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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
stejně jako v minulosti, po krátkém 
období rozpočtového provizoria, 
schválili zastupitelé města jednohlasně 
rozpočet města na rok 2018. na straně 
příjmů i výdajů se počítá s položkou 
209 873 000 kč, což je o 21 551 000 kč  
více než v roce 2017. Jedná se  
o jeden z nejvyšších rozpočtů města za 
poslední dlouholeté období. Příjmy jsou 
sice plánovány o 60 751 000 kč nižší 
než výdaje, ale vzhledem k uspořeným 
financím z minulých let není problém 
tento schodek dorovnat.
Tvorba rozpočtu rozhodně není jednoduchou a krátkodobou záležitostí. Jedná se  
o několikaměsíční vyjednávání mezi vedením města, vedoucí finančního odboru  
a odpovědnými osobami za jednotlivé složky města. Vyslechnou se návrhy, přesvědčuje se, 
hledají se jiná řešení, ale především se počítá. samozřejmě do toho všeho se sleduje vývoj 
financí města a pochopitelně vývoj celostátní. Je snahou pokrýt všechny oblasti života ve 
městě, ale chceme realizovat jen to, na co máme, snažíme se tak město nezadlužovat. Pokud 
bychom měli realizovat všechny návrhy, potřebovali bychom určitě alespoň o polovinu větší 
rozpočet. 
Příjmy rozpočtu jsou tvořeny hlavně daněmi. zde dochází oproti loňskému roku k navýšení 
zhruba o 8 mil. kč. Je to dáno do značné míry vyšší úrovní mezd a vyššími útratami domácností.
na straně výdajů se kromě klasických nutných výdajů (např. odpady, údržba zeleně nebo 
školství) směřují peníze především do investic. Mezi největší patří výstavba sociálních bytů, 
přestavba výměníku na knihovnu, rekonstrukce veřejného osvětlení nebo další rekonstrukce 
sokolovny.
Město nezapomíná ani na využití různých dotačních titulů. V rozpočtu je tak zařazeno celkem 
13 akcí, na které počítáme s dotační podporou v celkové výši 33 662 000 kč. současně 

se ale snažíme získat dotace také na 
některé další položky v rozpočtu, jen 
prozatím nebyly příslušné dotační výzvy 
na letošní rok vyhlášeny.
schválený rozpočet na rok 2018 a jeho 
plnění budou moci zájemci sledovat 
na webových stránkách města v sekci 
občan/dokumenty/rozpočet. Pevně 
věříme, že naplňování letošního rozpočtu 
přispěje k dalšímu zkvalitňování života  
v našem městě.

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

úVoDní sloVo
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RADnICE InFoRMUJE

Usnesení Rady města Železný Brod z 54. zasedání 
konaného dne 28. 12. 2017 

Usnesení Rady města Železný Brod z 55. zasedání 
konaného dne 15. 1. 2018 

Rada města Železný Brod po projednání 
ruší usnesení č. 274/50r/2017 a schvaluje vyloučení z veřejné zakázky „sanace areálu 
exatherm, železný brod“ účastníka AQUATesT a. s., IČo 44794843 pro nesplnění 
zadávacích podmínek ve smyslu § 36 odst. 2) zákona 134/2016 sb. o zadávání veřejných 
zakázek a schvaluje uzavření smlouvy na akci „sanace areálu exatherm, železný brod“ se 
společností AVe Cz odpadové hospodářství s. r. o., IČo 49356089, za cenu 6 960 015,59 kč  
bez dPH 

Rada města Železný Brod po projednání 
schvaluje program 55. schůze rady města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 53. a 54. schůze rady města železný brod 
souhlasí s provedením rozpočtových změn za rok 2017 č. 10/rM 
schvaluje uzavření smlouvy o zpracování mzdové agendy mezi Městem železný brod,  
IČo 00262633 a sUPŠs železný brod, IČo 60252766 
doporučuje zastupitelstvu města železný brod schválit předložené úpravy dotačních 
programů města pro rok 2018 se změnou v bodě l) a n) u „Programu podpory kultury, činnosti 
spolků v železném brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže 
v železném brodě na rok 2018“ a u „Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti  
v železném brodě na rok 2018“ 
schvaluje přijetí finančního daru ve výši 2 000 kč od firmy TFnet s. r. o., IČo 25471996 
do rozpočtu zŠ Pelechovská, IČo 70694982; finanční prostředky budou použity jako 
odměna pro tři vítězné třídy projektu „Vytvoř návrh PF 2018 pro TFnet a vyhraj pro svoji třídu 
příspěvek na školní výlet“ 
schvaluje přijetí finančního daru ve výši 12 000 kč od firmy ladislav bukvic – řeznictví  
a uzenářství, s. r. o., IČo 27274292, do rozpočtu zŠ Pelechovská, IČo 70694982; finanční 
prostředky budou použity na výlety a akce školní družiny 
souhlasí s pořádáním pravidelných prodejních trhů v železném brodě v roce 2018, a to  
1× měsíčně firmou obchodní a pořadatelská činnost – Václav Chaloupka, IČo 46512314 
odkládá výsledky veřejné zakázky v podlimitním režimu na akci „rekonstrukce sociálních 
bytů čp. 315, 316, 329 železný brod“ z důvodu doplnění informací z Centra pro regionální 
rozvoj 
schvaluje výsledky veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na 
akci „revitalizace Panské zahrady v železném brodě“ a schvaluje uzavření smlouvy se 
společností dIkÉ zAHrAdY s. r. o., IČo 27318753 za cenu 2 553 638 kč vč. dPH 
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „dětské hřiště u fary v železném brodě“ mezi 
Městem železný brod, IČo 00262633 a firmou Tr Antoš, s. r. o., IČo 48152587 za celkovou 
cenu 240 445 kč 
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souhlasí s udělením výjimky z Vnitřní směrnice č. 1/2015 dle bodu IX, odst. 3 na akci 
„stavební úpravy stávající turistické ubytovny – sokolovna, železný brod – elektroinstalace“ 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na tuto akci s firmou JrJ elekTro – Jaroslav Cvrček, 
IČo 15142973 za celkovou cenu 165 098 kč 
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v Jirkově čp. 75 pro konání akce Hasičský 
ples dne 10. 2. 2018, za cenu 1 200 kč vč. dPH, akci pořádá sdH Jirkov, IČo 64668011  
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na tuto akci
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v Jirkově čp. 75 pro konání akce: legie: sibiřský 
příběh dne 14.–18. 2. a 21.–25. 2. 2018, za cenu 8 000 kč (osvobozeno od dPH), akci 
pořádá rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her, IČo 02296802 a schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy pro tuto akci

Usnesení Rady města Železný Brod z 56. zasedání 
konaného dne 12. 2. 2018 
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 56. schůze rady města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 55. schůze rady města železný brod 
stanoví měsíční odměnu jednatele společnosti Ts města železný brod s. r. o.,  
IČo 27260887 s účinností od 1. 3. 2018 a stanoví měsíční odměnu jednatele společnosti 
Teplo města železný brod s. r. o., IČo 25496697 s účinností od 1. 3. 2018 
schvaluje poskytnutí odměny za úspěšné plnění pracovních úkolů v roce 2017: jednateli 
Tepla města železný brod, s. r. o. panu J. Tichánkovi, řediteli bytového podniku města 
železného brodu panu M. Havlíkovi, jednateli Technických služeb města železný brod panu 
I. Havlíčkovi a ředitelce Městského muzea Mgr. P. Hejralové 
schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o převodu licencí programového vybavení 
VerA radnice číslo sWr/05/162 ze dne 9. 12. 2005, s firmou VerA, spol. s r. o. na 
rozšíření programového vybavení VerA radnice o agendu ePodatelna a schvaluje dohodu 
o ukončení smlouvy o dílo na provádění údržby systému elektronická podatelna, která byla 
uzavřena 13. 6. 2005, s firmou dIGnITA s. r. o., k datu 31. 3. 2018 
schvaluje připojení města železný brod k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením 
tibetské vlajky v pátek 10. 3. 2018 na budovu Městského úřadu v železném brodě 
schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej nepotřebného požárního vozidla Avia JsdHo 
Jirkov s kssF z.s., zastoupený l. Jínovou, předsedkyní spolku, IČo 22840796, za cenu  
13 000 kč 
schvaluje uzavření kupní smlouvy na pořízení speciálního požárního vozidla Tatra 815 
6×6 CAs 32 s Městem brandýs nad labem – stará boleslav, zastoupené starostou města  
Ing. V. Pickem, IČo 00240079, za cenu 1 100 000 kč, s tím, že bude prověřen zápis 
přestavby do technického průkazu
souhlasí s podpisem smlouvy o výpůjčce tabletu v rámci projektu Město železný brod 
– zřízení kamerového dohlížecího systému s vypůjčitelem, kterým bude Čr – krajské 
ředitelství policie lb kraje, IČo 72050501 
souhlasí s udělením výjimky ze směrnice č. 1/2015 o zásadách a postupech pro zadávání 
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zakázek a veřejných zakázek pro zadání projektové dokumentace na lávku přes Jizeru  
u sVČ Mozaika a souhlasí s uzavřením smlouvy na projektové práce a inženýrskou činnost 
na akci s názvem lávka přes Jizeru v železném brodě se společností Pontex, spol. s r. o., 
IČo 40763439 za cenu 1 710 000 kč bez dPH 
souhlasí s podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z dotačního fondu lb kraje oblast 
podpory č. 8 životní prostředí a zemědělství program č.: 8.5 Podpora předcházení vzniku 
odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů č. olP/191/2018  
s lb krajem, IČo 70891508 na projekt kontejnerová stání v železném brodě 1 ve výši 
dotace 120 000 kč 
bere na vědomí podpis smluv s Ing. d. Plíštilem, Ph. d., IČo 66992354 na podání žádostí  
o dotace v rámci oPžP na projekty zateplení radnice v železném brodě a zateplení 
sokolovny ve městě železný brod 
souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy se společností Pragoprojekt, a. s., IČo 45272387 
na zpracování projektové dokumentace na chodník k městskému koupališti podél silnice 
II/288 v železném brodě, kterým se prodlužuje termín zajištění stavebního povolení 
souhlasí s dohodou o zániku závazku s Arr, spol. s r. o., IČo 48267210, kterou se 
ukončuje příkazní smlouva, jejímž předmětem byla příprava a průběh veřejné zakázky na 
dodavatele akce zpracování digitálního povodňového plánu pro město a orP železný 
brod a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi a souhlasí  
s uzavřením smlouvy se společností PF Agency s. r. o., IČo 29154332, jejímž předmětem 
byla příprava a průběh veřejné zakázky na dodavatele akce zpracování digitálního 
povodňového plánu pro město a orP železný brod a vybudování varovného a výstražného 
systému ochrany před povodněmi 
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Chodník – Těpeřská ul., 
železný brod“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem Ts města železný brod s. r. o., 
IČo 27260887, za cenu 1 120 486,81 kč bez dPH 
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„rekonstrukce palubovky sportovní haly v železném brodě“ a schvaluje uzavření smlouvy 
s uchazečem darien, s. r. o., IČo 36583740 za nabídkovou cenu 2 661 945,99 kč s dPH 
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci železný brod – Trávníky – 
povrchy komunikací (projektová dokumentace) a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem 
dopravně inženýrská kancelář, s. r. o., IČo 27466868 za nabídkovou cenu bez dPH  
757 000 kč (bez autorského dozoru) 
souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 184/47r/2017 s M. Hochmanem, 
IČo 01913026 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo „železný brod – zateplení radnice“ uzavřené mezi 
Městem železný brod, IČo 00262633 a Atelierem bo s. r. o., IČo 05321905 za cenu  
191 785 kč vč. dPH a souhlasí s udělením výjimky z Vnitřní směrnice č. 1/2015 dle bodu 
IX, odst. 3 na akci „železný brod – zateplení radnice“ 
odkládá výsledky veřejné zakázky v podlimitním režimu „rekonstrukce sociálních bytů  
čp. 315, 316, 329 železný brod“ 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo „železný brod – sokolovna projektová dokumentace“ 
– Pd pro dotaci – snížení energetické náročnosti budovy, uzavřené mezi Městem železný 
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Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 25. zasedání 
konaného dne 5. 2. 2018 
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 25. zasedání zastupitelstva města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 24. zasedání zastupitelstva města železný brod 
schvaluje závazné ukazatele rozpočtu v členění dle předloženého a zveřejněného materiálu 
„návrh rozpočtu města železný brod na rok 2018“ a schvaluje rozpočet města železný 
brod na rok 2018 
souhlasí s provedením rozpočtových změn č. 1/zM/2018 

