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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
jedním z významných mezinárodních 
dnů v květnu je evropský den parků. 
sice se především jedná o připomínku 
parků národních, případně o chráněné 
krajinné oblasti, ale často se při této 
příležitosti mluví o významu zeleně jako 
takové. železný brod sice leží nedaleko 
krkonošského národního parku, 
prakticky za humny máme hranice 
CHko Český ráj, ale my bychom zde 
chtěli připomenout onu zeleň, tedy 
parky v našem městě.
Jistě si řada z vás v posledních týdnech všimla nebývalého ruchu v Panské zahradě. Probíhá 
tam akce s oficiálním názvem revitalizace parku Panská zahrada v železném brodě. kromě 
obnovy parku je cílem projektu rovněž zajištění bezpečnosti návštěvníků. v souvislosti  
s kácením nevhodných stromů, instalací nových vazeb v korunách stromů nebo řezy stromů 
dojde k uvolnění prostor pro plnohodnotnější růst zbylých stromů a samozřejmě také pro 
novou výsadbu. bude zohledněno rovněž estetické hledisko parku a zvýšení přirozené 
rozmanitosti rostlinstva a živočišstva v parku. záměrem je přiblížit Panskou zahradu stavu 
ke konci 1. poloviny 20. století.
Celkové výdaje na tento projekt budou zhruba kolem 4,7 mil. kč. Podařilo se ale získat 
spolufinancování z prostředků evropské unie, ta zaplatí 60 % celkových způsobilých výdajů. 
Projekt vyžaduje ukončení do konce listopadu. Celá akce byla posuzována odbornými 
pracovišti, která vlastní arboristická osvědčení na posuzování stavu zeleně.
Po dlouhých letech jakéhosi „přešlapování“ byla rovněž provedena úprava parčíku v železné 
ulici. z nevzhledného zákoutí se tak stal nový prosvětlený prostor pro odpočinek, který si 
oblast trávníků bezesporu zaslouží. snahou bylo vyřešit terénní nerovnosti tak, aby měly do 
parčíku snadnější přístup mimo jiné také rodiče s kočárky.

Pochopitelně tímto práce nad stavem 
parků v našem městě nekončí. Již 
teď má komise pro vzhled města 
na stole námět na úpravu dalšího 
parčíku a jistě v budoucnu přibudou 
další návrhy. 
Přejeme vám hezký poslední jarní 
měsíc a současně vás chceme 
požádat, abyste nezapomněli 
na připomínku a oslavy výročí 
významných květnových událostí. 
děkujeme.

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

úVoDní sloVo
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Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva města Železný Brod 
konaného dne 19. 3. 2018
zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 26. zasedání zastupitelstva města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 25. zasedání zastupitelstva města železný brod
souhlasí s provedením rozpočtových změn č. 2/zM/2018 
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120 000 kč szdP železnobrodska, IČo 26608022 
na úhradu nájemného a služeb s ním souvisejících v roce 2018 a schvaluje uzavření 
předložené veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
schvaluje pravidla pro vytvoření a použití Fondu na zlepšení úrovně bydlení na území 
města železný brod pro rok 2018 a schvaluje vyhlášení výběrového řízení pro žadatele  
o návratnou finanční výpomoc z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na území města železný 
brod v rozsahu čl. Iv. schválených pravidel s tím, že uchazeči mohou podávat žádosti 
během celého roku 2018 
schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 2190 o výměře 5 058 m2 v k. ú. železný brod za 
cenu 75 870 kč 
schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 664/1 v k. ú. Chlístov u železného brodu 
schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi Městem 
železný brod, IČo 00262633 a krajskou správou silnic lb kraje, IČo 70946078 – stavba 
„silnice II/288 železný brod, rekonstrukce silnice“ 
schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi Městem 
železný brod, IČo 00262633 a krajskou správou silnic lb kraje, IČo 70946078 – stavba 
„III/2881 H. kamenice – bohuňovsko, rekonstrukce silnice“ 
schvaluje prodej stavby občanské vybavenosti čp. 43 – část obce H. kamenice, kolny  
a venkovních úprav za cenu 482 777 kč a pozemků parc. č. 81 a st. pozemku parc. č. 125, 
vše v k. ú. Horská kamenice za cenu 713 kč za 1 m2 manželům Řehákovým; před prodejem 
bude vyhotoven geometrický plán na oddělení přístupu pro stavbu garáže, která je součástí 
st. pozemku parc. č. 11 v k. ú. Horská kamenice; náklady na prodej nemovitosti tj. sepsání 
smlouvy, vklad do kn, vyhotovení geometrického plánu hradí kupující 
bere na vědomí zprávu o prodeji kotelen včetně technologií v železném brodě 

Veřejné zasedání zastupitelstva města Železný Brod se uskuteční 4. 6. 2018 v zasedací 
místnosti Měú Železný Brod (budova „B“) od 16.30 hodin. 

Usnesení Rady města Železný Brod z 58. zasedání 
konaného dne 26. 3. 2018 
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 58. schůze rady města železný brod v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 57. schůze rady města železný brod 
bere na vědomí přehled dotací poskytnutých Městem železný brod v roce 2017 
schvaluje uzavření servisní smlouvy se společností InIsoFt s. r. o., na poskytnutí servisní 
odborné podpory 
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schvaluje účetní závěrku za rok 2017 (účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty, 
přílohu) a hospodářský výsledek za rok 2017 těchto městských zařízení: zŠ Pelechovská, 
zŠ Školní, bytový podnik města železného brodu, MŠ slunečná, MŠ stavbařů, MŠ  
na vápence, Městské muzeum v železném brodě, svČ Mozaika a zUŠ železný brod 
schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací do fondů 
dle přiloženého seznamu 
schvaluje odpisový plán příspěvkových organizací zřizovaných Městem železný brod na 
rok 2018 
bere na vědomí výsledek inventarizace majetku Města železný brod za rok 2017 
schvaluje nový ceník inzerce v železnobrodském zpravodaji s platností od 1. 6. 2018  
a bere na vědomí zápis redakční rady ze dne 12. 3. 2018 a ukládá redakční radě předložit 
radě města železný brod ke schválení kodex pro vydávání železnobrodského zpravodaje 
v úplném znění 
bere na vědomí uzavření provozu v době hlavních prázdnin na šest týdnů od 16. 7. do  
24. 8. 2018 vč. v MŠ slunečná, v MŠ stavbařů a v MŠ na vápence. 
souhlasí s přijetím finančního sponzorského daru ve výši 5 000 kč od p. Hrdličky pro  
MŠ stavbařů 
schvaluje převod částky 80 000 kč z rezervního fondu do fondu investic MŠ na vápence  
a následné použití fondu investic na financování opravy umývárny v přízemí školy 
jmenuje předsedu a další členy konkurzní komise pro posouzení uchazečů na obsazení 
vedoucího pracovního místa ředitele MŠ stavbařů dle předloženého návrhu 
schvaluje ceny pronájmu ubytovny v čp. 500 dle předloženého ceníku s platností od  
1. 4. 2018 
schvaluje smlouvu o obstarání ohňostroje na 3. 5. 2018 s p. Pohlem za cenu 39 900 kč 
schvaluje smlouvu o obstarání ohňostroje na 28. 10. 2018 s p. Pohlem za cenu 39 900 kč 
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „železný brod – skautská 
klubovna (projektová dokumentace)“ a schvaluje uzavření smlouvy se společností  
Fs vision, s. r. o., IČo 22792902 za cenu 592 000 kč bez dPH (bez autorského dozoru) 
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Projektová dokumentace – 
stavební úpravy městského koupaliště v železném brodě“ a schvaluje uzavření smlouvy 
se společností AtelIer 11 HrAdeC krÁlovÉ spol. s r. o., IČo 47450347 za cenu  
745 688,40 kč bez dPH 
povoluje rally bohemia 2018 v rozsahu žádosti a její mapové přílohy 
souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou orIstA s. r. o., č. objednatele 
09/2017 a č. zhotovitele 0487/2017, a to na termín dokončení do 30. 6. 2018 a na konečnou 
cenu 12 054 442 kč vč. dPH 
souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy s firmou stAv-AGenCY s. r. o., č. objednatele 
12/2017 a č. zhotovitele 14/2017 s termínem dokončení stavby do 31. 5. 2018 a s konečnou 
cenou za dílo 11 545 618 kč s dPH 
souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb s robertem Musilem (advokát) 
na dobu určitou do 31. 12. 2018; odměna je stanovena jako paušál ve výši 15 000 kč 
za měsíc bez dPH 
odkládá žádost o snížení nájemného v restauraci Pizzerie železný brod 
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Uklízeli jsme Železný Brod
v sobotu 7. dubna se uskutečnil 5. ročník celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme 
Česko! (více: www.uklidmecesko.cz) vycházející z mezinárodních iniciativ Clean Up the 
World! a let‘s do it! otázka ochrany přírody není veřejnosti lhostejná a každým rokem 
narůstá počet dobrovolníků i množství sesbíraného odpadu. Ani železný brod nezahálel 
a do terénu vyrazily uklízet desítky občanů. Podrobnější informace, kolik tun odpadu se 
celkově v letošním roce podařilo nashromáždit, brzy doplníme. děkujeme tímto všem, kteří 
podpořili dobrou věc a pomohli s likvidací odpadu na území města. vážíme si, že se do 
dobrovolnických aktivit zapojují i ti nejmenší spoluobčané. Akce není jen o úklidu odpadků, 

ale má také pozitivní dopad na výchovu 
mládeže a dětí, které mají možnost 
pochopit dopady toho, jakou zátěž 
na životní prostředí může mít to, že 
každý z nás odhodí do přírody byť 
jen jednu láhev nebo plastový obal. 
zároveň tato iniciativa spojuje občany, 
pomáhá navazovat nová přátelství  
a je důkazem, že zde stále žijí občané, 
kterým na ochraně přírody opravdu 
záleží. 

