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PF 2011
Jménem Města Železný Brod Vám přeji 

vše dobré v novém roce 2011!

PF 2011

Ať je pro Vás tento rok i přes dnešní složitou dobu 
plný zdraví a radosti.

André Jakubička
starosta 
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v Železném Brodě na školní rok 2011 / 2012 proběhne 

v úterý 1. 2. 2011 a ve středu 2. 2. 2011 vždy od 14:00 do 17:00 hodin

ź v Základní škole Železný Brod, Pelechovská 800.
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Z Á P I S
dětí do 1. ročníku základních škol 

ź v Základní škole Železný Brod, Školní 700,

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které 
dovrší 31. 8. 2011 šestý rok věku, k zápisu do školy.

Žáci, kterým byl povolen odklad školní docházky, se rovněž dostaví k zápisu.

Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Zastupitelstvo města Železný Brod stanovilo obecně závaznou vyhláškou školské obvody  
základních škol zřízených Městem Železný Brod takto:

a) školský obvod Základní školy Železný Brod, Školní 700: 

pravý břeh řeky Jizery

ulice: Štefánikova, Vaněčkova, Školní, Horecká, Fr. Balatky, V Trávníkách, Husova,             
Na Stráni, Zahradnická, Hluboká, Železná, Křížová, Jirchářská, Betlémská, Těpeřská, 
Jarní, Vlastimila Rady, Chvalíkovická, Smetanovo zátiší, Slunečná, Stavbařů, 
Průmyslová, Příčná, nábřeží Obránců míru, náměstí 3. května, Malé náměstí

části města: Horská Kamenice, Malá Horka, Hrubá Horka, Střevelná, Jirkov, Bzí, Těpeře, 
Chlístov, Veselí

b) školský obvod Základní školy Železný Brod, Pelechovská 800:

levý břeh řeky Jizery

ulice: Masarykova, Pelechovská, Sokolská, Poštovní, Koberovská, Nádražní,  Na Vápence,            
.       Brodecká, Svahová, J. A. Komenského, Příkrá, Jiráskovo nábřeží

části města: Pelechov, Splzov 
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z 1. zasedání Rady města Železný Brod 

                       konaného dne 23. 11. 2010 

Rada města schvaluje:

ź jednací řád Rady města

ź pověření zastupitelky paní PaedDr. Milady Motlíkové k přijímání prohlášení o uzavření 
manželství                                         

ź oddávacími dny pátek a sobotu od 10:00 hodin do 14:00 hodin a úředně určenou       
místností k uzavření sňatku obřadní síň v budově radnice

ź inventarizační komise pro inventarizační práce v roce 2010-2011 v předloženém  
znění 

ź uzavření mateřských škol v Železném Brodě v období vánočních svátků na pět dní              
v termínu 27.  – 31. 12. 2010

ź zřízení komise pro kulturu, komise pro společenský a spolkový život a komise pro sport      
a vydává nezávazné doporučení pro jejich činnost:

- scházet se minimálně 1x měsíčně cca 10 dní před zasedáním Rady města a dále 
                 dle  potřeby

- reprezentovat co nejvíce zájmových skupin v dané oblasti
- předsedou je vždy člen Zastupitelstva města
- členové komise včetně předsedy pracují bez nároku na odměnu
- zpracovávat žádosti o příspěvky všech neziskových a občanských sdružení, 
  které budou adresovány Radě města a doporučovat je ke schválení
- při schvalování žádostí se řídit principem vyžadování zvyšování aktivity 
  žadatele
- žadatel bude předkládat i přehled dosavadní činnosti a budoucího rozvoje

ź snížení platby Bzovskému okrašlovacímu spolku za převoz stánků na Staromilskou 
pouť na 3 000 Kč

ź pronájem nebytových prostor v ulici Poštovní čp. 424

ź zřízení věcného břemene na pozemky ppč. 1596 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 
2celková výměra 2 835 m  a ppč. 1644/6 – ostatní plocha – ostatní komunikace, celková 

2výměra 118 m , vše k.ú. Železný Brod, pro ČEZ Distribuce, a.s.,  Teplická 874/8, Děčín,  za 
účelem uložení vedení NN do pozemků za cenu 10 Kč/m za podélné uložení do příkopu – 
účelová komunikace na ppč. 1596 s tím, že Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude doplněna dle návrhu odboru ÚPaRR a bude uzavřena na dobu 5 let

ź dohodu o výši nájmu na rok 2011 za pronájem nemovitých věcí, které jsou ve vlastnic-
tví Města Železný Brod, Technickým službám Města Železný Brod ve výši 130 350 Kč

ź přidělení sociálního bytu o velikosti 1+1 v Železném Brodě, Příčná 350,  paní S. Č.,  bytem 
Železný Brod, na dobu určitou 9 měsíců
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O s a d n í   v ý b o r y 

Po Novém roce vzniknou ve všech městských i vesnických částech osadní výbory. Ty budou 
nejméně tříčlenné a složené ze zástupců – reprezentantů dané oblasti. Výbory by měly 
zprostředkovávat vůli místních a vyjadřovat se k dalšímu rozvoji částí Železného Brodu. Mimo 
jednotlivé vesnice by výbory mohly vzniknout i pro jednotlivá sídliště či ucelené části jako např. 
Trávníky, Poříč apod. 
Prosím všechny občany, kteří se chtějí podílet na rozvoji své části Železného Brodu, aby se hlásili 
do 20.1.2011 na sekretariátu u pí.Veličkové  (483333941 nebo 

Děkuji  
André Jakubička

k.velickova@zelbrod.cz ).

