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úvodní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
rok se sešel s rokem a zastupitelé města opět tradičně na svém únorovém zasedání
schvalovali rozpočet města na rok 2020. Na základě doporučení finančního výboru
a po krátké diskusi byl rozpočet přijat. Podívejme se tedy na schválený rozpočet
trochu podrobněji.
Počítá se, že příjmy budou zhruba ve výši 182 mil. Kč, výdaje pak 219 mil. Kč.
Schodek ve výši necelých 37 mil. Kč bude dorovnán z vlastních financí, z toho co
se ušetřilo nebo z různých důvodů nerealizovalo v minulých letech, tedy žádná
půjčka nebo úvěr. Na účtu města se k 31. 12. 2019 nacházelo zhruba 44 mil. Kč.
Na straně příjmů jsou jednoznačně nejvyšší daňové příjmy, které se očekávají
přibližně v celkové výši 100 mil. Kč, následují přijaté dotace a místní poplatky
z vybraných činností a služeb.
Na straně výdajů jde přes 20 mil. Kč do pozemních komunikací, např. na opravu
povrchů na Trávníkách nebo ve Bzí, případně parkování ve Školní ulici. Částka
kolem 20 mil. Kč je připravena rovněž pro školství, ať už jsou to příspěvky
jednotlivým školským zařízením nebo výdaje na jejich opravy. Přes 13 mil. Kč bude
použito na záležitosti kolem veřejného osvětlení, kde nejvyšší částka je plánována
v oblasti Trávníků nebo v Jirkově či Vaněčkově ulici.
Pro sportovní zařízení v majetku města se počítá s částkou 19 mil. Kč, kde
jednoznačně nejvíce „spolkne“ zateplení sokolovny. Příznivci kultury nemusí mít
strach, do této oblasti putuje částka kolem 13,5 mil. Kč. Je třeba vidět, že jestliže
v roce 2019 měla prioritu nová knihovna, tak v roce 2020 to bude rekonstrukce
sokolovny.
Vysoká částka je ve výdajích plánována na místní správu – kolem 41 mil. Kč. Není
to způsobeno nějakým dramatickým nárůstem platů úředníků, přestože i v této
oblasti muselo na základě vládních nařízení dojít k určitým úpravám. Ovšem stát
stále více záležitostí ze své administrativy přesouvá na obce, aniž by jim zvýšené
náklady (např. vybavení potřebnými informačními technologiemi) kompenzoval
ze státního rozpočtu. A tak obcím nezbývá než je hradit z vlastního rozpočtu. Po
projednání s architektem a v komisi pro vzhled města je možné se v této oblasti
připravit rovněž na výdaj spojený se zateplením radnice.
Potěšitelné je, že rozpočet na rok 2020 zachovává podporu všech čtyř vlastních
dotačních programů ve stejné výši jako v roce 2019. Spolky, sportovní oddíly a další
organizace včetně církví tak budou mít možnost čerpat finance i letos ze stejně
velkého „balíčku“.
Je jasné, že na rozpočet má každý trochu jiný pohled. Zvláště na připravované
výdaje. Jeho sestavení je tak vždy otázkou kompromisů a dohod. Přejme si, aby
stávající schválený rozpočet na rok 2020 byl co nejvíce naplněn podle plánu.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod z 20. zasedání
konaného dne 20. 1. 2020
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 20. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 19. schůze Rady města Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 1/2020/RM
schvaluje úpravu výše tuzemského stravného ve Směrnici o poskytování cestovních
náhrad s účinností od 1. 1. 2020 takto: a) 103 Kč trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin;
b) 158 Kč trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin; c) 246 Kč
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
schvaluje zvýšení osobního příplatku: 1) ředitelce MŠ Stavbařů, ke dni 1. 2. 2020;
2) ředitelce SVČ Mozaika Železný Brod, ke dni 1. 3. 2020
schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku pč.1584/3 v k. ú. Hrubá Horka
ve smyslu budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení
distribuční soustavy na dotčené nemovitosti a provádět jeho obnovu, výměnu
a modernizaci a povinnost budoucí povinné výkon těchto práv strpět a schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby číslo: IV-12-4018252/VB/2, akce „JN-Železný Brod, Hrubá Horka,
p. č. 235, kNN, SS“ mezi městem Železný Brod a firmou ČEZ Distribuce, a. s.,
IČO 24729035
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání Jirkov č. p. 75 pro konání akce Hasičský
ples dne 22. 2. 2020, za cenu 1 200 Kč vč. DPH a schvaluje uzavření nájemní smlouvy
na výše uvedené mezi městem Železný Brod a SDH Jirkov, IČO 64668011
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
souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na tyto adresy v Železném Brodě:
1) Na Vápence 753; 2) Na Vápence 755; 3) Vaněčkova 407
schvaluje přidělení sociálních bytů v Železném Brodě: 1) č. 4, Stavbařů 329;
2) č. 1, Stavbařů 329
schvaluje změnu Ceníku odebíraných odpadů ve sběrném dvoře ul. Příkrá, Železný
Brod s účinností od 1. 2. 2020 pro odběr papíru a lepenky od právnických osob,
fyzických osob podnikajících (odpady z podnikání) a od občanů s trvalým pobytem
na území jiné obce; kód odpadu 200 101, druh odpadu – papír a lepenka – cena
1,65 Kč/kg bez DPH, 2 Kč/kg vč. DPH
jmenuje s účinností od 1. 2. 2020 vedoucím odboru životního prostředí
MěÚ Železný Brod Mgr. Martina Hořeního, trvale bytem Železný Brod
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radnice informuje
Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 10. zasedání
konaného dne 3. 2. 2020
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod v předloženém
znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města
Železný Brod
schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021–2022
bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 21. 1. 2020
schvaluje rozpočet města na rok 2020 a schvaluje závazné ukazatele rozpočtu
v členění dle předloženého a zveřejněného materiálu „Návrh rozpočtu města
Železný Brod na rok 2020“
schvaluje Dotační programy města Železný Brod na rok 2020: 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
souhlasí s přípravou žádosti na modernizaci sklářské expozice Městského muzea
v Železném Brodě do grantového programu fondů EHP a Norska, programu
Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví
neschvaluje prodej pozemků parc. č. 477 a 478 v k. ú. Hrubá Horka
schvaluje prodej pozemku parc. č. 1494/93 o výměře 15 m2 v k. ú. Žel. Brod za cenu
200 Kč za 1 m2 (osvobozeno od DPH) a schvaluje uzavření kupní smlouvy na tento
pozemek
schvaluje prodej pozemku parc. č. 2674 v k. ú. Žel. Brod o výměře 2 721 m2 za cenu
30 Kč za 1 m2 (osvobozeno od DPH) a porosty na pozemku za cenu 10 000 Kč do
spoluvlastnického podílu ½ z celku
odkládá vyjádření k předkupnímu právu ke stavbě čp. 738 – Železný Brod do doby
předložení návrhu kupní smlouvy
Veřejná zasedání zastupitelstva Města Železný Brod
se uskuteční: 16. 3., 27. 4. a 8. 6. 2020. Zasedání začíná
vždy v 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ „B“
(3. patro).
Jedním bodem jednání dne 16. 3. bude i nová koncepce
Železnobrodského jarmarku. Máte-li tedy jakékoliv
připomínky, náměty či podněty k naší městské
slavnosti, přijďte se s námi o ně podělit.
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Usnesení Rady města Železný Brod z 21. zasedání
konaného dne 10. 2. 2020
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 21. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 20. schůze Rady města Železný Brod
schvaluje vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
MŠ Slunečná a souhlasí se jmenováním Lenky Hazdrové tajemníkem konkurzní
komise
schvaluje převod finančních prostředků ZŠ Pelechovská z rezervního fondu do
fondu investic a následné čerpání fondu investic ve výši 124 000 Kč na nákup
traktůrku na sečení trávy
souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 5 000 Kč od pana Daniela Hrdličky
pro MŠ Stavbařů
souhlasí s prodejem starého osvětlení za cenu 5 000 Kč
souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 17 000 Kč Tereze Burkoňové za
úspěšnou reprezentaci ČR na mistrovství světa v benchpressu v USA, kde obhájila
1. místo a stala se mistryní světa v benchpressu
bere na vědomí žádost Mašínův statek, z. s. – památník tří odbojů, IČO 07357737
o finanční příspěvek do veřejné sbírky na rekonstrukci areálu rodného statku
Josefa Mašína v Lošanech bez finančního přispění
schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dodávce softwarových produktů
a poskytování servisních služeb
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 28. 6. 2013 s firmou
Dimatex CS spol. s r. o.
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Miroslav Hochman, IČO 01913026
na zateplení objektu sokolovny, cena díla se navyšuje o 1 525 525,46 Kč bez DPH
souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy na zpracování žádosti o dotaci a manažerské
řízení přípravy projektu na akci Výměna zdroje tepla v budově sokolovny Železný
Brod s Ing. Davidem Plíštilem, Ph. D., IČO 66992354 za cenu 109 200 Kč bez DPH
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na přípravu pro umístění rychlonabíječky
elektromobilů na náměstí 3. května se společností TS města Železný Brod spol. s r. o.,
za cenu 128 824,27 Kč bez DPH
bere na vědomí uzavření silnice III. třídy (silnice v majetku LB kraje) a souhlasí
s uzavírkou místní komunikace a vydáním rozhodnutí zvláštního užívání na místní
komunikaci v majetku města Železný Brod v rozsahu žádosti a její mapové přílohy,
tj. komunikace mezi obcí Bzí–Chlístov s podmínkou, že bude navrhovaná RZ
ukončena u čp. 409 Železný Brod a komunikace mezi obcí Jirkov–Horská Kamenice
(Rallye Bohemia se uskuteční v termínu 10.–12. 7. 2020)
usnesení nebylo přijato Železnobrodský jarmark 2020 – žádost o schválení nové
koncepce Železnobrodského jarmarku 2020 bude postoupena k projednání na ZM
dne 16. 3. 2020.
bere na vědomí zápisy z Redakční rady ze dne 11. 12. 2019 a 13. 1. 2020
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radnice informuje
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700101422_1/VB mezi
městem Železný Brod a GasNet, s. r. o., IČO 27295567 na pozemek pč. 3245 v k. ú.
Železný Brod
schvaluje ceny roku 2019 pro rok 2020 u pronájmu pozemků dle seznamu
předloženého finančním odborem, a to s účinností od 1. 1. 2020
schvaluje ukončení pachtovní smlouvy ze dne 26. 2. 2014 na pozemky pč. 1873,
1880, 1908, 1909, 1910, 1911 v k. ú. Železný Brod dohodou k 31. 1. 2020
schvaluje záměr pronájmu prostoru pro podnikání v Jiráskovo nábřeží 737 o vel.
20 m2
schvaluje záměry pronájmů pozemku pč. 849/10 o výměře 26 m2 a pč. 476/64
o výměře 47 m2, jejichž součástí jsou stavby bez čp. vše v k. ú. Železný Brod
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v Jirkov 75 pro konání akce Dětský
den (14. 3. 2020), za cenu 360 Kč vč. DPH a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na
výše uvedené mezi městem Železný Brod a SK Jirkov, z. s., IČO 26598361
schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v Železný Brod 331 o vel. 177 m2
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

