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ÚVODní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
duben je měsícem, kdy je již jaro bezesporu v plném proudu. I přes časté aprílové počasí tráví
milovníci přírody a čerstvého vzduchu stále více času venku. Je jedno, jestli jsou to turisté,
zahrádkáři, sportovci, venkovní kutilové nebo třeba jen milovníci odpoledních procházek.
Určitě však můžeme mezi ně počítat také skautky a skauty.
Tato mezinárodní organizace má v celém světě vydobyto velmi dobré renomé. Za dlouhá
desetiletí své existence si ho zasloužila tím, jak připravuje mladou generaci nejenom přírodě
rozumět, ale také jak se v ní pohybovat s minimem civilizačních vymožeností, jak utužuje
fyzickou a psychickou odolnost svých členů, jak učí životu v kolektivu, ale také umět se
spolehnout sám na sebe, přijmout zásadní rozhodnutí. Našli bychom toho jistě ještě více,
co skautská organizace přináší jedinci a společnosti. Ostatně – o její nové popularitě svědčí
vzrůstající počet zájemců o členství.
Nejinak je tomu také v České republice a také v Železném Brodě. Historie skautingu
v našem městě je velmi bohatá. Jistě znáte ze svého okolí někoho, kdo byl skautem či
skautkou, připomeňme celostátně známou, politicky motivovanou a tragickou akci proti
železnobrodským skautům v Jizerských horách. Prakticky žádné oslavy výročí osvobození
našeho města nebo založení republiky se neobejdou bez přítomnosti skautů a skautek, je
snaha založit zde oddíl vodních skautů.
Ke své činnosti potřebuje skautská organizace klubovnu. Ta stávající dosluhuje, je čím dále
náročnější vyhovět současným stavebně-technickým nebo hygienickým předpisům. Vždyť
původně sloužila jako ubytovna pro stavbaře, chvíli tam také sídlila pečovatelská služba.
Skauti si prostě novou klubovnu zaslouží. Město proto po konzultacích se skauty nechalo
zpracovat architektonickou studii nové klubovny. Ta již prošla jednáním komise pro vzhled
města. Všechny reálné připomínky budou zapracovány v další etapě do samotného projektu
a následně bude přistoupeno k realizaci. Nejde jen o samotný objekt klubovny, je potřeba
upravit také její okolí nebo přístupovou cestu včetně mostku.
To vše je samozřejmě běh na dlouhou trať, kdy svou roli budou hrát také finance. Popřejme
však již teď železnobrodské skautské organizaci při příležitosti dubnového Mezinárodního
dne skautů a skautek jen to dobré do jejich vlastní činnosti a také víru a trpělivost s budováním
nové klubovny.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod z 5. zasedání
konaného dne 18. 2. 2019
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 5. schůze Rady města Železný Brod v doplněném znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 4. schůze Rady města Železný Brod konané
dne 28. 1. 2019
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č.1/2019/RM
schvaluje uzavření níže uvedených veřejnoprávních smluv mezi Městem Železný Brod
a 1) Městysem Zásada; 2) Obcí Pěnčín a 3) Obcí Loužnice 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 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
souhlasí s uzavřením smlouvy s p. Karlem Pítrem, IČO 86689169, na provedení
veřejnosprávních kontrol ve školách a školských zařízeních a v muzeu
souhlasí s ponecháním Mgr. Milana Hlubučka ve funkci ředitele ZŠ Pelechovská a souhlasí
s ukončením pracovního poměru Evy Rydvalové, DiS. v SVČ Mozaika Železný Brod ke dni
31. 8. 2019, a to na vlastní žádost a schvaluje vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky SVČ Mozaika Železný Brod a schvaluje vyhlášení konkurzu na
vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Školní a souhlasí se jmenováním Mgr. Terezy
Červenkové tajemníkem konkurzní komise
souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 5 000 Kč od p. Daniela Hrdličky pro
MŠ Stavbařů
souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 3 000 Kč od firmy Jiří Novotný Autoškola
& Autodoprava, IČO 10421874 pro ZŠ Pelechovská, dar bude použit na realizaci
Pelechovských her
souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě č. 24/56R/2018 se společností Pontex, spol. s r. o.,
IČO 40763439, kterou se mění cena za provedení díla a upravuje termín pro zhotovení
dokumentace; nová cena je 2 090 000 Kč bez DPH
souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci při realizaci stavební akce „Silnice II/288
Železný Brod“ (č. smlouvy OLP/242/2019) s LB krajem, IČO 70891508
schvaluje ceny roku 2018 pro rok 2019 u pronájmu pozemků dle seznamu předloženého
finančním odborem, a to s účinností od 1. 1. 2019
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Železný Brod,
IČO 00262633 a GasNet, s. r. o., IČO 27295567, na pozemky pč. 456, 716/1, 3269/1,
3269/14, 3282, 452/1, vše v k. ú. Ž. Brod
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v Jirkov čp. 75 pro konání akce Dětský den dne
23. 3. 2019, za cenu 360 Kč vč. DPH; akci pořádá Sportovní klub Jirkov, z. s., IČO 26598361
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi dotčenými na výše uvedené
souhlasí s přihlášením p. XY, nyní bytem nábřeží Obr. míru 580 k trvalému pobytu na adresu
Štefánikova 879, vše Železný Brod
neschvaluje přímé přidělení bytu
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radnice informuje
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
jmenuje předsedou Sportovní komise p. Jiřího Linku; předsedkyní Kulturně-společenské
komise p. Mgr. Evu Lédlovou; předsedou Hospodářské komise p. Vladimíra Kočího
a předsedkyní Komise pro vzhled města p. PaedDr. Miladu Motlíkovou
neschvaluje snížení nájmu za užívání nebytových prostor v čp. 494, Nádražní ul., Železný
Brod na 800 Kč/měsíc a trvá na původní výši nájemného

Dotace IROP
Město Železný Brod v roce 2018 opravilo, za finanční výpomoci Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP), chodníky. Koncem února radnice obdržela definitivní
vyúčtování o dotaci. Můžeme tedy potvrdit výši poskytnutých finančních prostředků
na projekt v Příčné ulici, kde celkové způsobilé výdaje činily pře 1,5 milionu Kč a dotace
dosáhla výše 95 %. Dále chodník v ul. Těpeřské směrem k poliklinice, jehož výstavba se
v celkových způsobilých výdajích vyšplhala na cca 1,2 mil. Kč a poskytnutá dotace byla
rovněž ve výši 95 % těchto výdajů. Město díky IROP ušetřilo téměř 2,7 mil. Kč, které bude
moci využít na další potřebné drobné investice.
Mgr. Martin Řehák, Odbor ÚP a RR

Městské dotační programy vyhlášeny
Zastupitelstvo města Železný Brod na svém 5. zasedání dne 18. 3. 2019 schválilo znění
následujících dotačních programů za účelem čerpání dotací z těchto programů: Program
podpory sociálních služeb v Železném Brodě na rok 2019, Program podpory sportu
a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2019 a Program podpory kultury, činnosti
spolků v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže
v Železném Brodě na rok 2019.
Znění jednotlivých programů včetně formuláře žádosti, formuláře veřejnoprávní smlouvy
a formuláře závěrečného vyúčtování přidělené dotace jsou na městských webových
stránkách (Občan-Dokumenty-Formuláře).
Současně upozorňujeme, že ve dnech 23. 4. – 6. 5. 2019 je 1. termín příjmu žádostí o dotaci
pro všechny vyhlášené programy. Žádosti se podávají přes podatelnu města. Jakékoliv
otázky spojené s touto problematikou je možno osobně, telefonicky nebo e-mailovou poštou
kdykoliv konzultovat s místostarostou města nebo vedoucí finančního odboru.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta města

Životní podmínky 2019 – výběrové šetření v domácnostech
Speciálně vyškolení tazatelé Českého statistického úřadu budou provádět až do 26. května
vlastní šetření životních podmínek v domácnostech.
Ing. Jana Hauserová, Krajská správa ČSÚ v Liberci
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Usnesení Rady města Železný Brod z 6. zasedání
konaného dne 11. 3. 2019
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 6. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 5. schůze Rady města Železný Brod konané
dne 18. 2. 2019
bere na vědomí výsledek inventarizace majetku Města Železný Brod za rok 2018
schvaluje účetní závěrky za rok 2018 (účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty,
přílohu) a hospodářský výsledek za rok 2018 těchto příspěvkových organizací: Bytový
podnik města Železného Brodu, IČO 64669033; ZŠ Pelechovská, IČO 70694982; ZŠ Školní,
IČO 70694974; MŠ Slunečná, IČO 70695016; MŠ Stavbařů, IČO 70694991; MŠ Na Vápence,
IČO 04624548; Městské muzeum v Železném Brodě, IČO 43257283; SVČ Mozaika,
IČO 75125439 a ZUŠ Železný Brod, IČO 75125412
schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací do fondů
dle přiloženého seznamu
schvaluje odpisový plán příspěvkových organizací zřizovaných Městem Železný Brod na
rok 2019
bere na vědomí přehled dotací poskytnutých Městem Železný Brod v roce 2018
schvaluje na návrh komise sportovní v Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti
v Žel. Brodě na rok 2019 v bodě g) a schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu města Železný
Brod (dále ZM) schválit znění Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Žel. Brodě
na rok 2019 s provedenými úpravami a schvaluje na návrh komise kulturně-společenské
v Programu podpory kultury, činnosti spolků a podpory organizací nabízejících volnočasové
aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2019 v bodech: k), l) a n) a schvaluje
a doporučuje ZM schválit znění Programu podpory kultury, činnosti spolků a podpory
organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2019
s provedenými úpravami a schvaluje a doporučuje ZM schválit znění Programu podpory
sociálních služeb v Železném Brodě na rok 2019
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s firmou COPIA Liberec s. r. o., IČO 25003534 na
pronájem stroje ECOSYS M5521cdn
schvaluje předfinancování projektu „Modernizace infrastruktury pro vzdělávání,
bezbariérovost v ZŠ Školní“, a to v případě přiznání dotace na projekt v 6. výzvě MAS Achát
- IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání
jmenuje za zřizovatele předsedou konkurzní komise pro posouzení uchazečů na obsazení
místa ředitele SVČ Mozaika Mgr. Františka Lufinku, člena za zřizovatele Mgr. Václava
Horáčka a další členy konkurzní komise dle předloženého návrhu
jmenuje za zřizovatele předsedou konkurzní komise pro posouzení uchazečů na obsazení
místa ředitele ZŠ Školní Mgr. Ivana Mališe, člena za zřizovatele p. Evu Dvořákovou a další
členy dle přiloženého návrhu
schvaluje Akční plán na rok 2019
bere na vědomí zápis Hospodářské komise ze dne 13. 2. 2019
bere na vědomí zápisy z 1. a 2. jednání Komise pro vzhled města
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radnice informuje
souhlasí s konáním motorkářské mše a spanilé jízdy dne 4. 5. 2019 na Malém náměstí
v Železném Brodě spojené se zahájením motorkářské sezóny klubu KUMPANI CZECH
LOUŽNICE
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu „Železný Brod – Nákup velkoobjemových
kontejnerů“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem ELKOPLAST CZ, s. r. o., za cenu
323 000 Kč bez DPH
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Sanace skalního svahu
masivu na p. č. 2516 v k. ú. Železný Brod“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem
VERTICO, s. r. o., IČO 27296148, nabídková cena bez DPH je 274 887 Kč
bere na vědomí uzavření příkazní smlouvy na technický a autorský dozor při rekonstrukci
topného systému v sokolovně v Železném Brodě se společností WARMNIS s. r. o.,
IČO 43224679, na částku maximálně 100 000 Kč bez DPH
schvaluje výsledky veřejných zakázek malého rozsahu na akce „Posuvné regály do
depozitáře městské knihovny Železný Brod“ za cenu 298 400 Kč bez DPH a „Pevné regály
do depozitáře městské knihovny Železný Brod“ za cenu 194 800,00 Kč bez DPH a na obě
schvaluje uzavření smlouvy se společností PROMAN s. r. o., IČO 62028774
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na „Městské divadlo Železný Brod
– rekonstrukce dolního jeviště“ a schvaluje uzavření smlouvy se společností SMART
TECHNIK a. s., IČO 25577999 za cenu 1 464 915 Kč bez DPH
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 194/64R/2018 uzavřené mezi Městem Železný
Brod, IČO 00262633 a Romanem Daníčkem, IČO 16390822, který upřesňuje konečnou
cenu díla
schvaluje provedení dodávky a montáže MUX 2-4 na objektech Bytového podniku
společností TELEUNO – Sdružení Uhrik-Novák, IČO 47279541 za cenu 61 350 Kč/objekt
schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemku pč. 729/1 v k. ú. Chlístov u Žel. Brodu
pro ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 ve smyslu: na dotčenou nemovitost umístit, zřídit,
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-12-4017212/VB/3,
mezi Městem Železný Brod a spol. ČEZ Distribuce, a. s., která je zastoupena spol. RYDVALELEKTRO s. r. o., IČO 25298194, na pozemek pč. 729/1 v k. ú. Chlístov u Žel. Brodu
schvaluje uzavření úplatného věcného břemene na části pozemku pč. 202 v k. ú. Žel.
Brod na dobu neurčitou ve smyslu služebnosti spočívající v: právu zřídit a provozovat
na budoucím služebném pozemku plynárenské zařízení, právu vstupovat a vjíždět na
budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení a schvaluje uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 9900102572_1/BVB mezi Městem Železný
Brod a firmou GasNet, s. r. o., IČO 27295567, která je zastoupena firmou GridServices, s. r. o.,
IČO 27935311, na pozemek pč. 202 v k. ú. Železný Brod
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4007763/
VB/1 mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a firmou ČEZ Distribuce, a. s.,
IČO 24729035, na pozemku pč. 1644/1 v k. ú. Železný Brod
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Železný Brod,