brod, IČo 00262633 a Atelierem bo s. r. o., IČo 05321905 za cenu 177 870 kč vč. dPH 
 a souhlasí s udělením výjimky z Vnitřní směrnice č.1/2015 dle bodu IX, odst. 3 na uzavření 
této smlouvy
souhlasí s přijetím věcných darů číslo ds 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 do sbírkového 
fondu Městského muzea v železném brodě, IČo 43257283 
bere na vědomí zápis Hospodářské komise ze dne 10. 1. 2018 a souhlasí s návrhem 
Hospodářské komise na kompenzaci za snížení kvality bydlení v čp. 407 
schvaluje ceny roku 2017 pro rok 2018 u pronájmu pozemků dle seznamu předloženého 
finančním odborem, a to s účinností od 1. 1. 2018 
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v čp. 75 – část obce Jirkov, obec železný brod 
pro konání akce dětský den dne 24. 3. 2018, za cenu 360 kč vč. dPH, akci pořádá sportovní 
klub Jirkov, z. s., IČo 26598361, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na tuto akci
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v čp. 75 – část obce Jirkov, obec železný brod 
pro konání akce Velikonoční výprava, dne 29. 3. – 1. 4. 2018, za cenu 2 000 kč (osvobozeno 
od dPH), akci pořádá Junák – český skaut, středisko Mustang liberec, z. s., IČo 46749896 
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na tuto akci
schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku pč. 1231/2 v k. ú. žel. brod pro  
Gasnet, s. r. o., IČo 27295567, ve smyslu: práva zřídit a provozovat na služebném pozemku 
plynárenské zařízení, práva vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se 
zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 
zařízení za cenu 1 000 kč + dPH za 1 bm a schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. 7700101059-1/Vb mezi Městem železný brod, IČo 00262633 a Gasnet, s. r. o., 
IČo 27295567, na pozemek výše uvedený
schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích pč. 3278, 542/2, 3284, 3274, vše  
v k. ú. žel. brod pro Gasnet, s. r. o., ve smyslu: práva zřídit a provozovat na služebném 
pozemku plynárenské zařízení, práva vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti 
se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 
zařízení za cenu 1 000 kč + dPH za 1 bm, 9 000 kč + dPH – překop místní komunikace  
a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi Městem 
železný brod, IČo 00262633 a Gasnet, s. r. o., IČo 27295567, na pozemky výše uvedené
schvaluje pronájem prostor pro podnikání v čp. 1 – železný brod, které je součástí pozemku 
pč. 1 v k. ú. žel. brod – divadelní bar o výměře 9,10 m2 a místnost klubu 45,45 m2.
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souhlasí s realizací a vyčleněním prostředků na spolufinancování projektu rekonstrukce 
nevyhovující palubovky sportovní haly – železný brod ve výši 5 000 000 kč 
schvaluje dotační programy města železný brod na rok 2018: Program podpory sociálních 
služeb v železném brodě na rok 2018, Program podpory sportu a tělovýchovné činnosti  
v železném brodě na rok 2018 a Program podpory kultury, činnosti spolků v železném 
brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v železném brodě 
na rok 2018 za účelem čerpání dotací z těchto programů 
souhlasí s podpisem smlouvy s obcí Pěnčín, IČo 00262501, jejímž předmětem je 
spolupodílení se na nákladech projektu sanace kontaminovaných zemin a betonů; výše 
nákladů Města železný brod nejvýše 108 459 kč
revokuje usnesení ze dne 5. 6. 2017 č. 45/20z/2017 – směnu pozemku p. č. 1871/2  
o výměře 955 m2, vlastník Město železný brod za pozemek p. č. 1727/2 o výměře 637 m2, 
vlastník J. barešová, pozemek p. č. 1870 o výměře 180 m2, vlastník ½ z celku P. bareš, 
vlastník ½ z celku manželé P. bareš a H. barešová a pozemek p. č. 1882/2 o výměře  
138 m2, vlastník P. bareš, bez finančního vyrovnání, náklady spojené se směnou pozemků 
ponese Město železný brod a revokuje usnesení ze dne 18. 9. 2017 č. 59/22z/2017 – 
uzavření smlouvy mezi Městem železný brod, IČo 00262633 a manželi P. a H. barešovými 
a paní J. barešovou, za účelem směny pozemků p. č. 1871/2, 1727/2, 1870/2, 1882/2, vše  
v k. ú. železný brod a schvaluje směnu pozemku p. č. 1871/2 o výměře 955 m2, vlastník 
Město železný brod za pozemek p. č. 1727/2 o výměře 637 m2, vlastník J. barešová, 
pozemek p. č. 1870 o výměře 180 m2, vlastník ½  z celku P. bareš, vlastník ½ z celku 
manželé P. a H. barešovi a pozemek p. č. 1882/2 o výměře 138 m2, vlastník P. bareš, 
bez finančního vyrovnání; z pozemku p. č. 1871/2 nabude spoluvlastnický podíl o velikosti  
¼ z celku P. bareš, spoluvlastnický podíl o ½ z celku nabude J. barešová a spoluvlastnický 
podíl o velikosti ¼ z celku nabudou manželé P. a H. barešovi; náklady spojené se směnou 
pozemků ponese Město železný brod a schvaluje uzavření smlouvy mezi dotčenými na 
výše uvedené
schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 27 – zahrada o výměře 81 m2 a stavebního pozemku 
p. č. 125 – o výměře 144 m2, součástí pozemku je stavba občanské vybavenosti, čp. 43  
– část obce Horská kamenice, vše v k. ú. Horská kamenice 
schvaluje odkoupení pozemku p. č. 508/5 o výměře 253 m2 v k. ú. Jirkov u žel. brodu 
za celkovou cenu 32 637 kč od p. J. Palduse a schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi 
Městem železný brod, IČo 00262633 a p. J. Paldusem 
schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 849/10, součástí pozemku je stavba, pozemku  
p. č. 711/2, součástí pozemku je stavba, pozemku p. č. 476/60, součástí pozemku je stavba, 
pozemku p. č. 476/64, součástí pozemku je stavba, pozemku p. č. 476/65, součástí pozemku 
je stavba, vše v k. ú. železný brod 

Veřejná zasedání Zastupitelstva města Železný Brod se konají v zasedací místnosti 
Měú Železný Brod (budova „B“) vždy od 16.30 hodin v těchto termínech 19. 3., 23. 4. 
a 4. 6. 2018. 
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Žádost o pomoc při hledání stáří stromů
na výzvu ohledně hledání památných stromů v souvislosti s letošními historickými výročími 
našeho státu se přihlásili spoluobčané hledající stáří dvou lip.
První lípa se nachází mezi ulicemi komeského (naproti domu p. č. 634) a brodecká. Ta byla 
dokonce údajně vysazena v roce 1918. druhá lípa je poblíž domu p. č. 31 v Těpeřích (je to 
první dům po pravé straně při vjezdu do Těpeř od železného brodu). 
V různých dokumentech se nepodařilo vyhledat rok výsadby těchto stromů. Prosíme 
proto všechny spoluobčany, aby byli tak laskavi a všechny písemné (včetně fotografií)  
a ústní poznatky ohledně obou stromů sdělili na radnici na TIC železný brod nebo přímo 
místostarostovi města a pomohli tak přesně nebo přibližně určit stáří obou lip. děkujeme.

