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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
řada měst a obcí se snaží, aby část jejich 
příjmů tvořily peníze získané z cestovního 
ruchu. samozřejmě, čím více, tím lépe. 
dokonce i stát má při Ministerstvu pro 
místní rozvoj agenturu CzechTourism 
zaměřenou na podporu cestovního ruchu.
každá obec může nabídnout různé 
atraktivity, ať už přírodní nebo kulturní.  
V našem případě se například jedná 
o polohu na pomezí Českého ráje  
a Podkrkonoší nebo o záležitosti spojené 
se sklem. k tomu je nutné turistům 
poskytnout další servis jako je ubytování nebo stravování.
železný brod měl v posledních letech velký problém právě s ubytováním. situace se ale začíná 
měnit k lepšímu. Město se rozhodlo investovat značnou finanční částku do rekonstrukce 
ubytovny v sokolovně. V minulém roce byly zprovozněny první tři pokoje pro 18 ubytovaných, 
nyní bylo dokončeno sedm pokojů pro 30 lidí. To už představuje možnost ubytovat takříkajíc 
„celý autobus“.
rekonstrukce byla velmi náročná. bylo nutné vše vybourat, vytvořit dispozice pokojů, osadit 
okna, provést kompletní rekonstrukci rozvodů elektřiny a vody, nahodit omítky, předělat podlahy. 
samozřejmostí jsou kompletně sociální zařízení, nebylo zapomenuto ani na kuchyňský kout, 
místnosti má i úklidový personál. Pochopitelně jsou pokoje vybaveny nábytkem. Prostě je 
to ubytování skromné, ale odpovídající současné době. Již nyní má správkyně sportovního 
centra rezervace pro pobyt v nové ubytovně. A těšíme se, že jich bude přibývat.
Celková rekonstrukce pokojů proběhla také v Hotelu Veselý, kde je rovněž zvýšený zájem  
o ubytování. Všichni víme, jaké zde mají klienti hotelu potíže s parkováním vzhledem k silnici 
I/10. Město se proto rozhodlo pro úpravu chodníků, aby alespoň částečně pomohlo eliminovat 
tento problém. současně bude celý chodník na této straně vozovky dodlážděn až ke křižovatce 
na Těpeře. 

doufejme tedy, že se tak do jisté míry 
podařilo vyřešit letitý problém s ubytováním 
v našem městě. Přejme si, aby pokoje byly 
obsazeny co nejvíce dnů v roce a ubytovaní 
utratili nějakou tu korunu také u našich 
obchodníků, výrobců nebo v muzeích či 
galeriích.

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

úVoDní sloVo
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Usnesení Rady města Železný Brod z 57. zasedání 
konaného dne 5. 3. 2018 
Rada města Železný Brod po projednání 
schvaluje program 57. schůze rady města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 56. schůze rady města železný brod 
schvaluje uzavření dodatku č. 6 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 o agendy uvedené v dodatku 
souhlasí s ukončením pracovního poměru Mgr. A. Hnídka v zŠ Školní ke dni 30. 6. 2019 
na vlastní žádost a souhlasí s ukončením pracovního poměru paní e. dvořákové v MŠ 
slunečná ke dni 31. 8. 2020 na vlastní žádost a odvolává paní H. Polákovou z funkce ředitelky  
MŠ stavbařů k poslednímu dni šestiletého období 31. 7. 2018 a schvaluje vyhlášení 
konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ stavbařů 832 a jmenuje do 
konkurzní komise za zřizovatele Mgr. F. lufinku a Mgr. I. Mališe a souhlasí se jmenováním 
Mgr. I. lhotové tajemníkem konkurzní komise 
souhlasí s přijetím dotace v rámci programu eFekT 2018 na akci snížení energetické 
náročnosti Vo železný brod – rVo brodecká a rVo Jarní 
schvaluje výsledky veřejné zakázky v podlimitním režimu na „rekonstrukci sociálních bytů 
čp. 315, 316, 329 železný brod“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem eVosA spol. s r. o.,  
IČo 18384501, za nabídkovou cenu 17 100 000 kč bez dPH 
schvaluje čerpání rezervního fondu MŠ stavbařů na nákup herních prvků na zahradu 
nesouhlasí s finanční podporou panu J. Štifterovi na vydání knihy o karlu Hlubučkovi 
bere na vědomí zápisy z redakční rady ze dne 15. 1. a 12. 2. 2018 a ukládá redakční radě 
zpracovat pravidla pro otištění inzerce a předložit je radě města ke schválení 
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-4015314/Vb/02 
mezi Městem železný brod, IČo 00262633 a firmou Čez distribuce, a. s., IČo 24729035 na 
pozemek pč. 717/1 v k. ú. Chlístov u železného brodu 
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem železný brod,  
IČo 00262633 a Gasnet, s. r. o., IČo 27295567, na pozemky pč. 93, 1394, 2327/1, 3279/1, 
vše v k. ú. železný brod 
bere na vědomí zprávu z jednání bytové komise dne 20. 2. 2018 
schvaluje přidělení bytu č. 9 o velikosti 1+1, na Vápence 767, přidělení bytu č. 20 o velikosti 
2+1, Vaněčkova 431, přidělení bytu č. 50 o velikosti 2+1, Jiráskovo nábřeží 714, přidělení 
bytu č. 4 o velikosti 3+1, na Vápence 769, přidělení bytu č. 9 o velikosti 1+1, nábřeží obránců 
míru 571 a přidělení bytu č. 47 o velikosti 1+1, na Vápence 757, vše 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 23. 4.  
a 4. 6. 2018. 
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na téma ceny tepla a rekonstrukce kotelen
na zasedáních zastupitelstva města opakovaně zazněl záměr sbd bižuterie Jablonec nad 
nisou (sbd bižuterie) odpojit se od Tepla města železný brod s. r. o. (Teplo s. r. o.) a zřídit si 
vlastní kotelny. Jelikož se toto téma netýká pouze obyvatel dotčených domů, ale i ostatních 
obyvatel, pokládáme za vhodné touto cestou sdělit pro lepší povědomí některé informace.
Teplo s. r. o., které je zcela ve vlastnictví města, dnes zajišťuje ve 33 kotelnách o celkovém 
příkonu 11 564 MGW provoz plynových zařízení včetně výroby a dodávky tepla pro 1073 
bytů a nebytových prostor. z toho 20 kotelen zásobuje teplem objekty ve správě bytového 
podniku města železného brodu a 7 kotelen zásobuje teplem objekty v majetku sbd 
bižuterie.
Teplo s. r. o. započalo s rekonstrukcí plynových kotelen v roce 2016 (podle předem 
připraveného plánu), a to v ulici Vaněčkova, kde byly kotelny s nejstarší technologií. V roce 
2017 tam proběhla rekonstrukce dalších dvou kotelen. letos proběhne rekonstrukce dvou 
kotelen na Jiráskově nábřeží. Jedná se o kotelnu v panelovém domě čp. 713, který vlastní 
sbd bižuterie a v domě čp. 717. Pro rok 2019 jsou plánovány rekonstrukce dvou kotelen na 
Jiráskově nábřeží a v roce 2020 poslední kotelny na Jiráskově nábřeží a první kotelny na 
Vápence. Podle současného plánu skončí rekonstrukce všech kotelen v roce 2024.
na zasedání zastupitelstva zaznělo, že odběratelé v domech sbd bižuterie prodělávají za 
rok na sedmi kotelnách cca 700 tisíc kč, jelikož zde nejsou instalovány kondenzační kotle  
a při změně technologie vytápění instalací kondenzačních kotlů dojde k nemalým úsporám  
v množství odebraného plynu. kotelny na Vápence byly postaveny v roce 1994 a již nebyly 
tak předimenzované oproti kotelnám ve Vaněčkově ulici. Mají prokazatelnou účinnost od  
72 do 85 %, a proto je uváděná výše úspory teoretická. Vychází z předpokladu, že současně 
bude instalována nová odpovídající topná soustava, a že cena plynu na trhu bude konstantní. 
V případě, že je ponechána topná soustava beze změn, kdy je topná plocha menší, než se 
kterou se počítá u kondenzačních kotlů, pak bude úspora nižší. Vybudování odpovídající 
nové topné soustavy tak představuje další náklady. 
Při rekonstrukci kotelen dochází k investicím do technologií zhruba ve výši 1 050 000 kč. Tyto 
investice se musí projevit v ceně tepla. nájemníkům není možné snižovat ceny za služby ve 
výši úspor, neboť existuje účetní zákonná nutnost odepisování nového investičního majetku. 
odepisování se v tomto případě stanovuje na 15 let, přičemž odpisy technologií pro jednu 
kotelnu kopírují přibližně úspory plynu v této kotelně. zhruba po polovině odepisování je 
teprve možné přistoupit ke snížení ceny za služby.
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Pokud jde o samotnou cenu tepla, tak ta je tvořena více položkami, ne jen pouhou cenou 
zemního plynu, která je ovšem ve výsledku nejvyšší položkou. na rok 2018 a 2019 má  
Teplo s. r. o. nasmlouvanou cenu plynu 464 kč bez dPH za MWh. V následujících grafech 
pro názornost uvádíme, jakým způsobem se na výsledné ceně tepla podílí jednotlivé položky  
u kotelny před rekonstrukcí a u kotelny po rekonstrukci. 
sbd bižuterie se na město obrátilo s požadavkem na přednostní výměnu technologií kotelen 
v jejich panelových domech. zároveň nám oznámilo, že v případě nevyhovění jejich žádosti 
se odpojí od dodávek tepla zajišťovaných Teplem s. r. o. V rámci jednání město navrhlo 
družstvu několik možností. 
V případě odpojení od Tepla s. r. o. Město s ohledem na nájemníky nabídlo sbd bižuterie 
odkoupení jednotlivých kotelen za ceny dle znaleckého posudku. V něm jsou promítnuty 
ceny za stavbu kotelny, pozemek, na kterém stavba stojí a technologie, jejíž cena ze 
zákona nemůže být nulová, protože odepsáno může být maximálně 85 % původní hodnoty 
technologie. V tomto případě by družstvo mohlo v jednotlivých domech instalovat novou 
technologii do stávajících prostor kotelen. Má to několik výhod, bude zachováno odběrné 
místo s připojením na středotlaké vedení, nebude nutné vytvářet samostatný systém odvodu 
spalin, ušetří se společné prostory v bytovém objektu atd. navíc současná technologie může 
být družstvem provozována ve vlastní režii po libovolně dlouhou dobu. 
Pokud by podle představ sbd bižuterie došlo na výstavbu zcela nových kotelen v bytovém 
domě, bude nutné řešit řadu komplikací. V tomto případě budou kotelny připojeny na 
nízkotlaké vedení plynu, což nemusí být bez komplikací, dále výstavba bude vyžadovat 
významné stavební zásahy do objektu spojené s některými technickými problémy (rozvody 
plynu, rozvody elektřiny, nový komín prostupující objektem, odhlučnění prostoru nové 
kotelny apod.). Prodloužený systém vnitřní kotelny pravděpodobně přinese i další technické 
problémy ohledně vytápění objektu jako celku. To vše pochopitelně za určitých dalších 
finančních investic. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se ekonomicky musí vyplatit 
varianta odkoupení stávající kotelny včetně technologií. První akceptaci našeho návrhu 
jsme již obdrželi. 
Při úvahách o zřízení vlastního zdroje tepla se běžně uvádějí a porovnávají ekonomické 
náklady na palivo a spotřebu elektrické energie. zapomíná se ale na náklady při zřizování 
nových kotelen a během jejich provozu, na náklady zákony stanovených nutných  
a pravidelných kontrol, odborných prohlídek a potřebných kvalifikačních předpokladů. 
zpravidla vůbec se pak nezvažují povinnosti při provozu kotelny a právní odpovědnost 
konkrétních osob za provoz kotelny. Musí být určena konkrétní osoba odpovědná nejen za 
provoz tlakových nádob stabilních, ale také za plynová zařízení, která budou mít příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že se výkon kotelny dostane nad 100 kWh, tak podmínka denního 
zápisu do provozního deníku je nutností. Provozní řád kotelny určí způsob obsluhy na 
občasnou či trvalou a zejména četnost kontrol. Teplo s. r. o. zajišťuje přes dvacet odborných 
prohlídek, provozních revizí, kontrol, servisů, kalibrací a zápisů včetně denního dohledu nad 
kotelnami. Všechny související náklady se promítají do výsledné ceny tepla, takže původně 
avizovaná cena za levné teplo z vlastní domovní kotelny se může cenově vyrovnat nebo  
i převýšit současnou cenu tepla.
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Poslední možností, kterou jsme bytovému družstvu nabídli, je úvěr na rekonstrukci všech 
zbývajících kotelen. Tento úvěr by si vzalo Teplo s. r. o., potažmo Město. V tomto případě 
by úvěr musel být ve výši přibližně 25 mil. kč. Při úvěru na 5 let a dnešní úrokově sazbě, 
to znamená zaplacení jedné kotelny navíc. Je ale na samotných obyvatelích jednotlivých 
domů, jak se rozhodnou. Jednatel Tepla s. r. o. vždy byl a je ochoten zúčastnit se schůzí 
samospráv a vysvětlit jim problematiku výroby tepla. Město se snaží vyjít požadavkům 
družstevníků vstříc, ale nemůže jednat v rozporu s povinností péče řádného hospodáře  
a proti oprávněným zájmům ostatních občanů města, zvláště těch, kteří jsou rovněž klienty 
odebírajícími teplo od společnosti Teplo s. r. o. za pochopení děkujeme.

