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ÚVODní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
většina z nás toužebně očekává příchod jara. Kdo se však netěší, jsou správci pozemních
komunikací. Tání sněhu vždy nemilosrdně odhalí neutěšený stav silnic různých tříd,
parkovišť, chodníků, mostů apod. a následně se začnou chytat za hlavu správci financí.
Podívejme se alespoň částečně na situaci v našem městě.
Čerstvě schválený rozpočet Železného Brodu na rok 2019 počítá s částkou přes 17 mil. Kč
v této rozpočtové kapitole, což činí asi 8 % z celkových rozpočtových výdajů. Nutno
podotknout, že obce včetně naší jsou z hlediska výdajů do pozemních komunikací hodnoceny
daleko lépe než kraje nebo stát. Přesto víme, že ani u nás není situace ideální, reálný stav
financí nám nedovoluje realizovat vše, co by město chtělo nebo jste si vy přáli.
Takže jen namátkou, například nás čeká asfaltování části Brodecké ulice, ve Bzí, v Jirkově
nebo Na Poušti, tady s případnou dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Opravit by se měla
cesta u polikliniky. Dláždění bude probíhat v ulici Jirchářské a Křížové, zde ještě s úpravou
plochy pro parkování a kontejnerová stání. Počítá se s úpravou parkoviště u ZŠ Pelechovská
a nemalá částka je připravena na vytvoření projektové dokumentace pro případné parkoviště
v lomu Na Vápence, aby se řešila neutěšená situace s parkováním na tomto sídlišti.
Liberecký kraj plánuje v letošním roce rekonstrukci silnice od restaurace U Zvonice směrem
na Podspálov. Tato stavba podstatně ovlivní život ve městě po řadu měsíců. Chceme využít
této situace k opravě komunikace směrem k přírodnímu divadlu a dobudování chodníku
až ke koupališti. Z dalších lokalit vyberme například rekonstrukci chodníků ve Školní nebo
Těpeřské ulici.
Necelé tři mil. Kč jsou připraveny na projektovou dokumentaci lávky přes Jizeru, tady nás bota
tlačí opravdu hodně a o nutnosti realizace této stavby se nedá vůbec diskutovat. Současně
jsou schváleny peníze na mostní prohlídky a dokumentaci a opravu některého z mostků.
Na závěr – vnímáme měnící se situaci v automobilovém průmyslu. Proto připravujeme
dvě dobíjecí stanice pro elektromobily. Jedna bude pro rychlejší a jedna pro pomalejší
dobíjení. Vede nás k tomu mimo jiné také tlak z Německa, kde je elektromobilita více
rozšířena a vzdálenost Brodu od společných hranic, což by mohlo být zajímavé například
z hlediska cestovního ruchu. Kapitáni průmyslu také počítají pro ještě větší vzdálenosti
s automobily na vodíkový pohon. Tady se nechceme unáhlit, tuto otázku stále řeší několik
vědeckovýzkumných institucí a rovněž se čeká na jasný postoj Ministerstva průmyslu
a obchodu včetně možné dotační politiky.
Zpět od aut, přejeme vám nejen hezký březen, ale celé jaro v plné jeho kráse.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod ze 4. zasedání
konaného dne 28. 1. 2019
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 4. schůze Rady města Železný Brod v doplněném znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 3. schůze Rady města Železný Brod konané
dne 7. 1. 2019
jmenuje na základě svého usnesení č.5/1R/2018 v souladu s ustanovením § 122 odst.
1 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) tyto členy komisí:
Komise kulturně-společenská: Libor Bryknar (DS Tyl Železný Brod), Miloslav Kafka, Eva
Lédlová, Ivan Roubal (ČZS Železný Brod), Dagmar Sobotková, Jan Štěpán, Kryštof Šulc,
Petr Vacek (Trávnice, z. s.), Zdeněk Vrchovský
Komise sportovní: Jana Boučková (TJ Sokol Železný Brod a FSA J. Boučkové), Petr
Brychcí (Klub kanoistiky Železný Brod), Tomáš Hartl (Fotbalový klub Železný Brod), Jiří
Linka (Tenisový klub Železný Brod), Jindřich Pulíček (T. J. Sokol Těpeře), Miluše Řeháková,
Jaroslava Skrbková (TJ Sokol Železný Brod), Martin Smola (Horolezecký oddíl Železný
Brod), Radka Šefrová (TJ Chlístov)
Komise pro vzhled města: František Bartůněk (ČZS Železný Brod), Jiřina Čermáková
(Trávnice, z. s.), Jaroslav Fetter, Rudolf Hýrek, Jaromír Janata, Samuel Machat, Ivan Mališ
(místostarosta a pověřenec pro pořizování územně plánovací dokumentace města), Milada
Motlíková, Jaroslav Wolf
Komise hospodářská: Jan Bukvic, Vladimír Kočí, Dominika Kočová, František Lufinka
(starosta), Iveta Polejová, Jiří Šťastný (Česká pirátská strana), Iveta Urbanová, Hynek
Valeš, Marian Velička
souhlasí s provedením rozpočtových změn č.7/2018/RM
schvaluje změnu příplatků za vedení Mgr. Daně Hudíkové, vedoucí org. složky Městská
knihovna Železný Brod a Mgr. Petře Hejralové, ředitelce příspěvkové org. Městské muzeum
v Železném Brodě
schvaluje s účinností od 1. 2. 2019 zvýšení osobního příplatku a příplatku za vedení
panu Miloši Havlíkovi, řediteli příspěvkové org. Bytový podnik města Železného Brodu, dle
předloženého návrhu
schvaluje s účinností od 1. 2. 2019 zvýšení osobního příplatku Ing. Ivu Ivanovovi, vedoucímu
org. složky Pečovatelská služba Železný Brod, dle předloženého návrhu
stanoví měsíční odměnu jednateli společnosti TS města Železný Brod s. r. o., IČO 27260887
a měsíční odměnu jednateli společnosti Teplo města Železný Brod s. r. o., IČO 25496697
s účinností od 1. 2. 2019 dle předložených návrhů
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení
o přestupcích mezi Městem Železný Brod a Obcí Koberovy na dobu určitou do 31. 12. 2022,
s tím, že cena za každé započaté řízení je 1 000 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv mezi Městem Železný Brod a obcemi Obcí Držkov
a Obcí Jílové u Držkova o výkonu přenesené působnosti na dobu určitou do 31. 12. 2022:
na úseku řízení o přestupcích, s tím, že cena za každé započaté řízení je 1 000 Kč; na
úseku agendy rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, s tím, že cena za
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radnice informuje
každé započaté řízení je 1 000 Kč a na zabezpečení provádění zápisů údajů do ISÚI adres
a nemovitostí podle zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, s tím, že cena za každý
zápis je 100 Kč
schvaluje uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o technické podpoře č. 17/16 s poskytovatelem:
VITA software, s. r. o., IČO 61060631
schvaluje uzavření smlouvy s účastníkem J. Markem, IČO 86689428, za cenu 295 025 Kč
není plátce DPH a schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na služby
„Rekonstrukce věžních hodin na radnici v Železném Brodě – připojení na bezobslužný
provoz“
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Modernizace
sběrného dvora v Železném Brodě III. etapa“ a schvaluje uzavření smlouvy se společností
STRABAG a. s., IČO 60838744 za nabídkovou cenu 3 456 994,06 Kč bez DPH
bere na vědomí předložené zápisy z Redakční rady
schvaluje uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících
s rekonstrukcí vodního díla – stavby: JN 037 052 Železný Brod, Bzí – III. Etapa/rekonstrukce
vodovodu, mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a firmou SVS a. s., IČO
schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemků pč. 2200/1, 2210 v k. ú. Jirkov u Žel.
Brodu pro ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 ve smyslu: na dotčenou nemovitost umístit,
provozovat, opravovat, udržovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu a modernizaci
Součásti distribuční soustavy a schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu stavby číslo IV-12-4016879/
VB1, mezi Městem Železný Brod a spol. ČEZ Distribuce, a. s., která je zastoupena spol.
Energetická montážní společnost Liberec, s. r. o., IČO 62743325
schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemku pč. 664/2 v k. ú. Chlístov u Žel.
Brodu pro ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 ve smyslu: na dotčenou nemovitost umístit,
provozovat, opravovat, udržovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu a modernizaci
Součásti distribuční soustavy a schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu stavby číslo IV-12-4016879/
VB1, mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a spol. ČEZ Distribuce, a. s., která je
zastoupena spol. RYDVAL-ELEKTRO, s. r. o., IČO 25298194
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v Jirkov 75, pro konání akce Hasičský ples
9. 2. 2019, za cenu 1 200 Kč vč. DPH, akci pořádá SDH Jirkov, IČO 64668011 a schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na výše uvedené mezi Městem Železný Brod a SDH Jirkov
schvaluje Dodatek č. 3 ke Směrnici města Železného Brodu pro přidělování a pronajímání
bytů ve vlastnictví města
neschvaluje rozšíření nájemní smlouvy na byt č. 20, Vaněčkova 407, 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. 15 v DPS Železný Brod
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Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 3. zasedání
konaného dne 4. 2. 2019
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 3. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod
konaného dne 10. 12. 2018
schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020–2021
bere na vědomí zápis z 1. zasedání finančního výboru konaného dne 17. 1. 2019
schvaluje závazné ukazatele rozpočtu v členění dle předloženého a zveřejněného materiálu
„Návrh rozpočtu města Železný Brod na rok 2019“ a schvaluje rozpočet města na rok 2019
souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu podpory obcí s 3 100–10 000
obyvateli do podprogramu Podpora obnovy místních komunikací na akci Železný Brod –
opravy místních komunikací
bere na vědomí informaci o ukončení členství/partnerství v zájmovém sdružení právnických
osob Jizerské hory – Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko ke
dni 31. 12. 2019
neschvaluje pro své funkční období zřízení osadních výborů podle § 84 odst. 2 písm. l)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky
na budovu MěÚ Železný Brod vždy 10. března po celé volební období
Vlajka pro Tibet je každoroční mezinárodní kampaň konaná vždy 10. března na výročí
Tibetského národního povstání, jejímž cílem je poukázat na porušování lidských práv
v Tibetu formou vyvěšení tibetské vlajky. Celosvětová akce vznikla v západní Evropě
v polovině 90 let 20. století. V roce 1996 se poprvé připojila také čtyři česká města. V ČR
kampaň koordinuje spolek Lungta.
schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 1050 za část pozemku parc. č. 1053/5
v k. ú. Horská Kamenice
schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 256 – ostatní pl. jiná plocha, o výměře 101 m2
a parc. č. 257/1 – zahrada, o výměře 325 m2, vše v k. ú. Železný Brod
Termíny veřejných zasedání zastupitelstva Města Železný Brod pro rok 2019 jsou:
18. 3., 29. 4. a 10. 6. 2019. Zasedání se koná vždy od 16.30 hodin v zasedací místnosti
MěÚ „B“ (3. patro).