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta města

Výběrová řízení na pozice úředníků Měú Železný Brod 

Městské dotační programy vyhlášeny

Informace o výběrových řízeních na volná pracovní místa jsou průběžně aktualizovány na 
úřední desce a webových stránkách města cca po dobu 15 dnů. zájemci se také mohou 
průběžně dotazovat osobně nebo telefonicky u tajemníka MěÚ železný brod (e-mail: 
j.haas@zelbrod.cz, tel. č.: 483 333 921). 

Josef Haas, tajemník

zastupitelstvo města železný brod na svém 25. zasedání dne 5. 2. 2018 schválilo znění 
následujících dotačních programů za účelem čerpání dotací z těchto programů: Program 
podpory sociálních služeb v železném brodě na rok 2018, Program podpory sportu  
a tělovýchovné činnosti v železném brodě na rok 2018 a Program podpory kultury, činnosti 
spolků v železném brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže  
v železném brodě na rok 2018.
znění jednotlivých programů včetně formuláře žádosti, formuláře veřejnoprávní smlouvy 
a formuláře závěrečného vyúčtování přidělené dotace lze nalézt na městských webových 
stránkách v sekci občan/dokumenty/Formuláře.
současně upozorňujeme, že ve dnech 12.–23. 3. 2018 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
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 odbor územního plánování a regionálního rozvoje

nový systém pro správu veřejných zakázek 
Město železný brod má nový profil zadavatele. Profilem zadavatele se rozumí elektronický 
nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup, a na kterém zadavatel uveřejňuje 
informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám dle § 28, odst. 1, písm. j) 134/2016 
s. zzVz, prováděcím právním předpisem je vyhl. č. 168/2016 sb. nový profil zadavatele 
naleznete pod odkazem https://www.tenderarena.cz/profily/zeleznybrod a je přístupný  
i z části internetových stránek města www.zeleznybrod.cz, věnované veřejným zakázkám.
nový systém pro správu veřejných zakázek je certifikovaným nástrojem, který odpovídá 
vyhlášce č. 260/2016 sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických 
nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. dle této 
vyhlášky bude komunikace mezi zadavatelem a dodavateli, resp. účastníky zadávacího 
řízení, plně elektronická. nový profil zadavatele (a za ním běžící systém pro správu 
veřejných zakázek) splňuje požadavky na tuto elektronickou komunikaci (komunikace 
během vyhlášení zakázky, podávání nabídek, vyhodnocování…) povinnou od 18. 10. 2018.

Mgr. Martin řehák, vedoucí oÚPr a r

Poděkování
Vzhledem k přechodu do České televize skončila v regionální televizi rtm+ redaktorka Alena 
Pospíšilová, která měla na starosti železnobrodský magazín. své příspěvky o železném 
brodě a okolí se snažila dělat s co nejvyšší profesionalitou. spolupráce s ní při výběru 
příspěvků, natáčení nebo korekturách byla výborná, kladné ohlasy přicházely také od 
diváků. Určitě se tak zasloužila o dobrou prezentaci našeho města. dovolte nám tedy, 
abychom redaktorce Aleně Pospíšilové poděkovali za vzájemnou spolupráci a popřáli jí 
mnoho novinářských úspěchů v její další profesní kariéře.

Mgr. František lufinka, Mgr. Ivan Mališ
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 odbor finanční

Zahájení úpravy parčíku v Železné ulici

Informace pro majitele psů

začátkem února byla zahájena úprava parčíku v železné ulici. Práce se budou odvíjet od 
přízně počasí a budou zahrnovat úpravu pěšiny, vybudování setkávací plochy a přípravu 
záhonu. Postupně ještě bude upravena zeleň, vysazeny okrasné stromy a doplněn mobiliář. 
z parčíku zmizí schody, místo nich vznikne nástupní pěšina z železné ulice. snahou je 
využít současné příznivé počasí pro přípravu zemních prací, aby pro letní měsíce byl parčík 
již připraven přijmout návštěvníky v novém. 

Mgr. Martin řehák, vedoucí oÚPr a r

Městský úřad železný brod jako správce místního poplatku ze psů (dle zákona č. 565/1990 
sb.) připomíná majitelům psů, že poplatek za rok 2018 je splatný k 31. 3. 2018.
Pokud poplatek nečiní více než 400 kč ročně, je splatný nejpozději do 31. března v celkové 
výši. Činí-li více než 400 kč ročně, je splatný ve čtyřech stejných splátkách (vždy nejpozději 
do 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince) nebo jednorázově nejpozději do  
31. března.
Poplatek lze uhradit hotově nebo běžnou platební kartou v pokladně MěÚ železný brod 
(přízemí budova A) nebo bezhotovostně na účet číslo 19-0963249319/0800. Variabilní  
a specifický symbol pro platbu vám sdělí správce poplatku na tel. č.: 483 333 947 (finanční 
odbor). Tyto symboly jsou u poplatníka stabilní a lze je použít při platbách poplatku ze psů  
i v dalších letech. Pro správné zařazení platby je uvedení variabilního a specifického symbolu 
nezbytné!
Výše poplatků pro rok 2018 zůstávají beze změny. Podrobný přehled sazeb jsme přinesli 
ve zpravodaji č. 11/2017, zjistíte je také na www.zeleznybrod.cz nebo na finančním odboru  
tel. č.: 483 333 947. 
Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem 
nebo sídlem na území města železný brod. Poplatek vzniká držiteli psa v den, kdy pes 
dovršil stáří 3 měsíců, nebo v den, kdy držitel nabyl psa staršího 3 měsíců. Poplatková 
povinnost zaniká dnem, kdy fyzická nebo právnická osoba přestala být držitelem psa (např. 
úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem). V případě držení psa po dobu 
kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých 
kalendářních měsíců.
držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik i zánik své poplatkové povinnosti do 
patnácti dnů. Přihlášku i odhlášku držitel psa provede na MěÚ v železném brodě (budova 
radnice A, 2. patro, finanční odbor).
sáčky na psí exkrementy si mohou držitelé psů vyzvednout na pokladně MěÚ železný brod 
(přízemí budova A).

bc. Jana nagyová, finanční odbor
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MĚsTsKÉ DIVADlo

InFoRMAČní A KUlTURní sTŘEDIsKo ŽB

TURIsTICKÉ InFoRMAČní CEnTRUM ŽB

Aktuální předprodej vstupenek

Velikonoce

•   7. 3. eric Assous: Můj nejlepší kamarád; 245 kč (divadlo) 
• 10. 3. G. rossini: semiramide, přímý přenos MeT opery v 18.45 hodin (kino semily)
• 17. 3. koncert Traktor, host GATecrasher; 290 kč (sokolovna bozkov)
•  31. 3. W. A. Mozart: Takové jsou všechny, přímý přenos MeT opery v 18.45 hodin (kino semily)
•   6. 4. doteky léčivého divadla Gabriely Filippi; 250 kč (divadlo)
•   7. 4. koncert Mňága a žďorp; 250 kč (sokolovna bozkov)
• 14. 4. G. Verdi: luisa Miller, přímý přenos MeT opery v 18.15 hodin (kino semily)
• 19. 4. dívčí válka; 359 kč (divadlo)

Jelikož bychom rádi vytvořili příjemnou velikonoční atmosféru a vyzdobili o svátcích jara 
náměstí v železném brodě, obracíme se na vás s výzvou. každý strom na náměstí ozdobíme 
kraslicemi. do akce jsou zapojeni nejen žáci ze škol a školek, ale i další nezisková sdružení 
z našeho města (sVČ Mozaika, FsA Jany boučkové, ds Tyl železný brod, obyvatelé domu  
s pečovatelskou službou), kterým bude vždy přidělen k okrášlení jeden určitý strom. stále 
jsou ale stromy navíc, které nabízíme široké veřejnosti. neváhejte tedy a přineste i vy 
ozdobené vyfouknuté vajíčko... instalace kraslic bude probíhat od 19. března. 

Alena Matějková, Iks železný brod

nově v prodeji je suvenýr Medaile Česká republika – Pamětník/běliště.
V TIC je zdarma k dostání kalendář ToP akcí Českého ráje a Jizerských hor.
Také je zde zdarma k dostání zcela nová mapa (1:7 000) našeho města s popisnými čísly.

zimní otevírací doba: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin a so: 9–12 hodin. 
Upozorňujeme, že v termínu 30. 3.–2. 4. bude zavřeno (velikonoční svátky).

E. Assous: MŮJ nEJlEPší KAMARáD  
středa 7. března od 19 hodin

nová brilantní komedie v podání divadla Divadlo v Rytířské Praha v hlavní roli  
s Alešem Hámou, nelou Boudovou a Terezou Kostkovou.
bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece tolik rozdílní. bernard pracuje na skvělém 
postu v rodinném podniku své ženy nelly, zároveň doplácí na svou vášeň sukničkáře. svou 
milenku dokonce přivede do jiného stavu. kdyby se o tom dozvěděla jeho manželka, přišel by  
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MĚsTsKÉ DIVADlo

o všechno. Proto požádá o pomoc svého kamaráda Phillipa a tím se roztáčí vynalézavý 
kolotoč situací a zápletek. Režie: Jakub nvota; Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, Tereza 
kostková, nela boudová, Michaela sejnová / lucie okonová. 