6

IČO 00262633, a GasNet, s. r. o., IČO 27295567, na pozemky pč. 3278, 542/2, 3284, 3274,
vše v k. ú. Železný Brod
schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemků pč. 244/1, 257/1, 289, 333/1, 381,
387, 390, 408, 431, 435, 439, 1216/2, 1226/1, 1227/1, 1257, 1301/1, 1309/1, 1309/2, 2640,
3243, 3244/1, 3245, 3247, 3248, 3249, 3250, 3252, 3253, 3254/1, 3256/1, 3259/1, 3283, vše
v k. ú. Žel. Brod pro ČEZ Distribuce, a. s., ve smyslu: na dotčenou nemovitost umístit, zřídit,
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 IE-12-4005620,
mezi Městem Železný Brod a spol. ČEZ Distribuce, a. s., která je zastoupena Ing. Jiřím
Kudrnáčem a Ing. Pavlem Šolcem, na výše uvedené pozemky vše v k. ú. Železný Brod
schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 6DHM170503 mezi Povodím Labe, IČO 70890005 a Městem Železný Brod
souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu Na Vápence 757, Železný Brod
bere na vědomí zprávu bytové komise ze dne 21. 2. 2019
schvaluje přidělení bytů v Žel. Brodě: č. 52 o vel. 1+1, Jiráskovo nábř. 715, nájemné 98 Kč/m2;
č. 32 o vel. 1+1, Jiráskovo nábř. 712, nájemné 95 Kč/m2; č. 47 o vel. 1+1, Vaněčkova 431,
nájemné 78 Kč/m2; č. 45 o vel. 1+2, Vaněčkova 408, nájemné 95 Kč/m2; č. 3 o vel. 1+2,
Jirkov 73, nájemné 63 Kč/m2; č. 1 o vel. 1+3, Husova 697, nájemné 72 Kč/m2 a neschvaluje
přidělení bytu č. 703 o vel. 1+1, Stavbařů 728, žádnému z přihlášených uchazečů
Veřejné zasedání zastupitelstva Města Železný Brod se koná 29. 4. a 10. 6. vždy od
16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ „B“ (3. patro).

Nová interaktivní mapa na webu města
Webové stránky města se rozšířily o novinku, která by měla uživatelům zpříjemnit a hlavně
zjednodušit prohlížení webu za účelem vyhledávání informací o investičních akcích města.
Mapa je k dispozici v klasickém i satelitním zobrazení a jsou v ní barevně znázorněny
realizované, probíhající a plánované investiční akce. Po kliknutí na jednotlivé akce se zobrazí
karta s podrobnými informacemi, fotodokumentací, nákresy, vizualizacemi apod. Průběžně
dochází k aktualizaci a rozšiřování obsahu mapy, která je plně responzivní, tudíž kompatibilní
s většinou běžných elektronických zařízení. Dále upozorňujeme na již zavedenou aplikaci
Hlášení závad, která umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém
v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet
na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas
reagovat a nahlášený problém vyřešit.
Martin Řehák, Odbor ÚP a RR

7

radnice informuje
	Odbor dopravy
Úřední hodiny pro registr vozidel a řidičů: po–st 8–17 hodin, út–čt 8–12 hodin
Apelujeme na vlastníky vozidel, aby byli velmi obezřetní při jejich prodeji. Stále se množí
případy, kdy majitel vozidla sepíše s kupujícím kupní smlouvu a dá mu ověřenou plnou
moc k jeho přepisu. Nový majitel však nedodrží zákonnou povinnost a do deseti pracovních
dnů se nedostaví na kterýkoliv registr vozidel a nepodá žádost o zápis změny vlastníka
a provozovatele silničního provozu – lidově řečeno – vozidlo na sebe nepřepíše. Pak si
„vesele“ jezdí a páchá přestupky. Původní majitel, který je spokojený, že vozidlo prodal,
ovšem netuší, že je v registru vozidel stále zapsán jako vlastník a provozovatel vozidla,
a najednou přichází nemilé rozčarování, když obdrží oznámení, že má zaplatit pokutu –
například za překročení nejvyšší dovolené rychlosti změřené stacionárním radarem, za to,
že vozidlo nemá platnou technickou prohlídku, a za mnoho dalších závažných přestupků,
které tzv. jdou za provozovatelem vozidla, který je dle zákona povinen zajistit, aby při užití
vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na
pozemních komunikacích.
Prosím, věnujte zvýšenou pozornost při prodeji vozidla na to, komu vůz prodáváte, důvěra se
v tomto případě mnohdy nevyplácí. Nejlepším řešením pro prodávajícího i kupujícího je varianta,
kdy oba společně dojdou přepsat vozidlo na registr vozidel (díky rozvolněné místní příslušnosti
můžete navštívit kterýkoliv registr vozidel). Pokud vám tato varianta nevyhovuje, raději si nechte
vy jako prodávající podepsat ověřenou plnou moc od kupujícího. Je přece ve vašem zájmu
mít jistotu, že jste se vozidla opravdu „zbavili“. Ať vám nezbydou pouze „oči pro pláč“ a „vítr
v peněžence“ kvůli placení pokut za provozování vozidla, které už třeba nikdy neuvidíte.
Mgr. Jiří Horušický, vedoucí Odboru dopravy

	Odbor životního prostředí
Sběrný dvůr Města Železný Brod je otevřen: po, st, pá: 9–18 hodin, út, pá: 9–14 hodin
a so 9–12 hodin. Více info: 722 036 373.

Sběr velkoobjemových odpadů
Ve sběrném dvoře se od poplatníků zapojených do systému odpadového hospodářství města
odebírají objemné komunální odpady v množství max. 50 kg na poplatníka a rok, přičemž
hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost
odpadů je zpoplatněna dle platného ceníku. Dále se od poplatníků 2× ročně zdarma odebírají
objemné komunální odpady katalogové číslo 200307 (jiné druhy jsou zpoplatněny). Jarní
termín je v pátek 12. 4. (9–18 hodin) a v sobotu 13. 4. (9–12 hodin). Odebírání odpadů
zdarma bude pouze od poplatníků (fyzických osob) zapojených do systému odpadového
hospodářství v Železném Brodě. Občané jiných obcí, právnické a fyzické osoby oprávněné
k podnikání vše zaplatí dle platného ceníku. Při odběru proběhne evidence množství
odpadu a osoby, který odpad odevzdává, žádáme proto občany o trpělivost při vyřizování
administrativních záležitostí, pokud se najednou dostaví více lidí.
Miloš Pala, Odpadové hospodářství Města Železný Brod
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Ukliďme svět, ukliďme Česko v Železném Brodě popáté
Letos v dubnu bude v České republice probíhat další ročník dobrovolnické úklidové akce,
kterou již není třeba blíže představovat, neboť se stala všeobecně známou a oblíbenou,
soudě podle počtu účastníků, který v minulém roce hravě přesáhl sto tisíc. Železný Brod
nebude stát stranou a letos se již popáté v řadě do úklidu zapojí.
Pokud vám záleží na vašem okolí, vadí vám černé skládky a nepořádek a chcete s tím něco
aktivně udělat, zapojte se jako dobrovolník. Každý, kdo přiloží ruku k dílu, je vítán. Vyberte
si lokalitu, kterou byste rádi uklidili, nahlaste ji místnímu koordinátorovi akce a vyzvedněte si
rukavice a pytle na nepořádek.
Hlavní úklidový den je stanoven na sobotu 13. dubna, ale do akce se můžete zapojit ve
dnech před i po tomto termínu. Pytle a rukavice si bude možné vyzvednout u koordinátora
akce na Odboru životního prostředí v budově „B“ MěÚ Žel. Brod od 25. března, kde bude
také v 9.30 hodin sraz dobrovolníků v hlavní úklidový den. Svoz a likvidaci sesbíraného
odpadu budou zajišťovat technické služby ve spolupráci s Městem Železný Brod. Uklizený
odpad shromážděte na viditelných místech, ke kterým se dá dojet autem, a nahlaste místo
koordinátorovi akce. Na vaši účast se těší místní koordinátor akce
Bc. Vítězslav Prchal
Kontakt:
MěÚ Železný Brod, Odbor životního prostředí, tel.: 483 333 984, e-mail: v.prchal@zelbrod.cz

	Odbor sociálních věcí
Dne 21. února proběhla v zasedací místnosti MěÚ v Železném Brodě beseda na téma
„O drogách otevřeně“. O drogové problematice na besedu přišli pohovořit terénní pracovníci
Jiří Stich a Olga Veselá z neziskové organizace Most k naději, z. s.