Životní podmínky 2019 – výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností
v České republice – EU SILC 2019, které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.
Vlastní šetření bude probíhat až do 26. května prostřednictvím speciálně vyškolených
tazatelů. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele
a příslušným pověřením.
Ing. Jana Hauserová, Krajská správa ČSÚ v Liberci
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radnice informuje
Městské dotace 2019
Na základě některých dotazů, jak to bude v roce 2019 s městskými dotacemi, bychom chtěli
vysvětlit současnou situaci.
Městské dotace v roce 2019 budou, je však posunut příjem a schvalování žádostí o dotaci
kvůli některým skutečnostem vyplývajícím mimo jiné i ze zákonných norem.
Vzhledem ke komunálním volbám a novému volebnímu období bylo nutné vytvořit nové
složení komisí jako poradních orgánů Rady města, které se vyjadřují k jednotlivým
žádostem o městské dotace. Komise byly jmenovány Radou města dne 28. 1. po
dostatečně dlouhé době pro přihlášení občanů, kteří mají zájem v komisích pracovat.
Z toho důvodu komise nemohly připomínkovat jednotlivé dotační programy tak, aby mohly
být předloženy na Zastupitelstvu města dne 4. 2. 2019. Je předpoklad, že po posouzení
a připomínkách komisí a Rady města budou dotační programy schváleny na zasedání
Zastupitelstva města dne 18. 3. 2019. Následně budou muset být programy vyvěšeny na
úřední desce nejméně 30 dnů před začátkem přijímání žádostí o dotaci. Po uplynutí lhůty
pro přijímání žádostí (pravděpodobně 10–14 dní) je budou posuzovat komise s návrhem
pro Radu města a Zastupitelstvo města. Předpokládá se tedy odsouhlasení nebo zamítnutí
žádostí o dotaci na zasedání Rady města 27. 5. 2019 a na zasedání Zastupitelstva města
10. 6. 2019. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 4. 2. schválilo městský rozpočet
na rok 2019, kde na dotace pro kulturně-společenskou činnost je vyčleněno 800 000 Kč,
v oblasti sociálních dotací 245 000 Kč, činnost registrovaných církví bude dotována 250 000 Kč
a v oblasti podpory sportu a tělovýchovy je výše částky na dotace 1 900 000 Kč.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Oprava věžních hodin
Od začátku února probíhá rekonstrukce věžních hodin na radnici v Železném Brodě.
Hodinářská a restaurátorská firma Jana Marka z Turnova, která vyhrála výběrové řízení,
kompletně zrekonstruuje hodinový stroj a zajistí bezobslužný elektrický pohon hodin
s automatickým samonatahovacím zařízením. Po dobu opravy (cca 3 měsíce) budou věžní
hodiny mimo provoz.
Petr Kadlec, OÚP a RR
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	Odbor vnitřních věcí
Nová výbava pro JSDHO Železný Brod
Město Železný Brod dovybavilo JSDHO Železný Brod těmito věcnými prostředky: ruční
radiostanicí pro lepší komunikaci mezi zasahujícími členy, savicí a proudnicí C 52, podpěrnou
deskou, podpěrou V a kovovým nožem. Tyto věcné prostředky budou použity zejména při
vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Dále byla pořízena nová přetlaková
dýchací technika a vyváděcí masky. V neposlední řadě byly zakoupeny dva suché obleky
včetně rukavicí a kukel ke splnění požadavků pro zásah na vodě, ke kterým je jednotka
předurčena.
Vybavení bylo částkou 100 000 Kč hrazeno z dotačního fondu Libereckého kraje 2018
z projektu „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“. Z rozpočtu Města
Železný Brod byl hrazen doplatek ve výši 255 750 Kč.
Bc. Stejskal Jakub, DiS., OVV – krizové řízení

Volby do Evropského parlamentu
Dle rozhodnutí prezidenta republiky č. 9/2019 Sb. ze dne 17. 1. 2019 se volby do Evropského
parlamentu uskuteční v pátek 24. 5. 2019 v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 25. 5. 2019
v době od 8 do 14 hodin.
Informace pro voliče
Aktivní volební právo (právo volit) do Evropského parlamentu na území ČR má:
a) každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 25. 5.) dosáhne věku nejméně
18 let
b) občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 25. 5.) dosáhne
věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů (tj. od 10. 4.) přihlášen k trvalému nebo evidovanému
přechodnému pobytu na území ČR
Občan jiného členského státu musí požádat příslušný obecní úřad o zapsání do
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (dále jen EP) anebo o přepsání údajů
z dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí, pokud byl v tomto na
vlastní žádost v minulosti zapsán. Bez zápisu nebo přenesení údajů do seznamu voličů
pro volby do EP mu hlasování nebude umožněno. Občan jiného členského státu, který má
povolen trvalý pobyt nebo evidovaný přechodný pobyt na území města Železný Brod, může
požádat osobně o zapsání anebo přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do EP na
MěÚ v Železném Brodě (budova „A“, 1. patro, kancelář č. 202, K. Veličková, 483 333 953),
nejpozději do 16 hodin dne 14. 4. 2019 (vzhledem k tomu, že den 14. 4. vychází na neděli,
bude v uvedené kanceláři zajištěna pro účel zápisu anebo přenesení údajů dne 14. 4. služba
od 8 do 16 hodin). Při žádosti o zapsání anebo přenesení údajů je občan jiného členského
státu povinen předložit průkaz totožnosti – povolení k pobytu cizince.
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Seznam členských států EU
1. Království Belgie
11. Republika Kypr
21. Republika Rakousko
2. Republika Bulharsko 12. Litevská republika
22. Republika Rumunsko
3. Česká republika
13. Lotyšská republika
23. Řecká republika
4. Dánské království
14. Velkovévodství Lucemburské 24. Slovenská republika
5. Republika Estonsko
15. Republika Maďarsko
25. Republika Slovinsko
6. Republika Finsko
16. Republika Malta
26. Španělské království
7. Francouzská republika 17. Spolková Republika Německo 27. Království Švédsko
8. Chorvatská republika 18. Království Nizozemsko
28. Spojené království Velké
9. Republika Irsko
19. Republika Polsko	Británie a Severního Irska
10. Italská republika
20. Republika Portugalsko
Překážkou ve výkonu volebního práva do EP (tedy nemožnost volit) je zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva.
Každý volič má právo si v úředních hodinách na MěÚ v Železném Brodě, kancelář evidence
obyvatel (přízemí budovy „B“) ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, může požadovat
doplnění údajů nebo provedení oprav. MěÚ je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo
mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. V souvislosti s tímto
upozorňujeme voliče, že ve dnech konání voleb do EP nebude možné případné nedostatky
ve výpisech ze seznamu voličů pro volby do EP napravit dopisováním oprávněných voličů
do těchto výpisů ve volebních místnostech.
Pro volby do Evropského parlamentu se vydávají voličské průkazy. Voliči zapsanému
v seznamu voličů pro volby do EP (vedeného MěÚ Železný Brod), který nebude moci volit
ve „svém“ volebním okrsku – vydá MěÚ Železný Brod na jeho žádost voličský průkaz. Tento
volič s voličským průkazem své volební právo může uplatnit v jakémkoliv volebním okrsku
na území ČR.
Volič může již v současné době požádat o vydání voličského průkazu pro volby do
Evropského parlamentu, a to:
a) osobně, až do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do EP (tj. do 16 hodin dne
22. 5. 2019), o čemž se sepíše úřední záznam a totožnost voliče se ověří podle jím
předloženého průkazu totožnosti
b) písemným podáním, doručeným nejpozději 7 dnů před dnem voleb (tj. do 16 hodin
dne 17. 5. 2019), kdy toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče (tento úkon je osvobozen od poplatku), nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky voliče – žadatele (ID naší datové schránky: zbgbryd)
MěÚ Železný Brod voličský průkaz vydá voliči nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. od dne
9. 5. 2019), a to osobním předáním voliči nebo předáním osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (tento úkon je
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osvobozen od poplatku) anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu v žádosti o vydání
voličského průkazu. Upozorňujeme, že v případě ztráty voličského průkazu nelze vyhovět
žádosti voliče o vydání nového voličského průkazu a voliči tak nemůže být volba umožněna.
S žádostí o vydání voličského průkazu osobně nebo písemným podáním se obracejte na
kancelář č. 202 MěÚ Železný Brod (budova „A“, 1. patro, kancelář č. 202, K. Veličková,
483 333 953, k.velickova@zelbrod.cz).
Vzor písemné žádosti o vydání voličského průkazu zasílanou prostřednictvím České
pošty anebo datové schránky a plné moci k převzetí voličského průkazu naleznete na:
www.zeleznybrod.cz v sekci občan–volby–volby do Evropského parlamentu/Písemná
žádost o vydání VP, Plná moc k převzetí VP/.
Kateřina Veličková, OVV – úsek přestupků a voleb

	Odbor sociálních věcí
Canisterapie poprvé v Železném Brodě
Na pozvání našeho odboru přijel v úterý 22. ledna do Domu s pečovatelskou službou
sedmiletý psí kamarád Démon, rasy „šeltie“, se svým majitelem panem Bc. Karlem
Pauchem z neziskové organizace Naděje za účelem vykouzlit úsměv na tváři seniorům,
zdravotně znevýhodněným občanům a dalším, kteří mají pejsky rádi. Na úvod všechny
přivítal místostarosta Mgr. Ivan Mališ a poté pan Pauch představil sebe i pejska a povyprávěl
o činnostech, kterým se věnují. Na ukázku přinesl fotografie z předchozích canisterapeutických
setkání a odbornou literaturu zabývající se touto tématikou. S Démonem v náručí přistupoval
ke každému účastníkovi pro pomazlení, podrbání a pamlsek a dokázal tak vykouzlit mnoho
úsměvů. Ohlas na setkání byl kladný a přáním účastníků bylo canisterapii v budoucnu
zopakovat.
A co to vlastně canisterapie znamená?
Léčebné setkání s pejskem, které má
za úkol zaktivizovat účastníky a přivodit
jim dobrou náladu. Aktivizací se myslí
přirozené pohyby, kdy si chceme pejska
pohladit, odměnit ho pamlskem nebo
mu házet či nabízet hračky. Věříme, že
do budoucna se bude setkání s pejsky
opakovat pravidelně a najde si další
příznivce.
Bc. Šárka Jirošová
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	Odbor finanční
Poplatek za odpady pro rok 2019
Zastupitelstvo města Železný Brod dne 17. 9. 2018 na svém zasedání schválilo výši místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Na základě rozúčtování nákladů za odpady za rok 2017 byl poplatek
ponechán ve výši 560 Kč za poplatníka a kalendářní rok.
Upozorňujeme, že splatnost poplatku je:
1. splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září
příslušného kalendářního roku
2. poplatek lze uhradit jednorázově nejpozději do 31. března příslušného kalendářního
roku
Objednání nové nebo výměnu poškozené popelnice vyřizuje na odboru životního
prostředí p. Miloš Pala, tel. č.: 483 333 924, e-mail: m.pala@zelbrod.cz.
V případě nevyvezení popelnice, nebo i jiného problému, žádáme občany o co nejrychlejší
informování. Těžko se zařizuje náprava za něco, co je časově vzdáleno. Svozová firma má
však právo nevyvézt popelnici, pokud v ní jsou odpady, které tam nepatří.
Jehličková Iveta

Dotace církvím v Železném Brodě pro rok 2018
Název organizace, spolku a účel poskytnuté dotace
výše dotace v Kč
Římskokatolická farnost děkanství Železný Brod
– Obnova varhan v kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodě
200 000,00
Ochranovský sbor při ČCE v Železném Brodě
– Dokončení opravy oplocení pozemku č. 573 u kaple Jednoty bratrské
49 511,00
Celkem
249 511,00