Vstupné 245 Kč – předprodej probíhá v TIC Železný Brod 
a na www.e-vstupenka.cz

MAXIPEs FíK 
čtvrtek 8. března od 10 hodin

Pohádka podle knihy Rudolfa Čechury a Jiřího šalamouna v podání divadla Krapet 
Praha. 
„Tatí, já byfem chtěla pfa.“ řekla Ája. Tak jí tatínek koupil psa. „Jmenuje se rek“ oznámil.  
A protože Ája neuměla říkat r, říkala mu Fek. „To už mu můžeme říkat Fík“ řekl tatínek. no 
a tak to všechno začalo. z malého pejska vyrostl velký pes Fík a z malého dobrodružství 
začalo velké. A že je to pes neobyčejný? no, který pes se dostane až do školy, kde se naučí 
psát a počítat? nebo dojde páníčkovi pro pivo, dostane angažmá v cirkusu? Viděli jste někdy 
psa, který řídí auto? dokonce se vydá do světa skoro až na kraj světa a objeví spoustu věcí 
a potká spoustu lidí a má po celém světě kamarády, protože s Fíkem zažije každý moc 
legrace. Ale jak se říká: „všude dobře doma nejlíp“. Moc rád se vrátí domů a zdají se mu 
velice divoké psí sny, dokonce i o Vánocích. Jak to všechno s Fíkem bylo? To se uvidí. „Tak 
neváhejte a přijďte. bude psina! Haf!“

Pohádka pro děti z Mš a pro maminky s dětmi na MD
Vstupné 40 Kč – prodej vstupenek před začátkem představení
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DíVČí VálKA  
čtvrtek 19. dubna od 19 hodin

dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her u nás. Autor sám  
o této komedii říká: „dívčí válku jsem psal – tak říkajíc – českému národu na míru“. Přijďte 
se podívat na vynikající komedii s novým hereckým obsazením. Hrají: sandra Pogodová, 
F. r. Čech, Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, roman skamene, Petr Jablonský, Petr Martinák, 
Martina Šťastná, david Voráček, Martha olšrová, Anna kadeřávková a další. 

Vstupné 359 Kč, předprodej probíhá v TIC Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz 
Pořádá Pragokoncert Bohemia, a. s.; jedná se o pronájem divadla

Tomáš Vůjtek: o nEJslAVnĚJšíM ZMRTVÝCHVsTání (pašijové hry)
pátek 30. března od 11 hodin

Premiéra nového představení 
na farní zahradě kostela sv. Jakuba Většího v železném brodě. 

Vstup volný

o (zatím) nejúspěšnějším představení studia Hamlet jsme psali již několikrát. Proč jej 
zmiňujeme i v tomto čísle? krom toho, že toto představení budeme hrát v březnu v Městském 
divadle Jablonec nad nisou (23. 3. 2018) a ve společenském domě Jilm v Jilemnici  

DoTEKY lÉČIVÉHo DIVADlA GABRIElY FIlIPPI 
pátek 6. dubna od 19 hodin

nový autorský projekt Gabriely Filippi. duchovní večer s uměleckým přednesem a hudbou 
s hosty Prof. dr. Annou struneckou a sophií Filippi. Je mnoho krásných myšlenek, které 
podněcují naší duši k hledání sama sebe. A tak i tyto večery na téma Meditace, léčitelství, 
Víra, Mystici, ezoterika, Jóga, Astrologie a další, otevírají dveře do našeho nitra. 

Pořádá KPT, z. s.; není akcí Města Železný Brod – jedná se o pronájem divadla
Vstupné 250 Kč – předprodej probíhá v TIC Železný Brod a na www.e-vstupenka.cz 

ohlédnutí za letošním ročníkem Železnobrodských divadelních her
na konci ledna jsme v našem divadle znovu pořádali tradiční divadelní hry. během víkendu 
se publiku postupně představily soubory z Vysokého nad Jizerou, bozkova a desné.
divadelní kusy, laděné převážně v zábavném duchu, měly skvělou diváckou odezvu. 
Touto cestou chceme tedy ještě jednou poděkovat divákům za velmi hojnou účast a našim 
sponzorům (Vazba knih a kartonáž Jaroslav Peer, sklo bursa a řeznictví – uzenářství bukvic) 
za velkorysou podporu. další ročník železnobrodských divadelních her je naplánován na  
25. – 27. 1. 2019.

T. kesner, za ds TYl železný brod

 Ds TYl Železný Brod

 sTUDIo HAMlET Železný Brod
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MĚsTsKá GAlERIE Vl. RADY

DAVID MAZAnEC, JIŘí KUČERA – ATlAnTI V lEsE
termín: 3. 3.–1. 4.

vernisáž: pátek 2. 3. od 17 hodin
Výstava obrazů dvou umělců davida Mazance a Jiřího kučery.
David Mazanec (*1988) je absolventem ateliéru malby u prof. d. balabána na Univerzitě 
v ostravě, absolvoval studijní pobyt v Granadě. Jeho tvorba je založena na vrstvení 
jednotlivých malířských plánů, které pokládá přes sebe. Podkladem těchto prací může být 
fantaskní krajina, zátiší nebo čirá abstrakce expresivních barev, na kterou umělec dále 
pokládá objekty či figury. Více na www.davidmazanec.cz.

V měsíci březnu je otevřeno: sobota–neděle: 13–16 hodin. otevřeno je také do 15. 3. ve 
čtvrtek v rámci akce Putování po stopách skřítka střípka. V kterýkoliv jiný den a čas vám na 
požádání otevřou pracovníci TIC železný brod. Vstupné: 20 kč a 10 kč.

(8. 3. 2018), je zde další významná 
spojitost. onou spojitostí je sám autor 
hry spolu, jeden z nejvýraznějších 
tuzemských dramatiků ostravák 
Tomáš Vůjtek. na Velký pátek jsme 
pro vás připravili jeho pašijové 
hry s názvem o nejslavnějším 
zmrtvýchvstání. A co řekl sám autor 
o svých pašijových hrách? „Převzal 
jsem tradiční scény, které k pašijím 
patří. Autorským přínosem jsou 
pak samotné verše a možná trochu 
lehčí humor v nich. Samozřejmě ale 
vycházím z osmislabičného českého verše, v němž byly pašije tradičně psány. Ukřižování 
Krista je sice velké sakrální téma, ale dneska už zapomínáme, že pašijové hry ho podávaly 
i dost humorně. Všichni jsme se přece ve škole učili o Mastičkáři, který byl komickou figurou 
už ve velikonoční hře ze 14. století, kdy tahle pašijová postava parodovala pochybné 
pražské léčitele. Mastičkáře uvidí i diváci tady, obecně mám ale na lidových pašijích hrozně 
rád scény typu, kdy apoštolové běží ke Kristovu hrobu, aby se přesvědčili, že skutečně vstal 
z mrtvých, ale cestou vedou poměrně ‚zásadní‘ řeči na různá témata. Třeba o tom, které pivo 
je nejlepší, kde dávají špatnou míru, nebo z kterého piva jsou větší průjmy. Krásné je, jak 
naši předkové dokázali tak velký příběh ztvárnit tak lehkou formou.“
Přejeme vám krásné prožití blížících se svátků velikonočních a na viděnou na Velký pátek 
poněkud atypicky mimo prostory železnobrodského divadla.

zdislava bohuslavová
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MĚsTsKÉ MUZEUM V ŽElEZnÉM BRoDĚ

sklářská expozice, která představuje historii sklářské výroby na železnobrodsku a galerii 
světově proslulých výtvarníků Jaroslavy brychtové a stanislava libenského, se nachází  
v budově spořitelny na náměstí 3. května. V březnu bude otevřena v sobotu, neděli a do 
15. 3. i ve čtvrtek v čase 9–12 a 13–16 hodin.  

národopisná expozice zaměřená na město a blízké okolí se nachází v roubeném domě 
zvaném běliště. V březnu bude otevřena v sobotu a neděli v čase 9–12 a 13–16 hodin.

MĚsTsKá GAlERIE Vl. RADY

Jiří Kučera (*1974) je absolventem ateliéru kresby prof. J. svobodové na pražské AVU. 
Jako malíř se dlouhodobě zabývá tématem krajinomalby. na obrazy tvořené převážně 
topografickou strukturou siločar a vrstevnic navázal reálnými obrazy krajin. V symbolické 
rovině rozvíjí obraz domu, vodní hladiny a opakovaně se objevuje motiv divoké vegetace  
v široké škále odstínů zelené barvy. Více na www.cavecanem.cz.

JAMMInG  
termín: 7.–29. 4.

vernisáž: pátek 6. 4. od 17 hodin
Experimentální výtvarný projekt, na kterém spolupracují umělci s mentálním 
hendikepem a bez něj. 
Co to je umění? A co to je inteligence? Co je kreativita? rovná se kreativní člověk 
inteligentnímu člověku? Je správné dát někomu nálepku „mentálně postižený“, když se 
přitom díváme jenom na to, co nezvládá a ignorujeme to, co dokáže? díla umělců a umělkyň 
s mentálním hendikepem nás přímo nutí lámat si hlavu nad těmito otázkami. 

Více na www.barvolam.cz

lUDVíK DVoŘáČEK – ČEsKÝ RáJ 
Pobyt v Českém ráji inspiroval brněnského grafika a knižního ilustrátora ludvíka dvořáčka  
k vytvoření cyklu deseti grafických listů s motivy z Českého ráje. zachytil na nich nejznámější 
dominanty i romantické partie našeho překrásného kraje.
ludvík dvořáček (1895–1972) studoval na Vysokém učení technickém v brně a Akademii 
výtvarných umění v Praze u profesorů Augusta brömse a Maxe Švabinského, mimo své 
volné tvorby upravoval bibliofilské edice a ilustroval časopisy. 

