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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
květen je měsícem, kdy již po zimním útlumu naplno probíhá stavební činnost napříč všemi 
obory ve stavebnictví. nejinak je tomu i ve výstavbě a rekonstrukci rodinných domů, bytových 
domů nebo jednotlivých bytů. Ani naše město není v tomto směru výjimkou.
bytový podnik pokračuje v nabídce pronájmu volných rekonstruovaných bytů obálkovou 
metodou. někteří lidé jsou rozčarováni, že se nabízená cena nájemného stále zvyšuje. to 
je ale celorepublikový trend, má řadu příčin, z nichž jednou je například vysoká kupní síla 
některých uchazečů o byt. Jen pro ilustraci – nejnižší průměrnou cenu nájemného za m²  
v našem státě mají byty v okrese bruntál, ta činí 101 kč. někteří rovněž byty chtějí, ale 
žádost dodají nevyplněnou a pak se zlobí. bytový podnik stále také nabízí k prodeji volný byt 
v opravovaném domě v ulici Příčná.
Město nadále podporuje majitele rodinných domů nebo bytů možností návratné finanční 
výpomoci z Fondu na zlepšení úrovně bydlení pro různé opravy a rekonstrukce až do výše 
300 000 kč. Podmínky pro získání financí z Fondu jsou vůči majitelům velmi vstřícné, jen 
je využít.
Pokud se neobjeví nějaké nečekané zádrhele, hodlá město železný brod v letošním roce 
prodat parcely pro výstavbu rodinných domů v ulici těpeřská. v této souvislosti je třeba 
také podotknout, že se stále opakují žádosti některých jednotlivců stavět rodinný dům  
v lokalitách, kde to současný územní plán nedovoluje. změna územního plánu je prakticky 
nemožná, nadřízené orgány nám ji vzhledem k současné nízké zastavěnosti ploch určených 
pro bydlení neumožní.
nesmíme ani zapomenout na státní dotace pro bytovou politiku, ať už se jedná o zateplení, 
další výměnu kotlů nebo program dešťovka. více informací pak poskytnou naše jednotlivé 
odbory.
námětů k přemýšlení ohledně rodinných domů nebo bytů má každý víc než dost. Popřejme 
všem šťastné rozhodnutí v otázce vlastního bydlení, případně kvalitní materiál stejně jako 
dobrou stavební firmu. neboť dobré bydlení znamená spokojeného občana. A ty železný 
brod potřebuje.

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

úVoDní sloVo

oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů – Asistent/ka
Požadavky: vzdělání vŠ (Mgr. nebo bc.), výhodou znalost problematiky GdPr a orientace 
v oblasti public relations a strategie mediálního plánování.
Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s následným prodloužením na dobu neurčitou, rozsah 
pracovní doby 40 hodin týdně. lhůta pro podání přihlášek: 9. 5. 2019 do 12.00 hodin. 
výběrové řízení se uskuteční 13. 5. 2019.
více informací na webových stránkách města.
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Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod ze 4. zasedání 
konaného dne 18. 3. 2019 
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva města železný brod v upraveném znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města železný brod 
konaného dne 4. 2. souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 1/2019/zM
schvaluje dotační programy města železný brod na rok 2019: Program podpory sociálních 
služeb, Program podpory sportu a tělovýchovné činnosti a Program podpory kultury, činnosti 
spolků v železném brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže 
za účelem čerpání dotací z těchto programů 
schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za zábor veřejného prostranství 
bere na vědomí informaci o členství města ve sdruženích 
schvaluje příspěvek ze sociálního fondu na stravné pro zaměstnance i dlouhodobě uvolněné 
členy zastupitelstva ve výši 30 kč, příspěvek z rozpočtu města 35 kč 
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120 000 kč szdPžb z. s., IČo 26608022 na úhradu 
nájemného a služeb s ním souvisejících v roce 2019 a schvaluje uzavření předložené 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie železný brod v roce 2018 
schvaluje pravidla pro vytvoření a použití Fondu na zlepšení úrovně bydlení na území 
města železný brod pro rok 2019 a schvaluje vyhlášení výběrového řízení pro žadatele  
o návratnou finanční výpomoc z tohoto fondu v rozsahu čl. Iv. schválených pravidel s tím, že 
uchazeči mohou podávat žádosti během celého roku 2019 
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 směnu pozemku parc. č. 1050/2 o výměře 217 m2 a pozemku parc. č. 1053/6 
o výměře 217 m2, vše v k. ú. Hr. kamenice mezi Městem železný brod, IČo 00262633  
a klubem kanoistiky železný brod z. s., IČo 64669114, bez finančního vyrovnání
schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1728/1 v k. ú. železný brod 
schvaluje minimální cenu za 1 m2 ve výši 20 kč (osvobozeno od dPH) pozemku parc.  
č. 1023 v k. ú. bzí u železného brodu 
schvaluje prodej 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. ž. brod za celkovou cenu 430 000 kč +21 %  
dPH, manželům XY do společného jmění manželů
bere na vědomí informaci o prodeji bytové jednotky v Příčné ul. 458/8 v ž. brodě a nadále 
trvá na nejnižší prodejní ceně stanovené usnesením zastupitelstva města č. 23/2z/2018 ze 
dne 10. 12. 2018 
bere na vědomí zprávu o činnosti ooP železný brod za rok 2018, budou připraveny 
podklady pro jednání s krajským ředitelstvím policie libereckého kraje 

Poslední veřejné zasedání zastupitelstva Města Železný Brod první poloviny roku se 
uskuteční 10. 6. od 16.30 hodin v zasedací místnosti Měú „B“ (3. patro).
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Usnesení Rady města Železný Brod ze 7. zasedání 
konaného dne 8. 4. 2019 
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 7. schůze rady města železný brod v doplněném znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 6. schůze rady města železný brod konané 
dne 11. 3. 2019 
schvaluje poskytnutí odměny za úspěšné plnění pracovních úkolů v roce 2018: ředitelce 
Městského muzea Mgr. Petře Hejralové, jednateli technických služeb p. Ivo Havlíčkovi, 
řediteli bytového podniku p. Miloši Havlíkovi a jednateli tepla města železný brod, s. r. o. 
panu Jaroslavu tichánkovi
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě AsPI s Wolters kluwer 
Čr, a. s., IČo 63077639 – rozšíření licence, cena za rok bez dPH 11 985 kč 
schvaluje čerpání fondu odměn v průběhu roku 2019 v zUŠ železný brod, IČo 75125412 
na odměny pedagogů školy za práci nad rámec jejich pedagogické činnosti 
souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 10 000 kč od firmy ladislav bukvic – řeznictví 
a uzenářství, s. r. o., IČo 27274292 pro zŠ Pelechovská, IČo 70694982, dar bude použit 
na realizaci Pelechovských her 
bere na vědomí uzavření provozu mateřských škol v železném brodě v termínu  
15. 7.–23. 8. 2019 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s ts železný brod s. r. o., IČo 27260887 na opravu 
povrchu komunikace a odstavné plochy v ul. křížové, celková cena za provedení díla  
v rozsahu smlouvy činí 2 037 277 kč vč. dPH
souhlasí s udělením výjimky z vnitřní směrnice č. 1/2015 zásady a postupy pro zadávání 
zakázek a veřejných zakázek na uzavření smlouvy na instalatérské práce v rámci akce 
vytvoření sociálního zařízení v sokolovně, Masarykova 500 a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo s fi tomáš Grab, IČo 72756942, na instalatérské práce a instalace zdravotechniky  
a sanitárního vybavení ve vestavbě sociálního zařízení v sokolovně, celková cena  
468 998,42 kč vč. dPH 
schvaluje výsledek veřejné zakázky oprava střechy na budově muzea a spořitelny 
železný brod a schvaluje uzavření smlouvy se společností W. H. A. systém spol. s r. o.,  
IČo 61945251 za cenu 751 528 bez dPH 
schvaluje výsledek veřejné zakázky tdI – oprava krytiny PvC na střeše spořitelny  
a školy železný brod a schvaluje uzavření smlouvy se společností CerebYd, spol. s r. o.,  
IČo 28769813 za cenu nejvýše 163 000 kč bez dPH 
schvaluje uzavření smlouvy s účastníkem zakázky Ing. Jan zelenka, IČo 72751762 za 
cenu 1 588 598,46 kč bez dPH 
schvaluje, aby teplo města železný brod s. r. o. prodalo: 1) technologické zařízení plynové 
kotelny, a to 2× plynový kotel Hydrotherm Mv 144/240 o celkovém výkonu 480 kW a ohřívače 
teplé užitkové vody, nacházející se v budově, která je součástí pozemku p. č. 476/65 v k. ú. 
železný brod, a sloužící k vytápění byt. domů čp. 758, 759, 760, 761 v ul. na vápence; a to 
za následujících podmínek: 1) kupní cena bude ve výši 130 506 kč dle znaleckého posudku 
č. 2911/001/2018; 2) kupujícími budou všichni spoluvlastníci pozemku parc. č. 476/8 (jehož 
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součástí je budova čp. 758, 759, 760, 761) nacházejícího se v k. ú. železný brod, přičemž 
předmět prodeje kupující nabydou do podílového spoluvlastnictví s podíly odpovídajícími 
podílům jednotlivých kupujících na pozemku 
schvaluje pronájem prostoru Jirkov čp. 75 pro konání akce Florbalový turnaj dne 13. 4. 2019,  
za cenu 500 kč a schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem železný brod,  
IČo 00262633 a sdH Jirkov, IČo 64668011 na výše uvedené 
bere na vědomí žádost o pronájem splzov 28 a žádost opětovně projedná v přiměřeném 
časovém předstihu v případě realizace stavby nové skautské klubovny nepřijala žádné 
usnesení při projednávání výjimky ze směrnice pro přidělování městských bytů
schvaluje přidělení bytu č. 35 v dPs železný brod 
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku pč. 868/19 v k. ú. žel. brod mezi 
HYbler Invest, s. r. o. IČo 46504486 a Městem železný brod, IČo 00262633 za účelem 
parkování nákladního automobilu; nájemné činí 1 000 kč / měsíc bez dPH 

Železný Brod obhájil 2. místo v anketě Město pro byznys
v pondělí 18. března byly vyhlášeny výsledky letošního výzkumu Město pro byznys  
v libereckém kraji. železný brod skončil druhý za Jabloncem nad nisou a předběhl turnov, 
který obsadil 3. pozici. 
železný brod boduje v podnikatelském prostředí velmi vysokým podílem podnikatelů  
a nízkou cenou stavebních pozemků, které jsou lákadlem pro další podnikatelský rozvoj. 
radnice vykazuje velmi dobré ekonomické ukazatele, do nichž patří velmi vysoká likvidita, 
stejně jako velmi nízká dluhová služba. rovněž je úřad vysoce hodnocen za přístup ke 
klientům a za kvalitu poskytovaných služeb.
výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys jsou vyhlašovány na krajských setkáních 
svazu měst a obcí. na již tradičních krajských setkáních pro starosty a starostky se odborníci 
na danou problematiku letos zaměřují například na aktuální legislativu, konkrétní projekty 
svazu měst a obcí, na přípravu sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021 nebo 
na efektivní správu obcí.
srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál 
měst a obcí v České republice. detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce 
s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury datank, která za výzkumem 
stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské 
prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za 
celou republiku. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele, ale i širokou veřejnost je 
sestavován jedinečný žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem  
v Čr. v rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále 
rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v Čr.
dosažený výsledek v hodnocení měst nás velmi těší a budeme se nadále snažit pozitivně 
ovlivňovat rozvoj našeho města a dobře hospodařit s veřejnými prostředky. Pro letošní rok je 
naplánováno několik významných investičních akcí, které by měly pozvednout kvalitu života 
občanů. ve vztahu k podnikatelům se radnice snaží být vstřícná a v rámci zákona jim co nejvíce 
usnadňovat jejich práci. železný brod bohužel přišel o silnou průmyslovou zónu tvořenou 
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velkými podniky, nicméně se stal městem drobného podnikání, které by mělo být vnímáno 
jako páteř ekonomiky Čr. zdroj a více informací naleznete na www.mestoprobyznys.cz 

Mgr. František lufinka, starosta

Městské dotační programy

nabídka volných obecních bytů

Volby do Evropského parlamentu

zastupitelstvo města železný brod schválilo na rok 2019 znění dotačních programů za 
účelem čerpání dotací z těchto programů: Program podpory sociálních služeb, Program 
podpory sportu a tělovýchovné činnosti a Program podpory kultury, činnosti spolků a podpory 
organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže. znění jednotlivých programů včetně 
formulářů naleznete na www.zeleznybrod.cz/občan/dokumenty/Formuláře. Připomínáme, 
že 1. termín příjmu žádostí o dotace pro všechny vyhlášené programy je do 6. května. 