Mgr. František lufinka, starosta

bere na vědomí zápis komise pro vzhled města ze dne 12. 3. 2018 
schvaluje pronájem prostor pro podnikání v čp. 1. která je součástí pozemku pč. 1 v železném 
brodě za účelem provozování divadelního baru o výměře 54,55 m2 ds tyl železný brod, o. s.,  
IČo 22858661, za účelem provozování divadelního baru, výše nájemného je stanovena na 
1 200 kč za kalendářní rok (osvobozeno od dPH) a schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
mezi Městem železný brod a ds tyl na výše uvedené
souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu na vápence 752, železný brod 
schvaluje výměnu bytů na vápence 767, byt č. 8 o velikosti 3+1 a na vápence 757, byt  
č. 64 o velikosti 2+1, vše železný brod 
schvaluje udělení výjimky ze směrnice města železného brodu pro přidělování  
a pronajímání bytů ve vlastnictví města dle čl. 7, bod 4 písm. b). a souhlasí s přihlášením 
do výběrového řízení přidělování bytů obálkovou metodou
schvaluje přidělení bytu č. 304 v ul. stavbařů 728, železný brod za původní nájemné  
48 kč/m2 a na dobu neurčitou 
schvaluje vytvoření pozice pověřence pro ochranu osobních údajů Města železný brod dle 
nařízení evropského parlamentu a rady (eU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/es (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a schvaluje 
změnu organizačního řádu městského úřadu železný brod s účinností od 1. 4. 2018 – 
vytvoření pozice pověřence pro ochranu osobních údajů 
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Turistická ubytovna v novém kabátu

Další etapa dláždění Malého náměstí byla dokončena

Jednou z větších stavebních akcí začátku 
roku byla II. etapa rekonstrukce turistické 
ubytovny ve sportovním centru železný 
brod. v roce 2016 zde proběhla první 
fáze, v rámci které se přebudovalo první 
křídlo s 18 lůžky. letos radnice dokončila 
přestavbu druhé části ubytovny, která byla 
technicky mnohem náročnější. vznikla zde 
nová ubytovací kapacita 25 osob celkem 
tedy 43 lůžek, které zajistí důstojné zázemí 
pro přespolní návštěvníky sportovních 
klání, turisty, apod. Před úpravami se prostor nacházel v žalostném stavu, hluboko pod 
standardními podmínkami ubytování. náklady na II. fázi rekonstrukce činí 2 570 tis. kč  
a byly hrazeny z vlastních zdrojů města. na základě výběrového řízení prováděla stavební 
práce firma M+M stavby – Miroslav Hochman a elektroinstalace firma JrJ Cvrček elektro. 
Při rekonstrukci byly využity drobné služby a nákup zboží od železnobrodských firem  
a obchodníků.

Mgr. František lufinka, starosta

s koncem měsíce března skončilo i dláždění Malého náměstí. Pojďme si v krátkém 
fotoreportu připomenout, kterak naše náměstí vypadalo před rekonstrukcí a spolu s tím  
i zrekapitulovat, co vše se zde podařilo vybudovat. během dalšího cca roku pak dojde  
k opravám vodovodního a kanalizačního řadu, což mají na starosti správci sítí. následně se 
aktivity znovu chopí radnice a dokončí dláždění povrchů. 
těšme se společně na zase o kousek vylepšený vzhled Malého náměstí!

Mgr. František lufinka, starosta
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 odbor vnitřních věcí

 odbor územního plánování a regionálního rozvoje

změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů

Fond na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný Brod

doporučujeme všem občanům, aby si již nyní zkontrolovali, zda mají platný občanský 
průkaz, ale (bude-li potřeba) zejména platnost občanského průkazu. Pokud není, je již nyní 
vhodná doba pro podání a vyřízení žádosti. v letní sezoně totiž bývá čekací doba k podání 
žádosti poměrně dlouhá. 
Žádost o vydání oP i CP může být podána na kterémkoli obecním úřadu obce  
s rozšířenou působností (dále jen „oRP“) – nemusí to být přímo v místě pobytu. 
od 1. 7. 2018 se mění doba vyřízení a s tím je spojena i výše správních poplatků. 
občanský průkaz (se strojově čitelnými údaji a kont. el. čipem, doba platnosti 10 let u osob 
st. 15 let): doba vyřízení je do 30 dnů, správní poplatek 0 kč/osoba starší 15 let, 50 kč/dítě 
(v některých zákonem stanovených případech správní poplatek 100/200 kč). 
nově si bude občan moci požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě, a to: 
1) v pracovních dnech do 24 hodin za 1 000 kč/osoba starší 15 let, za 500 kč/dítě 
2) nebo do 5 pracovních dnů za 500 kč/osoba starší 15 let, za 300 kč/dítě 
Cestovní pas: doba vyřízení je do 30 dnů, správní poplatek 600 kč/osoba starší 15 let,  
100 kč/dítě. 
nově si bude občan moci požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to: 
1) v pracovních dnech do 24 hodin za 6 000 kč/osoba starší 15 let, za 2 000 kč/dítě 
2) nebo do 5 pracovních dnů za 3 000 kč/osoba starší 15 let, za 1 000 kč/dítě 
Žádost o vydání dokladu bude moci občan podat u kteréhokoliv oRP, nebo (ve 
zkrácených lhůtách) u Ministerstva vnitra. doklad vyhotovený do 24 hodin si bude občan 
moci převzít jedině u Mv. doklad vyhotovený do 5 pracovních dnů si bude občan moci 
převzít u orP, kde svou žádost podal, anebo přímo u Mv. 

ouhrabková Ivana, ovv – občanské průkazy

Program je zaměřen na opravy, úpravy a rekonstrukce staveb na území města železný brod 
tak, aby se zlepšoval vzhled a technický stav bytových a rodinných domů. zájemci mohou 
využít půjčky na dobu 2 až 7 let. 
z fondu je možné poskytnout půjčku na:

kód Účel lhůta 
splatnosti

Horní hranice 
výše půjčky

01 obnova fasády domu starší 15 let 7 let max. 200 000 kč 
na 1 dům

02 opravy a obnovy střech vč. konstrukce krovů a klempířských prvků 5 let max. 150 000 kč 
na 1 dům

03 výměny oken v domě starších 20 let 5 let max. 50 000 kč 
na 1 byt
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žádosti k účasti ve výběrovém řízení je možno podávat kdykoliv v průběhu roku. 
Formulář žádosti a další podrobné informace lze stáhnout z webových stránek města  
www.zeleznybrod.cz, sekce „občan“.

Iveta Polejová, oÚP a rr

 odbor sociálních věcí

setkání zájemců o téma náhradní rodinné péče
sociálně-právní ochrana dětí železný brod, organizace  
s pověřením doprovázení pěstounských rodin, v současné době 
spolupracuje s 20 rodinami, které pečují o děti, o něž se nemohou 
starat z různých důvodů jejich vlastní rodiče. Jsou to pěstounské 
rodiny, ve kterých je pečováno celkem o 26 dětí. další opuštěné děti čekají v dětských 
domovech a jejich přáním je najít „svou“ náhradní rodinu, kde by byly šťastné. 
Pěstounská péče s sebou nese pro její vykonavatele jak práva, například v podobě dávek 
pěstounské péče, tak také povinnosti, s jejichž naplňováním je osobám pečujícím nápomocný 
orgán sociálně-právní ochrany dětí. v rámci povinnosti pěstounů zvyšovat si kvalifikaci  
a dovednosti v oblasti péče o dítě v rozsahu 24 hod. za rok, pro pěstouny pořádáme 
vzdělávací semináře, jež lektorují odborníci z řad pedagogů, psychologů a další. 
naopak mezi práva pěstounských rodin patří například zajištění respitní péče doprovázející 
organizací. respitní péči lze volně přeložit jako péči odlehčující. tato péče má primárně 
sloužit pěstounům pro načerpání nových sil k výkonu jejich povolání. toto odlehčení pro 
pěstouny může mít různou podobu. odbor sociálních věcí v železném brodě tradičně pořádá 
výletování s pěstounskými dětmi v období letních prázdnin a od letošního roku se nově  
s dětmi výletuje i ve dnech ostatních prázdnin v průběhu školního roku. Mimo zajišťování 
aktivit pro stávající pěstouny pořádáme ve spolupráci s kampaní Mít domov a rodinu pro 
zájemce o téma náhradní rodinné péče informativní akce, přičemž nejbližší setkání se bude 
konat v rámci Mezinárodního dne rodiny.

kód Účel lhůta 
splatnosti

Horní hranice 
výše půjčky

04 výměna rozvodů ústředního topení, vč. topných těles v domě a kotle Út 5 let max. 50 000 kč 
na 1 byt

05 výměna bytového jádra v panelovém domě 5 let max. 50 000 kč 
na 1 byt

06 vybudování malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu 5 let max. 50 000 kč 
na 1 dům

