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Usnesení z 5. zasedání Rady města  

konaného dne 1. 3. 2011 

Rada města schvaluje:

ź Vnitřní směrnici č. 1/2011 -  Zásady       
a postupy pro zadávání zakázek              
a veřejných zakázek doplněnou dle 
návrhu starosty města 

ź pořádání veřejně přístupné kulturní akce 
“Roadshow FORUM LIBEREC 2011”   
v termínu 1. 4. 2011 na náměstí 3. května 
před radnicí za podmínky, že bude 
zajištěn úklid, bezpečnost a vedení 
města bude seznámeno s propagovaným 
programem. Cena je stanovena podle 
Obecně závazné vyhlášky č. 5/2010,       
o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství

ź poskytnutí finančního příspěvku SUPŠS 
na zajištění oslav masopustního 
odpoledne dne 8. 3. 2011 ve výši 10 000 
Kč a požaduje doložit vyúčtování 
finančnímu odboru

ź poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
6 000 Kč místní skupině Českého 
červeného kříže Železný Brod na činnost 
v roce 2011 a požaduje doložit 
vyúčtování finančnímu odboru

ź poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
3 000 Kč místní organizaci Českého 
červeného kříže Hrubá Horka na činnost 
v roce 2011 a požaduje doložit 
vyúčtování finančnímu odboru

ź poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
17 000 Kč Základní umělecké škole 
Železný Brod za účelem pořízení 
nových kostýmů a požaduje doložit 
vyúčtování finančnímu odboru

ź pokácení 7 ks lip na městském hřbitově   
v Železném Brodě a vykácení 
náletových dřevin, pětikmenu jasanu, 
trojkmenu jívy, nakloněné olše a olše   
n a  b ř e h u  p ř e d  d o m e m  7 1 2                       
v manipulačním prostoru na levém 
břehu řeky Jizery a ukládá odboru 
ÚPaRR zadat studii řešení celého 
Jiráskova nábřeží a nábřeží Obránců 
míru v úseku most – lávka

ź přidělení bytu č. 70 o velikosti 1+1               
v Železném Brodě, Na Vápence 756 panu S. 
J., trvale bytem Rokytnice v Orlických 
horách. Jedná se o byt s finanční spoluúčastí. 
V případě odmítnutí bytu stanovuje rada 
náhradníka pana J. B., trvale bytem Železný 
Brod

ź přidělení volného bytu č. 8 o velikosti 0+1     
v Železném Brodě, Na Vápence 774, panu P. 
P., trvale bytem Železný Brod. V případě 
odmítnutí je prvním náhradníkem pan P. H., 
trvale bytem Železný Brod, druhým 
náhradníkem je pan L. B., trvale bytem 
Železný Brod

ź přidělení bytu č. 16 o velikosti 3+1               
v Železném Brodě, Jiráskovo nábřeží 714, 
manželům R. a J. V. výměnou za jejich 
stávající byt. Do doby vyřešení situace           
s nepřizpůsobivou nájemkyní nebude tento 
byt přidělován.

ź vytvoření pozice externího městského 
architekta

ź Bzovskému okrašlovacímu spolku 
bezúplatné zapůjčení a převoz 12 stánků        
a městského stanu na VI. Staromilskou pouť 
do Bzí, která se bude konat dne 18. 6. 2011

ź podání výpovědi z bytu z důvodu neplacení 
nájemného pro paní J. K., Železný Brod

ź napomenutí ředitele Bytového podniku 
Města Železného Brodu vzhledem                
k porušení procesního postupu

ź program 4. zasedání Zastupitelstva města, 
které se uskuteční dne 16. 3. 2011 od 16.30 
hodin v tomto znění:

1. zahájení
2. kontrolplnění usnesení
3. obecně závazné vyhlášky
4. organizační záležitosti
5. pozemky
6. dotazy a připomínky členů Zastupitelstv
    a města a  občanů
7. návrh usnesení
8. závěr
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ź se zřízením věcného břemene na části ppč. 
717/2 v k.ú. Chlístov u Železného Brodu      
za účelem umístění, provozování přípojky 
NN a práva vstupu a vjezdu na pozemek ppč. 
717/2 v souvislosti s provozováním, 
opravami, úpravami tohoto zařízení. Věcné 
břemeno je bezplatné

Rada města neschvaluje:

ź převod navrhovaných částek z ho-
spodářského výsledku příspěvkových 
organizací za rok 2010 do fondu odměn

ź snížení nájmu zdravotních přístrojů dle 
smlouvy z 19. 10. 2005 na promývačku 
Elisu, smlouvy z 20. 6. 2005 na spirometr 
a smlouvy z 2. 1. 2006 na přístroj TK 
Holter Poliklinice Železný Brod, spol. 
s.r.o., platnost uzavřených smluv 
zůstává. Město preferuje nepřímou 
podporu polikliniky, např. vybudováním 
chodníku

Termín zahájení předprodeje míst k stánkovému prodeji     
na Železnobrodský jarmark je stanoven na 22. 4. 2011       
od 8.00 hod. Místa zakoupíte ve služebně Městské policie 
v Železném Brodě (náměstí 3. května, přízemí radnice). 
Jedná  se o prodejní místa v ulicích nábřeží Obránců míru     
a Jiráskovo nábřeží. Velikost jednoho místa k stánkovému 
prodeji je 3,5 m na délku, cena jednoho prodejního místa je 
stanovena na 700 Kč za jeden den. Případné dotazy pište  
na  e-mail: jarmark@zelbrod.cz

Vážení a milí spoluobčané, plánovaná otevřená 
pracovní porada k připravované akci Skleněné 
městečko 2011 se uskuteční ve středu 6. 4. 2011        
od 10.00 hodin v kanceláři starosty Města Železný 
Brod. 

Porada je otevřená veřejnosti a zejména těm, kteří       
se budou chtít na této akci podílet. Věříme, že účast   
ze strany sklářů bude velká.

Rada města bere na vědomí

ź zprávu z jednání kulturní komise 
ź zprávu z jednání komise pro společenský      

a spolkový život
ź zprávu o bezpečnostní situaci ve městě         

a o spolupráci státní a městské policie

Železnobrodský jarmark 
10 - 12. června 2011

Pracovní porada  
Skleněné městečko 2011
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Vzhledem k tomu, že Železnému Brodu 
chybí dostatečná informovanost, ať už jsou 
to novinky z radnice, z kultury, ze sportu 
nebo jiné zprávy, rozhodlo se vedení města 
ke změnám ve vydávání Infoservisu            
a Železnobrodského zpravodaje. A to          
i z důvodu absence místní televize či novin 
zaměřených na Železnobrodsko. Nyní je 
tedy Železnobrodský zpravodaj zdarma 
zasílán do všech schránek.

Zpravodajů tiskneme 2 600 ks a cena 
jednoho zpravodaje je 4,60 Kč - 5,50 Kč bez 
DPH (záleží na počtu stránek). Domácností 
a tedy poštovních schránek máme 2 372, 
tam je doručuje Česká pošta, s.p.  Železný 
Brod. Zbytek zpravodajů  rozesíláme          
a  roznáš íme  sami ,  čás t  zůs tává                    
na Turistickém informačním středisku.     
16 Kč - 20 Kč bez DPH byla cena 
zpravodaje při nákladu 500 ks. 

Železnobrodský zpravodaj zdarma 

Při zvýšení nákladu se sníží podstatně cena za 1 
výtisk. Takže jsme skoro na stejné ceně. Byl 
zrušen Informační servis, který stál i s ro-
znáškou 2 900 Kč.

Dříve: 500 ks x 18 Kč = 9 000 + Informační 
servis 2 900 Kč, celkem měsíční náklad             
v průměru 11 900 Kč bez DPH. V rozpočtu 
města bylo vyčleňováno cca 14 600 Kč             
na měsíc. V minulosti se zdaleka ne všechny 
výtisky zpravodaje prodaly.

Nyní: 2 600 ks x 5 Kč = 13 000 + roznáška (podle 
váhy) asi 2 500 Kč, celkem měsíční náklad         
v průměru = 15 500 Kč bez DPH (někdy i méně 
dle počtu stran a váhy). Očekáváme i rostoucí 
zájem o reklamu a inzerci, který bude zpravodaj 
dále zlevňovat. V posledním čísle byl výtěžek     
z reklamy již 8 100 Kč.   

Dne 23. 3. 2011 proběhlo první setkání starosty města se členy a budoucími zájemci o členství       
v osadních výborech města Železného Brodu.   

Prozatím vznikly osadní výbory pro lokality a části Železného Brodu: 
 „Popluž“ (pro část Popluž, Propastný, Štípek, Závodí); „Poříč“ (pro ulice Průmyslová, Příčná, 
Slunečná, Stavbařů); „Rafanda“ (pro ulici nábřeží Obránců míru); „Spořilov - Vrší“ (pro ulice 
Jarní, Těpeřská, Vlastimila Rady; část Spořilov, Vrší); „Trávníky“ (pro ulice Družstevní, 
Františka Balatky, Hluboká, Horecká, Jirchářská, Křížová, Malé náměstí, Na Stráni, Školní,       
V Trávníkách, Zahradnická, Železná); „Vápenka“ (pro ulice Na Vápence, popř. ul. Brodecká, 
Komenského, Nádražní, Svahová; část Brodec); „Horská Kamenice“; „Chlístov“; „Jirkov“; 
„Střevelná“ a „Těpeře“.
Občané dále projevili zájem o členství v osadních výborech i pro některé další lokality města, kde 
ovšem dosud nebyla naplněna základní podmínka vzniku osadních výborů, tj. minimální počet 
členů. Pakliže máte zájem o členství v osadních výborech pro části našeho města již vytvořených 
nebo dosud nevzniklých, přihlásit se můžete na e-mailové adrese k.velickova@zelbrod.cz nebo 
tel.: 483 333 941 (Kateřina Veličková, sekretariát, kancelář č. 204, 1. patro budovy radnice). 

Více informací o jednotlivých osadních výborech, jejich členech a kontaktech naleznete v květ-
novém vydání Železnobrodského zpravodaje a na našich webových stránkách 
www.zeleznybrod.cz v sekci aktuálně.   

Osadní výbory



http://www.zeleznybrod.cz e-mail : info@zelbrod.cz 

5

IN
F

O
R

M
A

C
E

 P
R

O
 O

B
Č

A
N

Y

Město Železný Brod hledá externího městského 
architekta.
Je vypsáno výběrové řízení, více informací 
najdete na úřední desce.
Náplň práce externího městského architekta: 

ź zpracovávat odborná stanoviska k zásadním 
otázkám rozvoje města, k urbanistickým       
a architektonickým záměrům a projektům 
pro orgány města

ź plnit funkci poradního orgánu pro vedení 
měs ta ,  komis i  p ro  vzh led  měs ta                     
v záležitostech souvisejících s rozvojem 
města, architektonických a urbanistických 
řešení

ź vyjadřovat se pro stavební úřad z hlediska 
architektonického a estetického působení 
staveb, ke kterým předkládají investoři své 
dokumentace

ź vyjadřovat se pro odbor územního plánování 
a regionálního rozvoje z hlediska 
urbanistického k souladu navrhovaných 
staveb s územním plánem města Železný 
Brod

ź zpracovávat jednoduchá urbanistická řešení 
pro lokality ve městě Železný Brod

ź navrhovat koncepci zeleně a životního 
prostředí jako podklad pro územní plánování

Rada města schválila novou směrnici              
o zadávání veřejných zakázek.

Ty se budou vypisovat již od 40 tis. Kč. 
Směrnice přináší maximální možnou ochranu 
Města jako zadavatele a transparentnost 
zadávání veřejných zakázek:

ź zveřejnění výzvy na internetu včetně 
následného vyhodnocení nabídek komisí 
a uzavřených smluv (na úřední desce        
a v sekci Podnikatel)

ź vyzvání nejméně pěti dodavatelů

ź schvalování v Radě města (variantně 
vedení města)

ź návrh smlouvy ze strany Města = 
podepisujeme co známe

ź maximální a nejvýše přípustná cena 
nabídek

ź zohlednění všech detailů technických 
řešení veřejné zakázky bez možnosti 
navyšování ceny

ź právo nepřijmout žádnou nabídku

Městský architekt Nová směrnice o zadávání 
veřejných zakázek

Teprův kříž
Místní občanské sdružení Občanská beseda Železný Brod, ve spolupráci se spolkem 
Myslivci Železný Brod, připravují na polovinu dubna akci, na kterou zvou všechny 

milovníky tradic, památek a spolkového života.
„Obnova Teprova kříže“

Cílem projektu obnovení je rekonstrukce drobné památky – dřevěného kříže s Kristem            
v areálu Teprovska (roubený dům v centru města Železný Brod, čp. 29 - sídlo spolku Myslivci 
ŽB). Kříž zde stál,  v několika variantách, pravděpodobně od 18. století až do 90. let 20. století. 
Památka tvořila a bude opět tvořit významnou dominantu na frekventovaném místě města 
(centrum města v blízkosti náměstí, u hlavního tahu Harrachov–Praha) a zároveň je součástí 
prostoru Památkové zóny Trávníky. Obnovený kříž bude zhotoven podle nejstarší 
zdokumentované varianty.