Beseda byla určena pro rodiče, pedagogické pracovníky a veřejnost. Celkem se besedy
zúčastnilo 10 lidí, kterým terénní pracovníci předali mnoho zajímavých informací. Byly
to informace založené na letité zkušenosti terénních pracovníků, týkající se práce nejen
s uživateli drog, ale i jejich rodiči, partnery či přáteli. Zkrátka všech, kterých se tento problém
dotýká.

9

radnice informuje
V úvodu sociální pracovníci představili organizaci Most k naději, podrobněji se pak věnovali
náplni terénních programů. Terénní pracovníci také hovořili o cílech protidrogové prevence,
jakými jsou motivování uživatelů drog k bezpečnějšímu chování a k pozitivní změně životního
stylu. Podávání informací o léčbě závislosti, ale také o bezpečném sexu, testování na infekční
choroby jako jsou HIV, syfilis a hepatitida typu C přímo v prostředí drogově závislých. Na
besedě se však účastníci dozvěděli i velice praktické věci, například jak se zachovat při nálezu
pohozené injekční stříkačky a na koho se lze obrátit. Terénní pracovníci také předali informace
pro rodiče, jakým způsobem je vhodné postupovat při podezření na užívání drog u dětí
v rodině. Dále informovali o rizicích spojených s užíváním pervitinu, marihuany, alkoholu
a dalších návykových látek.
Beseda byla velice zdařilá, věříme, že tou správnou cestou pro řešení společenských problémů
je otevřený dialog.
Pokud by chtěl někdo ze čtenářů využít bezplatné a anonymní služby Mostu k naději, stačí
pro bližší info navštívit www.mostknadeji.eu, Fcb/Most k naději – Terénní programy Liberecko
nebo přímo na mob.: 606 713 034.
Bc. Šárka Jirošová

	Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Vážení spoluobčané,
v minulých dnech či týdnech nám „samozvaný arborista“ začal na
sídlišti Vápenka v Železném Brodě upravovat stromy podél hlavní
silnice procházející sídlištěm. V minulém roce proběhla rozsáhlá
úprava zeleně na sídlišti, které jste si jistě všimli a arboristické
úpravy či ozdravné řezy na stromech provedla profesionální firma
v potřebném rozsahu. Počínání tohoto člověka je tedy naprosto
nepochopitelné, ale hlavně neoprávněné a trestné. Zásah byl ještě
bohužel proveden tak nešetrným způsobem, který stromům ublížil.
Pokud by se tyto neoprávněné aktivity opakovaly, prosíme občany,
aby kontaktovali městskou policii na čísle 602 646 188.
Děkujeme za spolupráci.
Petr Kadlec, OÚP a RR

Úprava korun Tilia Cordata na Jiráskově nábřeží
Skupina cca 10 lip malolistých byla v minulosti ořezána tzv. „na hlavu“ a zmíněný řez byl
několikrát opakován, čímž vznikly tzv. sekundární koruny. Aby mohly lípy nábřeží zdobit
ještě několik let, byl nutný poměrně pracný odborný zásah, při kterém byly zkráceny všechny
stávající vitální výhony na optimální délku a odstraněny všechny odumřelé části korun. Dále
byl odstraněn obrost kmene a báze. Ošetření lip provedla arboristická firma Ing. Miloslava
Wacha.
Petr Kadlec, OÚP a RR
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Turistické informační centrum Žb
Otevírací doba v dubnu: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin, so: 9–12 hodin. S ohledem na
školení zaměstnanců bude zavřeno ve čtvrtek 4. 4. 2019. Zavřeno bude také o velikonočních
svátcích, tedy v termínu 19.–22. 4. včetně a 1. 5. 2019 o státním svátku – Svátek práce.

Železnobrodský jarmark 2019
Z ouřadu purkmistrovského staroslavného města Železného Brodu se všem domácím
i cizím na vědomost dává, že se bude v našem městě v termínu 7.–9. června konat slavný
Železnobrodský jarmark.
V programu akce vystoupí: Krásná práce (rock Alšovice), Honza Bartoš s hity Michala
Davida, Revival 60´s (rock Železný Brod), dechová hudba Broďanka a Taneční a swingový
orchestr ZUŠ Železný Brod pod taktovkou Rudy Müllera, Řetízek ZUŠ Železný Brod, kapely
Ewa Farna Tribute Band, Waldovy Matušky, ABBA Revival, Hodiny (rock Praha) a Manianc
(punk Praha). Zazní hity zpěváků Sabiny Křovákové a Rudy Hancvencla a disco v podání
DJ Aleše Mastníka a Jardy Hořeního. Podrobný program a informace pro stánkaře budou
zveřejněny na webových stránkách města.

Sabina Křováková

Velikonoční náměstí
Železnobrodské náměstí se opět v termínu 5.–22. dubna oblékne do velikonočního
kabátu. Do výroby nejrůznějších vajíček a ozdob se zapojily: ZŠ Školní, ZŠ Pelechovská,
MŠ Na Vápence, MŠ Slunečná, MŠ Stavbařů, Skautské středisko Údolí, RC Andílek,
SVČ Mozaika, Základní umělecká škola, Spolek zdravotně postižených a Kamenický klub
mládeže a my jim tímto velice děkujeme. Stromy na náměstí budou ve svém velikonočním
převleku až do konce Velikonoc a je na vás, zvolit ten nejkrásnější z pohledu veřejnosti.
Hlasovací lístky, které jsou k mání na TIC Železný Brod i u vchodu do radnice, jsou součástí
velikonočního kvízu, který vás provede velikonočními zvyky. Vyplněné lístky vhazujte do
hlasovací schránky u vchodu do radnice. Sladkou velikonoční nadílkou budou odměněni
autoři nejkrásnějšího stromu. A zároveň vylosujeme z odevzdaných velikonočních kvízů tři
výherce. Hlasovat můžete až do 22. dubna.
Veronika Vébrová
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městské divadlo
NOC NA KARLŠTEJNĚ

sobota 27. dubna od 19 hodin
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. Režisérkou představení je
Veronika Sádková, hudební režie Pavel Hrdina.
Vstupné 110 Kč (předprodej probíhá v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz).

V městském divadle také uvedeme
2. 4. od 18 hodin Koncert učitelů ZUŠ Železný Brod
10. 5. od 18 hodin Swingový večer s hostem Rose Melody Štěpána Růžičky
22. 5. Podvečer s dramaťákem
25. 5. Orient show VI
29. 5. show Cestou necestou s Miroslavem Donutilem

MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
Otevírací doba v dubnu: úterý–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.

Informace pro zájemce o výstavu
Upozorňujeme všechny možné zájemce o vystavování v galerii v roce 2021 a v následujících
letech, aby vyplněné žádosti odevzdávali průběžně po celý rok na TIC Železný Brod. Žádosti
jsou k dostání v TIC Ž. Brod nebo na webových stránkách města v sekci – galerie. Výstavy
na rok 2020 jsou již naplánovány.

PĚTKA S HVĚZDIČKOU
do 21. 4.

Co děláme? Kdo jsme? Proč a jak jsme vznikli? Nejenom tyto otázky zodpoví výstava
k 5. výročí Studia Hamlet. Fotografická dokumentace je průřezem představení a dalších
divadelních akcí. Ukáže i něco ze zákulisního života, posezení a výletů. Jednotlivé členy
představí portrétní fotografie Věry Strouhalové a Petra Červy. Zdánlivou „plochost výstavy
rozbijí“ ukázky kostýmu a rekvizit z některých představení. Výstava není jenom o úspěších
divadla, ale mapuje i problémy, překážky a neúspěchy. Název Pětka s hvězdičkou má
evokovat nejen pět let existence našeho divadla, ale i pomyslnou školní známku, která
není standardní. Protože věřte, na našem divadle malých forem toho mnoho standartního
nenajdete.
Iva Chaloupková
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ – PRŮVODCE INTIMNÍM ŽIVOTEM ZVÍŘAT
termín: 27. 4.–23. 6. 2019

Výstava, která podává ucelený přehled o způsobech rozmnožování zvířat, nebude zahájena
vernisáží. V rámci výstavy budou uspořádány dvě tematické přednášky. Informaci
o nich zveřejníme na plakátech a webových stránkách.
Na výstavě se seznámíte s výhodami a nevýhodami jednotlivých rozmnožovacích strategií
a s důvody, které vedly k jejich vzniku. Jádrem výstavy jsou kvalitní fotografie a sbírkové
předměty doplněné rozsáhlým vysvětlujícím textem, který je založen na nejnovějších
vědeckých poznatcích. Vysoká je tedy jak informační, tak i estetická hodnota výstavy. Ale
aby to nebyla jen informační nuda, je výstava pojata zábavnou formou. Snad i vás zaujme
řada hravých prvků, které mají návštěvníka nejen pobavit, ale zároveň i poučit.
Třeba si můžete v části výstavy věnované námluvám u zvířat sestavit profil svého ideálního
partnera. Anebo si na interaktivní obrazovce vyzkoušet výběr partnera podle jeho tváře
s následujícím vysvětlením, jaké vlastnosti se na lidských tvářích mohou projevovat. Můžete
se zaposlouchat do různých zvířecích písní lásky, nebo můžete určovat, kdo z dvojice zvířat
je samec a kdo samice. Pasivnější návštěvníci mohou jen sledovat dvoření u ryb či životní
projevy brouků, hlemýžďů a strašilek. Další možností je vyfotit se v kůži lva a lvice nebo
zazávodit si s modely spermií o to, která oplodní vajíčko a zda se tedy narodí chlapeček
nebo holčička. Netradičně pojatá architektura výstavy ukryla řadu zvířat podobně jako
v přírodě a bude na vás, zda nakonec všechna z nich odhalíte. K dispozici pro interaktivní
prohlídku výstavy budou připraveny nejen pracovní listy, ale i oblíbené Galerijní RADOvánky.
Výstava je v majetku Vlastivědného muzea Olomouc.