Životní podmínky 2020 – výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se zákonem č. 89/1995
Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové
šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní
podmínky 2020“ (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.
Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální
a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je
získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 403 domácnostech, z nichž
se 6 653 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do
šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.
Vlastní šetření probíhá do 24. května 2020 prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů. Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele
a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích
zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně
chráněna.
Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota
spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu
důležitých informací o sociální situaci domácnostech v ČR, které nelze zjistit
žádným jiným způsobem. Děkujeme.
Krajská správa ČSÚ v Liberci
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Vyhlášení městských dotačních programů
Zastupitelstvo města Železný Brod schválilo na svém zasedání dne 3. 2. 2020 znění
a vyhlášení tří městských dotačních programů. Jedná se o Program podpory
kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících
volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2020 s dotací 800 000 Kč,
dále o Program podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok
2020 s dotací 1 900 000 Kč a Program podpory sociálních služeb v Železném Brodě
na rok 2020 s dotací 125 000 Kč.
Znění jednotlivých programů lze nalézt také na úřední desce nebo na stránkách
www.zeleznybrod.cz a postupné klikání na jednotlivé odkazy v pořadí Občan,
Dokumenty, Formuláře. Zde je možno nalézt také tiskopis žádosti o dotaci a vzor
veřejnoprávní smlouvy.
Upozorňujeme potencionální žadatele, že v letošním roce se budou žádosti
přijímat pouze jedno-kolově, a to v termínu 10.–30. 3. 2020. Před podáním žádosti
je nutno pečlivě prostudovat znění jednotlivých Programů tak, aby všechny žádosti
splňovaly požadovaná kritéria včetně příloh.
Případné další informace podá místostarosta města Ivan Mališ nebo vedoucí
finančního odboru Věra Sochorová.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Policie České republiky, pobočka Železný Brod
V únoru 2020 proběhla schůzka se starostou města Železný
Brod panem Mgr. Františkem Lufinkou, npor. Mgr. Michalem
Kopalem a prap. Eliškou Havrdovou z OOP Železný Brod,
na které vznikla dohoda o zřízení kontaktního místa PČR.
Kontaktní místo vznikne v jirkovské knihovně, která se
nachází v sokolovně. Prap. Eliška Havrdová zde bude občanům
k dispozici od března 2020 pravidelně každé pondělí v čase
14–15 hodin.
Dále proběhlo jednání ohledně problematiky motorkářů na silnici 1/10 v úseku
Železný Brod–Loužnice. V této souvislosti bylo dohodnuto svolání jednání mezi ŘSD
Libereckého kraje, Krajského ředitelství policie LB kraje v zastoupení dopravního
inspektorátu a OOP Železný Brod, kde budou navrhována některá opatření
k omezení porušování BESIP ze strany některých neukázněných řidičů (motorkářů).
V měsíci únoru se uskutečnily přednášky v místních MŠ a v domě s pečovatelskou
službou. Ve městě Železný Brod i nadále pokračují pravidelné pěší obchůzky
společných hlídek MP a PČR.
prap. Eliška Havrdová, okrskářka města
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Odbor sociálních věcí
Hrátky s pamětí

s lektorem Zdeňkem Chourou se v Domě s pečovatelskou službou v Železném
Brodě na jaře roku 2020 uskuteční v těchto termínech: 17. 3., 21. 4. a 19. 5. vždy od
10 hodin. S sebou dobrou náladu a tužku.
Vstupné 15 Kč

Informační průvodce sociálních služeb Železnobrodska
… Představujeme poskytovatele sociálních služeb… díl III.
FOKUS Semily, z. s.
Nabízíme dvě sociální služby – sociálně terapeutické dílny a ambulantní a terénní
sociální rehabilitaci. Obě služby jsou určeny osobám s duševním onemocněním,
s mentálním postižením nebo s kombinovanými vadami. Věkové rozmezí našich
klientů je od 15 do 65 let, provozní doba je denně od 7.30 do 15 hodin.
Naším posláním je podpora klientů v získávání pracovních a sociálních dovedností,
které jim umožňují plnější začlenění do běžné společnosti. V rámci pracovní
terapie uživatelé rozvíjejí své pracovní návyky a dovednosti v dobře vybavených
a zařízených dílnách. Ve výtvarné dílně zkoušíme různé techniky s papírem,
textilem, přírodními materiály a korálky. Díky rodičům uživatelů máme
v keramické dílně pec a vyrábíme krásné hrníčky, kryty na kapesníky, zvonečky
a andílky. V šicí dílně umíme ušít tašky, chňapky i polštářky a v řemeslné pracujeme
s pedigem, vrtáme, řežeme a opravujeme. Velmi oblíbená je dílna na výrobu svíček,
kde neustále zkoušíme nové tvary, krystalický vosk a bublinky. Ve cvičné kuchyni
zvládáme jednoduché vaření, pečení, sebeobsluhu a následně mytí a úklid nádobí.
K Fokusu patří velká zahrada se skleníkem, kde pěstujeme zeleninu a ovoce,
které následně zužitkováváme. Oblíbená mezi našimi klienty je muzikoterapie
a fotokroužek. Nezapomínáme na relaxaci, na společné výlety, kulturu, sport
a internet.
Rádi se pochlubíme udělením ceny Modrý slon na XIV. ročníku celostátní soutěže
Tvoříme duší, vítězstvím na Mezinárodní olympiádě v polské Lubani, výstavou
fotografií, akcí Stop igelitkám, Podzimními slavnostmi.
Pravidelně mapujeme potřeby uživatelů, snažíme se z nich vycházet při poskytování
služby, pomáháme s hledáním zaměstnání. Velikým úspěchem je zapojení do
pracovního procesu čtyř uživatelů.
Sociální rehabilitace nabízí nácvik a pomoc se zajišťováním bydlení, péče
o domácnost, hygieny, hospodaření s penězi, doprovod k lékaři apod. Uživatelé se
naučí fungovat co nejvíce samostatně doma. Důležitá je též možnost setkávání se
s lidmi s podobnými potížemi.
FOKUS je spolek, nejsme tedy příspěvková organizace města nebo kraje. Proto je
obtížnější získávat dostatek finančních prostředků na naši činnost. Dotace z MPSV
prostřednictvím Libereckého kraje pokrývá náklady na mzdy a na část provozních
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nákladů. Na zbývající provoz získáváme finance na základě žádostí, projektů
a sponzorských darů. Financování sociálních služeb má být vícezdrojové, a proto
se obracíme s žádostmi o finanční podporu i na města a obce, odkud k nám klienti
dojíždějí. Našich služeb ze Železného Brodu využívá sedm klientů a vidíme u nich
pokroky v soběstačnosti, arteterapii i komunikaci.
Tímto děkujeme Městu Železný Brod za příspěvek v roce 2019, který jsme použili
na částečnou úhradu provozních nákladů obou služeb.
Případným zájemcům o naši službu nabízíme možnost kdykoliv nás navštívit
a prohlédnou si naše zařízení.
Jarmila Kuželová, vedoucí
Nad Školami 480, 513 01 Semily, e-mail: fokussemily@seznam.cz, www.fokussemily.cz
vedoucí Jarmila Kuželová, mob.: 774 083 085
sociální pracovnice: Bc. Marie Hlaváčová, mob.: 736 257 096

Odbor životního prostředí
Otevírací doba sběrného dvoru
Od března do října je sběrný dvůr v Železném Brodě (ul. Příkrá 140) otevřen takto:
pondělí, středa, pátek: 9–18 hodin; úterý, čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin.
Více informací na mob.: 722 036 373.

Zpoplatnění odběru vytříděného papíru ve sběrném dvoře pro podnikatele
Rada města Železný Brod usnesením č. 15/20R/2020 schválila změnu Ceníku
odebíraných odpadů ve sběrném dvoře (Příkrá ulice, Železný Brod) s účinností
od 1. 2. 2020 pro odběr papíru a lepenky od právnických osob, fyzických osob
podnikajících (odpady z podnikání) a od občanů s trvalým pobytem na území jiné
obce. Cena za odběr odpadu kód 200101 (papír a lepenka): 1,65 Kč/kg bez DPH,
tj. 2 Kč/kg vč. DPH. Rada města k tomuto kroku přistoupila po zvýšení nákladů na
odvoz tříděného odpadu (papír a lepenka). Děkujeme za pochopení.
Upozorňujeme, že od občanů města Železný Brod je tříděný odpad i nadále
vybírán zdarma a vše výše uvedené se týká pouze podnikatelů a osob s trvalým
pobytem na území jiné obce.
Martin Hoření, vedoucí Odboru životního prostředí

Je třeba nekrmit společně – www.nekrmbrouka.cz
Jak mnozí majitelé lesů vnímají, máme tu nejhorší kůrovcovou kalamitu v historii
ČR. Je třeba nekrmit brouka (zejména lýkožrouta smrkového – Ips typographus)
společně. To znamená, aby každý vlastník lesa zodpovědně sledoval situaci na
svém majetku, vyhledával kůrovcem napadené stromy, zasahoval, kácel a asanoval
takto napadené stromy ve svém lese.
Alibismus: „Nemám na to prostředky a čas“ vlastníka neomlouvá. Situaci
v porostech s převahou smrku o více vlastnících, kde se například pět vlastníků
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snaží bojovat s kůrovcem a vyhledává společně s odborným lesním hospodářem
(dále jen „OLH“) a dva vlastníci lesa jsou nezodpovědní „lajdáci“ a nezasahují, vede
ke vzniku ohnisek vhodných pro další šíření tohoto nebezpečného kalamitního
škůdce.
Les je majetek vlastníka, je za něj zodpovědný, sobě, svým budoucím generacím
a státu. Pro vysokou nebezpečnost tohoto kalamitního škůdce a dalších kalamitních
škůdců dle vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatření
k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzoru průkazu lesní stráže ve znění
vyhlášek č. 236/2000 Sb. a 76/2018 Sb.
Určitou podobnost lze spatřit v domě uprostřed řadové zástavby ve městě, také
jej nemůžete nechat hořet s výmluvou, teď na to nemám čas nebo nesehnal
jsem vhodnou firmu. Jde o záměrně přehnané přirovnání. Vlastník lesa je
povinen hospodařit v lese tak, aby jeho činností nebyly ohroženy lesy sousedních
vlastníků. Nezasahující vlastníci přicházejí o své lesy tím, že jím je brouk sežere,
navíc se vystavují zákonnému postihu ze strany státní správy lesů za nečinnost
ustanovenou v § 32 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů
a jeho prováděcích vyhlášek.
Kůrovce je třeba v porostu vyhledávat a asanovat celoročně. Lze využít dokumenty
sepsané odborníky z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
(dále jen „VULHM“) Jíloviště-Strnady, Útvaru lesní ochranné služby, zveřejněné na
stránkách města Železný Brod, po souhlasu vedoucího pracovníka doc. Ing. Petra
Zahradníka, CSc.
Dodržujte tzv. Desatero ochrany lesa (naše desatero pro zimní období vám pomůže
s ochranou lesa)
1. nepodceňujte situaci
2. zkontrolujte les
3. najděte brouka
4. poraďte se s odborníkem
5. neotálejte s těžbou
6. asanujte kůrovcové dříví
7. ukliďte v lese
8. plánujte a spojte síly
9. nebojte se zeptat
10. vytrvejte a sledujte – www.nekrmbrouka.cz.
Zimní období je možností „dohonění brouka“ a asanaci aktivních kůrovcových
stromů. Doporučuji vám zhlédnout videa youtube a na nekrmbrouka.cz.
Podrobné informace vč. citace jednotlivých zákonů týkajících se vlastníků lesa
jsou zveřejněny na webových stránkách města.
Ing. Lukáš Staněk, referent OŽP

10

Ukliďme svět, ukliďme Česko v Železném Brodě pošesté
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.
Železný Brod nebude stát stranou a letos se do úklidu opět 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 4. 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“ Městského
úřadu v Železném Brodě od 20. března. V budově „B“ 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

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽELEZNÝ BROD
Turistické informační centrum (náměstí 3. května 1, 468 22 Železný
Brod, tel. č.: 483 333 999, 778 527 000)
V březnu je otevřeno: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin, so: 9–12 hodin.