Mgr. František lufinka, starosta

sbor pro občanské záležitosti (sPoz) při Měú Železný Brod informuje

Město pro byznys

našim občanům blahopřejeme k významnému životnímu jubileu (70 let, 75 let, 80 let a každý 
další rok). kdo nemá zájem o toto blahopřání, může osobně (MěÚ „b“ P. ouhrabková) nebo 
telefonicky (tel. 483 333 960 p. ouhrabková, mob.: 724 531 270 p. Minářová) tuto skutečnost 
oznámit. 
naší další činností je Vítání občánků (2×/rok), vítání prvňáčků (září) a předávání Pamětních 
listů k maturitám. Při těchto příležitostech se rodiče dětí a maturanti podepisují do Pamětní 
knihy MěÚ.

Marcela Minářová

V anketě Město pro byznys za rok 2017 skončil v libereckém kraji železný brod na druhém 
místě. Mimo jiné zohledněn byl i fakt, že má v kraji nejnižší podíl dlouhodobě nezaměstnaných 
stejně jako nejnižší nezaměstnanost mladých. současně je zde nejvyšší průměrný plat  
v kraji. skvělé výsledky vykazuje v hospodaření radnice, má druhý nejvyšší podíl kapitálových 
výdajů. V poměru výdajů na dluhovou službu k běžným příjmům skončilo město v kraji 
rovněž na druhém místě. Je zde jedna z nejnižších daní z nemovitostí. ocenění v měsíci 
únoru převzal starosta města Mgr. František lufinka.
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 odbor vnitřních věcí

 odbor územního plánování a regioálního rozvoje

nová velkokapacitní CAs 32 značky TATRA 815 pro JsDHo Žel. Brod

zahájení stavební činnosti

Město železný brod pořídilo pro jednotku 
dobrovolných hasičů města železný brod 
velkokapacitní CAs Tatra 815 6×6 za  
1 100 000 kč a posílilo tak vozový park 
jednotky. Vozidlo několik let sloužilo jednotce 
sdH brandýs nad labem. Ve čtvrtek  
3. května toto vozidlo slavnostně přivítáme 
před radnicí v železném brodě v rámci 
květnových oslav u příležitosti městské akce 
„otevřená radnice“. 
Jednotka v současnosti využívá k zásahům 
prvo-výjezdové vozidlo CAs Praga,  
o objemu vody 3,5 m3, nově pořízená Tatra 815 pojme objem vody 9 m3. V roce 2017 měla 
JsdHo železný brod 99 výjezdů. Věříme, že vozidlo hasičům umožní plnit jejich úkoly  
v rámci požární ochrany. Vozidlo bude jednotka využívat pro řešení mimořádných událostí 
způsobených důsledkem sucha např. rozsáhlé lesní požáry, ale také při zásazích, kde 
je potřebné větší množství vody, což jsou např. požáry průmyslových objektů aj. Požární 
cisterna již prokázala svoji službu při výjezdu k požáru ve bzí dne 4. 3. 2018, kde při hašení 
zemědělského objektu kyvadlovou dopravou přepravila neuvěřitelných 54 000 l vody.
I když TATrA 815 není nové vozidlo, věříme, že bude ještě mnoho let dobře sloužit našim 
hasičům. Technické parametry: rok výroby 1989, rozměry vozidla: délka 8,5 m, šířka 2,5 m 
a výška 3,3 m.

 kateřina Mrkvičková, oVV – krizové oddělení

Ve druhé polovině března byla zahájena výstavba dětského hřiště ve Školní ulici (u fary). 
Původní herní prvky byly pro svou nebezpečnost odstraněny již v loňském roce. následně byly 
zahájeny přípravy pro umístění nových prvků. Proběhlo zajištění souhlasu Římskokatolické 
farnosti, které pozemek patří a získání souhlasu příslušných úřadů. Věříme, že nové hřiště 
bude dlouho a dobře sloužit všem dětem. 
dále byly započaty sanační práce v areálu exatherm v Masarykově ulici. nejprve byly 
objekty vyčištěny od zbytečného odpadu a vybavení a následně byly zbořeny. děkujeme 
obyvatelům města, že zbytečně nevstupovali do prostoru a dbali zákazů a pokynů městské 
policie a sanační firmy, kterou je společnost AVe Cz odpadové hospodářství s. r. o.. sanaci 
areálu podpořil operační program životní prostředí.

Mgr. Martin Řehák, oÚP a rr

7



RADnICE InFoRMUJE

odpady – upozornění pro občany
Ve sběrném dvoře se od poplatníků do systému odpadového hospodářství města odebírají 
objemné komunální odpady v množství maximálně 50 kg na poplatníka a rok, přičemž 
hmotnost odpadu u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší 
hmotnost odpadů je zpoplatněna dle platného ceníku. 
dále se od poplatníků zdarma odebírají objemné komunální odpady, katalogové číslo 
200307 2 × ročně v předem stanovených termínech bez ohledu na množství. Termíny budou 
stanoveny na jaře a na podzim. 
Jarní termín je stanoven na pátek 13. 4. a sobotu 14. 4. 2018. V pátek je pracovní doba 
9–18 hodin a v sobotu 9–12 hodin. Jiné druhy odpadů budou i v tomto období zpoplatněny 
dle platného ceníku.
odebírání odpadů zdarma bude jen od poplatníků (fyzických osob) zapojených do systému 
odpadového hospodářství v železném brodě. občané jiných obcí, právnické osoby a fyzické 
osoby oprávněné k podnikání vše zaplatí dle platného ceníku. 
z důvodu zákonem nařízené provozní evidence bude veškerý odpad evidován nejen co 
do množství, ale i s adresou osoby, která ho dovezla. Proto žádáme občany o trpělivost při 
vyřizování administrativních záležitostí, pokud se najednou dostaví více lidí. 