Ohlédnutí za výstavou Salon VI
K letošnímu ročníku tohoto úspěšného výstavního počinu jsme obdrželi 81 přihlášek. Celkový
počet vystavujících je vyšší. K účasti se totiž přihlásily i umělecké skupiny, které čítají několik
tvůrců. Výsledkem byla výstava, která prezentovala bezmála sto autorů, kteří veřejnosti
představili na dvě stě uměleckých nebo uměleckořemeslných děl. K vidění byly jak kresby
a malby, tak i plastiky, šperky, keramika, tavené, ryté, broušené i foukané sklo, fotografie
a další výtvarné techniky. Výstavu navštívilo celkem 306 diváků, z toho 195 platících
a 111 zdarma (studentů, žáků i vystavujících). Během výstavy proběhla anketa o nejlepší
dílo, kterou vyhrála Jana Dědková se svými fotografiemi. Na druhém místě se umístila
Renata Šikolová s olejomalbami a třetí výherkyní byla Zdeňka Hušková st. s akvarely.
V anketě hlasovalo celkem 183 návštěvníků výstavy.
Lucie Chvalinová
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Městské muzeum v Železném Brodě
Pozvánka na besedu
Srdečně zveme na besedu s Mgr. Lenkou Holubičkovou, autorkou knihy Hrobům v dáli.
Otisk 1. světové války na Železnobrodsku. Beseda se uskuteční ve středu 24. dubna 2019
v 18 hodin v zasedací místnosti MěU Železný Brod (nám. 3. května 18, budova B, 3. patro).
Všichni jste srdečně vítáni.
Národopisná expozice, která se nachází v roubeném domě zvaném Běliště bude v dubnu
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
12.–14. dubna (otevřeno: 9–17 hodin)

V prostorech roubeného stavení si návštěvníci budou
moci vybrat z velkého množství řemeslných výrobků,
ke koupi budou především jarní dekorace, květiny,
řehtačky a klapačky, kraslice, pomlázky, perníčky atd.
Nebude chybět ani občerstvení s Bělišťákem, čerstvými
koláči, mazanci, jidáši a krajícem chleba namazaným
pomazánkou s jarními bylinkami. Výtvarnou dílnu pro
děti připraví SVČ Mozaika a tradičně se připojí místní
Spolek zdravotně postižených s výrobky ze své dílny.
Návštěvníci se mohou těšit na páteční vystoupení
swingového orchestru ZUŠ Železný Brod pod vedením
Rudy Müllera (od 16 hodin). V sobotu od 11 hodin bude
odehrána pohádka „O kočičce a pejskovi“ na motivy
Karla Čapka v režii Dariny Martinovské. Vystoupí
Hodkovické amatérské divadlo ve složení Hana
Filipová, Vladislav Kos a Karel Kyksa. RC Andílek si na víkend připravilo tvůrčí dílničky
a také Velikonočního zajíčka, se kterým se budou moci děti v neděli na Bělišti setkat a třeba
i vyfotit. Zajíček bude mít pro každé dítko, které mu zazpívá písničku, připravenou nadílku.
Program bude obohacen předváděním lidových řemesel – paličkováním, pletením pomlázek
a zdobením kraslic.

Rychtářské právo – doplnění k březnovému sbírkovému předmětu
Při osobní návštěvě Státního okresního archivu v Semilech jsem v Pamětní knize obce
Bítouchov – Spálov nalezl zmínku o prvním rychtáři Antonínovi Böhmovi, který vedl rychtářský
úřad v letech 1793–1814 a bydlel ve Spálově. Podle této pamětní knihy se rychtáři střídali
nepravidelně, pocházeli jak z Bítouchova, tak ze Spálova a šlo o spojenou rychtu obou obcí.
Rychtářské právo tak mohlo skutečně pocházet ze Spálova.
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Exotika ze Singapuru
Netypický sbírkový předmět z našeho depozitáře, který bych vám chtěl představit, je opiová
dýmka z dalekého Singapuru. Jak vypadá, k čemu sloužila a jak se do Železného Brodu
dostala?
Kovová dýmka je tvořena válcovitou, mírně se zužující trubičkou, která se stáčí kolmo
vzhůru a na níž je přisazena miska ve tvaru koflíku. Na dně misky je velmi malý kruhový
otvor. Dýmka je neúplná, chybí část mezi hlavičkou dýmky a náustkem, tzv. troubel. Dýmka
sloužila na kouření opia. Při kouření se vdechuje dým přímo ze surového opia, případně
ze směsi opia a hašiše nebo tabáku. Opium se získávalo z máku setého, ale jen z určitých
odrůd. Surové opium se nejčastěji používá jako základní surovina pro výrobu dalších drog.
Opium bylo rozšířené po celém světě. Světovým centrem kouření opia bylo na konci
19. a začátku 20. století americké San Francisco. Zde byste nalezli ta nejluxusnější doupata
a rovněž největší počet závislých lidí. Jen velmi málo doktorů tehdy varovalo před
nebezpečím, jaké užívání drog znamená. První zákon zakazující kouření opia byl přijat
právě v Kalifornii již v roce 1875. Spisovatel Charles Dickens tehdy popisoval Londýn jako
hlavní město této drogy. V Paříži se na konci 19. století nacházelo zhruba 1 200 opiových
doupat a jedním z nich měl být údajně i legendární klub Moulin Rouge. Opiu propadla řada
slavných osobností, včetně básníka Charlese Baudelaira, malíře Picassa či básníka a malíře
Jeana Cocteaua. V lednu 1912 podepsalo 12 států v Haagu Mezinárodní opiovou úmluvu,
podle níž bylo opium, s výjimkou medicínského použití, mezinárodně kontrolováno a tzv.
opiovými zákony v mnoha zemích zakázáno. V Severní Americe byl schválen opiový zákon
v roce 1914, ve Francii v roce 1916. Československo ho schválilo podpisem Versailleské
mírové smlouvy roku 1920, ale prováděcí zákon vyšel až o tři roky později.
A jak se dostala opiová dýmka ze Singapuru do Železného Brodu? Dýmku si přivezl
ruský legionář Stanislav Starý, který se narodil ve Velkých Hamrech a pracoval jako krejčí
v Železném Brodě. Po vypuknutí války nastoupil vojenskou službu a po pádu Přemyšle
v roce 1915 přešel do ruského zajetí. Vstoupil do československých legií a zúčastnil se
všech bojů na Vladivostocké frontě a později i bojů na Urale. Jako většina legionářů se i on
vracel domů trasou, která vedla kolem čínského pobřeží do Singapuru, přes Bengálský záliv
na Cejlon a poté Rudým mořem a Suezským průplavem do Terstu. A právě v Singapuru
si pravděpodobně koupil opiovou dýmku. Do osvobozené vlasti se vrátil v roce 1919. Byl
zakladatelem Železnobrodské jednoty Československé obce legionářské, kde postupně
působil ve funkcích předsedy, jednatele a pokladníka. Doma, v Železném Brodě, se vrátil
ke svému řemeslu. Bydlel ve
Vaněčkově ulici čp. 421. Jeho
dům byl vykoupen a zbourán
kvůli výstavbě panelových
domů.
David Řeřicha,
pracovník muzea
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
KC Kino zve na elegantní důchodkyni s brokovnicí
Přestože se v dubnovém programu ještě jednou vrátíme k diváckému hitu posledních měsíců
a zopakujeme komedii Ženy v běhu, kterou v našem kině při každé projekci shlédlo průměrně
skoro 130 diváků, aktuálně největší pozornost na sebe strhne pravděpodobně jiná filmová
komedie: Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem
všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. „Učitelky
v důchodu přece nestřílejí lidi,“ říká darebák. „Právě. Ale teď už si tím nikdo nebude jistý,“
odpoví mu paní, než odjistí zbraň... O volbě tématu režisér a scenárista filmu Radek Bajgar
(autor snímku Teorie tygra) říká: „Jak se tak poslední roky posouvají hranice arogance
a hrubosti, grázlové na všech úrovních cítí, že můžou fakt úplně všechno, protože veřejnost
to zas nějak zkousne. Normální lidi se přece nebrání. Hrozí však, že jednou to přeženou
a někdo se začne chovat jak ta naše učitelka. Ve filmu to může být vtipný, v realitě zcela jistě
nebude.” A k obsazení Ivy Janžurové do hlavní role dodává: „Scénář jsem psal jednoznačně
pro Ivu Janžurovou, bez ní bych do toho asi nešel. To, co ta postava zažije, je zároveň
tragický a přitom to vypadá srandovně. Divák musí jít s ní, všechno jí to věřit, rozumět jí
i v situaci, kdy dělá extrémní věci. Komedie by měla být o pravdě a bolesti. A v téhle křehké
poloze je prostě Iva Janžurová nedostižná.”
David Pešek

Další akce v KC Kino Železný Brod
NA KOLOBĚŽCE DO SINGAPURU
pondělí 1. dubna od 18 hodin

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.
Pořádá IKS Železný Brod, vstupné 50 Kč

VANUATA – DĚTI RÁJE

pondělí 15. dubna od 18 hodin

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.
Pořádá IKS Železný Brod, vstupné 50 Kč

SEVERNÍ BYZNYS JE KRUTEJ (powered by PechaKucha)
pátek 12. dubna od 19.45 hodin

Populární formát prezentací PechaKucha se vrací do Železného Brodu a i tentokrát to bude
speciální večer!
Spojili jsme síly s libereckým podnikatelským inkubátorem Lipo.ink a připravili program
věnovaný podnikavcům a jejich inspirativním příběhům. Že to bude o naleštěných lakýrkách
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a nažehlených košilích? Kdepak. Pustit se do byznysu totiž není žádná legrace a vedle úsilí
to vyžaduje výdrž, nápad i kreativitu. A je jedno, jestli zrovna budujete pivovar, stavíte robota,
nebo zachraňujete tradiční výrobu perličkových vánočních ozdob.
Kdo si tedy užije svých 20 × 20 sekund na pódiu? Namátkou – vizuální studio Stroy, pivovar
Volt, robot Matylda, studio Piršč, značky Petit Lulu, Rautis a další.
Vstupné 100 Kč v předprodeji v TIC Žel. Brod, na místě 120 Kč

VŠUDE ŽIJÍ LIDÉ

pondělí 29. dubna od 18 hodin
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.
Pořádá IKS Železný Brod, vstupné 50 Kč

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. F. 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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další pozvánky ze žb a okolí
PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH SKŘÍTKA STŘÍPKA
Nově můžete po skřítkových stopách putovat po celý rok. Herní plán byl rozšířen o 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
a Pavlína Čambalová, Sklářské studio Oliva a Beadworld – Skleněná bižuterie, a. s. Alšovice.
Herní plán je k dostání v TIC Železný Brod.
Více o akci na ww.zeleznybrod.cz
Pořádá IKS Železný Brod