Slavnostní odhalení Teprova kříže se uskuteční v předvelikonočním týdnu 
v sobotu 16. dubna 2011 od 17.00 hodin.
Posezení s malým občerstvením zajištěno!
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Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2011/2012 
proběhne

v pondělí 11. dubna 2011 a v úterý 12. dubna 2011 
vždy od 8.00 do 15.30 hodin

ź  v Mateřské škole Železný Brod, Slunečná 327, 

      v Mateřské škole Železný Brod, Na Vápence 766

      (odloučené pracoviště), 

ź  v Mateřské škole Železný Brod, Stavbařů 832. 

K zápisu do mateřské školy lze přihlásit dítě, které dovrší 
31. 8. 2011 třetí rok věku. Mladší děti mohou být přijaty 
pouze v případě volné kapacity v mateřské škole.

V tomto termínu je nutné přihlásit i dítě, které nezačne 
navštěvovat mateřkou školu od září 2011, ale nastoupí      
v průběhu školního roku.                                                                      Božena Měchurová

odbor kultury a školství Města Žel. Brod

 Změna zákona č. 329/1999 Sb.,  o cestovních dokladech, 
konec zápisu dětí do cestovních pasů rodičů

U p o z o r ň u j e m e  n a  z m ě n u  z á k o n a                     
o cestovních dokladech, podle které ode dne 
1. 7. 2011 již nebude možné provádět zápisy 
dětí mladších 10 let do cestovních pasů 
rodičů. Platnost stávajících zápisů dětí v CP 
rodičů končí dnem 26. 6. 2012. Po tomto datu 
již bude muset dítě vycestovat s vlastním 
cestovním dokladem.
K podání žádosti o vydání 1. pasu pro dítě 
mladší 15 let je třeba doložit:

1. Osvědčení o státním občanství ČR (žádá     
zákonný zástupce), které vydává Krajský 
úřad Libereckého kraje, požádat lze 
prostřednictvím matričního úřadu v místě 
trvalého pobytu.
K vydání osvědčení musíte předložit: 
ź originál rodného listu dítěte
ź originál rodného nebo oddacího listu 

rodiče
ź platný občanský průkaz rodiče

ź doklad o zaplacení správního poplatku 100 Kč

ź lhůta pro vyřízení: 30 dnů
2. rodný list dítěte
3. občanský průkaz rodiče

Druhy cestovních dokladů pro
 dítě mladší 15 let:

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji      
a s nosičem dat s biometrickými údaji:
ź nutná přítomnost dítěte v doprovodu 

zákonného zástupce z důvodu pořízení 
fotografie

ź správní poplatek 100 Kč 
ź doba platnosti: 5 let
ź lhůta: do 30 dnů
Cestovní pas bez strojově čitelných údajů 
(tzv. blesk):
ź vyplněná žádost 
ź 2x foto
ź správní poplatek 1 000 Kč
ź doba platnost: 6 měsíců
ź lhůta: do 15 dnů

Věra Brunclíková
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Upozorňujeme občany, že na Příkaz ministra 
zemědělství č. 27/2010 došlo k transformaci 
Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS), 
která byla významným správcem vodních toků  
v ČR. Toky v její správě byly převedeny pod 
státní podniky povodí ( v Libereckém kraji 
zejména Povodí Labe, s.p.) a Lesy ČR s.p. (v Li-
bereckém kraji zejména Lesy ČR, s.p. – Správa 
toků – oblast povodí Labe). Tato transformace 
proběhla k  1. 1. 2011 a může se dotýkat činnosti 
širokého okruhu fyzických i právnických osob. 
Přehled veškerých vodních toků s vyznačením 
jejich správy je přístupný na rozsáhlém 
Vodohospodářském informačním portálu  

 v sekci ISVS / vodní  toky.www.voda.gov.cz

Upozorňujeme všechny podnikající fyzické        
i právnické osoby, které umísťují na chodnících 
a komunikacích v Železném Brodě reklamní 
tabule typu "A", "T" a vystavené zboží, aby 
požádaly o povolení zvláštního užívání             
na odboru dopravy dle zákona č. 13/1997 Sb.,     
o pozemních komunikacích
Po vydání rozhodnutí o povolení zvláštního 
užívání je nutné splnit ohlašovací i poplatkovou 
povinnost dle Obecně závazné vyhlášky            
č. 5/2010, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. 
Pokud tyto povinnosti nebudou splněny, nebude 
možno výše uvedená zařízení a zboží umísťovat 
na chodnících a komunikacích. 

Marcela Štrynclová
Finanční odbor Města Žel. Brod

Jarní počasí přináší oživení pohybu chodců 
na ulicích měst. Přestože jsou povinnosti 
chodců i řidičů na silnici obecně dané 
zákonem – č. 361/2000 Sb., o provozu         
na pozemních komunikacích – svou vlastní 
bezpečnost si musí kontrolovat každý sám.   
A tak připomínáme chodcům některé zásady 
přecházení komunikace:   
- vybrat přechod pro chodce, jinde raději 
nepřecházet
- zastavit se na kraji chodníku, rozhlédnout 
se a též naslouchat, zda nic nejede  
- čekat na vhodný čas k bezpečnému přejití    
a pokud nic nejede, znovu se rozhlédnout       
a rychle přejít a stále kontrolovat ko-
munikaci      
- pokud se k přechodu blíží vozidlo – mimo 
tramvaje, nevstoupit na přechod dříve, než 
jednoznačně vím, že řidič vozidla mně 
umožní bezpečné užití přechodu  
/již zastavil, brzdí, vidí a uvědomil si…/       
a znovu stále vše kontrolovat
Celý rok platí, že při dopravní nehodě           
s chodcem zpravidla bývá trestán řidič, ale 
skutečně postižený je chodec.          K. Císař

 odbor dopravy 

Dle vyjádření MVDr. Fleibergové z okresní 
veterinární stanice Libereckého kraje 
NEBUDE v letošním roce probíhat plošné 
očkování psů. Uskuteční se až v příštím roce. 

Petruška Jaroslav DiS. 
Odbor životního prostředí města Žel. Brod

MěÚ Železný Brod 
 vodoprávní úřad

Přes přechody bezpečně

Reklamní tabule 
na chodnících

Očkování psů

mailto:e.saskova@zelbrod.cz
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ź V posledním období 
MP přijala tři oznámení   
o vloupání do živno-
stenských provozoven. 
Na místě strážníci zajistili 
místo činu a případ 
předali PČR k došetření.
ź Od začátku února 
začaly probíhat společné 
pěší hlídky strážníků       
a policistů. Při těchto 
hlídkách byly řešeny 

případy porušení obecně závazné 
vyhlášky o požívání alkoholu na veřejném 
prostranství, veřejného pohoršení, 
znečištění veřejného prostranství a pře-
stupku na úseku dopravy.

ź Ve spolupráci s PČR bylo v posledním 
měsíci provedeno několik kontrol barů     
a heren zaměřených na podávání alkoholu 
mladistvým a hraní na výherních 
automatech mladistvými.

ź Celkem bylo v posledním období přijato 
180 oznámení, 20 z nich bylo vyřešeno        
v blokovém řízení,  90 případů bylo řešeno 
ve spolupráci s Policií ČR. 5 případů bylo 
předáno k dořešení správnímu orgánu. 
Zbytek případů byl vyřešen domluvou 
nebo se jednalo o žádosti o pomoc, které 
nemají trestněprávní charakter. 

ź MP ve spolupráci s PČR přijala několik 
opatření, která by měla přispět ke zvýšení 
bezpečnosti města. Přesto není v silách MP 
nepřetržitě pokrýt celé území města. Proto 
žádáme občany, aby se nebáli oznamovat 
jakékoliv poznatky, ať už se cítí přímo 
ohroženi nebo se jen domnívají, že se děje 
něco nezákonného. Strážníci prověří i to 
nejbanálnější oznámení. 

Nonstop číslo: 602 646 188

velitel MP sstr. Hriník Pavel                              

Společné hlídky 
policista - strážník

Městská policie 
Železný Brod informuje

Vývoj bezpečnostní si-
tuace v Železném Brodě 
nebyl poslední dobou 
dobrý. Město sužovala 
c e l á  ř a d a  k r á d e ž í ,  
výtržností a fyzického 
napadání. Bylo potřeba 

situaci stabilizovat.   
Na společném jednání, jak situaci řešit, se sešli 
zástupci PČR Obvodního oddělení Železný 
Brod a zástupci Města. Výsledkem jednání je 
vytvoření společných hlídek policistů PČR        
a strážníků Městské policie. Přítomnost 
strážníků velmi vhodně doplňuje služby Policie 
ČR. 
Do terénu vyráží společná hlídka až třikrát 
týdně. Jejím úkolem je monitorovat dění          
ve městě, vyhledávat a následně i řešit vzniklé 
problémové situace. Počet hlídek je operativně 
měněn podle vývoje trestné činnosti v daném 
období. Není problém zvýšit počet hlídek či 
četnost jejich nasazení. Hlídky nechodí pouze 
přes den, až 10 x za měsíc vyráží společná 
hlídka i na noční službu. 
Policisté si společnou službu pochvalují a určitě 
i občané budou ve městě spokojenější, když 
bude bezpečnostní situace lepší.
Ke zklidnění situace velmi přispělo únorové 
zadržení pachatele krádeží vloupáním             
do obchodů a barů, které sužovalo město delší 
dobu. Pachatel v současné době zpytuje 
svědomí za zdmi vazební věznice. Dalším 
velkým problémem jsou loupeže. Na usta-
novení tohoto pachatele policisté kriminální 
služby intenzivně pracují.
Obecně lze říci, že zřízení společných hlídek má 
dlouhodobý charakter a hlídky budou pracovat 
ku prospěchu všech občanů. 
Pokud někdo z občanů potřebuje kontaktovat 
policisty Obvodního oddělení Železný Brod 
může  zavolat na pevnou linku 974 474 711 
nebo na mobilní číslo 728 383 282.

Internetová adresa
oopzeleznybrod@seznam.cz  je občanům také 
k dispozici, ale upozorňujeme, že neslouží         
k podávání trestních oznámení !

Tisková mluvčí PČR
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Na 17. zasedání konaném 10. 12. 2008 
Zastupitelstvo města mimo jiné schválilo 
maximální hmotnost objemných komunálních 
odpadů odevzdaných ve sběrném dvoře na 50 kg 
na poplatníka a rok, přičemž hmotnost                
u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je 
možné slučovat. Vyšší hmotnost odpadů bude 
zpoplatněna dle platného ceníku. 
Dále toto zastupitelstvo odsouhlasilo 2x ročně 
od poplatníků odebírat objemný komunální 
odpad, katalogové číslo 200307, zdarma            
v předem stanovených termínech. Termíny 
budou stanoveny na jaře a na podzim. 