   Miloš Pala, odpadové hospodářství Města železný brod

 odbor životního prostředí

letos opět uklízíme, již počtvrté!
V letošním roce se uskuteční 5. ročník celorepublikové dobrovolnické úklidové akce 
Ukliďme svět, ukliďme Česko. Jejím cílem je uklidit odpadky, nepořádek a černé skládky. 
naše město se do této akce zapojí již čtvrtým rokem. V loňském roce se úklidu zúčastnilo 
přes 150 dobrovolníků a společnými silami se nám podařilo uklidit 12,2 tun odpadu.   
úklid bude probíhat na území města Železný Brod a v jeho okolí a hlavní úklidový 
den bude v sobotu 7. 4. 2018. sraz dobrovolníků bude v budově Městského úřadu „b“  
(1. patro) v 9.30 hodin. Pytle na odpad a ochranné rukavice obdrží dobrovolníci od 
organizátora akce. svoz odpadu do sběrného dvora bude zajišťovat Město železný brod. 
dobrovolníci se mohou přihlásit k úklidu u organizátora akce. V případě, že se rozhodnete 
zapojit samostatně, sdělte organizátorovi lokalitu, kterou budete chtít uklidit, a my sjednáme 
svoz odpadu. Pokud naleznete ve svém okolí černou skládku, nahlaste ji prostřednictvím 
aplikace www.zmapujTo.cz do systému nebo přímo na městském úřadu, odboru životního 
prostředí. Těšíme se na vaši účast.  
Kontakt na organizátora akce: MěÚ železný brod, odbor životního prostředí – bc. Vítězslav 
Prchal (tel.: 483 333 984, e-mail: v.prchal@zelbrod.cz).

bc. Vítězslav Prchal, ožP
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 Finanční odbor

Přehled poskytnutých dotací v Železném Brodě v roce 2017
Program podpory sportu a tělovýchovné činnosti dotace v Kč
T. J. sokol bzí – dětský den   2 415    
klub kanoistiky železný brod, z. s. 
– Pořádání veřejných závodů ve slalomu na divoké vodě  22 300    
david ninger – Mistrovství světa v ledním hokeji neslyšících  10 000    
T. J. sokol Hrubá Horka – Úhrada provozních nákladů 
– elektřina, voda za 1. pololetí 2017  15 000    
sdH Těpeře – zimní příprava mladých hasičů  4 984    
sdH Těpeře – bzovsko-Těpeřský pohár mladých hasičů  8 000 
sportovní klub Jirkov, z. s. 
– Údržba a provoz sportovního areálu a dětského hřiště v Jirkově  25 000    
Fk železný brod, z. s. – Výměna hráčských lavic a topných těles  50 000    
T. J. sokol bzí – dětská olympiáda  1 903    
sdH bzí – Výzbroj pro požární sport mladých hasičů sdH bzí  12 999    
HC železný brod – Úhrada provozních nákladů na sportovní činnost  14 000
lucie smolová – dětské horolezecké přilby a lano  3 000    
lucie smolová – Horolezecké závody dětí a rodičů  5 040
TJ sokol železný brod 
– Prostředky na závodní činnost pro lyžařský oddíl TJ sokol železný brod  15 000    
FsA Jany boučkové, z. s. – Trenérská činnost  10 000    
TJ Chlístov, z. s. – Příspěvek na sportovní činnost  4 900    
TJ Chlístov – Pořízení stolu na stolní tenis  3 850    
T. J. sokol Těpeře – Provozní náklady na činnost spolku na 1. pololetí 2017  12 348    
T. J. sokol Těpeře
 – okresní přebor lHl – lomnice nad Popelkou sezóna 2016/2017  14 000
T. J. sokol Těpeře – 7. ročník závodu horských kol – Maratón a půlmaratón 2017  7 000    
sdH Jirkov – sportovní činnost sdH Jirkov  20 000    
kamenický klub mládeže – speed badmintonový turnaj a sportovní vybavení  3 000    
Fk železný brod, z. s. – Provoz a údržba fotbalového hřiště 2017  300 000    
Tenisový klub železný brod, o. s. 
– Výměna povrchu tenisového kurtu s umělou trávou  364 000    
TJ sokol železný brod – Prostředky na činnost TJ sokol železný brod  111 000    
FsA Jany boučkové, z. s. – závodní sezóna a volnočasové aktivity dětí 2017  60 000    
Tereza burkoňová – Mistrovství světa – benCH Press Praha a Trutnov  6 790    
sds Těpeře – sportovní činnost mladých hasičů  5 403    
sdH bzí – dresy pro požární sport Mladých hasičů sdH bzí  4 099    
klub kanoistiky železný brod, z. s. – rekonstrukce slalomové  trati a údržba areálu  16 800    
T. J. sokol Hrubá Horka – Pořízení přístřešku na sportovní náčiní  16 500    
T. J. sokol Těpeře 
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– okresní přebor lHl – lomnice nad Popelkou, sezóna 2017/2018  16 100    
Fk železný brod, z. s. – sportovní činnost fotbalového klubu  400 000    
Tenisový klub železný brod, o. s. 
– sportovní vybavení pro mládež a zajištění chodu kurtů  79 806    
  1 645 237    
 
Program podpory sociálních služeb            dotace v Kč
oblastní charita Červený kostelec – domov sv. Josefa 
– komplexní péče o nemocné roztroušenou sklerózou  5 000    
Compitum, z. s. – Terénní sAs Compitum  25 000    
Most k naději, z. s. – Terénní program pro osoby ohrožené drogou  25 000    
Fokus semily, z. s. – Terapie ve Fokusu  10 000    
služby sociální péče Tereza, příspěvková organizace – zkvalitnění služeb pro klienty 
s mentálním a kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním  5 000    
Centrum pro zdravotně postižené lb kraje, o. p. s. – komplexní odborná 
terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v lb kraji  25 000    
  95 000    
 
Program pro církve dotace v Kč
Římskokatolická farnost děkanství železný brod 
– obnova střešního pláště kostnice v areálu sv. Jakuba Většího v žel. brodě  200 000    
ochranovský sbor při ČCe v železném brodě 
– obnova oplocení pozemku č. 573 u kaple Jednoty bratrské v železném brodě  49 900    
  249 900    
 
Program podpory kultury a činnosti spolků  dotace v Kč
ds Tyl železný brod, o. s. – železnobrodské divadelní hry 7 461
ds Tyl železný brod, o. s. – divadelní představení Tři princezny na krku 4 800
sdH Těpeře – Vybavení klubovny v hasičské zbrojnici 7 680
sdH Horská kamenice – VI. sraz rodáků a přátel Horské kamenice 10 000
kamenický klub mládeže – oslava dětského dne 2017 3 000
kamenický klub mládeže – Celoroční provoz 2017 5 000
sdH Jirkov – kulturní akce sdH Jirkov 16 000
T. J. sokol bzí – Vinný košt bzí 4 900
T. J. sokol bzí – energie 15 000
FAkInG bookInGs, z. s.  – FAkInG HArd MusIC FesT 5 30 000
zo Čzs železný brod – Řez, roubování a hnojení ovocných dřevin 8 520
T. J. sokol Těpeře – rockfest Těpeře 2017 30 000
T. J. sokol Těpeře – dětské kreativní dílničky 4 800
Myslivecký spolek Jizera železný brod 
– zakoupení pártystanu, příspěvek na provoz. náklady spolku na 1. pol. 2017 36 590
Český rybářský svaz, z. s., Mo železný brod 
– rybářské závody a činnost rybářského spolku 9 584

RADnICE InFoRMUJE
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Čzs zo Jirkov 
– Údržba moštárny a klubovny Čzs, údržba veřejných prostor, provozní náklady spolku 14 272
rC Andílek z. s. – Vybavení pro rodinné centrum Andílek 5 280
studio Hamlet železný brod, z. s. – noc divadel 2017 v železném brodě 4 900
studio Hamlet železný brod, z. s. 
– Premiéra hry zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo 7 000
TJ sokol železný brod 
– Prostředky na pořádání kulturních akcí pro děti a mládež města železný brod a okolí 15 000
rndr. ludmila Infeldová – svatojánská pouť 2017 11 240
Tenisový klub železný brod – Tenisový ples, 6. ročník 6 000
TJ sokol Hrubá Horka – dětské sportovní odpoledne a vítání léta na Hrubé Horce 6 700
TJ sokol Hrubá Horka – dětský maškarní karneval a Čepeček 8 500
sdH železný brod 
– Malý soptík – soutěž dětí mateřských škol železného brodu a okolí 6 495
szdP železnobrodska, o. s. – zájezd seniorů na zámek žleby a do Prahy 14 560
sdH železný brod 
– Vybavení a úprava hasičského cvičiště k zajištění konání kulturních akcí 10 000
bzos – XII. staromilská pouť ke kostelu nejsvětější Trojice do bzí 32 000
Český svaz včelařů, z. s., zo železný brod 
– soutěž mladých včelařů zlatá včela 2017 – oblastní kolo 20 000
sdH Hrubá Horka – Haluškové country 6 000
Jaroslav Fojtík – Modernizace zvukové aparatury skupiny kapelníci 30 000
os ČČk Jablonec n. n., Ms žb 
– Činnost místní skupiny ČČk žb – výlet, vybavení, materiál, uniformy 12 000
zo Čzs železný brod – oprava opěrné zdi 26 000
T. J. sokol bzí – nůžkový stan 29 272
T. J. sokol bzí – II. bzovský divadelní podzim 4 480
T. J. sokol bzí – rockové dušičky 26 000
ds Tyl železný brod, o. s. – Propagační materiály k divadelním hrám 3 100
rndr. ludmila Infeldová – 44. koncert na Poušti 4 800
rndr. ludmila Infeldová – koledování na Poušti 6 400
T. J. sokol Těpeře – nákup venkovních stanů 6 718
T. J. sokol Těpeře – Mikulášská besídka 2017 7 448
T. J. sokol Těpeře – Provozní náklady na činnost spolku na 2. pololetí 2017 10 000
bzos – XII. Adventní koncert ve bzí 8 000
sdH železný brod – HArd And HeAVY oPen AIr FesT 20 000
Myslivecký spolek Jizera železný brod 
– zakoupení pojízdné kazatelny, příspěvek na činnost spolku ve 2. pol. 2017 35 000
szdP železnobrodska, o. s. 
– nájem nebytových prostor a služeb s ním souvisejících v roce 2017 109 468
 699 968
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TURIsTICKÉ InFoRMAČní CEnTRUM ŽB

InFoRMAČní A KUlTURní sTŘEDIsKo ŽB

Železnobrodský jarmark

Aktuální předprodej vstupenek

z ouřadu purkmistrovského staroslavného města železného brodu se všem domácím  
i cizím na vědomost dává, že se opět v našem městě bude v termínu 8.–10. června konat 
slavný železnobrodský jarmark.
V programu akce se mimo jiné můžete těšit na dechovou hudbu broďanku, kapely revival 
60´s, Těsně Vedle, Hush a staropražské Pardály nebo třeba na zpěváky Jakuba děkana  
a Pekaře. Podrobný program bude zveřejněn v květnovém vydání.
Upozorňujeme místní neziskové organizace, že žádosti o rezervaci místa mohou podávat 
nejpozději do 10. dubna na služebně Městské policie v železném brodě. následně bude 
vyhlášen den prodeje pro ostatní stánkaře. 
Více info na https://www.zeleznybrod.cz/cz/aktualne/zeleznobrodsky-jarmark/.