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.
Několik dat z jejího CV:
– r. 2010 obhájila disertační práci „De religione: jak se křesťanství stalo náboženstvím“
– r. 2008 obhájila licenciátní práci „Křesťanství ve vztahu k ostatním náboženstvím v italské
katolické teologii posledního desetiletí“
– od r. 2007 spolupráce s projektem „Živá knihovna“ – organizace pro podporu integrace
menšin
– od r. 2005 v rámci pastorace vysokoškolských studentů v Praze koordinátor projektu
Koinonia a spolupráce se Studentským klubem Betánie
– v letech 2000–2005 teologická studia ve Veroně (Itálie), šestiletý cyklus teologických studií
ukončen závěrečnou zkouškou a písemnou prací Ex his fiunt christiani a spolupráce na
výchovně-vzdělávacích projektech Pastoračního centra pro univerzitní studenty ve Veroně
(Itálie)
– v letech 1996–1997 koordinace přednáškového cyklu ÚFAR FFUK ve spolupráci s ČKA
Španělská karmelitánská mystika a její filosofická interpretace
– v letech 1994–1997 spolupráce s Českou křesťanskou akademií (redaktorka a korektorka)
– v letech 1992–97 studium na FFUK, obor český jazyk a literaturu a od roku 1994
s mezioborovým doplňkem z religionistiky, studium ukončeno státní zkouškou
a interdisciplinární magisterskou prací Píseň svatého Jana od Kříže, rozbor textu a recepce
karmelitánské spirituality v českém prostředí v 18. století
– v letech 1992–94 studium na Pražské psychoterapeutické fakultě
Srdečně vás zveme a těšíme se na vaši účast.
Ing. arch. Martin Tomešek
Pořádá Místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj
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HVĚZDNÁ SETKÁNÍ s Julií Svěcenou
pondělí 8. dubna od 19 hodin

Železný Brod, budova radnice „A“ (obřadní síň)
Zcela nová jedinečná setkávání s osobnostmi kulturního
a veřejného života, kterým vás provede Marianna
Ehrenthal.
Prvním vzácným hostem, který přijal pozvání na moderovaný
večer, je slečna Julie Svěcená. Mladá česká houslistka,
která sbírá úspěchy na festivalech a hudebních scénách
celého světa. Po úspěšném zakončení studií v Anglii se
vrátila do Čech a začíná si zde budovat vlastní kariéru.
„Smích sice nedělá
Na housle začala Julie hrát ve čtyřech letech pod vedením
život lehčí, ale pomáhá,
prof. Hany Metelkové v Praze. V roce 2013 odmaturovala
aby byl lepší.“
na Pražské konzervatoři ve třídě renomované pedagožky
a komorní hráčky prof. Dany Vlachové a v roce 2015 absolvovala orchestrální akademii
London Symphony Orchestra. V létě roku 2018 završila postgraduální studia Master of Arts
a Advanced Diploma na londýnské Royal Academy of Music ve třídě prof. Rodneyho Frienda
MBE. V rámci pořadu vystoupí žáci ze ZUŠ Železný Brod.
Vstupné 190 Kč
Část výtěžku ze vstupného bude věnována na projekt „Verunčino světýlko“.

HRÁTKY S PAMĚTÍ

úterý 16. dubna od 10 hodin

Železný Brod, Dům s pečovatelskou službou (ul. Obránců míru)
Sociálně-aktivizační služba pro seniory aneb trénink paměti s lektorem Zdeňkem Chourou,
pracovníkem v sociálních službách a členem České alzheimerovské společnosti. Dobrou
náladu a tužku s sebou.
Vstupné 15 Kč

Hrátky s pamětí pro všechny
I v letošním roce pokračují v našem městě „Hrátky s pamětí“, kde se schází nejen lidé
z pečovatelského domu a ostatní „Broďáci“, ale rádi i zavítají přespolní. Velmi oceňuji
skupinu, která se schází pravidelně. Vážím si jejich snahy a motivace, s jakou přistupují
k daným tématům. Je příjemné pozorovat, jak se snaží a jak s chutí a vervou pracují! Dobrá
nálada je nedílnou součástí našich setkání a radost ze setkání je přidaným bonusem.
Cílem setkání v Železném Brodě i v okolních obcích, je možností setkat se a vzájemně se
doplňovat a k tomu ještě pracovat se svou pamětí. Díky za krásná setkání! Děkuji za skvělou
spolupráci pracovníkům na MěÚ Železný Brod (odbor sociálních věcí a TIC Železný Brod)
a pečovatelské služby. Nemohu opomenout podporu Města Železný Brod, která myslí na
své seniory, bez toho by byl projekt poloviční. Srdečně vás všechny zvu na další setkání,
která budou: 21. 5., 18. 6., 16. 7., 20. 8., 17. 9., 15. 10., 19. 11. a 10. 12. 2019.
Nebojte se přijít a pracovat se svou pamětí. Těším se na další příjemná setkávání.
Zdeněk Choura, lektor
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další pozvánky ze žb a okolí
KOBEROVSKÉ ŠLÁPOTY

sobota 20. dubna, start 8–10 hodin

Koberovy
43. ročník turistického pochodu v okolí obci Koberovy. Trasy 15; 13,5; a 10 km (kočárková).
Startovné děti 10 Kč a dospělí 20 Kč
Pořádá TJ Sokol Koberovy, z. s.

VELIkONOČNÍ DISCO PÁRTY
pátek 19. dubna od 20 hodin

Železný Brod, restaurace U Zvonice (ul. nábřeží Obránců míru)
Srdečně zveme na velikonoční párty s DJ Alešem Mastníkem a Jardou Hořením. Mixovat
a pouštět se budou hity z 80. a 90. let.

VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ NA POUŠTI
neděle 21. dubna od 10 hodin

Železný Brod, kostelík Na Poušti
Srdečně zveme na další velikonoční setkání – rodinná bohoslužba se sborovým zpěvem,
vystoupením dětí a inspirativním poselstvím. Přijďte si poslechnout radostnou zvěst
Velikonoc o naději pro všechny lidi! Možno spojit s výletem, či procházkou v krásné jarní
přírodě.
Pán byl opravdu vzkříšen…! (Evangelium Lukáše 24,34)
Michal Koťátko
Pořádá Křesťanské společenství Turnov

KRAJEM ČESKÝCH SKLÁŘŮ
sobota 27. dubna

Alšovice
XLV. ročník dálkového a turistického pochodu
Program: pátek 26. dubna – ubytování, občerstvení, výčep
sobota 27. dubna
Pořádá Tělocvičná jednota Sokol Alšovice, Turistický oddíl
• prezentace účastníků v sokolovně Alšovice
• start na trasy: (startovné 30 Kč, 15 Kč jen trasa 6 km) v 6–8 hodin – 50 km pěší;
v 6–10 hodin – 50 km cyklo (odlišná od pěší); v 7–10 hodin – 6 km, 11 km, 13 km, 28 km
• večerní posezení a hudba u sokolovny
Stravování: po celou dobu pochodu je zajištěno občerstvení – kuchyně, udírna a výčep
v sokolovně Alšovice, dále na vybraných kontrolách drobné občerstvení.
Další informace: J. Pulíček (723 063 442, 483 368 402), D. Pulíčková (483 368 400),
L. Havlíčková (776 490 971), e-mail: pulicek@volny.cz, www.dosokola.cz. Těšíme se na
vaši účast.
Pořádá Tělocvičná jednota Sokol Alšovice, Turistický oddíl
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
sobota 27. dubna

Srdečně zveme na závody v revíru Stará voda v lovu na jeden prut. Začátek závodů je
v 7.30 hodin.
Pořádá MO ČRS Železný Brod
Rybářské závody se uskuteční také 27. dubna na rybníku Kulaťák na Malé Skále. Start je
zde již v 6 hodin. Závody dětí budou na Kulaťáku probíhat v neděli 28. dubna od 8 hodin.

ŽELEZNOBRODSKÉ ČARODĚJNICE
úterý 30. dubna od 18 hodin

Železný Brod, Malé náměstí – hasičské hřiště
Program:
18 hodin: z Malého náměstí vyjde světélkový průvod za doprovodu kapely Lehotaj (lampiony
s sebou)
18.30 hodin: na hasičském hřišti výtvarné dílničky a soutěže s DJ Kubesh a Petrajs MC
20.15 hodin: podpálení vatry
Pořádá RC Andílek, Faking Booking, SDH Železný Brod
s finanční podporou Města Železný Brod.
Čarodejnice budou také upáleny v obci Jirkov (19.30 hodin za hasičárnou) a ve Bzí
(20 hodin na lesním hřišti).

POUŤ SV. JOSEFA NA KRÁSNÉ
středa 1. května od 9.15 hodin

Krásná
V programu vystoupí:
smyčcový soubor Vivace ZUŠ Železný Brod pod vedením Mgr. Vitákové, Huntířovský
smíšený pěvecký sbor pod vedením Mgr. Paldusové, Collegium musicum Zittau – Felix
Weickelt, folklórní soubor Nisanka a Malá Nisanka z Jablonce nad Nisou, LD Čmukaři Turnov,
smíšený pěvecký sbor Janáček a další. Podrobný program bude uveden na plakátech.
pořadatelé: Obec Pěnčín, Římskokatolická farnost Krásná, Matice děkanství
železnobrodského – podporováno LK z programu Podpora místní agendy 21, Armillarie,
Výletní areál Pěnčín

AKCE SKLENĚNÁ BIŽUTERIE, a. s.

pátek 19. dubna (12–16 hodin) a sobota 20. dubna (10–16 hodin)
Velký pátek aneb hledání pokladů a velikonoční tvoření

sobota 27. dubna (10–16 hodin)

Jarní tvoření
Lepení skleněných kamínků na dřevěnou předlohu s jarní tématikou, drobný dárek pro
každého návštěvníka.
Více o akcích na www.beadgame.cz
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další pozvánky ze žb a okolí
KVĚTNOVÉ OSLAVY

pátek 3. května od 18 hodin

Železný Brod, hřbitov – stavidla
V rámci květnových oslav budou na železnobrodském hřbitově položeny květiny ke hrobům
padlých v 1. a 2. světové válce. Pietní akce za doprovodu dechové hudby Broďanka se
uskuteční v 18 hodin. Průvodem poté sejdeme na tržnici, kde bude nejen hrát hudba, ale
probíhat i stánkový prodej až do setmění. Ve 21.30 hodin budou oslavy zakončeny tradičním
ohňostrojem na stavidlech.
Akci pořádá Město Železný Brod

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Z knižních novinek pro dospělé nabízíme
Jonas Jonasson: Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět – Přesně před
rokem utekl stoletý Alan Karlsson z domova důchodců a teď si se svým přítelem Juliem
užívá života na Bali. Tedy až do chvíle, než se při oslavě narozenin ocitnou s horkovzdušným
balónem na širém moři. A když je zachrání severokorejská loď, pašující uran, je jasné, že
několik významných politiků bude mít znovu plné ruce práce.
Taylor Adams: Na dostřel – Další kniha mistra příběhů o mezních situacích, napínavých
a dramatických až do překvapivého závěru. Mladí manželé projíždějí Mohavskou pouští.
Nečekaně se jim porouchá auto a oni uvíznou uprostřed pustiny, bez vody, mobilního
signálu a jakékoli šance na záchranu. Z více jak kilometrové vzdálenosti je drží na mušce
chladnokrevný odstřelovač.
Bernard Minier: Sestry – Kriminalista Martin Servaz se po pětadvaceti letech vrací ke
svému prvnímu případu a hledá souvislost se současnou vraždou. Pátý díl francouzské
bestsellerové krimi série.
Conn Iggulden: Válka růží III. Dynastie – Je zima roku 1461 a válka mezi Lancastery
a Yorky pokračuje. Třetí díl výpravné ságy o nejkrvavějším konfliktu anglické historie.