07 vybudování, oprava vodovodní přípojky, přípojky plynu a nn ke stávajícímu 
domu 5 let max. 50 000 kč 

na 1 dům

08 Instalace solárních panelů na stávajících konstrukcí domu, z důvodu ohřevu 
teplé vody v domě 5 let max. 50 000 kč 

na 1 dům

09 rekonstrukce koupelny 5 let max. 50 000 kč 
na 1 byt

10 výměna elektroinstalace v domě starším 15 let 3 roky max. 30 000 kč 
na 1 byt

11 stavební úpravy komínového tělesa 2 roky max. 20 000 kč 
na 1 dům

12 dodatečné izolace domu proti vlhkosti 5 let max. 50 000 kč 
na 1 dům
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zajímá vás téma pěstounské péče? Měli byste ještě volné místo u stolu i ve svém srdci? 
dokázali byste nabídnout dětem srdečný vztah, stabilní zázemí a domov? tak přijďte  
v úterý 15. května od 13 do 16 hodin do zasedací místnosti budovy b městského úřadu, 
kde vám budou poskytnuty informace o náhradní rodinné péči, případně se domluvte na 
individuální schůzce s pracovníky odboru sociálních věcí na níže uvedených kontaktních 
číslech: Mgr. Halamová 728 17 126, bc. Jarešová 777 718 903.

bc. eva sasková, vedoucí sociálního odboru

Roznos zpravodaje

obnova třešňové aleje

Brody v Brodě – fotosoutěž 2018

Jelikož je s distribucí železnobrodského zpravodaje ze strany České pošty stále problém  
s kvalitním a včasným roznosem, uvažujeme o možnosti samo-roznosu. Podmínkou je 
pokrytí celého železného brodu. sháníme proto zodpovědné osoby, které by ve svém 
volném čase byly ochotny roznést zpravodaj po jednotlivých částech železného brodu. 
spádové obce by stále zůstávaly v kompetenci České pošty. Jmenný seznam zájemců  
z jednotlivých částí města evidujeme na tIC.

Alena Matějková

na podzim loňského roku došlo k částečné obnově třešňové aleje podél cesty tzv. Hranicemi.  
vysázeno bylo osm nových ovocných stromů, druhu třešně a to dönisenova a karešova. 
ty se zde v minulosti vyskytovaly, ale bohužel postupně odumřely. obnovu třešňové aleje 
podpořila společnost HYbler Invest, s. r. o. Jelikož je měsíc květen známý jako „Máj, 
lásky čas“ a všechny ženy by měly být políbeny pod rozkvetlou třešní, doporučujeme vám 
1. května procházku právě touto cestou ze železného brodu do smrčí. v průběhu jarních 
měsíců by na této cestě mělo být umístěno odpočinkové místo a vysázeno dalších 16 třešní. 
v loňském roce byla vysázena také alej hrušková, a to u kostelíčku na Poušti.

Alena Matějková

Fotostředisko Havlíčkův brod ve spolupráci s městy Český brod, Havlíčkův brod, Uherský 
brod, vyšší brod a železný brod vyhlásily další ročník fotosoutěže brody v brodě. Cílem 
soutěže je zapojení široké veřejnosti do fotografování a poznávání života a míst ve městech, 
která mají v názvu brod. v letošním roce jsou vypsány tyto tři kategorie:
1. „A“ Krásy města: se zaměřením na zajímavé detaily města, ať se již jedná o zajímavou 
architekturu jak současnou, tak i minulou, technické stavby, zařízení, zajímavá zákoutí měst, 
ale i třeba jenom fragmenty z budov. Fotografie by měla nejen dokumentovat tato místa, ale 
měla by především přinést nový pohled svojí kreativitou a zpracováním.
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2. „B“ Život ve městě: výpověď o současném životě města. Fotografie z městských 
slavností, kulturních akcí, návštěv význačných osobností, ale i spolkového a občanského 
života vůbec. Fotografie by měla být hodnotná nejen po umělecké stránce, ale i po stránce 
dokumentární a obsahové.
3. novinka roku 2018 „C“ Potůčky, potoky, řeka, mosty a lávky: zkrátka vše, co se týká 
vody ve vašem městě.
První tři vítězná místa získávají finanční odměnu. Fotografie můžete až do 30. září 2018 
přihlašovat na www.fotobrody.cz. Pokud si s přihlášením nevíte rady, přijďte na tIC železný 
brod – fotografie přihlásíme a vložíme za vás.

Alena Matějková

Upozorňujeme, že v úterý 1. května je státní svátek – svátek práce a bude zavřeno. od  
2. května začíná 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.

od 1. 5. nabízíme novou službu pro veřejnost – kroužkovou vazbu. Cena 30 kč/jedna 
kompletní vazba. Max. velikost stránek A4, vazba v rozsahu 0–120 listů.

semínkovna – novinka 
Jaro je tu a většinu z nás to táhne do zahrádky. A právě pro vás jsme se zapojili do zcela 
nového projektu semínkovna, který je rozšířen po celé České republice.
semínkovna je krabice s osivem květin, zeleniny i bylinek, odkud si můžete vybrat zajímavé 
osivo pro svoji zahrádku či balkón anebo naopak k nám můžete přinést přebytky ze svých 
zásob. Jde o osivo ze zahrádek místních obyvatel, kteří se o něj chtějí podělit s dalšími. velmi 
vítaná jsou semínka neobvyklých druhů bylinek, květin a zeleniny, na která v obchodě jen tak 
nenarazíte. Ale uplatnění jistě najdou i oblíbené prosperující druhy. semínka, která chcete 
sdílet, je dobré uložit do papírových sáčků a řádně popsat. vždy by měl být uveden název 
rostliny, popřípadě odrůdy, místo, příp. rok sklizně, dále mohou být uvedeny vlastnosti (velká 
pruhovaná cuketa, rajčátka hruštičky, atd.). osivo by mělo být z chemicky neošetřovaných 
rostlin, ne z tzv. F1 hybridních rostlin či rostlin, které se v naší přírodě chovají invazivně. 
Jde o bezplatnou výměnu. krabice se semínky je přístupná vždy v otevírací dobu na tIC 
železný brod. Jedná se o převzatý projekt, který již několik let dobře funguje v zahraničí  
a od roku 2015 i na mnoha místech v Čr a nyní i u nás v železném brodě. 
V případě dotazů kontaktujte paní Vebrovou na e-mailu: v.vebrova@zelbrod.cz.

 veronika vebrová

Třetí místo v soutěži TURIsTPRoPAG pro Železný Brod
v pátek 13. dubna 2018 na výstavišti v lysé nad labem během slavnostního galavečera, který se 
konal jako součást veletrhu regiony, narcis a elegance 2018 proběhlo vyhlášení výsledků 3. ročníku 
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MĚsTsKÉ DIVADlo

úspěšné pašije

Co je před námi

v pátek 30. března 2018 jsme odehráli v premiéře pašijovou hru tomáše vůjtka „o nejslavnějším 
zmrtvýchvstání“, a to hned třikrát, v železném brodě na farní zahradě kostela sv. Jakuba většího, 
na Malé skále na boučkově statku a v turnově v Husově sboru. bylo to dost náročné, hrálo nás 
celkem dvacet tři. vidělo nás neuvěřitelných šest stovek lidí. Publikum bylo všude skvělé. A navíc 
jsme díky tomuto projektu získali další nové přátele. děkujeme všem, kteří se na tomto úspěchu 
podíleli, především režisérovi zdeňku lindnerovi a dramaturgyni Ivaně vondra skokanové.

v neděli 8. dubna 2018 proběhla v klubu železnobrodského divadla schůze a divadelní potlach. 
Hodnotil se rok 2017 a spřádaly se plány do dalších let. kroniku povede nově květa sehnoutková, 
nový facebookový profil studia Hamlet vytvoří lucie bariová. scházet se budeme každou neděli od  
17 hodin. vítáme každého, kdo má zájem se do divadelního dění jakkoliv zapojit. Jen raději zavolejte 
(721 692 370), protože se scházíme nejenom v divadle. začínáme studovat hru Gustava skály Milá 
máti, drahá dcero a pokusíme se dát dohromady kramářskou píseň tak, aby byla zaměstnána většina 
členů souboru. v květnu máme dvě zájezdová představení. Představení spolu hrajeme 5. května na 
hradě Pecka a 26. května v klokočí.

Iva Chaloupková

 sTUDIo HAMlET Železný Brod

Bětka Bezstarostová 
jako Apoštol Jan

Iva Chaloupková 
a Jiří Boháč jako Máří 
Magdaléna a Mastičkář

Pavel Homolka, Eva
olivová, zdislava Bohusla-
vová a Petr Macháček jako 
Ježíš, Anděl, Eva a Adam

soutěžní přehlídky turisticko-propagačních materiálů tUrIstProPAG. Celkem bylo přihlášeno  
151 materiálů od téměř 40 subjektů a odborná pětičlenná porota posuzovala materiály celkem ve  
12 kategoriích. v kategorii trhací mapy se železnobrodská trhací mapa s plánem města, detailem 
trávníků a turistickou mapou umístila na krásném třetím místě. Mapa je zdarma k dostání v tIC žel. brod.
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MĚsTsKá GAlERIE Vl. RADY

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 květnu bude otevřena: úterý–neděle v čase 
9–12 a 13–16 hodin.  

národopisná expozice zaměřená na město a blízké okolí se nachází v roubeném domě 
zvaném běliště. V květnu bude otevřena: úterý–neděle v čase 9–12 a 13–16 hodin.