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta města

Město železný brod zveřejnilo záměr pronajmout obálkovou metodou tyto byty v železném 
brodě:
byt č. 37 o vel. 1+1, ul. vaněčkova 408; byt č. 62 o vel. 1+1, ul. Jiráskovo nábřeží 712; 
byt č. 703 o vel. 1+1, ul. stavbařů 728; byt č. 44 o vel. 1+2, ul. Jiráskovo nábřeží 714; byt  
č. 58 o vel. 1+2, ul. na vápence 755; byt č. 5 o vel. 1+2, ul. Štefánikova 879; byt č. 63 o vel. 
1+3, ul. vaněčkova 431; byt č. 38 o vel. 1+3, ul. Jiráskovo nábřeží 717 s datem podání do 
9. 5. 2019 do 12.00 hodin.
Podrobné informace na: www.zeleznybrod.cz, MěÚ paní věra brunclíková 483 333 963, 
bytový podnik pan Miloš Havlík 483 389 066.

věra brunclíková, vedoucí ovv

dle rozhodnutí prezidenta republiky č. 9/2019 sb. ze dne 17. 1. 2019 se volby do evropského 
parlamentu uskuteční v pátek 24. 5. v čase 14–22 hodin a v sobotu 25. 5. v čase 8–14 hodin. 
Měú Železný Brod má pro volby do EU parlamentu zřízeno devět volebních okrsků,  
a to následovně:
č. 1) radnice Měú Železný Brod (budova „A“), náměstí 3. května 1 – pro voliče dle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Malé náměstí; náměstí 3. května; ul. betlémská; 
družstevní; Františka balatky a č. e. 27; Hluboká; Horecká; Husova; Jirchářská; křížová; na 
stráni a č. e. 92; nábřeží obránců míru a č. e. 10, čp. 229, 826, 827; Školní; v trávníkách  
a čp. 177; zahradnická; železná a čp. 82; běliště, čp. 57, 185; na Mýtě, čp. 290; nad 
skalkou, čp. 36, 573, 828, 891; U valchy, čp. 31 32, 67, 178; záskalí, č. e. 95, 115 a čp. 152, 
224, 304, 305, 397; v Šachtách, čp. 822

 odbor vnitřních věcí
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č. 2) Bytový podnik (zasedací místnost), Příčná 350 – pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Chvalíkovická; Jarní; Průmyslová a čp. 841, 890, 898, 905; 
Příčná; slunečná a čp. 188; smetanovo zátiší; stavbařů a čp. 331; Štefánikova; těpeřská  
a čp. 721; U stavidel; vaněčkova; vlastimila rady; dvírka, č. e. 1, 17, 18, 19, 34, 35, 36, 
46, 70, 122 a čp. 39, 102, 228, 238, 266, 291, 499, 553, 556; spořilov, čp. 572 a 574; vrší,  
č. e. 87, 108 a čp. 58, 233, 239, 241, 277, 281, 330, 360, 479, 549, 745, 746, 781, 786, 788, 
837, 848, 861, 863; záškolí, čp. 195, 254, 255
č. 3) sokolovna, Masarykova 500 – pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: ul. brodecká; Jiráskovo nábřeží; koberovská; komenského; Masarykova; 
Pelechovská; Poštovní; Příkrá; sokolská; svahová; brodec, č. e. 80 a čp. 222, 506, 579, 
639, 640, 642, 646, 692; dále č. e. 3, 8, 15, 21, 22, 37, 40, 41, 68, 69, 81, 89, 91, 94, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 
123, 124 a čp. 107, 116, 165, 198, 212, 226, 227, 289, 295, 296, 297, 301, 310, 318, 321, 
322, 349, 371, 398, 483, 504, 592, 658, 659, 660, 661, 663, 665, 666, 667, 674, 676, 819, 
824, 882, 904, 909 (tj. místní názvy Hona, Hamerčice, kopanina, Mundálov, Pod Hrobkou, 
Popluž, Propastný, Poušť, rovně, skalička, Štípek, závodí)   
č. 4) sVČ Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366 – pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni  
k trvalému pobytu: ul. na vápence; nádražní; Pelechov a č. e. 2
č. 5) sokolovna, Hrubá Horka 55 – pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: Hrubá Horka; Malá Horka
č. 6) budova bývalého občanského výboru, Horská kamenice 74 – pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Horská kamenice
č. 7) hasičská zbrojnice, Jirkov 2 – pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: Jirkov; střevelná
č. 8) hasičská zbrojnice, těpeře 68 – pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: Chlístov; těpeře
č. 9) DPs, bzí 82 – pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: bzí; 
splzov; veselí
voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství Čr, 
popř. státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území Čr. volič volící 
na platný voličský průkaz, předloží tento průkaz spolu s průkazem totožnosti a komisi jej 
odevzdá.  
neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. Upozorňujeme proto voliče, aby včas zkontrolovali platnost svých průkazů 
totožnosti. 
k zajištění pořádku a důstojného průběhu voleb ve volební místnosti je volič povinen 
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
každý volič je povinen odebrat se před hlasováním do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti a chtějí 
hlasovat, nechť se přihlásí na tel. č. 483 333 953 nebo e-mailu: k.velickova@zelbrod.cz 
případně mají možnost nahlásit tuto skutečnost ve dnech voleb přímo ve svém volebním 
okrsku, a budou navštíveni členy okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou. 
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sociálně-právní ochrana dětí železný brod, organizace s pověřením doprovázení 
pěstounských rodin, spolupracuje s 18 rodinami, které pečují o děti, o něž se nemohou starat 
z různých důvodů jejich vlastní rodiče. Jsou to pěstounské rodiny, ve kterých je pečováno  
o 22 dětí. další opuštěné děti čekají v dětských domovech a jejich přáním je najít „svou“ 
náhradní rodinu, kde by byly šťastny. 
Pěstounská péče s sebou nese pro její vykonavatele jak práva, například v podobě dávek 
pěstounské péče, tak také povinnosti, s jejichž naplňováním je osobám pečujícím nápomocný 
orgán sociálně-právní ochrany dětí. v rámci povinnosti pěstounů zvyšovat si kvalifikaci  

v rámci projektu „Podpora jednotek požární ochrany obcí libereckého kraje“, bylo pořízeno 
vybavení pro jednotku sdH těpeře, která je předurčena k plnění úkolů civilní ochrany a ochrany 
obyvatelstva. Hasiči dostali nafukovací stan s izolační vložkou a okny, o rozměrech 4,5 × 6 m  
s potřebným příslušenstvím (redukční ventil, osvětlovací tělesa, topící agregát, plastová 
podlaha, zátěžové válce, určené pro kotvení stanu na pevném podkladu), který využijí při 
řešení mimořádných událostí a krizových situací, nejen na území orP železný brod. Hasiči 
dále získali megafon, osvětlovací stojan a ruční radiostanici. liberecký kraj přispěl částkou  
176 631,67 kč, zbylých 129 012,33 kč hradilo Město železný brod ze svého rozpočtu.

bc. stejskal Jakub, dis., ovv – krizové řízení

Hlasovací lístky budou občanům města doručeny nejdéle 3 dny před dnem voleb podle 
adresy trvalého pobytu, ve dnech voleb budou k dispozici ve volebních místnostech. Pro 
voliče, kteří mají veden trvalý pobyt na adrese MěÚ železný brod, náměstí 3. května 1, budou 
hlasovací lístky připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 202. v souvislosti s doručováním 
hlasovacích lístků upozorňujeme občany, že pokud nemají řádně označeny příjmením 
poštovní schránky, doručovatelé pak nejsou schopni hlasovací lístky vhodit do příslušné 
poštovní schránky a mají pokyn v takových případech zanechat je na jiném vhodném místě, 
toto se týká hlavně panelových a bytových domů ve městě. 
stálá služba a vydávání oP ve dnech konání volby 
ve dnech konání voleb do eU parlamentu, bude na MěÚ v železném brodě zřízena stálá 
služba na tel. č. 483 333 953, v případě jakýchkoliv dotazů ohledně voleb či zařízení přenosné 
volební schránky se na toto číslo neváhejte obracet. zároveň bude zajištěno vydávání  
tzv. občanských průkazů typu blesk bez strojově čitelných údajů pro případ zjištění 
neplatnosti průkazu totožnosti, kterým se volič musí před hlasováním prokázat. oP vydá 
pí ouhrabková (tel. č.: 483 333 960), k vydání je třeba 2 aktuálních fotografií a předložení 
neplatného občanského průkazu, vydání nepodléhá poplatku a takto vydaný občanský 
průkaz má platnost 1 měsíc.

kateřina veličková, ovv – úsek přestupků a voleb

 odbor sociálních věcí

náhradní rodinná péče 

Hasiči z Těpeř si vysloužili nové vybavení
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v polovině dubna proběhla rekonstrukce schodů vedoucích z ul. Štefánikova do ul. Jirchářské. 