Předprodej vstupenek
Met opera – přímé přenosy (kino Jitřenka Semily) – jednotné vstupné 350 Kč,
zahrnuje i odvoz z opery po skončení přenosu
14. 3. od 17.45 hodin R. Wagner: Bludný Holanďan
11. 4. od 18.45 hodin G. Puccini: Tosca
Městské divadlo Železný Brod – předprodej vstupenek i na portále
www.evstupenka.cz
21. 3. Eliška Kateřina – premiéra divadelní hry v podání DS Tyl Železný Brod,
vstupné 80 Kč
30. 3. Přítelkyně – Alena Mihulová a Jitka Smutná (Divadlo Ungelt Praha), vstupné
330 Kč
Více na www.zeleznybrod.cz
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Výzva pro grafiky
V termínu 4. 7. – 30. 8. 2020 se v Městské galerii Vlastimila Rady Železný Brod
uskuteční výstava s názvem Skleněný poklad. Jedná se o výstavu šperků a figurek
od železnobrodských sklářských firem. Touto cestou vyzýváme všechny grafiky
s možností vytvořit plakát pro tu výstavu. Plakát potřebujeme v křivkách a tiskových
datech nejlépe ve velikosti A2. Za vybraný návrh získá dotyčný odměnu ve výši
1 000 Kč. Své grafické práce posílejte na e-mail: kultura@zelbrod.cz nejpozději do
30. 4. 2020.
Alena Matějková

Semínkovna
Stále jsme zapojeni do projektu Semínkovna, který
je rozšířen po celé České republice. Váš zájem o nová
semínka nás velmi těší a jelikož je mezi vámi i spousta
zahradníků, kteří se o semínka rádi podělili, máme jich
i pro letošní jarní sezónu opět nepřeberné množství. Přijďte si k nám zdarma
vybrat osiva – květin, zeleniny, bylinek a jiných neobvyklých rostlin. Bedýnka se
semínky je přístupná vždy v otevírací době v TIC Železný Brod. V případě dotazů
kontaktujte V. Vebrovou na e-mailu: v.vebrova@zelbrod.cz.
Veronika Vebrová

Putování po stopách skřítka Střípka
Připomínáme, že po celý rok můžete putovat po skřítkových stopách a navštívit
spoustu zajímavých železnobrodských míst.
Skřítek Střípek je nejen interaktivní průvodce po okolí Železného Brodu, ale
i pohádková bytost, která již do tohoto údolí neodmyslitelně patří. Střípek vyrostl ve
skalách na Kozinci kousek za koupalištěm směrem na Spálov. A protože byl zvědavý,
postupně se skamarádil s okolními skláři, od kterých se učil jejich řemeslu. Když
povyrostl, chodil do železnobrodské sklářské školy. Později si zařídil svou vlastní
sklářskou dílnu. Všem rád pomáhal, zkoušel nové techniky a měl mnoho dobrých
nápadů, které předával dál, stal se tak patronem sklářů.
Když navštívíte Železný Brod, můžete se vydat po jeho stopách, které vás zavedou
do sklářských dílen firem: Detesk, s. r. o., Glastech, s. r. o., DT Glass, s. r. o., HelaGlass, Oliva Glass, Sklo Bursa, ke sklářce Janě Šavrdové, do ateliéru Kim-SAM nebo
na další zajímavá místa: sklářská expozice muzea, Běliště, sklářská škola, muzeum
kočárků a do Městské galerie Vlastimila Rady.
Odměnou za vaše putování vám bude skleněná postavička skřítka Střípka od
sklářky Jany Šavrdové nebo Hany Jarešové.
Tištěného průvodce si můžete zdarma stáhnout z www.zeleznybrod.cz nebo
osobně vyzvednout v TIC Železný Brod, kde vám také k putování poskytneme bližší
informace.
Veronika Vebrová, referent kultury
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MĚSTSKÉ DIVADLO ŽELEZNÝ BROD
KREJČOVSKÁ POHÁDKA

úterý 3. března od 10 hodin

Veselá pohádka Yvonny Krškové a Jana Prokeše v podání divadla Divadýlko Mrak
o tom, že provdat dceru Kačenku, předat korunu i trůn se všemi starostmi
o království a užívat si důchodu není jen tak... Pohádka je vhodná pro děti
z mateřských škol a děti s rodiči na mateřské dovolené.
Vstupné 40 Kč – prodej vstupenek před začátkem představení

PŘÍTELKYNĚ

pondělí 30. března od 19 hodin

Na prknech, co znamenají svět, budou excelovat
Alena Mihulová a Jitka Smutná. Ve hře „Přítelkyně“
poodhalí, jak se žije „opuštěným“ padesátnicím.
Komedie divadla Ungelt je citlivým receptem na
šťastné stáří, a to nejen pro ženy.
Přijďte a pokochejte se dojemnou komedií
současné americké dramatičky Jen Silvermanové,
v níž se usedlá domácnost kdesi v zapadákově otřese
v základech.
Vstupné 330 Kč – předprodej probíhá v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz

Studio Hamlet železný brod
Dne 3. února jsme se zúčastnili slavnostního zasedání SČDO v Lomnici nad
Popelkou. Účast nevídaná a přijetí srdečné. Rozebírali se přehlídky, grant plány
ale i radosti a starosti jednotlivých členů. Uvědomili jsme si, jak je důležité patřit
do velké divadelní rodiny, kde si nikdo na nic nehraje a je ochoten vždy pomoci.
Už se nemůžeme dočkat, až se příště se sejdeme na divadelní přehlídce v Josefově
Dole.
za Studio Hamlet Monika Schneider Hazdrová, jednatelka

DS TYL železný brod
Karel Svoboda: ELIŠKA KATEŘINA – premiérové představení
sobota 21. března od 19 hodin

Málo známá lidová píseň „Znám já jeden krásný zámek“ mne inspirovala
k nápadu porovnat lidské vztahy našich předků s lidskými vztahy v dnešním
světě. Zavedla mne do počátků sedmnáctého století, do doby, kdy po neúspěšném
povstání českých stavů nastal čas postupné rekatolizace země. Čas dělení majetků
poražených rebelů. O tom ale tato hra není. Zabývá se vztahem lidí k lidem,
bratra k sestře, sestry k bratrovi, šlechtičny k prostému člověku, šlechtice ke státu
a všech těchto jmenovaných k bratrovi, který není blázen. Poznal jsem, že vztahy
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mezi lidmi v sedmnáctém století a dnes jsou stále stejné. Jen se opakují v jiných
kulisách. A o tom je hra Eliška Kateřina.
Scénickou hudbu k představení složil Zdeněk Zahradník, můj přítel, kterému za
krásnou muziku děkuji.
Ve hře vystoupí Milena Procházková jako chůva Veronika, Štěpánka Borovičková
jako Eliška Kateřina Smiřická, Kateřina Hartlová jako Markéta Salomena Smiřická,
Ladislav Ouhrabka jako Albrecht Smiřický, Jáchym Kořenský jako Jindřich
Smiřický, Libor Bryknar jako Michal a Ota z Vartemberka, Jakub Rám jako Dominik,
Veronika Jiřenová jako Jelena a Olda Hudský jako Jindřich Slavata z Chlumu.
Režírují Karel Svoboda a Milena Procházková.
Vstupné 80 Kč – předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 2. března
v TIC Železný Brod
Dne 6. března vás srdečně zvu na vernisáž výstavy Druhý
život Oldy Macka. V 17 hodin zahraji s kapelou Krásná
práce a zahájím tak vlastní výstavu obrazů, která bude
ve Státním okresním archivu v Semilech k vidění až do
27. března.
Olda Macek

MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY ŽELEZNÝ BROD
Otevírací doba v březnu: sobota–neděle: 13–16 hodin, v jiný čas a termín vám rádi
otevřeme na požádání v TIC Železný Brod (po–pá 8–16, so 9–12). Vstupné 20 Kč a 10 Kč.
Aktuální výstavu si vždy můžete prohlédnout interaktivním způsobem pomocí
hry Galerijní RADOvánky.

Ohlédnutí za výstavou Brody v Brodě a historické fotoaparáty
V únoru jste mohli zhlédnout výstavu Brody v Brodě a historické fotoaparáty.
Moc děkujeme všem, kteří nám fotoaparáty zapůjčili i všem 16 fotografům, kteří
přihlásili své fotografie do fotosoutěže.
Fotostředisko Havlíčkův Brod ve spolupráci s městy Český Brod, Havlíčkův Brod,
Uherský Brod, Vyšší Brod a Železný Brod vyhlásí další ročník fotosoutěže Brody
v Brodě v polovině měsíce března. Více informací se dozvíte v dubnovém zpravodaji
nebo na www.fotobrody.cz.

SALON VII
do 29. 3.