V měsíci květen je otevřeno: úterý–neděle: 13–16 hodin, 1. a 8. 5. zavřeno. 
vstupné: 20 kč a 10 kč.

DEšTIVá noC V KARAsAKI
termín: 5.–27. 5. 2018 

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.
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...). 

JAnA KAsAloVá jr. – VzKAzY oDJInUD
termín: 22. 5.–1. 7.

Jana kasalová pochází ze železného brodu. studovala malířství u profesora Jiřího 
načeradského (žáka vlastimila rady) na Fakultě výtvarných umění v brně a postgraduální 
studium umění na Universidad Complutense v Madridu a Cuence ve Španělsku. žila  
a tvořila v londýně, Paříži a new Yorku, samostatně vystavuje doma i v zahraničí. věnuje 
se především kresbě a malbě, tvorbě audiovizuálních instalací, videoartu a fotografii. ve své 
tvorbě se dlouhodobě zabývá interpretací krajiny a kartografie, těla a lidské stopy v krajině, 
nebo pojmem zvířete a proměny v něj. Jejím hlavním tématem je objevování jako proces, 
hledání lidské orientace ve skutečném prostoru a čase. www.kasalova.eu.  

Vstupné na výstavu je v rámci vstupného od muzea

MozAIKA ČAsU AnEB ČAs V MozAICE
termín: 30. 5.–24. 6.

Vernisáž výstavy výtvarných děl dětí z kroužků sVČ Mozaika Železný Brod 
se uskuteční ve středu 31. května od 17 hodin.
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Vladimír otmar (1935–1994)
Železný Brod, náměstí 3. května 20, otevřeno: denně 9–17 hodin

Řada významných železnobrodských 
výtvarníků je úctyhodná. Přední místo 
mezi nimi jistě zaujímá i akademický 
malíř vladimír otmar. to byl také 
hlavní důvod, proč právě jemu patřila 
jedna z prvních výstav, kterou jsme po 
otevření naší galerie uspořádali už na 
počátku roku 2015. vladimír se narodil 
v železném brodě a po absolvování 
Šperkařské školy v turnově pokračoval 
na AvU v Praze u profesorů Horníka, 
rady a Jiroudka.
Hned po jejím ukončení v roce 1964 
mu byla umožněna stipendijní cesta 
do Itálie. další stipendium dostal od 
senátu západního berlína. to mu zase 
umožnilo prožít rok na tamější Akademii 
u profesora krause. zejména pobyt  
v Itálii ho celoživotně ovlivnil, pravidelně 
se sem vracel a tvořil. Malířský rukopis měl temperamentní, přednost dával zářivým barvám, 
detaily vypouštěl, celek nadřazoval nade vše. soustředil se jednak na krajiny, inspiraci pro 
ně hledal nejčastěji na železnobrodsku ale také v Itálii. na přelomu osmdesátých let se 
začal věnovat ateliérovému zátiší. Připravil mnoho samostatných výstav, jenom v Praze 
vystavoval čtyřikrát, jeho tvorba získala mnohá ocenění. naše muzeum a galerie vlastní 
několik obrazů vladimíra otmara. Jeden z nich, „nábřeží v železném brodě“, byl zařazen  
i do publikace „výtvarní umělci Jablonecka a železnobrodska“ vydané v roce 2016. Úplnou 
novinkou ve sbírce je otmarovo dílo s názvem „Jeřabiny“. kromě brilantního provedení 
upoutá mimořádně zdařilým propojením zátiší s krajinou, tedy obou stránek umělcova 
stěžejního zájmu. srdečně zveme k návštěvě našeho muzea a galerie.

Jakub kalousek

Jan šimek – obrazy 1987–2017
od pátku 4. května mohou návštěvníci shlédnout výstavu 
obrazů maloskalského výtvarníka Jana Šimka. Je 
absolventem železnobrodké sklářské školy, další průpravu 
získal soukromým studiem u předních malířů našeho kraje: 
Jana novotného, Josefa Jíry nebo vladimíra komárka. 
Maluje v ateliéru na Malé skále, ta mu spolu s Českým rájem 
a Podkrkonoším poskytuje nekonečné množství inspirace pro 
jeho tvorbu. Výstava potrvá do neděle 24. června. 
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Vybíráme z programu KC Kino Železný Brod 
květen bude do kina ve velkém lákat mladé publikum. Minimálně se v našem programu 
objeví řada velmi zajímavých filmů, které si určitě nenechají ujít. za všechny jmenujme 
alespoň další pokračování ságy star Wars, které nese název solo: star Wars story (26. 5.). 
distributor zve na zbrusu nové dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii. v něm 
v řadě troufalých eskapád hluboko v temném a nebezpečném zločineckém podsvětí 
potkává Han solo nejen mohutného Chewbaccu, svého budoucího kopilota, ale narazí  
i na nechvalně známého hazardního hráče landa Calrissiana. na této cestě se zrodí jeden  
z nejnepravděpodobnějších hrdinů ságy. Film uvedeme v českém znění. druhým 
očekávaným hitem května je bezesporu Deadpool 2 (19. 5.). když Wade Wilson neboli 
deadpool v roce 2016 do kin vtrhnul jako nejužvaněnější a nejvtipnější superhrdina všech 
dob, brutálně zamával nejen se svými protivníky, ale i s žebříčky nejnavštěvovanějších 
komiksových filmů. A nyní se vrací, aby s pomocí svých schopností opět zachraňoval celý 
svět. třeba před děsivě nebezpečným lepkem v potravinách...
za pozornost jistě stojí také drama na krátko (25. 5.), příběh o dětech, které předčasně 
dospívají, protože už tu nejsou celé rodiny, aby je chránily před tím, jaký svět skutečně je. 
Autorkou scénáře je oceňovaná spisovatelka Petra soukupová. Já osobně se velice těším na 
nový snímek Wese Andersona (Až vyjde měsíc, Grandhotel budapešť) Psí ostrov (15. 5.). 
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.

david Pešek

PoUŤ KE sV. JosEFU nA KRásnÉ 
úterý 1. května od 9.30 hodin

Krásná
Program: 
 9.30 hod. zahájení poutě – uvedení výstavy sklářské školy ze železného brodu (p. votoček)
 10 hod. slavnostní mše svatá – celebruje Mons. IClic. Mgr. M. davídek, 
  generální vikář litoměřické diecéze
 11 a 16.30 hod. komentovaná prohlídka burgu
 12 hod. zahájení sezóny kittelova muzea
 12.30 hod. Huntířovský pěvecký sbor 
 11.30 a 13 hod. divadélko pro děti v podání souboru Čmukaři ld turnov
 11.30 a 13 hod. Hudební škola trojzemí (koncert v kostele)
 13.30 hod. nisanka a Malá nisanka – taneční a pěvecké vystoupení
 14.15 hod.  Generace Gospel Choir (koncert v kostele)
 14.45 hod.  bulharsko  – salesiáni (přednáška Petra a Josef venclových na faře)
 15.30 hod. Janáček (koncert smíšeného pěveckého sboru v kostele) 
Podrobný program na plakátech.

KC KIno ŽElEzný BRoD
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DAlší PozVánKY zE ŽB A oKolí

KVĚTnoVÉ oslAVY   
čtvrtek 3. května  

Železný Brod 
květnové oslavy budou zahájeny v 10 hodin Pietním aktem na železnobrodském hřbitově 
položením květin 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, obřadní síň, Městskou galerii vl. rady  
a divadlo. Přístupná bude i půda úřadu, kde si budete moci prohlédnout stroj věžních hodin 
a kroniky města. Prohlídku radnice můžete 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, kde bude od 19.30 hrát dechová hudba broďanka.  
k tomuto dni oslav bude vydána zcela nová turistická vizitka na téma otevřená radnice 
2018. Podrobnosti k akci budou zveřejněny na plakátech. 

zAHáJEní MoToRKáŘsKÉ sEzÓnY 2018   
sobota 5. května od 11.30 hodin

Železný Brod, Malé náměstí
Motorkářský klub kumpáni z loužnice opět zahájí motorkářskou sezónu moto mší v kostele 
sv. Jakuba většího v železném brodě. sraz motorek a jejich přehlídka v 11 hodin na Malém 
náměstí. Po mši bude následovat spanilá jízda a program v klubovně v obci loužnice  
u železného brodu. více informací na: www.kumpanicz.estranky.cz. 

Pořádají Kumpáni loužnice

zPáTKY V ČAsE   
sobota 5. května od 13 hodin

Železný Brod, Běliště
Pojďte se s námi projít 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)
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HoRníM PoJIzEŘíM A ŽElEznoBRoDsKEM 
sobota 12. května od 9 hodin
Železný Brod, hasičské hřiště (start)

Již 13. ročník soutěže historických vozidel v okolí železného brodu. Jízda historických 
vozidel, orientační rallye motocyklových a automobilových veteránů. Cíl závodu a vyhlášení 
výsledků v areálu sokolovny Huntířov n. Jizerou. více na www.amkzeleznybrod.estranky.cz. 

Pořádá AMK Železný Brod ve spolupráci s Čz Veterán Team 

VInný KošT Bzí 2018  
sobota 12. května od 14 hodin

Bzí, sokolovna 
koštovat se budou vína z vinařství žídek, Popice. ke koštu bude připraveno 12 druhů vín 
(vzorek á 5 kč). k zpěvu, poslechu i tanci zahraje cimbálová muzika dušana kotlára. 