Alena Matějková

zimní otevírací doba: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin a so: 9–12 hodin. 
upozorňujeme, že v úterý 1. května je státní svátek – svátek práce a bude zavřeno. 
od 2. května začne letní otevírací doba: po–pá: 8–12 a 12.30–17 hodin, so–ne: 9–12 hodin. 
na státní svátek – den vítězství (8. 5.) bude otevřeno pouze od 9 do 12 hodin.

•   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)
• 21. 4.  koncert  krucipüsk; 250 kč (sokolovna bozkov)
• 14. 4.  koncert seven (sokolovna Huntířov n. Jizerou od 21 hodin) 
  – prodej vstupenek na místě

nově v prodeji je suvenýr Medaile Česká republika – Pamětník/běliště a Výroční turistická 
známka no. 1 / Městská galerie Vlastimila rady (speciální edice – pouze 300 ks).

upozorňujeme občany našeho města, že sbírka šatstva pro humanitární účely v organizaci 
Českého Červeného kříže železný brod bude v termínu 11.–12. května 2018. Podrobné 
informace v dalším vydání zpravodaje a na plakátech.
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MĚsTsKÉ DIVADlo

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 

o ČERVEnÉ KARKUlCE  
úterý 17. dubna od 17 hodin

Představení dětí z MŠ na Vápence železný brod při příležitosti oslav 40. výročí od 
založení školky. netradiční, hudebně pohybové zpracování pohádky věnované nejen všem 
maminkám k jejich blížícímu se svátku, ale i široké veřejnosti pro potěšení. 

Více na str 24

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., 

není akcí Města Železný Brod – jedná se o pronájem divadla

šPAnĚlsKý VEČER s CARMEn    
úterý 24. dubna od 19 hodin

srdečně zveme na XI. pokračování cyklu „zUška představuje“, tentokrát jedinečný koncert 
v temperamentním flamencovém stylu.
komponovaný program španělské hudby, která má v sobě hodně temperamentu a přináší 
rytmy slavného a charakteristického tance flamenco, je vytvořen pěveckými a tanečními 
vstupy, kde se objevují nejslavnější hudební kusy se španělskou tematikou, jako je bizetova 
Carmen, nebo písně F. G. lorcy a M. de Fally. Tato kombinace, výběr skladeb a osobitý 
projev všech protagonistů zaručuje opravdu nevšední autentický zážitek.
Účinkují: Edita Adlerová (zpěv) a formace la Magia del Flameco ve složení: lola Karpenka 
(tanec flamenco), Miroslav Žára (kytara, zpěv), Anna štěpánová (housle) a Juraj Papi 
Garaj (cajón, kytara, zpěv).
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MĚsTsKÉ DIVADlo

zájezd do Českého Brodu

Připravujeme

Proběhlo

V pátek 13. dubna jedeme s hrou Tomáše Pěkného Havrane z kamene do Českého brodu. 
balada o přátelství mladé čarodějnice s vesnickou dívkou Juliánou zde bude odehrána při 
příležitosti vernisáže putovní výstavy brody v brodě. Volná místa v autobuse nabízíme 
široké veřejnosti. zájemci, hlaste se na TIC Železný Brod. odjezd je v pátek 13. 4. ve 
12 hodin od budovy radnice a návrat cca ve 21 hodin. 

A. Matějková, za ds TYl železný brod

V dubnu začínáme pracovat na novém představení, hře Gustava skály „Milá máti, drahá 
dcero“. oslavíme 100. výročí založení naší republiky tak trochu na cimrmanovský způsob 
hrou o rakousko-uherské císařovně Marii Terezii. 

Přehled našich aktuálních zájezdových představení najdete na našich webových stránkách 
www.studiohamlet.cz

V únoru proběhlo v Městském divadle oblastní kolo soutěže monologů, dialogů  
a jednoaktovek Pohárek sČdo Jizerské oblasti. na celé čáře vyhrála skvělá desná. 
nominováni byli lukáš Frydrych s monologem z knihy zdeňka svěráka radovanovy radovánky 
a Markéta Vajdíková a Honza lála s dialogem ze hry autorské dvojice Michaely doležalové  
a romana Vencla Ani za milion, všichni postupující do národní přehlídky jsou tedy z ds Vojan 

Mladá haluz desná. rozbory 
jednotlivých představení 
i vyhlášení výsledků 
proběhlo v divadelním 
klubu ve velmi přátelské 
až rodinné atmosféře. 
Akce se koná tradičně za 
podpory libereckého kraje, 
svazu českých divadelních 
ochotníků Jizerské oblasti  
a Města železný brod.

zdislava bohuslavová

 Ds TYl Železný Brod

 sTUDIo HAMlET Železný Brod
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Připravujeme tyto výstavy
5.–27. 5. Deštivá noc v Karasaki. Vernisáž výstavy Víta Jonáše se uskuteční v pátek  
4. května od 17 hodin. Vít Jonáš je absolventem suPŠs v železném brodě a VuPŠ v Praze. 
studijní stáž absolvoval v ateliéru malby na univerzitě v Athénách v Řecku. Ve své tvorbě 
se zabývá překrýváním prostorových plánů a využíváním rastru či dekoru se symbolickým 
významem. Tento geometrický postup pak kombinuje s tradičními malířskými náměty.

MĚsTsKá GAlERIE Vl. RADY

V měsíci dubnu je otevřeno: úterý–neděle: 13–16 hodin. Vstupné: 20 kč a 10 kč.

ATlAnTI V lEsE
Výstavu obrazů dvou umělců davida Mazance a Jiřího kučery můžete navštívit již pouze 
do 1. 4. 2018.

JAMMInG  
termín: 7.–29. 4.; vernisáž: pátek 6. 4. od 17 hodin

Jamming je experimentální výtvarný projekt, ve kterém společně tvoří umělci s mentálním 
hendikepem a umělci postižení akademickým vzděláním. Hlavním konceptem projektu je 
přenést princip společných hudebních improvizací – tzv. jam session – do malířství. Jde  
o pokus prolomit bariéry na různých frontách. Projekt chce dokázat, že několik malířů se 
může podělit o jedno plátno, a že lidé s mentálním hendikepem, i ti bez něj, nemusí žít  
v oddělených světech. 
na projektu Jamming spolupracovali umělci s mentálním hendikepem nebo autismem, 
profesionální malíři z České republiky i ze zahraničí, studenti Akademie výtvarných umění 
v Praze a umělci s chronickým psychiatrickým onemocněním z projektu A. r. T. (Ateliér 
radostné tvorby): renáta drábková, dagmar Filípková, Šárka Hojaková, Hana Chmelíková, 
Mirek kaufman, Hilde Irene knutsen, otto kouwen, Marie kůsová, lukrécie, Vladimíra 
Müllerová, kateřina novotná, ladis Pachmuch, ladislav svoboda, eva Štefková a Marie 
Veselá.
Projekt probíhá od roku 2014. V roce 2017 se konala výstava v Centru současného umění 
doX v Praze a několik velkoformátových obrazů z projektu bylo součástí výstavy syrová 
letná v Galerii open v Praze.

Projekt řídí spolek Barvolam (www.jamming.cz)

WoRKsHoPY „JAMMInG – MAloVání BEz BARIÉR“  
čtvrtek 12. 4. a 19. 4. vždy od 10 hodin

součástí výstavy v Městské galerii Vlastimila rady budou dva workshopy, jejichž cílem 
je prolamování hranic vnitřních a vnějších. Workshopy vedou výtvarníci a výtvarnice 
z experimentálního projektu Jamming, ve kterém společně tvoří umělci s mentálním 
hendikepem a umělci postižení akademickým vzděláním. svobodná a uvolněná atmosféra 
workshopů by měla vést k odstranění vnitřních hranic, které zabraňují spontánnosti  
a autenticitě tvorby. Používáním konceptu Jamming, tedy společného malování, se otvírají  
i bariéry mezi účastníky workshopů. zveme všechny: amatéry, profesionální umělce, 
studenty i úplné začátečníky. 
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MUzEUM A GAlERIE DETEsK

MĚsTsKÉ MUzEUM V ŽElEznÉM BRoDĚ

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

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 do muzea

zDEnĚK JUnA (1897–1975) 
Jedním z nejbližších spolupracovníků prvního 
ředitele železnobrodské sklářské školy Aloise 
Meteláka byl malíř a grafik zdeněk Juna. 
Absolvoval pražskou uměleckoprůmyslovou 
školu v ateliéru V. H. brunera, kde si osvojil 
kromě jiného brilantní kresbu a grafické techniky. 
Pro školu ho ředitel Metelák získal v roce 1925 
už jako pedagoga se zkušenostmi z gymnázií  
v České lípě a Turnově. První informace o skle mu 
předal Josef novák z Čisté u bělé pod bezdězem, 

MĚsTsKá GAlERIE Vl. RADY

Právě důraz na tradici je jakýmsi pevným „záchytným bodem“ a zároveň spouštěčem 
malířského procesu, při kterém se otevírají možnosti formální experimentace. V nejnovější 
sérii obrazů se věnuje tématu citace (van Gogh, Hiroshige, Manet...). 
1.–24. 6. Mozaika času aneb čas v mozaice – výtvarná díla dětí z kroužků sVČ Mozaika 
železný brod
30. 6.–29. 7. Patřičné dřevo – dřevořezby Martina Patřičného

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 dubnu bude otevřena v sobotu a v neděli  
v čase 9–12 a 13–16 hodin.  