Recyklace a třídění odpadů není úplně 
dobrovolná záležitost, jak se mnozí 
domnívají. Je to základní občanská 
povinnost stanovená zákonem. Protože         
s vymahatelností práva v našich zemích je 
obecně problém, je zřejmé, že rezervy           
tu stále existují. 
Jak se vlastně měří míra třídění odpadů? Dá 
se to vůbec porovnat? Naštěstí ano, zákon     
o odpadech mezi celou řadou povinností 
nařizuje i vedení tzv. evidence o odpadech. 
Každá firma nebo obec (zde je veden veškerý 
odpad od občanů, ze zákona produkuje 
odpad obec a ne občan) je povinna vést 
evidenci o množství  a druzích odpadů, které 
vyprodukovala, včetně údajů o tom, komu 
odpady předala. I ta nejmenší restaurace, 
nebo obchod, nebo kancelář musí třídit 
odpady, předávat je přednostně k recyklaci    
a musí vést patřičnou evidenci. Další 
důležitou věcí je skutečnost, že odpady může 
předat jen takovému subjektu, který má pro 
tuto činnost souhlas. Tento subjekt zase musí 
vystavit doklad o převzetí odpadu. Nemůže 
tedy dát odpady sousedovi s tím, že on se o to 
nějak postará. Stejně tak není možné sypat 
odpady do příkopu s tím, že se zarovná terén. 
V praxi to znamená, že každý subjekt, který 
produkuje odpady, má doklady o jejich 
množství, druzích a způsobu, jak s nimi 
naložil. Navíc tyto povinnosti jsou velmi 
často kontrolovány a nedostatky po-
kutovány. Údaje o odpadech se sumarizují   
za celý rok a odesílají na pověřený obecní 
úřad, který je dále zpracovává a končí na mi-
nisterstvu životního prostředí. Pak se dají 
tyto data zkoumat a porovnávat. Meziročním 
porovnáním se zjistí, že se každoročně 
zvyšuje míra třídění odpadů, která se udává   
v kilogramech na osobu a rok. V loňském 
roce se v Železném Brodě přehoupla přes 31 
kilogramů. Rezervy však stále existují.       
Ze statistik je jasné, že lze vytřídit 30 kg 
papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla, 5 kg 
kovových obalů a 1,4 kg nápojových 
kartonů. Z celkového množství komunálních 
odpadů 150 – 200 kg na osobu a rok je to dost 
velké procento.

Odpady – upozornění 
pro občany

Recyklace odpadůRecyklace odpadů

Jarní termín je stanoven na:
 pátek 15. 4. od 9.00 - 18.00 hod.

 sobotu 16. 4. 2011 od 9.00 - 12.00 hodin. 
Jiné druhy odpadů budou i v tomto období 

zpoplatněny dle platného ceníku.

Odebí rán í  odpadů  zdarma bude  jen                     
od poplatníků (fyzických osob) zapojených       
do systému odpadového hospodářství                
v Železném Brodě. Občanům jiných obcí, 
právnickým osobám a fyzickým osobám 
oprávněným k podnikání bude vše 
zpoplatněno dle platného ceníku. 
 Z důvodu zákonem nařízené provozní evidence 
bude veškerý odpad evidován nejen co do množ-
ství, ale i s adresou osoby, která ho dovezla. 
Proto žádáme občany o trpělivost při vyřizování 
administrativních záležitostí, pokud se najednou 
dostaví více lidí.

Miloš Pala
odpadové hospodářství Města Žel. Brod
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Na základě smluv s autorizovanými 
společnostmi Elektrowin a.s., ASEKOL 
s.r.o., EKOLAMP s.r.o. je sběrný dvůr 
odpadů  také místem zpětného odběru 
elektrozařízení. Vysloužilé elektrozařízení je 
možné ve sběrném dvoře odevzdat zdarma, 
vždy se však musí jednat o zařízení 
kompletní, i když je staré a nefunkční. 
Jednotlivé společnosti se zabývají těmito 
zařízeními:

Elektrowin a.s.: 
Velké spotřebiče: chladničky, mrazničky       
a jejich kombinace, pračky, sušičky, myčky 
nádobí, pečící zařízení, sporáky, plotny, 
mikrovlnné trouby, topidla, ventilátory          
a jiné.
Malé spotřebiče: vysavače, zařízení pro 
čištění, zařízení k šití, pletení a jinému 
zpracování textilu, žehličky apod., 
topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, 
kávovary, el. nože, spotřebiče pro péči o tělo, 
hodiny, váhy, pily, vrtačky a jiné.

ASEKOL s.r.o.:
Velké spotřebiče: televizory, počítačové 
monitory, počítače, tiskárny, Hi-fi soupravy, 
hudební nástroje, kopírky a jiné.
Malé spotřebiče: telefony (i mobilní), 
videokamery, videorekordéry, faxy, 
záznamníky, videohry, hračky, klávesnice, 
myši, fotoaparáty, magnetofony, gramofony, 
reproduktory, dálkové ovladače a jiné. Tyto 
malé spotřebiče lze také odevzdat             
do nádob umístěných v přízemí budovy B 
radnice a v přízemí budovy Bytového 
podniku (internát).

EKOLAMP s.r.o.:
Lineární zářivky, úsporné zářivky, výbojky. 
Pro úsporné zářivky a výbojky                  
je občanům také k dispozici malá nádoba 
v přízemí budovy B radnice.
Věříme, že občané Železného Brodu a nejen 
oni budou nadále tuto možnost využívat       
a odevzdají nepoužívané spotřebiče tam, 
kam patří.

P o d l e  z á k o n a  č .  
185/2001 Sb., o od-
padech  (§ 69) obecní 
úřad uloží pokutu až      
do výše 20 000 Kč 
fyzické osobě, která není 
podnikatelem a dopustí 
se přestupku tím, že 
odloží elektrozařízení 
mimo místa k tomu 
určená nebo místa jejich 
zpětného odběru. Pro 
právnické osoby a fy-
zické osoby oprávněné k podnikání platí jiné 
ustanovení zákona s možností sankce podstatně 
vyšší.

Zpětný odběr se však vztahuje i na některé jiné 
výrobky než elektrozařízení, pro ně však sběrný 
dvůr není místem zpětného odběru, jedná          
se o tyto výrobky:
Oleje jiné než surové minerální oleje a surové 
oleje z živičných nerostů, přípravky jinde 
neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 
70% hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje 
podstatnou složkou těchto přípravků.
Elektrické akumulátory.
Galvanické články a baterie.
Pneumatiky. 
Povinnost zajistit zpětný odběr použitých 
výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru má 
právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná 
k podnikání, která výrobky vyrábí nebo uvádí   
na trh výrobky zahraničního výrobce, a to bez 
ohledu na výrobní značku a do výše, které             
za vykazované období vyrobí nebo doveze.
Poslední prodejce je povinen při prodeji 
výrobků, na které se vztahuje povinnost 
zpětného odběru, informovat spotřebitele          
o způsobu zajištění zpětného odběru těchto 
použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je 
povinen tyto použité výrobky odebírat přímo      
v provozovně, a to bez nároku na úplatu           
od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez 
vázání odebrání použitých výrobků určených  
ke zpětnému odběru na nákup zboží.

 Miloš Pala, 
odpadové hospodářství Města Žel. Brod

Zpětný odběr elektrozařízení
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Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle 
časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými 
pracovníky naší společnosti. 

Přijímány budou následující druhy odpadů:
ź léky všeho druhu včetně mastí
ź domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky, ustalovače, chemické 

přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.). Vše řádně označené!
ź zbytky starých barev, obaly od barev
ź televizory, ledničky, zářivky
ź všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
ź upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
ź olejové filtry a další zaolejovaný materiál

Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům 

zajišťujícím sběr. 
              Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
       2.    Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude 

zjištěna adresa.

3.    Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní 
sběrny nebo po jejím odjezdu.

4.    Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu.

Další informace poskytne Městský úřad nebo přímo pracovníci Severočeských 
komunálních služeb s. r. o. na telefonním čísle 483 312 403.

Miloš Pala
odpadové hospodářství Města Žel. Brod

ŽB, Na Vápence u čp. 762 8.30 –  8.40
ŽB, Poštovní u čp. 428 8.45 –  8.55
ŽB, Poříč u internátu 9.00 –  9.10
Splzov na křižovatce 9.20 -  9.30
Bzí u prodejny Potravin 9.35 – 9.45
Těpeře u sokolovny 9.50 – 10.00
Chlístov u čp. 33 10.05 – 10.15
ŽB, Vl. Rady čp. 544 10.25 – 10.35

ŽB, Malé náměstí 10.40 – 10.50
ŽB, Horecká (hřbitov) 10.55 – 11.05
Hrubá Horka u koloniálu 12.30 – 12.40
Střevelná u bytovky čp. 39 12.50 – 13.00
Jirkov u restaurace 13.10 – 13.20
Hors. Kamenice u has. zbroj. 13.30 – 13.40
Malá Horka u bus. zastávky 13.50 – 14.00
Pelechov u motorestu 14.25 – 14.35

Městský úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r. o. pořádají sběr 
nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční

v neděli 1. května 2011

dle tohoto časového rozpisu:

Sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu
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Městský úřad Železný Brod informuje 
občany, že v souvislosti se Sčítáním lidu, 
domů a bytů v roce 2011 podle ustanovení § 
11 odst. 2 písm. c) zákona č. 296/2009 Sb.,     
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011,         
a to podle místních podmínek, zabezpečí 
bezplatný přís tup občanům města                  
k veřejnému internetovému připojení          
za účelem umožnění vyplňování sčítacích 
formulářů v elektronické podobě. 
Místem s bezplatným veřejným inter-
netovým připojením bude pracoviště 
Turistického informačního střediska 
(přízemí budovy Městského muzea                            
v Železném Brodě, náměstí 3. května 37, 
Železný Brod), které bude za účelem 
sčítání občanům zpřístupněno v období 
od 26. 3. 2011 do 14. 4. 2011 v provozní 
době střediska, tj. 
po - pá 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin, 
sobota 9.00 - 12.00 hodin.

Informace k vyplňování sčítacích 
formulářů on-line

Aby bylo možné vyplnit sčítací formuláře         
na internetu, je zapotřebí si s sebou donést 
papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací 
komisař. Na papírových formulářích jsou 
vpravo dole u čárového kódu uvedeny dva 
unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který 
kombinuje čísla a písmena). Těmi je nutné         
se na internetových stránkách www.scitani.cz, 
kde se budou moci formuláře vyplňovat, 
přihlásit. Bez těchto kódů nebude možné 
formuláře on-line vyplnit a odeslat. Po odeslání 
vyplněných formulářů obdržíte automatické 
potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům    
v pořádku doručeny. Více informací získáte      
na www.scitani.cz nebo na bezplatné informační 
lince 800  879 702.

Oznámení o zřízení místa s bezplatným přístupem 
občanům města  k veřejnému internetovému připojení

Sdružení zdravotně postižených Železnobrodska, o. s., nabízí pomoc zkušených členek při 
ošetřování, či pohlídání dospělého člena rodiny v případě potřeby. Po telefonické dohodě, lze 
službu uskutečnit přímo v domácnosti ošetřované osoby nebo v prostorách klubovny Sdružení, 
kde je k tomuto vytvořeno vhodné zázemí. Bližší informace o možnosti využití této služby podá 
Sdružení zdravotně postižených Železnobrodska, o.s. vždy v úřední den - první pondělí         
v měsíci od 14 - 16 hod. v budově bývalého internátu Na Poříčí 1.patro, klubovna Sdružení nebo             
na telefonu č. 739 497 716 pí Z. Sedlmajerová.

Také je možno se v případě zájmu o informace obrátit na Městský úřad Železný Brod, budova 
„B“, odbor sociálních služeb, vedoucí odboru Sasková Eva tel.: 483 333 928, 
e-mail:                                                            e.saskova@zelbrod.cz

Oznámení odboru sociálních věcí

mailto:e.saskova@zelbrod.cz
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Město Železný Brod vyzývá všechny 
neziskové organizace,  které mají zájem 
využívat nebo již využívají vitríny u tržnice, 
aby se hlásili do 30. 4. 2011 v Turistickém 
informačním středisku Železný Brod              
tel. 484 353 333, 722 793 091,

e-mail: info@zelbrod.cz. 
Z důvodů rekonstrukce tohoto prostoru budou 

zájemci nově určeni.

Vitríny u tržnice - výzva

Výzva dětem

Prosíme všechny malé malíře a výtvarníky, aby 
nám nakreslili hezké obrázky na téma: „Jak 
strávím prázdniny“ nebo „Letní radovánky“. 
Obrázky ve formátu max. A4 a A3 přineste       
na Turistické informační středisko Železný 
Brod. Obrázky budou použity na výzdobu 
nástěnek u České spořitelny na náměstí           
3. května v období letních prázdnin. Děkujeme    
za pomoc při zkrášlování našeho města.

Turistické informační 
středisko nabízí 

Nově nabízíme prodej 
vstupenek přes portál 
www.e-vstupenka.cz 
Vstupenky do Měst-
ského divadla Železný 
Brod je tedy nyní 
možné rezervovat  / 
zakoupit z pohodlí Vašeho domova. V TIS 
dále můžete rezervovat / zakoupit vstupenky 
např. do Divadla F.X. Šaldy, Eurocentra 
Jablonec nad Nisou, Klubu na Rampě, 
Klubu Vlak a dalších. 