Vstupné 60 Kč
Pořádá T. J. sokol Bzí

V sobotu 19. května od 20 hodin zahraje v bzovské sokolovně kapela Poseidon.  
V sobotu 26. května zveme všechny děti na oslavy spojené s Mezinárodním dnem dětí. 

Tradiční Staromilská pouť do Bzí se uskuteční v sobotu 2. černa od 11 hodin. Podrobný 
program akce bude v dalším čísle zpravodaje a plakátech. více na www.obec-bzi.cz.

DAlší PozVánKY zE ŽB A oKolí

HRáTKY s PAMĚTí 
úterý 15. května 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: 19. 6. a 17. 7. 2018. 

stále si lze ze splzova a Jirkova na Hrátky s pamětí objednat svoz 
přes Pečovatelskou službu a to na mob.: 773 769 575.

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)
návštěvníci, kteří přijdou v dobovém oblečení, budou zařazeni do slosování  
o zajímavé ceny.

za trávnice z. s. Jiřina Čermáková

KRAJ1805_tisk_180412.indd   1 12. 4. 18   18.14
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22. oBnoVEná sVAToJánsKá KRoJoVAná PoUŤ 
A XlV. KonCERT nA PoUšTI 
sobota 19. května od 11 hodin

kostelík sv. Jana nepomuckého na Poušti
srdečně zveme na svatojanskou pouť ke kostelíčku sv. Jana nepomuckého 
na Poušti. Chceme opět pokračovat v pouti krojované. věříme, že 
přijdete ještě ve větším počtu v kroji jakékoliv provenience. Přispějete tak  
k obohacení akce. Pouť začne v 11 hodin slavnostní mší, kterou přijede opět 
sloužit P. tomáš Halík. ve světové premiéře zazní „Missa – deo gracias“ 
bohuslava lédla, zpívá kostelíčkový filharmonický sbor, diriguje autor.  
Po bohoslužbě bude pro poutníky připraveno občerstvení a nabídnuty 
rukodělné výrobky a další různé drobnosti. 
skauti tradičně přispějí k organizaci poutě a připraví pro děti a mládež různé hry a atrakce, 
aby se rodiče mohli alespoň chvíli soustředěně věnovat ostatním lákadlům.
odpoledne v 13.30 hodin zahrají už tradičně „Matičky“ ze semil nejmenším dětem loutkovou pohádku.
ve 14.30 hodin zazní Xlv. benefiční koncert. 
nedílnou součástí pouti bude opět výstava v prostorách kostelíčku. svá výtvarná díla 
představí malířka Jana kasalová jr. výstava bude mít po vernisáži v rámci koncertu své 
pokračování v muzeu běliště.
Protože výnos z pouti bude opět investován do údržby kostelíčku a obnovy varhan  
a farního areálu, vítáme jakoukoliv formu podpory – ať už dobrotami, vlastními rukodělnými 
pracemi, darovanými výtvarnými díly či jinými dary nebo přiložením vlastních rukou 
k tomuto společnému dílu. zájemci hlaste se na mob.: 603 871 613, 605 243 776,  
e-mail: arch.tomesek.zb@iol.cz, nebo můžete přijít pomoci s přípravou okolí před poutí 
přímo ke kostelíčku. vaše podpora nám je potěšením i povzbuzením. srdečně zveme. 
každý krojovaný poutník udělá radost nejen nám. 
Pro starší a těžce se pohybující spoluobčany zajistíme odvoz v 10.15 hodin od lékárny  
U Anděla. Městu železný brod děkujeme za podporu.
Již tradičně bude mít Prof. Tomáš Halík v předvečer pouti přednášku v KC Kino.

za organizátory Ing. arch. Martin tomešek
Pořádá ČKA – Český ráj

AlšoVsKý JARMAREČEK 
sobota 26. května od 14 hodin

Alšovice, hřiště u sokolovny
srdečně zveme na jarmareček. Připraven bude stánkový prodej všeho druhu (cukrovinky, 
suvenýry, skleněné figurky, dřevěné hračky aj.) a atrakce pro děti (projížďka na koních, rybolov, 
střelnice, vláček, trampolína, aj.). v programu od 15 hodin zahrají kapelníci. občerstvit se 
budete moci mimo jiné buřtíky z udírny, masíčkem z grilu, bramboráky, kořaličkou, vínečkem 
a chlazeným pivem. v případě nepřízně počasí se akce koná v sokolovně. Přijďte pobejt!

Vstupné dobrovolné
Pořádá T. J. sokol Alšovice
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HIsToRICKá RáDIA, ElEKTRonKY A…  
termín: 19.–26. 5. od 9–16 hodin

Huť u Jablonce n. nisou (klubovna hasičské zbrojnice) 
výstava historických rádií, elektronek, měřících přístrojů a písemností týkajících se rádia se 
koná při příležitosti 95. výročí Československého rozhlasu. srdečně vás zveme ke zhlédnutí 
této neopakovatelné výstavy.

ŽElEznoBoRDsKý JARMARK
termín: 8.–10. 6.; zahájení 9. 6. v 10 hodin

z balkonu budovy radnice (nám. 3. května)
z ouřadu purkmistrovského staroslavného města železného brodu se všem domácím i cizím 
na vědomost dává, že se opět v našem městě bude konat slavný železnobrodský jarmark.
Program akce na Malém náměstí: (podium bude umístěno pod „hrbatou chalupou“)
pátek 8. 6.
od 17.30 hod. těsně vedle, rock Jirkov u železného brodu
od 19.30 hod. revival 60´s, rock železný brod
od 22.00 hod. dJ Mastník a dJ Hoření – 30 years (diskotéka)
sobota 9. 6.
10.30 hod.  broďanka, dechová hudba železný brod
12.30 hod.  Handl, bluegrass band Jablonec nad nisou
14.30 hod. Jakub děkan a band
16.00 hod.  Always, rock železný brod
17.15 hod. Faleš, folk železný brod
18.00 hod. Řetízek, pěvecký sbor zUŠ železný brod
19.30 hod.   Pekař, pop
21.30 hod.  Hush, rock Jablonec nad nisou
23.30 hod. Hörstreich, rock německo
neděle 10. 6.
11.00 hod.  staropražští Pardálové, staropražské písně Praha
13.00 hod.  ladybirds, folk-country, pop Jablonec nad nisou
15.00 hod. voliéra, rock železný brod
během měsíce května bude na fb/IKs Železný Brod vyhlášena soutěž o nové Cd Jakuba 
děkana a Pekaře. staňte se fanouškem našeho fcb a žádná soutěž vám neuteče. 

Více info na https://www.zeleznybrod.cz/cz/aktualne/zeleznobrodsky-jarmark

Pekař

Jakub Děkan



25

MĚsTsKá KnIHoVnA

Jakub Děkan

Amor Towles: Gentleman v Moskvě
strhující příběh ruského aristokrata vzdorujícího režimu zachycuje období třiceti let od 
vzniku sovětského svazu přes velkou vlasteneckou válku až po nástup Chruščova k moci.
Elena Ferrante: Geniální přítelkyně 4. Příběh ztracené holčičky: dospělost–stáří
závěrečná kniha pozoruhodné tetralogie přenáší důraz z osobních příběhů dvou ženských 
hrdinek na obecnější témata. 
Bryn Greenwoodová: Mezi krásou a ošklivostí
krásná a provokativní love story dvou na pohled zcela odlišných lidí odehrávající se na 
pozadí reality drogového podsvětí amerického středozápadu.
Veronika Ageiwa: Deník japonské manželky
skutečný příběh Češky, která se provdala do Japonska a snaží se 
zapadnout do odlišného kulturního prostředí i nové rodiny.
František niedl: Růže a lev
Historický příběh z období vlády Jana lucemburského, volně 
navazující na román „rytíři z vřesova“, propojuje v dramatickém 
ději dvě tvrze, dva zemanské rody, spojenectví stvrzené sňatky  
z rozumu a vykoupené odloučením.
Erik Tabery: opuštěná společnost
Šéfredaktor týdeníku respekt popisuje českou cestu od vzniku 
republiky po současnost a zasazuje dnešní politické a společenské 
události do historického a evropského kontextu.
Anita Bahušová: zahrada žije: zahradničíme s dětmi
kniha srozumitelně a zábavně vysvětluje principy zahradničení (nejen) s dětmi, poskytuje 
kalendářní přehled pro celý rok a slouží jako praktický manuál pro jakoukoli zahradu. Je 
jedinečná v tom, jak se cíleně zaměřuje na zapojení menších i větších dětí do veškerého 
dění a nabízí spoustu inspirace, jak si v zahradě tvořivě a příjemně hrát.
Kelly Barnhill: Dívka, která upíjela měsíc 
každý rok obětují lidé v Protektorátu jedno novorozeně 
čarodějnici žijící v hlubokých lesích, aby ochránili město před 
jejími zlými čáry. Jenže čarodějnice Xan není krutá. naopak,  
o opuštěné dítě se postará, nakrmí je výživnou hvězdnou září  
a najde mu novou, milující rodinu na druhé straně lesa. Ale 
jednou dá novorozené holčičce omylem napít svitu měsíce  
a v její krvi začne kolovat magie… Fantasy román pro mládež, 
který sbírá řadu ocenění. 

