. března v Jablonci nad Nisou.
Držíme všem dětem palce!
Milena Hlubučková, tř. uč. 3. A a Šárka Šírová, tř. uč. 4. B

	Základní umělecká škola Železný Brod
Žákovské matiné
Akce se uskuteční v úterý 25. dubna 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 termín
je 16. 5. 2017.
Třídní přehrávka, na které vystoupí všichni žáci paní učitelky Miloslavy Vacíkové
a pana učitele Jiřího Richtera, nebo-li Třídní koncert, se uskuteční v pondělí 10. dubna od
16.30 hodin v obřadní síni budovy radnice.
Mgr. Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ
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Připravujeme:
V úterý 2. 5. od 18 hodin Koncert učitelů ZUŠ v městském divadle.
V termínu 2.–27. 6. Výstavu u příležitosti 60. výročí založení ZUŠ v Městské galerii
Vlastimila Rady Železný Brod.

	Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Přijímací řízení do oborů s maturitní zkouškou

Po prvním kole přijímacího řízení s talentovou zkouškou nám do výtvarné třídy odevzdalo
zápisové lístky osm žáků do oboru Průmyslový design a 16 žáků na obor Výtvarné zpracování
skla (VZS). V měsíci březnu proběhlo 2. kolo přijímacího řízení na sklářský obor, do kterého
se přihlásili další čtyři uchazeči. V měsíci dubnu ředitel školy vyhlásí 3. kolo přijímacího
řízení s talentovou zkouškou do oboru VZS pro doplnění několika posledních míst. V dubnu
se také uskuteční přijímací řízení do oborů Aplikovaná chemie a Technologie silikátů, pro
které škola obdržela 41 přihlášek. Letos budou poprvé v celé republice jednotné testy, a to
v termínech 12. a 19. dubna. Uchazečům přejeme úspěch v přijímacích řízeních.
RNDr. Martin Smola

Projektové dny pro žáky základních škol
V projektu Rozvoj a podpora spolupráce středních a základních škol v rámci povinného
vzdělávání proběhlo ve školním roce 2016–2017 již deset projektových dnů pro žáky
8. a 9. tříd a další čtyři dny jsou naplánované na jaro. Velice zajímavou práci v laboratořích
si vyzkoušeli žáci z Jablonce nad Nisou, Janova nad Nisou, Zásady a Železného Brodu.
V rámci tohoto projektu naší školu již navštívilo a pod odborným vedením a dohledem
pracovalo celkem 150 žáků. Naše spolupráce se základními školami pokračuje i nadále
a my se těšíme na další setkávání s žáky i jejich učiteli.
Ing. Vladimíra Bártlová

Mateřská škola Stavbařů
Milí rodiče, srdečně vás zveme na Den otevřených dveří v naší mateřské škole, který se
bude konat ve středu 12. dubna v čase 7–15 hodin. Těšíme se na vás.
za kolektiv MŠ Hana Poláková, ředitelka
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	Středisko volného času Mozaika
Akce v dubnu
1. 4. Aprílový výlet
1. 4. a 8. 4. Vydávání rybářských povolenek
7.–9. 4. Velikonoční dílničky a loutkové divadlo na Bělišti
13. 4. Velikonoční šachový turnaj
13. 4. Velikonoční dílničky v Mozaice
14. 4. Velký pátek – otvírání pokladů (výlet)
23. 4.	Závody automodelářů Jablonec nad Nisou
28. 4. Čarodějnické spaní
29. 4.	Bílá Třemešná – Zvičina (výlet)
30. 4.	Sjezd Jizery s čarodějnicemi
Připravujeme:
8. 5. 42. ročník dálkového pochodu Ještěd – Kozákov
13. 5. Férová snídaně
14. 5. Probouzení skřítků
19.–21. 5.	Oblastní kolo soutěže Zlatá včela (kraje Liberecký a Ústecký)
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