Hejtman lb kraje Martin Půta svolal koordinační schůzku týkající se Greenway Jizera. Jednalo 
se o opakované setkání, jehož prvotním iniciátorem bylo Město železný brod. za liberecký 
kraj se zúčastnili: hejtman Martin Půta, radní pro dopravu Jan sviták, vedoucí odboru dopravy 
Jan Čáp, cyklokoordinátor lk Iveta Moravcová. za Povodí labe ředitel jabloneckého závodu 
Ing. Pleskač, za správu železniční dopravní cesty ředitel oblastního ředitelství Ing. Hrubeš. 
Město železný brod zastupoval starosta František lufinka, vedoucí oÚPrr Martin Řehák  
a nechyběl ani starosta líšného Jiří Mikes.
Předmětem schůzky bylo jednání o reálných možnostech, které by znamenaly pokračování 
v projektování tak, aby byly splněny požadavky všech dotčených stran při zachování 
bezpečnosti. Jelikož se jedná se o velmi složitý terénní úsek, který s sebou přináší neobvyklá 
technická řešení v případě realizace cyklostezky, dohodlo se, že je nezbytně nutné uskutečnit 
příští setkání přímo v terénu. Musíme konstatovat, že toto jednání bereme jako důležitý milník 
v další etapě projektu a velice kladně vnímáme postoj pana hejtmana a krajského radního 
pro dopravu, kteří nám nabídli pomocnou ruku v dalších krocích. snažíme se napnout síly, 
kde jen to je možné a naší strategií je neustat v tlaku a dát jasně najevo, že cyklostezku  
v železném brodě opravdu potřebujeme a nenecháme se odradit zdlouhavým procesem ani 
finanční nákladností realizace.

schodiště ul. štefánikova 

Greenway Jizera – pomalými kroky směřujeme k možnému cíli

 odbor územního plánování a regionálního rozvoje 

a dovednosti v oblasti péče o dítě v rozsahu 24 hod za rok pro pěstouny pořádáme vzdělávací 
semináře, jež lektorují odborníci z řad pedagogů, psychologů a další. 
naopak mezi práva pěstounských rodin patří například zajištění respitní péče doprovázející 
organizací. respitní péči lze volně přeložit jako péči odlehčující. tato péče má primárně sloužit 
pěstounům pro načerpání nových sil k výkonu jejich povolání. toto odlehčení pro pěstouny, 
může mít různou podobu, odbor sociálních věcí v železném brodě tradičně pořádá výletování  
s pěstounskými dětmi v období školních prázdnin. Mimo zajišťování aktivit pro stávající 
pěstouny pořádáme ve spolupráci s kampaní „Mít domov a rodinu“ pro zájemce o téma 
náhradní rodinné péče informativní akce, přičemž nejbližší setkání se bude konat v rámci 
Mezinárodního dne rodiny. Zajímá vás téma pěstounské péče? Měli byste ještě volné 
místo u stolu i ve svém srdci? dokázali byste nabídnout dětem srdečný vztah, stabilní zázemí 
a domov? Tak přijďte ve středu 15. května od 13 do 16 hodin do zasedací místnosti 
budovy „B“ Měú Železný Brod, kde vám budou poskytnuty informace o náhradní rodinné 
péči, případně se domluvte na individuální schůzce s pracovníky odboru na těchto kontaktech: 
Mgr. Halamová 728 17 126, bc. Jarešová 777 718 903.

bc. eva sasková, vedoucí sociálního odboru
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TURIsTICKÉ InFoRMAČní CEnTRUM ŽB

začátkem dubna započaly stavební práce v křížové ulici, při které byla vydlážděna 
celá plocha po bývalém zahradnictví a vysazeny stromy, které plochu oživí. následně 
byla vydlážděna i celá ulice. dokončeno bude kontejnerové stání a veřejné osvětlení. 
věříme, že si na novou plochu zvyknete a že naplní svůj účel, tedy zkrášlit část trávníků 
a nabídnout funkční prostor pro různé aktivity. touto cestou děkujeme všem, kteří se na 
realizaci podíleli a kteří to často neměli lehké. děkujeme také za trpělivost těm, kteří museli 
snášet omezení a ruch, spojený se stavbou. Práce se následně přesunou do Jirchářské 
ulice, kde rovněž dojde ke kompletní výměně povrchů a veřejného osvětlení. Práce začnou  
u Malého náměstí a budou postupovat ke křižovatce se železnou ulicí. Ulice bude průběžně 
uzavírána, v návaznosti na postup stavebních prací. více informací o projektu naleznete na  
www.zeleznybrod.cz.

 Mgr. Martin Řehák, oÚP a rr

• kroužková vazba: cena 30 kč/jedna kompletní vazba 
 (max. vel. str. A4, vazba v rozsahu 0–120 listů)
• tisk a kopírování: cena A4 2 kč/1 str. černobíle, A4 7 kč/ 1 str. barevně, A3 4 kč a 14 kč
• scan: zdarma
• laminování: cena A4 15 kč, A3 30 kč
• inzerce: inzertní plocha v budově radnice „A“
• výlep plakátů a smutečních oznámení
• prodej poštovních známek
• výdej pytlů na směsný i tříděný komunální odpad

Program je zaměřen na opravy, úpravy a rekonstrukce staveb tak, aby se zlepšoval 
vzhled a technický stav bytových a rodinných domů. návratná finanční výpomoc z fondu 
je určena pro fyzické a právnické osoby, které mají ve vlastnictví nemovitosti – budovy se 
způsobem využití: bytový nebo rodinný dům na území města železný brod a v katastrálních 
území spádových částí. zájemci mohou využít půjčky na dobu 5 až 7 let. žádosti k účasti 
ve výběrovém řízení je možno podávat kdykoliv v průběhu roku. Formulář žádosti a další 
podrobné informace jsou na: www.zeleznybrod.cz. 

Iveta Polejová, oÚP a rr

otevírací doba v květnu (tzn. sezónní provoz): po–pá: 8–12 a 12.30–17 hodin, so: 9–12 
hodin. o státních svátcích 1. 5. (svátek práce) a 8. 5. (den vítězství) bude zavřeno. 

Dláždění na Trávníkách

služby pro veřejnost

Fond na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný Brod
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byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
o lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.

TURIsTICKÉ InFoRMAČní CEnTRUM ŽB

Český červený kříž Mo železný brod pořádá v pátek 10. května (15–17 hod.) a v sobotu 
11. května (9–11 hod.) sbírku šatstva pro humanitární účely. sbírka proběhne v budově 
internátu na Poříčí v železném brodě. vybírat se bude: dámské, pánské a dětské oblečení, 
lůžkoviny, ručníky, záclony, látky (min. 1m2), domácí potřeby – bílé a černé nádobí, skleničky, 
lůžkoviny, obuv a hračky. Prosíme, abyste vše dodávali vyprané, čisté a neponičené. 

Fotostředisko Havlíčkův brod ve spolupráci s městy Český, Havlíčkův, Uherský, vyšší  
a železný brod vyhlašují 7. ročník fotosoutěže brody v brodě v kategoriích: 1) krásy města; 
2) život ve městě; 3) Urbex* a stavby 21. století. své fotografie můžete až do 30. září 2019 
přihlašovat na www.fotobrody.cz. Jste vášnivý fotograf? zapojte se. v loňském roce bylo za 
železný brod do této fotosoutěže přihlášenou pouze 77 fotografií od 14 soutěžících, což bylo 
nejméně ze všech brodů. věříme, že v letošním roce vás, profesionálních a amatérských, 
fotografů bude více.
*pozn.: Urbex je zkrácená verze anglického sousloví „Urban exploration“, což lze do češtiny 
přeložit jako městský průzkum, který je zaměřen převážně na běžně nepřístupné urbánní 
či industriální lokality. Především se jedná o průzkumnické aktivity dnes již opuštěných 
obytných prostor nebo průmyslových zařízení. www.urbex.cz

lucie Chvalinová

Máj je lyrickoepická skladba Karla Hynka Máchy vydaná roku 1836. Bývá považována za 
vrcholné dílo českého literárního romantismu. 

napište nám, jak jste se zamilovali do své lásky, nebo nám pošlete vaši zamilovanou fotografii. 
nejzajímavější příběhy a fotografie rádi otiskneme v následujícím vydání zpravodaje.

P. s.: První máj je lásky čas a také proto se k němu váže milá tradice – polibek pod rozkvetlou 
třešní. žena, která pod ní bude políbena, by měla celý příští rok oplývat krásou a přitažlivostí 
a co je hlavní – určitě neuschne. Proto by pánové na tuto svou „povinnost“ rozhodně neměli 
zapomenout.

Matějková Alena

sbírka šatstva

Brody v Brodě – fotosoutěž 2019 

Máj – lásky čas
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.
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MĚsTsKá GAlERIE Vl. RADY

10. 5. od 18 hodin swingový večer s hostem rose Melody Štěpána růžičky – vstupné  
60 kč, předprodej probíhá v tIC železný brod
22. 5. od 19 hodin koncert Prague Cello Quartet v rámci cyklu „zUŠka představuje“
23. 5. od 18 hodin Podvečer s „dramaťákem“
25. 5. od 15 hodin orient show vI. – odpolednem plným tance vás provede herecká dvojice 
karel zima a klára Cibulková
29. 5. show Cestou necestou s Miroslavem donutilem – vstupné 390 kč, předprodej probíhá 
v tIC železný brod – není akce Města železný brod

otevírací doba v květnu: 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.

V rámci výstavy jsou připraveny tyto tematické přednášky:
květen – Miroslav Brožek: Milování srnců (Myslivecký spolek Jizeran Železný Brod)
červen – Mgr. Vojtěch šťastný: téma bude upřesněno (Dům přírody Dolánky u Turnova)
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 si 
zazávodit 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 zapůjčena z vlastivědného muzea olomouc.

V městském divadle v měsíci květnu uvedeme

MĚsTsKÉ DIVADlo

MIloVání V PŘíRoDĚ – PRŮVoDCE InTIMníM ŽIVoTEM ZVíŘAT
termín: do 23. 6. 2019 

výstava podává ucelený přehled o způsobech rozmnožování zvířat. 
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MĚsTsKÉ MUZEUM V ŽElEZnÉM BRoDĚ

sklářská i národopisná expozice jsou v květnu otevřeny od úterý do neděle v čase 9–12 
a 13–16 hodin. 

sklářské symposium letní sklářská dílna 2018 – autorská díla, která vznikla při sedmém 
ročníku sklářského symposia lsd v malířské a figurkářské dílně sklářské školy a v dílně 
firmy detesk.
nové přírůstky do sbírky skla – výběr z téměř tří stovek předmětů, které za posledních pět 
let přibyly do naší sbírky skla.
Vladimír Jandejsek / Podkrkonošské chalupy – Architekt a malíř vladimír Jandejsek 
(*1923, Praha) daroval někdejšímu národopisnému muzeu horního Pojizeří soubor svých 
obrazů a kreseb inspirovaných lidovou architekturou. na obrazech svým charakteristickým 
způsobem zachytil typickou podkrkonošskou 
architekturu i interiér domu s lidovými předměty. 
Část kreseb je svým charakterem dokumentární 
a zachycuje typologii ozdobných prvků lidového 
domu. Výběr z těchto obrazů a kreseb bude 
k vidění na Bělišti v termínu 1.–31. 5. 2019. 
v červnu se uskuteční výstava kreseb a grafiky 
Jana Hrubého.
Vstupné na výstavy v rámci vstupného do 
muzea.

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 telefonních číslech: 483 389 081, 777 797 852 
nebo na e-mailu: rericha@zelbrod.cz. děkuji. 

david Řeřicha

dalším sbírkovým předmětem, který bych vám rád představil, je znak poštovního úřadu. 
Mohli jste ho vidět na výstavě pořádané ke stému výročí vyhlášení československého 
samostatného státu, která se konala v Městské galerii vlastimila rady v železném brodě. 
základní tvar znaku je vyřezán ze silného plechu, plocha je barvena. Jde o malý státní 
znak rakouska-Uherska, který už byl používaný jako znak rakouského císařství od roku 
1815. znak znázorňuje dvouhlavého orla s erbem uprostřed. na hlavách černého orla jsou 
arcivévodské koruny, ve středu nad hlavami se tyčí ještě jedna velká císařská koruna. na 
hrudi orla je znak lotrinsko-habsburské dynastie, kolem kterého je obtočen Řád zlatého 
rouna. v levém pařátu drží orel jablko, v pravém meč. orel přidržuje široký pruh – závoj 
s nápisem: C.k. PoŠtovnÍ a teleGrAFnÍ ÚŘAd, k.k. Post und teleGrAFenAMt. 