Dotace z programu podpory kultury a činnosti spolků
v Železném Brodě pro rok 2018		
Název organizace, spolku a účel poskytnuté dotace
výše dotace v Kč
BZOS, z. s. Bzí – XIII. Staromilská pouť ke kostelu Nejsvětější Trojice do Bzí
32 000,00
BZOS, z. s. Bzí – Fotografická dokumentace Bzí
10 400,00
BZOS, z. s. – XIII. Adventní koncert ve Bzí
6 400,00
ZO ČZS Jirkov – Údržba moštárny a klubovny ČSZ, výměna 4 ks oken
39 620,00
RNDr. Ludmila Infeldová – Svatojánská pouť
11 863,00
MS Jizera Žel. Brod – Ochrana zemědělských ploch před černou zvěří
– nákup 2 ks kazatelen a 2 ks přenosných posedů do honitby Žel. Brod
32 160,00
MS Jizera Žel. Brod – Ochrana zemědělských ploch před černou zvěří
34 864,00
TJ Sokol Železný Brod – Kulturní akce pro děti a mládež
14 700,00
Jiří Musílek – Železnobrodský Opea Air Fest 2018
17 800,00
Jiří Musílek – Benefice/Hard And Heavy Open Air Fest 2018
30 000,00
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Kamenický klub mádeže, z. s. – Oslava dětského dne
4 000,00
Kamenický klub mládeže, z. s. – Celoroční provoz KKM
7 500,00
Kamenický klub mládeže, z. s. – Činnost spolku KKM
6 000,00
Tenisový klub Železný Brod – Tenisový ples, 7. ročník
10 000,00
ZO ČZS Ž. Brod – Řez a roubování stromů
10 000,00
ZO ČZS Ž. Brod – Zlepšení technických a hygien. podmínek
8 000,00
ZO ČZS Železný Brod – Snadnější údržba ovocných stromů
3 184,00
ZO ČZS Jirkov – Údržba zařízení, provozní náklady
14 400,00
RC Andílek, z. s. – Orient Show VI.
4 800,00
RC Andílek, z. s. – Závody kočárků 2018
4 000,00
RC Andílek, z. s. – Tam, kde hudba pomáhá, léčí a přináší radost
3 000,00
T. J. Sokol Těpeře – Dětské kreativní dílničky
4 000,00
T. J. Sokol Těpeře – Dětský maškarní bál 2018
7 600,00
T. J. Sokol Těpeře – Rockfest Těpeře 2018
30 000,00
T. J. Sokol Těpeře – Kreativní dětské dílničky 2018
3 200,00
T. J. Sokol Těpeře – Pořadatelská trička pro T. J. Sokol Těpeře
4 008,00
Trávnice, z. s. – Zpátky v čase 2018
10 000,00
SDH Hrubá Horka – Oslava trvání 125 let SDH Hrubá Horka
10 000,00
Sportovní klub Jirkov, z. s. – Dětský bál a maškarní ples v Jirkově
3 000,00
TJ Sokol Hrubá Horka, z. s. – Dětské sportovní odpoledne a Vítání léta
7 600,00
TJ Sokol Hrubá Horka, z. s. – Dětský maškarní karneval a Čepeček
11 000,00
TJ Sokol Hrubá Horka, z. s. – Pořízení nových lavic
32 000,00
Studio Hamlet Železný Brod, z. s. – Pašijové hry
11 100,00
Studio Hamlet Železný Brod, z. s. – Milá máti, drahá dcero
10 000,00
MO Český rybářský svaz, z. s. – Rybářské závody na Staré vodě v Jesenném 10 000,00
SDH Horská Kamenice – Loučení s létem
12 000,00
T. J. Sokol Bzí – Vinný košt Bzí 2018
4 900,00
T. J. Sokol Bzí – Úhrada energií T. J. Sokol Bzí
20 000,00
T. J. Sokol Bzí – III. Bzovský divadelní podzim
6 080,00
T. J. Sokol Bzí – Rockové dušičky 2018
15 000,00
SDH Železný Brod – Malý Soptík – soutěž dětí MŠ Železného Brodu a okolÍ
10 000,00
RNDr. Martin Smola – Maturitní ples SUPŠS 2018
20 000,00
DS Tyl Železný Brod – Železnobrodské divadelní hry 2018
11 380,00
DS Tyl Železný Brod – Limonádový Joe
8 800,00
SZdPŽB – Zájezd seniorů:
1) Zelená Hora, Žďár nad Sázavou, 2) Jánské lázně – korunami stromů
17 424,00
Junák – český skaut, středisko Údolí Železný Brod, z. s.– Den her i pro veřejnost 3 000,00
FAKING BOOKINGS, z. s. – Faking Hard Music Fest 6
30 000,00
Marie Šírková – Aktivity pořádané MS ČCK – kulturní a společenské akce
11 310,00
TJ Chlístov, z. s. – Oprava střechy
35 000,00
Spolek Střevelná – Lavička na náves ve Střevelné
3 600,00
Hana Gromová – Zájezd seniorů – Liptovský Ján
10 000,00
celkem
673 068,00
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Dotace z programu podpory sociálních služeb
v Železném Brodě pro rok 2018
Název organizace, spolku a účel poskytnuté dotace
výše dotace v Kč
Most k naději, z. s. – Terénní program pro osoby ohrožené drogou
25 000,00
Centrum pro zdravotně postižené LB kraje, o. p. s.
– Komplex. odborná terénní a ambulant. pomoc ohroženým rodinám s dětmi
25 000,00
Fokus Turnov, z. s.
– Zajištění sociální služby Podpora samostatného bydlení v Železném Brodě
10 000,00
Hospic sv. Zdislavy, o. p. s. – Podpora činnosti Hospice sv. Zdislavy
15 000,00
Fokus semily, z. s. – Sociálně terapeutické dílny ve Fokusu
10 000,00
Fokus Semily, z. s. – Sociální rehabilitace ve Fokusu
10 000,00
Compitum, z. s. – Terénní SAS Compitum
15 000,00
Centrum LIRA, z.ú.
– Poskytování preventivní sociální služby raná péče ve městě Železný Brod
5 000,00
Služby sociální péče Tereza, přísp. org.
– Zkvalitnění služeb pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením
20 000,00
Compitum, z. s. – Terénní SAS Compitum
10 000,00
SZdPŽB, o. s.
– Nájem nebytových prostor a služeb s ním souvisejících v roce 2018
106 405,00
Celkem
251 405,00

Dotace z programu podpory sportovní činnosti
v Železném Brodě pro rok 2018
Název organizace, spolku a účel poskytnuté dotace
výše dotace v Kč
TJ Chlístov, z. s. – Příspěvek na sportovní činnost
10 131,50
HC Železný Brod – Úhrada provozních nákladů na sportovní činnost
17 150,00
Tenisový klub Železný Brod – Sportovní vybavení
26 075,00
Tenisový klub Železný Brod – Rekonstrukce oplocení kolem tenisových kurtů 308 674,00
Tenisový klub Železný Brod – Týmové dresy pro mládež a stavba haly
11 743,00
Tenisový klub Železný Brod – Tenisové kurty TK Železný Brod
37 000,00
T. J. Sokol Těpeře – Florbal v sokole Těpeře aneb nejen hokej a fotbal je sport
6 504,00
T. J. Sokol Těpeře – Dokoupení stolu na stolní tenis
4 200,00
T. J. Sokol Těpeře
– Jednotné sportovní oblečení pro děti s logem T. J. Sokol Těpeře
7 742,00
T. J. Sokol Těpeře
– Okresní přebor LHL – Lomnice nad Popelkou sezóna 2017/2018
11 200,00
T. J. Sokol Těpeře – 8. ročník závodu horských kol – Maratón a půlmaratón
7 000,00
T. J. Sokol Těpeře – Provozní náklady na činnost spolku na 1. pol. 2018
26 166,00
T. J. Sokol Těpeře – Opravy a úpravy dětského hřiště
5 180,00
T. J. Sokol Těpeře
– Okresní přebor LHL – Lomnice nad Popelkou (září – prosinec 2018)
4 900,00
T. J. Sokol Těpeře – Rekonstrukce vodovodní přípojky
81 100,00
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TJ Sokol Hrubá Horka
– Vymalování prostor soc. zařízení spec. protiplísňovým nátěrem
14 000,00
TJ Sokol Hrubá Horka
– Úhrada provozních nákladů (elektřina, voda) za rok 2018
20 000,00
TJ Sokol Hrubá Horka
– Pořízení nových mantinelů na kluziště na místo starých dožilých
15 000,00
SDH Těpeře – 7. ročník Bzovsko-Těpeřského poháru mladých hasičů
5 600,00
SDH Těpeře – Zimní příprava mladých hasičů
6 018,00
SDH Těpeře – Mistrovství České republiky mladých hasičů 2018 v Plzni
12 375,00
SDH Těpeře
– Pronájem prostorů pro překážky a celoroční činnost mladých hasičů
9 450,00
Sportovní klub Jirkov, z. s.
– Modernizace tenisového kurtu a multifunkčního hřiště v Jirkově
15 000,00
Lucie Smolová – Horolezecké závody dětí a rodičů, obměna starých chytů
4 652,00
HO Železný Brod, z. s. – Chyty pro lezeckou stěnu
9 444,00
HO Železný Brod, z. s. – Vrtací kladivo, jištění lezeckých cest
8 253,00
Jana Boučková – Postupové kolo Česko se hýbe ve školách plných zdraví
10 000,00
FSA Jany Boučkové z. s. – Celoroční činnost FSA Jany Boučkové, z. s.
126 000,00
T. J. Sokol Bzí – Nákup vybavení na floorbal
3 486,00
T. J. Sokol Bzí – Dětský den
3 150,00
T. J. Sokol Bzí – Dětská olympiáda
3 150,00
T. J. Sokol Bzí – Vánoční turnaje – floorbal a volejbal
4 200,00
TJ Sokol Železný Brod – Podpora celoroční činnost TJ Sokol Železný Brod
140 000,00
Klub Kanoistiky Ž. Brod z. s. – Stavební projekt loděnice a zázemí areálu Paraplíčko
48 471,50
FK Železný Brod, z. s. – Provoz a údržba fotbalového hřiště 2018
400 000,00
FK Železný Brod, z. s. – Činnost FK Železný brod, z. s.
395 000,00
SDH Hrubá Horka – Pořízení vybavení pro nově vytvořené družstvo dětí
10 000,00
Kamenický klub mládeže, z. s.
– Sportovní činnost KKM, speed badmintonový turnaj 2018
7 871,00
SSC Železný Brod – Memoriál Václava Vele – 10. ročník cyklistického závodu 19 461,00
SDH Jirkov – Sportovní činnost SDH Jirkov
12 549,00
Celkem
1 867 896,00

Městská policie Železný Brod
Informujeme
V měsíci lednu jsme zaznamenali celkem 364 událostí, k nimž bylo provedeno 87 právních
úkonů, pět z nich bylo vyřešeno příkazem na místě, 14 případů bylo řešeno ve spolupráci
s PČR a jeden případ byl předán k dořešení správnímu orgánu. Zbytek případů byl vyřešen
napomenutím nebo se jednalo o žádosti o pomoc, které nemají trestněprávní charakter.
Nejzajímavější události:
1. spolu z HZS asistovali u dopravní nehody, při níž vozidlo spadlo z komunikace až k břehu
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Kamenice, poskytli první pomoc a uzavřeli komunikaci a až do vyproštění vozidla odkláněli
dopravu
2. MP přijala žádost o pomoc od muže obávajícího se o život svého otce, který neotvíral, na
místě strážníci zjistili, že v domě leží bezvládný muž, po přivolání HZS bylo zjištěno, že muž
nejeví známky života a přivolaný lékař konstatoval smrt
3. RZS požádala MP a hasiče o spolupráci při transportu pacienta v ohrožení života z domu,
který se nachází v nepřístupném místě, pacienta se podařilo bezpečně transportovat do
sanity
4. z důvodu většího množství spadaných stromů na komunikace museli strážníci během
ledna dotčené komunikace na území našeho města uzavírat, naštěstí uzavírky netrvaly
dlouho a závadu ve sjízdnosti se vždy podařilo rychle odstranit
V lednu proběhla beseda občanů s velitelem MP, které se zúčastnili pouze čtyři lidé. Jelikož
o setkání v této podobě nebyl zájem, nabízíme možnost uskutečnit besedu pro spolky,
sdružení a organizace působící na území našeho města. Zájemci se mohou hlásit na e-mail:
p.hrinik@zelbrod.cz.
velitel MP sstr. Hriník Pavel
Kontakty na MP: e-mail: mestska.policie@zelbrod.cz, mob.: 602 646 188 – nepřetržitě

Turistické informační centrum Žb
Otevírací doba v zimním období: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin, so: 9–12 hodin.
Aktuálně probíhá předprodej vstupenek na všechna divadelní představení v Městském
divadle Železný Brod, na přímé přenosy MET opery do kina Jitřenka Semily: G. Donizetti:
Dcera pluku (2. 3.) a R. Wagner: Valkýra: 30. 3. Zajišťujeme také předprodej na koncerty:
Turbo (Bzí 16. 3.) a Katapult (16. 3.) a Harlej (6. 4.) do Bozkovské sokolovny.