Vstupné na výstavu je v rámci vstupného od muzea

TRADIČní VElIKonoČní TRHY nA BĚlIšTI  
termín: 23.–25. 3. 2018, 9–17 hodin

Jarmark v národopisné expozici se koná každoročně týden před Velikonocemi, a jelikož 
Velikonoční pondělí v roce 2018 připadá na 2. dubna, uskuteční se letos těsně po nástupu 
jarní rovnodennosti. Může se stát, že bude běliště zapadané vrstvou sněhu, a tak se budeme 
snažit vytvořit jarní atmosféru alespoň uvnitř domu. kromě bohatého výběru velikonočního 
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MUZEUM A GAlERIE DETEsK

MĚsTsKÉ MUZEUM V ŽElEZnÉM BRoDĚ

nejenom autorské sklo
Železný Brod, náměstí 3. května 20, otevřeno: denně 9–17 hodin

Muzeum detesk poskytuje prostory pochopitelně především rozsáhlé sbírce autorských 
prací sklářských výtvarníků napojených na železnobrodské umělecké prostředí. Mnoho  
z těchto osobností ale vynikalo i v dalších výtvarných oborech, především v malířství, grafice 
nebo v řezbářství.
Proto je možné v muzeu shlédnout i obrazy zdeňka Juny, 
Miloslava Janků, Aloise Meteláka i jeho syna Milana. nechybí 
ani kresby Jindřicha Tocksteina, Václava Plátka nebo oldřicha 
žáka.
k úplnému pochopení skleněných plastik profesora Černého 
jistě podstatně přispívají jeho ze dřeva vyřezávané figurky. 
Také ty je možné v muzeu deTesk shlédnout. Vznikly na 
úplném počátku 40. let 19. století a vzbudily takovou pozornost, 
že tehdejší ředitel Uměleckoprůmyslového muzea v Praze 
Phdr. karel Herain nabídl Černému uspořádání výstavy jeho 
dřevořezeb, která opravdu na přelomu r. 1942/43 v prostorách 
muzea nejen proběhla, ale byla veřejností vřele přijata. Jistě 
také proto, že ovzduší okupačních let dopřávalo obecně 
projevům národního a lidového cítění mimořádný význam.

Jakub kalousek

a řemeslného zboží – jarních dekorací, 
kraslic, pomlázek, řehtaček a perníčků 
– se můžete jarně naladit některou 
z doprovodných akcí. V pátek od  
16 hodin vystoupí s dechovými nástroji 
žáci zUŠ pod vedením rudy Müllera 
a v sobotu od 10 hodin divadlo 
rolnička z liberce zahraje osobitě 
zpracovanou a o l idové písničky 
doplněnou pohádku o kohoutkovi  
a slepičce. Chybět samozřejmě 
nebudou výrobky z dílny szdP železný 
brod, tradiční bělišťák, koláče, mazance, jidáše a další dobroty. děti se zabaví v prvním patře 
domu, kde pro ně sVČ Mozaika připraví výtvarnou dílnu. Akce bude zpestřena předváděním 
řemesel. obdivovat můžete paličkování krajek, výrobu kraslic, patchwork, pletení pomlázek 
a artyčokovou techniku.

KRAJ1803_tisk_180214.indd   1 14. 02. 18   17.59
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KC KIno ŽElEZnÝ BRoD

MUZEUM A GAlERIE DETEsK

Až do neděle 29. dubna hostí galerie DETEsK výběr z díla významné turnovské 
výtvarnice Vlasty Matoušové.
narodila se roku 1955 a její životní směřování jistě zásadně ovlivnila 
výtvarně založená rodina. Už od dob studia na sUPŠs v železném 
brodě se zaměřuje na entomologickou a botanickou problematiku, 
hmyz ji okouzlil zajímavými tvary, které ve velkém zvětšení a výtvarném 
pojetí zvlášť vynikají. svými precizními perokresbami kombinovanými  
s akvarelem a grafikou zaujala již na své první samostatné výstavě v roce 
1976 v Mikrobiologickém ústavu ČsAV v Praze. Přírodou je fascinována, 
sleduje proměny, klíčení, jarní rozpuk, růst, období květu i odumírání. Její 
obrazy mají až filozofický podtext a bez většího úsilí v nich nalezneme připodobnění k světu 
lidí. V současnosti se věnuje kromě grafiky i olejomalbě a pastelu. Významnou část její práce 
představuje i tvorba užitá též inspirovaná přírodou, zejména se jedná o vědeckou ilustraci. 
za tuto činnost stejně jako za práce grafické získala několik významných ocenění v Čr  
i v zahraničí. řadí se také mezi úspěšné tvůrce poštovních známek. Její díla jsou zastoupena 
ve veřejných i soukromých sbírkách. Účastní se mnoha skupinových výstav, uspořádala 
desítky výstav samostatných. Je členkou Unie výtvarných umělců České republiky, od roku 
1993 působí také jako pedagog.
srdečně vás zveme k návštěvě našeho muzea.

Již od brzkého podzimu minulého 
roku se v médiích začala šířit 
informace o tom, že Jiří Vejdělek, 
tvůrce divácky úspěšných snímků 
jako Účastníci zájezdu, Václav nebo 
ženy v pokušení, natáčí nový film. 
Tátova volha, jak se snímek jmenuje, 
právě tento měsíc „vjíždí“ do českých 
kin a jelikož se jedná o skutečně 
velmi očekávaný film, rozhodli jsme 
se jej v našem kině uvést v březnu hned dvakrát. A o čem film vypráví? kostýmní výtvarnice 
eva (eliška balzerová) nečekaně ovdověla. ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě 
jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě stejně starého nemanželského syna. To 
alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. eva je rozhodnutá 
nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se vlastní život sype pod rukama, 
se k přízraku nevlastního bratra upne. společně s matkou se vydávají ludvíkovým veteránem 

Vlasta Matoušová, obrazy – sklo – grafika

Vybíráme z programu KC Kino Železný Brod 

film Tátova volha

KRAJ1803_tisk_180214.indd   4 14. 02. 18   17.59
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DAlší PoZVánKY ZE ŽB A oKolí

KC KIno ŽElEZnÝ BRoD

ZIMní sKláŘsKÉ ČTVRTKY aneb Po sToPáCH sKŘíTKA sTŘíPKA  
Železný Brod, sklářské firmy a muzea

Již pouze do 15. března máte jedinečnou možnost navštívit akci, při které se můžete 
seznámit se sklářským řemeslem, vyzkoušet si činnost u kahanu či navléknout korále. za 
tento neopakovatelný zážitek získáte skleněnou postavičku skřítka střípka. 
Do akce jsou zapojeny: střední uměleckoprůmyslová škola sklářská železný brod, 
Minimuzeum skleněných betlémů, Městské muzeum v železném brodě, sklářská expozice, 
Městská galerie Vlastimila rady, sklářské firmy dT Glass s. r. o., detesk, s. r. o., MIsAMo 
– AAC, s. r. o., Glasstech s. r.o., Ateliér Pavlíny Čambalové, lampglas s. r. o. a nově také 
sklářka Jana Šavrdová, sklářské studio oliva a beadworld – skleněná bižuterie, a. s. 
Alšovice. 
Více o akci na www.zeleznybrod.cz a na letáčku, který je k dostání v TIC Železný Brod. 

Pořádá IKs Železný Brod.

volha GAz 21 po stopách jeho bývalých milenek (Vilma Cibulková, eva Holubová, Hana 
Maciuchová) a přátel (boleslav Polívka, emília Vášáryová), aby o tajemství zjistily víc…
samozřejmě nezapomínáme ani na další skupiny diváků – pro děti chystáme hned pět 
filmových novinek, v nabídce jsou samozřejmě i umělecky oceňované snímky a v neposlední 
řadě zveme diváky na unikátní snímek o české přírodě Planeta Česko, který uvádíme  
v rámci cyklu dobré kino.
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.

david Pešek

VÝCHoDní AFRIKA oČIMA nEZáVIslÉHo CEsToVATElE 
pondělí 12. března od 18 hodin

KC Kino Železný Brod
„Kolikrát se mi již stala takováto událost: dítě vykulí oči, otevře údivem pusu a doslova 
zkamení. Až se po chvíli z šoku vzpamatuje, rozbrečí se a upaluje za maminkou – jen tam 
je v bezpečí, vždyť právě poprvé v životě uvidělo bělocha,“ říká s úsměvem dobrodruh  
a cestovatel Ing. Martin košťál.
dodnes je cestování po Africe tím 
největším zážitkem, protože na mapě 
stále leží bílá místa, kam evropané 
vkročili jen velmi ojediněle. A to se v plné 
míře týká i nejkrásnějších zemí východní 
Afriky – Ugandy a keni!
Čarokrásná příroda plná divokých 
zvířat, průzračná jezera Velké příkopové 
propadliny se svými ptačími obyvateli 
nebo dech beroucí Měsíční hory  
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DAlší PoZVánKY ZE ŽB A oKolí

v mlžném oparu, to vše je východní Afrika, zřejmě nejkrásnější část planety. Tyto země však 
nejsou „jen“ napěchované nádhernou přírodou, ale především přátelskými lidmi a nesmírně 
zajímavými kulturami. Jen namátkou: rendilové, samburové, Turkanové, karamojongové, 
el Molové… stačí jen odbočit z hlavní silnice a začít objevovat malebné vesničky a jejich milé 
obyvatele. Martin košťál, který již navštívil 18 afrických států, bude na jedinečné přednášce 
hovořit o tom, jak vesničané těží zlato, jak se místní krásky zdobí, kolik krav nebo velbloudů 
potřebuje mladý muž, aby se mohl oženit nebo jak se lidé baví ve volném čase. bude také 
odhalen technický postup pálení alkoholu. Jistě přijde řeč i na ugandského generála Idiho 
Amina nebo na to, jak byl dobrodruh opakovaně obviněn z terorismu, až skončil v keňském 
vězení. 

Vstupné dobrovolné
Pořádá IKs Železný Brod

HRáTKY s PAMĚTí  
úterý 20. března od 10 hodin

Železný Brod, Dům s pečovatelskou službou (ul. obránců míru) 
sociálně-aktivizační služba pro seniory aneb trénink paměti s lektorem zdeňkem Chourou, 
pracovníkem v sociálních službách a členem České alzheimerovské společnosti. dobrou 
náladu a tužku s sebou. Vstupné 15 kč. následující termíny jsou: 17. 4. a 15. 5. 2018. nově 
si lze ze splzova a Jirkova na Hrátky s pamětí objednat svoz přes Pečovatelskou 
službu a to na mob.: 773 769 575.

oPUšTĚná sPolEČnosT 
středa 28. března od 18.15 hodin

KC Kino Železný Brod
Místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj srdečně zve na přednášku novináře 
erika Taberyho ml. a následnou besedu s ním na téma: opuštěná společnost.
Jsme moc rádi, že se nám ho podařilo přemluvit při jeho zaneprázdněnosti k cestě do 
železného brodu.