Do dalšího ročníku originálního výstavního projektu, který je založen na otevřené
výzvě nejen pro umělce, ale i pro zájemce z řad široké veřejnosti, kteří běžně
nemají příležitost vystavovat. Ke dni redakční uzávěrky (10. 2.) bylo přihlášeno
95 tvůrců s bezmála 150 díly.
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MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY ŽELEZNÝ BROD
Výstava představí různé formy výtvarného umění – malby, kresby, skleněné i jiné
plastiky, šperky a další. Výstavou vás opět interaktivní formou provedou Galerijní
RADOvánky a budete moci hlasovat o nejlepší vystavené dílo.
Lucie Chvalinová, referentka kultury

ČTYŘI GENERACE RADŮ, NOVÉ OBJEVY

termín: 4. 4.–3. 5., vernisáž 3. dubna od 17 hodin

Letošní výstava bude prezentovat především nově objevené kresby a skeče, které
se našly v zápisníku Petra Rady, kresby Železného Brodu ze skicáku dvanáctiletého
Vlastimila Rady a ručně malované rukopisy z mládí Vlastimila Rady, například
Rukopis Železnobrodský z roku 1917. Šárka Radová představí svojí nejnovější
tvorbu, Pravoslav a Jindřiška Radovi budou zastoupeni porcelánovými plastikami
a reliéfy.
Generační výstava proběhne právě v jubilejním roce, kdy uplyne 105 let od úmrtí
Petra Rady, 125 let od narození Vlastimila Rady a kdy paní Jindřiška Radová oslaví
krásné 95. narozeniny.
K této příležitosti bude vydána a při vernisáži pokřtěna monografie, která obsahuje
bohatý výběr z výtvarného a literárního díla všech pěti členů radovské generace.
Jste srdečně zváni.
Šárka Radová

V letošním roce připravujeme tyto výstavy
8.–17. 5. Malí mistři mezi námi – výstava prací žáků ZUŠ Železný Brod
23. 5.–28. 6. Zpátky do života – výstava z tvorby Radovana Klase – obrazy, koláže,
plastiky, objekty a vázy
4. 7.–30. 8. Skleněný poklad – výstava šperků a figurek od místních sklářských
firem, v rámci výstavy budou probíhat řemeslné sklářské workshopy
5. 9.–25. 10. Učitelé po škole II – výstava autorských děl pedagogů sklářské školy
31. 10.–29. 11. Brodecká vápenka – fotografie k výročí zániku vápenky a vzniku
sídliště na Brodci
5. 12.–10. 1. 2021 Symboly Vánoc – vánoční výstava betlémů a stromečků –
prohlédněte své půdy… a za zapůjčení exponátů (betlémy, historické vánoční
ozdoby) na tuto výstavu budeme velmi vděční
Připomínáme zájemcům o uspořádání výstavy v roce 2021, že formulář Žádost
o uspořádání výstavy je na webových stránkách města.

MĚSTSKÉ muzeum ŽELEZNÝ BROD
Sklářská i národopisná expozice je v březnu otevřena o víkendu v čase 9–12
a 13–16 hodin.
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MĚSTSKÉ muzeum ŽELEZNÝ BROD
Ve sklářské expozici v budově České spořitelny (Klemencovsko)
na náměstí 3. května můžete navštívit výstavy
Sklářské symposium Letní sklářská dílna 2019 – výsledky tvorby čtyř účastníků
8. ročníku (Irena Czepcová, Marta Havlíčková, Tadeáš Podracký a Jan Hásek)
Josef Řezáč – Jirkov, Železný Brod
– výroba moderní bižuterie (od 8. března)
Neprávem pozapomenutou osobnost Josefa
Řezáče, jednoho z prvních absolventů sklářské
školy a úspěšného podnikatele – výrobce moderní
bižuterie a jeho úspěšnou firmu bychom chtěli
připomenout malou výstavou ve sklářské expozici
muzea. Na ní vystavíme ukázky z jeho bohatého
sortimentu skleněné bižuterie, ale i šperky
z drahých kamenů, stříbrné tepané brože i smaltované brože jeho dcery Hany,
absolventky sklářské školy, jejíž připravované zapojení do rodinné firmy zmařil
únorový převrat v roce 1948.

V národopisné expozici Běliště můžete navštívit
Listopad 1989 v Železném Brodě očima pamětníků
Výstava připomíná listopadové události roku 1989, od kterých v roce 2019 uplynulo
třicet let. Je zaměřena na regionální události, v kontextu s celorepublikovým
dějinným přesahem. Koncepce výstavy je postavena především na rozhovorech
s pamětníky tehdejších událostí a je doplněna dobovými dokumenty a fotografiemi.
Velikonoční jarmark na Bělišti
Letošní jarmark bude probíhat od pátku 3. dubna do neděle 5. dubna v čase od 9 do 17 hodin.
Kromě bohatého výběru velikonočního a řemeslného zboží – jarních dekorací,
květin, kraslic, pomlázek, řehtaček a perníčků – se můžete jarně naladit některou
z doprovodných akcí. V pátek od 16.30 hodin vystoupí s dechovými nástroji žáci ZUŠ
Železný Brod pod vedením Rudy Müllera. V sobotu od 11 hodin sehraje hodkovické
amatérské divadlo HAD pohádku o jaru, lásce a Velikonocích s názvem „Velikonoční
zajíc Hugo“. Odpoledne od 16 hodin zazpívá místní sbor My Gospel vedený Věrkou
Strouhalovou. V neděli od 10 hodin se můžete těšit na loutkové představení pro
děti i dospělé „Cirkusárium“. Je věnováno všem ohroženým živočišným druhům
a sehraje ho divadlo Toy Machine z Peček.
Výtvarnou dílnu pro děti připraví SVČ Mozaika i RC Andílek, jejichž Velikonočního
zajíčka budete moci v prostorech domu potkat v pátek a v sobotu. Tradičně se
připojí místní Spolek zdravotně postižených Železnobrodska s výrobky ze své dílny.
Program bude obohacen předváděním lidových řemesel. A samozřejmostí bude
občerstvení s tradičním Bělišťákem, koláči, mazanci, jidáši a dalšími dobrotami.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Kateřina Řezníková
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V sobotu 4. dubna budou od 10 hodin stánky s jarními a velikonočními dekoracemi
i na náměstí 3. května v Železném Brodě. Uskuteční se zde velikonoční trh, při
kterém své zboží mimo jiné nabídnou železnobrodské mateřské a základní školy
i neziskové organizace. K jarní náladě přispěje vystoupení folklórního souboru
Jizera z Liberce (13 a 15 hodin) a liberecký soubor historického tance Villanella
(14 a 16 hodin).
Alena Matějková

Sbírkový předmět z muzejního depozitáře
V březnové rubrice předmětu z muzejního depozitáře se budeme věnovat budově
sklářské školy a jejímu slavnostnímu otevření. O stavbě nové účelové budovy
školy rozhodlo město už v březnu 1921. Než se vyřešila otázka financování stavby,
uplynulo několik let a k samotné realizaci stavby došlo až na jaře roku 1924. Škola
vyrostla na „zelené louce“ podle návrhu Ing. arch. Viktorina Šulce a stavitele
Josefa Vondráčka z Prahy. Realizace stavby byla zadána dvěma železnobrodským
stavitelům Otto Reslerovi a Karlu Hlavatém a staviteli Albertu Vosátkovi z Velkých
Hamrů.
Asi nás dnes nepřekvapí, že se oproti původnímu rozpočtu (2,7 mil. Kč) stavba
prodražila na téměř 4 mil. Kč. Stavební práce byly dokončeny v roce 1925 a následně
byla budova vybavována potřebným zařízením a nábytkem. Starost a odpovědnost
o tuto stránku věci už dopadla na nového ředitele školy arch. Aloise Meteláka,
který mohl uplatnit své vzdělání a navrhnout část školního mobiliáře. Už několik
měsíců před oficiálním předáním veřejnosti ve škole panoval čilý ruch, do budovy
přesídlili žáci a profesoři, aby se mohl odzkoušet provoz a škola se otevřela již jako
bezvadně fungující instituce.
Slavnostní předání nové školní budovy veřejnosti proběhlo na svatodušní svátky
v neděli 23. května 1926 za účasti zástupců železnobrodské městské rady, Okresní
správní komise a Pojizerského průmyslového a vývozního ústavu. Na slavnost
zval plakát Zdeňka Juny, ale o programu a průběhu oslav mnoho informací
nemáme. Kromě prohlídky školní budovy byla pro veřejnost připravena velká
výstava dokumentující dosavadní činnost školy a železnobrodská pobočka Svazu
Československého Díla, jejímiž členy byli profesoři školy, připravila k této slavnostní
události sérii přednášek se sklářskou tématikou. Ve školních dílnách vzniklo
i několik uměleckých a upomínkových předmětů. Na dobových fotografiích jsou
kupříkladu zachycené tři podmalby na skle adjustované v dřevěném stojánku, který
nese datum 23. 5. 1926, jejímiž autory byli Oldřich Žák a Zdeněk Juna. Prostřední
z těchto podmaleb, jsme před časem objevili v pražských starožitnostech a dnes je
součástí muzejních sbírek.
Petra Hejralová, ředitelka muzea
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GALERIE A MUZEUM DETESK ŽELEZNÝ BROD
náměstí 3. května 20
Otevřeno denně včetně víkendů a svátků v čase 9–17 hodin.

Vladislav Mašek – Blanka Habrová – SKLO & GOBELÍN

Je to zejména krajina Českého ráje, právě její duch zásadně ovlivňuje tvorbu obou
výtvarníků. I zdánlivě odlišné oblasti umění se mohou úspěšně doplňovat. Výstava
potrvá do 10. května 2020.

Příběh vitráží
Československé sklo svojí úrovní návštěvníky
slavného bruselského EXPO ´58 ohromilo.
Tato skutečnost, kromě jiného, dala vzniknout
sklářským gigantům, mezi nimi národnímu
podniku Železnobrodské sklo.
V rámci výstavby nového výrobního závodu byla
postavena i budova podnikového ředitelství
s reprezentačním schodištěm, architektonicky
doplněným dvěma velkoplošnými vitrážemi. Symbolizují oslavu ženství a mateřství
s prolínajícími se křivkami skleněného poháru. Vzájemně na sebe navazují a jsou
tvořeny ocelovou konstrukcí, nesoucí skleněné, do hloubky leptané tabule.
Jejich velikost i celkové pojetí z nich tvoří světový unikát, menší o ploše téměř
18 m2 má rozměr 540 × 330 cm. Větší, horní o rozměru 540 × 480 cm zaujímá plochu
dokonce 26 m2.
V roce 2012 zakoupila budovu bývalého podnikového ředitelství sklárna DETESK
a kompletní renovace vitráží byla součástí rekonstrukce a dostavby celého objektu.
Jejich více než padesátiletou historii podrobně mapuje brožura, vydaná současným
majitelem k této příležitosti a také k oslavám stého výročí založení slavné
železnobrodské sklářské školy. Zájemci ji mohou získat v prodejnách společnosti
Detesk v Železném Brodě a v Liberci.
Provedením vitráží byl v polovině šedesátých let minulého století pověřen sklářský
výtvarník Svatopluk Kasalý. Zhlédnutí mimořádného díla je možné v rámci dnů
otevřených dveří.