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

KRAJ1804_tisk_180313.indd   1 13. 3. 18   10.40
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KC KIno ŽElEzný BRoD

VlAsTA MAToUšoVá, oBRAzY–sKlo–GRAFIKA
Výstava zejména v zahraničí oceňované turnovské výtvarnice potrvá do 29. dubna. 
návštěvníci se mohou seznámit nejen s její volnou tvorbou, ale i s mimořádně úspěšným, 
rozsáhlým a nenahraditelným působením v oblasti vědecké ilustrace. Vlasta Matoušová je 
také autorkou několika poštovních známek, i tato oblast její činnosti je na výstavě zastoupena.

od pátku 4. 5. bude v galerii umístěna výstava obrazů maloskalského výtvarníka Jana 
šimka.

MUzEUM A GAlERIE DETEsK

jediný český odborník na malování a leptání skla. spolu s dílenským učitelem Jaroslavem 
dědečkem se tak zdeněk Juna rozhodující mírou zasloužil o vysokou úroveň ateliéru 
malovaného skla. V železnobrodské škole setrval do roku 1939, kdy přijal místo ředitele 
turnovské šperkařské školy. Před odchodem ale stačil šťastně doporučit na místo svého 
nástupce Miloslava Janků. Muzeum Detesk vlastní kromě řady Junových sklářských  
a grafických počinů i několik jeho olejomaleb. Ta poslední získaná před několika 
týdny má název ADAM a EVA.

Řada velmi ambiciózních a zajímavých titulů se v dubnu objeví v nabídce železnobrodského 
kina. Hned první týden po Velikonocích se zde představí historické drama o jedné  
z nejtajemnějších ženských postav naší civilizace. Máří Magdaléna (7. 4.) je opředena 
mnoha mýty, z nichž ten nejčastější z ní dělá bývalou prostitutku, kterou napravilo setkání  
s Ježíšem kristem, a ten nejodvážnější jí přisuzuje úlohu jeho manželky. Garth davis, režisér 
na oscara nominovaného dramatu lion, se z ní rozhodl tuhle mýtickou slupku sejmout  
a natočil dojemný a působivý příběh ženy, jež se provinila tím, že se narodila do špatné 
doby... „Když jsem si přečetl scénář Máří Magdalény, vůbec poprvé mi její příběh začal dávat 
smysl. Náš film není o prostitutce, protože to je výmysl. Naší ambicí je vyprávět její příběh 
tak, jak by se vyprávět měl,“ říká režisér davis.
Českou tvorbu v dubnu zastoupí například snímek Hastrman (20. 4.). romantický a zároveň 
ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska k venkovské dívce katynce 
naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní, vznikl na motivy románu Miloše urbana 
oceněného Magnesií literou. V titulní úloze se představí karel dobrý.
V programu kina se též po delší době objeví „klasický“ hudební dokument. snímek o jednom  

z nejlepších kytaristů všech dob nese 
prostý název Eric Clapton (24. 4.)  
a já se domnívám, že víc už dodávat 
netřeba.
Podrobné informace o celém programu 
hledejte na www.kinobrod.cz.

david Pešek

Vybíráme z programu KC Kino Železný Brod 

film Máří Magdaléna
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DAlší PozVánKY zE ŽB A oKolí

HRáTKY s PAMĚTí  
úterý 17. dubna 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: 15. 5. a 19. 6. 2018. nově 
si lze ze splzova a Jirkova na Hrátky s pamětí objednat svoz přes Pečovatelskou 
službu a to na mob.: 773 769 575.

PUToVání Po VIETnAMU 
pondělí 23. dubna od 18 hodin

KC Kino Železný Brod
obdivujte úchvatné hory, kaňony a vodopády na severních hranicích Vietnamu s Čínou, 
vápencové homole vystupující z moře v zátoce Ha long. Prožijte duchovní omámení  
v chrámech pod ochranou zachmuřených strážců a draků, projděte se zakázaným 
císařským městem Hue s jeho honosnými paláci a pagodami. uvidíte zachovalé středověké 

PoRADEnsKý DEn PRo PEČUJíCí RoDInY  
pondělí 23. dubna od 13 hodin

Železný Brod, zasedací místnost Měú (budova „B“, 3. patro) 
Péče o blízkého člena rodiny je nejen fyzicky, ale především psychicky náročná, a proto je 
důležité se podělit o starosti a v rámci možností rozdělit péči mezi více osob. u pečujících osob 
stále přetrvává trend strachu a studu se zeptat, nebo dokonce požádat o pomoc, když dochází 
síly. Pomoc tam, kde je potřeba, je dnes snadná 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 informace 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

WAYAWAY – nA BRAMBoŘE KolEM sVĚTA  
pondělí 9. dubna od 18 hodin

KC Kino Železný Brod
nikdy předtím nedojeli na motorce dál než do Švýcarska, nikdy předtím neopustili hranice 
evropy. I přesto se kateřina kadlusová a František nykl na jaře 2016 vyhoupli do sedla 
staré motorky brambory a neohroženě se vypravili na cestu kolem světa. během roka a půl 
na cestách projeli 29 zemí v rámci evropy, Asie, severní, střední a Jižní Ameriky. Překonali 
hory, projeli pouště, navštívili mimo jiné sibiř, Mongolsko, Aljašku či Patagonii. V sedle svého 
železného oře ujeli asi 90 000 km. o zážitky z cest se s vámi rádi podělí na přednášce. 

Vstupné dobrovolné
Více na: www.wayaway.cz, pořádá IKs Železný Brod
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KRAJEM ČEsKýCH sKláŘŮ  
Alšovice

XlIV. ročník dálkového a turistického pochodu 
Program: pátek 27. dubna – ubytování, občerstvení, výčep 
sobota 28. dubna
• prezentace účastníků v sokolovně Alšovice
• start na trasy: (startovné 30 kč, 15 kč jen trasa 6 km) v 6–8 hodin – 50 km pěší;  
v 6–10 hodin – 50 km cyklo (odlišná od pěší); v 7–10 hodin – 6 km, 11 km, 13 km, 28 km
• večerní posezení a hudba 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, 483 368 402), 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

město da nang vybudované z řemesel a obchodu minulých generací houževnatých  
a pracovitých obyvatel. na řece Mekong navštívíte plovoucí tržnice a zahrady. zajímavá je 
i historie měst da lat, saigon – Ho Či Min stejně jako dějiny celé země, původně kolonie 
francouzké Indočíny, mnoha válkami sužovaná a nyní se rychle rozvíjející země… fotografie 
s doprovodným živým slovem a mnoha dramatickými zážitky vám vylíčí cestovatelé olga  
a Václav Vebrovi. 

Vstupné dobrovolné
 Pořádá IKs Železný Brod

AKTUální DĚJInY 
pondělí 30. dubna od 18.15 hodin

Železný Brod, aula sUPšs 
Místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj srdečně zve na přednášku a besedu 
s doc. Mgr. Jaroslavem Šebkem, Ph.d. z Historického ústavu Akademie věd České republiky. 
Pan Šebek je osobnost dostatečně mediálně známá, nebude u nás poprvé a tak ho ani 
představovat nemusím. Jsem rád, že se nám jej pro železný brod opět podařilo získat i přes 
jeho neskutečnou vytíženost a věříme, že to bude velice intenzivní večer. 
Těšíme se na setkání s vámi a s ním.

Ing. arch. Martin Tomešek

KVĚTnoVÉ oslAVY  
čtvrtek 3. května  

Železný Brod 
květnové oslavy budou zahájeny v 10 hodin Pietním aktem na železnobrodském hřbitově, 
při kterém budou položeny květiny ke hrobům padlých v 1. a 2. světové válce. 
Ve 13 hodin bude zahájena akce otevřená radnice 2018. Prohlédnout si budete moci 
kancelář starosty, místostarosty a tajemníka. otevřena bude také obřadní síň, Městská 
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MĚsTsKá KnIHoVnA