Přehlídka dechových hudeb  
Polsko, Olzsina

Pokud máte zájem zúčastnit se společně       
s dechovou hudbou Broďanka přehlídky 
dechových hudeb v Polsku v pondělí            
2. května 2011, přihlaste se, prosím, 
nejpozději do středy 20. 4. 2011                     
v Turistickém informačním středisku, tel.č.: 
484 353 333, 722 793 091, info@zelbrod.cz .

Město Železný Brod ve spolupráci s DDM 
Mozaika Železný Brod plánují v letošním  roce 
2011 obnovení tradice Železnobrodských 
neckiád.
Neckiáda by se v letošním roce uskutečnila        
v sobotu 25.  června 2011. 
Ti z Vás kteří se chcete do této akce zapojit         
a vyrobit si vlastní plavidlo, nahlaste                          
se na Turistickém informačním středisku 
Železný Brod. Akce se uskuteční pouze při 
dostatečném počtu plavidel.
Více informací: Eva Rydvalová, ředitelka 
DDM Mozaika, tel. 483 389 396 N E C K I Á D A
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Apríl je označení pro první dubnový den.          
Už od 16. století je apríl spojen s různými žertíky 
a drobnými zlomyslnostmi, např. u novinářů pak 
dovoluje tradice překročit rámec serioznosti         
a vypustit tzv. kachnu resp. hoax. Problém pak 
nastává, že lidé neberou vážně ani některé 
vyloženě seriózní články. Předpokládá se, že 
svátek vznikl jako reakce na změnu ročního 
období ze smutné zimy na veselejší jaro.             
V některých případech se apríl koná současně      
i 30. dubna, ale tento den již není tolik rozšířen.

Nejedná se o původní český svátek, ale přišel      
do Česka ze zahraničí a rychle zdomácněl. První 
písemná zmínka v Česku apríl zmiňuje v roce 
1690 a zápis pochází od Bartoloměje Chrystellia 
z Prahy. V dřívějších dobách se jako oběti žertíků 
stávali známí a příbuzní, kterým se posílaly 
nápady na nákupy neexistujících věcí jako např. 
ohýbák na cihly, bublinka  do vodováhy, závit 
M0, apod.. 

Apríl 

Fotomontáž: Štěpán Šonský

Významná životní jubilea

2. 4. 1910 
se narodil v Železném Brodě František 
Sochor, učitel na zdejších školách, kronikář, 
archivář a významný občan města.  Zemřel 
29. 1. 1981
4.  4. 1916 
se narodil v Úpici akademický malíř 
Miloslav Janků, profesor na SUPŠS, 
návrhář v ŽBS

14. 4. 1974 
zemřel v nemocnici v Semilech Jindřich 
Tockstein, malíř a sklářský výtvarník            
v Železném Brodě. Narodil se v Brodci 14. 7. 
1914. 

5. 4. 1895 
se narodil Vlastimil Rada, malíř, ilustrátor a 
spisovatel. Po tomto umělci je pojmenována 
naše Městská galerie, ve které můžete vidět i 
stálou expozici jeho děl.

16. 4. 1904 
se narodil v Jevíčku Rudolf Janíček, profesor 
sklářské školy  a překladatel z indického 
jazyka. Zemřel 6. 10. 1988 v nemocnici               
v Tanvaldě.
20. 4. 1925 
se narodil ve Skuhrově Antonín Drobník, 
absolvent vysoké školy uměleckoprůmyslové, 
akademický malíř a sklářský výtvarník                  
v Železném Brodě.

16. 4. 1946 
byla podepsána smlouva o převzetí 
kmotrovství Železného Brodu nad slezskou 
obcí Chvalíkovice u Opavy, která byla 
zničena válkou. Jednalo se o všestrannou 
pomoc našeho města při budování obce         
i všem obyvatelům.  
Tato kmotrovství trvá již 65 let. 

Archivní fotografie z r. 1912, Titanik proplouvá Jizerou týden před katastrofou......            apríl    
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6 6 .  v ý r o č í  o s v o b o z e n í  
Československa
Pietní akt na železnobrodském hřbitově           
ve čtvrtek 5. května 2011 

Při vzpomínkovém aktu, který zahájí v 15 hodin 
na místním hřbitově představitelé Města 
společně se členy ZO Českého svazu bojovníků 
za svobodu, bude uctěna minutou ticha památka 
všech obětí války. Od 14.30 hodin zde zahraje 
dechová hudba Broďanka.
Poté budou položeny květiny i v budově „B“ 
radnice na náměstí 3. května, u pamětní desky  
pana Františka Balatky, zdejšího učitele, který 
padl za vlast dne 17. 2. 1945.

v pátek 1. dubna 2011 na náměstí 3. května    
v Železném Brodě
Jedná se o akci – promo show Obchodního 
centra FORUM LIBEREC. Čekají na Vás 
módní přehlídky nájemců tohoto obchodního 
domu a soutěže. Můžete se těšit i na koncert 
skupiny Děda Mládek Illegal Band. Akce je 
určena široké veřejnosti, je koncipována jako 
zábavný kulturní program s množstvím soutěží 
pro děti. Vstupné je zdarma.
Časový harmonogram: 
od 14:00 hodin – zahájení a představení 
programu, soutěže
od 15:00 hodin -  módní přehlídky, soutěže
od 17:00 hodin – koncert skupiny Děda Mládek 
Illegal Band

Roadshow 
FORUM LIBEREC 2011 

Pálení čarodějnic 
Železný Brod

Květnové události

Tradičním ohňostrojem na stavidlech           
v Železném Brodě si v pátek 6. května 2011 
připomeneme 66. výročí osvobození 
Československa. Od 19 hodin zde hraje 
dechová hudba Broďanka.

6. května proběhne akce Otevřená radnice
 Budou zpřístupněny prostory kanceláře starosty, místostarosty, divadla i se zázemím jeviště 
a stroj věžních hodin na půdě.
K příležitosti květnových oslav bude v Městském divadle v Železném Brodě udělena 
„Cena starosty města“.  Cena bude udělena významné osobnosti Železného Brodu, která 
se významným způsobem zasloužila o rozvoj našeho města nebo jeho reprezentaci v České 
republice či zahraničí. Na předávání ceny zveme všechny občany našeho města. Podrobný 
program naleznete včas na www.zeleznybrod.cz a na výlepových plochách.

Ohňostroj na stavidlech

30. dubna 2011
 Malá ohniště budou v provozu  již od 19.00 
hod. na hasičském hřišti. Občerstvení           
a buřty k opékání budou zajištěny.  
Lampionový průvod doprovázený 
železnobrodskou kapelou Broďanka 
vychází z Malého náměstí mezi 19.45 hod.  
– 20.00 hod. na hasičské hřiště, kde bude 
zapálena velká vatra. 
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České znění         přístupný             140 minut            71 Kč

Pohádku napsal a zrežíroval Josef Pšenička podle knihy Josefa 
Lady "Nezbedné pohádky". Způsob, jak J. Lada dokázal krásně 
poplést známou pohádku se autorovi velice zalíbil. Uvědomil 
si, že by takto popletená pohádka mohla v dnešní době pobavit 
nejen děti, ale i dospělé. Možná si někdo řekne: Proč "Líný 
Honza"? Jenom se válí na peci, nic kloudného nedělá, o nic se 
nesnaží a štěstí i úspěch přijdou za ním. Autor nechce, aby Vaše děti nic nedělaly a nic se neučily 
– naopak. V pohádce našeho Honzíka srazí z pece, tedy ze světa krásné zahálky a nic nedělání, 
energická princezna ranou žezlem přes zadek. A vy u toho zažijete nejen spoustu legrace, ale 
zároveň se poučíte, že „bez práce nejsou koláče“. 

Autorská loutková pohádka s hudebním doprovodem  o cestě a pátrání  
po ztracených maminkách. Pohádka začíná na pískovišti, kde si malé 
děti hrají. Maminky sedí na lavičce a vesele si povídají. Určitě jste tuto 
situaci sami již několikrát zažili. Tak jak to bývá, děti neposlouchají. 
Náhle se setmí a přijíždí černokněžník, který maminky zakleje a unese. 
Děti se vydávají maminky hledat. Jdou po stopách a dostanou se až do 

supermarketu, kde jsou maminky zaklety. Láska k maminkám je to kouzlo, které maminky 
vysvobodí. Všechny malé děti na pohádku hezky reagují a přidávají se k veselým písničkám.

v neděli 17. dubna od 15.00 hodin
LÍNÝ HONZA
hraje: DS Svatopluk, Benešov u Prahy

Tak už  je duben tady
a nese petrklíč,

je krásný, svěží, mladý
a zima už je pryč.

On přináší nám lásku
a milé teplo v srdci,
můj milý Konipásku,

ty ptáčku nebeskvoucí.

Tak už je duben tady,
ty pookřeješ

a nezajdeš nám hlady.
Tak co si ještě přeješ?

Karel Svoboda
dlouholetý člen ochotnického divadelního 
souboru TYL Železný Brod

báseň Duben

v sobotu 2. dubna od 10.00 hodin
O ZTRACENÝCH MAMINKÁCH

hraje: Veselé loutky, Jablonec nad Nisou

Dubnový ochotnický maratón
                pro děti

na všechna dětská představení platí pouze děti – vstupné 20 Kč (v ceně malé překvapení)
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Tato mimořádně úspěšná komedie maďarského 
autora Vás zavede do prostředí typické venkovské 
hospody. Ve smyšlené maďarské vesničce Irgács     
se odehrává drsný příběh postkomunistické 
kocoviny, aplikovatelný ovšem na jakoukoliv 
českou vesničku. Hrdinové hry jsou postavičky jako vystřižené z Hrabalových povídek nebo 
Menzelových filmů.  
V oparu opileckých řečí se však ukrývá téma, které se – nezávisle na prostoru, času i době – týká 
každého z nás. Co je to vlastně svoboda? Můžeme ze dne na den vystoupit ze zaběhnutých 
kolejí? A můžeme vůbec začít nový život? 

Přesto, že tato „společenská veselohra“ byla napsána           
v první polovině 30. let minulého století, zjistili jsme, že to 
není jen hra pro pamětníky, ale kupodivu oslovila i mladé 
diváky. Zápletka není složitá – bohatý zchudne a chudý 
zbohatne, posléze zchudne i zbohatlý chudý a nakonec 
jsou na tom vlastně všichni stejně, ale i tak jsou  
spokojeni. Hra v úpravě a režii Karla Stuchlíka je napsána 

s jemným humorem, divák se nejen zasměje, ale i zjistí, že situace se vlastně opakuje, přestože 
od napsání hry uplynulo v řekách již hodně vody. 

Děj naší historické komedie začíná na veselohru dosti 
neobvykle a sice pohřbem kněžny Libuše. Vzhledem                  
k technickým těžkostem s realizací smutečního aktu na 
jevišti, odehrává se tento mimo zorné pole diváka          
a vlastní děj pak začíná rozhovorem knížete Přemysla     
s vladykou Bivojem, vracejícím se z pohřbu. Kníže Přemysl, kolísající mezi smutkem po ztrátě 
milované ženy a radostí nad nově nabytou svobodou, se stává terčem útoků vdavekchtivé 
ctižádostivé Vlasty, která dovede nejistotu a strach dívek o podíl na veřejném životě využít ve 
svůj osobní prospěch a ambice nastoupit na místo kněžny Libuše. Při svém temperamentu           
a vášni neváhá k dosažení svého cíle použít jakékoli prostředky. Kníže Přemysl nemá naprosto     
v úmyslu vstoupit s Vlastou v nový svazek manželský a jeho eroticko-estetická pozornost          
se obrací spíše k půvabné Kazi, Libušině sestře, která, žel, již před časem spojila svůj život         
se statečným rekem vladykou Bivojem a jeho nerozlučným kancem Ervínem.

na všechna představení pro dospělé je vstupné dobrovolné

ve čtvrtek 7. dubna od 19.00 hodin
PORTUGÁLIE, autor Zoltán Egressy
hraje: DS E.F.Burian, Tanvald

v sobotu 16. dubna od 19.00 hodin
HOUPAČKA, autor Olga Scheinpflugová
hraje: DS J.K.Tyl, Josefův Důl

ve čtvrtek 21. dubna od 19.00 hodin
DÍVČÍ VÁLKA – PREMIÉRA!!!
hraje: DS Přepeře u Turnova
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Dubnový ochotnický maratón
       pro dospělé
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Představení, které prodlužuje život, v hlavní roli             
s předním světovým chůdohercem Lenoirem 
Montainem. Didaktická klaunikyáda na motivy románu 
Miguela Cervantese Saavedry v režii Boleslava Polívky 
uchopená dle vzoru velkého českého emigranta Jana 
Ámose Komenského.