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Zdravím vás, vážené čtenářky a čtenáři. Na úvod bych vás rád potěšil dobrou
zprávou. Na konci ledna se z technických důvodů nemohl odpromítat jeden sobotní
program a tudíž věřím, že někteří z vás mohou mít pocit, že o něco přišli. A proto
program této chybějící soboty na druhý pokus zopakuji první víkend v březnu!
Celý březnový program je opravdu pestrý, a tak nezůstávejte doma a přijďte se
sami podívat na to, co vás z programu zaujme! Těším se na vás.
Jan Jelínek, vedoucí KC Kino
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD

V březnu promítáme
3. 3. od 19.30 hodin IXCANUL (Guatemala/Francie, 2015) – drama, 90 Kč, 100 min.,
přístupný od 15 let, titulky
Milostný příběh prosté indiánské dívky žijící s rodiči na úpatí sopečného vulkánu,
kde nechybí společenská kritika současné Guatemaly. Film v roce 2015 ohromil
Berlinale a získal prestižní cenu Alfreda Bauera. Hrají: María Mercedes Coroy,
María Telón, Manuel Manuel Antún, režie: Jayro Bustamante
6. 3. od 19.30 hodin PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST (ČR/Slovensko, 2020) – komedie/
drama, 110 Kč, 107 min., do 15 let nevhodné
Natálie šťastná a svobodná třicátnice s nejlepší kamarádkou Simonou, které se po
rozvodu obrátí život, když se snaží vyrovnat s tím, že její syn odchází žít k otci
a pachuť zažene s výstředním umělcem Viktorem. Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana
Dyková, Petra Hřebíčková, režie: Marta Ferencová
7. 3. od 15 hodin DOLITTLE (USA, 2020) – komedie/dobrodružný, 110 Kč, 102 min.,
český dabing
Aby doktor Dolittle vyléčil anglickou královnu, kterou schvátila záhadná nemoc,
musí pro lék na mýty opředený ostrov. Spolu sním se na dobrodružnou cestu
vydávají i ustrašená gorila, praštěná husa, optimistický lední medvěd a chytrý
papoušek. Hrají: Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, režie:
Stephen Gaghan
7. 3. od 19.30 hodin MIZEROVÉ NAVŽDY (USA, 2019) – akční / komedie, 100 Kč,
124 min., do 12 let nevhodné, titulky
Když se detektiv Marcus Burnett chystá do policejního důchodu, začne jít jeho
parťáku Mikemu o život. Svérázní detektivové tak budou muset ještě jednou změřit
své síly s drogovým podsvětím. Hrají: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa
Hudgens, režie: Adil El Arbi, Bilall Fallah
10. 3. od 10.30 hodin VÝJIMEČNÍ (Francie, 2019) – komedie/drama, 60 Kč,
114 min., do 12 let nevhodné, titulky
Přes 20 let učí Bruno a Malik autistické děti a mladistvé ze sociálně slabého
prostředí, jak se starat o komplikované případy, které všude jinde odmítli. Neotřelý
přístup vzbudí pozornost státní inspekce a Brunovi, Malikovi a všem, kteří jsou pro
životy tolika lidí nepostradatelní, nezbývá než přesvědčit úřady, že má jejich práce
smysl. Hrají: Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, režie: Olivier Nakache,
Éric Toledano		
10. 3. od 19.30 hodin VIDÍŠ MĚSÍC, DANIELI (Dánsko, 2019) – drama, 110 Kč,
135 min., do 12 let nevhodné, titulky
Fotoreportér Daniel Rye byl roku 2013 zajat teroristickou organizací Islámský
stát a držen jako rukojmí 398 dnů. Sleduje jeho boj o přežití, přátelství s Jamesem
a hrůzu, kterou prožívala Danova rodina v Dánsku. Hrají: Esben Smed, Anders
W. Berthelsen, Toby Kebbell, režie: Niels Arden Oplev
13. 3. od 19.30 hodin VOLÁNÍ DIVOČINY (USA, 2020) – dobrodružný/rodinný,
130 Kč, 104 min., titulky
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Adaptace legendárního románu Jacka Londona přináší dobrodružný příběh
odvážného psa a jeho nového přítele v časech zlaté horečky na Klondiku. Hrají:
Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, režie: Chris Sanders
14. 3. od 15 hodin VELKÉ PŘÁNÍ (Mexiko, 2020) – animovaný/rodinný, 110 Kč,
90 min.
Šestnáctiletá Salma nikdy nepotkala svoje rodiče. Celý život se snaží najít jakékoliv
informace ohledně jejich identity a podaří se jí to až když najde zvláštní knihu
plnou příběhů z historie města Santa Clara. Režie: Carlos Gutiérrez Medrano
14. 3. od 19.30 hodin NEVIDITELNÝ (USA, 2020) – thriller/horor, 130 Kč, 124 min.,
do 12 let nevhodné, titulky
Cecilia Kass uvízla v nebezpečném vztahu s bohatým brilantním vědcem, po jehož
smrti získá velkou část jeho majetku. Dostává tak pocit, že jeho smrt mohla být
pouze fikcí. Hrají: Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Reid, režie: Leigh Whannel
17. 3. od 19.30 hodin V SÍTI (ČR, 2019) – dokument, 100 Kč, 100 min., přístupný
od 15 let
Tři herečky, tři pokojíčky, 10 dní a 2 458 sexuálních predátorů. Experiment, který
naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu.
Režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák
20. 3. od 19.30 hodin 3 BOBULE (ČR, 2020) – komedie, 130 Kč, 103 min.
Po mnoha sklizních... Honza a Klára se stali rodiči, majiteli vinařství, odcizili se
a žijí odděleně. Nastává renesance jejich lásky a rozhodující čas vinařského roku
– vinobraní. Hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, režie: Martin
Kopp
21. 3. od 15 hodin PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE (ČR, 2020) – pohádka/fantasy,
130 Kč, 100 min.
		
Princeznu Ellenu od narození provází příslib kletby, která se má naplnit v den
dvacátých narozenin. Když zajde poslední sluneční paprsek, zjišťuje, že zůstala
uvězněná v čase. Pro záchranu v sobě musí nalézt odvahu a čisté srdce. Hrají:
Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora, režie: Petr Kubík
24. 3. od 19.30 hodin 25 KM/H (Německo, 2018) – komedie/road movie, 80 Kč,
116 min., přístupný od 12 let, titulky
Dva bratři se po letech setkávají na pohřbu otce. Jejich počáteční pěstní souboj
přímo na hřbitově, pozdější spočinutí v rodném domě prolité množstvím pálenky
a okořeněné partičkou ping-pongu na život a na smrt – vede bratry k osudovému
rozhodnutí. I cesta může být cíl. Hrají: Lars Eidinger, Bjarne Mädel, Sandra Hüller,
režie: Markus Goller
27. 3. od 19.30 hodin EMMA (Velká Británie, 2020) – romantická komedie, 120 Kč,
132 min., titulky
Emma v milostných svazcích spojuje lidi, kteří by se sami nikdy spojit nedokázali.
Paradoxní je, že při suplování Amora vůbec nemyslí na sebe. Hrají: Anya TaylorJoy, Gemma Whelan, Bill Nighy, režie: Autumn de Wilde
28. 3. od 15 hodin FRČÍME (USA, 2020) – animovaný/rodinný, 120 Kč, 112 min.
Svět fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se vydají na
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pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho
magického. Režie: Dan Scanlon
28. 3. od 19.30 hodin ŠARLATÁN (ČR/Irsko/Polsko/Slovensko, 2020) – životopisný/
drama/historický, 130 Kč, 118 min.
Strhující životopis výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na
pozadí dobových událostí inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška,
na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí.
Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, režie: Agnieszka Holland
31. 3. od 19.30 hodin PRO SAMU (Velká Británie/Sýrie, 2019) – dokument/drama,
90 Kč, 95 min., přístupný od 12 let, titulky
Novinářce Waad Al-Khateab se narodí v troskách syrského Aleppa dcera Sama.
Vzhledem k tomu, že smrt je všudypřítomná a každá vteřina v těžce zkoušeném
městě může být zároveň poslední, rozhodne se Waad natočit pro svou dceru osobní
deník. Režie: Waad Al-Khateab, Edward Watts
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.
Cestovatelské přednášky v KC Kino začínají vždy v 18 hodin. Pořadatelem je IKS
Železný Brod a vstupné činí 50 Kč.

JORDÁNSKO – KRÁLOVSTVÍ SKALNÍCH CHRÁMŮ A MRTVÉHO MOŘE
pondělí 2. března

Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum vás provedou arabským královstvím plným
strmých údolí, kde skalnaté hory vyrůstají z jemného písku a ve svých wádích
ukrývají sezónní prameny vody, staré skalní rytiny i téměř původní beduínský
národ, u kterého měli tu čest přenocovat.

EXPEDIČNÍ JACHTING
pondělí 16. března

Oceán, plachetnice zmítající se ve vlnách a zenový rytmus dne i noci. Osm členů
posádky a jedno mimino na cestě na Kapverdy. Lidé, kteří byli poprvé v životě na
moři a poznali, jaké to je ušetřit spoustu zásob nebo několik dní nesundat z nohou
holínky. Tak to byla expedice na Kapverdy.
Ale co je vlastně expediční jachting? A musíme kvůli tomu do Afriky? A opravdu
jde plout i s malými dětmi? Na tyto a mnohé další otázky vám odpoví jachtařský
instruktor a dobrodruh Tomáš Kůdela, se kterým se mimo jiné podíváte na výbuch
sopky nebo si z bezprostřední blízkosti prohlédnete velrybu.

Připravujeme
6. 4. Michal Přikryl: Divokým Švédskem s dvouměsíčním prckem
20. 4. Way Away: Na Bramboře kolem světa – Nepál
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽELEZNÝ BROD
Jiráskovo nábřeží 737, Železný Brod
Městská knihovna na nové adrese Jiráskovo nábřeží 737 (za
3. panelákem od mostu) je již v běžném provozu. Otevřeno je jako
obvykle od úterý do pátku v čase 9–17.30 hodin. Do konce března
máte možnost vrátit vypůjčené knihy bez sankčních poplatků.
Poté, prosím, věnujte pozornost změně poplatků za opožděné
vrácení knih – výpůjční lhůta je nyní stanovena na 52 dnů, po jejím uplynutí je
počítáno zpozdné 1 Kč za každý vypůjčený dokument a každý den prodlení.
Výpůjčky je možné prodloužit (pokud kniha není rezervována jiným čtenářem)
telefonicky, e-mailem nebo samoobslužně prostřednictvím čtenářského konta.
Z rozhodnutí městské rady byly také zvýšeny roční registrační poplatky, a to:
100 Kč – dospělí, 60 Kč – studenti, důchodci a ZTP, 50 Kč – děti do 15 let a 200 Kč –
právnické osoby.
Knihovna nabízí v krásně rekonstruované bezbariérové budově velký výběr z knih
a časopisů, audioknih na CD a společenských her, registrovaní čtenáři si mohou
také vypůjčit (= stáhnout do svého mobilu, tabletu či čtečky) až tři e-knihy na měsíc.
V knihovně se každé pondělí bude scházet dětský čtenářský klub pod vedením
paní Hany Týblové (aktivita MAP Železnobrodsko II). V multimediálním sále bude
ve čtvrtek probíhat výuka tanečního odboru ZUŠ.