Semínkovna
V loňském roce jsme se zapojili do zcela nového projektu Semínkovna, který je rozšířen po
celé České republice. Mile nás překvapilo, že i místní „zahradníky“ tento projekt nadchnul
a podělili se o semínka ze své úrody. Pro letošní jaro je tedy k dispozici opět nepřeberné
množství osiva – květin, zeleniny a bylinek. Přijďte si tedy zdarma vybrat tradiční i neobvyklá
semínka z naší Semínkovny. Krabice se semínky je přístupná vždy v otevírací dobu na TIC
Železný Brod. V případě dotazů kontaktujte V. Vebrovou na e-mailu: v.vebrova@zelbrod.cz.
Veronika Vebrová
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Turistické informační centrum Žb
Euroregion Tour 2019
V pátek 15. března bude naše „íčko“ prezentovat novinky na letní sezónu na 19. ročníku
veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2019 v Jablonci nad Nisou.

Zájezd na Muzejní noc
V pátek 17. května se od 19 hodin v Mladé Boleslavi otevřou brány muzeí a galerií.
Vstupné do muzeí (Škoda Muzeum, Letecké muzeum, Městský palác Templ, Muzeum
Mladoboleslavska, Galerie Pod Věží, Sbor českých bratří) je v rámci akce zdarma. Máte-li
zájem zažít muzejní noc, pojeďte s námi. Odjezd v pátek 17. 5. v 18.30 hodin od budovy
radnice, návrat cca kolem 23 hodin. Jízdné 200 Kč/osoba. Přihlášky v TIC Železný Brod
nejpozději do 31. března.

Podělte se s námi o vaše „Aprílové žertíky“
Apríl je označení pro první dubnový den a již od 16. století je spojen s různými žertíky
a drobnými zlomyslnostmi, např. u novinářů pak dovoluje tradice překročit rámec serióznosti
a vypustit tzv. kachnu. Předpokládá se, že svátek vznikl jako reakce na změnu ročního
období ze smutné zimy na veselejší jaro. Nejedná se sice o původní český svátek, ale přišel
do Česka ze zahraničí a rychle zde zdomácněl. První písemná zmínka v Česku apríl zmiňuje
v roce 1690 a zápis pochází od Bartoloměje Chrystellia z Prahy. V dřívějších dobách se obětí
žertíků stávali známí a příbuzní, kterým se posílaly nápady na nákupy neexistujících věcí,
jako např. ohýbák na cihly, bublinka do vodováhy, závit M0, apod. Aprílové žerty posledních
let se staly mnohem více sofistikované a často reagující na aktuální události daného období.
Milý čtenáři, podělte se s námi o nejvtipnější aprílový žertík, který se stal vám nebo
vašim přátelům a my nejvtipnější z nich otiskneme v dubnovém zpravodaji. Pište na
zpravodaj@zelbrod.cz.
Alena Matějková

městské divadlo
KDYŽ SE ZHASNE

středa 13. března od 19 hodin

Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice v zastoupení agentury
Nordproduction.
Trevor a Nina, Artur a Imelda dva manželské páry na neobyčejném vánočním večírku, který
se lehce promění v bitevní pole, na kterém budou „válčit“: Lukáš Langmajer, Ivo Šmoldas,
Michaela Kuklová a Miluška Bittnerová.
Vstupné 330 Kč
(předprodej probíhá v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz)
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městské divadlo
NOC NA KARLŠTEJNĚ

sobota 27. dubna od 19 hodin
Jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších českých muzikálů zachycuje slavné období české
historie – vládu Otce vlasti, císaře Karla IV. Hudební komedie vypráví pověst o údajném
zákazu pobytu žen na Karlštejně. Příběh, vycházející z divadelní hry Jaroslava Vrchlického,
proslavila především nesmrtelná hudba Karla Svobody, scénář napsal Zdeněk Podskalský,
který byl zároveň režisérem filmové verze.
Muzikál Noc na Karlštejně vznikl ve spolupráci Divadelního spolku J. K. Tyl a Pěveckého
sboru SDS (pod vedením spolku ZLOM) z Lomnice nad Popelkou, který se vám před časem
představil s hudebními pořady Z muzikálu do muzikálu. Režisérkou představení je Veronika
Sádková, hudební režie Pavel Hrdina.
Divadelní spolek J. K. TYL Lomnice nad Popelkou
ve spolupráci se ZLOM, z. s. uvádí muzikál Noc na
Karlštejně v licenci ProVox Music Publishing, s. r. o.
Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA,
divadelní, literární, audiovizuální agentura z. s.,
Krátkého 1, Praha 9.
Vstupné 110 Kč (předprodej probíhá v TIC Železný
Brod a na www.evstupenka.cz)

MIROSLAV DONUTIL – CESTOU NECESTOU
středa 29. května od 19 hodin

Skvělé historky, nové příběhy a zážitky doprovázené písněmi připomenou,
co vše se může přihodit na cestách. Vtipné komentáře, které mají nadhled
i osobitý humor a často se dotýkají Donutilových přátel či kolegů.
Vstupné 390 Kč
(předprodej probíhá v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz)
Není akce Města Železný Brod, jedná se o pronájem divadla.

V divadle v rámci jarní sezóny také uvedeme
2. 4. Koncert učitelů ZUŠ Železný Brod
10. 5. Swingový večer pod taktovkou Rudy Müllera s hostem Melody Rose Štěpána Růžičky
22. 5. Podvečer s dramaťákem pod vedením Milany Vilušinské
25. 5. Orient Show VII. – odpoledne plné nejen orientálních tanců v organizaci RC Andílek
Od června bude v divadle probíhat rozsáhlá rekonstrukce jevištní plochy, při které budou
zároveň vyměněny opony a výkryty a na kterou naváže výmalba sálu a divadelního zázemí.
Pokud se vše dobře podaří, začne podzimní sezóna již 14. 9. opět módní přehlídku Made
in Jablonec při Skleněném městečku. O průběhu rekonstrukce vás budeme průběžně
informovat. Na podzimní sezónu je objednána divadelní komedie S. Thiéry: Dva nahatý
chlapi (16. 12.) v hlavní roli s Martinem Zounarem a Martinem Krausem – předprodej bude
zahájen cca v měsíci říjnu.
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	Studio Hamlet Železný Brod
Pět let za námi
Železnobrodské divadlo malých forem Studio Hamlet vzniklo v dubnu 2014. Studio od
počátku vede Zdislava Bohuslavová, jednatelkou je Iva Chaloupková, patronem spolku je
herec Otmar Brancuzský. V současnosti má spolek sedmnáct členů. K nejaktivnějším patří
Alžběta Bezstarostová, Lucie Bariová, Květa Sehnoutková, Monika Hazdrová Schneiderová
a Jan Otokar Kulhánek.
Studio Hamlet každoročně pořádá únorovou postupovou přehlídku monologů, dialogů
a jednoaktovek s názvem Pohárek, Kandrdásek a Jednoaktovky Svazu českých divadelních
ochotníků (SČDO), v listopadu potom Noc divadel dále zabezpečuje setkání všech
ochotnických souborů Jizerské oblasti v Železném Brodě.
A čím to všechno začalo? Ještě pod hlavičkou DS Tylu Železný Brod byla uvedena
úspěšná komedie Na útěku, kde si Zdislava Bohuslavová zahrála po boku herečky Divadla
F. X. Šaldy Liberec Jany Hejret
Vojtkové. Potom tato komedie
„přešla“ do repertoáru Studia
Hamlet. Prvním „čistokrevným“
představením
Studia
Hamlet se stalo představení
Všechna sláva, polní tráva.
Následovaly
další
tituly,
o nichž si můžete přečíst třeba
na našich webových stránkách
www.studiohamlet.cz.
Děkovačka z našeho posledního představení
o Marii Terezii

MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
PĚTKA S HVĚZDIČKOU

termín: 30. 3.–21. 4., vernisáž v pátek 29. března od 17 hodin

Výstava k 5. výročí Studia Hamlet
Převážná část výstavy bude věnována fotodokumentaci z uvedených představení, doplněná
o fotografie z divadelních soustředění, posezení a zájezdů. Jednotliví členové se představí
na portrétních fotografiích. Chybět nebudou ani rekvizity a kostýmy z vybraných divadelních
titulů. A kdo bude mít chuť, může si pro zábavu vyplnit znalostní kvíz. Mnohé se povedlo,
mnohé se nepovedlo. O tom vše bude tato výstava, která nás provede prvními pěti lety
divadelního spolku. Výstavu při vernisáži zahájí u nás dobře známé hudební těleso My
Gospel. Těšíme se na vás.
Iva Chaloupková

17

MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
Otevírací doba v březnu: sobota–neděle: 13–16 hodin; v jiný termín a čas vám rádi výstavu
otevřeme na požádání v TIC Železný Brod. Vstupné: 20 Kč a 10 Kč.

JAROSLAV PRÁŠIL – POZDRAV BRODU

termín: 2.–24. března, vernisáž v pátek 1. 3. od 17 hodin

Sklář, malíř, grafik, textilní výtvarník a pedagog Jaroslav Prášil (*1946, Ústí nad Labem)
vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě (1960–1964)
a VŠUP v Praze (1964–1970, sklářské výtvarnictví) v ateliéru u profesora Stanislava
Libenského. Během studia v Praze zaujala Jaroslava Prášila řemeslná tvorba kolegyní
v ateliéru textilu a začal se věnovat paličkování a tradičním řemeslným technikám. Jeho
tvorba v sobě nese prvky nové figurace, minimalismu i lyrické abstrakce v kombinaci
s tradičním řemeslem. Hravou i pečlivou práci s barvou, či jemné a citlivé zacházení
s materiálem můžeme nalézat ve starších malbách, stejně jako v nejnovějších grafikách
a textilních špercích, které představí výstava Pozdrav Brodu. Jaroslav Prášil dlouhodobě
pedagogicky působí na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem, kde v roce 1994 založil ateliér Přírodní materiály.
Výstavou vás opět provede zábavná hra Galerijní RADOvánky. Hra je novinkou letošní
galerijní sezóny a jejím úkolem je umožnit prohlídku výstavy novým neotřelým způsobem,
při kterém navnímáte i detaily, které by vám při běžné prohlídce zůstaly skryty. Na každou
výstavu připravujeme Galerijní RADOvánky nové a za absolvování hry je vždy připravena
zajímavá maličkost na památku.

Brody v Brodě – fotosoutěž 2019
Fotostředisko Havlíčkův Brod ve spolupráci s městy Český Brod, Havlíčkův Brod, Uherský
Brod, Vyšší Brod a Železný Brod vyhlásí další ročník fotosoutěže Brody v Brodě v polovině
měsíce března. Více informací se dozvíte v dubnovém zpravodaji nebo na www.fotobrody.cz,
nicméně již nyní vyzýváme všechny fotografy amatérské i profesionální, aby se do soutěže
zapojili a své snímky z našeho města do soutěže přihlásili.
Lucie Chvalinová

Městské muzeum v Železném Brodě
Výzva k pamětníkům
Městské muzeum v Železném Brodě připravuje výstavu k 30. výročí listopadových událostí
roku 1989. Výstava bude mapovat především regionální dění. Rád bych touto cestou
požádal pamětníky, zda mají a chtěli by nám zapůjčit letáky, fotografie či další předměty
týkající se tohoto tématu. Můžete nás kontaktovat na tel. č.: 493 389 081, 777 797 852 nebo
na e-mailu: rericha@zelbrod.cz. Děkuji.
David Řeřicha
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Městské muzeum v Železném Brodě
Národopisná expozice, která se nachází v roubeném domě zvaném Běliště je v březnu
otevřena o víkendech v čase 9–12 a 13–16 hodin. Vstupné na výstavu Ivana Kantůrková –
Malby, kresby, Ex Libris je v rámci vstupného od muzea.