Pár slov o přednášejícím:
erik Tabery ml. (*13. 6. 1977), český novinář, šéfredaktor týdeníku respekt. V redakci začal 
pracovat jako elév v roce 1997. Je synem herce erika Taberyho st. a režisérky kristýny 
Taberyové (roz. Štěpánkové, dcery herce zdeňka Štěpánka). Šéfredaktorem týdeníku 
respekt je od ledna 2009. s redakcí začal spolupracovat v roce 1997, o dvě léta později se 
stal kmenovým redaktorem. Píše zejména politické komentáře. V roce 2003 za komentáře 
získal cenu novinářská křepelka pro žurnalisty do 33 let. V únoru 2009 pak získal Cenu 
Ferdinanda Peroutky a o dva roky později i novinářskou cenu. Je autorem knih Vládneme, 
nerušit (získal za ni prestižní cenu Toma stopparda, byla také nominována na cenu Magnesia 
litera) a Hledá se prezident, která byla rovněž nominována na cenu Magnesia litera. Podle 
první z nich se natočil dokumentární film, který získal cenu Trilobit.
Je autorem námětu k dokumentu Tady je Šloufovo či k dokumentárnímu seriálu o mladých 
lidech Generace nula. Publikace: Vládneme, nerušit – opoziční smlouva a její dědictví 
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MĚsTsKá KnIHoVnA

(Paseka, Praha 2006), Hledá se prezident – zákulisí voleb hlavy státu (respekt Publishing, 
Praha 2008), opuštěná společnost: Česká cesta od Masaryka po babiše (Paseka, 2017).
Těšíme se na obohacující večer.

Ing. arch. Martin Tomešek

dan brown: Počátek – Harvardský profesor symbologie robert langdon přijede do 
Guggenheimova muzea v bilbau, aby se zde zúčastnil významného oznámení – odhalení 
objevu, který „navždy změní tvář vědy“. Pečlivě naplánovaný večer se však najednou 
promění v chaos a hrozí, že vzácný objev bude navždy ztracen.
Fredrik backman: Medvědín – Pro 
většinu lidí neznamená vítězství 
na juniorském mistrovství v ledním 
hokeji nic moc, ale pro obyvatele 
Medvědína to znamená všechno. 
Takové vítězství by totiž mohlo 
přitáhnout pozornost k upadajícímu 
městečku: přilákat státní dotace  
i talentované sportovce, kteří by dali 
Medvědínu přednost před většími 
městy…
Jan Guillou: Pravé americké džíny; 
Velké století VI. – Šestý díl švédské rodinné ságy se odehrává v padesátých letech,  
v období, kdy dospívá eric, potomek třetí generace lauritzenů.
Anthony doerr: o dívce Grace – david Winkler, tichý mladík okouzlený nestálostí počasí 
a posedlý sněhem, žije na Aljašce ve městě Anchorage. někdy vidí události ještě předtím, 
než se stanou. sen o tom, že se mu nepodaří zachránit svou malou dceru při záplavách, 
ho naprosto zdrtí. odjede tisíce mil daleko, opustí svou rodinu, domov i budoucnost, aby 
vyplnění tohoto snu zabránil.

Z knižních novinek pro dospělé

Z knižních novinek pro děti
romana suchá: Rozpustilé básničky pro malé dětské ručičky – knížka pro rodiče 
obsahuje velmi jednoduché říkanky pro nejmenší, doprovázené návodem k pohybovým 
hrátkám s prstíky.
Michaela Fišarová: Kamínek – Vyprávění malého oválného kamínku o rozličných cestách, 
kdy se stává talismanem, součástí ozdoby dětského pokojíku i obyčejným kamínkem  
u cesty. knížka s citlivými ilustracemi pro přemýšlivé nejmenší čtenáře.

DAlší PoZVánKY ZE ŽB A oKolí

20



MĚsTsKá KnIHoVnA

sPolEK ZDRAVoTnĚ PosTIŽEnÝCH ŽElEZnoBRoDsKA  

Petr Wohlleben: slyšíš, jak mluví stromy? – Autor odpovídá na dětské otázky, které 
jsou neobvyklé, originální a často velmi zábavné. Jeho snadno pochopitelné a téměř vždy 
překvapivé odpovědi umožňují dětem vidět život v lese zcela odlišnýma očima.

nezapomeňte, že březen je měsícem čtenářů a přijďte do knihovny. Těšíme se zvlášť na 
malé a nejmenší budoucí čtenáře. na čtvrtek 22. března od 10 do 12 hodin je naplánováno 
další setkání maminek s nejmenšími dětmi v knihovně v rámci projektu bookstart – s knížkou 
do života, na kterém spolupracujeme s rC Andílek a semínkem země.

dana Hudíková a Irena Matoušová

  5. 3. Úřední den od 14 hodin.
 od 14 hodin se bude vybírat doplatek za ozdravný pobyt v Harkánech.
  7. 3. Výroční členská schůze se bude konat v zasedací místnosti MěÚ železný brod  
 v budově „b“; začátek ve 14 hodin; registrace a poplatek za rok 2018 je 80 kč a bude  
 se vybírat od 13.30 hodin u prezentace; nezapomeňte si členské legitimace.
16. 3. V pátek se koná celodenní výlet do drážďan, odjezd v 6.30 hodin od sokolovny,  
 návrat do 21 hodin; cena zájezdu je 350 kč a 380 kč; podrobný program byl  
 v únorovém zpravodaji; nezapomeňte si oP nebo pas; vedoucí zájezdu M. Minářová.
19. 3. klub ručních prací od 14 hodin. 
21. 3. klub onko – dIA od 14 hodin. Tento den je zároveň světovým dnem downova  
 syndromu. 
„Milovat to, co je krásné, není těžké, ale přilnout k jedincům, kterým osud vtiskl do tváře znak 
utrpení, to vyžaduje lidí celých, lidí se šlechetným srdcem.“ J. F. Kennedy

23.–25. 3. se konají na bělišti tradiční Velikonoční trhy. navštivte náš stánek, kde naleznete 
nejenom naše známé výrobky, ale i nové. srdečně vás zveme! 
doplatky na pobyt v Itálii můžete zaplatit na výroční členské schůzi 7. 3. paní Petružálkové 
nebo 19. 3. v klubovně na Poříčí od 14 hodin.

od 1. 3. se můžete hlásit na celodenní výlet do děčína. zájezd se koná 11. 4. 2018.  
V programu: prohlídka zámku (vstup 70 kč), prohlídka zahrady (zdarma), rajské ostrovy 
(vstup 30 kč). Cena zájezdu: členové 200 kč a nečlenové 230 kč. odjezd v 7 hodin od 
sokolovny. Přihlášky u vedoucí zájezdu M. Minářové. 
není-li uvedeno jinak, konají se všechny akce v klubovně na Poříčí. Aktuální zprávy sledujte 
ve vývěsce na tržnici.

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

21



ZE šKolsKÝCH ZAŘíZEní

Pouze připomínáme, že až do 4. 3. probíhají jarní prázdniny. V termínu 29.–30. 3. budou 
prázdniny velikonoční, děti půjdou do školy až v úterý 3. 4. 2018.

sporT

T. J. soKol BZí 
srdečně zveme v měsíci březnu na tyto zajímavé akce do bzovské sokolovny:

sobota 3. března 
od 14 hodin 

Dětský karneval – rej masek s diskotékou a spoustou soutěží
sobota 3. března 

od 20 hodin 
Retro disco – hudbu 70.–90. let mixují dJ kubesh a Petrajs MC

sobota 10. března 
od 20 hodin 

Bzovský bál – k tanci a poslechu hraje skupina Gemini, připravena je zabíjačková kuchyně 
a bohatá tombola, vstupné 80 kč

sobota 17. března 
od 10 hodin 

Tradiční bzovské velikonoční trhy – prodej velikonočních a jarních dekorací, výborná 
zabíjačková kuchyně 

Těšíme se na vás. Více o akcích na www.obec-bzi.cz

HosPoDA CUP 2018  
sobota 24. března od 8.30 hodin

Železný Brod, sportovní centrum (sokolovna, hala) 
srdečně zveme na obnovený 11. ročník tradičního turnaje v sálové kopané. Prezentace 
družstev v čase 8.00–8.25 hodin. 
Pořadatelé: Jan Templ a zdeněk Hloušek (mob.: 605 058 448)

Zápisy do mateřských a základních škol pro školní rok 2018/2019

Zápis do všech mateřských škol zřizovaných Městem Železný Brod proběhne  
2. května 2018. Povinně se zapisují děti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou pátého roku 
věku a dosud do mateřské školy nechodí.
Zápis do prvních tříd základních škol v Železném Brodě pro školní rok 2018/2019 
se koná ve dnech 10. a 11. dubna od 14 do 17 hodin. zapisují se děti, které do  
31. srpna 2018 dovrší šestý rok věku a starší.
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V novém školním roce 2017/2018 se děti ze školní družiny z prvních a druhých tříd zapojily do 
celorepublikového projektu dĚTI nA sTArTU. Pod vedením lektorky paní Jany boučkové, 
která je autorkou tohoto projektu, si děti každé úterý v odpoledních hodinách v tělocvičně 
protáhnou své tělo. A to pořádně! Formou her se učí správně běhat, skákat přes švihadlo, 
chytat a házet míč, udělat kotoul a spoustu sportovních dovedností, které by měl umět 
každý správný kluk i holka. děti dostaly zdarma barevná trička na cvičení, deníčky školáka  
a deníčky pro sportovce, kam si zapisují, co už umí a co zvládly. Věřte, že si vedou velice dobře  
a sportování si opravdu užívají.