Svéráznému zpracování osudů Dona Quijota a věrného 
služebníka Sancho Panzy nechybí humor, nadsázka, 
fantazie ani mystifikace. S vědomím toho, že společnost 
je poznamenaná dekadencí a nedostatkem ideálů                

a opravdových vzorů, předstupují před diváky 2,38 m vysoký profesor španělského jazyka         
a literatury a 120 kilogramová Ancha pracující jako vychovatelka na kominickém internátě       
ve Šlapanicích, v kostýmech Dona Quijota a Sancho Panzy. Se skupinou španělštinářů se ujímají 
nelehkého úkolu: co nejlépe ztvárnit příběh důmyslného rytíře Dona Quijota.
Vstupné 35 Kč

Zbrusu nový zábavný pořad nejlepší české travesti skupiny 
Hanky Panky, která přijede do našeho města se show plnou 
nápaditých kostýmů, vtipných scének a především hudebních 
melodií. Slečny Dolores, Stefany, Sofia a mistr Alex tentokrát 
zavzpomínají na oblíbený televizní pořad 80. let, který přenesou 
do současnosti. Kromě známé moderátorské dvojice Vladimíra 
Dvořáka a Jiřiny Bohdalové, kteří nemohou samozřejmě            
v pořadu s tímto názvem chybět, přijali pozvání                        
do TELEVARIETÉ 2011 skupiny Hanky Panky i zpěvačky         
a zpěváci jako jsou například Naďa Urbánková, Karel Zich, Jiří 
Korn, Helena Vondráčková, Věra Špinarová, Ilona Csáková, 
Helena Vrtichová (s nezapomenutelným hitem Diridonda)          
a známé hvězdy ze zahraničí  Bonnie Tyler, Donna Summer, Shakira, Kylie Minoque a další. 
Pořad , který se těší oblibě v řadě vyprodaných sálů po celé České i Slovenské republice, přiváží 
skupina Hanky Panky i do Železného Brodu.
Vstupné 200 Kč – předprodej vstupenek je již zahájen v TIS Železný Brod

Dále Městské divadlo uvádí

v pondělí 2. května od 10.00 hodin
MAXIPES FÍK
hraje: Divadlo Špílberg, Brno

připravujeme na květen:

v sobotu 28. května od 19.00 hodin
CHUDÁK MANŽEL
hraje: DS Tyl Železný Brod, o.s.

v úterý 26. dubna od 19.00 hodin

TELEVARIETÉ 2011
účinkuje: travesti skupiny HANKY PANKY

ve čtvrtek 28. dubna od 10.00 hodin
DON QUIJOTE DE LA ANCHA,
autor M. C. Saavedry
hraje: Divadlo Klauniky, Brno
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MĚSTSKÉ KINO 

Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Někdy 
stačí jediná věta a všechno, co jste dosud budovali, se zhroutí jako 
domeček z karet. Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel čelí 
obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou 
adresu za celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje 
hodně těžko, zvlášť když protistraně pomáhá člověk, který může 
být motivován osobní pomstou. 

Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Luděk Munzar, Hynek 
Čermák, Zita Morávková, Alena Mihulová, Anna Linhartová, ad.
* do 12 let nevhodný * 98 minut * české znění *

Film o tom, jak příklad jednoho člověka i po 70 letech dokáže 
inspirovat lidi a měnit dnešní svět. Nový film o Nicholasi 
Wintonovi a jeho pozitivním poselství, přináší dosud nezveřejněná 
fakta, svědectví a osudy nově objevených „Wintonových dětí“. 
Vedle autentických dokumentárních záběrů, fotografií a záznamů 
vzpomínek, jsou součástí filmu také hrané scény rekonstruující 
průběh konkrétních událostí a evokující emocemi nabitou 
atmosféru příběhu.

Hrají: Michal Slaný v roli Nicholase Wintona, Klára Issová,         
Joe Schlesinger

             *přístupný * 96 minut * české znění *

Co všechno byste obětovali pro sen?
Mrazivá cesta do nitra mladé baleríny Niny, která se kvůli své 
vytoužené roli v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou. 
Umělecký šéf baletu se rozhodne pro novou premiéru sezóny, 
Labutí jezero, vyměnit stávající primabalerínu Beth a Nina je jeho 
jasnou volbou. Do souboru ale vzápětí přichází nová tanečnice 
Lily, která se tak pro Ninu okamžitě stává velkou konkurencí. 

Hrají: Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Winona Ryder, Barbara Hershey, ad.
 * do 15 let nevhodný * 108 minut * české titulky *

Připravujeme na květen: 
* ODCHÁZENÍ * KRÁLOVA ŘEČ * AUTOPOHÁDKY * OBŘAD * ÚTĚK 

v úterý 5. dubna – 17.30 hodin
NEVINNOST            vstupné 61 Kč 

v úterý 12. dubna – 17.30 hodin
NICKYHO RODINA            vstupné 61 Kč

úterý 19. dubna – 17.30 hodin
ČERNÁ LABUŤ            vstupné 61 Kč
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Městská galerie Vlastimila Rady

VÝSTAVNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ GALERIE VL. RADY

Výstavní koncepce Městské galerie Vlastimila Rady předpokládá uskutečnění 10 výstavních 
projektů v jednom kalendářním roce. Výstavní plán na rok 2011 je plně obsazený (rezervace      
z minulého roku), žádat proto lze o termíny v roce 2012. Odbor kultury a školství bude 
shromažďovat žádosti zájemců o výstavy, přičemž žádost o výstavu musí obsahovat všechny 
náležitosti (viz formulář, který je k dispozici na odboru kultury a školství nebo na stránkách 
města: www.zeleznybrod.cz)

Struktura rozdělení výstavních termínů:
ź 1 termín v roce – školy zřizované Městem Železný Brod (ZUŠ, DDM, ZŠ a MŠ)
ź 1 termín v roce – Městské muzeum
ź 1 termín v roce – odbor kultury a školství (výstavy převzaté – edukační, s preventivním 

charakterem)
ź 2 termíny v roce – prezentace činností místních spolků, občanských sdružení 
ź 5 termínů v roce – individuální výstavy umělců nebo skupin výtvarníků

Podmínky pro vystavující:
ź žádosti o výstavu v galerii Vl. Rady se vyhodnocují 1x ročně
ź zájemci o termín výstavy v roce 2012 musí svou žádost (viz formulář) zaslat anebo osobně 

odevzdat nejpozději do 31.5. 2011 na odbor kultury a školství MěÚ
ź všechny nashromážděné žádosti vyhodnotí 9-ti členná kulturní komise města, která             

s výběrem vystavovatelů seznámí veřejnost do konce června 2011
ź pokud nebudou termíny vyhrazené výstavám místních spolků, škol nebo Městského muzea 

obsazeny, mohou být nabídnuty umělcům pro individuální výstavy
ź k žádostem individuálních umělců musí být přiložená fotografická prezentace z vlastní 

tvorby na nosiči CD, DVD nebo vytištěná
ź galerie disponuje základními instalačními prvky jako jsou sokly, vitríny, závěsný systém 

(seznam jejich přesných rozměrů a množství je k dispozici na vyžádání)
ź přesný půdorys galerie je možné na vyžádání poslat e-mailem, vyzvednout na odboru 

kultury a školství nebo stáhnout z městských webových stránek
ź u individuálních výstav umělců (skupin umělců) bude sepsána řádná smlouva, jejíž součástí 

je definovaná otevírací doba galerie, pojištění, harmonogram instalace a deinstalace 
výstavy, apod.

ź odbor kultury a školství garantuje realizaci pozvánky na výstavu pouze v elektronické 
podobě

ź odbor kultury a školství garantuje inzerci v Železnobrodském zpravodaji
ź jiná propagace výstavy je záležitostí každého vystavovatele
ź zahájení výstavy (vernisáž) probíhá od 16.00 hodin, pokud s vystavujícím nebude 

dohodnuto jinak

Ladislav Kubíček a Robert Hušek

Výstava Skleněných plastik a obrazů vernisáž 1. dubna 2011 od 17.00
výstava potrvá od 2. 4. 2011 do 24. 4. 2011
úterý – neděle 13.00 – 16.00 hodin
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Stříbřené sklo zažilo svou největší slávu v 19. století. Mělo podobu luxusních předmětů, často 
ještě zdobených malbou či rytím, ale vyráběly se předměty dostupné i chudším vrstvám 
obyvatelstva. Stříbřené sklo nemohlo proto chybět téměř v žádné domácnosti, ať již ve formě 
číšek, váziček, svícnů, nebo předmětů spjatých s náboženstvím – krucifixů a sošek svatých. 
Velké rozšíření tohoto druhu skla je důvodem, že se i ve fondech Městského muzea nalézá 
kolekce čítající více než padesát kusů. Její část se na výstavě představí.

Městské muzeum

SKLÁŘSKÁ EXPOZICE, náměstí 3. kvštna „Stříbřené sklo“ 5. 3 – 29. 5.  2011

NÁRODOPISNÁ EXPOZICE, Běliště VÝSTAVA „POMLÁZKA SE ČEPEJŘÍ“ 
15. 4. - 22. 5. 2011

Velikonoce jsou svátky, které má většina z nás spojeny s příchodem jara. I dříve lidé v tento čas 
oslavovali po zimě se probouzející přírodu a rodící se nový život. Především jsou však 
Velikonoce největšími křesťanskými svátky. Připomíná se jimi biblická zvěst o ukřižování, 
smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Velikonoce mají své přípravné období, které začíná tzv. 
Popeleční středou a trvá šest neděl. Každá neděle v tomto období má své charakteristické 
pojmenování a je spojena s určitými zvyky. Výstava, kterou připravili zaměstnanci muzea, 
Vás seznámí s nejvýznamnějšími dny a jejich obyčeji. Výstava je doplněna o tematické 
obrázky, texty koled, písní a říkadel. Zmínka bude i o známé Železnobrodské pašijové hře        
z 2. pol. 18. století.

Přijměte pozvání na devátý ročník akce, která se koná tradičně týden před Velikonocemi. 
Kromě možnosti nákupu řemeslných výrobků jako jsou pomlázky, řehtačky, klapačky, 
proutěné košíky, kraslice, perníčky, velikonoční dekorace, dřevěné hračky nebo 
keramika, je připraven i doprovodný program. V sobotu od 10. hodiny před domem 
zahraje pro děti loutkový soubor Na židli z Turnova pohádku O Červené Karkulce. 
Doprovodná výstava s názvem „Pomlázka se čepejří“ seznámí s tím, jak Velikonoce 
slavili naši předci. Dům dětí a mládeže 
Mozaika připraví zvláště pro menší 
návštěvníky výtvarnou dílničku s možností 
vlastnoruční výroby, dospělí budou zase 
moci obdivovat zručnost při tvorbě 
paličkované krajky. Koupí zboží budete 
moci podpořit činnost Sdružení zdravotně 
postižených Železnobrodska. Samozřejmě 
nebude chybět ani občerstvení s 
Bělišťákem, čerstvými koláči, mazanci, 
vdolečky nebo kraj ícem chleba 
namazaným pomazánkou s jarními 
bylinkami. 

Velikonoční jarmark na Bělišti  
 pátek 15. - neděle 17. Dubna 2011 
 9.00 - 17.00 hod.
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Muzeum připravuje na květen

Festival muzejních nocí
V roce 2004 přišlo Národní muzeum s nápadem pořádání Muzejních 
nocí. Akce tohoto typu jsou již řadu let obvyklé ve velkých evropských 
městech. Jde vlastně o velice jednoduchý princip, kdy muzea a galerie     
v daném městě zůstanou otevřeny do pozdních nočních hodin a nabídnou 
svým návštěvníkům něco, co není v jejich denním programu běžné. 
Volným vstupem počínaje a speciálními akcemi konče.

Letos poprvé se zapojí do festivalu i naše muzeum. V pátek 27. 5. 
bude sklářská expozice na náměstí otevřena v neobvyklém čase      
od 19. do 23. hodiny. Pro návštěvníky bude připravena projekce 
filmů o skle, předvádění tvorby z fimo hmoty zaměřené na techniku 
millefiori (bude možné i vyzkoušet), pro malé nespavce dětský 
koutek s návlekem korálků a malou soutěží. 
Ve stejném čase bude otevřena galerie Chlístov firmy Lhotský 
s.r.o., kde budou prezentována díla současných sklářských 
výtvarníků.
O akci budeme podrobněji informovat v dalším zpravodaji.