V multimediálním sále nabízíme v březnu pro veřejnost tyto pořady
3. 3. od 16 hodin – první knižní SWAP (výměna knih formou – kus za kus nebo dle
dohody mezi měnícími). Pravidla: k výměně max. 5 ks knih, nevyměněné knihy si
účastníci odnesou zpět. Pokud o tuto akci bude zájem, uskutečníme ji pravidelně
každý měsíc. Na všechny „knihomily“ se těší spolupořadatelé Trávnice, z. s.
18. 3. od 14 hodin – ukázková hodina trénování paměti s certifikovanou trenérkou
Jiřinou Ziklovou
19. 3. od 18 hodin – scénické čtení pana Stanislava Kubína na motivy díla
A. de Saint-Exupéryho

Z knižních novinek pro dospělé čtenáře nabízíme
Michael Ondaatje: Nouzové osvětlení – Dramatický příběh neobyčejné rodiny se
odehrává v poválečném Londýně. Sourozencům Nathanielovi a Rachel jednoho
dne rodiče oznámí, že musí na delší dobu odjet za prací do ciziny. Mezitím se o ně
má starat svérázný rodinný přítel Mol.
Anders de la Motte: Zimní oheň – Napínavý psychothriller začíná roku 1987 –
v den svaté Lucie v městečku na jihu Švédska. Oslava v místní tančírně
skončí požárem a smrtí jedné dívky. Třicet let poté se na místo neštěstí
vrací Laura Aulinová, která sem do oné noci jezdila k tetě Heddě…
Katarína Gillerová: Život plný iluzí – V dalším románu oblíbené
autorky hlavní hrdinka, která řeší problémy v manželství i v práci,
nečekaně dostane pozvánku na sraz dávných kamarádek.
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Marek Řeháček – Jan Pikous: Příběhy skalních vyhlídek Českého ráje –
V knize je popsáno, či v některých případech alespoň zmíněno, okolo šesti
desítek vyhlídkových míst na skalách v překrásném území mezi Jičínem, Semily,
Turnovem, Mnichovým Hradištěm a Sobotkou.
Nezapomeňte, že březen je tradičně měsícem knížek a čtení. Těšíme se na vaši
návštěvu.
Dana Hudíková a Irena Matoušová

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Plán akcí na březen
2. 3. Úřední den od 14 hodin
4. 3. Schůze výboru od 14 hodin
11. 3. Výroční členská schůze se bude konat od 14 hodin v zasedací místnosti MěÚ
(budova „B“, 3. patro) – registrace členů a příspěvek 100 Kč na rok 2020 od 13.30
hodin. Nezapomeňte členské legitimace. Těšíme se na vaši účast.
18. 3. Klub ONKO – DIA od 14 hodin
Ruční práce budou od března každé pondělí od 14 hodin. Připravujeme se na
Velikonoční jarmark na Bělišti, který se koná od 3. do 5. dubna (pátek, sobota,
neděle) a na prodejní stánek na náměstí v sobotu 4. dubna. Práce je velmi mnoho,
času málo.
Další důležité informace
Doplatek za Harkány a částku 280 Kč za autobus Železný Brod – Praha a zpět,
budeme vybírat v pondělí 6. dubna 2020 v klubovně na Poříčí od 14 do 15 hodin.
Rekondiční pobyt v Třeboni
Zálohy se budou vybírat v červnu ve výši 5 000 Kč na osobu. Celková cena je pro
členy 7 900 Kč, pro ostatní 8 400 Kč ve dvoulůžkových pokojích. V ceně je zahrnuta
doprava, ubytování, plná penze a vstupné. Jednolůžkový pokoj je o 400 Kč na
den dražší. Pobyt je zcela zaplněn, je i mnoho náhradníků. Vedoucí a informace
V. Petružálková.
Dne 8. dubna se bude konat náš první letošní jednodenní výlet do Prahy do muzea
voskových figurín. Přihlášky přijímá od 8. března M. Minářová. Letos se opět
budeme přihlašovat na zájezdy měsíc předem před konáním akce.
Není-li napsáno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. Sledujte
aktuální zprávy 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
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Žáci našich školských zařízení si v termínu 9.–16. března užijí jarní prázdniny.

Zápisy do základních a mateřských škol pro školní rok 2020/2021
Zápis do prvních tříd základních škol zřizovaných Městem Železný Brod, tj.
ZŠ Pelechovská a ZŠ Školní se uskuteční ve dnech úterý 7. dubna a ve středu
8. dubna vždy od 14 do 17 hodin. Zapisují se děti, které do 31. srpna 2020 dovrší
šestý rok věku a děti starší.
Zápis do všech mateřských škol zřizovaných Městem Železný Brod, tj. do MŠ Na
Vápence, MŠ Slunečná a MŠ Stavbařů, proběhne v pondělí 4. května 2020 v čase
od 9 do 15 hodin. Povinně se do MŠ zapisují děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou
pátého roku věku a dosud do mateřské školy nechodí.

Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
MŠ Slunečná
Rada města Železný Brod v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Železný Brod, Slunečná 327, příspěvková
organizace, s předpokládaným nástupem ke dni 1. září 2020.
Požadavky pro výkon činností ředitele: Vzdělání, praxe a další předpoklady podle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a znalost školských předpisů.
Příjem přihlášek osobně nebo poštou nejpozději do 31. března 2020 do 12 hodin na
MěÚ Železný Brod, odbor finanční, k rukám Lenky Hazdrové. Více informací na
www.zeleznybrod.cz.

MŠ Na Vápence Železný Brod
Hry bez sněhu
Letošní zima byla dosud na sníh opravdu
skoupá. Chybí vám také lyžování, bruslení,
stavění sněhuláků, koulování, či ježdíkování?
Děti s učitelkami z MŠ Na Vápence však na
lakomou paní Zimu vyzrály – uspořádaly
si Sněhulákový den ve třídě. V určený den
přišli všichni do školky v bílém oblečení,
děti nasadily nosíky a papírové hrnce na
hlavu a zábava mohla začít. Vytvořily si svého
sněhuláčka, zpívaly zimní písničky, klouzaly
se na klouzačce z lavičky, hrály koulovanou s papírovými koulemi, chodily po
ledových krách, házely sněhovou vločkou, svačily sníh (z tvarohu). Po takovém dni
byly děti o trochu méně smutné, že skutečný sníh není.
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Ale co pak dělat při pobytu venku? I s tím jsme si poradili. U nás není nikdy
o zábavu nouze. Jednoho dne jsme ráno našli ve schránce dopis. Ztratil se Josefův
bráška Václav! Josef a Václav jsou kosí bratři, o kterých si ve školce před spaním
čteme. Když se ukázalo, že za únosem Václava stojí lstivá liška, rozhodli jsme se
ho zachránit stůj, co stůj. A tak děti hledaly zmrzlé Václavovy slzičky a u každé
z nich splnily úkol, který po nich liška chtěla. Zazpívaly ptačí písničku, skákaly jako
vrabci, vybíraly z trávy zrníčka, přiřazovaly zvířátka k jejich stopám, z větviček
a kamínků skládaly ptačí stopy, pověsily na strom vyrobená krmítka s ptačím
zobem. A pak se to stalo. Od lesa se ozývalo ptačí štěbetání. A hurá, byl to skutečně
hlas našeho Václava. Svojí šikovností a dobrými skutky jsme ho vysvobodili. Liška
už nad ním neměla žádnou moc a mohl se s námi vrátit zpět do školky.
Takové akce nám pomáhají zpříjemnit čekání na sníh, děti se učí vnímat, poznávat
a chránit přírodu kolem nás, spolupracovat, pomáhat si. Rozvíjejí také svoje
smysly, pohybové schopnosti, ale i pro život tak důležitý smysl pro humor. Už se
těšíme na nová dobrodružství.

Pozvání na Vynášení Moreny
Letos se naše děti opět chystají definitivně vyhnat zimu z města. Slavnostní průvod
s Morenou vyrazí ve čtvrtek 26. března v 10 hodin od mateřské školy. Projde
městem a pak po Jiráskově nábřeží až k lávce. Zde bude Morena za bujarého veselí
vhozena do vody. Zpět Na Vápenku se již budeme vracet s „létéčkem“, symbolem
jara. Zveme každého, kdo má chuť a možnost, aby se k nám připojil a pomohl nám
pokračovat v této krásné tradici.
Více informací na mob.: 739 527 089 nebo e-mail info@msnavapence.cz.
Jitka Jírová, ředitelka MŠ

ZŠ Pelechovská Železný Brod
Den otevřených dveří
V sobotu 21. března srdečně zveme nejen budoucí prvňáčky a jejich rodiče, ale
i všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak to chodí v naší škole od 9 do 12.30 hodin na
Den otevřených dveří. Program sobotního dopoledne se bude skládat ze dvou částí:
I. Výukový blok:
9–10.55 hodin: ukázkové hodiny
II. Přednáškový blok:
11–11.20 hodin: divadelní představení žáků (společenská místnost)
11.25–12 hodin: prezentace školy, prostor pro dotazy
11.30–12.30 hodin: oběd
Během celého dne se bude možno občerstvit v kavárně, zhlédnout fotografie
ve videokavárně, prohlédnout si výrobky dětí, učebnice, sešity, kroniky, práci
v dílnách, vybavení tělocvičny aj. Pro nejmenší bude připravena pohádková
25

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
škola ve školní družině, dále třída plná pokusů – dílnička pro děti a malování na
interaktivní tabuli.
Každý, kdo má zájem přesvědčit se o kvalitách naší školní jídelny a nechce se mu
v sobotu doma vařit, může využít nabídky objednat si oběd do 18. 3. 2020 u paní
sekretářky či vedení školy. Tuto možnost mají všichni, kteří Den otevřených dveří
navštíví.
Těší se na vás kolektiv ZŠ Pelechovská

ZŠ Školní Železný Brod
Poděkování učitelům ZŠ Školní
Dne 28. března se slaví Den učitelů, v den narození Učitele národů Jana Amose
Komenského. Všem našim pedagogům přejeme všechno nejlepší, mnoho sil
i štěstí. Vážíme si vás a víme, že je vaše poslání často těžké a odpovědné. Děkujeme
za vaši náročnou a nikdy nekončící práci na naší škole.
Mgr. Zdeněk Kučera a Mgr. Soňa Malinová

Mezinárodní atletický mítink
V sobotu 18. ledna proběhl na Střelnici v Jablonci nad Nisou tradiční mezinárodní
atletický mítink Jablonecká hala 2020. A to již 48. ročník. Před finálovými běhy
proběhl běh žákyň a žáků prvních tříd na 50 m. Tohoto finálového běhu se
zúčastnilo osm nejlepších dívek a chlapců okresu.
Nominační závod se uskutečnil v pátek 17. ledna 2020. Naši školu reprezentovalo
dvanáct prvňáků. Přibližně z padesáti žákyň okresu se na 4. místě umístila Anna
Abrahamová a postoupila do sobotního finálového běhu. V sobotu zabojovala
a ve finálovém běhu obsadila 3. místo. K tomuto velkému úspěchu blahopřejeme,
děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů.
Milena Hlubučková, třídní učitelka 1. A
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Základní umělecká škola Železný Brod
Srdečně vás zveme na tradiční Žákovské matiné, které se uskuteční v úterý
24. března od 17 hodin v obřadní síni Městského úřadu Železný Brod (budova
„A“). Při malém školním koncertu pro začínající i pro pokročilé žáky v komorním
prostředí zprostředkuje rodičům, příbuzným, známým, kamarádům, ale
i veřejnosti, co nového se malí umělci naučili a zvládli.
Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ Železný Brod

Večerní kurz keramiky
Připomínáme všem zájemcům o tvoření, že pod vedením paní Dany Kupkárové,
probíhá kurz večerní keramiky pro začátečníky a mírně pokročilé pravidelně
každý čtvrtek od 17 do 20 hodin. Více informací na mob.: 724 247 807.
Aktuální informace na: www.zus-zelbrod.cz a na tel. č.: 483 389 327, 608 782 712.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
Druhé kolo přijímacího řízení s talentovou zkouškou
Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na 25. března 2020 do oboru
82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů. Přihlášky lze podat na
sekretariát školy do 1. března 2020. Nabízíme 7 volných míst.