dana Hudíková a Irena Matoušová

z knižních novinek 

otevírací doba: úterý–pátek: 9–17.30 hodin



26

sPolEK zDRAVoTnĚ PosTIŽEnýCH ŽElEznoBRoDsKA  

1. 5. Pouť na krásné. I zde naleznete naše výrobky a nějaké překvapení.
7. 5. Úřední den od 14 hodin.
4.–13. 5. ozdravný pobyt v Harkánech. sledujte vývěsku na tržnici, kde bude oznámena  
 hodina odjezdu ze železného brodu.
16. 5. květinkový den, který pořádá liga proti rakovině. sbírka je věnována na prevenci  
 a léčbu rakoviny tlustého střeva. naši prodejci ve žlutém tričku se budou pohybovat  
 po celém městě a doufáme, že i letos si zakoupíte kvítek měsíčku lékařského za  
 20 kč. děkujeme vám za podporu.
21. 5. klub ručních prací od 14 hodin. 
23. 5. Celodenní výlet do Panenského týnce, Peruce a budyně nad ohří. Cena: členové  
 280 kč, ostatní 310 kč. odjezd od sokolovny v 6.30 hodin. 
 vedoucí zájezdu M. Minářová.

na červen 13. 6. připravujeme celodenní zájezd do žďáru nad sázavou, kde navštívíme 
zámek, potom máme zajištěnou prohlídku kostela sv. Jana nepomuckého na zelené Hoře 
(santini, památka Unesco) a prohlídku hradu lipnice (J. Hašek). Cena: členové 360 kč, 
ostatní 390 kč. Přihlášky přijímá od 1. 5. pan Josef Minář, mob.: 720 124 217.

sledujte vývěsku na tržnici s aktuálními informacemi. 

za výbor Marcela Minářová

Kontakty: neslysicizb@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

dne 16. 3. jsme jeli na náš první letošní výlet. bylo velké chladno a chumelilo, proto jsme 
po krátké exkurzi po historickém centru drážďan navštívili rezidenční zámek a v něm 
nejbohatší evropskou klenotnici. Prohlíželi jsme mistrovská díla šperkařského a zlatnického 
umění, téměř o všech exponátech jsme měli výklad v českém jazyce. byl to neuvěřitelný 
zážitek. nebylo možné všechny vystavené skvosty prohlédnout, bylo to náročné. odpoledne 
jsme navštívili jedinečné muzeum hygieny, kde byla rozsáhlá a velmi zajímavá interaktivní 
výstava „Člověk jako dobrodružství“. dozvěděli jsme se toho hodně o lidském těle i vlastním 
já. velké díky patří naši průvodkyni paní konířové, jejíž vědomosti i služby byly bezvadné.  
o bezpečnou jízdu tam i zpět se postaral jako vždy pan Jiří novotný. 
děkujeme.

spokojení účastníci zájezdu

ohlédnutí za výletem do Drážďan 
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sporT

Tenisový tábor v areálu tk železný brod: termín 9.–13. 7. (po–pá: 9–13 hodin), kapacita 
20 míst, věk 6–13 let, svačina zajištěna, cena 800 kč/týden. s sebou: vhodnou tenisovou 
raketu, tenisovou obuv (nebo obuv bez hrubého vzorku), sportovní oblečení dle počasí, 
pití. obsah: výuka tenisu, seznámení se základními dovednostmi, rozvoj pohybových 
schopností, hry, mokrá varianta zajištěna. Přihlášky pouze e-mailem na: lufin@seznam.cz 
(musí obsahovat jméno, datum narození, případné alergie a zdravotní omezení).

„Děti na startu“ (věk 4–10 let) v termínu 9.–13. 7. „sportmanie“ (věk od 10 let) v termínu 
13.–17. 8. Cena vč. oběda 800 kč/týden (po–pá: 9–15 hodin), pitný režim zajištěn, v programu 
sportovní aktivity, výlety, výtvarná činnost, atd. závazné přihlášky do 15. 5. e-mailem na: 
bouckova@tfnet.cz nebo na cvičebních hodinách.

v sokolovně železný brod jsou otevřeny nové pravidelné cvičební hodiny jógy (pá  
17–18.15 hodin) a tabaty (pá 18.30–19.30 hodin) pod vedením cvičitelky Marty Huškové 
Absolonové. více informací na www.office-trenink.cz.

srdečně vás zveme na okrskovou soutěž u příležitosti oslav 125 let sboru. Akce proběhne 
na Hrubé Horce pod křiby dne 5. května od 14.30 hodin. Po skončení soutěže bude program 
pokračovat haluškovým country se skupinou kapelníci.  

za sdH Hrubá Horka Miloš Pala, starosta sdH

dne 25. 3. jsme zakončili účastí na závodech rokY 
oPen v rokytnici nad Jizerou naši letošní závodní 
sezónu. v termínu leden – březen bylo uspořádáno pět 
závodů v obřím slalomu seriálu rokY oPen. naše děti 
si mezi brankami vedly velmi dobře a ve všech závodech 
se umisťovaly na předních místech. Celkově se naše děti 
umístily takto:
chlapci (ročník 2010/11): skrbek Matouš (7. místo), 
chlapci (ročník 2008/9): larva Matyáš (1. místo) a skrbek 
sebastián (3. místo); chlapci (ročník 2006/7): larva 
Šimon (2. místo), dívky (ročník 2006/7): dvořáková Marie 
(2. místo) a vokounová kateřina (4. místo). všem moc 
gratulujeme. 

Jaroslava skrbková, předsedkyně lo

sportovní příměstské tábory

Tábory FsA Jany Boučkové ve sC Železný Brod

Jóga a Tabata

 sDH Hrubá Horka

 TJ sokol Železný brod, lyžarský oddíl
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sporT

Připomínáme, že 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. 

Informujeme rodiče dětí, že o letních prázdninách v termínu 16. 7.–24. 8. včetně budou 
uzavřeny MŠ na vápence, MŠ slunečná a MŠ stavbařů v železném brodě. v době uzavření 
železnobrodských mateřských škol mají rodiče možnost využít nabídku příměstských táborů, 
které organizuje svČ Mozaika a další sportovní organizace. 

zápisy do mateřských škol pro školní rok 2018/2019

Prázdninový provoz mateřských škol

 základní škola školní

naši školu v okresním kole chemické olympiády v Jablonci nad nisou začátkem března 
reprezentovala sára Čecháková, Aneta kratochvilová, veronika Šilhánová a Adéla kozáková, 
která se umístila na velmi pěkném 3. místě! děvčata deváté třídy musela předvést teoretické 

okresní a krajské kolo chemické olympiády

Ženy: v krajském přeboru I. třídy lb kraje obsadilo družstvo žen po odvetných utkáních  
z podzimní části solidní 5. místo. vzhledem k dlouhodobě zraněným hráčkám a mateřským 
povinnostem se družstvo potýkalo s malým počtem hráček. spousta zápasů byla odehrána 
s min. počtem 6-ti hráček. Plusem je, že se do týmu podařilo zapojit dvě nové mladé hráčky, 
které v jarní části soutěže pomohly vyztužit tým, což je příslib pro nadcházející sezónu. 
soutěž odehrály v následující sestavě, kde se průběžně prostřídaly: bursová zuzana, 
Čurdová veronika, Hornová drahoslava, Hýblová žaneta, lišková karolína, suchánková 
Marie, vepřeková Pavla, votočková Šárka a zikudová eliška.
Mládež: velmi dobrou zprávou je, že se rozjela mládež, a to jako „barevný mini volejbal“ 
kde máme 25 aktivních členů, jak dívek, tak i chlapců. dokonce se již zúčastnili několika 
turnajů, kde dokázali několikrát zvítězit! Jsou pod vedením holek z „A-týmu“ soukupové evy, 
Hýblové žanety a vepřekové Pavly… nesmírný dík patří i Čurdové Jiřině a Čurdovi karlovi.
Muži: bohužel pro nedostatek hráčů na sezónu soutěž nepřihlásili, pouze doplňují spřátelený 
tým „koberovské sportovní“, kde si vedou nadmíru dobře = zatím bez prohry!
ostatní: stále se zúčastňujeme spousty turnajů především smíšených, ale i ženských  
a mužských a nově již zmíněných dětských mini volejbalů.

za oddíl volejbalu Jarda Paldus

 TJ sokol Železný brod, volejbalový oddíl
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znalosti a dovednosti při laboratorní práci. krajské kolo proběhlo v liberci, kam postoupila 
Adéla kozáková, kde získala 11. místo! děvčatům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších 
úspěchů!