Guillermo del Torro: Tvář vody
Příběh jako z jiného světa o lásce, svobodě a rovnováze v přírodě zasazený do Ameriky 
šedesátých let. Filmové zpracování získalo oscara za nejlepší film loňského roku.
Bernard Minier: noc
Čtvrté pokračování bestsellerové série s kriminalistou Martinem servazem.
Robert Bryndza: Do posledního dechu
kdo se skrývá za falešnými profily na Facebooku a láká naivní mladé ženy na schůzku? Jak 
chytí erika Fosterová vraha, který vlastně existuje jen virtuálně?
Vlastimil Vondruška: Dračí náhrdelník 
V průběhu okázalé slavnosti, kterou na svém hradě uspořádá Jaroslav ze Šternberka, zmizí 
jeho krásná neteř elška, manželka veverského purkrabího drslava. Mezi hosty to vyvolá 

z knižních novinek 
otevírací doba: úterý–pátek: 9–17.30 hodin

DAlší PozVánKY zE ŽB A oKolí

zPáTKY V ČAsE   
sobota 5. května od 13 hodin

Železný Brod, Běliště
Vydejte se s námi projít se a zastavit v čase okolo roku 1920. od 13 hodin začíná trh s místními 
a regionálními výrobky doprovázený reprodukovanou hudbou. od 14.30 hodin startuje již  
4. ročník Her postaru na okruhu Památkové rezervace Trávníky, kde si děti i dospělí mohou 
vyzkoušet, káču, obruče, chůdy, podojit kozu apod.
na bělišti se na vás bude těšit kartářka, kolo štěstí, rybolov, vetešník, dílničky pro děti, 
košíkář, budete si moci pochutnat na haluškách, uzenkách a koláčích.
Program na Bělišti: 
14.00 hodin – staré hospodské písně
14.45 a 16.30 hodin – čtení ze starých místních kronik
15.00 hodin – loutkového divadélko Prokůpek zásada (venkovní premiéra pohádky)
15.30 a 17.30 hodin – folklorní pěvecký a taneční soubor Horačky 
16.00 hodin – Jak si hrály děti (dobové dětské hry v podání skautů a rC Andílek)

za Trávnice, z. s. Jiřina Čermáková

galerie Vl. rady a divadlo. Přístupná bude i půda úřadu, kde si budete moci prohlédnout 
stroj věžních hodin a kroniky města. Prohlídku radnice budete moci podniknout společně 
s průvodcem, který bude připraven povědět vám zajímavé informace, které byste se jinak 
nedozvěděli. Před budovou radnice proběhne slavnostní předání nové hasičské cisterny 
jednotce sdH železný brod, která bude zároveň předvedena veřejnosti. Tento slavnostní 
den zakončí ve 21.30 hodin velkolepý ohňostroj na stavidlech. k tomuto dni oslav bude 
vydána zcela nová turistická vizitka na téma otevřená radnice 2018. Podrobnosti k akci 
budou zveřejněny na plakátech. 
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sPolEK zDRAVoTnĚ PosTIŽEnýCH ŽElEznoBRoDsKA  

MĚsTsKá KnIHoVnA

posměch, protože nemá pověst ctnostné manželky, jenže její manžel vyhledá oldřicha  
z Chlumu s prosbou o pomoc. domnívá se, že jeho žena elška neutekla, ale někdo ji unesl.
Henning Mankel: švédské holínky
V pokračování románu Italské boty se znovu setkáváme s jeho osamělým hrdinou žijícím na ostrůvku 
v baltu. Jedné podzimní noci se Fredrik Welin probudí a zjistí, že mu hoří střecha nad hlavou. unikne 
doslova na poslední chvíli a stihne popadnout jen pláštěnku a dvě holínky – obě levé.
Rupi Kaur: Mléko a med
soubor veršů a krátkých próz kanadské básnířky, spisovatelky a ilustrátorky s indickými 
kořeny pojednává o přežití, o lásce a ztrátě, násilí a zneužívání, o ženskosti.
Radkin Honzák: Psychosomatická prvouka
kniha významného českého psychiatra hledá odpověď na otázku vztahu lidského těla  
a lidské duše, zdraví a nemoci.

dana Hudíková a Irena Matoušová

  9. 4. Úřední den od 14 hodin.
11. 4. Celodenní výlet do děčína. Program: prohlídka zámku (vstupné 70 kč), prohlídka 
zámecké zahrady (zdarma), rajské ostrovy (vstupné 30 kč). ostatní program bude upřesněn 
podle počasí. Cena: členové 200 kč, ostatní 230 kč. odjezd v 7 hodin od sokolovny. 
16. 4. klub ručních prací od 14 hodin. 
18. 4. klub onko – dIA od 14 hodin. Měření tlaku a hladiny krevního cukru – zdarma.
• od 1. 4. se můžete hlásit na celodenní zájezd do Panenského Týnce, Peruce a budyně 
nad ohří, který se bude konat 23. 5. 2018. Cena: 280 kč, ostatní 310 kč. Vedoucí zájezdu  
a přihlášky M. Minářová.
• záloha na ozdravný pobyt v Mariánských lázních se bude vybírat v červnu, bližší informace 
v příštím zpravodaji.
• oznamujeme změnu termínu zájezdu do Jánských lázní na stezku korunami stromů. 
zájezd se bude konat o týden později 22. 8. 2018. Vedoucí zájezdu a přihlášky od 1. 7. 
přijímá V. Petružálková.
• děkujeme všem návštěvníkům velikonočního jarmarku na bělišti, kteří zavítali na naše 
prodejní místo, zakoupili si naše výrobky a tím podpořili činnost spolku. Velké díky patří těm, 
kteří se několik měsíců podíleli na přípravě našich výrobků a zároveň je prodávali.
• sledujte aktuální zprávy ve vývěsce na tržnici. není-li uvedeno jinak, všechny akce se 
konají na Poříčí.
Příjemné prožití velikonočních svátků, hodně pohody, jarního sluníčka a zdraví, všem našim 
členům a přátelům, 

přeje 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
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sporT

ráda bych tímto poděkovala Městu železný brod za podporu, kterou mi poskytlo v rámci mých 
sportovních aktivit – bench press. svůj velký úspěch jsem zaznamenala v roce 2016, kdy 
se mi podařilo probojovat se do finále mistrovství České republiky, ve kterém jsem obsadila 
první příčku a zároveň se stala držitelkou národního rekordu v této disciplíně. Vzhledem  
k obdrženému titulu jsem byla automaticky kvalifikována na mistrovství světa 2016, které 
se konalo v srbsku, kde jsem obsadila 2. místo. Jedná se však o sport, který není nikterak 
dotován a nemá žádnou sponzorskou strukturu, proto největší výhrou byl, výjimka medaile  
a diplomu, dobrý pocit. když mi Město železný brod nabídlo finanční podporu jak na samotné 
mistrovství světa, tak na tréninkovou přípravu pro rok 2017, byla jsem velmi mile překvapena 
a hlavně moc potěšena. V roce 2017 jsem obhajovala titul vicemistryně světa na Mistrovství 
světa v Trutnově. První místo o kousíček uteklo, ale ze stříbra jsem měla opět velkou radost. 
dovolte mi tedy mnohokrát poděkovat Městu železný brod za podporu, kterou mi poskytlo.  
Velké poděkování patří také Fitness Classic železný brod, ve kterém se na závody připravuji, 
kde mě velmi podporují a ženou k lepším sportovním výkonům. 

Tereza burkoňová 

zápis do všech mateřských škol zřizovaných Městem železný brod proběhne 2. května 
2018 v následujících časech: Mš na Vápence od 9 do 16 hodin, Mš slunečná od 8 do  
16 hodin, Mš stavbařů od 7 do 15 hodin.
Povinně se do MŠ 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.

rada města železný brod v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních 
komisích vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky: Mateřské školy 
Železný Brod, stavbařů 832, příspěvková organizace, s předpokládaným nástupem ke 
dni 1. srpna 2018 na dobu určitou šesti let.
Požadavky pro výkon činností ředitele: Vzdělání, praxe a další předpoklady podle zákona 
č. 563/2004 sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

Poděkování za dotaci Městu Železný Brod 

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

Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 
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pozdějších předpisů a znalost školských předpisů. Příjem přihlášek osobně nebo poštou 
nejpozději do 13. dubna 2018 do 12 hodin na MěÚ železný brod, odbor finanční, k rukám 
Mgr. Ivy lhotové. 
Více informací na https://www.zeleznybrod.cz/cz/uredni-deska/vyberova-rizeni/.

 Mateřská škola na Vápence

Mateřská škola na Vápence ve spolupráci s MAs Achát, z. s. pořádá u příležitosti oslav  
40. výročí založení školy, ve dnech 13., 14. a 17. dubna 2018, konferenci nejen pro pracovníky 
regionálního školství „Posilování mravního a estetického cítění a prožívání dětí 
prostřednictvím rozvoje čtenářské gramotnosti a základních výtvarných, hudebních, 
hudebně pohybových a hudebně tvořivých dovedností.“
naším cílem je spolupráce a sdílení zkušeností pracovníků školství, podpora kulturních 
aktivit s dětmi ve spolupráci s rodinou i širokou veřejností, ukázka příkladu dobré praxe, 
zvýšení zájmu o vzdělávání, navazování sociálních vazeb a spolupráce při společných 
aktivitách dětí, posilování důvěry a vzájemného respektu.
Program je určen nejen pro pracovníky školství, ale především pro veřejnost:
Pátek 13. dubna od 17 hodin – setkání pozvaných pracovníků školství s pohoštěním.
sobota 14. dubna od 10 do 16 hodin – den otevřených dveří jako podpora spolupráce 
mateřské školy nejen se zákonnými zástupci dětí, ale i s veřejností. Přijďte si prohlédnout 
vybavení tříd, zrekonstruované prostory MŠ, výstavu fotografii a dětských prací, 
videozáznamy ze vzdělávacích činností či ochutnat naši kuchyni. Připravené jsou výtvarné 
dílničky pro děti. zveme i bývalé absolventy, aby si přišli zavzpomínat a nahlédnout do 
současnosti mateřské školy. naopak rodičům, kteří teprve zvažují, že v budoucnu využijí pro 
své dítě naší vzdělávací nabídky, rády zodpovíme jakékoli dotazy.
úterý 17. dubna od 17 hodin – představení dětí v Městském divadle jako příklad dobré 
praxe – netradiční, hudebně pohybové 
zpracování pohádky „o Červené karkulce“. 
Program zároveň věnujeme všem maminkám 
k jejich blížícímu se svátku. Akce je rovněž 
určena pro veřejnost, kterou tímto srdečně 
zveme.