Výstavy

Výzva k pamětníkům

Znak poštovního úřadu

13



MUZEUM A GAlERIE DETEsK

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

Použité barvy – černá, červená, zelinkavá, ornamenty jsou 
ve zlatožluté barvě. na rubové straně znaku je připevněna 
papírová cedulka s nápisem: „Pro naše museum uschoval 
bohumil kalfus – poštmistr v železném brodě, dne 28. října 
1918“. 
v době revoluční, když do železného brodu pronikla zpráva 
o vyhlášení Československa, strhával nadšeně slavící 
dav „orlíčky“, tento znak starého rakouska, a za zpěvu 
národních písní je naházel do Jizery nebo do žernovníku. 
železnobrodský učitel a kronikář František sochor k tomu 
uvádí: „orlíčkové, výsostný znak říše rakousko-Uherska 
v podobě dvojhlavého orla, byli symbolem všeho toho, co 
jsme za starého rakouska nenáviděli a co nás po 300 let 
tolik dusilo. bylo tehdy jaksi samozřejmé, že se nadšený dav 
obrátil nejdříve proti nim a na nich zchlazoval svou touhu honem bourat prohnilé rakousko. 
tak se chodilo od jednoho úřadu k druhému a nezapomnělo se ani na trafiky. všude byly 
tyto proklínané znaky strhávány, leckde za starostlivého napomínání majitelů domů, kteří se 
báli o omítku, a házeny na dlažbu ulic, kde se jich chápaly opět jiné ruce, které je pohotově 
odnášely do Jizery nebo do žernovníka. Později, jak si zapsali četníci do svých pamětí, 
musely být opět vytaženy a uloženy na radnici!“
dnes již nevíme, jestli i tento poštovní znak prošel „koupelí“ nebo jestli ho vrchní poštmistr 
bohumil kalfus z čp. 243, kde tehdy poštovní úřad sídlil, od ní zachránil.

david Řeřicha, pracovník muzea

lIBUšE PRAŽáKoVá – ZAPoMEnUTÉ PlánĚ   
do 19. května

Malířka a sochařka libuše Pražáková (* 1984 Jilemnice) své výtvarné nadání rozvíjela ve 
zlínské voŠ a na katedře malby ostravské univerzity v ateliéru doc. F. kowolowského. žije 
a maluje v semilském ateliéru. souborem velkoformátových maleb 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.

JIŘí sAlABA – oBRAZY   
od 24. května

Akademický malíř Jiří salaba (* 31. 3. 1947 semily) po vystudování jičínské průmyslové školy 
byl v roce 1972 přijat na AvU v Praze do ateliéru prof. Jiroudka. Úspěšně ji absolvoval v roce 
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KC KIno ŽElEZnÝ BRoD

MUZEUM A GAlERIE DETEsK

v rámci návštěvy galerie je možné zhlédnout i rozsáhlou expozici MUzeA detesk.  
ta představuje zejména autorské unikáty významných výtvarníků podílejících se na budování 
slavné železnobrodské sklářské historie.
samostatné oddělení muzea mapuje vývoj železnobrodských skleněných figurek.

Vybíráme z programu KC Kino  
Jako vždy je program kina pestrý a nezapomíná na žádnou cílovou skupinu svých diváků. 
Po delší odmlce se do něj vrací například projekt studentské kino, v jehož rámci studenti 
„sklandy“ organizují svůj filmový večer, na který je ovšem zvána široká veřejnost. tentokrát 
můžete za výrazně nižší vstupné shlédnout snímek tohle je náš svět. Ať už byly důvody 
pro výběr tohoto filmu jakékoliv, věřím, že jeho shlédnutí stojí za to a rád věřím též tvrzení 
distributora filmu: „Jeho úspěšné festivalové tažení a cena za nejlepší režii v sekci Un 
Certain regard v Cannes nás přesvědčují, že se sice někdo může po zhlédnutí filmu 
nekonečně dlouho přít, zda lze skutečně žít v přírodě, vychovávat a vzdělávat děti po svém 
a považovat výdobytky moderní civilizace za škodlivé (mimochodem – věděli jste, že coca-
cola je otrávená voda?!), ale PŘedevŠÍM je tento film typickou letní podívanou, která vás 
nabije energií.“
Přestože program kina nabídne i řadu dalších hřejivých a letně laděných snímků (za všechny 
zmíním roztomilou francouzskou komedii láska na druhý pohled pojednávající o mladém 
muži, který musí z velmi podivných důvodů opět vybojovat lásku své ženy), nouze nebude 
ani o filmy, z nichž bude naopak spolehlivě mrazit v zádech: zlo s lidskou tváří je životopisné 
drama o muži, který v 70. letech 20. století spáchal minimálně třicet vražd mladých žen. Jeho 
krvavý koníček budil hrůzu a přesto se během procesu i po něm stal miláčkem mnoha žen  
a dívek! A pokud na vás nepůsobí dramata ani horory, věřím, že propocené dlaně budete mít 
při sledování dokumentárního thrilleru Free solo zaznamenávající výstup horolezce Alexe 
Honnolda na yosemitský gigant el Capitan bez jakéhokoliv jištění...  

Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz. 
david Pešek

1978. nekonečnou inspiraci pro svou poetickou krajinářskou tvorbu čerpá v Podkrkonoší  
a rodném semilsku. z tohoto základu vychází i jeho další malířská tvorba.

Free solo
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DAlší PoZVánKY ZE ŽB A oKolí

PoUŤ sV. JosEFA nA KRásnÉ     
středa 1. května od 9.15 hodin

Krásná 
v programu vystoupí: smyčcový soubor vivace zUŠ železný brod, Huntířovský smíšený 
pěvecký sbor, Collegium musicum zittau, folklórní soubor nisanka a Malá nisanka  
z Jablonce nad nisou, My Gospel železný brod, ld Čmukaři turnov, smíšený pěvecký sbor 
Janáček ad.
Pořadatelé: obec Pěnčín, Římskokatolická farnost krásná, Matice děkanství 
železnobrodského – podporováno lk z programu Podpora místní agendy 21, Armillarie, 
výletní areál Pěnčín

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

HVĚZDná sETKání s Jiřím schwarzem     
pondělí 6. května 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. dalším vzácným hostem, který přijal pozvání, je divadelní  
a filmový herec, dabér a pedagog pan Jiří schwarz.
Již jako velice mladý herec na sebe Jiří schwarz upozornil ve vláčilově filmu MÁG, kde 
nezapomenutelně ztvárnil postavu básníka k. H. Máchy. byl ve stálém angažmá v národním 
divadle, ve státním divadle v ostravě a realistickém divadle. Je 
vyhledávaným a uznávaným dabérem. Jeho hlasem česky promlouvá 
například r. Crowe (film Gladiátor), M. Gibson, P. swayze a řada 
dalších hlavních postav v zahraničních filmech. Pracuje také pro rozhlas 
a věnuje se namlouvání audioknih.

Vstupné 190 Kč
Výtěžek ze vstupného je věnován na projekt „světýlko pro maminku“

HAlUšKoVÉ CoUnTRY      
sobota 4. května od 20 hodin

Hrubá Horka, sokolovna
tradiční akce, při které k tanci a poslechu zahrají kapelníci. Připraveno bude bohaté 
občerstvení a především halušky na plátě pečené. 

Pořádá sDH Hrubá Horka
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Projekt „světýlko pro maminku“ je určen maminkám a rodinám, které ztratily své milované 
dospělé dítě. dítě, které již bylo samostatné a žilo svůj plnohodnotný život. Ať rodičům 
zemřelo milované dítě v náručí, v péči domova, v nemocnici, nebo zcela náhle… bolest 
je nepopsatelná. Jsem maminka, které zemřela milovaná dcera ve věku 28 let. existuje 
spousta nadací a organizací, které pomáhají rodičům nevyléčitelně nemocných malých dětí. 
A to je moc dobře. Ale já bohužel poznala, že s rodiči, kteří ztratili dospělé dítě, si téměř 
nikdo neví rady – jen se vlastně tak nějak tápe. Chci se setkávat osobně s lidmi, které 
postihla stejná ztráta jako mne a moji rodinu. Chci s nimi jejich bolest sdílet a naučit ji denně 
zpracovávat. Chci jim pomáhat, když nikdo nedokázal takovým způsobem pomoci mně. 
Chci jim naslouchat a podat pomocnou ruku na vykročení do etapy života, která už navždy 
bude poznamenaná bolestí, kterou nejde pochopit, nejde jí přijmout… jediná možnost je… 
denně se s ní učit žít. Chci proškolené sociální pracovníky, nejlepší psychiatry a psychology.  
A postupně v celé republice zřizovat centra, ve kterých se nešťastným maminkám a jejich 
rodinám budou věnovat lidé jako já. ti, kteří vědí…

Marianna ehrenthal

VInnÝ KošT BZí 2018       
sobota 11. května od 14 hodin

Bzí, sokolovna 
koštovat se bude 12 druhů vín z vinařství žídek z Popic. ke zpěvu, poslechu i tanci zahraje 
cimbálová muzika dušana kotlára. 

Vstupné 60 Kč

TRADIČní sTARoMIlsKá PoUŤ Do BZí        
sobota 1. června od 11 hodin

Bzí, náves – kostel nejsvětější Trojice
v programu akce vystoupí: Huntířovský pěvecký sbor a sbor Harmonie z budyšína, Pohádka 
pro děti (ruda Hancvencl), My Gospel železný brod, Funny Grass, swingový orchestr  
zUŠ železný brod, bzovské depos trio, Wejkend a další.
Pro děti budou od 12 hodin připraveny výtvarné dílny a od 13 hodin vyjížďky hasičskými 
auty. 
v čase 12–17 hodin bude otevřena vyhlídka na věži kostela.

Pořádá T. J. sokol Bzí a BZos a sDH Bzí
Více na www.obec-bzi.cz

JDE o VĚRoHoDnosT KŘEsŤAnsTVí         
pátek 17. května od 18.15 hodin

KC Kino Železný Brod
srdečně zveme na další přednášku, která se uskuteční v předvečer svatojanské pouti.  
s posluchači bude besedovat prezident České křesťanské akademie Prof. Phdr. tomáš 
Halík, th.d. na téma: „Jde o věrohodnost křesťanství“. téma církve a náboženství se nyní 
dostává do médií v souvislosti s církevními skandály, zejména sexuálním zneužíváním. Jaké 
jsou hlubší kořeny a širší souvislosti těchto jevů a jak se s nimi vyrovnat? 
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23. oBnoVEná sVAToJánsKá KRoJoVAná 
A „1. EKoloGICKá“ PoUŤ nA PoUšTI

47. BEnEFIČní KonCERT – PAVEl šPoRCl
sobota 18. května od 11 hodin

Železný Brod, kostelíček sv. Jana nepomuckého na Poušti
srdečně zveme na svatojanskou pouť v kostelíčku sv. Jana nepomuckého na Poušti. 
Chceme opět pokračovat v pouti krojované a nově jsme přidali ekologickou myšlenku – 
omezit používání plastového nádobí. věříme, že návštěvníci pouti tuto myšlenku podpoří 
a přinesou si lžíci nebo příbor vlastní. neznamená to, že bez vlastního příboru vyjdou na 
prázdno. budou nabízeny pomůcky ke konzumaci občerstvení, připraveného dobrými lidmi, 
v dřevěném či papírovém provedení.
věříme, že přijdete pokud možno v kroji ať už jakékoliv provenience. Přispějete tak 
k obohacení akce. Pouť začne v 11 hodin slavnostní mší, kterou přijede opět sloužit  
P. tomáš Halík. zazní Missa „lux et origo“ Jiřího strejce (1932–2010), zpívá kostelíčkový 
filharmonický sbor, diriguje a doprovází bohuslav lédl. Po bohoslužbě bude pro poutníky 
připraveno občerstvení a nabídnuty rukodělné výrobky i další různé drobnosti. skauti 
tradičně přispějí k organizaci poutě a připraví pro děti a mládež různé hry a atrakce, aby se 
rodiče mohli alespoň chvíli soustředěně věnovat jiným lákadlům. 
ve 13.30 hodin zahrají „Matičky“ ze semil nejmenším dětem i dospělým už tradičně loutkovou 
pohádku. 