Novinky pro děti
Klára Smolíková: Knihožrouti – Tajný čtenářský spolek – Třeťáci Aleš a Zorka jsou
v knihovně pečení vaření, vlastně jim jedna knihovna ani nestačí. Jenže se zdá, že v okolí
se potulují záškodníci, kteří vyhlásili knihám válku. Pomohou kamarádům v nebezpečném
pátrání knihožrouti?
Karolína Medková – Katarína Gasko: Svět je nej – Naše planeta je plná pozoruhodných
míst. Vypravte se na zábavnou poznávací výpravu s kamarády Danielem a Šimonem, jejich
labradorem Ludvíkem a prastarým kouzelným atlasem světa!
Jarmila Marešová: Veverka a myška v Praze – Veverka s Myškou jsou zvědavé kamarádky.
Vydaly se za babičkou do Prahy a krásy města objevují s cestovní kanceláří pana Havrana.
V barevném komiksu se stane z poznávání dějin úžasné dobrodružství a velká legrace.
Knihovna je pro vás otevřená od úterý do pátku v čase 9–17.30 hodin.
Dana Hudíková a Irena Matoušová
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
1. 4.
Úřední den od 14 hodin.
10. 4.
Celodenní zájezd na zámek Veltrusy a horu Říp. Cena zájezdu: 240 Kč a 260 Kč.
	Odjezd v 7 hodin od sokolovny v Žel. Brodě. Vstupné: senioři nad 65 let a ZTP
70 Kč, ostatní 100 Kč.
12.–14. 4. Velikonoční jarmark na Bělišti. Srdečně zveme všechny naše příznivce do našeho
prodejního místa na Bělišti, kde kromě tradičních výrobků bude velký výběr
velikonočního zboží. Děkujeme za návštěvu a za podporu naši činnosti.
15. 4.	Klub ručních prací od 14 hodin.
17.4.	Klub ONKO – DIA od 14 hodin.
Informujeme
Náš spolek se letos bude podílet na velikonoční výzdobě jednoho stromu na náměstí
3. května, organizuje IKS. Květinkový den připravujeme na 15. 5. 2019. Přihlášky na zájezd
do hřebčína v Kladrubech od 22. 4. od 8 hodin přijímá M. Minářová.
Poděkování
Všem členkám našeho spolku, které se podílely na přípravě velikonočního jarmarku
a Mgr. Petře Hejralové za možnost prodeje na Bělišti.
Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. Aktuální informace
sledujte ve vývěsce na tržnici.
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

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Velikonoční prázdniny budou v termínu 18.–19. 4., děti půjdou do školy v úterý 23. 4. po
Velikonočním pondělí.

Zápisy do základních a mateřských 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.
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
MŠ Slunečná Železný Brod
Mateřská škola Slunečná zve všechny rodiče s dětmi na den otevřených dveří ve středu
10. 4. 2019 od 16.30 do 18.00 hodin. Prohlédnete si celou budovu školky (včetně sauny
a keramické dílničky), děti si pohrají s hračkami ve třídách, seznámíte se s učitelkami, paní
školnicí i s kuchařkami. Paní učitelky budou připraveny vám zodpovědět dotazy k provozu
MŠ. Přijďte s dětmi. Těšíme se na vás.
Eva Dvořáková, ředitelka MŠ

MŠ Na Vápence Železný Brod
Vážení spoluobčané, rodiče, babičky, dědečkové, milé děti,
poté, co jsme v naší mateřské škole ukončili období masopustu
pečením koláčů, výrobou masek a nakonec i bujarou
karnevalovou veselicí, těšíme se na příchod jara a s ním na
tradiční velikonoční svátky. Čtyřicetidenní půst, který začal
Popeleční středou, si zpříjemňujeme spoustou zajímavých
aktivit, her a činností. Blížící se Velikonoce jsou přece svátky
jara, které oslavují probouzení přírody, její plodnost, naději
a lásku. Velikonoční zvyky a tradice se lišily od vesnice k vesnici
a my se některé z nich snažíme v našem městě obnovit. Jejich
úkolem bylo zbavit se všeho starého, očistit domácnost i tělo
od chorob, připravit se na znovuzrození přírody. A tak chystáme
dětem bohatý program, aby získaly přehled, jaké zvyky a tradice
lidé dříve dodržovali, co jedli ve dnech Pašijového týdne, jaké
jsou velikonoční symboly, učíme se nové koledy apod.
Na některé naše tradiční akce bychom vás rádi pozvali.
Vynášení Moreny – 5. dubna od 10 hodin
Tento lidový zvyk jsme do našeho města vrátili již před několika lety. A tak se i letos děti
z naší školky chystají vyhnat zimu z města. Společně vyrobíme Morenu, figurínu ze sena
a textilu, představující odcházející zimu a za veselého zpěvu a muzicírování ji vyženeme
z města. Průvod vychází 5. dubna (tj. v pátek před Smrtnou nedělí) v 10 hodin od školky,
projde městem k mostu a po Jiráskově nábřeží k lávce. Zde bude Morena vhozena do vody
a zima tím na rok zahnána. Zpět Na Vápenku se již vrátíme s „létéčkem“ (větvička ozdobená
mašličkami – symbol jara), které ponese děvčátko nastrojené do sukýnky z jarních kytiček.
Zveme každého, kdo má chuť a možnost, aby se k nám připojil a pomohl nám tuto krásnou
tradici v našem městě oživit.
Den otevřených dveří a velikonoční dílničky – 13. dubna v čase 9.30–15 hodin
Probouzející se příroda, ozývající se ptačí prozpěvování a blížící se velikonoční svátky
volají po nové, jarní dekoraci. Zároveň se blíží termín zápisu do mateřských škol, a tak
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si vás dovolujeme pozvat na Den otevřených dveří, spojený s velikonočními dílničkami.
Pozvání platí jak pro naše současné svěřence, kteří tak mohou rodičům v klidu ukázat, co
máme ve školce nového a vyrobit si společně s nimi nějakou pěknou jarní dekoraci, tak i
pro rodiče, kteří umístění svých dětí do mateřské školy teprve zvažují a chystají se v květnu
k zápisu. Budou tak mít jedinečnou příležitost nahlédnout do všech prostor školy, seznámit se
s prostředím i s personálem a především s naším vzdělávacím programem. Takže „přijďte
pobejt“, rády vám u kávičky a velikonočního pohoštění zodpovíme všechny dotazy, zájemce
seznámíme s naším adaptačním programem pro nově přijaté děti, abychom tak pomohly
rozptýlit leckdy zbytečné obavy z této nemalé, leč přirozené životní změny.
Zároveň věříme, že vás zaujme ukázka různých technik zdobení kraslic, výstava dětských
prací a vaše děti ocení čas, který s nimi strávíte při zajímavém velikonočním tvoření. Těšíme
se na vás.
Zápis do naší mateřské školy proběhne 2. května od 9 do 15 hodin. Přihlášku lze
vyzvednout osobně nebo vytisknout z www.msnavapence.cz, kde také zjistíte podrobné
informace k přijímání dětí do MŠ.
Jitka Jírová, ředitelka MŠ

ZŠ Školní Železný Brod
Jarmareček žáků čtvrtých tříd ZŠ Školní
Zveme všechny na jarní jarmark, který se bude konat ve dnech 15. a 17. dubna u České
spořitelny na náměstí 3. května v Železném Brodě od 15 do 17 hodin. Budete si moci zakoupit
naše výrobky a připravíme pro vás i malé pohoštění. Moc se těšíme na vaši hojnou účast.
p. uč. Iva Cvrčková a čtvrťáci z Duhové školy

Závody v přehazované
Ve středu 20. února se v Jablonci nad Nisou na ZŠ Liberecká konalo okresní kolo 1. ročníku
celostátní soutěže základních škol v přehazované – SLZŠ Junior. Žáci a žákyně 5. A sehráli tři
zápasy, které musely být zakončené dvěma vítěznými sety. Všichni hráli s plným nasazením
proti ZŠ Desná, ZŠ Liberecká a ZŠ Rychnov. Po tvrdém boji, hlavně proti ZŠ Desná, vyhráli
všechny tři zápasy a obsadili první místo
s postupem do krajského kola. Pro naši
školu získali kvalitní volejbalový míč.
Děkujeme A. Burkoňové, D. Polcerové,
T. Malinové, R. Řezáčové, S. Zlatuškové,
R. Procházkové, D. Matiko, B. Pachomovi, R. Abrahamovi a T. Jegrovi za
reprezentaci.
Milena Hlubučková, tř. uč. 5. A
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Školní kolo v recitaci
V pondělí 18. února se na naší škole konalo školní
kolo v recitaci. Této soutěže se zúčastnily děti prvního
stupně. Žáci a žákyně postupující do okresního kola,
které proběhlo 16. března v Jablonci n. Nisou, byli:
nultá kategorie (1. tř.): 1) Aneta Šírová
(A. Lindgrenová: Děti z Bullerbynu – úryvek z knihy);
2) Jan Horna (J. V. Sládek: Ulekaná Nána); 3) Matyáš
Makula (J. Dědeček: Slon)
první kategorie (2.–3. tř.): 1) Antonín Vacek (E. Frynta: Angličané); 2) Štěpánka Jonášová
(J. Žáček: Sněžný muž neboli yeti); 3) Jakub Reif (J. Ruthová: Rytířův duch) a Jakub
Esselbach (J. Ryšánek: Básničky o zvířátkách)
druhá kategorie (3.–4. tř.): 1) Rozárie Daníčková (M. Kratochvíl: Popelka); 2) Anežka
Semencová (A. Gondeková: Kosí historka), Sofie Charvátová (J. Kolář: Z deníku kocoura
Modroočka – úryvek z knihy); 3) Kristýna Halamová (M. Kratochvíl: Ztracená teta), Nadyia
Ursta (I. Gálová: Sabrinka – úryvek z knihy)
Všem dětem držíme palce.
Milena Hlubučková, tř. uč. 5. A