	RC ANDÍLEK Železný Brod

V měsíci dubnu pořádáme dvě akce: Závody kočárků (23. 4.) a Zpátky v čase aneb…
(30. 4.) – více o těchto akcích v sekci Další pozvánky ze ŽB a okolí na straně 19 a 20.
Dále připravujeme:
13. 5. Rodinný EKO den od 14 hodin na hasičském hřišti
27. 5. Pohádkový les s Andílkem, start od 9 do 12 hodin na Malém náměstí v Železném
Brodě (podium), cíl na hasičském hřišti
16. 6. Orient show od 16.30 hodin v Městském divadle Železný Brod
Kontakty: e-mail: info@centrum-andilek.cz, mob.: 774 608 874.
Helena Simmová
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	Český červený kříž Železný Brod
Sbírka šatstva pro humanitární účely se uskuteční v pátek
21. dubna (15–17 hodin) a v sobotu 22. dubna (9–11 hodin)
v budově Internátu na Poříčí (1. patro).
V letošním roce vybíráme: letní a zimní oblečení (dámské,
pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony látky (min. 1 m2), domácí potřeby (bílé a černé
nádobí, skleničky), vatové i péřové přikrývky, polštáře, deky,
spacáky, spárovanou obuv, hračky. Nově vybíráme prošlé
autolékárničky a obvazový materiál (léky ne!). Vše bude
sloužit dalším lidem, proto prosíme, darujte pouze čisté
a nepoškozené věci. Děkujeme.
Ludmila Fidlerová

	Český zahrádkářský svaz Železný Brod
Pozvánka na řez a roubování ovocných stromů
Srdečně zve všechny zájemce z řad veřejnosti na tradiční oblíbenou instruktáž Řez
a roubování ovocných stromů. Akce proběhne v úterý 25. dubna od 17 hodin v zahrádkové
osadě Zálesí. Ukázky řezu a roubování předvedou odborní instruktoři, kteří rovněž odpoví na
vaše otázky. Akce bude letos doplněna o problematiku hnojení ovocných stromů. Zahrádkáři
se tak těší na vaši hojnou účast.
Ivan Mališ, předseda ZO ČZS Železný Brod

70 let zahrádkářů v Železném Brodě
(dokončení z minulého čísla)
Ačkoli hlavní orientace naší organizace přetrvává se zaměřením na ovocnářství, později
na pěstování zeleniny, tak se v rámci organizace vytvořil také samostatný květinový odbor.
Jeho působení lze vidět v upraveném okolí některých domů, případně v krásném souladu
okrasných květin, skalek, okrasných trav a dřevin v mnohých zahrádkách v zahrádkových
osadách.
Základní organizace zahrádkářů (dále jen ZO) v Železném Brodě se tradičně podílí také
na společenském životě ve městě. Již od roku 1964 se pořádá tradiční a velmi oblíbený
Zahrádkářský ples, realizují se zájezdy po České republice (stále oblíbená Zahrada Čech
v Litoměřicích) i do zahraničí (Švýcarsko, Rakousko). Navštěvují se přímo specializované
instituce – např. arboreta, zahrádkové osady nebo potravinářské podniky a drobní výrobci.
Je škoda, že v minulých letech musela být pro malý zájem zrušena podzimní Zahrádkářská
dočesná nebo výstavy ovoce.
Je třeba si také uvědomit, že zahrádkářská organizace v Železném Brodě měla a má
podporu městských orgánů. Bylo již zmíněno přidělení půdy na zahrádkové osady, dále

31

volnočasové aktivity
město poskytlo dostatečně prostorné místnosti pro vybudování moštárny, předalo objekt
bývalé divadelní šatny Pod Kozincem k vybudování spolkové klubovny, převedlo parcely
v některých zahrádkových osadách do soukromého vlastnictví zahrádkářů, poskytuje
městské dotace na činnost.
Vyvíjí se také počet členů naší ZO. V současné době máme 155 členů a je snaha, aby se
počet členů nesnižoval. V této době je to velmi těžký úkol vzhledem k životní úrovni a orientaci
společnosti. Vždyť ještě před 20 lety měla organizace 248 členů a před 30 lety 280 členů.
Vždy v členstvu převládaly starší ročníky, bylo by dobré, kdyby se do organizace hlásily
i nyní. Je také jasné, že současná členská základna do jisté míry ustupuje od ovocnářství
a pěstování zeleniny a přesunuje se směrem k zahrádce jako k místu oddychu v prostředí
pěkně střiženého trávníku a květinových záhonů. Někteří zahrádkáři dokonce využívají
část roku své rekreační domky k tzv. druhému bydlení. Je třeba tento trend respektovat, je
celorepublikový.
Současně je potřeba zdůraznit, že velkou roli v činnosti ZO hraje výbor. Bez něho by
činnost zahrádkářů byla značně ztížena. V Železném Brodě vždy ve výboru pracovalo
a pracuje mnoho ochotných lidí. Bylo by hezké je jmenovat, ale seznam by byl velmi dlouhý
a současně by bylo nespravedlivé na někoho zapomenout. Proto uveďme alespoň ty, kteří
v minulosti zastávali funkci předsedy. Byli to např.: F. Bartůněk, M. Vondra, F. Kudl,
S. Halama, K. Kotrba, Z. Horna, J. Novák, L. Hlubuček.
Co přát našemu jubilantovi do dalších let? Dostatečně početnou členskou základnu a velmi
ochotné členy výboru. Stále pestrou činnost. Uznání a vážnost organizace mezi ostatními
spolky ve městě. Dobré finanční zdraví. A především – neutuchající zájem o zahrádkaření.
Ivan Mališ, předseda ZO ČZS Železný Brod