Velikonoční jarmark na Bělišti
Letošní jarmark bude v národopisné expozici Městského muzea probíhat od pátku 12.
do neděle 14. dubna. Návštěvníci se mohou těšit na jarní dekorace, kraslice, pomlázky,
řehtačky a další řemeslné zboží, na pohádku, předvádění řemesel a občerstvení s oblíbeným
Bělišťákem. Podrobnější informace o akci budou uvedeny v dubnovém zpravodaji.
Sklářská expozice zaměřená nejen na historii sklářské výroby na Železnobrodsku se
nachází v budově spořitelny na náměstí 3. května a v březnu je otevřena od pátku do neděle
v čase sobota – neděle v čase 9–12 a 13–16 hodin. Vstupné na výstavy je v rámci vstupného
od muzea.
Aktuální výstavy
1) Sklářské sympozium letní sklářská dílna 2018 – díla při sedmém ročníku LSD vytvořili
tito výtvarníci: Jitka Havlíčková, Kamila Parsi Žďárská, David Hanvald, David Mazanec
a Tomáš Rýdl
2) Nové přírůstky do sbírky skla – Výstava představuje výběr z téměř tří stovek předmětů,
které za posledních pět let přibyly do sbírky skla našeho muzea, mezi kterými jsou nejpočetněji
zastoupena díla žáků sklářské školy, sériově produkované výrobky Železnobrodského
skla, a také výsledky z proběhlých ročníků sklářského symposia Letní sklářská dílna.
Symposiální práce jsme do výstavy záměrně nevybrali, protože již mnohokrát vystaveny
byly a přednost dostaly předměty dosud neprezentované. Mimo výše zmíněných prací
žáků sklářské školy (broušené a hutně tvarované
sklo) a výrobků Železnobrodského skla, se jedná
i o předměty výjimečné a ojedinělé, často se
zajímavým původem. Například reprezentativní
váza, kterou u příležitosti výročí vzniku
Československé republiky navrhl Ladislav Přenosil
pro železnobrodskou firmu Františka Halamy.
Dalším unikátním předmětem je podmalba na skle
Zdeňka Juny vytvořená u příležitosti slavnostního
otevření budovy železnobrodské sklářské školy
v roce 1926. Na výstavě jsou zastoupeny i tradiční
železnobrodské figurky, ovšem v netradičním pojetí
podle návrhu turnovského malíře Dalibora Matouše.
A nechybějí ani zástupci královské disciplíny
zušlechťování skla – rytiny, na příkladech váz
loužnické firmy Františka Toma a železnobrodského
výrobce Rudolfa Hlouška.
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Městské muzeum v Železném Brodě
Rychtářské právo
Dalším předmětem z našeho muzea, které můžete vidět v národopisné expozici na Bělišti,
je rychtářské právo. Na úvod vysvětlím, kdo byl rychtář a co bylo rychtářské právo, též
nazývané Ferule.
Rychtář byl představeným městské či vesnické obce, obdoba dnešního starosty. Rychtář
na vsi mohl být do své funkce buď dosazen vrchností, anebo si jej obec mohla volit. Mohlo
se také jednat o pozici děděnou v jednom rodě. Mezi povinnosti a práva rychtáře patřilo
nižší soudnictví (rozhodoval např. sousedské spory), správní funkce, zastupoval obec
vůči okolí a často také byl reprezentantem vrchnosti a ručil jí za dodržování povinností
a příkazů, vybírání daní, poplatků a úroků. Rychtářský úřad byl čestný, což znamenalo,
že rychtář nebyl za výkon svého úřadu honorován. Vrchnost mu pouze poskytovala určité
výhody. Obvykle podíl na vybraných pokutách, odvedených dávkách, mohl vlastnit krčmu
nebo byla část jeho polností osvobozena od povinných berní. Postavení rychtářů bývalo
však málo záviděníhodným úřadem. Vrchnostenské úřady jim často ukládaly zásahy do
práv poddaných. Tak se rychtáři dostávali nezřídka do sporu s oběma stranami, v mnoha
případech se stali mluvčími a přirozenými vůdci poddaných v jejich sporech s vrchností, ba
i v selských rebeliích.
Ferule, též rychtářské právo byl symbol výkonu rychtářského práva. Jednalo se o předmět
tvarově podobný královskému žezlu (obvykle vyřezaný ze dřeva), kterým se projevovala
vůle rychtáře, případně starosty. Pokud rychtář vydal nějaké rozhodnutí nebo chtěl obeslat
nějakým vzkazem „svoji“ vesnici, tak vyslal poslíčka, kterému dal do ruky tuto feruli. Poslíček
oběhnul celou vesnici, dům od domu, kde ukázal feruli a předal vzkaz. Takto fungovalo
předávání zpráv a oznámení po vesnici ještě dříve, než byl zřízen obecní bubeník či později
rozhlas.
To naše, muzejní, je dlouhé něco málo přes půl metru, dřevěné, potažené kůží a pobité
cvoky a dráty. Podle evidence, kterou máme k dispozici, by mělo pocházet z vesnice Spálov
u Železného Brodu. Ale bylo opravdu ze Spálova? První písemná zmínka o Spálovu pochází
až z roku 1543, ale do roku 1934 byl Spálov jen osadou obce Bítouchov. Položme si proto
otázku, zda vůbec měl Spálov svého rychtáře anebo se ferule do něj jen „zatoulala“…?
Zkusím se k této otázce ještě v budoucnu vrátit.
David Řeřicha, pracovník muzea
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Zveme na řadu premiér i osvědčené divácké hity
Stalo se už skoro tradicí začínat každý měsíc projekcí filmu Bohemian Rhapsody. I jeho
páté (!) uvedení v našem kině totiž znamenalo obrovský divácký zájem – přišlo více než
80 platících diváků – a nedávalo by žádný smysl film již neuvádět. Jsem velmi zvědav, kdy
zájem o tento film opadne, ale zatím tomu nic nenasvědčuje... Ovšem nejen Bohemian
Rhapsody zaznamenává výraznou diváckou odezvu. V únoru jsme uvedli novou českou
komedii Ženy v běhu, kterou za první víkend od uvedení do kin shlédlo přesně 177 682
diváků, což je skutečně nebývalé číslo. Že se zrodil další
výjimečný divácký hit, je v tuto chvíli jasné, první uvedení
filmu v našem kině totiž znamenalo beznadějně vyprodaný
kinosál a foyer plné lidí, které jsme museli poslat domů…
A aby to nebylo líto dětským divákům, zopakujeme v prvním
březnovém víkendu i krásný animovaný snímek Jak vycvičit
Ženy v běhu
draka 3.
Březnový program ovšem nestojí jen na reprízách úspěšných snímků. Těšte se třeba na
premiéry hned tří českých filmů! Za všechny zmíním Skleněný pokoj, filmovou adaptaci
slavného románu britského spisovatele Simona Mawera, v němž se mísí dramatické události
20. století se zrodem ikonického architektonického skvostu – brněnské vily Tugendhat.
Fanoušci hororů budou mít příležitost zavítat do kina alespoň dvakrát a zejména snímek
My si rozhodně zaslouží jejich pozornost. Milovníci filmových úterků si na své přijdou snad
každý týden, osobně jsem asi nejvíc zvědav na snímek Kafarnaum. Příběh dvanáctiletého
chlapce, který zažaluje své rodiče za to, že mu dali život, byl nominován na řadu těch
nejprestižnějších filmových cen.
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.
David Pešek

další pozvánky ze žb a okolí
LIBUŠE PRAŽÁKOVÁ – ZAPOMENUTÉ PLÁNĚ
do 19. května, otevřeno: denně 9–17 hodin

Železný Brod, Muzeum a Galerie Detesk (náměstí 3. května 20)
Malířka a sochařka Libuše Pražáková (*1984 Jilemnice) svoje výtvarné nadání rozvíjela
postupně ve zlínské VOŠ a dále na katedře malby Ostravské univerzity v ateliéru
doc. Františka Kowolowského. V rámci ostravského studia strávila dva semestry na stáži
v Drážďanech. Žije a maluje ve svém ateliéru v Semilech.
Souborem velkoformátových maleb pro Galerii Detesk autorka navazuje na zkušenosti
z malířského dialogu, který vedla s vizuálním umělcem Svatoplukem Klimešem na téma
koně. Společný projekt „Příběh koně“ přinesl do díla mladé malířky nová témata, která
aktivně představuje a rozvíjí právě na výstavě Zapomenuté pláně.
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V galerii Detesk dále připravujeme výstavy těchto umělců:
23. 5.–29. 8. Jiří Salaba – Obrazy
1. 9.–24. 11. Jiří Tesař – Proměny rytého skla
28. 11.–20. 2. 2020 Dalibor Matouš – Obrazy-Grafiky-Objekty

PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH SKŘÍTKA STŘÍPKA
do 31. března

Období oblíbeného putování po stopách skřítka Střípka stále pokračuje. Připraveno je mnoho
doplňujících soutěží a rébusů, které vám pomohou najít dostatek stop, abyste doputovali až
k vítězství – skleněné postavičce skřítka Střípka. Pozor, nově můžete získat i nové tipy
postavičky skřítka Střípka. Při této železnobrodské hře se můžete seznámit se sklářským
řemeslem, vyzkoušet si na vlastní kůži činnost u kahanu, foukat sklo nebo navlékat korále.
Do akce jsou zapojeny: Městské muzeum v Železném Brodě, sklářská i národopisná
expozice, Muzeum a galerie Detesk s. r. o., SUPŠ sklářská, Minimuzeum skleněných
betlémů, Muzeum kočárků, hraček a betlémů, Městská galerie Vlastimila Rady, sklářské
firmy DT Glass s. r. o., MISAMO s. r. o., Glasstech, s. r. o., Hela-glass, sklářka Jana Šavrdová,
Sklářské studio Oliva a Beadworld – Skleněná bižuterie, a. s. Alšovice. Herní plán, který je
k dostání na TIC Železný Brod, můžete využít při putování po celý rok 2019. Více o akci na
ww.zeleznybrod.cz.
Pořádá IKS Železný Brod

PO STOPÁCH INKŮ – PERU A BOLÍVIE
pondělí 11. března od 18 hodin

KC Kino Železný Brod
Cestovatelská přednáška Ing. Václava Vebra nás „Po stopách Inků“ zavede do Peru a Bolívie.
Procestujeme nejvyspělejší civilizace na americkém kontinentu předkolumbovské doby,
Limu, Altiplano, jezero Titicaca, džungle Amazonie, geoobrazce v Nasce, Cusco a Machu
Picchu. Přijďte se pokochat krásnými fotografiemi a zažít neopakovatelné dobrodružství
s indiány.
Pořádá IKS Železný Brod
Vstupné 50 Kč
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Dubnové přednášky
KC Kino Železný Brod vždy od 18 hodin.
1. 4. Na koloběžce do Singapuru
Dobrodruh, cestovatel, vizionář a fotograf Marek Jelínek je první člověk na světě, kterému
se podařilo projet dva kontinenty na neuvěřitelné koloběžce. Vyprávět bude nejen o tom, co
se dá během cesty, která trvala sedm měsíců zažít, ale i o tom proč jel právě na koloběžce
a komu koloběžka pomohla.
15. 4. Vanuata – děti ráje
S cestovatelem Tomášem Kubešem se vypravíme na nejpřátelštější místo na světě, tropický
ráj s průzračným mořem a stále usměvavými obyvateli, na 15 zapomenutých ostrovů země
Vanuatu uprostřed Pacifiku.
29. 4. Všude žijí lidé
Se spisovatelkou a cestovatelkou Dankou Šárkovou si budeme povídat o putování do Asie
a Afriky (Tanzanie, Etiopie, Jihoafrická republika, Kambodža, Thajsko, Malajsie, Indie, SAE).
Beseda je o lidech, jejich zvycích, o tom co rádi jedí, jak žijí a jak se dokážou mile chovat
k cizím lidem. Beseda je také zaměřená na prezentaci knih a autorské čtení. Z posledních
dvou knih: Příběhy na lehátko (o Indii) a Ukradené dětství Kamily (román se odehrává
v Malajsii, Thajsku, Kambodži) předčítá autorka krátké ukázky.