dana Maršinská, vedoucí vychovatelka školní družiny

Ve středu 17. ledna pořádalo Gymnázium U balvanu v Jablonci n. nisou okresní kolo 
dějepisné olympiády. žáci 9. A obsadili mezi 36 soutěžícími tři místa v první desítce  
v pořadí Jan brožek (2. místo), Vojtěch Hlava (4. místo) a zdeněk kutěna (7. místo). Všichni 
postoupili do krajského kola. 

kateřina bisová

Radost z pohybu

Dějepisná olympiáda 2018 

ZE šKolsKÝCH ZAŘíZEní

Den otevřených dveří

 Základní škola školní

Ve středu 7. března od 10 do 17 hodin proběhne v naší škole pro rodiče budoucích prvňáčků 
den otevřených dveří. Patnáctiminutové ukázky vyučování začínající v každou celou hodinu od 
10 do 15 hodin. dále si lze prohlédnout školu a učebny a získat spoustu zajímavých informací.
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ZE šKolsKÝCH ZAŘíZEní

Ve středu 24. ledna se v Jablonci n. nisou konalo okresní kolo Matematické olympiády 
pro žáky 5. a 9. ročníku, kterého se z naší školy zúčastnilo šest žáků z 5. tříd a čtyři žáci  
z 9. A. Přestože jsme letos nebyli tak úspěšní jako v některých předchozích letech, zaslouží 
si naši žáci pochvalu za práci ve školním kole a reprezentaci školy. nejlépe se v početné 
konkurenci soutěžících z 5. tříd dařilo elen Hrušovské (5. b), které chyběl jediný bod  
k hodnocení „úspěšný řešitel“. za ní se s nevelkými bodovými ztrátami umístili david Heřman 
(5. b), ladislav Vondra (5. b), Pavlo Chernychko (5. A), Vasyl Ursta (5. b) a natálie Hudská 
(5. b). žáci 9. A noemi skrbková, kryštof Hasan, stanislav Hajský a Adam Vacarda se 
umístili ve 3. desítce soutěžících. děkujeme a přejeme hodně zdaru v dalších soutěžích.

lenka roštejnská, Ivana bahníková

Učitelé a žáci naší školy vás srdečně zvou na velikonoční dílničky, které se uskuteční  
v úterý 20. března od 15 hodin v budově 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

srdečně zveme nejen budoucí prvňáčky a jejich rodiče, ale všechny, kteří se chtějí 
dozvědět, jak to chodí v naší škole v sobotu 10. března v čase od 9 do 12.30 hodin na 
den otevřených dveří.

Program sobotního dopoledne se bude skládat ze dvou částí:
I. výukový blok
9.00–10.40 hodin  Ukázkové hodiny
II. přednáškový blok
10.50–11.05 hodin Prezentace školy, prostor pro dotazy (spol. místnost)
11.05–11.15 hodin Představení žáků – pohádkové zpravodajství
 11.25–12.00 hodin Workshop pro rodiče (téma: Matematika dle prof. Hejného)
11.30–12.30 hodin oběd 
během celého dne se bude možno občerstvit v kavárně, zhlédnout fotografie ve videokavárně, 
prohlédnout si výrobky dětí, učebnice, sešity, kroniky, práci v dílnách, vybavení tělocvičny 
aj. 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 6. 3. 2018 u paní sekretářky či vedení školy. Tuto možnost mají 
všichni, kteří den otevřených dveří navštíví. 

Těší se na vás kolektiv zŠ Pelechovská 

Matematická olympiáda 2018 – 5. a 9. ročník 

Velikonoční dílničky

Den otevřených dveří

 Základní škola Pelechovská
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zájemci o studium čtyřletých maturitních oborů Aplikovaná chemie a Technologie silikátů 
předají přihlášku řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2018. Přijímací zkoušky se 
konají ve dvou termínech, a to 12. dubna 2018 a 16. dubna 2018. ke studiu těchto výjimečných 
technických oborů přijímáme 30 žáků v poměru 22 žáků na obor Aplikovaná chemie a 8 žáků 
na stipendiem podpořený obor Technologie silikátů.

rndr. M. smola

zájemcům o studium technicky zaměřených oborů ve sklářské škole nabízíme přípravný kurz 
zaměřený na studium chemie a technologie skla. žáci se v něm seznámí s prací v laboratoři, 
vyzkouší si práci se sklem a poznají blíže prostředí školy. zájemci se stále ještě mohou hlásit 
– kurz se teprve rozebíhá. konat se bude vždy ve čtvrtek od 16 hodin až do konce března. 

V měsíci březnu vás srdečně zveme na tradiční žákovské matiné. Uskuteční se v úterý  
13. března od 17 hodin v komorním prostředí obřadní síně MěÚ železný brod (budova radnice 
„A“). Při malém školním koncertu začínající i pokročilí žáci představí, co nového se naučili. 
zváni jsou nejen příbuzní žáků, ale i široká veřejnost.
Aktuální informace na: www.zus-zelbrod.cz a na tel. č.: 483 389 327, 608 782 712.

eva lédlová, ředitelka zUŠ železný brod

Přípravný kurz

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod  

 Základní umělecká škola Železný Brod

 Mateřská škola na Vápence

Pomalu se nám blíží jarní období a s ním i tradice 
vítání jara. A tak se i letos děti z Mateřské školy na 
Vápence chystají vyhnat zimu z města. slavnostní 
průvod s Morenou za veselého zpěvu a muzicírování 
vyrazí dne 16. března 2018 (tj. v pátek před smrtnou 
nedělí) v 10 hodin od školky a projde městem okolo 
pošty, po Jiráskově nábřeží k lávce. zde bude 
Morena vhozena do vody. zpět na Vápenku již jedno  
z děvčátek ponese větvičku ozdobenou mašličkami, 
což je symbol přicházejícího jara a léta. zveme 
každého, kdo má chuť a možnost, aby se k nám připojil 
a pomohl nám tuto krásnou tradici v našem městě 
oživit.

Jitka Jírová, ředitelka školy

Vynášení Moreny
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ZE šKolsKÝCH ZAŘíZEní

VolnoČAsoVÉ AKTIVITY

Ve dnech 7.–13. března 2018 budou v německém Mnichově, v rámci mezinárodní výstavy 
TAlenTe, prezentovány práce dvou studentů sklářské školy – Vojtěcha Hepnara a Adriany 
Pokorné. Jejich vázy dokázaly obstát v konkurenci více než 600 přihlášených designérů  
z 50 zemí světa. Česká republika bude zastoupena v kategorii sklo produkty, které vznikly jako 
klauzurní práce v oddělení Hutně tvarovaného skla.

MgA. Martin Hlubuček

22. 4.  eko den na bělišti
30. 4.  železnobrodské čarodějnice (hasičské hřiště), v 18 hodin sraz na Malém 
náměstí odkud vyjde světýlkový průvod v čele s brodskými čarodějkami (do průvodu vezměte 
vše, co svítí: lampiony, svíčky, svítící náramky, baterky… ať městem projde průvod plný světel), 
od 18.30 hodin bohatý program a zábava na hasičském hřišti ve spolupráci s sdH železný 
brod a dJ kubesh a Petrajs MC 

Mezinárodní úspěch

Připravujeme tyto akce

Cena kurzu je 500 kč, zahrnuje celkem 5 lekcí a materiál nezbytný pro práci v laboratoři.  
bližší informace podává Ing. Iva Vosáhlová, tel.: 603 997 802, nebo na e-mailové adrese  
vosahlova.supss@seznam.cz.

každé úterý a středu od 16 hodin otevírá skautské středisko své brány všem dětem od 5 let. 
staň se skautem i ty! Přijď mezi nás. 
Více na zb.skauting.cz, fb/udolizb nebo na mob.: 776 633 723.

roman Fotr

 skautské středisko údolí Železný Brod  

 26. 2.–2. 3.  Příměstský tábor s Mozaikou
 8. 3.  Taneční vystoupení v Jablonci nad nisou
 22. 3.   Turecký kulturní večer od 18.30 hodin (více info na plakátech)
 23. 3.  noc s Andersenem
 24. 3.  Tiffany – výroba drobných šperků (dílnička pro dospělé)
Podrobné informace: sVČ Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 železný brod,  
nové tel. č.: 778 494 827, web: www.mozaikazb.cz, e-mail: ddm.zb@seznam.cz.

eva rydvalová, ředitelka sVČ Mozaika

Akce na měsíc březen

 středisko volného času Mozaika   

 Rodinné Centrum Andílek 
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Masopust v našem městě proběhl nově a zároveň „po staru“ – byl předán klíč od městských 
bran, masopustní průvod navštívil chaloupky, kde se zpívalo a občerstvovalo, na bělišti se 
uskutečnila svatba, pohřeb basy a několik starých bab bylo proměněno v mladice… Touto 
cestou děkujeme Městu železný brod a panu starostovi lufinkovi, kapele za krásnou hudbu, 
panu kusalovi za masku faráře, laufrovi za komentování celé akce, muzeu, stánkařům, 
sklářské škole za zapůjčení kostýmů, radiu rCl za propagaci, firmě řeznictví – uzenářství 
bukvic a řeznictví Matouš za klobásky, panu faráři Juchovi za pohoštění na faře, Trávnicím za 
otevření a pohoštění ve svých chaloupkách a hlavně celému organizačnímu týmu za přípravu 
a užasnou energii, bez které by tento masopust nebyl tím, jaký jsme zažili. Jelikož se akce 
velmi vydařila, těšíme se opět za rok v maskách na viděnou!