Mgr. Malinová soňa

v úterý 20. 3. v 15 hodin přivítala naše škola ve svých prostorách desítky příznivců našich 
vyhlášených velikonočních dílniček. Celé 1. patro se na pár hodin proměnilo v tržiště se 
spoustou kreativních dílen. Pletly se pomlázky, zdobily perníčky, vyráběly se veselé jarní 
zápichy do květináčů či jarních kytic, bylo možné i vlastnoručně odekorovat skleněný hrnek 
nejen velikonočními motivy. Po zasloužené práci se návštěvníci mohli zajít občerstvit do 
kavárny nebo se s vybranými pochoutkami přesunout do videokavárny, kde jim strávený čas 
při přátelském pobytí zpříjemňovaly fotografie ze školních akcí a událostí. veliký dík náleží 
všem laskavým učitelkám a maminkám, které vložily svůj čas i um do výroby a přípravy všech 
dobrot.
Již tradičně byl součástí této akce charitativní krámeček se spoustou ručně s láskou tvořených 
výrobků, na jejichž výrobě se podílela skupina maminek, babiček, tatínků a pár zapálených 
učitelek. Peníze utržené za prodej tohoto zboží udělaly radost nejen rodině tomáška voborníka 
z lomnice, jemuž jsme tak na podporu jeho zdraví mohli přispět částkou 3 400 kč, ale rovným 
dílem i útulkům Azylpes a srdcem pro kočky. obě organizace jsou díky všem, kdo si krásné 
výrobky v našem krámečku zakoupili, bohatší o 1 200 kč. děkujeme každému, kdo přiložil 
ruku k dílu ať už při přípravě a v průběhu celé akce, ale i všem těm, kdo si k trávení svého času 
v jinak jistě nabitém dni vybrali právě naši školu. velmi si vašich návštěv ceníme a těšíme se 
na další zajímavé příjemné setkání. 

d. Hujerová, zŠ Pelechovská

 základní škola Pelechovská

Volná místa ke studiu
Ředitel sklářské školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do čtyřletého maturitního oboru 
výtvarné zpracování skla a světelných objektů (obor nabízí 4 volná místa). talentové zkoušky 
se uskuteční ve čtvrtek 7. června 2018. Přihlášky ke studiu lze odevzdat v sekretariátu školy 
nejpozději 18. května 2018. 

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení do technických oborů předpokládáme vyhlášení ještě  
2. kola přijímacího řízení do oboru technologie silikátů zhruba, a to přibližně ve druhé 
polovině května. vyloučené ale není ani 2. kolo do oboru Aplikovaná chemie.

rndr. Martin smola

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod  
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ocenění Milušky Řehákové u příležitosti Dne učitelů 2018

 základní umělecká škola 

U příležitosti dne učitelů bylo ve středu 28. 3. 2018 
v multimediálním sále kÚ lb kraje oceněno  
21 pedagogů ze škol a školských zařízení 
libereckého kraje pro rok 2018. ocenění učitelé 
jsou rozděleni do tří kategorií, první hodnocenou 
kategorií je významný přínos pro rozvoj školství 
v lb kraji, druhou je ocenění za dlouhodobou 
pedagogickou činnost a třetí cena je udělována 
učitelům za zásluhy o rozvoj školství v lb kraji.  
A právě ve druhé kategorii byla bezesporu po právu 
oceněna i naše výborná paní učitelka Miluška 
Řeháková. kdybychom zde měli uvést podrobný 
souhrn činností a aktivit, kterými přispěla k rozvoji 
speciálního školství, k podpoře žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, seznam mimoškolních 
aktivit spojených s činností sokola a sportovní 
přípravou mládeže, činností v zastupitelstvu města 
železný brod a spoluprací s orgány péče o děti 
při MÚ v železném brodě, tak bychom bezesporu 
museli využít velkou část tohoto periodika. kdo Milušku zná, ví, že se jedná v pravém slova 
smyslu o profesionálku, která celou svoji kariéru věnuje výchově a vzdělávání. A právě za její 
činnost, práci, elán, vytrvalost a ochotu, se kterou stále aktivně působí v naší škole, ale i mimo 
ni, patří Milušce veliké dÍkY. Přejeme jí také, aby jí vydržela její neutuchající vitalita, která z ní 
stále, i po mnoha desítkách let ve školství, vyzařuje.

Milan Hlubuček a tomáš Hartl, zŠ Pelechovská

v měsíci květnu vás srdečně zveme na tradiční Žákovské matiné. Uskuteční se v úterý  
15. května 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.

v rámci týdne otevřených dveří vás všechny srdečně zveme ve středu 23. května od  
18 hodin do Městského divadla v železném brodě na Koncert učitelů, kde si budete moci 
poslechnout a poznat naše pedagogy.

v prostorách divadla se ve středu 30. května od 18 hodin představí všechny skupiny 
literárně-dramatického oddělení při příležitosti Podvečeru s „dramaťákem“.
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Přijďte se podívat, jak naše škola funguje a co zajímavého nabízí. Celý týden můžete 
navštívit vyučovací hodiny, uskutečnit konzultaci s pedagogy a své dítě do školy zapsat. 
Mimo to bude úterý 22. 5. vyhrazeno pro návštěvu dětí z MŠ.
Rozpis vyučovacích hodin:

Týden otevřených dveří a zápis na školní rok 2018/19 
v termínu 21.– 25. 5. 2018

Podrobné a aktuální informace najdete na nástěnce školy, na webových stránkách  
www.zus-zelbrod.cz a na tel. č.: 483 389 327, 608 782 712.
naše škola je otevřena všem, kteří chtějí umění poznat zblízka a přátelsky.

eva lédlová, ředitelka zUŠ železný brod

Mgr. lédlová eva zpěv po–pá  13–17 ředitelna

blaschkeová romana klavír po, út, čt 13–17 č. 8

Hlubuček Josef housle, Řetízek po–st 13–17 č. 1
č. 4 Hn

Chlupáčová zlata flétna, saxofon út, st 13–17 č. 10

brázdilová lída housle, Cvrčci po–st 13.30–17  č. 2

Jiřenová veronika
housle, 

hudební nauka, 
Hvězdičky

út, st 13–16 č. 4 Hn

Mgr. lédl bohuslav klavír st 13.30–18 č. 7

Michálková simona zpěv, klavír st, pá 13–17 č. 5, č. 8

Müller rudolf dech. nástroje, 
swingový orchestr po–čt 13–17 č. 6 

richter Jiří dechové nástroje po 13–17.45  č. 5

tomáš robert bicí pá 13–18 č. 2

srbová Hana vo + keramika út, st, čt 13–18 č. 3 – Ateliér

vacíková Miloslava klavír, kytara po, čt 13–17.30 č. 7

vitáková Michaela violoncello st, čt 15–17.30 č. 4 Hn

Paris Antonín kytara pá 13–18 č. 11

vlačihová Jana klavír út 13–18.30 č. 7

Patočka Jaroslav sólový zpěv út, pá 13–17 č. 5
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s radostí oznamujeme, že podpora na příměstské tábory na léto 2018 v svČ Mozaika 
z výzvy MAs Achát – Prorodinná opatření I., byla schválena. Co to znamená pro vás 
rodiče? díky této podpoře můžeme nabídnout příměstské tábory (konkrétně tábory konané 
v svČ Mozaika v termínech: 16.–20. 7., 23.–27. 7., 13.–17. 8., 20.–24. 8.) za nižší cenu.
Podmínky pro splnění snížené ceny za příměstský tábor: vyplnění přihlášky a doložení 
potvrzení od obou rodičů (od zaměstnavatele, Čssz, ÚP nebo školy) na příslušném 
formuláři. bez těchto dvou dokumentů není možné čerpat slevu na příměstský tábor. 
všechny potřebné dokumenty naleznete na webových stránkách www.mozaikazb.cz, nebo 
jsou k dostání v kanceláři svČ Mozaika v železném brodě.
v rámci této výzvy nabízíme rodičům i vyzvedávání dětí ve školách a jejich doprovod do 
kroužků a klub pro děti v Mozaice v odpoledních hodinách podle potřeby rodičů.

Informace pro rodiče dětí přihlášených na příměstské tábory

Akce na měsíc květen
  8. 5. dálkový pochod Ještěd – kozákov (43. ročník, start v liberci v čase 7–9 hodin)
11. 5. Japonské spaní
12. 5. vytrvalostní závod modelů (Malá skála)
12. 5. Férová snídaně za účasti dobrovolníků z celé evropy 
 – zahrada svČ Mozaika 9 hodin
13. 5. Probouzení skřítků (start v čase 9–10 hodin) 
 – tradiční pohádková cesta ve směru na Černickou skálu
31. 5. Mozaika času aneb čas v mozaice 
 – vernisáž výstavy v Městské galerii vl. rady železný brod 
 (výstava potrvá do 24. 6. 2018)

 středisko volného času MozAIKA 

VolnoČAsoVÉ AKTIVITY

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

 Rodinné Centrum Andílek 

záVoDY KoČáRKŮ 2018 
neděle 13. května od 15 hodin

Železný Brod, hřiště na zš školní
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, 
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noC KosTElŮ  
pátek 25. května od 15 hodin

kostel sv. Jakuba Většího v Železném Brodě
Program:
od 15 hodin se budou konat aktivity pro rodiny s dětmi na zahradě fary – hry, dílničky, 
malování na obličej...
od 17 hodin se můžete těšit na koncert železnobrodského sboru Glass Gospel (černošská 
hudba)
součástí akce bude výstava obrazů na zahradě fary, prohlídka kostela a povídání o historii 
kostela z kroniky. 
více informací na: https://nockostelu.cz/ a nebo na: www.centrum-andilek.cz.