ZŠ Pelechovská Železný Brod
Velikonoční dílničky
Učitelé a žáci ZŠ Pelechovská vás zvou na velikonoční dílničky, které se konají ve čtvrtek
11. dubna 2019. Zahájení programu proběhne v 15 hodin představením našich žáčků ve
společenském sále. Během celého odpoledne si budete moci vyrobit pomlázky, velikonoční
dekorace, ozdobit perníčky a mnoho dalšího. Samozřejmostí bude dobré občerstvení
a příjemný kolektiv školy.
Milan Hlubuček, ředitel školy

Základní umělecká škola Železný Brod
Již tradičně zveme v úterý 2. dubna od 18 hodin do Městského divadla Železný Brod na
Koncert učitelů, kde uslyšíte jak sólové, tak komorní skladby v podání našich pedagogů.
Také se opět můžete těšit na jazzovou vsuvku.
Srdečně vás zveme na další Žákovské matiné, které se uskuteční v úterý 16. dubna 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. Poslední termín pro letošní školní
rok bude 14. 5. 2019.
V obřadní síni budou naši žáci v pondělí 8. dubna součástí pořadu Hvězdná setkání. Více
o této akci na str. 16.
Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ Železný Brod
Aktuální informace na: www.zus-zelbrod.cz a na tel. č.: 483 389 327, 608 782 712.
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	Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
Školní prodejna je otevřena po–pá: 10–16 hodin.
Zveme naše absolventy k návštěvě školní zrekonstruované prodejny, kde si mohou za cenu
nákladů zakoupit svá díla, klauzurní i maturitní práce. Pro lepší organizaci žádáme zájemce
o předchozí emailovou domluvu na e-mail: prodejna@supss.cz. Uveďte prosím obor, který
jste studovali a rok, z kterého daná věc pochází. Více info na: tel.: 483 346 162.
Eva Fabiánová

volnočasové aktivity
MS Český červený kříž Hrubá Horka
V sobotu 15. června pořádáme zájezd do Prahy na muzikál „Kvítek Mandragory“ o ukradeném
diamantu s písněmi Heleny Vondráčkové (divadlo Broadway od 14 hodin). Odjezd z Hrubé
Horky v 7 hodin a z Malého náměstí v Železném Brodě v 7.15 hodin. Cena: vstupné
799 Kč, doprava 260 Kč. Zájemci hlaste se neprodleně na mob.: 775 295 931 nebo na
e-mailu: Sirkova.Marie@seznam.cz.
Marie Šírková

	Středisko volného času Mozaika
Akce na duben
12.–14. 4. Velikonoční dílničky na Bělišti
18. 4.
Velikonoční dílničky a velikonoční šachový turnaj v Mozaice
19. 4.	Otvírání pokladů – výlet za další velikonoční tradicí
26. 4.
Čarodějnické spaní v Mozaice
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
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volnočasové aktivity
Rodinné centrum Andílek
ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora

Program akcí na duben
2. 4. od 17 hodin – Správně čištění zoubků – názorná ukázka správné techniky čištění
zubů u dětí s dentální hygienistkou Petrou Jetelovou, vstup: 50 Kč/dospělí
3. 4. od 14 hodin – Terapeut – nově 1× za měsíc (vždy první středu v měsíci, tedy 1. 5.
a 5. 6.) individuální konzultace, alternativní psychologie, kdy si klient sám formou
terapeutických kartiček sestavuje problém, s kterým přichází a společně se hledá příčina
a způsob léčení (v centru bude klient s terapeutem o samotě), cena 400 Kč/60 minut sezení
a 600 Kč/90 minut sezení, rezervace termínů na mob.: 730 636 534
9. 4. od 16 hodin – ANTI-STRES aneb 14 kroků k harmonickému životu – pokračování
semináře o hledání vnitřního klidu a zvládání stresu v jakékoliv situaci s lektorkou Larysou
Lněničkovou, nutné přihlášení předem

Andílek v terénu
12.–13. 4. od 10 hodin Velikonoční jarmark na Bělišti – velikonoční dílničky a Velikonoční
zajíček, který bude v neděli rozdávat dětem nadílku
13. 4. Velikonoční trhy v Chuchelně
14. 4. od 14.30 hodin Celorepublikové závody kočárků – Strollering – můžete se
těšit na závodění, pohádku, ukázku cvičení s kočárkem a hodnotné ceny pro závodníky,
kategorie: maminka s kočárkem, tatínek s kočárkem, rodina s kočárkem, holčičky s dětským
kočárkem, děti na odrážedlech nebo kolech, kategorie retro a nosítka, hlásit se můžete na:
www.zavodykocarku.cz/Železný Brod nebo na e-mailu: h.simmova@centrum-andilek.cz,
startovné: 50 Kč každá kategorie – každý závodník (neplatí pro děti v kočárku), polovina
výtěžku poputuje na dobročinné účely, místo akce bude upřesněno
15. 4. Týden pro planetu – týden plný přednášek, seminářů a workshopů na téma ekologie,
bezobal a zdravější planeta, více info a program na plakátech a fcb
16. 4. od 16 hodin Velikonoční tvoření – výroba velikonočních dekorací, cena: 100 Kč/
materiál, přihlášení předem
19. 4. od 16 hodin Velikonoční zajíček – odpoledne plné zábavy, tvoření a soutěží, při
kterém nás navštíví velikonoční zajíček s nadílkou, vstupné: 60 Kč/dítě, přihlášky do 12. 4.
20. 4. od 9 hodin Víkendová hernička s Klárkou a výbornou kávou
21. 4. od 15 hodin Bejvávalo aneb Oslava Dne Země (Běliště) – chceme dětem přiblížit,
jak dřív vznikaly věci, které jsou nyní běžné – praní v neckách, výroba domácího pracího
prášku, dojení kozy, tlučení másla, pečení buchet, práce s vlnou, předení na kolovrátku,
pečení těsta na klacíku nad ohněm... vstupné dobrovolné
23. 4. od 16 hodin První pomoc u dětí – dokázali byste dát dítěti první pomoc? Na kurzu
zjistíte jak na to, cena: 200 Kč/dospělí, v rámci kurzu bude probíhat sbírka plyšáků pro
záchranku – (vybíráme pouze vyprané, čisté, malé a bez zvuků), lektor: Antonín Hoffman –
záchranář a lektor první pomoci nejen u dětí, přihlášky předem
30. 4. od 18 hodin Železnobrodské čarodějnice
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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

My Gospel Železný Brod
Pokračování z minulého čísla zpravodaje…
K mým kolegům muzikantům jsem se dostal až v Hradci Králové. Když jsem se do města na
čas přistěhoval. Chtěl jsem někde hrát a rozvíjet hudbu, tak jsem o tom různě mezi známými
mluvil, až jsem při jednom posezení s kamarády v hospodě narazil na Petra Náhlovského,
který již hrál v uskupení, které se zabývalo folklórní muzikou. Slovo dalo slovo a přišel jsem
na jejich zkoušku. Členy kapely jsou Petr Náhlovský, Karel Příhoda, Barbora Heroldová
(housle), Jakub Matěcha a já. Následně jsme spolu začali hrát, koncertovat a říkat si
Zemědým. Zemědým hraje i nadále folklórní muziku, někdy v lehce modernějším pojetí. Jak
je vidno, tak fond uskupení Zemědým pro doprovázení sboru My Gospel byl využit na 80 %.
Jsem přesvědčen, že i naše houslistka Bára by se ráda přidala k vánočnímu hraní, nicméně
v tomto čase očekávala narození potomka, což se zdárně podařilo.
Během účinkování v seskupení Zemědým jsem se jednou potkal s dvojicí muzikantů, kteří
chtěli hrát irskou hudbu a sháněli kytaristu. Slovo dalo slovo a tak jsem přišel na zkoušku
a začali jsme utvářet irskou muziku. Do nově vznikající kapely, která si začala říkat Sheamair
přistoupili další dva členové (Aneta Glosová – flétna a Roman Luksch – perkuse). Krátce na
to v kapele začaly panovat neshody, a tak došlo k rozpadu čerstvého uskupení. Vlastně to
byla dobrá zpráva, protože irské jádro zůstalo v podobě (Anety, Romana a mě). Pokračovali
jsme v irské muzice, a jelikož jsme chtěli k této muzice přistupovat tak nějak po „irsku“, využili
jsme Anetin kontakt a známosti na našeho milého kolegu muzikanta, který vyučuje irskou
hudbu, ale bohužel zatím žije v USA a do ČR za námi jezdí jen několikrát do roka. Jmenuje
se Stuart James a jako trvalý milý host nás občas doprovází na oktávovou mandolínu
a bouzouki. Do správné irské muziky patří i housle, a tak Aneta oslovila svého kolegu Davida
Nováka a ten rovněž kývnul. Naše irské uskupení si začalo říkat DARTS.
Jsem velice rád, že jsem měl a mám tu možnost setkávat se s takovými muzikanty a hrát
s nimi. Je to obrovský přínos a těší mě, jakým směrem se naše hudba odvíjí. Jakýmsi
zpestřením je pak například doprovázení sboru My Gospel, které nás potěšilo a podle
informací od kolegů jsme si vánoční hraní užili.
Tomáš Bláha, člen My Gospel
Na naše vystoupení se můžete těšit například na Noci kostelů v Železném Brodě (24. 5.)
nebo na Staromilské pouťi ve Bzí (1. 6.).
Stále mezi sebe přijímáme nové členy, takže pokud milujete hudbu a společnost skvělých
lidí – přidejte se k nám… zkoušíme každý čtvrtek v čase 17–19 hodin na faře u kostela
sv. Jakuba Většího v Železném Brodě.
Přejeme krásné prožití velikonočních svátků a nádherný májový čas!
za My Gospel Helena Simmová
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ZO Českého zahrádkářského svazu Železný Brod
Pozvánka na řez a roubování ovocných stromů
Srdečně zveme všechny zájemce z řad veřejnosti na tradiční, stále oblíbenější instruktáž Řez
a roubování ovocných stromů. Akce proběhne v úterý 23. dubna od 17 hodin v zahrádkové
osadě Zálesí. Ukázky řezu a roubování předvedou odborní instruktoři. Ti také zodpovědí
vaše otázky týkající se například výběru vhodného stanoviště pro výsadbu ovocných stromů,
výběru vhodných odrůd, hnojení, ochrany proti škůdcům, správného ovocnářského nářadí
apod. Zahrádkáři se tak těší na vaši hojnou účast.
Ivan Mališ, předseda ZO ČZS Železný Brod