Prosíme spoluobčany, kteří by měli nějaké 
dobové fotografie z výstavby školky, zda 
by je zapůjčili k okopírování. Informace, 
prosím, volejte na mob.: 739 572 089.

Jitka Jírová, ředitelka školy

slavíme 40. výročí od založení 
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Atleti a atletky zš školní na stupních vítězů

Den otevřených dveří

 základní škola školní

 Mateřská škola slunečná 

Ve středu 7. března proběhlo druhé kolo žákovské ligy v atletice základních škol v Jablonci 
nad nisou. soutěže v atletické hale na střelnici se opět zúčastnila i zŠ Školní, tentokrát pouze 
v kategorii 6.–7. tříd. Po první části, která proběhla v prosinci, byla družstva chlapců a dívek 
shodně na třetích místech. děvčata třetí příčku udržela a chlapci vylepšili pořadí o jedno místo 
a získali tak stříbrné medaile. V mnoha disciplínách se umístili sportovci ze zŠ Školní na 
předních pozicích. Výsledky jednotlivých disciplín můžete zhlédnout na www.zs-skolni.cz. Jde 
o veliký úspěch, proto doufáme, že tato generace šestých a sedmých tříd bude nadále tvrdě 
makat a ochotně soutěžit. děkujeme všem za ukázkovou reprezentaci školy. sportu zdar! 

Jan lufinka

srdečně zveme rodiče a děti ve čtvrtek 19. dubna od 16.30 do 18 hodin k návštěvě naší 
školky „sluníčko“. Prohlédnete si všechny tři třídy, šatny, ložnice, kuchyň, saunu a keramickou 
dílničku. Po prohlídce budovy si děti mohou pohrát ve třídách, kde se seznámí s učitelkami, 
které rodičům zodpoví případné dotazy. Těšíme se na vás.

za kolektiv MŠ eva dvořáková, ředitelka

V úterý 6. března se v liberci zúčastnili naši žáci soutěže T – profi (talenty pro firmy). spolu 
se žáky ze sPŠT Jablonec nad nisou belgická vytvořily tým, který vyhrál krajské kolo  
a postupuje do republikového kola, které se koná 19. 4. 2018 v Praze. držte nám palce! za 
naši školu reprezentovali tito žáci: lukáš a Tomáš zikmundovi, bohdan Mykulin a ondra 
Hušek.

zdeněk kučera

úspěch v soutěži T – profi

V sobotu 10. března 2018, se konalo v ddM Vikýř v Jablonci nad nisou okresní kolo dětské 
recitace. z naší školy se ho zúčastnilo jedenáct dětí. V nulté kategorii (děti 1. tříd) jsme 
získali dva diplomy: Jan Hubinger 1. b (1. místo) a Štěpánka Jonášová 1. b (3. místo).  
V první kategorii (děti 2.–3. tříd) s postupem do krajského kola vyhrály Anežka semencová 
3. b (1. místo) a karolína Šťástková 3. A (2. místo). Ve druhé kategorii (děti 4.–5. tříd)  
s postupem do krajského kola vyhrál Aron Chládek 4. b (2. místo). Všem dětem blahopřejeme 
a přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se bude konat 14. dubna 2018 v liberci.

Mgr. Milena Hlubučková

okresní kolo dětské recitace
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Výběr školy je pro celou rodinu velkým krokem a již dávno neplatí, že šestileté dítě automaticky 
putuje do nejbližší školy. Abychom rodičům i dětem tento krok usnadnili, na zŠ Pelechovská 
pořádáme každoročně den otevřených dveří, a aby byl přístupný pokud možno všem 
zájemcům, otevíráme školu v sobotu.
letos se na dvacetiminutové ukázky výuky sešli prvňáčci s p. uč. Špidlenovou na hodině 
českého jazyka, konkrétně na průřezu výuky čtení genetickou metodou, druháčci s p. uč. 
Petříčkovou ukázali, jak se pracuje v matematice dle prof. Hejného, čvrťáci předvedli svoji 
angličtinu pod vedením p. uč. Halamové. To, že myslíme také na zdravé tělo, ukázaly děti 
v „Hodině pohybu navíc“ – výběrové hodině TV zaměřené především na rozvoj míčových 
dovedností a např. bruslení, kterou nabízíme jako výběrovou pro 1. stupeň.
letošní den otevřených dveří navštívil také pan místostarosta Ivan Mališ, který zahájil druhý 
blok školního dopoledne. Ve svém krátkém projevu nešetřil chválou na současné vedení  
i na kvalitu poskytovaného vzdělávání. za podporu mu velice děkujeme! detailní informace 
o chodu školy a pořádaných akcích přidal zástupce školy Tomáš Hartl. A pak se již na jeviště 
společenského sálu vyhrnuli natěšení prvňáci se svým představením o sněhurce, následováni 
třeťáky a páťáky, kteří si připravili veselý blok písniček J. suchého a J. Šlitra pod vedením  
p. uč. Pirkové a p. uč. kuželové, ta se představila také jako učitelka budoucí 1. třídy.
Po celou dobu druhého bloku si také rodiče zkoušeli matematické příklady z Hejného 
metody, aby se nemuseli bát, že svým dětem nedokáží pomoci při domácích úkolech. Všichni 
návštěvníci mohli nahlédnout do učeben, odborných učeben, dílen, tělocvičny, obdivovat 
výstavu výtvarných prací i zalistovat v učebnicích či sešitech. A kdo chtěl především nasát 
celkovou atmosféru školy, či byl již vyčerpán náporem informací, mohl v klidu posedět ve 
školní kavárně či video kavárně s promítáním fotek. Aby byl obrázek kompletní, příjemnou 
tečkou na závěr byl oběd ve školní jídelně.
Všem návštěvníkům děkujeme za podporu! Pokud byste přesto nějaké informace postrádali, 
vyzkoušejte stránky školy, školní facebook, či neváhejte kontaktovat vedení školy. 

Mgr. kristýna elišková

Do školy v sobotu? Proč ne? Den otevřených dveří na zš Pelechovská

 základní škola Pelechovská
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žáci naší školy se pravidelně zúčastňují nejrůznějších akcí, ať už jsou to koncerty, festivaly, 
výstavy, všemožné městské akce a společenská dění, ale také soutěže. Vedle řady dalších 
každoročně vyhlašuje soutěže zuŠ i Ministerstvo školství. letos opět přišla řada na dechové 
nástroje, smyčcové soubory a orchestry a sólový a komorní zpěv, jehož okresní kolo jsme zde 
v brodě měli tu čest pořádat.
Ve všech soutěžích naši žáci velmi dobře školu reprezentovali a dosáhli krásných výsledků. 
z dechařů do kraje postoupili Jan Plíhal, sára rejmontová, Veronika slámová a Adéla Janků. 
dne 14. března se utkají v krajském klání v České lípě. ze zpěváků postoupili lucie Tůmová, 
Vojtěch Hlava a Marie-Magdaléna Jiřenová. dne 15. března čeká zpěváky krajské kolo  
v Jablonci nad nisou. krajské kolo čeká i náš větší smyčcový soubor a to 28. března v liberci. 

eva lédlová, ředitelka zuŠ železný brod
Aktuální informace na: www.zus-zelbrod.cz a na tel. č.: 483 389 327, 608 782 712.

dne 20. února 2018 jsem se jako porotkyně zúčastnila okresního kola národní soutěže 
zuŠ v sólovém a komorním zpěvu, kterou pořádala místní železnobrodská zuŠ. ráda bych 
touto cestou poděkovala základní umělecké škole v čele s paní ředitelkou evou lédlovou za 
skvělou organizaci a průběh celé soutěže. Jelikož škola nemá ani dostatečné prostory, ani 
koncertní sál, probíhala soutěž díky vstřícnosti Města železný brod v prostorách radnice. I se 
zřetelem na tento fakt, kdy bylo vše potřebné pro soutěž přemístit ze školy do těchto prostor, 
jsme všichni porotci, ale dle ohlasů i všichni ostatní zúčastnění velmi ocenili, jak o nás bylo 
výtečně postaráno. od materiálů potřebných k soutěži pro porotu, přes zázemí s potřebami 
pro soutěžící, až po skvělé občerstvení a hlavně příjemný, vstřícný a profesionální přístup 
všech pořadatelů ze „zušky“. soutěž probíhala v klidné přátelské atmosféře, která prospívala 
jak soutěžícím, tak nám porotcům. Výkony dětí byly krásné a publikum, které je přišlo podpořit, 
velmi vnímavé a přející. zažili jsme všichni náročný, ale nádherný den a při loučení s paní 
ředitelkou znělo především „těšíme se k vám zase příště“.
Ještě jednou jménem svým, ale i ostatních zúčastněných děkuji paní ředitelce a jejímu týmu 
a přeji mnoho dalších takových vydařených akcí. Myslím, že krásnou odměnou pro školu  
a především pro paní ředitelku lédlovou byla cena absolutního vítěze, kterou po zásluze 
získala slečna Marie-Magdalena Jiřenová, její žačka.

libuše roudnická, porotkyně

soutěže zUš

Pěvecká soutěž v Brodě

zE šKolsKýCH zAŘízEní

V měsíci dubnu vás srdečně zveme na tradiční Žákovské matiné. uskuteční se v úterý  
10. dubna 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.
další koncert z cyklu „zUška představuje“ se uskuteční v úterý 24. 4. 2018 od 19 hodin  
v divadle pod názvem Španělský večer s Carmen. Více info na str. 13.

 základní umělecká škola Železný Brod
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VolnoČAsoVÉ AKTIVITY

Ve dnech 12. a 16. dubna 2018 se koná 1. kolo přijímacího řízení do maturitních oborů 28-44-
M/01 Aplikovaná chemie a 28-46-M/01 Technologie silikátů. do přijímacího řízení se přihlásilo 
35 zájemců o studium. držme uchazečům o tyto perspektivní obory palce. Vyhlášení dalších 
kol přijímacích řízení předpokládáme v první půli května.

rndr. M. smola, zástupce ředitele

V současné době se žáci sklářské školy aktivně účastní osmi různých výtvarných nebo 
designérských soutěží. Čerstvým úspěchem je výběr návrhu pískovaného dekoru od studentky 
Petry Plecháčové (4. ročník, obor Produktový design). skleněná stěna, na kterou bude její 
dekor aplikován, doplní interiér pobočky instituce lesy České republiky v České lípě. Tento 
projekt je realizován společně s firmou zakázkového truhlářství zTVz ve Velkých Hamrech, se 
kterou obor Produktový design dlouhodobě spolupracuje.