KOSMECEUTIKA TIANDE

pondělí 18. března od 17 hodin

Železný Brod, obřadní místnost MěÚ „A“
Zveme na přednášku Viktora Typlta o blahodárných účincích tibetsko-čínské kosmeceutiky
Tiande, která pomáhá léčit různé zdravotní problémy, vrásky, akné, pigmentové skvrny a ...

ZABIJAČKOVÉ HODY

úterý 19. března od 12 do 18 hodin

Železný Brod, Malé náměstí
Firma Karmotera s. r. o. srdečně zvou všechny masožrouty, jedlíky a vyznavače kvalitního
jídla na Zabijačkové hody s kulturním programem. Akce proběhne za každého počasí.
Akci nepořádá Město Železný Brod

AKCE V KAVÁRNĚ CAFE COFIEL
Malé náměstí Železný Brod

úterý 5. března od 18 hodin
S Alenou Kortanovou se podíváme se na zajímavé události z našeho města a okolí
zaznamenané v kronikách z let 1949–1950.

středa 27. března od 18 hodin

Z Monologů spisovatele Milana Kundery bude číst Zdislava Bohuslavová.
Pořádá spolek Trávnice, z. s.
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PŘEDNÁŠKA No. 9 / MgA. TOMÁŠ RÝDL
čtvrtek 21. března od 17 hodin

Železný Brod, aula sklářské školy
Po mimořádně úspěšné únorové přednášce skláře Martina Janeckého, která se z kapacitních
důvodů uskutečnila v KC Kino, pokračuje cyklus studentských přednášek opět v přednáškovém
sále sklářské školy. V pořadí deváté přednášky o své tvorbě se ujme designér a pedagog
MgA. Tomáš Rýdl. Vstup zdarma.
Pár slov o přednášejícím
Tomáš Rýdl (*1982) studoval v letech 1997–2001 SUPŠ Jablonec nad Nisou, obor Rytectví
kovů. Pak ve studiu pokračoval (2001–2007) na VŠUP v Praze, v ateliéru Sklo v architektuře
– Prostorová tvorba u prof., akad. sochaře Mariana Karla.
Umělecká tvorba Tomáše Rýdla se opírá o konstruktivistickou a minimalistickou estetiku, těží
z výtvarné síly geometrické struktury. Návštěvníci městské galerie Vlastimila Rady se s jeho
tvorbou mohli seznámit při samostatné výstavě v roce 2016. V současné době pedagogicky
působí v oboru Produktového designu zdejší sklářské školy a jako designér studia Majatory.
za organizátory Lenka Holubcová, SUPŠS 3. ročník

100 LET REPUBLIKY – REFLEXE VZTAHU KATOLICKÉ CÍRKVE A STÁTU
čtvrtek 28. března od 18.15 hodin

Železný Brod, aula sklářské školy
Srdečně zveme na přednášku a besedu s Doc. PhDr. Tomášem Petráčkem, Ph.D., Th. D.
Po několika letech můžeme přednášejícího opět přivítat mezi námi. Teolog, kněz a církevní
historik vyučuje na UK v Praze a na Univerzitě v Hradci Králové, kde zároveň působí jako
vedoucí katedry Kulturních a náboženských studií. Jeho životopis a dílo jsou velice obsáhlé.
Mezi hlavní oblasti jeho vědeckého zájmu patří: Moderní církevní dějiny české i světové;
Teoretické problémy církevního dějepisectví; Otázky historické antropologie a transkulturní
komunikace.
Pořádá MS České křesťanské akademie – Český ráj

KATOLICKÝ POHLED NA NÁBOŽENSKOU PLURALITU
středa 3. dubna od 18.15 hodin

Železný Brod, aula sklářské školy
Srdečně zveme na setkání s členkou řeholního společenství Sester karmelitek sv. Terezie, která
vyučuje na Katolické teologické fakultě UK s paní ThLic. Mgr. Denisou Červenkovou, Th. D.
V roce 2010 obhájila disertační práci „De religione: jak se křesťanství stalo náboženstvím“.
Od roku 2007 spolupracuje s projektem „Živá knihovna“, což je organizace pro podporu
integrace menšin.
Pořádá MS České křesťanské akademie – Český ráj
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Měsíc knihy
Březen je tradičně vnímán jako měsíc knihy, čtení a čtenářů. V březnu
knihovny oceňují své největší čtenáře, letos je pozornost zaměřena na
mužský segment čtenářské obce, protože ze statistik vyplývá, že muži
čtou méně než ženy. V naší knihovně byl jako Mistr četby vyhodnocen
náš dlouholetý čtenář Milan Průša. Není to čtenář s nejvyšším počtem
výpůjček, protože si vybírá náročnou četbu z široké zájmové oblasti od výtvarného umění
(z titulu své profese sklářského výtvarníka) přes přírodní vědy po historii, sociologii a kvalitní
beletrii, ale jednoznačně je nejčastějším a nejpravidelnějším návštěvníkem knihovny –
v uplynulém roce jsme zaznamenali 94 návštěv. Zúčastnil se dokonce jako dědeček se svou
vnučkou dopoledního setkání v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života.
Zveme do knihovny (nejen) v březnu čtenáře všech kategorií a ujišťujeme, že přestože
2/3 naší čtenářské obce tvoří ženy, máme i v oblasti „mužské četby“ co nabídnout.
V pátek 15. března od 10 hodin zveme maminky
s nejmenšími dětmi (a samozřejmě i tatínky a dědečky)
na další setkání v rámci projektu Bookstart s lektorkou
Lenkou Hřibovou, tentokrát na téma národních říkadel
a písniček „Já mám koně“.
Z knižních novinek nabízíme
Walter Isaacson: Einstein – jeho život a vesmír –
životopis Alberta Einsteina doplněný o nové poznatky získané po zveřejnění jeho osobní
korespondence
Anthony Ryan: Oheň probuzení – fantasy román odehrávající se ve světě, kde je dračí
krev produktem, jenž poskytuje elitní vrstvě společnosti jejich zvláštní schopnosti
Lenka Holubičková: Hrobům v dáli: otisk první světové války na Železnobrodsku
– kniha s bohatou fotodokumentací mapuje pomníky padlých z první světové války na
Železnobrodsku a podává jmenný přehled padlých, zemřelých a nezvěstných
Václav Cílek: Ruka noci podaná – základy rodinné a krizové připravenosti – publikace
zaměřená na obyčejného člověka a obyčejnou rodinu radí, jak se zachovat a jak přežít
v krizových situacích
Knihovna je pro vás otevřená od úterý do pátku v čase 9–17.30 hodin.
Dana Hudíková a Irena Matoušová
Svět Knihy, s. r. o. v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou vyhlásil
pro žáky škol soutěž Paměť a vzpomínky aneb Skutečný příběh, který mě zaujal. Až do
29. března můžete napsat skutečný příběh, který jste slyšeli vyprávět ze vzpomínek někoho
z vašich blízkých či známých. Více na www.rostemesknihou.cz.
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
4. 3. Úřední den od 14 hodin
6. 3. Výroční členská schůze, která se bude konat v zasedací místnosti MěÚ Železný Brod
(budova „B“, 3. patro). Od 13.30 hodin bude zahájena registrace členů a výběr členského
poplatku 80 Kč, nezapomeňte si vzít členskou legitimaci. Těšíme se na vaši účast.
13. 3. Celodenní zájezd do Prahy do Národního muzea. Odjezd v 8 hodin od sokolovny,
pravděpodobný návrat kolem 17 hodin. Cena: členové 240 Kč, ostatní 260 Kč, vstupné do
muzea 170 Kč.
18. 3.	Ruční práce od 14 hodin
20. 3.	Klub ONKO – DIA od 14 hodin
Od 10. 3. se můžete hlásit u M. Minářové na dubnový zájezd na zámek Veltrusy.
Doplatek za Harkány se bude vybírat v pondělí 1. dubna od 14 do 15 hodin v klubovně na
Poříčí.
Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. Aktuální informace
sledujte ve vývěsce na tržnici.
za výbor Marcela Minářová
Kontakty: neslysici@post.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233,
M. Paldusová: 724 462 219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 480 018 774,
724 531 270, M. Flajšmanová: 721 861 515

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Termíny prázdnin v roce 2019
Prázdniny: jarní pro Liberecký kraj (4.–10. 3.) a velikonoční (18.–19. 4.).

Zápisy do mateřských a základních škol pro školní rok 2019/2020
Zápis do všech mateřských škol zřizovaných Městem Železný Brod, tj. do MŠ Na Vápence,
MŠ Slunečná a MŠ Stavbařů, proběhne ve čtvrtek 2. května v čase od 9 do 15 hodin.
Povinně se do MŠ zapisují děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou pátého roku věku
a dosud do mateřské školy nechodí.
Zápis do prvních tříd základních škol v Železném Brodě pro školní rok 2019/2020 se koná ve
dnech 9. a 10. dubna od 14 do 17 hodin. Zapisují se děti, které do 31. srpna 2019 dovrší
šestý rok věku a děti starší.

Žádost o příspěvek pro žáka/žákyni 3. ročníku ZŠ
Připomínáme rodičům žáků třetích tříd základních škol, že v souladu s usnesením Rady
města Železný Brod č. 15/14rm ze dne 15. 1. 2014 mohou žádat pro své dítě o finanční
podporu volnočasových aktivit a to ve výši 500 Kč / pololetí. Navštěvuje-li tedy vaše dítě
3. ročník základní školy, má bydliště v Železném Brodě a pravidelně navštěvuje volnočasové
aktivity, neváhejte využít této finanční podpory. Formulář k dostání na TIC Železný Brod.
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ZŠ Školní Železný Brod
Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
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 Základní školy
Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace, s předpokládaným nástupem ke dni
1. července 2019 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 pozdějších předpisů a znalost školských předpisů.
Příjem přihlášek osobně nebo poštou nejpozději do 29. března 2019 do 12 hodin na MěÚ
Železný Brod, odbor finanční, k rukám Mgr. Terezy Červenkové, na obálku napište: Konkurzškola-neotevírat. Více na:www.zeleznybrod.cz/uredni-deska/vyberova-rizeni.