Trávnice
V neděli dne 26. května pořádáme jednodenní zájezd do Staré hutě u Dobříše, kde
navštívíme památník Karla Čapka ve Strži a projdeme se po naučné stezce K. Čapka. Poté
přejedeme do Dobříše, kde bude volný program. V Dobříši stojí za návštěvu: zámek, židovský
hřbitov, Muzeum hraček a Muzeum Dobříš, kde je rukavičkářská expozice. Odjezd v 8 hodin
z Malého náměstí v Železném Brodě, předpokládaný návrat cca v 18 hodin. Předpokládaná
cena zájezdu je 290 Kč za osobu při naplnění autobusu. Zájezd se bude konat pouze
v případě naplnění autobusu. Upřesnění akce v květnu. V ceně není zahrnuté vstupné do
jednotlivých objektů. Přihlášky a platby do 15. května na TIC Železný Brod.
Tradičně vás zveme v úterý 2. dubna od 18 hodin do kavárny Cafe Cofiel na Malém rynku
v Železném Brodě na další čtení z kronik. S Alenou Kortanovou se podíváme do Železného
Brodu a okolí v letech 1954–1958.
Ve středu 24. dubna od 18 hodin zveme na čtení úryvků z nejznámější knihy Boženy
Němcové Babička, v podání Zdislavy Bohuslavové.
Na sobotu 4. května připravujeme akci Zpátky v čase. Při návštěvě areálu Běliště
v Železném Brodě se ocitnete v roce 1925. Podrobné informace budou uvedeny v květnovém
zpravodaji.
za spolek Trávnice, z. s. Jiřina Čermáková

	Skautské středisko Údolí Železný Brod
Srdečně zveme všechny milovníky stolních her na Den deskových her do naší skautské
klubovny (ul. Betlémská, Železný Brod). Akce se uskuteční v neděli 7. dubna od 14 do
17 hodin. Připraveny budou nejen stolní hry pro malé i velké, ale také skvělá herní soutěž.
Těšíme se na vás.
Ondřej „Juni“ Tomeš
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Zpráva ze zimního období
Ve skautském středisku vznikl nový oddíl, který je zaměřen na vodáctví. V současné době
má brodské skautské středisko tři oddíly (skautů a skautek, vlčat a světlušek a věkově
smíšený vodácký oddíl), ve kterých pracuje zhruba 12 dospělých s 50 aktivními dětmi. Celou
tuto činnost provádíme bezplatně a ve svém volném čase. Naši snahou je, abychom byli
alternativou pro děti, které nechtějí pouze sedět u počítače, ale také se pohybovat v přírodě
a naučit se v ní chovat. Naše organizace má na co navazovat, neboť aktivita našich starších
členů za doby nesvobody byla, jak známo, vysoce aktivní. Někteří z našich bratrů položili za
svobodu i svůj mladý život.
Jednotlivé oddíly se scházejí jednou týdně na pravidelných schůzkách a minimálně jednou
měsíčně pořádáme pro děti výpravu. V nedávné minulosti to bylo bruslení vlčat a světlušek
v turnovské hale spojené s návštěvou „Domu přírody Českého ráje“ v Dolánkách. Vodní
oddíl byl v jabloneckém bazénu provádět plaveckou výuku nováčků a ti nejstarší strávili
dobrodružný víkend na srubu jednoho z našich členů, kam putovali po rozluštění všech šifer
v mrazivé noci…
V současné době spolupracujeme se stavebním odborem městského úřadu na studii
nové skautské klubovny, neboť současná budova (kterou jsme převzali v roce 1994) již
v hygienických a také bezpečnostních parametrech neodpovídá současným standardům, ve
kterých se mohou pohybovat děti.
Věříme, že celý projekt dopadne dobře a Železný Brod se po mnoha letech dočká nové
skautské klubovny.
Také se intenzivně připravujeme na skautské letní tábory. Letos budou dva. Ostřílení skautští
„mazáci“ pojedou do Máchova kraje na tábořiště u obce Hradčany, blízko říčky Ploučnice.
Vodní skauti uspořádají svůj první tábor. Protože mají ve svých řadách i hodně malé členy,
bude tábor probíhat poblíž Železného Brodu s možností účasti rodičů.
Kromě příprav na tábor se také chystáme na akci pozvolného vystěhování skautské klubovny
a inventarizaci majetku z důvodu přípravných prací pro případnou realizaci stavby nové
klubovny. Klubovnu a její okolí máme za dobu jejího trvání řádně zavezenou materiálem
potřebným a i nepotřebným, který je nutné vytřídit.
Na jaře je k tomu ten správný čas!
za Údolí Jarda Kočvara – Mýval

Kamenický klub mládeže Horská Kamenice
Srdečně zveme do naší obce na tyto
sobotní akce:
13. dubna: Úklid okolí Horské Kamenice
– sraz v 9 hodin u školy, po úklidu
opékáním špekáčků
25. května: Oslava dětského dne
17. srpna: Speed badmintonový turnaj
za KKM Jarmila Koňáková
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sport
Fotbalový klub železný brod
Rozpis domácích mistrovských fotbalových zápasů, které budou odehrány na fotbalovém
hřišti:
muži „B“
straší přípravka
14. 4. od 16.30 hodin vs. Harrachov
6. 4. od 13.15 hodin vs. Turnov
muži „A“
20. 4. od 12.15 hodin vs. Rapid Liberec
6. 4. od 10.30 hodin vs. Višňová
dorost
20. 4. od 17 hodin vs. Hrádek nad Nisou
20. 4. od 10.00 hodin vs. Kamenický Šenov

TJ Sokol Železný Brod – lyžařský oddíl
Dne 16. února se v Zásadě konal přebor ČOS v obřím slalomu. TJ Sokol Železný Brod zde
reprezentovalo sedm dětí a pět dospělých. Přeborníkem ČOS v kategorii žen se stala Lenka
Skrbková a v kategorii veteráni za ženy Alena Bursová a za muže Břetislav Skrbek. Na
2. místě se v kategorii mužů umístil Petr Dvořák. V kategorii žákyň obsadily 2. místo Adéla
a Marie Dvořákovy a 3. místo Kateřina Vokounová. V kategorii žáků získali 3. místo Šimon
Larva a Matouš Skrbek. Všem, kteří nás reprezentovali, moc děkujeme a přejeme hodně sil
do dalších závodů.
Skrbková Jaroslava, předsedkyně LO

T. J. Sokol Bzí
V sobotu 6. dubna od 10 hodin vás srdečně zveme na 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.

TJ Hrubá Horka
Srdečně vás zveme v sobotu 4. května od 20 hodin do sokolovny na Hrubé Horce na
Haluškové country. K poslechu a tanci zahrají Kapelníci a připravena bude výborná
halušková kuchyně.
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HÁDANKA
Slova bledulka – petrklíč správně složilo 20 osob. Za správné odpovědi získali vstupenku na
Noc na Karlštejně tito výherci: Polanková Karolína, Kadeřábková Gábina, Mrázková Petra,
Skalková Diana, Müllerová Jana a Hušková Hana. Správně složené dubnové slovíčko,
které má spojitost s jarem, 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 tři permanentky do Městské
galerie Vl. Rady Železný Brod.
Znění březnové hádanky:

inzerce

Bytový podnik města Železný Brod
nabízí k prodeji bytovou jednotku
v budově čp. 458 / 8
ul. Příčná, Železný Brod,
která je součástí pozemku pč. 3370
v k. ú. Železný Brod.
Jedná se o bytovou jednotku s podílem na částech domu a pozemku
539/21515 o vel. 2+1 v 3. nadzemním
podlaží s podlahovou plochou 52,7 m2.
Cena je stanovena na 810.000 Kč.
Nabídka na koupi bytu musí být podána písemně na podatelnu MěÚ Železný
Brod (v označené obálce „Byt 458“)
nejpozději do 30. 4. 2019.
Více info na mob.: 602 142 580
p. Havlík, ředitel Bytového podniku
města Železný Brod.

Hledáme
brigádníka
do sběrného dvora

Brigáda na letní měsíce
a občasnou výpomoc
Nutná znalost
práce na PC
Více info p. Miloš Pala,
OŽP (tel.: 483 333 924)
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Skleněná bižuterie, a. s.

Alšovice 156, Pěnčín zve na
Květnové akce:
Korálkování nejen pro hasiče (4. 5.; 10–16 hod.): hasičský kvíz pro děti – odměna za
účast
Tvoření pro maminky (11. 5.; 10–16 hod.): výroba dárků pro maminky, sleva 20 % na
dřevěné výřezy „pro holčičky“
Den muzeí (18. 5.; 10–16 hod.): v rámci oslav Mezinárodního den muzeí – vstup do
našeho muzea zdarma
Africké tvoření (25. 5.; 10–16 hod.): oslava Dne Afriky, na kterou budou speciálně
vyrobeny korálky s africkou tématikou
Červnové akce:
Den dětí (1. 6.; 10–17 hod.): sleva 50 % na tvoření v kreativních dílničkách a na vstup
do muzea, za návštěvu získají malý dárek; tento den mimořádná akce: sleva 30 % na
všechny dětské hry
Den oceánů – rybičkové tvoření (8. 6.; 10–17 hod.): pro každého návštěvníka zdarma
rybička k dotvoření
Tvoření pro tatínky (15. 6.; 10–17 hod.): výroba dárků pro tatínky, sleva 20 % na
dřevěné výřezy „pro kluky“
Den trpaslíků – skřítek Střípek (22. 6.; 10–17 hod.): přijďte si o Mezinárodním dni
trpaslíků zahrát a vyzkoušet hru skřítek Střípek, každý návštěvník zdarma získá
dřevěného skřítka k dotovření
Šikovné ručičky (29. 6.; 10–17 hod.): lepení, korálkování a tvoření z korálků
a skleněných kamínků
Více info na: www.beadgame.cz; mob.: 601 129 664, fcb/beadgame.cz – staňte se
našimi přáteli a žádná akce vám neuteče.

Pedikúra
Mokrá pedikúra
(gel–lak),
Manikúra
(P-Shine a BalbCare)
Gabriela Burianová
út–st–čt na objednání
mob: 736 161 060
provozovna:
Stříhárna v Zátiší
Smetanovo zátiší 49
(naproti sklářské škole)
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Prodej slepiček

Zmrzlinárna Brod hledá provozovatele!
Pronajměte si a provozujte Zmrzlinárnu –
potřeba je živnostenský list a chuť pracovat.
Dodávky zmrzliny na rok 2019
jsou dojednané, s rozjezdem pomohu.
Více info na: 724 034 299 – Aleš Drmla

Červený Hrádek prodává slepičky z vlastního
chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell – typu Araukana.
Stáří 14–19 týdnů, cena 159–209 Kč/ks.
Prodej v Železném Brodě na autobusovém
nádraží vždy v 16.30 hodin bude:
3. dubna, 2. května a 3. června.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Více info: po–pá: 9–16 hodin na mob.: 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz.

Neváhejte a inzerujte v Železnobrodském zpravodaji!!!
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

Inzerce plošná
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