MgA. M. Hlubuček

Přijímací řízení – Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

Přijímací řízení – technické obory

úspěšné aktivity výtvarného oboru

Chcete prožít sobotu zajímavě? Přijďte si zahrát stolní hry do skautské klubovny. den 
deskových her se bude konat v sobotu 7. dubna 2018 od 13–18 hodin. Hry předvedeme, 
pravidla vysvětlíme. Připravili jsme pro vás desítky her např.: osadníky z katanu, Activity, 
Grabolo, svět v kostce a další. některé možná sami znáte z domova, jiné uvidíte poprvé. 
deskové hry cvičí paměť, motoriku, odhad, strategické myšlení nebo třeba obchodnický talent. 
Akce je vhodná pro všechny zájemce o stolní hry. káva, čaj a drobné občerstvení zajištěno. 
Vstupné dobrovolné. Těšíme se na vás.

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  

dne 15. března 2018 proběhlo 2. kolo přijímacího řízení s talentovou zkouškou, kterého se 
zúčastnili čtyři uchazeči. Tito zájemci o studium sklářských oborů doplní budoucí 1. ročník.

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod  

Den deskových her
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VolnoČAsoVÉ AKTIVITY

  7. 4. Patchwork – bližší informace na plakátech a v Mozaice
21. 4. kurz Tiffani – bližší informace na plakátech a v Mozaice
27. 4. Čarodějnické spaní
28. 4. Výlet za čarodějnicemi

8. 5. Pochod Ještěd – kozákov
12. 5. Férová snídaně – zahrada sVČ Mozaika 9 hodin
13. 5. Probouzení skřítků
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 duben

Připravujeme

 středisko volného času Mozaika   

 Rodinné Centrum Andílek 

BEJVáVAlo AnEB oslAVA DnE zEMĚ  
neděle 22. dubna od 14 hodin

Železný Brod, Běliště
Jednoduchý, přirozený životní styl našich předků byl prospěšný nejenom našemu zdraví, 
ale i planetě. Přijďte si s dětmi zažít, že jídlo neroste v regálech supermarketů (mletí mouky, 
válení těsta, pečení na živém ohni – jablíčka, těstoví hadi, stloukání másla, vajíčka v kurníku, 
dojení „kozy“). Vyzkoušejte si výrobu papíru a svíček, praní prádla na valše. zjistíte, jaké 
záludnosti číhají v našich přetechnizovaných domácnostech a jaké jsou alternativy šetrnější 
k přírodě a planetě. V programu od 15.30 hodin divadélko, průběžné dílničky (originálně 
zdobená plátěná taška a pytlíčky jako varianta ke všude přítomným plastům).

Vstupné dobrovolné

záVoDY KoČáRKŮ 2018   
neděle 13. května od 15 hodin

Železný Brod, BělištěŽelezný Brod, hřiště za sokolovnou
Přijďte si s námi netradičně užít krásné odpoledne. Pokud rádi soutěžíte, z těchto 
vyhlášených kategorií si jistě vyberete: závody s kočárkem – maminky, tatínci a rodiny, 
závody na odrážedlech, koloběžkách, kolech nebo se starým retro kočárkem. soutěžící se 
mohou těšit na krásné ceny od sponzorů, bohatý doprovodný program, občerstvení, hudbu, 
dílničky, malování na obličej a výstavu retro kočárků.
startovné: 50 Kč (soutěžící v každé kategorii) – částka bude předána kubíkovi na potřebnou 
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osTaTnÍ

srdečně zveme všechny zájemce z řad veřejnosti na tradiční oblíbenou instruktáž Řez  
a roubování ovocných stromů. Akce proběhne v úterý 24. dubna 2018 od 17 hodin v zahrádkové 
osadě zálesí. ukázky řezu a roubování předvedou odborní instruktoři, kteří rovněž odpoví na 
vaše otázky. Akce bude i letos doplněna o problematiku hnojení ovocných stromů a jejich 
ochranu proti škůdcům. zahrádkáři se tak těší na vaši hojnou účast.

Ivan Mališ, předseda zo Čzs železný brod

Mezinárodní den žen, který většina z nás zná pod zkratkou Mdž, vznikl díky stávce 
švadlen roku 1908. Právě švadleny z new Yorku stávkovaly za zlepšení životních podmínek. 
Cílem tohoto boje bylo získání volebního práva pro ženy, následoval boj za rovnoprávnost  
a spravedlnost a samozřejmě mír. Pan starosta Mgr. František lufinka s panem místostarostou 

Mgr. Ivanem Mališem navštívili 
domy s pečovatelskou službou 
v železném brodě a ve bzí. 
krátkým blahopřáním a květinou 
si tak připomněli tento den, který 
do roku 1990 býval oficiálním 
svátkem. 

Veronika Vébrová, sekretariát 
MěÚ železný brod 

Pozvánka na řez a roubování ovocných stromů

 Mo českého záhrádkářského svazu Železný Brod  

léčbu (http://jakubpecka.cz/). registrovat se můžete na www.zavodykocarku.cz/zavodni-
mesta-2018.
Cílem akce je motivovat maminky na mateřské dovolené k pravidelnému pohybu  
a sportu a ukázat, že: 
• sportovat lze i s kočárkem,
• kočárek není překážkou, ale naopak výhodou,
• pravidelné sportovní aktivity maminek probouzí u dětí od raného věku přirozený vztah ke 
sportu,
• tímto se děti od svých rodičů učí, že sport neodmyslitelně patří ke každodennímu rytmu 
života.
Více informací na www.centrum-andilek.cz nebo na h.simmova@centrum-andilek.cz. 

za rC Andílek Helena simmová
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HáDAnKA

V loňském roce se turistům otevřely nové možnosti výletů, když k tradičním zimním skibusům 
přibyla nová letní autobusová linka, která vás doveze z harrachovského nádraží přes rokytnici 
nad Jizerou, rezek a Horní Mísečky až na zlaté návrší. od 14. dubna 2018 bude slavnostně 
zahájen celoroční víkendový provoz rychlíků Praha–Harrachov. Věřím, že přímý vlak k nám 
naláká více návštěvníků nejen ze železnobrodska, Turnovska, ale i ze středočeského kraje.

eva zbrojová, starostka Harrachova

na březnové hádance 13 osob správně poznalo, že se jedná o kliku vstupních dveří do budovy. 
Vstupenku na dívčí válku vyhrála paní ludmila Volínová. Věříme, že i dubnová hádanka, vás donutí 

vydat se na sobotní procházku a najít místečko, kde 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 knihu s názvem Jaroslav Brychta, 
spoluzakladatel a tvůrce železnobrodského skla.

Říká se, že ve válečných letech múzy spí. Je to pochopitelné, lidé mají úplně jiné starosti. Přesto 
i v posledním roce 1. světové války alespoň trochu kultury občané železného brodu přijímali. 
nahlédněme společně zase do železnobrodských letopisů od pana Františka sochora: 
 Že se však i naši občané a členové městského zastupitelstva – aspoň ve své většině – zajímali 
o veřejné události celostátního významu, svědčí skutečnost, že dne 20. června 1918 byl 
profesor Alois Jirásek, předseda České státoprávní demokracie a spisovatel, jmenován za 
svůj neohrožený postoj na dubnovém shromáždění představitelů české kultury v Praze ve 
schůzi obecního zastupitelstva čestným měšťanem města Železného Brodu.
Avšak ani v těžkých dobách 1. světové války nebylo naše město docela bez kultury. Ačkoliv 
divadelní sál v radnici byl – zvláště ke konci války – skladištěm městské rozdělovny a její 
úřadovnou, která se pochopitelně jen nerada a velmi těžko stěhovala, přece jen zde bylo v této 
době provedeno několik divadelních představení, koncertů i představení Nosálova kočovného 
biografu. … Nosálův kočovný biograf hostoval v divadelním sále od ledna do dubna 1918  
a každou neděli věnoval 20 volných vstupenek chudým školním dětem. Návštěvníci si však 
museli v tuhých mrazech nosit na představení uhlí, aby se mohlo v sále topit.
 nezbývá než opět podotknout, že zasluhuje obdiv, s jakou houževnatostí se snažili 
železnobrodští občané překonat nepříjemnosti té doby a alespoň na chvíli přijít na jiné, trochu 
veselejší, myšlenky. 

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

liberecký kraj stále pokračuje ve zlepšování dostupnosti hor pro turisty

Železný Brod a kultura v roce 1918

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

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
Den pro děti (1.–3. 6.; 10–17 hodin): sleva pro děti 50 % na tvoření v kreativních 
dílničkách a vstup do muzea, na památku získají malý dárek, mimořádná akční sleva  
30 % na všechny dětské hry
Tvoření pro tatínky s kapkou krve (14.–17. 6.; 10–17 hodin): přijď si vyrobit dárek pro 
tatínka ke dni otců; navíc také akce ke světovému dni dárců krve – 70 % sleva na vše, 
mimo nákupu na prodejně po předložení dárcovského průkazu 

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

Roadshow rádia RCl 
s Jakubem Děkanem 
v pondělí 23. 4. 2018. 
Poslouchej 101,4 FM 

a dozvíš se, 
kdy přijede do Železného Brodu.
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