Velikonoční trhy - TJ Sokol Bzí

                    zveme Vás na tradiční 
VELIKONOČNÍ TRHY, které se konají              
v sobotu 9. dubna 2011 od 10.00 hod. v místní 
sokolovně. Občerstvení zajištěno

Občanské sdružení HLUK 
si Vás dovoluje pozvat na 2. ročník hudebního festivalu 
IRON BROD FEST, který se uskuteční 14. května 2011. 
Více informací bude postupně zveřejňováno webových 

stránkách .www.ibfest.cz

mailto:k.velickova@zelbrod.cz
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Velikonoce jsou svým původem svátky jara. Před cca 3500 lety dali kananejskému svátku jara 
zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení a osvobození židovského 
národa z egyptského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam 
Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním. Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, 
který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne     
po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33. 

Jeden z mnoha symbolů Velikonoc je např. vajíčko, symbol nového života, neboť samo zárodek 
života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení.                   
V souvislostí s lidovou tradicí vznikl zvyk tato vejce malovat; důvodem pojídání vajec                  
o Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní době. V křesťanství       
se vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol nesmrtelnosti.

Květná neděle 17. dubna 
           8.30 – Železný Brod  /Pašije/
úterý 19. dubna 
          18.00 - Železný Brod
Středa 20. dubna 
          18.00 - Železný Brod
Zelený čtvrtek 21. dubna 
          18.00 – Železný Brod     
          Vzpomínka na ustanovení Eucharistie 
           a svátosti kněžství
Velký pátek 22. dubna
          10.00 – 11.30 a 14.00 -15.30 – Železný Brod   Adorace Největší svátosti
          17.15 – Železný Brod – Křížová cesta
          18.00 – Železný Brod – Památka Umučení Páně
Bílá sobota 23. dubna
          10.00, 11.30, 14.00, 16.00 – Železný Brod – svěcení pokrmů /před
           začátkem Adorace a po Adoraci/
          10.00 – 11.30 a 14.00 - 16.00 – Železný Brod   Adorace Největší svátosti
          20.00 – Železný Brod – Velikonoční vigilie
neděle 24. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
          8.00 – Železný Brod
          9.30 – Bzí
          11.00 – Loučky

pondělí 25. dubna
          8.30 – Železný Brod
          10.00 – Držkov
          11.00 – Zásadaú
úterý 26. dubna 
           Železný Brod – mše sv. 18.00 hod.
  

   Bohoslužby dle pravidelného rozvrhu.

Historie a význam Velikonoc

Pořad bohoslužeb římskokatolické farnosti 
Železný Brod a spravovaných obcí -Velikonoce 2011

Příležitost ke svátosti smíření v kostele vždy v době Adorace. 
Dále před každou bohoslužbou a po domluvě i v jiný čas.
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Některé z mnoha lidových zvyků

Velký Pátek
V katolické liturgii je dnem smutku. Někde děti s řehtačkami honily Jidáše - vybíral se zrzavý 
chlapec. Velký pátek je také postním dnem - postem od masa a újmy v jídle. Na Velký pátek        
se děly zázraky a země měla magickou sílu. Otevírala se, aby ukázala své poklady. Vstávalo se 
před východem slunce, lidé se chodili mýt do potoka, aby se chránili před nemocemi. 

Bílá Sobota
Jelikož jsou při obřadech vigilie křtění novokřtěnci, kteří nosí bílé roucho, je též možno, že 
název pochází odtud. Bílé roucho je znakem čistoty, připomínající smytí hříchů křtem. Na Bílou 
sobotu se také uklízelo, bílilo. Připravovalo se a chystalo  na slavné Vzkříšení, na Hod Boží 
velikonoční, pekly se obřadní i sváteční pokrmy, mazance i velikonoční beránci, pletly              
se pomlázky z vrbového proutí a nebo vázaly březové metličky a zdobila se vajíčka. 

Škaredá Středa
Středa před Božím hodem velikonočním. Říkalo se jí škaredá, černá nebo sazometná, protože 
se vymetaly komíny. 

Zelený Čtvrtek
Název je možná odvozen od zeleného mešního roucha, které se v ten den užívalo. 
Jedla se jen zelená strava - špenát, zelí, aby byl člověk zdravý po celý rok. Pekly se jidáše      
z kynutého těsta, jedly se potřené medem a měly chránit před uštknutím hadů a před žihadly 
vos.

Boží Hod Velikonoční
Provádělo se svěcení velikonočních pokrmů - beránek, mazanec, vejce, chleba, víno, někde 
dal hospodář kus svěceného mazance, vejce a víno poli, zahradě a studni, aby byla úroda, 
voda a dostatek ovoce. 

Velikonoční Pondělí  
Je dnem, který následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně. V našich krajích je zvykem chodit    
s pomlázkou. Pomlázkou chlapci bijí děvčata z okolí, většinou přes hýždě, za to dostanou 
malovaná vajíčka. Velikonoční pondělí je jedním ze dnů velikonočního oktávu, kdy křesťané 
prožívají velikonoční radost ze svého vykoupení. 

Velikonoční týden den po dni
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Návrat na výsluní

5. března jsme vyrazili do Lomnice nad Popelkou na divadelní přehlídku ochotnického divadla    
s naším představením „Kočičí hra“. Přestože nás na tuto přehlídku doporučil Svaz českých 
ochotníků, v úspěch jsme moc nedoufali. V poslední době se nám totiž na přehlídkách už několik 
let nedařilo. Ale světe div se, dostavil se nevídaný a pro nás nečekaný úspěch. Byli jsme 
doporučeni na národní přehlídky do Děčína a do Poděbrad. Získali jsme ocenění za tři herecké 
výkony: Zdislava Bohuslavová za Eržiku, Milena Procházková za Gizelu a Iva Kesnerová za roli 
Myšky. Eva Malá získala medaili za režii a celý soubor zvláštní ocenění za dramaturgický počin 
a odvahu nasadit tak náročný titul. 
Porota byla doslova nadšená, nešetřila slovy chvály, která nás až dojímala. Např: 
„Železnobrodští herci svou Kočičí hrou obnovili zašlou slávu svého souboru a navázali tak        
na vynikající tradici ochotnického divadla v Železném Brodě. Broďáci, vítejte zpět na vrcholu!“ 
Porotci dále ocenili i výkony ostatních herců, kteří se představovali v menších rolích a důstojně    
a s pokorou sekundovali hlavním protagonistkám. Představení bylo tím pádem vyrovnané, 
ukázněné a hereckými výkony výjimečné.

Douška tvůrců
Naše Kočičí hra se rodila dlouho a těžko. Stála nás (zejména režii) spoustu nepochopení            
ze strany souboru a často i slz. Ale naše vytrvalost se vyplatila. Vybrali jsme si náročnou cestu    
za dobrým divadlem a ukazuje se, že je to cesta správná. O tom svědčí úspěch v Lomnici, který 
nejen povzbuzuje, ale hlavně zavazuje. Vždyť dělat dobré, byť ochotnické divadlo, není jen 
zábava, ale především namáhavá práce, která něco stojí, protože žádný úspěch není zadarmo.

Zdislava Bohuslavová 
dramaturg souboru
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Dětský karneval 
26. února se v železnobrodské sokolovně uskutečnil dětský 
karneval. Účast byla hojná a děti si mohly také zasoutěžit:

1. kategorie děti 0-4 roky 
       1. místo ONDŘEJ NOVOTNÝ (vodník)
       2. místo LILI VOZKOVÁ (beruška)
       3. místo JAN HENČL (zajíc)
2. kategorie děti 5-7 let    
       1. místo PETR PĚNIČKA (princ), 
       2. místo TÝNA ŠŤASTNÁ  (motýl), 
       3. místo KAČKA STAŠKOVÁ (kočka)
3. kategorie děti 8 a více let    
       1. místo NIKOLA FARBÁROVÁ (Pipi dl. punčocha) 

2. místo SÁRA NGUYENOVÁ  (indiánka)
       3. místo DANIELA PLIMLOVÁ (břišní tanečnice)

Ceny do tomboly věnovali a tímto jim děkujeme:

Acquarium Cesita - Ernesto Malafarina
Agroservis - Tomáš Pavlata
BAK a.s.
BAKLY s.r.o.
Beadworld Skleněná bižuterie Alšovice
Beauty salon Freedom
Bistro na Nábřeží - Fichtner
Bonanza - Olga Pecková
Cincibus Zdeněk
Čalounictví Karel Večerník
Čipro ŽB, v.o.s.
Detesk s.r.o.
Domácí potřeby - Vladimír Buriánek
Drda Glass s.r.o.
Drogerie U anděla, s.r.o.
e-certik.cz
Elektro K2
Exclusive Service - Perimelovský
Hájek autodoprava
Halama František - Original Czech Art Glass
Hodinářství - Nožička
Hotel Jizera Malá Skála
INTECH s.r.o.
Janusová L. + Petříková H.
Jiří Novotný Autoškola Autodoprava
Jizerská obchodní spol. s r. o.
Jodas Sport

JZD Záhoří
Kadeřnictví – N. Janková
Kortan Sklo-Bižuterie
Lhotský s.r.o.
Město Železný Brod
MOLDEX - J. Čánský
Nápojka - Dohelský František
Něžné prádlo - Monika Pečená
Ochranné pracovní oděvy - Brožek David
Papíráček - Z. Hons
Pneuservis Drmla
Polmová Lucie
Restaurace Nádraží
Restaurace SPORT
Řeznictví a uzenářství Bukvic
Řeznictví a uzenářství - Kužel
Sklo Dáša
Studio Visage - Lenka Jägerová
SWEET - Michael Šefr
Ševčík Ladislav
Technické sklo J. Peškar
TFnet s.r.o.
TREVOS Košťálov s.r.o.
Vetlý - Smíšené zboží
Výroba pružin - Jiří Bareš
Železnobrodské strojírny s.r.o.

Městský ples, který se konal 26. února, se opravdu vydařil. Pro téměř 150 účastníků k tanci        
a poslechu hrál tanvaldský taneční orchestr Domestic. Zábava byla úžasná, děkujeme kadetkám 
z FSA Jany Boučkové a modelkám z půjčovny společenských a svatebních šatů Orchidej 
Turnov. Zvěřinová kuchyně pana Morce a jeho kolektivu byla vynikající, v tombole bylo 
mnoho krásných cen. 

Městský ples

26
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Ohlédnutí za akcemi

Děkujeme všem, kteří se podíleli na masopustu, 
letos se opravdu vydařil. Účast byla veliká         
a počasí nám přálo. V průvodu se sešla spousta 
krásných masek, které si z velké části připravili 
studenti Střední uměleckoprůmyslové školy 
sklářské, ale i ostatní masky byly nápadité          
a roztomilé. Průvod,  který jako obvykle 
vycházel od DDM Mozaika, vedly tanečnice   
za doprovodu dudácké kapely Heřmánek, která 
přispívala k té správné masopustní náladě. 
Městská policie dohlížela, aby se průvod          
na neuzavřených komunikacích nedostal         
do konfliktu s auty a dařilo se jí to skvěle. 
Děkujeme. Na Malém náměstí na všechny 
čekalo výtečné občerstvení. Například 
studentky sklářské školy napekly moučníky, 
házenkářský oddíl zazářil s výtečnými 
haluškami, u stánku Městského muzea byla 
velká poptávka po svařáku a medovině, DDM 
Mozaika měl jako vždy úspěch s výrobky dětí,   
a tak by se dalo pokračovat. Už se můžeme těšit 
a připravovat na příští masopustní úterý, které 
vychází na 21. února 2012 (před popeleční 
středou).  