U nás to taky žije!
Už od dob antiky se považovalo za dokonalé to, že se o sebe člověk staral nejen v oblasti
tělesné, ale i v oblasti duševní. Tento princip se nazývá kalokagathia a domníváme se, že
plně vystihuje snahy žáků i učitelů naší školy.
Úspěchy na poli sportu mají u nás již dlouholetou tradici, již nastolili naši (již bývalí) tělocvikáři
H. Fišerová a L. Chmelík. Pod jejich vedením si začali žáci ze Železného Brodu budovat
reputaci sportovních velikánů a jejich výkony přidělávaly vrásky nejedněm žákům nejen
z klasických, ale i ze sportovních škol v okolí.
Vedle sportovních soutěží se naše škola účastní i soutěží vědomostních. Není snad jeden
předmět, v němž by naši žáci nereprezentovali školu na okresních či krajských olympiádách.
Nejvýraznější úspěch slavíme v dějepisné olympiádě, ve které jsme např. v minulém roce
dosáhli pěkného umístění v okresním i krajském kole. Tento rok naši žáci obsadili místa
3., 5. a 8. v okresním kole a doufáme, že tomu bude nejinak i v krajském kole. Za zmínku
stojí, že první dvě místa náleží žákům jabloneckého gymnázia. Veliký podíl na tom má naše
paní učitelka Bisová, která své svěřence připravuje velice důkladně. Bodujeme i v ostatních
předmětech – v olympiádě v českém jazyce děvčata ukořistila 6. a 10. místo, v matematické
olympiádě je našimi žáky drženo několik příček v první desítce.
Dříve byly školy v rámci okresu hodnoceny podle toho, jaké výsledky v soutěžích
zaznamenávají. Ačkoliv se už v dnešní době školy takto nehodnotí, jsme rádi, že se o našich
žácích ví. Mnohokrát děkujeme všem rodičům, žákům a učitelům, kteří školu v tomto trendu
podporovali, podporují a podporovat budou.
Závěrem bychom vás chtěli srdečně pozvat na Den otevřených dveří, který se bude konat
20. března od 10 hodin. Kromě prohlídky školy a moderně zařízených učeben pro vás
máme připraveny i ukázkové vyučovací hodiny, při nichž můžete zavzpomínat na svá léta
strávená ve školních lavicích. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, že na ZŠ Školní to taky
žije. Těšíme se na vaši návštěvu.
Aleš Hnídek, ředitel školy
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Masopustní odpoledne s Mozaikou
Únor je měsíc masopustů, zábav a rozličných
veselic. Masopustní veselí patří k tradicím
našich předků a lidé si tohoto svátku užívají
opravdu naplno. I děti ze školní družiny si
masopustní svátek užily v úterý 5. února
v areálu SVČ Mozaiky v Železném Brodě.
Na sněhu si zasoutěžily v „jízdě na koni“,
házely bramborou do koše, stříhaly, lepily
a skládaly papírové proužky do řetězů,
hodem na kartony shazovaly pyramidu aj.
Nejvíce se děti těšily na opékání buřtíků
a mini trdelníků obalovaných ve skořici.
A protože je masopust symbolem legrace, zábavy, dovádění a dobrého jídla, splnilo
masopustní odpoledne naše očekávání. Děti se spokojené, plné dojmů a zážitků vracely zpět
do své školy a určitě budou na úterní odpoledne dlouho vzpomínat. Touto cestou děkujeme
všem pracovníkům z Mozaiky za pomoc při soutěžích a paní Evě Rydvalové ředitelce
SVČ Mozaika za pozvání, které jistě nebylo poslední.
za školní družinu Dana Maršinská, Jakub Hlubuček a Štěpánka Winterová

ZŠ Pelechovská Železný Brod
Den otevřených dveří
Srdečně zveme nejen budoucí prvňáčky a jejich rodiče, ale všechny, kteří se chtějí dozvědět,
jak to chodí v naší škole, v sobotu 23. března od 9 do 12.30 hodin na Den otevřených dveří.
Program
I. výukový blok:		
9–10.40 hodin – Ukázkové hodiny
II. přednáškový blok:
10.50–11.05 hodin – Prezentace školy,
			
prostor pro dotazy (společenská místnost)
			
11.05–11.30 hodin – Představení žáků
			
11.30–12.30 hodin – Oběd
Během celého dne se bude možno občerstvit v kavárně, zhlédnout fotografie ve videokavárně,
prohlédnout si výrobky dětí, učebnice, sešity, kroniky, práci v dílnách, vybavení tělocvičny aj.
Pro nejmenší bude připravena pohádková škola ve školní družině.
Každý, kdo má zájem přesvědčit se o kvalitách naší školní jídelny a nechce se mu v sobotu
doma vařit, může využít nabídky a do 20. března si objednat oběd u paní sekretářky či
vedení školy. Tuto možnost mají všichni, kteří Den otevřených dveří navštíví.
Velikonoční dílničky, při kterých si budete moci vytvořit krásné dekorace, proběhnou ve
čtvrtek 11. dubna od 15 hodin.
za kolektiv ZŠ Pelechovské se na viděnou těší Tomáš Hartl, zástupce ředitele
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Dětský den
Ve spolupráci s FK Železný Brod budeme v sobotu 1. 6. 2019 na fotbalovém hřišti v Železném
Brodě pořádat Dětský den. Tímto vyzýváme spolky, ale i firmy či osoby zapálené do práce
s dětmi, které se zde chtějí prezentovat a připravit pro děti stanoviště, aby se ozvaly na
mob.: 602 182 776 nebo na e-mail: hartl.tomas@zspelechovska.cz. Pojďte s námi připravit
dětem nezapomenutelný zážitek a strávit společně příjemné odpoledne.
Tomáš Hartl

MŠ Stavbařů Železný Brod
Zimní olympijské hry
Letošní zima přinesla bohatou sněhovou nadílku pro hry a pohybové aktivity dětí. V naší
školičce jsme se proto rozhodli využít těchto ideálních podmínek pro uspořádání zimních
her dětí i rodičů. Sportovní soutěžení jsme povýšili na Zimní olympijské hry. Děti poctivě
trénovaly a u rodičů jsme předpokládali přirozeně dobrou formu.
Sportovní odpoledne zahájil slavnostní nástup malých sportovců a předávání olympijského
ohně. Zpěvem hymny a slibem jsme vyjádřili vztah k pohybu a odhodlání soutěžit čestně
a s co nejlepšími sportovními výkony.
Pro účastníky bylo připraveno šest disciplín. V biatlonu všichni projevili běžeckou formu
i střelecké sebevědomí. Sáňkování vyžadovalo dobrou kondici rodičů, kteří mezi překážkami
vozili svoje závodníčky. Při hokeji byla potřebná vzájemná motivace pro skórování, ale
pomohla výhoda domácího prostředí, a tak vyhráli všichni. Pro severskou kombinaci
v našem podání jsme volili speciální blok přípravy, neboť šlo o slalomovou jízdu s bobem
a poté výstup na průlezku a skluz. I zdánlivě nesportovní disciplína „nakrm sněhuláka“ opět
vyžadovala vzájemnou spolupráci a střeleckou kondici. Rodiče připravovali střely-koule
a děti se jimi trefovaly do otvoru v břiše sněhuláka. Někdy se to neobešlo bez technických
chybiček, ale většinou se střílelo výborně. Dalším sportem byl snowboard. Zde slavili
úspěch všichni, kdo měli až do konce závodů dost sil. Mnohé děti projevily sportovní
geny nebo alespoň přirozenou radost z pohybu a pro rodiče bylo snad odpoledne, prožité
trochu netradičně, odpočinkem
a zábavou. Medaile, diplomy
a dárky budou připomenutím
tohoto sportovního setkání, pro
které určitě platí trochu upravené
heslo „vyhráli všichni, kteří se
zúčastnili“.
Helena Korecká, ředitelka MŠ
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Základní umělecká škola Železný Brod
Srdečně vás zveme na další Žákovské matiné, které se uskuteční v úterý 19. března od
17 hodin v obřadní síni (budova radnice „A“ – přízemí). Při malém školním koncertě pro
začínající i pro pokročilé žáky zprostředkujeme rodičům, příbuzným, známým, kamarádům,
ale i veřejnosti, co nového se malí umělci naučili a zvládli. Následující termíny žákovských
matiné pro letošní rok jsou: 16. 4. a 14. 5. 2019.
V obřadní síni se také uskuteční Tradiční koncert žáků paní učitelky Miloslavy Vacíkové
a pana učitele Jiřího Richtera, a to v pondělí 25. března od 16.30 hodin.
Dále se můžete těšit na tyto akce
2. 4.	Koncert učitelů ZUŠ
10. 5.	Swingový večer pod taktovkou Rudy Müllera
22. 5. Podvečer s Dramaťákem – oblíbené závěrečné představení žáků LDO
18. 6.	Závěrečný koncert žáků
25. 6.	Závěrečný sborový koncert
Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ Železný Brod
Aktuální informace na www.zus-zelbrod.cz a na tel. č.: 483 389 327, 608 782 712.

volnočasové aktivity
	Středisko volného času Mozaika
Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
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 Střediska volného
času Mozaika Železný Brod, příspěvková organizace, s předpokládaným nástupem ke dni
1. září 2019 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 pozdějších předpisů a znalost školských předpisů.
Příjem přihlášek osobně nebo poštou nejpozději do 29. března 2019 do 12 hodin na MěÚ
Železný Brod, odbor finanční, k rukám Mgr. Terezy Červenkové, na obálku napsat: KonkurzSVČ-neotevírat. Více na: www.zeleznybrod.cz/uredni-deska/vyberova-rizeni.
Akce na březen:
4.–8. 3. Jarní prázdniny s Mozaikou (výlety, vyrábění, hry a …) a Jarní prázdniny v Zásadě
(pětidenní lyžování) – nutné přihlášení do 1. 3.
29. 3.	Noc s Andersenem – návštěva knihovny a spaní v Mozaice
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Rodinné centrum Andílek
Na březen připravujeme
5. 3. od 16 hodin Voda a její vliv na zdraví aneb víte, jakou vodu pijete?
Přijďte si popovídat s odborníkem o vlivu vody na naše zdraví. Můžete si v lahvičce přinést
vodu z domova, kterou vám zdarma otestujeme.
12. 3. od 16 hodin Do nemocnice informovaně
Seminář s lektorkou Agnes Němečkovou o legislativě a právech pacientů, těhotenství
a zásahy do něj, porod domácí či ambulantní, hospitalizace s dítětem, pediatři, EBM –
medicína založená na důkazech, odpovědnost v nemocnici, kam se obrátit se stížností ad.
Vstupné: 180 Kč/osoba – přihlášky do 11. 3.
16. 3. od 9 hodin Víkendová hernička
Hry a zábava s Helčou, podávat se bude kvalitní a výborná káva.
17. 3. od 10 hodin O pláči děťátek
Workshop s Mirkou Valašíkovou věnovaný pláči našich dětí. Co je to vlastně pláč a proč
miminka používají zrovna tenhle uši a nervy drásající způsob, jak na sebe upozornit? Dozvíte
se, jak lépe porozumět pláči a chování dětí. Jak jim pomoci lépe je chápat, jak na „prdíky“,
a jak přestat při kojení „bojovat“. Cena: 550 Kč/osoba, při účasti páru – jeden 50 % sleva
19. 3. od 16 hodin Výroba jarních čepiček – workshop, při kterém si vyrobíte jarní čepičku
pro své dítě. Nutné přihlášení a zaplacení zálohy předem. Více info na plakátech a fb.
20. 3. od 16 hodin Klub samoživitelů – téma „Psychika“ – beseda se vztahovým poradcem
a psychologem, který odpoví na vaše dotazy a řekne něco málo o psychice, která je v době
rozvodu a v době kdy jste na vše sami, nejohroženější
21. 3. od 10 hodin Homeopatická detoxikace dětí při očkování – přednáška se zkušenou
homeopatkou Mirkou Slámovou z Jablonce nad Nisou. Vstupné: 60 Kč
23.–29. 3. Andílkovská osvěta aneb „Život s úzkostí“ – spousta z nás ji má, ale málokdo
o ní umí mluvit anebo jí léčit. Přijďte se inspirovat v týdenním cyklu besed, přednášek,
skupinových terapií – kompletní program na fb.
28. 3. od 10 hodin Laktační poradna – v rámci MIMI herničky se můžete poradit s laktační
poradkyní Martinou Peukerovou, pravidelně 1×/měsíc
30. 3. od 10 hodin Orient workshop pro dospělé – víkendové tančení s lektorkou Helčou
Simmovou (1×/měsíc)
Připomínáme, že na přednášky, besedy a workshopy je nutné se přihlásit předem
a vstup je zahrnutý v ceně dané aktivity. Není-li uvedeno jinak, je cena vždy
50 Kč/dospělí.
Herničky
Pozor až do 12. 3. jsou z důvodu školení zaměstnanců uzavřeny úterní herničky.
Páteční herničky si v čase 14 až 18 hodin můžete zpříjemnit výbornou kávou.
Více informací na www.centrum-andilek.cz, info@centrum-andilek.cz, h.simmova@
centrum-andilek.cz, 774 608 874 (SMS nebo volejte mezi 9–12 hodinou). Pro zaplacení
záloh č. účtu: 4309467379/0800 (Česká spořitelna, a. s.).
za RC Andílek Helena Simmová
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My Gospel Železný Brod
Jak to všechno bylo, aneb jak jsme přišli ke kapele My Gospel Band
Vše začalo vystoupením gospelového sboru My Gospel v kostele sv. Václava v Rovensku
pod Troskami. Já jako rodák z Rovenska – i když dnes ještě stále žijící v Hradci Králové
– jsem se dozvěděl o vystoupení My Gospel, a protože se mi gospelová muzika líbí, tak
jsem vystoupení navštívil. Vystoupení mě potěšilo jak po hudební stránce, tak po stránce
lidské, po tom co jsem si s některými členy mohl popovídat. Slovo dalo slovo, já jsem
využil pozvánky na následující zkoušku gospelu v Železném Brodě a dorazil jsem na ni.
Zanedlouho na to se uvnitř gospelu začalo mluvit o tom, že by bylo fajn nějaké koncerty
doplnit o hudební nástroje. Jelikož bylo před Vánoci, začal se vymýšlet vánoční program
a vzhledem k tomu, že v současnosti účinkuji v několika hudebních uskupeních, nabídnul
jsem naší milé sbormistryni Věře, že se pokusím z těchto uskupení oslovit členy a zjistit,
kdo by měl zájem zahrát se sborem vánoční program, který právě vznikal. Času nebylo
mnoho a upřímně řečeno jsem počítal, že k sobě seženu maximálně jednoho nebo dva
muzikanty. Ono přeci jen, každý toho má v osobním životě hodně a byla tam jistá překážka
se vzdáleností a dojížděním z Hradce Králové do Železného Brodu. Nicméně mi moji
milí kolegové z kapel nedali košem a podařilo se dát dohromady partu mých kamarádů
a velice dobrých muzikantů. Jmenovitě Anetu Hlouškovou, Anetu Glosovou (příčné flétny),
Karla Příhodu (kontrabas a basová kytara), Petra Náhlovského (akustická kytara, gusli),
Jakuba Matěchu (akustická kytara) a přispěl jsem svou maličkostí i já (akustická kytara).
Tím vzniklo „příležitostné“ uskupení My Gospel Band. Na přípravu vánočního programu bylo
poměrně málo času a značná vzdálenost, tím pádem minimum zkoušek se sborem, nám
komplikovala situaci. Nicméně jak jsem uvedl výše. Moji milí kolegové jsou velice dobří
muzikanti a tak jsme si s tím v rámci možností poradili… a jak, to se již dozvíte na nějakém
našem vystoupení nebo v dubnovém zpravodaji.
Tomáš Bláha, člen My Gospel