OSTATNÍ
Železnobrodské skleněné betlémy v Třebechovickém muzeu
Skleněné betlémy budou v termínu 11. 4.–31. 10. 2017 reprezentovat umění zdejších sklářů
ve světoznámém třebechovickém muzeu betlémů ve městě Třebechovice pod Orebem. Pro
potřeby výstavy zapůjčila osm exponátů i paní Alena Kortanová ze svého železnobrodského
Minimuzea skleněných betlémů. V rámci výstavy se v sobotu 17. 6. v čase 9–16 hodin
uskuteční komentované prohlídky s paní Alenou Kortanovou. A v termínu 12. 7. a 23. 8. bude
v muzeu probíhat ukázka výroby skleněných figurek se Zdenou Štrohalmovou. Věřím, že
tato výstava bude významnou propagací železnobrodského sklářství i města Železný Brod.

První dubnový den (1. dubna)
Den známý jako Apríl. Sice se nejedná o původní český svátek, ale přišel do Čech ze
zahraničí a rychle zdomácněl. Předpokládá se, že svátek vznikl už v 16. století jako reakce
na změnu ročního období ze smutné na veselejší jaro. První písemná zmínka v Česku apríl
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zmiňuje a zápis pochází od Bartoloměje Chrystellia z Prahy. V dřívějších dobách se jako oběti
žertíků stávali známí a příbuzní, kterým se posílaly nápady na nákupy neexistujících věcí
jako např.: ohýbák na cihly, bublinka do vodováhy… Apríl je také spojen s různými žertíky
a drobnými zlomyslnostmi, např. u novinářů pak dovoluje tradice překročit rámec serioznosti
a vypustit tzv. kachnu. Problém pak nastává, že lidé neberou vážně ani některé vyloženě
seriózní články. Takže vážení a milí, myslíte si, že i v našem dubovém zpravodaji se
objevila nějaká novinářská kachna?

Velikonoce… a otázka měsíce
Velikonoce jsou považovány za nejvýznamnější křesťanský svátek spojený s oslavou
zmrtvýchvstání Ježíše Krista, ke kterému dle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho
ukřižování.
Jako jedna z nenáboženských velikonočních tradic se u nás dodržuje tradice hodování
a pomlázky. Na Velikonoční pondělí (17. 4. 2017) ráno muži a chlapci chodí po domácnostech
svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. Podle
tradice muži při hodování pronášejí koledy. Nejznámější velikonoční koledou je tato krátká
říkanka: „Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný…”. Každá správná hospodyně by měla pro koledníky mít připravené
malované kraslice, a proto jsme se žen, které přišly k nám na TIC, zeptaly: „Kolik a jakou
technikou barvíte velikonoční vajíčka?“
Š. Svárovská (ŽB): na 20 vajec navlékám košilky s velikonočním motivem
L. Michlerová (ŽB): 30–40 vajec maluji voskem, poté barvím barvami a následně
vyškrabávám
A. Brožková (Koberovy): 15 vajec zdobím barveným voskem (rozpuštěné voskovky a včelí vosk)
p. Mlejnková (ŽB): 20 vajec vařím v cibulových a česnekových slupkách

Zájezd na Slovensko do Roháčů
MS ČČK a TJ Sokol Hrubá Horka pořádají týdenní zájezd na Slovensko do Roháčů v termínu
od 12.–19. 8. 2017. Ubytování a stravování v Zuberci. Cena zájezdu 4 700 Kč. V ceně je
zahrnuto ubytování, doprava a teplá večeře.
Program zájezdu je k nahlédnutí v TIC Železný Brod. V programu je též jednodenní výlet do
Vysokých Tater. Máme ještě několik volných míst, přihlášky na mob.: 775 295 931. Srdečně
vás zveme.
za organizátory Šírková Marie