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 
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

PoHáDKoVá CEsTA s AnDílKEM oFFlInE 
sobota 26. května, start v čase 10–12 hodin

Malé náměstí v Železném Brodě 
Pojďte si s dětmi užít dobrodružství a projít si pohádkovou cestu plnou nadpřirozených bytostí  
a navíc i s malou výzvou – buďte při akci offline a plně se věnujte rodině a dětem... na cestě 
budou děti plnit úkoly a soutěže. Cesta povede přes Památkovou rezervaci trávníky na 
Šibeňák, odtud na Hrubou Horku a zpět do železného brodu na hasičské hřiště, kde bude cíl 
a doprovodný program až do 16 hodin. trasa je dlouhá cca 3 km a je vhodná i pro kočárky.  
v cíli na děti čeká diplom a malá odměna a také skákací hrad, trampolína, malování na 
obličej, občerstvení a... 
za nepříznivého počasí se akce konat nebude a bude přesunuta na jiný termín. tuto 
informaci byste se dozvěděli v den konání akce na www.centrum-andilek.cz nebo na  
fb/rodinné centrum Andílek. startovné: 20 Kč/dítě.
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VolnoČAsoVÉ AKTIVITY

s plánovaným otevřením centra chceme realizovat vydávání měsíčníku, které plánujeme  
i v případě, že se centrum otevřít nepodaří. Máme plán vytvořit časopis, ve kterém by bylo 
něco pro každého… obsahoval by nejen informace o proběhlých či plánovaných akcích 
centra, ale také témata pro maminky, tatínky, mládež, seniory a pro naše nejmenší.  
v časopisu by byly i typy na výlety po okolí, zajímavosti, vaše dotazy na odborníky a jejich 
odpovědi, občas i nějaký dáreček. stále si ale nevíme rady s názvem časopisu. Proto se 
na vás obracíme s prosbou o pomoc. Váš tip na název nám můžete psát nejpozději do  
30. 5. 2018 na e-mail: h.simmova@centrum-andilek.cz. nejoriginálnější návrh bude 
odměněn focením s profesionální fotografkou.
budeme sestavovat i tým redakční rady, takže pokud vás baví psát a máte nápady na dobrá 
témata, ozvěte se nám a můžete se spolu s námi stát redaktorem nového časopisu. První 
vydaní je plánovano na září 2018.

Chcete-li nám pomoci s organizací akcí a přidat se k nám do týmu, pište na  
e-mail: h.simmova@centrum-andilek.cz. 

Prosíme vás o pomoc…

 Kamenický klub mládeže Horská Kamenice 

v sobotu 26. 5. od 14 hodin se uskuteční oslava Dne dětí na zahradě u školy v Horské 
kamenici. Přijďte si užít příjemné odpoledne plné her a soutěží.  

děkujeme všem, kdo se zúčastnil úklidu naší vesničky a jejího okolí. Jsme rádi, že držíme 
pohromadě nejen při veselých akcích, ale i při akcích, které nejsou zrovna velká zábava, jako 
je úklid po někom, kdo ještě nenašel cestu k popelnici či sběrnému dvoru. Městu železný 
brod děkujeme za ochranné pomůcky a odměny pro sběrače. Přejeme všem krásné jarní 
dny. 

za velikonoční strom na náměstí  
3. května v železném brodě jsme získali 
Cenu sympatie tIC. 
děkujeme.

Jarmila koňáková
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osTaTnÍ

 Český červený kříž Ms Železný brod  

v termínu 11.–12. května pořádáme sbírku šatstva pro humanitární 
účely v budově Internátu na Poříči. v letošním roce vybíráme: letní a zimní 
oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
záclony, látky (min. 1m2), domácí potřeby (nádobí bílé, černé, skleničky – vše 
nepoškozené a dobře zabalené), vatované i péřové přikrývky, polštáře, deky a spacáky, obuv 
(spárovaná a nepoškozená), hračky (nepoškozené a kompletní) a prošlé autolékárničky  
a obvazový materiál (léky ne), který bude použit na výuku první pomoci.
Vše výše uvedené můžete nosit v pátek 11. května v čase 15–17 hodin a v sobotu  
12. května v čase 9–11 hodin.

srdečně zveme v sobotu 26. května na výlet do Poděbrad (parník) a na zámek loučeň 
(labyrinty). odjezd autobusu od Penny v 8 hodin. Cena: 150 kč/členové ČČk, nečlenové: 
200 kč/dospělí a 100 kč/děti. Předpokládaný návrat v 18 hodin. zájemci hlaste se, prosím, 
na mob.: 737 474 649 p. Michlerová. výlet je vhodný pro všechny věkové kategorie, v ceně 
nejsou zahrnuty vstupy ani občerstvení.

l. Fidlerová

touto cestou děkujeme paní Janě boudové ze železného brodu z organizace nevidomých 
a slabozrakých Jablonec nad nisou. vážíme si její pracovitosti, svědomitosti a laskavosti. 
děkujeme za její obětavou práci a předávání informací při schůzkách v železném brodě. 

za členky organizace p. trejbalová

Poděkování

MUdr. Hana Gromová pořádá v termínu 15.–22. 9. 2018 pobytový zájezd na slovensko. 
Program: 1. den – příjezd a ubytování, 2. den – procházka po liptovském Jánu, 3. den – 
koprova dolina po nefcerku a kmetův vodopád, 4. den – rožumberok, Malina brdo, vlkolinec, 
5. den – ráčkova dolina, 6. den – zakopané a Mořské oko, 7. den – Špania dolina, 8. den 

slovensko – liptovský Ján

vážení přátelé, srdečně vás zveme do nově otevřeného muzea starých kočárků, hraček  
a betlémů. Přijďte pobejt a nebudete litovat – zapomenete na všední starosti a přenesete se do 
dob dávno minulých. objednat se můžete na mob.: 606 281 864 nebo můžete přijít na adresu: 
vl. rady 865, železný brod. těšíme se na vás. 

manželé kovaříkovi

Muzeum starých kočárků… železnobrodská novinka!
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HáDAnKA

válečné události nejsou tvořeny jen bitvami za přítomnosti obrovského množství vojáků 
a techniky, není to jen značné strádání obyvatelstva, jejichž státy se účastní konfliktu, ale 
jsou to také zajatci nebo dezertéři. Ani železný brod nebyl v roce 1918 před vyhlášením 
samostatného státu výjimkou. Podívejme se tedy, jako už tradičně, co o této skutečnosti píše 
František sochor v železnobrodských letopisech:
I do Železného Brodu bylo přiděleno na práci několik zajatců, kterým se zdejší lidé snažili 
přilepšit ze svého mála, jak mohli. Už od jara roku 1917 pracovalo v Kuchařově vápence pod 
Malou Horkou asi 12 Rusů, k nimž na jaře roku 1918 přibylo ještě asi 20 Italů a 2 Francouzi…
…V posledních měsících války se v našem městě i v okolí stále častěji objevovali dezertéři, 
kteří uprchli z vojska nebo se po dovolené nevrátili zpět na frontu a snažili se přečkat zbytek 
války doma. Ukrývali se po lesích a skalách, protože četnictvo po nich usilovně pátralo. Avšak 
když se na podzim konec války stále neukazoval a venku už byla zima, museli se skrývat  
u známých i ve staveních. Byl to tzv. zelený kádr, který se stále rozrůstal. Pátrání četnictva  
a dokonce i vojenských hlídek zůstalo obyčejně bezvýsledné, neboť železnobrodský četnický 
vrchní strážmistr Karel Barek držel nad nimi ochrannou ruku. Sám přišel v této válce o jediného 
syna, a tudíž měl pochopení pro ty, kteří se v této době snažili dezercí zachránit zdraví a životy, 
jichž obětování pokládali už za zbytečné.
 všimněme si, jak železnobrodští občané prokázali dobré srdce tím, jak se snažili pomoci 
zajatcům. A představme si, kolik asi v atmosféře všeobecné bídy a únavy z války zažívali 
strachu o skrývající se příbuzné a známé. A logicky – s jakou úlevou a nadšením pak vítali  
28. říjen 1918.

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta města 

na dubnovou hádanku správně odpovědělo, že se jedná o znak na zdravotním středisku 
Ave v ul. Masarykova, celkem 12 osob. knihu Jaroslav brychta spoluzakladatel  
a tvůrce železnobrodského skla, o kterou hrajeme i nyní, vyhrála paní renata kadlecová. 
Gratulujeme. věříme, že květnová hádanka, vás 
donutí vydat se na sobotní procházku a najít, místečko 
kde se nachází tento detail. Poradíme, že se jedná  
o „oblast“ trávníků. 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. 

Železný Brod – zajatci a dezertéři v roce 1918

osTaTnÍ

– odjezd domů. Cena zájezdu vč. ubytování a polopenze: 6 800 kč (zálohu 3 000 kč nutno 
uhradit nejpozději do 30. 5. 2018). více info Gromová, mob.: 731 932 003, Matějková,  
mob.: 724 803 618.
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inzerce

Inzerce plošná
černobílá barevná obálka

uvnitř vnitřní str.

62 × 44 mm (1/8 str.) 500 kč 800 kč

62 × 90 mm (1/4 str.) 800 kč 1 200 kč

128 × 90 mm (1/2 str.) 1 300 kč 1 900 kč

128 × 183 mm (1 str.) 2 200 kč 3 000 kč

Podmínky inzerce v Železnobrodském zpravodaji 
– platnost od 1. 6. 2018
• níže uvedené ceny jsou vč. dPH
• sleva od prvního opakování inzerátu v kalendářním roce činí 5 % 
• kontakt: 483 333 999, zpravodaj@zelbrod.cz
Inzerce řádková (pouze pro fyzické osoby)
• cena 1,5 kč / znak (včetně mezer)
obrázek
• cena 50 kč / ks

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

Korálkování pro maminky (4.– 8. 5.; 10–17 hodin): přijď si 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 
s možností zakoupení hry „kubíkův poklad“ za speciální akční cenu. navíc 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 
Den s trpaslíkem a skřítkem střípkem (21.–24. 6., 10–17 hodin) – představení zcela 
nové hry pro děti a jedinečná možnost zahrát si tuto hru zdarma; mimořádná akční 25 % 
sleva na všechny naše dětské hry.

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