Jelikož nás tento rok čeká spoustu zajímavých akcí, hledáme do našeho týmu stejně naladěné 
lidi, kteří by nám pomáhali akce připravovat a podílet se na nich s námi. Práce je vhodná pro 
maminky na Md a rd, pro důchodce, pro pracující, kteří se chtějí odreagovat a pobavit se  
s námi a pro studenty, kteří tak získají praxi do školy. Máte-li chuť se realizovat a uspořádat 
vlastní akci a získat nové zkušenosti... ozvěte se na e-mail: h.simmova@centrum-andilek.cz. 
Těšíme se na nové tváře.

za rC Andílek Helena simmová

ohlédnutí za akcí…Tradiční masopust po staru

stále hledáme nové členy do týmu

VolnoČAsoVÉ AKTIVITY

srdečně vás zveme v sobotu 10. března od 20 hodin do sokolovny v obci Jirkov na kamenický 
ples. k tanci a poslechu hraje kapela druhá míza. V programu hra o ceny. občerstvení 
zajištěno. 

 Kamenický klub mládeže Horská Kamenice

5. 5.  zpátky v čase (běliště), akce ve spolupráci Trávnice z. s. 
13. 5.  závody kočárků (za sokolovnou)

foto: V. Bartoňová
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V březnu 2018 oslaví rodačka ze železného brodu, paní Vlastimila Mrklasová, roz. dědečková, 
86. narozeniny. Mnozí z nás si na ni jistě vzpomenout, protože dlouhá léta učila především 
hudební výchovu a český jazyk na zdejší škole ve Školní ulici. Vychovala mnoho dětí, které 
naučila nejen k lásce ke své rodné mateřštině, ale také k hudbě a zpěvu. Mnozí občané 
si určitě vzpomenou na její častá vystoupení s dětskými pěveckými nebo tanečními sbory, 
které doprovázela na klavír. Před lety také na koncertech doprovázela smíšený pěvecký sbor 
Škroup ze železného brodu. několik let byla předsedkyní sboru pro občanské záležitosti 
(sPoz) a připravovala různé jeho aktivity. Po odchodu do důchodu se věnovala rodině a dnes 
s ní žije v Praze. do dalších let jí přejeme hlavně hodně zdraví a spokojený život.

eva Vozková 

V posledním roce 1. světové války a před vyhlášením samostatného československého státu 
byla situace v zásobování obyvatelstva velmi složitá, stejně jako i v jiných místech rakousko-
uherské monarchie. Podívejme se tedy společně do historických pramenů, jak to bylo v našem 
městě. 
Již na samém počátku ledna tu byla nová rekvizice (zabírání nebo vymáhání něčeho z moci 
úřední – pozn. IM) na obilí… Byly konány další rekvizice kovů, zvláště cínových trubek pivních 
v hostincích… 
Příděly mouky a chleba byly opět sníženy, a proto docházelo již od února občas k shluknutí lidí 
na náměstí, kteří se dožadovali zlepšení zásobování. V dubnu nedošel do města vůbec žádný 
příděl mouky. A co zařídila městská rozdělovna čili pověstná aprovizace (zásobování potravinami 
– pozn. IM) v Železném Brodě? Zcela jednoduše dne 1. června 1918 veřejnosti oznámila, že 
tedy učitelé, úředníci, obchodníci a živnostníci mouku a chléb v následujícím zásobovacím 
období vůbec nedostanou. Učitelé, úředníci, obchodníci a živnostníci! Zajímavý výběr  
a charakteristický, neboť vyjadřoval názor sice jistě ne všech, ale valné většiny veřejnosti na 
postavení a potřebu těchto lidí. Zarážející je, že mezi obchodníky a živnostníky, kteří si snad 
mohli obstarat živobytí „pod rukou“ nebo „na černo“, byli zařazováni i učitelé a úředníci, kteří na 
výměnu kromě svých rozumů a názorů neměli nic. Postižení si ovšem stěžovali, ale poněvadž 
zatím mouka přece jen došla, bylo prohlášení městské rozdělovny odvoláno. Od srpna byly 
k stávajícím potravinovým a jiným lístkům zavedeny ještě tzv. lístky kuřácké, tj. na kuřivo. 
(František Sochor: Železnobrodské letopisy, 1971)
Těžká doba pro civilní obyvatelstvo. kolik z nás, v dnešní době blahobytu, si dovede představit, 
že by mělo potraviny na lístky? A přesto broďáci v roce 1918 museli vydržet. Úcta.

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Krajská správa Českého statistického úřadu v liberci oznamuje, že v termínu od 3. 2. do 
27. 5. bude v Železném Brodě a okolí probíhat vlastní šetření Životních podmínek 2018 
ve vybraných domácnostech.

Výročí

Železný Brod a situace v zásobování v roce 1918

osTaTnÍ
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inzerce

HáDAnKA

s ohledem na místo v předešlých zpravodajích uvádíme správné odpovědi z minulých 
vydání, až nyní.
leden – bytovka čp. 668 v ul. Masarykova (správně odpovědělo 9 osob, výherkyně Jitka 
Černá).
únor – kostel Jednoty bratrské na brodci (správně odpovědělo 7 osob, výherce...). Věříme, 
že si tento typ hádanek, při kterém zjistíte, jaké skvosty naše budovy skrývají, oblíbí i další 
obyvatelé našeho města. Vydejte se tedy na sobotní procházku a napište, na které budově 
se nachází tento detail. odpovědi zasílejte na e-mail: info@zelbrod.cz nebo telefonujte 
na tel. 483 333 999 (TIC železný brod) nejpozději do 10. dne daného měsíce. originální 
barevnou fotografii si můžete prohlédnout na www.zeleznybrod.cz v sekci železnobrodský 
zpravodaj/Hádanka – fotografie. Hrajeme o vstupenky do divadla.

DRŮBEŽ ČERVEnÝ HRáDEK 
opět prodává slepičky z našeho chovu 

typu Tetra hnědá, dominant ve všech barvách  
a slepičky Green shell – typu Arakauna. 
stáří 15–20 týdnů, cena 159–195 kč/ks. 

Prodej: 3. dubna a 1. června v 16.30 hod.; 
železný brod (autobus. nádraží). Při prodeji slepiček 
výkup králičích kožek – Cena dle poptávky. 

Informace: Po–Pá: 9–16 hod. 
601 576 270, 728 605 840
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inzerce

stavební firma 
P&P spol. s r. o. 

Vysoké nad Jizerou 
projektové 

a stavebně montážní práce 
přijme pracovníky stavebních 

profesí do HPP nebo na Žl 
(zedník, obkladač, stavební 

dělník, skladník). 
řemeslníci s praxí výhodou. 

Uchazeče po vyučení 
a nekvalifikované zaučíme. 
bližší info na mob.: 777 737 805 

p-p@p-pvysoke.cz
www.p-pvysoke.cz

od 1. 3. 2018 jsou platné nové ordinační 
hodiny pro Dentes Železný Brod s. r. o., 

Masarykova 468, železný brod.
MUDr. Vedralová Jana, 
praktický stomatolog

po 7–8 hod. akutní a bolestivé případy
út 12–12.30 hod. akutní a bolestivé případy

12.30–17 hod. objednaní pacienti
st 7–7.30 hod. akutní a bolestivé případy

7.30–11.30 hod. objednaní pacienti
čt 7–7.30 hod. akutní a bolestivé případy

7.30–13.30 hod. objednaní pacienti
pá 7–7.30 hod. akutní a bolestivé případy

7.30–12.30 hod. objednaní pacienti
Jetelová Petra, Dis, 

dentální hygiena
po 8–15 hod., út 7–11.30 hod., st 11.30–15 hod. 

481 120 504
e-mail: vedralova.dentes@seznam.cz.
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Inzerce plošná
černobílá barevná obálka

uvnitř vnitřní str. zadní str.

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

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

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

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

inzerce

skleněné bižuterie, a. s. 
Alšovice 156, Pěnčín zve na

Velikonoční tvoření s básničkou k Mezinárodnímu dni básní (22.–24. 3.; 10–16 hodin): 
přijď, zarecituj básničku a získej tak 30 % slevu na vstup do muzea a lepení kamínků; 
za básničku se sklářskou tématikou získáš slevu 50 %; v rámci akce probíhá tvoření 
velikonočních dekorací
Vyrob si velikonoční vajíčko (29.–30. 3.; 10–16 hodin): přijď o velikonočních 
prázdninách a nalep si velikonoční vajíčko ze skleněných kamínků hry „kreATIVeC“; 
navíc akce 50 % sleva na druhý obrázek na lepení 
světový den zdraví s mrkvičkou (6.–7. 4.; 10–16 hodin): volné tvoření na téma zdraví, 
zelenina a ovoce; za výrobek odměna ve formě drobného skleněného dárku; navíc bonus 
cena za lepení kamínků pouze 50 kč/ks
Korálkování pro maminky (4.–8. 5.; 10–17 hodin): přijď vyrobit korálkový dárek pro 
maminku, navlékání náramků a náhrdelníků na pevný či pružný vlasec nebo gumičku; 
navlékání zvládnou všechny děti – připraveny jsou různé velikosti korálků 
Akce ke Dni hasičů: členové hasičských oddílů získají 50 % slevu na veškeré tvoření  
a vstup do muzea na rodinné vstupné
Deskohraní s Kubíkem pro celou rodinu ke Dni rodin (14.–19. 5.; 10–17 hodin): 
přijďte si zdarma zahrát naši novou strategicko-logickou hru pro všechny věkové skupiny, 
navíc akce 30 % sleva na rodinné vstupné do muzea
Mezinárodní den muzeí (18. 5.): tento den slavíme volným vstupem do muzea pro 
všechny

Více info na www.beadgame.cz, fb/geadgame a mob.: 601 129 664.

Vážení Broďáci, 
pokud vlastníte předměty 

týkající se období vzniku Čsr 
(dokumenty, plakáty, fotografie ad.) 

a jste ochotni je zapůjčit na připravovanou 
výstavu ke vzniku republiky, 

kontaktujte prosím Městské muzeum 
v železném brodě. 

tel. č.: 483 389 081, 777 797 852 
e-mail: muzeum@zelbrod.cz 

Děkujeme
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