Masopust 8. března  

Vzpomínkový koncert Jiřího Schelingera
V pondělí 7. března 2011 se v Retro Music Hall v Praze 
konal koncert k nedožitým 60. narozeninám zpěváka      
a skladatele Jiřího Schelingera a odhalení pamětní desky 
na domě v Nuslích, kde žil. Bratr Jiřího Milan Schelinger    
se ve spolupráci s agenturou Alfedus a vydavatelskou 
společností Supraphon rozhodli uspořádat vzpomínkový 
koncert plný hostů a překvapení. Večerem provázel             
a většinu písní Jiřího zpíval Milan Schelinger se svou 
skupinou. Tím milým překvapením byli hosté: dětský 
pěvecký sbor Řetízek ze Železného Brodu a přední čeští 
zpěváci Aleš Brichta, Kamil Střihavka, Petr Kolář        
a další. Řetízek se skvěle zhostil tohoto náročného 
projektu. Velké poděkování patří sbormistrovi                    
J. Hlubučkovi, který dvacítku písní aranžoval a se sborem 
nastudoval. Poděkování patří i představitelům Města 
Železný Brod, kteří zajistili úhradu části nákladů              
na zhotovení nových, velmi půvabných a stylových 
sborových kostýmů. Celý program natáčela Česká televize, 
která tento koncert v brzké době zařadí do vysílání a navíc 
tento vzpomínkový koncert vyjde na DVD. 
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V měsíci březnu 2011 oslavili 
významné životní jubileum

 tito naši občané

Radomír Buchar
Karel Švadlenka

Věra Pluchová
Hana Šilhánová
Marie Mušková
Olga Hnídková

Milena Trakalová
Vladimír Hoření
Jaroslav Rejzek

Miloslava Lubasová
Blažena Nosková
Jarmila Hüttlová
Zdeňka Polmová
Marie Horáková

Jiří Vít
Hana Němcová
Marta Pekárková
Jaroslav Šulc
Milena Šichová
Vlasta Hušková
Zdeňka Vrchovská
Marie Vedralová
Božena Šuhajová
Miluška Dufková
Josefa Velová
Olga Pavlatová
Věra Nováková
Hana Rubínová

Blahopřejeme jubilantům

Pokud oslavíte narozeniny v měsíci dubnu a nepřejete si být 
zveřejněni v  květnovém vydání Železnobrodského zpravodaje, 
můžete  zavolat do redakce na tel.č.: 
483 333 925, mobil: 602 716 133 nebo napsat na: e-mail 
zpravodaj@zelbrod.cz, a to nejpozději do 10. dubna 2011.
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Všem jubilantům blahopřejeme 
a do dalších let přejeme hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti.
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Z novinek v městské knihovně

Mark Logue – Peter Conradi: Králova řeč

Nesmělý Abert, vévoda z Yorku, je mladší syn 
britské panovnické rodiny, Lionel Logue zase 
neortodoxní logoped z Austrálie. V říjnu 1926 
tuto nesourodou dvojici svede dohromady 
vévodovo koktání, které fatálním způsobem 
poznamenává jeho veřejné projevy –                 
a výsledkem je jeden z nejpozoruhodnějších 
příběhů první poloviny dvacátého století. Kniha 
je předlohou známého oscarového filmu.

Hilary Mantel: Wolf Hall

Rozsáhlý historický román z Anglie 16. století, 
z doby, kdy zemi hrozí občanská válka, zemře-li 
král bez mužského potomka. Jindřich VIII. 
proto hodlá zrušit své dvacetileté manželství s 
Kateřinou Aragonskou a oženit se s Annou 
Boleynovou. Papež a většina Evropy stojí 
ovšem proti němu. Právě v tuto chvíli vstupuje 
na scénu Thomas Cromwell, chlapec                 
z venkovské kovárny, který na své cestě k moci 
porušuje všechna pravidla a houževnatě si razí 
cestu ke dvoru…

Pascal Mercier: Noční vlak do Lisabonu

Usedlý švýcarský profesor starých jazyků 
jednoho rána potká na mostě tajemnou ženu, 
která na otázku, jaká je její rodná řeč, odpoví: 
portuges. Melodie toho slova vzbudí v hrdinovi 
podivnou touhu, jež ho přiměje vykročit           
ze zaběhaného způsobu života…

Frances Mayesová: La bella Toscana

Kniha volně navazující na autorčinu úspěšnou 
prvotinu „Pod toskánským sluncem“ líčí 
pokračování jejích dobrodružství při 
restaurování usedlosti poblíž toskánské 
Cortony a sžívání s italským životním stylem.

Lenka Civade: Provence jako sen

Kniha české malířky provdané do Francie nás 
zavede do Provence, kde si Lenka s manželem 
pořídili polorozpadlý zámek, ve kterém se 
chystají žít a vybudovat tu tvořivé místo 
setkávání, kde se budou konat výtvarné kursy, 
výstavy, koncerty a představení.

Hana Andronikova: Nebe nemá dno

Autobiograficky laděná próza se odehrává    
na třech místech zeměkoule - v jiho-
americkém pralese, v USA a v Čechách. 
Autorka se nesentimentálním způsobem 
vyrovnává se ztrátou otce a vlastní těžkou 
chorobou.

Lucie Kovaříková – Michal Jon: 
Cyklostezky Evropy (Pohodově na kole – 
téměř po rovině)

Tentokrát se nevypravíme se známými 
světoběžníky do vzdálených krajin, ale 
projedeme opravdu důkladně Evropu po 30 
nejznámějších cyklostezkách – počínaje 
Labskou a Dunajskou a konče cyklostezkou 
mezi zámky kolem Loiry.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do ankety 
a diskuze o městské knihovně na in-
ternetových stránkách města a vyjádřili 
své názory a připomínky. Na konci března 
vše vyhodnotíme, pokusíme se realizovat 
alespoň dílčí změny a budeme Vás o všem 
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DDM Mozaika

ź Velikonoční šachový turnaj pro děti a mládež 
21. 4. 2011 

ź Velikonoční pracovní dílničky   
kraslice, pomlázky a velikonoční vazby 

ź Výlet za pokladem na Velký pátek tj. - 22. 4. 2011 
bližší informace v DDM Mozaika nebo 
na www.ddmzb.cz

- 21. 4. 2011

ź

Pohádky, hry, stavba „Perníkové chaloupky“, přespání v prostorech DDM
 (večeře a snídaně zajištěny). 

Spacák důležitý (pokud nemáte – možnost zapůjčení v našem zařízení).
Cena:  50 Kč

V pátek 1. dubna  od  16:00 hod. - Dům dětí a mládeže MOZAIKA Železný Brod

Ohlédnutí za akcí: „Jarní prázdniny na horách s DDM Mozaika“

Velikonoce v DDM Mozaika

ź Specializované kurzy na počítačích - bližší informace v DDM Mozaika

Celkem 25 lyžařů prožilo nádherných pět dní ve Sklenařicích a Vysokém nad Jizerou.   
Nejvíce jsme lyžovali, ale byli jsme i v divadle na loutkové pohádce a v Krakonošově muzeu. 

Už se těšíme na příští rok.
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Střední uměleckoprůmyslová
 škola sklářská

 Sklářský výtvarný obor prochází 
regenerací

Výtvarný obor zaměřený na umě-
leckořemeslné zpracování skla pro-
chází v posledních letech řadou změn. 
Před několika roky byla do studijního 
programu úspěšně zařazena například 
počítačová grafika. V současné době je 
už naprosto samozřejmé, že každý 
student může ve škole pracovat           
na svém počítači a má k dispozici sadu 
profesionálních grafických softwarů. 
Výuka se velmi posunula dopředu také 
v 3D grafice, která umožňuje vytvářet 
věrné vizualizace výrobků ještě před 
tím, než vzniknou. Další změny nastaly 
také v odborné výuce – pedagogové 
více než rok pracovali na změnách 
školního vzdělávacího programu tak, 
aby se přiblížili současným potřebám 
sklářského průmyslu a zároveň 
zatraktivněli výuku. To se jim podařilo 
například začleněním nových a málo 
obvyklých technologií nebo pravi-
delnými účastmi na designérských 
soutěžích a výstavách. 

Přestože se talentové zkoušky uskutečnily již v lednu, nic nebrání tomu, aby nerozhodnutí žáci 
anebo ti, kterým nevyjde přijetí na gymnázium, využili příležitosti konání dubnových 
talentových zkoušek. Podrobné informace: www.supss.cz  > sekce Přijímací řízení nebo tel.: 
483 346 162.
 
 Aplikovaná chemie
Před dvěma lety získala škola evropskou dotaci určenou na zvýšení kvality výuky aplikované 
chemie v oblasti speciálního chemického softwaru. Studenti již druhým rokem využívají 
učebny ICT pro chemickou teorii s 15 pracovními PC pozicemi, programovým vybavením 
(ChemOffice, InvertorProfesional, Rhinoceros), interaktivní tabulí, mikroskopy s kamerou, 
titrátory, dataprojektorem, scannerem, laserovou tiskárnou, digitální kamerou… Škola se díky 
moderním laboratořím a novým učebnám řadí mezi středoškolské vzdělávací instituce, které     
ve výuce chemie zaujímají přední pozici. Absolventi studijního oboru Aplikovaná chemie        
se uplatňují nejen v chemickém průmyslu, ale také ve 
výzkumných laboratořích, v oblasti tvorby a ochrany 
životního prostředí, zdravotnictví či zemědělství, ve výzkumu 
i vývoji. Chemická specializace navíc vyhovuje požadavkům 
elitní brigády chemického vojska.
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Pozvánka místní skupiny České křesťanské 
akademie - Český ráj

Srdečně zveme na přednášku a besedu s panem Doc. Mgr. Jaroslavem Šebkem, Ph.D.: 

„Církev 20. století očima historika“

ve čtvrtek 7. dubna 2011, 18.15 hod. v 9.00 hod., aula Střední uměleckoprůmyslové školy 
sklářské v Železném Brodě. 

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. je pracovníkem Historického ústavu AV ČR a věnuje           
se zkoumání církevních, sociálních a politických dějin 20. století, dějinám česko-německých 
vztahů a historii evropských autoritativních hnutí. Jaroslav Šebek se narodil v roce 1970            
v Benešově. V roce 1993 ukončil magisterské studium oboru historie na Filozofické fakultě 
UK v Praze obhajobou diplomové práce na téma: Československý rok 1929. O pět let později 
uzavírá Jaroslav Šebek i doktorské studium na téže fakultě disertační prací na téma: 
Sudetoněmecký politický katolicismus na křižovatce.

V roce 2009 úspěšně završil habilitační řízení na Filozofické fakultě MU v Brně a byl mu 
udělen titul docent.

Historik Jaroslav Šebek je autorem více než 60 studií v domácích i zahraničních odborných 
časopisech a sbornících. vystupuje také v médiích (Česká televize, Český rozhlas). V roce 2006 
vydal také monografii Mezi křížem a národem, která se věnuje tématu politického a ideového 
vývoje sudetoněmeckého katolického prostředí v meziválečném Československu. Společně     
s Janem Paulasem se podílel i na vzniku publikace Katolické noviny 1949-1989 a letos 
připravuje k vydání v německém Lit Verlag knihu „Sudetendeutscher Katholizismus auf dem 
Kreuzweg“ a pro nakladatelství Paseka dokončuje knihu „Ve stínu Mariánského sloupu“, 
věnovanou interakci katolického prostředí s meziválečnou československou společností.

Přijďte v hojnem počtu, určitě budete obohaceni novými vědomostmi. Těšíme se na Vás.

Ing. arch. Martin Tomešek
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Kontakty:
J. Brynda 720 382 233
M. Paldusová 724 462 219
V. Petružálková 721 026 030
M. Minářová 480 018 774                         
V. Valentová 737 744 873                                                                                          

e-mail:  neslysicizb@seznam.cz

e-mail:      SZdPZB@seznam.cz

4. 4. (pondělí) úřední den
6. 4. (středa) schůze výboru od 14 hod.
11. 4. (pondělí) SONS pí Boudová
13. 4. (středa) Šlápoty – Turnov muzeum: Klenotnice a Kamenářský dům. Odjezd ve 13 hod. 

autobusem.  Sraz na autobus. nádraží ve 12.45 hod. Půjdeme pěšky z Turnova            
do Dolánek, odtud vlakem do Železného Brodu.

15. – 17. 4. Velikonoční trhy na Bělišti. Prodej našich výrobků, srdečně zveme všechny 
návštěvníky.

18. 4. (pondělí) Klub ručních prací – pí Petružálková od 14.00 hod.
20. 4. (středa) klub ONKO a DIA, od 14 hod., pí Petružálková

ź Kurz znakového jazyka po dohodě s lektorkou pí Paldusovou. 
ź Připravujeme květinkový den.
ź Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v budově internátu na Poříčí. Aktuální 

informace najdete v našich vývěskách v Masarykově ulici u tržnice, na Brodci a v Internátě 
(1. poschodí).