V 15 hodin zazní XlVII. benefiční koncert. Vystoupí významný umělec Pavel šporcl, 
český houslový virtuóz světového renomé. v programu zazní tato díla – J. s. bach: 
Ciaconna z Partity č. 2 d moll, bWv 1004; e. Ysaye: sonáta č. 4 e moll; n. Paganini:  
24 Capricií op. 1 (výběr); P. Šporcl: kde domov můj (virtuózní variace pro sólové housle)  
a n. Milstetin: Paganiniana.
nedílnou součástí pouti a samotného koncertu bude vernisáž výstavy: Jan Hrubý / Kresby 
a grafiky. výstava bude mít po vernisáži v rámci koncertu své pokračování v Městském 
muzeu na bělišti, kde bude k vidění od června.

výnos z pouti bude investován do údržby kostelíčku a obnovy varhan a farního areálu. vítáme 
jakoukoliv formu podpory – ať už dobrotami, vlastními rukodělnými pracemi, darovanými 
výtvarnými díly či jinými dary nebo přiložením vlastních rukou k tomuto společnému dílu. 
Přihlaste se na mob.: 603 871 613, 605 243 776, e-mail: arch.tomesek.zb@iol.cz, nebo 

tomáš Halík je osobnost dostatečně známá, nebude u nás poprvé a tak ho ani představovat 
nemusím. Jsem rád, že se nám jej pro železný brod opět podařilo získat i přes jeho 
neskutečnou vytíženost a věříme, že to bude velice obohacující večer. 
v sobotu 18. května v 11 hodin bude P. Halík celebrovat slavnostní poutní mši na kostelíčku 
na Poušti.
těšíme se na setkání s vámi a s ním.

Ing. arch. Martin tomešek 
Pořádá Místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj.

DAlší PoZVánKY ZE ŽB A oKolí
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KosMECEUTIKA TIAnDE       
pondělí 20. května od 17 hodin

Měú Železný Brod, obřadní síň 
Přednáška viktora typlta o blahodárných účincích tibetsko-čínské kosmeceutiky tiande, 
která pomáhá léčit různé zdravotní problémy, vrásky, akné, pigmentové skvrny a...

Vstupné volné

můžete přijít pomoci s přípravou okolí před poutí přímo ke kostelíčku. vaše podpora je nám 
potěšením i povzbuzením. srdečně zveme! každý krojovaný poutník udělá radost nejen 
nám.
Pro starší a těžce se pohybující spoluobčany zajistíme odvoz v 10.15 od lékárny U Anděla. 
Městu železný brod děkujeme za podporu.

Prof. Tomáš Halík bude mít v předvečer pouti v pátek 17. 5. v 18.15 hodin 
přednášku v KC Kino.

Pořádá Místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj.
  za organizátory Ing. arch. Martin tomešek 

Pár slov o účinkujících:
Pavel šporcl (*1973) český houslový virtuóz, velmi výrazná a silná umělecká osobnost, 
laureát mnoha houslových soutěží, nejpopulárnější český umělec působící v oblasti vážné 
hudby. 
Po studiích na konzervatoři a na AMU (prof. václav snítil) studoval houslovou hru v UsA 
(d. delay, I. Perlman, M. kawasaki, e. schmieder). vystupuje na světových pódiích, 
festivalech (salzburger Festspiele, Pražské jaro, schleswig-Holstein) i s renomovanými 
orchestry (Česká filharmonie, tokyo Metropolitan symphony orchestra, national orchestra 
de France, liverpoolská královská filharmonie, orchestre de Paris). své posluchače zaujal 
svým často velmi neformálním vystupováním a oblékáním, kterým se snažil obecenstvu co 
nejvíce přiblížit – vystupoval se stylizovaným „pirátským“ šátkem na hlavě, nechal si postavit 
unikátní modré housle pro 21. století od nejlepšího současného houslaře Jana Špidlena atd.
Prostřednictvím svých vystoupení podporuje benefiční projekty nadací a neziskových 
organizací (kapka naděje, běh pro Paraple, Pomozte dětem, olivova dětská léčebna…). 
Je patronem sos vesniček, Centra pěstounských rodin a Asociace Apla pomáhající lidem 
s autismem.

Jan Hrubý (*1945) český grafik, karikaturista a trvalý jáhen. za svá výtvarná díla obdržel 
četná ocenění. vystudoval sUPŠ v brně. od roku 1967 publikoval své grafické a karikaturní 
práce v mnoha novinách a časopisech (Mladý svět, květy…). od roku 2016 kreslí pro 
katolický týdeník. Po své náboženské konverzi vystudoval teologii na katolické teologické 
fakultě Uk v Praze a byl vysvěcen na trvalého jáhna. od roku 1993 žije se svou ženou 
Anežkou v Újezdu pod troskami, kde působí jako římskokatolický duchovní ve farnosti  
a okolí.

zdroj: Wikipedie
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HRáTKY s PAMĚTí     
úterý 21. května od 10 hodin

Železný Brod, Dům s pečovatelskou službou (ul. obránců míru) 
sociálně-aktivizační služba pro seniory aneb trénink paměti s lektorem zdeňkem Chourou, 
pracovníkem v sociálních službách a členem České alzheimerovské společnosti. dobrou 
náladu a tužku s sebou. Další setkání budou: 18. 6., 16. 7., 20. 8., 17. 9., 15. 10., 19. 11.  
a 10. 12. 2019. nebojte se přijít a pracovat se svou pamětí. 

Vstupné 15 Kč

HoRníM PoJIZEŘíM – ŽElEZnoBRoDsKEM     
sobota 25. května od 9 hodin
Železný Brod, hasičské hřiště (start)

Jízda se jede jako orientační soutěž historických 
vozidel za plného provozu. Celková délka trasy 
je cca 80 km vedená regionem Pojizeří. na 
trase jsou umístěny jednoduché soutěžní úkoly 
a samokontrolní body pro pobavení a určení 
pořadí. soutěž je určena pro vozidla auto, moto 
do roku 1980. 

Pořádá AMK Železný Brod ve spolupráci  
s ČZ Veterán Team

AlšoVsKÝ JARMAREČEK      
sobota 25. května od 14 hodin

Alšovice, hřiště u sokolovny
srdečně zveme na již 9. ročník jarmarečku. Připraven bude stánkový prodej všeho druhu 
(cukrovinky, suvenýry, skleněné figurky, textilní výrobky aj.) a atrakce pro děti (projížďka na 
koních, rybolov, střelnice, vláček aj.). v programu od 14 hodin zahrají kapelníci. občerstvit 
se budete moci mimo jiné buřtíky z udírny, masíčkem z grilu, bramboráky, kořaličkou, 
vínečkem a chlazeným pivem. vstupné dobrovolné. v případě nepřízně počasí se koná 
akce v sokolovně. Přijďte pobejt! 

Pořádá T. J. sokol Alšovice

DĚTsKÝ DEn       
sobota 1. června od 13 hodin

Železný Brod, fotbalové hřiště
Přijměte pozvání na opravdu nabité odpoledne plné her, soutěží, muziky a… svoji účast 
přislíbilo velké množství spolků a organizací ze železného brodu. Program obohatí známý 
kouzelník navaro, kterého jste mohli vidět v zábavním parku Mirakulum. Muziku zajišťuje 
brodský dJ Aleš Petráček, který jistě na závěrečné disco roztančí všechny přítomné. dále 
firma tFnet zapůjčila na celé odpoledne skákací hrad a na správném dětském dni nesmí 
chybět ani točená zmrzlina, kterou zajistí manželé vepřekovi. osobností odpoledne by 
měla být veronika vítková, která, doufejme, najde v náročné přípravě volno a potěší svojí 

DAlší PoZVánKY ZE ŽB A oKolí
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účastí všechny sportovní fandy. A bude toho mnohem víc. vezměte své známé, malé, velké,  
a přijďte si užít společné chvíle plné zábavy a dětské radosti.

Pořádá Zš Pelechovská a FK Železný Brod

ŽElEZnoBoRDsKÝ JARMARK       
termín: 7.–9. 6. 2019

 zahájení 8. 6. v 10 hodin z balkonu budovy radnice (nám. 3. května)
v podání Ds Tyl Železný Brod

Z ouřadu purkmistrovského staroslavného města Železného Brodu se všem domácím 
i cizím na vědomost dává, že se opět v našem městě bude konat slavný Železnobrodský 
jarmark.
Program akce na Malém náměstí: (podium bude umístěno před „hrbatou chalupou“)
pátek 7. 6.
od 17.30 hod. krásná práce, rock Alšovice
od 19.30 hod. Honza bartoš a hity Michala davida
od 21.00 hod. revival 60´s, rock železný brod
sobota 8. 6. 
10.30 hod.  broďanka, dechová hudba železný brod
12.30 hod.  taneční a swingový orchestr zUŠ železný brod
14.00 hod. ewa Farna tribute band
16.00 hod.  Waldovy Matušky, pop kacanovy
18.00 hod. sabina křováková, rock pop
19.30 hod.   Hodiny, rock
21.00 hod.  Maniac, punk rock Praha
22.30 hod. dJ Mastník & dJ Hoření, disco železný brod
neděle 9. 6. 
11.00 hod.  Řetízek zUŠ železný brod
13.00 hod.  AbbA revival, Hranice
15.00 hod. ruda Hancvencl, garage rock Jablonec nad nisou

Myslivecké sdružení Jizera železný brod vás při akci železnobrodský 
jarmark zve do mysliveckého domečku na skvělou zvěřinovou kuchyni. 
tradiční myslivecká kuchyně se bude podávat v pátek a v sobotu vždy 
v čase 10–22 hodin.

Paní kovaříková z Muzea kočárků a hraček železný brod zve při jarmarku na spanilou 
kočárkovou jízdu. zájemci se mohou přidat se svými kočárky 8. 6. v 10 hodin před budovou 
radnice.