Přijímací řízení do technických oborů školy
Přijímací řízení do čtyřletého maturitního oboru 28-44-M/01 Aplikovaná chemie
a do stipendijně podpořeného oboru 28-46-M/01 Technologie silikátů proběhne
v rámci jednotných přijímacích zkoušek v termínech 14. a 15. dubna 2020. Přihlášky
lze podat na sekretariát školy do 1. března 2020.

Fakultní škola FChT
SUPŠS Železný Brod je fakultní školou fakulty chemicko-technologické Univerzity
Pardubice. Na základě podepsaného memoranda dochází k podpoře naší školy
v rovině vzdělávací i materiální. Spolupráce probíhá v rámci oborů Aplikovaná
chemie a Technologie skla.

Ohlédnutí za maturitním plesem 2020
Maturitní ples se konal v místní sokolovně. Krásná výzdoba, maturitní video,
předtančení, šerpování, Big Band Turnov, tanec, tombola, fotografování a po
půlnoci DJ MIKE M a spousta další zábavy. Maturantům se ples vydařil a držme
jim palce k maturitním zkouškám, které se již nezadržitelně blíží.
RNDr. Martin Smola, statutární zástupce ředitele
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Místní skupina české křesťanské akademie – český ráj
Srdečně zveme na přednášku Prof. Mgr. Ing. Petra Kratochvíla, Ph.D. z Ústavu
mezinárodních vztahů a následnou besedu s ním, abychom se zamysleli nad
otázkou: Soumrak liberální demokracie? Setkání začne ve středu 18. března 2020
v aule Sklářské školy v Železném Brodě v 18.15 hodin.
Jsme rádi, že po pěti letech opět přijal naše pozvání a přijede k nám i přes svoji
velkou zaneprázdněnost. Oblasti jeho zájmu jsou zejména česká zahraniční
politika, evropská integrace, institucionální reforma a rozšiřování EU, ruská
zahraniční politika a politické vztahy v postsovětském prostoru, náboženství
v mezinárodních vztazích, katolická církev a mezinárodní vztahy.
Věřím, že využijete tuto příležitost i k rozšíření svých znalostí a přijdete v hojném
počtu. Těšíme se na vás a vaše zvídavé dotazy.
Ing. arch. Martin Tomešek

Svč mozaika železný brod
Akce na březen
9.–13. 3. Jarní příměstský tábor s Mozaikou (výlety, dílničky, legrace...)
12. 3.
Těšíme se do školy? – další setkání z cyklu volně navazujících seminářů
pro rodiče školáků a předškoláků
27. 3.
Noc s Andersenem
28. 3.
Výlet na rozhlednu Dubecko

Horolezecké závody
V pátek 17. ledna se v odpoledních hodinách konaly na horolezecké stěně závody
dětí, které navštěvují středeční a páteční lekce horolezeckého kroužku. Velkým
úspěchem byla vysoká účast. Síly si přišlo poměřit 48 horolezčat z 59 přihlášených
dětí... Všechny děti lezly čtyři cesty s různou obtížností, které byly postaveny dle
věku a zkušeností závodníků. Vyhráli všichni zúčastnění, a to často sami nad sebou,
jelikož podali i osobní rekordy.
Touto cestou děkujeme všem
pořadatelům, jističům, ale i rodičům za příjemnou atmosféru.
za SVČ Mozaika Jana Řezáčová
Podrobné informace:
SVČ Mozaika, Jiráskovo nábřeží
366, 468 22 Železný Brod, mob.: 778
494 827, web: www.mozaikazb.cz,
e-mail: ddm.zb@seznam.cz.
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Rodinné centrum andílek
sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora

Herničky
Navštivte pravidelné herničky každý všední den od 9 do 12 hodin. Upozorňujeme,
že v termínu jarních prázdnin se herničky konat nebudou. V sobotu 28. 3. od
9 hodin bude Víkendová hernička, abyste si měli kde pohrát, když venku stále není
hezké počasí.

Program akcí na měsíc březen
4. 3. od 16 hodin Přírodní péče o tělo – přednáška o přírodní kosmetice, výrobě
domácích mýdel a Zero waste životě spojená s výrobou balzámu na rty, lektor:
Šárka Bredlerová – Mýdlárna v ráji, cena: 50 Kč
6. 3., 20. 3. a 27. 3. od 16 hodin Páteční tvoření pro dospělé – cena: dle výrobku
a materiálu
7. 3. od 16 hodin (sokolovna Železný Brod) Karneval s Andílkem – bohatý
program, tancování, soutěže, malování na obličej, tvoření balonkových zvířátek,
módní přehlídka masek, tombola, bonbónový déšť, ocenění každé masky, vstupné:
děti 50 Kč, dospělí 20 Kč – prodej vstupenek na místě
17. 3. od 17 hodin Večer o čaji – věnován čajové kultuře a představení základních
druhů čajů vč. ochutnávky, lektor: Jakub Čapka – Čajovna u Robinsona Semily,
cena: 60 Kč
18. 3. od 16 hodin Zero waste – cesta k životu bez obalu, lektor: Klára Zemanová,
blogerka chytramamina.cz, cena: 50 Kč
21. 3. od 9 hodin Velikonoční MINI focení s Lenkou – krásné fotografie plné jara
a Velikonoc – rezervace na: info@alsinedesign.cz
24. 3. od 16 hodin Svobodná výchova a vzdělávání – lektor: Zdeňka Šíp Staňková
– miluje svobodu, Pipi Dlouhou punčochu, cestování a zmrzlinu, je matka tří
dětí, propagátorka unschoolingu, sebe-řízeného vzdělávání, dobrovolnosti
a informovanosti v oblasti práv dětí a rodičů ve vzdělávání. Od roku 2012 se podílí
na rozvoji iniciativy SvobodaUčení.cz, píše blog Děti jsou taky lidi, točí videa,
přednáší a beseduje, více na www.detijsoutakylidi.cz, cena: 100 Kč

Jarní příměstský tábor
V termínu jarních prázdnin (10.–13. března) pořádáme Jarní příměstský tábor
s Andílkem pro děti ve věku 5–10 let. Na každý den máme připravený zajímavý výlet
nebo aktivitu. Příměstský tábor bude probíhat každý den v čase 7–15.30 hodin.
Cena: 1 200 Kč zahrnuje program, oběd, svačiny a pitný režim. Více informací
a přihlášky na mob.: 774 608 874.
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Připravujeme na duben
5. 4. Závody kočárků – již nyní přijímáme přihlášky závodníků – závody budou na
Jiráskově nábřeží u nové knihovny
18. 4. Orient Show – krásná taneční vystoupení, moderátor herec Karel Zima
a jako překvapení jeho herecká kolegyně Eva Josefíková
26. 4. Bejvávalo – návrat do starých časů na motivy seriálu Bylo nás pět
za RC Andílek Helena Simmová
Více informací o akcích a přihlášení na jednotlivé kurzy
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.).

My gospel železný brod
Máme za sebou zimní (vánoční) mini turné a jsme plni dojmů, zážitků a radosti,
která je pro nás motivací zkoušet nové a nové písničky na naše další koncerty
a setkávání s vámi.
V nejbližší době nás uslyšíte:
4. 4. od 16 hodin na Bělišti v Železné Brodě při Velikonočním jarmarku
Těšíme se na vás!
Pokud byste se k nám chtěli přidat a zpívat s námi neváhejte se nám ozvat nebo
rovnou za námi přijít. Zkoušky se konají pravidelně každý čtvrtek od 17 hodin na
faře u kostela sv. Jakuba Většího v Železném Brodě.
za My Gospel Helena Simmová

Skautské středisko údolí železný brod
Pěší vlčata a světlušky se připravují na závody, které se konají jednou za dva roky.
Zde si děti prověří své znalosti ze skautských témat i to, jak jsou samostatné nebo
manuálně zručné. Hlavním cílem závodů je učit pracovat děti ve skupinách,
vzájemně si pomáhat a ne vyzdvihovat znalosti a dovednosti jedince. To všechno
dohromady stmeluje dětský kolektiv. Samozřejmě, že schůzky nejsou jenom
o „učení“, vedoucí věnují čas i zábavě v podobě her, při kterých mají děti možnost
vybít přebytečnou energii.
Děti z vodního oddílu Ledňáček vyrazily v půlce ledna do Prahy a v neděli 9. 2. se
konala výprava za sportem. Spolu s několika rodiči jelo dvacet Ledňáčků vlakem
do Semil, aby prověřili své bruslařské dovednosti a fyzickou zdatnost na místním
krásně upraveném kluzišti. Počasí bylo nádherné a všichni si sportování náramně
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užili. Před zpáteční cestou se všichni posilnili pizzou a pohráli si na hřišti na
Ostrově… Další sportovní aktivitou byl horolezecký trénink v hale sklářské školy
v přestupním památném dni 29. 2. 2020.
Oddíl pěších skautů a skautek se v lednu zúčastnil dvou akcí, které měly za cíl
prověřit jejich schopnosti a dovednosti v náročných zimních podmínkách.
První akcí byla Severská expedice v Krkonoších na Františkově. Děti se věnovaly
aktivitám potřebným pro přežití v přírodě. Tímto způsobem trénovaly na další akci
– závod „Chilkoot“ – zimní závod dvojic. Letošní 27. ročník začínal na železniční
zastávce Cidlina a vedl velmi náročným terénem do Lomnice nad Popelkou.
Během závodu se děti musely popasovat s různými úkoly, jako např.: signalizace,
rozdělávání ohně, poznávání stop, střelba ze vzduchovky a mnoho dalšího. Závodu
se zúčastnil rekordní počet 43 dvojic, z toho ze Železného Brodu jich bylo šest.
V silné konkurenci se naše závodní hlídky umístily v dívčí kategorii na 5., 8.,
10., 12., 15. místě a na 23. a 25. místě v kategorii chlapecké. Všem našim dětem
děkujeme za reprezentaci našeho střediska a také města Železný Brod. Na den
sesterství, o kterém byla zmínka v minulém čísle zpravodaje, chystají společnou
akci naši skauti a skautky spolu se spřáteleným oddílem z Lomnice nad Popelkou.
Jako středisko jsme podali žádost na Krajský úřad Libereckého kraje o dotaci
na nové dřevěné podsady a malou polní kuchyni, jednáme s obcí Malá Skála
o pronájmu pozemku k letním aktivitám a také hledáme vhodnou lokalitu
v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Naši vedoucí oddílů si zdokonalují své
znalosti na čekatelských a vůdcovských kurzech, které završí zkouškami. Přejeme
hodně zdaru!
Ve dvou termínech (30. 6.–3. 7. a 7.–10. 7.) plánujeme uspořádat příměstské tábory
v našem skautském středisku Údolí v Železném Brodě. Tábory jsou vhodné pro děti
ve věku 5–12 let. Více informací na e-mailu: skauti.splzov@seznam.cz.
za pomoci Páji Plívové, Terky, Komára a Mývala sepsala Hanka Kleinová – Bronťa

Kamenický klub mládeže horská kamenice
V sobotu 4. dubna proběhne v rámci celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko i úklid okolí naší obce Horská Kamenice. Sraz dobrovolníků bude v 9 hodin
u místní školy. Úklidovou akci zakončíme opékáním špekáčků.
Jarmila Koňáková

Ččk hrubá horka
V sobotu 3. října pořádáme zájezd na muzikál Kat Mydlář do pražského divadla
Brodway. Představení začíná ve 14 hodin a cena za vstupenku činí 899 Kč. Odjezd
z Hrubé Horky je v 7.30 hodin a z Malého náměstí v Železném Brodě v 7.40 hodin.
Cena jízdného je 250 Kč. Zájemci hlaste se neprodleně na mob.: 775 295 931.
Marie Šírková
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sport
V sobotu 7. března se v železnobrodské sokolovně uskuteční turnaj v sálové kopané
zvaný Hospoda Cup.