Zájezd Kudowa Zdrój a Japonská zahrada
Autodoprava Novotný ve spolupráci s TIC Železný Brod pořádají v sobotu 8. dubna zájezd
za velikonočními nákupy do polského města Kudowa Zdrój a za krásami japonské zahrady.
Odjezd ze Železného Brodu (sokolovna) v 7 hodin. Návrat v 16 hodin. Cena 200 Kč/osoba.
Přihlášky na mob.: 603 2136 025.
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Příspěvky na této straně byly doručeny po uzávěrce zpravodaje.
	Radnice informuje/Odbor územního plánování a rozvoje
Mostek v ul. Husova
V polovině března byla dokončena renovace
mostku přes potok Žernovník v ulici Husova.
Nosná železná konstrukce mostu byla vyztužena
a opatřena novým nátěrem. Dřevěná konstrukce
byla nahrazena zcela novým dřevem.
Mgr. Martin Řehák, OÚP a RR

	Sport
Zápasy TJ FK ŽBS Železný Brod – program jarních zápasů
sobota 1. 4. od 16 hodin – muži „A“ ŽB vs. Lomnice nad Popelkou
neděle 2. 4. od 16 hodin – muži „B“ ŽB vs. Rychnov
sobota 8. 4. od 10 hodin – dorost ŽB vs. Stráž pod Ralskem
sobota 15. 4. od 16 hodin – muži „B“ ŽB vs. Držkov
sobota 22. 4. od 10 hodin – dorost ŽB vs. Mšeno
sobota 22. 4. od 17 hodin – muži „A“ ŽB vs. Doksy
Všechny zápasy budou odehrány na fotbalovém hřišti v Železném Brodě. Přijďte fandit.

TJ Sokol Železný Brod, oddíl házené
– program jarních zápasů INTER REG ligy mužů
sobota 1. 4. od 18 hodin – ŽB vs. TJ Turnov
sobota 15. 4. od 18 hodin – ŽB vs. Sokol Česká Lípa
sobota 22. 4. od 18 hodin – ŽB vs. HC Jičín
sobota 13. 5. od 18 hodin – ŽB vs. Sokol Bělá pod Bezdězem
Všechny zápasy budou odehrány v hale Sportovního centra Železný Brod. Přijďte fandit.

Městská galerie Vlastimila Rady/Výstava SALON IV v číslech
V neděli 19. 3. skončil 4. ročník oblíbené výstavy SALON, kterou navštívilo celkem
203 dospělých, 21 dětí a bezmála 150 studentů z místních škol se svými učiteli. Svá díla
na výstavě představilo celkem 99 vystavujících. V anketě o nejlepšího vystavovatele se na
1. místě s 22 hlasy umístila Vlasta Koldovská s obrazy Jarní podvečer a Letní ráno, 2. místo
se 14 hlasy obsadila Tereza Eisnerová s porcelánovou kolekcí NEO NOUVEAU a o 3. příčku
se dělí Romana Sirotová-Janíková s malbou na břidlici a Vlastimil Beránek s portréty Indiánů
s 11 hlasy. Všem vystavujícím mnohokrát děkujeme za zapůjčení díla a již nyní se těšíme
na další ročník.
Lucie Chvalinová, IKS Železný Brod
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HÁDANKA
Tři rozdíly březnové hádanky našlo celkem 28 hádajících, což opět potvrdilo, že tento
tip hádanek zaměřených na pozornost a všímavost vás baví. Výherkyní abonentky na
Železnobrodské divadelní hry je paní Zdeňka Hamáčková. Gratulujeme. V dubnovém vydání
se soutěží o knihu Jaroslav Brychta, tvůrce železnobrodských skleněných figurek. 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. 4. 2017.
Rozdíly na březnové fotografii: socha, háček v textu – městské, roubí

Originál

Počítačově upraveno

Na fotografii je kostel sv. Jakuba Většího. Zde se v neděli 4. června uskuteční koncert
dechového kvinteta Musica per Cinque v rámci festivalu Dvořákův Turnov Sychrov. Kvintet
Musica per Cinque vznikl v roce 1984 na pražské Akademii múzických umění a vystupuje
ve složení Robert Heger (flétna), Dušan Foltýn (hoboj), Tomáš Čistecký (klarinet), Michael
Verne (fagot) a Petr Henrych (lesní roh).
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inzerce
prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu

Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách z našeho chovu!
Stáří 14–19 týdnů
Cena 149–180 Kč/ks

Prodej: 5. dubna, 16. května, 16. června
vždy od 16.30 hodin v Železném Brodě
(u autobus. nádraží).
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek
cena dle poptávky
Informace: po–pá: 9–16 hodin
601 576 270; 606 550 204; 728 605 840

Realitní služby Haas
prodej, pronájem
odhad
právní i notářský
servis, inzerce
přepisy
depozit peněz a další

Volejte 702 473 848

KREDIT CENTRUM s. r. o.