MS Český červený kříž Hrubá Horka
Ve spolupráci s cestovní kanceláří Scandia-Czech Tour v Jablonci nad Nisou pořádáme
v termínu 28. 6.–3. 7. 2019 šestidenní zájezd do Itálie – Toskánska. S cestovní kanceláří
máme velmi dobrou spolupráci. Zájemci, prosíme, hlaste se neprodleně na mob.: 775 295 931
nebo e-mail: Sirkova.Marie@seznam.cz. Navštívíme města Florencie, Pisa, Verona ad.,
podrobný program zájezdu zašleme všem, kteří budou mít zájem.
Marie Šírková

T. J. Sokol Těpeře
V pátek 8. března od 14 hodin a v sobotu 9. března od 12 hodin zveme do sokolovny v obci
Těpeře na výborné Vepřové hody. Zváni jsou všichni příznivci dobrého jídla a pití na jitrnice,
jelítka, tlačenky, ovar, škvarkovku a další „prasečí“ dobroty.
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	Sportovní centrum železný brod
Novinky letošního roku
Na začátku roku jsme dokončili úpravy ve sportovní hale, která během posledních třech let
prošla velkou proměnou. Kromě zateplení, výměny oken a nového vytápění jsme vyměnili
palubovku, světelnou tabuli, sedačky na tribuně a ochranné sítě. Nově byly nainstalovány
vestavěné skříně pod okny, které slouží jako nářaďovničky.
Velkou změnu čeká topný systém. Od konce dubna do konce července bude probíhat
výměna parovodního topení za horkovodní. Vznikne nová kotelna, díky které bude
v sokolovně, na malém sále, v salonku i na chodbách teplo po celý den včetně víkendů.
A díky, které také celoročně poteče teplá voda. Další velkou akcí bude zateplení fasády budovy,
kterému bude předcházet postupná výměna oken v celé sokolovně, výměna vchodových
dveří a střechy. Na tuto akci přispěje Ministerstvo životního prostředí a bude probíhat
částečně v letošním a částečně v následujícím roce. Jelikož nás trápí špatný stav šaten
a sociálek, necháme na jejich opravu zpracovat projektovou dokumentaci a budeme doufat,
že rekonstrukce proběhne příští rok. Nových sociálek se letos dočká alespoň restaurace.
V posledních měsících se rozvířila debata ohledně kluziště. Zastupitelé města odsouhlasili
peníze na pořízení nového kluziště s chladicím systémem, které by mělo vypadat stejně jako
to Semilské. Věříme, že první nadšenci si zabruslí již letos v prosinci.
Pokud máte pocit, že se vy nebo vaše děti málo hýbete, v tabulkách níže naleznete přehled
sportovních aktivit v našem centru.
Cvičení pro děti
Sportovní aktivita

den

čas

sál

pořadatel

Stolní tenis

pondělí

16–17

malý sál

TJ Sokol Železný Brod

Florbal elévové
+ přípravka

pondělí

17.30–19

hala

TJ Sokol Koberovy

Sportovní přípravka

úterý

16–17

malý sál

FSA Jany Boučkové

Sportovní aerobik

úterý

16–18

malý sál

FSA Jany Boučkové

Florbal mladší žáci

úterý

17.30–19

hala

TJ Sokol Koberovy

Volejbal 8–10 let

středa

16.30–18

hala

TJ Sokol Železný Brod

Děti na startu 4–9 let

čtvrtek

16–17

sokolovna

FSA Jany Boučkové

Sportovní přípravka

čtvrtek

17–18

sokolovna

FSA Jany Boučkové

Florbal mladší žáci
+ elévové

čtvrtek

17.30–19

hala

TJ Sokol Koberovy
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Cvičení pro dospělé
Sportovní aktivita

den

čas

sál

pořadatel

FitPainFree
– zdravotní cviky

pondělí

8.30–9.30

malý sál

FSA Jany Boučkové

Všestrannost

pondělí

19–20

malý sál

J. Žídková, Z. Jakubičková

Intervalový trénink

úterý

18–19

malý sál

FSA Jany Boučkové

FitPainFree
– zdravotní cviky

úterý

19–20

Body and Mind

středa

8.30–9.30

malý sál

FSA Jany Boučkové

Všestrannost

středa

18–19

malý sál

J. Žídková, Z. Jakubičková

Bodystyling

čtvrtek

18–19

malý sál

FSA Jany Boučkové

Zájemci mohou přihlásit sebe nebo své děti u vedoucích jednotlivých oddílů (FSA
J. Boučkové, mob.: 602 252 677, e-mail: bouckova@tfnet.cz; TJ Sokol Koberovy, e-mail:
florbal.mladez@email.cz)
Více info: Alena Antoszová, DiS, vedoucí Sportovního centra Železný Brod, mob.: 778 747 500,
e-mail: sportovni.centrum@zelbrod.cz.
Alena Antoszová, DiS

HOSPODA CUP 2019

sobota 9. března od 8.30 hodin

Městská hala Železný Brod
Pořadatelé Jan Tempel a Zděnek Hloušek vás opět po roce srdečně zvou na
12. ročník tradičního turnaje v sálové kopané. Prezentace účastníků proběhne v čase
8.00–8.25 hodin. Více o akci na fb/hospodacuphalovyfotbalovyturnaj. Přijďte si užít příjemné
sportovní dopoledne.

T. J. Sokol Bzí
V měsíci březnu vás srdečně zveme na naše kulturní akce, které pořádáme ve spolupráci
s BZOS:
sobota 2. 3. od 11 hodin Bzovský masopust – srocení masek u sokolovny, s sebou pohárky
na pití, hudební nástroj a dobrou náladu, občerstvení zajištěno; po skončení průvodu bude
posezení v sokolovně
sobota 9. 3. od 20 hodin Bzovský bál – k tanci a poslechu zahraje kapela Gemini, připravena
je zabijačková kuchyně a bohatá tombola, vstupné 100 Kč
sobota 16. 3. od 20 hodin Turbo – koncert legendární kapely, předkapela Dangar Six,
vstupné: 250 Kč (předprodej vstupenek probíhá v TIC Železný Brod)
sobota 6. 4 od 10 hodin Tradiční bzovské velikonoční trhy – prodej velikonočních
a jarních dekorací, výborná zabijačková kuchyně
Těšíme se na vás. Více o akcích na www.obec-bzi.cz nebo na mob.: 732 419 879.
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TJ Sokol Hrubá Horka
Srdečně vás v sobotu 23. března zveme na dvě tradiční akce do sokolovny na Hrubé Horce:
od 14 hodin Dětský maškarní karneval – sportovní a dovednostní hry, tanec, soutěže
masek; občerstvení zajištěno; vstupné 30 Kč / dospělí, děti zdarma.
od 20 hodin Tradiční čepeček – k poslechu a tanci zahraje plesová kapela Rytma,
občerstvení zajištěno v podobě dobrých horeckých specialit, půlnoční překvapení. Rezervace
vstupenek na mob.: 607 803 427, prodej v pátek 17. 3. od 18 do 20 hodin v sokolovně na
Hrubé Horce. V případě nevyzvednutí, budou vstupenky prodány.

Hokejový klub Železný Brod
Historie Železnobrodského hokeje
V roce 2018 uplynulo 90 let od začátků ledního hokeje v Železném Brodě. Padesát pět let
jeho historie bylo zpracováno v Almanachu z roku 1988 a v Almanachu z roku 2003 bylo
zachyceno 70 let činnosti. Bohužel pouze částečně a to z důvodu ztráty nebo zmizení dvou
kronik v 80. letech minulého století. Aktuálně se snažíme sepsat a upřesnit novými podněty
a fakty historii ledního hokeje v našem městě a moc by nám pomohlo, kdyby se původní
kroniky našly. Obracíme se na vás s prosbou – máte-li původní kroniky nebo víte, kde se
nacházejí – ozvěte se nám. Děkujeme.
Kieveg, mob.: 739 170 007

HÁDANKA
Zakroužkovaná písmena našlo a správně do slova Masopust složilo celkem 49 osob.
Váš veliký zájem nás velice těší, a proto jsme se vylosovali 3 výherce. Za správné znění
hádanky získal pan Minář dvě vstupenky a paní Paldusová a pan Rolf po jedné vstupence
na divadelní představení Když se zhasne. Gratulujeme. Březnové znění tajenky, které se
výjimečně skládá ze dvou slov, nám můžete posílat na e-mail: info@zelbrod.cz či telefonovat
na tel. č. 483 333 999 opět do 10. dne daného měsíce. Hrajeme o šestkrát jednu vstupenku
na divadlo „Noc na Karlštejně“ (27. 4.).
Znění březnové hádanky:

inzerce
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inzerce
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JAROSLAV PRÁŠIL
POZDRAV BRODU
Městská galerie Vlastimila Rady Železný Brod

2. – 24. 3. 2019
Výstavu zahájí
v pátek 1. 3. 2019 v 17 hodin
kurátorka Adéla Machová
Pozdrav I, suchá jehla, 2008