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

Z literatury pro děti
Petr stančík: Fíla, Žofie a smaragdová deska – sourozenci Fíla  
a žofie se při pátrání po ztraceném maminčině prstýnku dostanou 
do tajemné říše Alchymie a seznámí se s hadem Uroborcem a řadou 
dalších mytologických zvířat a bytostí. každá z kapitol je doplněna 
hravým kvízem, díky němuž můžou děti příběh dále rozvíjet. 
Asa larsson: Pax 10. Draugova oběť – závěrečná část fantasy 
série, ve které čeká bratry vigga a Alrika nejtěžší souboj s černou 
magií.
oksana Bula: Jak tukoni zachránili strom – Poznejte blíže 
kouzelné bytosti lesa v obrazové knížce pro nejmenší děti. kdo jsou 
tukoni? kouzelné bytosti, které se s radostí a láskou starají o les – někteří pečují o stromy, 
jiní o květiny a další zase o zvířátka a ptáčky.

dana Hudíková a Irena Matoušová

Pavla Horáková: Teorie podivnosti – sarkastická vypravěčka románu pracuje v ústavu 
mezioborových studií člověka a všímá si zcela náhodných jevů, za nimiž tuší jisté zákonitosti 
a provázanost. současně také řeší svůj osobní život, přátelství a velmi zvláštní sny. kniha 
získala ocenění Magnesia litera za prózu.
obonete s. Ubam: sedm let v Africe: Příběh českého syna nigerijského 
krále – odvahu nevzdat boj, který se zdá předem ztracený, projevil autor 
autobiografického příběhu po smrti svého otce, když dobrovolně odešel  
z Česka do nigérie, aby odvrátil pád hrozící jeho rodině. do Afriky se vrací 
jako dědic otcova trůnu a přebírá odpovědnost za osud rodiny, kterou 
však sotva zná. 
Karine Giébel: Pouhý stín – Cloé je ambiciózní, krásná, ale i bezcitná 
žena, která svým okolím vždy úspěšně manipulovala. Při nočním návratu domů má pocit, že 
ji někdo sleduje. z této epizody se postupně stává děsivá noční můra, která pomalu rozkládá 
její dosud skvělý život.
Colin Falconer: nezničitelná – Historický román známého autora nás provede bouřlivými 
evropskými dějinami první poloviny 20. století. energické kitty se podaří uniknout chudobě 
a týrání, které provázely její dětství a dospívání v dublinu, a začít nový život. Má nadání 
přežít každé nebezpečí, do kterého se připlete – včetně zkázy titaniku. v new Yorku bojuje 
za volební právo žen, jako novinářka cestuje po evropě zmítané první světovou válkou, 
je očitou svědkyní Říjnové revoluce v rusku, v rodném Irsku ošetřuje v občanské válce 
raněné. A její iluze a ideály postupně berou za své.
Monika Benešová: Moje pacifická hřebenovka: Ze dna až na vrcholky hor – vyprávění 
mladé Češky, která zdolala sama jednu z nejtěžších pěších tras na světě – Pacific trail. Přes 
zdravotní komplikace se vydala na cestu více než 4 200 km americkou divočinou a jako 
jedna z mála ji úspěšně dokončila.

Z knižních novinek pro dospělé nabízíme
otevřeno od úterý do pátku v čase 9–17.30 hodin. 
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ZE šKolsKÝCH ZAŘíZEní

sPolEK ZDRAVoTnĚ PosTIŽEnÝCH ŽElEZnoBRoDsKA  

2. 5. Úřední den od 14 hodin, schůze výboru od 14 hodin
4.–11. 5. ozdravný pobyt v termálních lázních v Harkánech. odjezd v pátek 3. 5. 2019 
 pravděpodobně ve 20–20.30 hodin od sokolovny v železném brodě. odjezd bude  
 upřesněn ve vývěsce na tržnici.
15. 5. Český den proti rakovině, který již tradičně pořádá liga proti rakovině Praha.  
 v ulicích města potkáte členky našeho spolku, které budou prodávat kvítek  
 měsíčku lékařského za minimální cenu 20 kč. Pevně věříme, že i letos tuto akci  
 podpoříte. děkujeme. bližší údaje budou zveřejněny ve vývěsce. 
20. 5. klub ručních prací od 14 hodin 
22. 5. Celodenní výlet do hřebčína v kladrubech nad labem. doprava: 280 kč a 300 kč.  
 vstupné 140 kč (okruh hřebčín 80 kč, okruh kočárovna 60 kč), ztP zdarma.  
 odjezd v 7.30 hodin od sokolovny v železném brodě. 

Informujeme
na výroční členské schůzi (6. 3.) členové spolku odhlasovali zvýšení ročního poplatku na 
100 kč (od roku 2020).
Přihlášky na červnový výlet do Grabštejna a lobau přijímá od 14. 5. Marcela Minářová.

není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. Aktuální informace 
sledujte ve vývěsce na tržnici.
krásné počasí, příjemný pobyt v Harkánech a šťastnou cestu za výbor přeje 

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

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2019/2020

Prázdninový provoz mateřských škol

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.

Informujeme rodiče dětí, že o letních prázdninách v termínu 15. 7.–23. 8. vč. budou 
uzavřeny MŠ na vápence, MŠ slunečná a MŠ stavbařů v železném brodě. v době uzavření 
železnobrodských mateřských škol mají rodiče možnost využít nabídku příměstských letních 
táborů, které organizuje svČ Mozaika a další sportovní organizace.
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velice děkujeme paní elišce Matěchové za sladkosti k velikonocím.

ve středu 15. května od 16 hodin zveme všechny maminky, babičky a tetičky do Městského 
divadla v železném brodě. ke dni maminek jsme si pro ně připravili menší představení.

eva dvořáková, ředitelka MŠ 

děti v naší mateřské škole se dobře baví. snažíme se pro ně připravovat bohatý program, 
který kromě zábavy a radosti přináší do jejich života spoustu nových podnětů, zkušeností, 
pochopení. tak si děti užily například pyžamovou párty, akci k oslavě dne zdravého spánku, 
či projekt nazvaný Šmouliáda. Jeho součástí bylo i sportovní dopoledne. s jeho organizací 

sportovní příměstské tábory
Tenisový tábor v areálu tk železný brod: termín 1.–5. 7. 2019 (9–14 hodin), věk 6–12 let, 
svačina zajištěna, cena 1 000 kč. s sebou: sportovní obuv bez hrubé podrážky, vhodnou 
tenisovou raketu, švihadlo, sportovní oblečení dle počasí, pití. obsah: výuka tenisu, 
seznámení se základními tenisovými dovednostmi, rozvoj pohybových schopností. Mokrá 
varianta zajištěna. další informace a přihlášky na: lufin@seznam.cz, nebo osobně v areálu 
tk.
Fotbalový tábor na fotbalovém hřišti: termín 12.–16. 8. 2019 (9–15.30 hodin), kapacita 
neomezená, věk 6 let a výše, cena 1 300 kč, v ceně je oběd a pitný režim. denní program: 
9.30–11 hodin a 13.45–15.15 hodin tréninky dle věkových skupin, 12.15–13.15 hodin 
koupaliště nebo jiné aktivity. Přihlášky: kletečka Jaroslav, kletecka.jaroslav@seznam.cz, 
mob.: 725 244 280. 
FsA Jany Boučkové: termín 5.–9. 8. 2019, cena 2 000 kč – zahrnuje oběd. Program: 
outdoorové aktivity (rafting, koloběžky, turistika, horolezecký výcvik, jízda na koních). 
Přihlášky: bouckova@tfnet.cz, mob.: 602 252 677.
Chata Horní Domky: termín 7.–12. 7. 2019, cena 3 000 kč, plná penze, ubytování v 4–6 
lůžkových pokojích. Program: pro děti dle věku, cvičení, sportovní hry, soutěže, výlety, koupání 
a poznávání hor. Přihlášky: Martin bouček, mbservices@email.cz, mob.: 602 420 939.  

ZE šKolsKÝCH ZAŘíZEní

 Mš slunečná Železný Brod

 Mš na Vápence Železný Brod
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okresní kolo v recitaci
v sobotu 16. března se konalo okresní kolo v recitaci 
v ddM vikýř v Jablonci nad nisou. naše škola získala 
řadu pěkných ocenění. v nulté kategorii (1. třída) získala 
diplom Aneta Šírová. Jan Horna a Matyáš Makula 
obdrželi čestná uznání poroty. tato kategorie v okrese 
končí. v první kategorii (2.–3. třída) získal čestné 
ocenění poroty Antonín vacek (3. b.). z druhé kategorie  
(4.–5. třída) postupuje do krajského kola sofie 
Charvátová (5. A.). všem dětem blahopřejeme  
a děkujeme za reprezentaci školy. sofince budeme 
držet palce 27. dubna, kdy se bude konat krajské kolo 
v liberci. 

Milena Hlubučková, tř. uč. 5. A

 Zš školní Železný Brod

nám ochotně pomohla paní Jana boučková v rámci projektu děti na startu. tímto jí děkujeme 
a spolupráce s ní nás velice těší.

Chtěla bych co nejsrdečněji poděkovat všem rodičům, kteří se 10. dubna zúčastnili jarní 
brigády a pomohli při úpravě naší přírodní zahrady. Udělali jsme společně velký kus práce  
a zahrada opravdu prokoukla. Máme uhrabanou trávu a cestičky, ostříhané keře a okrasné 
květiny, zrytý a upravený pěstební záhon, uklizený kumbál na hračky atd. děti tak mají 
připravené pěkné prostředí ke hře, odpočinku, pěstování rostlinek i pozorování přírody. 
Poděkování patří samozřejmě i zúčastněným zaměstnancům (i několika členům jejich 
rodin). Jejich práce si velmi vážím a jsem si plně vědoma, že kvalitní tým je základ dobré MŠ. 

Jitka Jírová, ředitelka MŠ

 Zš Pelechovská Železný Brod

Ve středu 1. května v 9.15 hodin zazní v kittelově areálu na krásné smyčcový soubor 
vivace pod vedením Míši vitákové. vystoupení se uskuteční při akci Pouť sv. Josefa na 
krásné.

vážení rodiče, milé děti, přijměte pozvání na dětský den, který se uskuteční v sobotu  
1. 6. 2019 na fotbalovém hřišti v železném brodě. bude to opravdu nabité odpoledne, plné 
her, soutěží, muziky a… více na str. 20.

tomáš Hartl, zástupce ředitele zŠ

 Základní umělecká škola Železný Brod
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V úterý 14. května od 17 hodin zveme na Žákovské matiné. v obřadní síni MěÚ železný 
brod (budova radnice „A“ – přízemí) vám při malém školním koncertě pro začínající i pro 
pokročilé žáky představíme, co nového se malí umělci naučili a zvládli. 

v rámci cyklu „ZUška představuje“ srdečně zveme na jedinečný koncert Prague Cello 
Quartet, který odehraje čtveřice mladých cellistů ve středu 22. května od 19 hodin  
v Městském divadle Železný Brod. kvartetové uskupení přináší originální úpravy nejen 
nejznámějších klasických skladeb, ale také filmových melodií a jazzových, rockových 
nebo popových hitů. Jejich cílem je bavit diváky kreativními úpravami známých skladeb  
i inteligentním humorem a bourat hranice mezi zábavou a klasickou hudbou. Přijďte se o tom 
přesvědčit na vlastní uši…

srdečně zveme ve čtvrtek 23. května od 18 hodin do Městského divadla Železný Brod 
na Podvečer s „Dramaťákem“, kde své herecké umění představí všechny žáci ldo. 
těšit se můžete na africkou pohádku Pavouk a moucha v podání souboru náramek 
přátelství. na autorská představení s názvem Dokud je to sranda v podání souboru Jak se 
má popelnice? a Kniha tváří v podání souboru těžká dohoda.