Motor Gate, z. s.
Srdečně vás zveme v sobotu 21. března od 10 hodin na slavností otevření Muzea
socialistických vozů v Železném Brodě. Muzeum, které se do našeho města
přestěhovalo z Velkých Hamrů, se nachází v budově bývalé továrny Kolora vedle
obchodu Lidl. V den slavnostního otevření bude vstupné dobrovolné. Těšíme se na
vás.
za provozovatele muzea Motor Gate z.s. Pavel Kadaš, předseda

Tj sokol železný brod – lyžařský oddíl
V týdnu od 10. do 18. ledna 2020 proběhly 3. Zimní světové hry
Master v rakouském Innsbrucku. Her se ve 12 sportech zúčastnilo ze
všech kontinentů více jak 3 000 sportovců starších 30 let. Závodů se
na běžkách zúčastnil i rodák ze Železného Brodu Tomáš Jakubička.
Běžel vždy klasickým stylem a dosáhl těchto krásných výsledků:
v běhu na 7,5 km byl sedmý a na 15 km pátý. Rozbíhal štafetu, která
skončila na 5 místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci našeho
města.
Skrbková Jaroslava, starostka TJ Sokol

Fsa jany boučkové železný brod
Soutěžní výsledky ze závodů v Českých Budějovicích
V neděli 26. ledna se naše závodnice v Aerobiku, Fitness a HIP HOPU účastnily
soutěže Českomoravského poháru a Česko se hýbe v Českých Budějovicích.
Vybojovaly následující krásná umístění, ke kterým jim gratulujeme:
• kategorie do 7 let: Klárka Bucharová (2. místo)
• kategorie 8–10 let: Lucka Vepřeková (1. místo), Lucka Dohnalová (4. místo)
• kategorie 11–13 let: Eliška Mařatková (1. místo), Róza Reichlová (3. místo),
Evelínka Hubal (4. místo), Terezka Těhníková (5. místo), Danielka Bucharová (7. místo)
• kategorie fitness 5: Evelínka, Danielka, Terezka, Lucka, Áďa (1. místo)
• kategorie duo 8–10 let: Klaudinka a Esterka Časárovy (6. místo), Dominika
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Studničková a Tereza Těhníková (4. místo), Justýnka Patková a Viky Reichlová
(3. místo)
• kategorie tanec 11–13 let: Míša, Áňa, Zlatka, Markéta, Natka, Niky, Verča, Eliška,
Lucka, Laura, Viky, Lucka, Klárka, Áďa, Bára, Aner, Šárka, Míša (1. místo)
Děkujeme všem rodičům za podporu a těšíme se na další úspěchy v následujících
soutěžích.
Mirka Vostrá
Ve třech turnusech (6.–10. 7., 27.–31. 7. a 3.–7. 8.) pořádáme příměstské tábory
v Železném Brodě se zázemím v autoškole Novotný na železnobrodském koupališti.
Zájemci si mohou vyzvednout přihlášky v TIC Železný Brod nebo si o ně napsat
na e-mail: fitstudiojbouckove@gmail.com. Cena 2 000 Kč zahrnuje program v čase
9–15 hodin, oběd, pitný režim, vstupy, dozor a pronájem prostor.
Více informací: FSA Jany Boučkové, z. s. Železný Brod, mob.: 602 252 677,
e-mail: bouckova@tfnet.cz; www.fitstudio.cz.

Tj sokol a sdh hrubá horka
Srdečně zveme na Tradiční čepeček, který se uskuteční v sobotu 14. března od
20 hodin v horecké sokolovně. K tanci a poslechu zahraje kapela ABC Band
z Liberce. K občerstvení budou připraveny horecké speciality a nebude chybět ani
tradiční půlnoční překvapení. Rezervace vstupenek na mob.: 607 803 427.
Od 14 hodin bude sokolovna patřit dětem. Při Dětském maškarním bálu si děti
zatancují, zasoutěží a užijí si spousty zábavy. Vstupné 30 Kč / dospělí, děti zdarma.

Tj Sokol Bzí
V měsíci březnu srdečně zveme do bzovské sokolovny na tyto akce:
14. 3. od 20 hodin – Bzovský bál, k tanci a poslechu hraje Gemini, zabíjačková
kuchyně, vstupné: 100 Kč
28. 3. od 10 hodin – Bzovské velikonoční trhy – velikonoční dekorace a jarní zboží,
výborné občerstvení
Více o našich akcích na www.obec-bzi.cz.
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sport
SDH Těpeře
Nábor nových členů
V našem sboru má práce s mládeží tradici již od
roku 1986. Během této doby jsme se zúčastnili
mnoha soutěží, dokonce i na republikové
úrovni. Z našich řad vzešlo spousta hasičů, kteří
si zvolili „hasičinu“ jako své povolání, nebo
působí v jiných výjezdových jednotkách. Naše
činnost s mládeží je celoroční, scházíme se
každý pátek od 16 hodin v hasičárně v Těpeřích.
Během schůzek rozvíjíme fyzické i vědomostní
dovednosti dětí. Mají-li vaše děti zájem o tuto
činnost, přijeďte mezi nás. Nabíráme děti od
6 do 18 let.
Více informací: Pavel Kurfiřt, mob.: 604 258 069 a Matěj Masný, mob.: 723 460 694.
za SDH Těpeře Pavel Kurfiřt

HÁDANKA
Učitele, kronikáře a historika Františka Sochora poznalo na fotografii celkem
37 z vás. Vstupenku na Přítelkyně (Ungelt Praha) vyhrávají: Ladislav Jůza, Hana
Řeháková a Alena Šulcová. Gratulujeme. Poznáte i nyní, kdo je zachycen na
březnové fotografii? Dle fotografie a několik indicií musíte
uhádnout, o koho se jedná. Jméno dotyčné osoby nám
posílejte nejpozději do 10. 3. 2020 (e-mail: info@zelbrod.
cz). Hrajeme o tři vstupenky na pražské představení
Přítelkyně, Ungelt (30. 3.).
nestor železnobrodského hokeje, trenér hokeje a české
házené, vychovatel na Domově mládeže sklářské školy

OSTATNÍ
Kulaté výročí Československé vlajky
Dne 30. března 2020 si připomínáme 100. výročí od schválení státní vlajky
Československa ministerstvem vnitra zákonem č. 252 Sbírky zákonů ze dne
30. 3. 1920. Spolu se stání vlajkou byly také schváleny velký a malý státní znak
a vlajka prezidenta Československé republiky.
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OSTATNÍ
Autorem státní vlajky Československa je pan Jaroslav Kursa, který předložil více
návrhů. Od roku 1918 do roku 1920 se v ČSR užívala vlajka se dvěma vodorovnými
pruhy – červeným a bílým. To byla vlajka Českého království. Barvy byly odvozeny
ze znaku – stříbrný (bílý) lev na červeném štítu. Protože vlajka byla stejná jako vlajka
Polska, byla přidána modrá barva, které byla i za Slovensko. Protože červené, bílé
a modré pruhy svislé i vodorovné užívá mnoho států, byl na vlajku Československa
zvolen modrý klín u žerdi. Podle původního návrhu sahal klín do třetiny listu od
žerdi. Po zkouškách na parnících na Vltavě bylo rozhodnuto o prodloužení klínu
do poloviny listu vlajky. Červená, bílá, modrá jsou panslovanské barvy. Vlajku
ČSR přijala po rozdělení státu přes protesty Slovenska jako státní vlajku Česká
republika, pouze změnila odstín modrého klínu.
V článku autor vycházel z publikace „Naše vlajka“ od předního české vexilologa,
odborníka v oboru vlajek a praporů, pana Zbyška Svobody. Podrobné údaje
o vlajce Československa a jejím vzniku jsou v publikacích: „Naše vlajky“ a „Vlajky
Republiky“.
Viktor Plíhal

inzerce

VACU SHAPE
nově otevřeno!

Podtlakový pohybový systém
– cílené spalování tuků
problémových partií
Marcela Šefrová
Poštovní 429, Železný Brod
mob.: 604 939 045

Čištění Pospíšil

Čištění čalouněného nábytku,
koberců a kůže
Parní čištění
(oken, podlahových spár atd.)
Mob.: 725 852 868,
e-mail: j.pospisil@seznam.cz
www.cistenipospisil.cz

DESKO a. s.
NABÍZÍME VOLNÉ PROSTORY
K PRONÁJMU
Výrobní vytápěné plochy:
celkem 1 140 m2
Skladovací kryté plochy:
celkem 880 m2
Kancelářské vytápěné prostory:
celkem 250 m2
Kontakt: tel. 483 359 311
HLEDÁME
Montážní dělnice
(dvousměnný provoz)
Kontakt: 483 359 371
736 504 371 (6–14 hod.)
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inzerce
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Hasiči radí občanům
Pravidla pálení biologického odpadu
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce
každoročně spjaty s pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlinného odpadu apod.).
Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení zákazu je
možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem do 500 000 Kč.
Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno. Na rozdíl od vypalování porostů
není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí
určitá pravidla a omezení.
Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby.
Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační středisko
Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK). Pálení lze nahlásit
z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře „NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ“, který je
uveřejněn na webových stránkách www.lk.hzscr.cz. Stejný formulář lze využít i pro nahlašování
odpalování ohňostrojů. V případě, že pálení není možné nahlásit přes formulář na webu, lze
využít také číslo 950 471 100.
Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména následující informace:
• datum a místo pálení
• jméno osoby, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat
• spalovaný materiál
• způsob zabezpečení místa
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém
pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je
vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. I pro tyto práce na soukromém pozemku platí
určitá pravidla:
• Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných
vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.)
• Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
• Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
• Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit.
• Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy,
auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek
apod.).
• Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě
přítomen dozor.
• Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat
i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
• V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící
pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo
112.
Všechny zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení čarodějnic“.
Při těchto oslavách je třeba dát také pozor na konzumaci alkoholu spojenou právě s otevřeným
ohněm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou.
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