O naší činnosti.
Zájezd do botanické zahrady se vydařil. Obdivovali jsme kvetoucí kamélie a orchideje, zaujala 
nás mořská akvária i ostatní pavilony. Byli jsme spokojeni. Získali jsme nové členy a nové 
přátele. Těší nás, že se zvyšuje zájem o naše aktivity, a že náš program zaujal širší veřejnost.
Je zcela naplněn pobytový zájezd do Itálie. Na ozdravný pobyt v Chorvatsku je ještě 12 
volných míst. Rozšiřuje se zájem o Šlápoty. V březnu jsme si prohlédli kostel ve Bzí, vystoupili 
jsme do věže kostela a odměnou byl výhled na všechny světové strany a prohlídka zvonů. 
Návštěva kostela i věže bylo překvapením pro všechny účastníky. Za slunečného počasí jsme       
se vydali na zpáteční cestu do Železného Brodu. Šlápoty se opět vydařily.
Příjemné prožití velikonočních svátků, hodně sluníčka a jarní pohody všem našim členům           
a přátelům přeje za výbor sdružení

Marcela Minářová

Sdružení zdravotně postižených

27. 4. (středa) celodenní výlet do Jaroměře a Babiččina údolí. Navštívíme pevnost 
Josefov (v 10 hod., vstupné 30 Kč), zámek v Ratibořicích (ve 13 hod., 
vstupné 55 Kč), mlýn a Staré bělidlo (vstupné 15 Kč). Cena zájezdu        
200 Kč. Odjezd v 7.30 hod. z autobusového nádraží. Čekáme                    
na autobusové spoje. Závazné přihlášky u pí Petružálkové a Minářové 
nebo u členů výboru. Srdečně zveme členy i přátele našeho sdružení. P
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pořádá
v sobotu 30. dubna 2011

XXXVII. ročník dálkového  a  turistického pochodu

Program:          pátek 29. dubna    – ubytování, občerstvení, výčep 
                           sobota 30. dubna   – prezentace účastníků v sokolovně Alšovice,
                                          start 50 km 6.00 – 8.00 hod., start ostatní trasy 7.00 – 10.00 hod.
                                                           
Trasy:                pěší:     5 km, 10 km, 15 km, 25 km, 50 km
                           cyklo:    50 km (odlišná od pěší)                         
                                
Startovné:         30 Kč, 5 km – dospělí 15 Kč, děti zdarma

Stravování:       Po celou dobu pochodu je zajištěno občerstvení – kuchyně a výčep
                           v sokolovně Alšovice, na kontrolách drobné občerstvení, udírna tradičně
                           na  kontrole v Návarově. 

Letošní ročník obohacen o zcela novou trasu 10 km, stávající trasa 25 km pozměněna!

V sobotu 30. dubna po pochodu u sokolovny pálení čarodějnic, občerstvení zajištěno!
Živá hudba.

Další informace:           Josef Pulíček           mob. 723 063 442
                                       Dana Pulíčková       mob. 602 345 402    tel. 483 368 400
                                       Laďka Havlíčková   mob. 724 038 591

                           e-mail:           

Těšíme se na Vaši účast!

pulicek@volny.cz www.turistickyoddil-alsovice.eu

Tělocvičná jednota Sokol Alšovice
– Turistický oddíl –
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Krajem českých sklářů

http://www.retizek.eu
mailto:e.saskova@zelbrod.cz
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Hlavní trenér
Petr Barvínek: 773 962 554
Box.club.bcb@email.cz
facebook: Box-bcb Železný Brod

Zástupci trenéra
Stanislav Strejcovský 
Peter Vaňko 

„Životní bitvy vždy nevyhrává nejsilnější a nejrychlejší, 
ale dřív nebo později člověk, který zvítězí, bude ten,
kdo si myslí, že to dokáže”.     

Fitness
Lukáš Šprachta: 732 477 939 
lukassprachta@seznam.cz
www.lukassprachta.cz

 KDE: Malá Skála – Hotel Kavka 
 KDY: 7. 8. 20011 – 12. 8. 2011, nástup v neděli v 15.00 hod. a ukončení v pátek 16.00 – 17.00 
hod.
STRAVOVÁNÍ: plná penze (5x denně) - pitný režim
UBYTOVÁNÍ: (5 nocí) hostelového typu, na pokoji je umyvadlo s teplou a studenou vodou 
(WC + soc. zařízení je společné na chodbě)                            
CENA: děti 1. stupeň  ZŠ: 2 500 Kč, děti 2. stupeň  ZŠ: 2 700 Kč, ostatní: 2 800 Kč
Zálohu 500 Kč musí všichni zájemci zaplatit do 30. 4. 2010 na  č.ú.151 510 657/ 0600 , VS 
rodné číslo dítěte a doplatek na místě při příjezdu na tábor. 14  dní před zahájením pobytu 
dostane každý účastník informace o příjezdu a odjezdu na tábor.   
V ceně je zahrnuta plná penze, 2x denně svačina, pitný režim, indoor/outdoor program, 
ubytování, triko + společná fotografie, pedagogický dozor.                
DOPRAVA: individuální 
PROGRAM: pro děti dle věku, cvičení, sportovní hry, soutěže, koupání, rafty, lanové 
centrum, horolezecká stěna  = vše v ceně pobytu 
POZNÁMKA: tábor je  určen pro všechny děti, které rády soutěží a sportují.   
TÉMA TÁBORA JE ADRENALINOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ                           

Na základě odevzdané přihlášky a zaslané zálohy obdrží každý účastník podrobnější informace o 
pobytu na táboře. Na přihlášky odevzdané po termínu nemusí být brán zřetel z důvodu omezené 
kapacity!  NEVÁHEJTE A PŘIHLASTE SVÉ DĚTI V ČAS !!!!
Více informací na tel. : 602 252 677 nebo e-mail: bouckova@tfnet.cz 

B o x

Dětský tábor s Janou Boučkovou

Do nově otevřeného BOX CLUBU v Železném Brodě „BCB“, 
pod vedením bronzového medailisty z mistrovství světa, PŘIJÍMÁME ZÁJEMCE.

Nábor nových členů proběhne dne 4. 4. 2011 v 18.00 hodin 
v hale TJ SOKOL ŽELEZNÝ BROD.                                      

Bližší informace na tel. 773 962 554
Klub „BCB“ nabídne nejen tréninky v boxu, ale i kompletní fitness přípravu včetně 

výživového poradenství.
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Házená Železný Brod

Domácí mistrovská utkání 

sobota – 30. 4.            Pardubice
sobota – 7. 5.              Hradec Králové
Sobota – 21. 5.            Dvůr Králové
Všechna utkání začínají od 18.00 hodin.
ź v poločase doprovodný program 
      (ukázky tréninkových jednotek mládeže)
ź občerstvení zajištěno v restauraci Sport.

V únoru proběhl nábor žáků od 6 - 10 let, kam se přihlásilo 50 dětí.  V současné chvíli trénují     
2x týdně od 16.00 hod. - 17.30 hod. v úterý a ve Čtvrtek. Nový zájemci jsou vítáni.

Nábor žáků do házenkářského oddílu

Tradiční utkání se starou gardou se uskuteční o Železnobrodském jarmarku 11. 6. 2011             
na venkovním hřišti. Přijďte fandit a ochutnat tradiční házenkářské halušky. 

Další připravované akce
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2. 4. 2011 -   16.30 hod. D Cvikov (”A” muži)
3. 4. 2011 -   15.00 hod. D Držkov B (”B” muži)
9. 4. 2011 -   16.30 hod. V Nový Bor (”A” muži), 16.30 hod. V Janov (”B” muži)
                     10.30 hod. D Smržovka (st. žáci), 16.30 hod. D Albrechtice (Jistebsko)
10. 4. 2011 - 14.00 hod. D Mšeno (dorost)
16. 4. 2011 - 17.00 hod. D Rychnov (”B” muži), 14.00 hod. D Jilemnice (dorost), 
                     10.30 hod. D Hodkovice (starší žáci)
17. 4. 2011 - 17.00 hod. D Pěnčín/Turnov B (”A” muži)
23. 4. 2011 - 17.00 hod. V Josefův Důl (”B” muži), 10.00 hod. V Loko Česká Lípa (dorost),
                     17.00 hod. D Plavy B (Jistebsko)
24. 4. 2011 - 17.00 hod. V Č. Lípa B (”A” muži), 10.00 V Malá Skála (starší žáci)
30. 4. 2011 - 17.00 hod. D Sedmihorky (”A” muži), 14.00 D Semily (dorost), 
                     10.30 hod. D Rychnov (starší žáci)
1. 5. 2011 -   15.00 hod. D Lučany (”B” muži)
7. 5. 2011 -   17.00 hod. V Jablonec n. Jiz (”A”muži), 17.00 V Tanvald (”B” muži), 
                     16.00 hod. V Ruprechtice UMT Nisa (dorost), 
                     14.30 hod. V Lučany (starší žáci), 17.00 hod. D Rádlo (Jistebsko)     
14. 5. 2011 - 17.00 hod. D Pěnčín (”A” muži), 14.00 hod.  D Česká Lípa (dorost), 
                     10.30 hod. D Pěnčín (starší žáci)
15. 5. 2011 - 15.00 hod.  D Camel JBC (”B” muži)
21. 5. 2011 - 17.00 hod. V Hrádek n. Nisou (”A” muži), 14.00 hod. V Sedmihorky (dorost)                  

     10.00 hod. V Držkov (starší žáci), 17.00 hod. D Nová Ves (Jistebsko)
22. 5. 2011 - 10.30 hod. V Pěnčín B (”B” muži)
28. 5. 2011 - 17.00 hod. D Desná (”A” muži),14.00 hod. D Košťálov (dorost)
29. 5. 2011 - 15.00 hod. D Kořenov (”B” muži)

Fotbalový klub Železný Brod

D r ů b e ž  Č e r v e n ý  
Hrádek, firma Dráb, 
opět prodává slepičky 
snáškových plemen 
Hisax hnědý ,  Tetra hnědá               
a Dominant žíhaný, kropenatý, 
černý a modrý.
Stáří slepiček 18 - 20 týdnů. 
Neprodáváme kuřice, ale slepičky 
těsně před snáškou. Slepičky pouze 
z našeho odchovu. 
Cena 138 - 148 Kč/ks dle stáří.
Prodej se uskuteční - ve středu        

6. dubna 2011 od 
v Železném Brodě u autobusového 
nádraží.               
Případné bližší informace na tel.: 
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

16.30 hod.          

Prodej slepiček
v pátek 8. 4. 2011 ve 20 hodin.
Pořádá Stardus o. s. v Eurocentru 
v  J a b l o n c i  n a d  N i s o u .  
Společenský večer s kdysi            
v našem regionu velmi oblíbeným 
orchestrem Rudy Janovského       
a jeho sólisty, ve kterém zazní       
k tanci i poslechu pouze nejhezčí 
populární dobové písničky let 
třicátých až padesátých minulého 
století. Předprodej vstupenek     
od 28. 3. 2011: 

recepce Eurocentra,
Jablonec n. Nis.    
vstupné 150 Kč. 
Přijďte si zatančit 
společenské tance!

Tančíme s melodiemi 
orchestru Rudy Janovského
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Kadeřnictví 
Šárka

Dámské, 
pánské a dětské

Koberovy 158 
(vedle zahradnictví u MŠ)

Otevřeno: 
Po-Pá – 8.00 – dle Vaší potřeby, 
možnost objednání i o víkendu. 
Prodej vlasové kosmetiky.
Tel.: 487 354 611, 
mob.: 602 965 106
                                 
   Těší se na Vás  Šárka Kvapilová
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Podmínky inzerce platné od 8. února 2011
inzerce černobílá o rozměrech:
9 x 6 cm                 700 Kč
9 x 12,4 cm 1 200 Kč
18,4 x 12,4 cm – pouze na výšku           2 000 Kč

inzerce barevná o rozměrech:
9 x 12,4 cm – zadní str. obálky               2 000 Kč

inzerce řádková pouze pro fyzické osoby  1,5 Kč / znak (včetně mezer)
Řádková inzerce se platí hotově na Turistickém informačním středisku Železný Brod. 

1 obrázek u řádkové či jiné inzerce             50 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH. 

V ceně inzerátu je zahrnuto grafické zpracování (při dodání zpracovaného inzerátu        
se sleva neposkytuje).
Sleva od prvního opakování inzerátu v kalendářním roce činí 5 %.
Pro opakovanou inzerci - platba předem.

Inzerát můžete objednat na e-mail: a.malafarinova@zelbrod.cz, tel. 483 333 925,
nebo osobně v přízemí radnice na Odboru kultury a školství. Řádková inzerce se platí 
hotově.
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Text inzeratu Cena za řádek

35 kčP   R   O   D  Á   M       A  U    T  O  .      7   7   7    1    2   3   4   5    6

ukázka inzerce

Text inzeratu Cena za řádek

35 kč

70 kč

105 kč

140 kč

175 kč

210 kč

INZERCE 
v Železnobrodském zpravodaji 2011
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