Zápis nových žáků do všech oddělení
Pro školní rok 2019/2020 vyhlašujeme zápis do naší školy v termínu 20.–24. 5. v čase 
15–17 hodin. (Po domluvě i v jiných hodinách a dnech.)

Vážení hudební příznivci, 
naše škola poskytuje vzdělávání mladým adeptům umění. budeme opět přijímat žáky do 
všech oborů, které naše škola nabízí, tj. hudební, výtvarný a literárně dramatický. Pokud 
byste se se svými dětmi, žáky, svěřenci či vnoučaty chtěli podívat „jak to v naší škole chodí“, 
jak pracujeme s dětmi, co vše jim nabízíme a co děti tvoří, zveme vás na Týden otevřených 
dveří, který bude probíhat ve dnech 20.–24. 5. 2019. naše škola je otevřena všem, kteří 
chtějí umění poznat zblízka a přátelsky.
navštivte jednotlivé vyučovací hodiny a popovídejte si s našimi pedagogy:

Mgr. lédlová eva zpěv, sbor Hvězdičky po–pá 13–17 ředitelna

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

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

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

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

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

Michálková simona zpěv, klavír út, st 14–17 č. 10

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

richter Jiří dechové nástroje po 13–17 č. 10

ZE šKolsKÝCH ZAŘíZEní
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The American Day

Přijímací řízení do technických oborů

Přijímací řízení do výtvarných oborů

on 27th March, 10 young Americans participating 
in Fulbright scholar Program came to pass 
wisdom to Czech folks. In six 35 minute lessons, 
they expanded knowledge and english skills of our 
students in various topics ranging from housing, 
transport up to Photo journalism. everything was 
awesome! 

ve dnech 12. a 15. dubna proběhly jednotné přijímací zkoušky do oborů Aplikované 
chemie a technologie silikátů. Přijímacího řízení se zúčastnilo 25 uchazečů a vzhledem  
k nenaplnění kapacity obou oborů vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení na  
10. 6. 2019 s termínem pro podání přihlášek ke studiu do 17. 5. 2019 na sekretariát školy. 
volnou kapacitu odhadujeme na 10 míst.

Ředitel školy vyhlásil 3. kolo přijímacího řízení s talentovou zkouškou do oboru 82-41-M/13 
výtvarné zpracování skla a světelných objektů na 10. 6. 2019. Přihlášku ke studiu lze podat 
do 17. 5. 2019 na sekretariát školy. volná kapacita oboru je 9 míst. 
více informací k oběma přijímacím řízením naleznete na www.supss.cz/uchazec. 

rndr. Martin smola, zástupce ředitele sUPŠs

Ukázkové hodiny lDo v ul. Příčná 350 můžete navštívit ve dnech 5. a 7. června 2019.

eva lédlová, ředitelka zUŠ železný brod

Aktuální informace na: www.zus-zelbrod.cz a na tel. č.: 483 389 327, 608 782 712.

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod 

tomáš robert bicí pá 13–18 č. 2

duňka Jiří bicí čt 14–18 č. 2

kupkárová dana vo + keramika út, st, čt 13–18 č. 3 – Ateliér

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

vitáková Michaela violoncello, soubory, 
hudební nauky st, čt 15–17.30 č. 10, 

č. 4 Hn

vocel bohumil kytara po, út 13–18 č. 11

Al-radi nataša klavír čt, pá 13–15 č. 10

Patočka Jaroslav sólový zpěv po, út 13–17 č. 10
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Akce na květen

Zpěvák Daniel landa navštívil naši školu

Přednáška no. 11 / Pol Eno

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

 středisko volného času Mozaika

barbarská válečná trubka rozezněla 3. dubna ředitelnu školy. daniel landa, náš absolvent 
Matěj zámečník a muzikant ondřej přišli s neobyčejným projektem pro naše žáky, kteří 
pro ně budou navrhovat design keltského nástroje karnyxu ze skla. osobně přijedou 
projekt žákům představit v červnu 2019. v případě, že se vše podaří dotáhnout do konce 
(z technologického hlediska), tak se uskuteční příští rok také koncert ke 100. výročí školy.

libor doležal, ředitel sUPŠs

Přednášky organizované studenty sklářské školy jsou koncipovány jako veřejné a setkaly se 
s obrovským ohlasem nejenom ze strany studentů školy, ale i širší veřejnosti. 
téma v pořadí již 11. přednášky se zaměří na dřevěné hračky z Jizerských hor. svou 
designérskou tvorbu a realizace hraček představí studio Pol eno, alias štěpán Kadlec  
a Andrea Tůmová ve čtvrtek 16. května od 17 hodin v aule sklářské školy. vstup volný.
v posledním roce se prezentovali výtvarníci a umělečtí řemeslníci Martin Janecký, Anna 
Polanská, Martin Štefánek a Martin Hlubuček. dále rytci skla Jan schindler a Pavlína 
Čambalová, grafička zdenka Hušková, medailér a šperkař Jan Hásek, designér/architekt 
tomáš rýdl a kurátor umění Martin dostál se svým hostem Jiřím davidem.

Antonín košek a lenka Holubcová

vážení přátelé divadelního spolku tyl železný brod, oznamujeme vám rozšíření možnosti 
získat nové informace o činnosti spolku a také si připomenout atmosféru minulých 
představení a rovněž průběh našich divadelních zkoušek. naší novou adresou na internetu je  
http://dstyl.spsy.eu/, která je aktivní, ale nadále se na ní pracuje. Proto prosíme 
o shovívavost i o eventuální připomínky. děkujeme za přízeň a těšíme se na nejbližší setkání 
v červnu během jarmarku.

Helena Mališová

 Ds Tyl Železný Brod

  8. 5. 44. ročník dálkového pochodu Ještěd – kozákov
11. 5. Patchwork

12. 5. Probouzení skřítků
31. 5. Muzikantské spaní

ZE šKolsKÝCH ZAŘíZEní
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Herničky v přírodě (na Bělišti)

Program akcí na květen

Jelikož začíná být venku hezky, rozhodli jsme se přesunout čtvrteční a páteční herničky 
ven do přírody. od dubna do června (čt a pá: 9–12 hodin) budeme zpívat, tančit, tvořit, 
říkankovat, hrát si, piknikovat a… na bělišti. v případě nepříznivého počasí se bude hernička 
konat v prostorech rC Andílek – sledujte fb...
Herničky ve dnech: po, út, st – probíhají i nadále v prostorách rC Andílek.
v letních měsících (červenec–srpen) bude hernička na bělišti pouze ve čtvrtek v čase 
9–12 hodin. těšit se můžete na eko, bio a bez obal herničky pro děti i rodiče – budeme 
vyrábět, hrát divadélka a zažijeme spoustu legrace. v prostorách rC Andílek bude otevřeno 
pouze v případě ošklivého počasí nebo na zavolání. vstupné dobrovolné! vhodné pro 
všechny věkové kategorie dětí.

Andílek v terénu:
1. 5. (10–16 hod.) Pouť sv. Josefa na krásné – malování na obličej a dílničky 
4. 5. zpátky v čase – dílničky, které vás vrátí o pár let zpět...

2. 5. (18–19.30 hod.) osHo meditace – otevíráme nové kurzy meditací – přijďte se 
zrelaxovat, nabrat novou životní sílu a spoustu energie... lektor: Iveta Čihulková
7. 5. (16–17 hod.) nošení dětí – jak nosit děti v šátku či nosítku, typy úvazů (ukázky  
a výuka), přínos pro maminku a dítě... lektor: denisa bel Hadjsalah (přihlášky předem, cena 
bude upřesněna)
11. 5. Fairtrade snídaně – snídaňový piknik plný zdravých potravin (podrobnosti na 
plakátech)
11. 5. (15–18 hod.) Den pro maminky – kosmetička, masérka, pedikérka, nehtařka, 
kadeřnice... vše pro maminky k jejich dni matek (přihlášky předem, podrobnosti na plakátech)
12. 5. (běliště) sWAP bazárek – máte věci, které již nevyužijete, ale je vám líto je vyhodit? 
nebo naopak něco sháníte? Přijďte si s námi zaswapovat... rezervace míst do 11. 5. na 
e-mailu: h.simmova@centrum-andilek.cz
14. 5. (16–17 hod.) Pod pokličkou – nový cyklus besed o nichž společnost nechce mluvit... 
Domácí násilí (1. téma) – má mnoho podob, může být fyzické či psychické, může ho prožívat 
muž nebo žena... lektor: Iveta Malá (přihlášky předem, cena 150 kč). Pokud prožíváte násilí, 
a rozhodně byste na přednášku nepřišli kvůli studu, rádi vám poskytneme kontakt na lektorku 
k rezervaci osobní schůzky.
18. 5. (start Malé nám. 9–11 hod.; cíl hasičské hřiště) Pohádková cesta (téma pohádky bří 
Grimmů) – trasa vede rezervací trávníky a obcí Hrubá Horka; v cíli skákací hrad, malování 
na obličej a další program; startovné: 40 kč/dítě
21. 5. Tkáňové soli – přednáška o léčivých homeopatických solích, které dokáží zázraky. 

ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora

 Rodinné centrum Andílek 
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dne 29. března jsme s naším sborem měli tu čest zpívat na vernisáži výstavy divadelního 
studia Hamlet s názvem 5*. zazněly nejen gospelové písně, ale i píseň na přání „život je 
jen náhoda“. toto pozvání rozhodně nebyla náhoda, a proto bychom chtěli touto cestou 
moc poděkovat ds Hamlet za možnost být součástí tak nádherné akce. těšíme se na další 
spolupráci s „Hamleťákama“!
Další naše vystoupení si můžete užít na těchto akcích:
  1. 5. Pouť sv. Josefa na krásné     
24. 5. noc kostelů (kostel sv. Jakuba většího v železném brodě od 18 hodin)
  1. 6. staromilská pouť ve bzí   
13. 7. boučkův statek na Malé skále   
těšíme se na vás na našich koncertech plných energie a lásky. Přijďte si zazpívat spolu  
s námi!

za My Gospel Helena simmová

První květnovou sobotu 4. května zveme na běliště v železném brodě na akci Zpátky 
v čase. od 13 hodin zde bude probíhat trh s regionálními výrobky, staropražské písničky 
a „Hašlerovky“ k poslechu zahraje kapela lehotai, představí se taneční skupina Pražští 
Pepíci, pro děti bude připravena hra „Hrajeme si po staru“ a představení divadélka HAd  
z Hodkovic. také bude možné nechat si udělat dobovou fotografii v kulisách Malého náměstí 
od Pavla kusaly (možnost zapůjčení dobového oblečení). občerstvení zajištěno.

oznamujeme, že společné čtení z kronik se bude opět konat až v podzimním čase. Užijte si 
krásné jaro a léto. 

Alena kortanová
Ve středu 29. května od 18 hodin zveme na pokračování čtení úryvků z nejznámější knihy 
boženy němcové: babička v podání zdislavy bohuslavové.