Přijme pracovníka
na pozici strojníka
malých vodních elektráren.
Naše společnost hledá vhodného
kandidáta pro obsazení volného
pracovního místa na pozici strojníka
na obsluhu malé vodní elektrárny
Železný Brod
v plně automatizovaném provozu.
Nástup možný ihned.
Požadujeme:
• vzdělání v oboru elektro nebo
strojírenství
• manuální zručnost, spolehlivost
• všestrannost, samostatnost
• řidičské oprávnění skupiny B
• trvalý pobyt v Železném Brodě
nebo blízkém okolí
Nabízíme:
• práci na hlavní pracovní poměr
• dobré platové ohodnocení
• pestrou náplň práce
Bližší informace pro vážné uchazeče
poskytneme na mob.: 724 038 285
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Zdravá výživa Devětsil

V nabídce je například:
Firma Naděje mgr. Podhorná
• kompletní sortiment, sestavování kúr, detoxikace
Firma Grešík, Sonnentor BIO, Apotheke, Váňa
• čaje, sirupy, džemy, koření…
Ájurvéda
• himaláj. čaje, bylinné elixíry, zubní pasty…
Firma Energy
Přírodní kosmetika
• Sallos, Khádí, Bione,
RAE, Topvet…
Přírodní drogerie
• Ecover, Feel Eco, Y+B…
Bezlepkové potraviny
Potraviny pro diabetiky, vegany, vegetariány, potraviny Raw,
superpotraviny a další …
Kontakt: ing. Vladimíra Lejsková
mob.: +420 728 300 053, e-mail: devetsil.zeleznybrod@gmail.com
Prodejna: Masarykova 5, 468 22 Železný Brod
po–pá: 9–13 a 14–17 hodin, 1.–5. v měsíci zavřeno, so: dle domluvy

PILA & ZÁMEČNICTVÍ Martin Farský
Nabízí:

• pořez dřeva na rámové pile do průměru 60 cm
• prodej štípaného palivového dřeva
• výrobu a montáž ocelových konstrukcí
• výrobu a montáž oplocení, vrat a mříží
• prodej hutního materiálu
Kontakt: mob.: 602 852 522, e-mail: pilabozkov@pilabozkov.cz
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pokračuje ve svém rozvoji a svůj výrobní program rozšiřujeme
o nové projekty, které přinesou práci dalším sklářům a technicky
příbuzným profesím.

Aktuálně hledáme nové zájemce
o zaměstnání v naší firmě na tyto pozice:
Sklofoukač (jednosměnný provoz)
Obsluha sklářských strojů (dvousměnný provoz)
Technologická příprava výroby (jednosměnný provoz)
Pracovní úvazek: Plný
Pracovněprávní vztah: Pracovní poměr
Minimální stupeň vzdělání: ÚSV
Nabízíme trvalý a dlouhodobý pracovní poměr ve stabilní,
dynamicky se rozvíjející společnosti.
Náplní práce je zhotovování přesných výrobků s pomocí sklofoukačského hořáku nebo sklářského soustruhu, obsluha a seřizování sklářských strojů, zajištění podkladů pro výrobu v oblasti
přípravy barev, sítotisku, digitálního tisku, práce s technickými
výkresy, příprava zkušebních vzorků, validace nových postupů
a jejich dokumentace.

Firma poskytuje mimo jiné příspěvek na dopravu a stravování.
Zaměstnanci jsou zařazeni do prémiového programu.

Proč se stát součástí týmu TECHNOSKLO s. r. o.?

Protože…
• jsme silná, inovativní společnost, která využívá moderní sklářské
technologie a dále investuje do svého rozvoje
• máte možnost využít svoji iniciativu a uplatnit své nápady
• nabízíme dobré platové ohodnocení a růst mzdy s výkonem
• podporujeme týmovou práci, včetně odměn za společné výsledky
• sledujete výsledky své práce přímo ve výrobě
• poskytujeme dotovanou teplou stravu na všech pracovištích
• poskytujeme kvalitní ochranné pomůcky a pracovní oděvy
V případě zájmu o zaměstnání v naší firmě zašlete prosím svůj životopis.

TECHNOSKLO s. r. o., Držkov 135
luksan@technosklo.com
tel.: +420 483 346 406; mob.: +420 607 935 340
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