 My Gospel Železný Brod

 Trávnice

24. 5. (18 hod., kostel sv. Jakuba většího v žel. brodě) noc kostelů ve spolupráci se sborem 
My Gospel (vstupné dobrovolné)
25. 5. (15 hod., Městské divadlo železný brod) orient show VII – benefiční, taneční talk 
show s herci karlem zimou a klárou Cibulkovou, v programu: taneční vystoupení, tombola, 
malování henou, kavárna Cafe Cofiel, dražba dortů a… výtěžek bude věnován Marušce  
s downovým syndromem.
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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Přišlo jaro a my se těšíme, až budeme moci pobývat u naší krásné řeky Jizery, abychom 
mohli dostát toho, že jsme oddíl vodních skautů. Podařilo se nám od libereckých skautů za 
velice příznivý peníz koupit dvě pramice, čtyři kánoe a tři kajaky a od kamaráda z dobré 
vody malý raft pro 4–6 lidí, spoustu pádel a nějaké vesty.
Protože byl březen kvůli jarním prázdninám trochu nabouraný, co se pravidelných schůzek 
týká, vymysleli jsme pro děti aprílové spaní. sešli jsme se v sobotu 30. března na naší 
základně, v klubovně v betlémské ulici v železném brodě. bylo nás celkem sedm dospělých 
a 13 dětí. nejprve jsme pracovali. bylo zapotřebí shrabat staré listí, přerovnávali jsme 
dřevo a pálili větve, abychom měli dostatek popela na pečení brambor. o zábavu jsme 
měli postaráno, hřiště se dvěma stojany s koši na basketbal skýtá prostor pro hry nejenom  
s míčem. natáhli jsme také lajnu a lana mezi dva stromy. Po obědě a krátkém odpočinku 
odešla chlapecká družina s Mývalem na Černickou skálu a připravili pro mladší skautíky 
stopovanou. Abychom dostáli skautské litery, Mýval předvedl, jak lze vyrobit batoh z pytle 
a v cíli si kluci zopakovali pokus s rozděláním ohně bez papíru a podpalovače, protože 
první rozdělávání u klubovny moc dobře nedopadlo. když dorazila skupinka menších, 
opékali jsme krom buřtů a chlebů i maršmelouny. Po návratu přišel opět míč, ochutnali 
jsme ještě brambory z popela a připravili si spacáky. navečer vedoucí připravili slavnostní 
večeři – řízek s bramborovou kaší, na jejíž přípravu (škrábání brambor i obalování řízků) 

 skautské středisko údolí Železný Brod

11. května: Pohádková cesta kamenickým lesem. Přijďte pomoci naší princezně najít 
poztrácené korále. start na hřišti od 14 do 16 hodin. vstupné dobrovolné, občerstvení 
zajištěno. těšíme se na vás. 
25. května: oslava dne dětí v Horské kamenici. od 14 hodin se můžete těšit na hry  
a soutěže na zahradě u školy. 

za kkM Jarmila koňáková a Míša vávrová

 Kamenický klub mládeže Horská Kamenice

srdečně zveme do naší obce na tyto sobotní akce

ledňáček – oddíl vodních skautů

v neděli 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 žel. brodě, předpokládaný návrat cca v 18 hodin. Předpokládaná 
cena zájezdu je 260–290 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, které se pohybuje kromě dobříšského zámku okolo 40 kč. Informace 
na e-mailu jtj.bar@seznam.cz nebo na mob.: 602 553 267. Přihlášky a platby do 15. května 
na tIC železný brod.

za spolek trávnice z. s. Jiřina Čermáková
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sport

se někteří dobrovolně přihlásili. Měli jsme také 
od Šefrových zákusky, protože dva členové 
ledňáčka slavili narozeniny. s tmou jsme se 
přestěhovali ke krbu, na kytaru přijel zahrát 
kamarád ota. U zpívání jsme barvili dřevěná 
vajíčka, která zdobí jeden strom u radnice, 
ale někteří se této zábavy už nezúčastnili, 
dobrovolně zalézali do spacáků a utrmáceni 
spokojeně a bez zlobení usínali. I když se 
posunul čas, vstávali jsme brzy a po snídani a generálním úklidu klubovny jsme odcházeli 
domů. Hned další neděli 7. dubna jsme se zapojili do akce „Ukliďme Česko“. s partou 
spřátelených kamarádů ze skuhrova a Huntířova (spolek s.P.o.l.U.) jsme vytvořili tři 
party. Jenom kolem jezu, silnice a odpočívadel ve splzově jsme nasbírali úctyhodných  
14 pytlů odpadků. v měsíci dubnu nás ještě čekala oslava sv. Jiří, patrona skautů, kdy 
jsme u klubovny zapálili slavnostní oheň a čarodějnické spaní na karlštejně v Huntířově. Ale  
o tom zase příště…    

za oddíl ledňáček napsala bronťa (Hanka kleinová)

V sobotu 4. května sdH těpeře a sdH bzí společně pořádají 8. ročník hasičské soutěže 
pro mladé hasiče.
v 8.45 hodin se na hřišti u bzovské rokle představí družstva z celého okresu hned ve třech 
disciplínách. nebude chybět ukázka činnosti jednotky sdH těpeře.
V neděli 5. května od 15 hodin se na tomtéž místě uskuteční okrsková soutěž, kde uvidíme 
družstva dospělých hasičů ze železnobrodska. drobné občerstvení bude připraveno. 
Akce proběhnou s podporou Města železný brod.

 sDH Těpeře

 T. J. sokol Těpeře

v sobotu 11. května od 20 hodin zveme do těpeřské sokolovny na taneční zábavu  
z dob minulých aneb kterak jsme se bavili v Čssr. k tanci a poslechu hraje dJ brožek.  
v programu: tematický kvíz, soutěž v „židličkované“, hudba z 60.-90. let. 

Vstupné 100 Kč / 50 Kč v dobovém oblečení
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ve čtvrtek 16. května se v Panské zahradě v železném brodě uskuteční 6. ročník orientačního 
běhu.
Běh bude rozdělen do těchto kategorií:
od 9 hodin – děti z mateřských škol (kategorie: 3–4 roky, 5–6 let)
od 10 hodin – žáci základních škol (I. stupeň: 7–8 let, 9–11 let; II. stupeň: 12–14 let a 15–17 let)
od 16 hodin – veřejnost (prezentace od 15.30 hodin)
Po dobu celé akce bude v provozu stánek s občerstvením a pumptracková dráha  
k vyzkoušení. více informací a přihlášky na mob.: 602 252 677.

dne 31. března skončila hlavní sezona pro náš lyžařský oddíl. 
v minulém zpravodaji jsem se zmínila o úspěších v přeborech 
Čos a dnes bych vás chtěla informovat o seriálu závodů rokY 
oPen CUP 2019 v rokytnici nad Jizerou. tuto sezonu se jely 
tři závody a zúčastnilo se jich dle možností sedm dětí z našeho 
oddílu. vítězkou celého seriálu v předžákyních se stala kateřina 
vokounová (2× na 1. místě a 1× na 2. místě) a na 4. místě se 
umístila Marie dvořáková. v předžácích byl v seriálu na 3. místě 
Šimon larva, v přípravce na 2. místě Matyáš larva a na 5. místě 
sebastián skrbek. Jeden závod jela v mladších žákyních Adéla 
dvořáková a umístila se na 1. místě. závodů se mohli zúčastnit 
i dospělí a zde se umístila v jednom závodu na 1. místě lenka 
skrbková a na 2. místě Jaroslava dvořáková. vítězem v celém 
seriálu v kategorii mužů se stal Petr dvořák. děkujeme všem za 
vzornou reprezentaci tJ sokol železný brod.

 FsA Jany Boučkové

 TJ sokol Železný Brod – lyžařský oddíl

 Florbal Koberovy 

o jarních prázdninách jsme se nevěnovali jenom výuce lyžování, ale také zábavné a tvořivé 
činnosti. děti i dospělí si vlastními silami zhotovili masky a pak jsme společně vyrazili  
v maškarním průvodu na nedaleké ručičky. všichni jsme se moc bavili a strávili jsme krásný 
den.

skrbková Jaroslava, předsedkyně lo

v úterý 13. 5. od 17.30 hodin v sokolovně v železném brodě pořádáme nábor dětí do 
florbalové přípravky (ročník narození 2012/13). tréninky se konají vždy v úterý v čase 
17.30–19 hodin. více informací na www.florbalkoberovy.cz; e-mail: florbal.mladez@email.cz;  
fb: koberovyflorbal

Maškarní na horách
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HáDAnKA

rozpis domácích mistrovských fotbalových zápasů, které budou odehrány na fotbalovém 
hřišti v železném brodě:

v okresním přeboru Jablonecka se nám podařil veliký úspěch. reprezentanti našeho oddílu: 
Jan bachůrek, karel bareš, Antonín Hloušek, Josef kvapil, Jiří vít a Milan vrabec získali 
v přeboru druhé místo, kdy první jim uniklo pouze o jediný bod. všichni hráči podávali po 
celou sezónu velmi dobré výkony a v žebříčku úspěšnosti se umístili na předních pozicích. 
v soutěži čtyřher se pár Hloušek–bachůrek umístil na 1. místě a celou soutěž vyhrál. všem 
hráčům děkujeme za reprezentaci našeho města a přejeme jim hodně úspěchů i v sezóně 
2019–2020. 

Antonín Hloušek, předseda ost

 Fotbalový klub Železný brod

 TJ sokol Železný Brod – oddíl stolního tenisu

mladší žáci – krajský přebor
12. 5. od 11.15 hodin vs. Mimoň
26. 5. od 11.15 hodin vs. desná
9. 6. od 11.15 hodin vs. nový bor
straší přípravka – krajský přebor 
11. 5. od 15.15 hodin vs. Mnichovo Hradiště
15. 5. od 17 hodin vs. semily
25. 5. od 12.15 hodin vs. rumburk
dorost – krajský přebor
5. 5. od 10 hodin vs. Hrádek nad nisou
11. 5. od 13 hodin vs. studenec
25. 5. od 10 hodin vs. stráž pod ralskem
8. 6. od 11 hodin vs. lučany

muži „B“ – krajská 1. B třída
5. 5. od 17 hodin vs. Plavy
12. 5. od 17 hodin vs. lučany
19. 5. od 17 hodin vs. držkov
2. 6. od 17 hodin vs. Jabloneček
muži „A“ – krajský přebor
4. 5. od 17 hodin vs. Frýdlant v Čechách
11. 5. od 17 hodin vs. doksy

Přijďte fandit!

slovo rovnodennost, které má spojitost s příchodem jara správně složilo 18 osob. 
Permanentky do Městské galerie vlastimila rady získávají: věra kochánková, karolína 
Polanková, bertnatová zdena. správně složené květnové slovíčko, které má spojitost 
s jarem a touhami, které se můžou na jaře objevit, nám můžete posílat na e-mail: info@
zelbrod.cz či volat na tel. č. 483 333 999 opět do 10. dne daného měsíce. Hrajeme o tři 
permanentky na Městské koupaliště železný brod. 

znění květnové hádanky:
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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.

Prodám chatku 
v zahrádkářské kolonii 

v Železném Brodě
Cena dohodou

Mob.: 775 170 204

PRoDEJ slEPIČEK 
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

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.  

Bytový podnik 
města Železný Brod 

prodává byt o vel. 2+1 
v ul. Příčná 458. Cena 810 000 Kč. 
Písemné nabídky do 22. 5. 2019. 

Více info na mob.: 
602 142 580 p. Havlík. 

v rámci roadshow přijede 6. 5. ve 14 hodin 
Petr Janda (olympic).
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Srdečně vás zveme 
na XII. pokračování cyklu 

ZUŠka představuje

PRAGUE
CELLO 

QUARTET

Středa 22. května 2019 v 19 hodin
Městské divadlo Železný Brod