ź program 2. zasedání Zastupitelstva města, které se uskuteční dne 8. 12. 2010 od 16:30 
hodin v tomto znění:  1) zahájení

            2) kontrola plnění usnesení
            3) schvalování jednacího řádu Zastupitelstva města
            4) volba výborů
            5) schvalování odměn neuvolněným zastupitelům
            6) plán zimní údržby
            7) organizační záležitosti
            8) dotazy a připomínky členů Zastupitelstva města
            9) návrh usnesení
          10) závěr

Rada města neschvaluje:

ź poskytnutí příspěvku  Národnímu institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu 
a integrace České republiky, o.s.

Rada města ukládá:

ź vedoucí finančního odboru zpracovat přehled čerpání finančních prostředků na kulturu          
a sport z rozpočtu Města na rok 2009 a 2010 tak, aby bylo vidět, jak byly jednotlivé žádosti      
o příspěvky uspokojeny

ź Bytovému podniku zpřesnit správnost předkládaných dokumentů

ź Bytovému podniku předložit seznam bytových a nebytových prostor ke dni 31.12.2010

ź finančnímu odboru zpracovat finanční přehled jarmarku s tím, že příjmy budou rozděleny    
na jednotlivé položky

Rada města odkládá:

ź řešení výměny bytů mezi manželi D. a V. V., nájemci bytu o velikosti 2+1 a panem T. K., 
nájemcem bytu o velikosti 0+1, do příštího zasedání Rady města 
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Zimní údržba komunikací v Železném Brodě                                  

Zimní údržbu místních komunikací v našem 
městě zajišťují:
Technické služby Města Železný Brod s.r.o., 
(http://www.tszb.cz). V případě nesjízdnosti nebo 
neschůdnosti některé místní komunikace můžete 
volat: 
v pracovní době od 6:00 do 15:00 hodin 
Technické služby na tel. č. 602 112 063, 
mimo pracovní dobu od 15:00 do 6:00 hodin 
Městskou policii na tel. č. 602 646 188.

Správa hrobových míst

Od ledna 2011 dochází k rozšíření 
provozních hodin na správě hrobových míst.                   

Nová provozní doba:                  

 pondělí                9:00 - 16:00  
 úterý až pátek     9:00 - 13:00

Správa, evidence a poplatky hrobových míst
paní Božena Potocká, tel. 483 390 886
Internát Bytového podniku města Žel. Brodu

Informace pro majitele psů

Městský úřad Železný Brod, jako správce místního poplatku ze psů (dle zákona č. 565/1990 Sb.), 
upozorňuje všechny držitele psů na povinnost oznámit do 15ti dnů vznik i zánik své poplatkové 
povinnosti, tj. přijít psa přihlásit i odhlásit správci poplatku na Městském úřadu v Železném 

Brodě - budova radnice, 2. patro, finanční 
odbor. Poplatku podléhají psi starší tří 
měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa, 
kterým je fyzická nebo právnická osoba   
s trvalým pobytem nebo sídlem na území 
města Železný Brod.

Sáčky na psí exkrementy si držitelé psů 
mohou vyzvednout na pokladně 
Městského úřadu v Železném Brodě 
(přízemí budovy radnice)  nebo           
u správce poplatku (2. patro budovy 
radnice – finanční odbor).

 Kontakty: 

INFORMACE PRO OBČANY
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Kontakty na MP

operační MP: po – pá 6:30 – 18:30 hod., tel. :  483 333 933
NEPŘETRŽITĚ             mob. :  602 646 188
e-mail:     mestska.policie@zelbrod.cz

     velitel MP: tel.: 483 333 939
e-mail: 

Upozornění pro občany:

Během posledních měsíců narostl počet krádeží na vesnicích v katastru Železného Brodu,  a to
zejména vloupáním do užitkových stavení, garáží a obytn

policie proto apeluje na občany, 
aby jakýkoliv pohyb cizích - podezřelých

Železném Brodě.

Na

zpracoval Str. Nekola Jiří

p.hrinik@zelbrod.cz

ých domů.Tyto krádeže jsou 
zaznamenány  jak v nočních hodinách, tak i během dne. Městská 

 osob, např. podomních prodejců, v jejich vesnici 
oznámili na služebně městské policie v 

 začátku zimního období  začala městská policie řešit problémy s větším počtem bezdomovců, 
kteří v panelových domech hledají útočiště před zimou. V mnoha případech prostory těchto domů 
znečistí. Žádáme obyvatele domů, aby vchody zamykali a v případě pohybu podezřelých osob vše 
oznámili na městskou policii.

Výběr z provedených zákroků a úkonů městské policie:

V listopadu hlídka městské policie společně s policií ČR provedla zákrok při rodinné potyčce, 
která vyústila až k pobodání nožem jednoho z rodinných příslušníků.  Útočník byl zadržen policií 
ČR a na místo byla přivolána lékařská služba první pomoci (dále jen ,,LSPP“);  městská policie za 
použití donucovacích prostředků zpacifikovala další agresivní aktéry potyčky a následně při 
šetření policie ČR zajišťovala místo činu.

V tomto měsíci byl městskou policií za pomoci majitele objektu zadržen pachatel, který rozbil 
skleněnou výlohu u jeho obchodu na Masarykově ul. Pachatel byl omezen na osobní svobodě       
a následně předveden na policii ČR.

V prosinci městská policie přijala oznámení, že v kempu na Podspálově je nějaký muž. Bylo       
zjištěno, že jde  o silně podchlazeného bezdomovce. Městskou policii byla přivolána LSPP.

Na služebně městské policie bylo oznámeno, že ve Vaněčkově ul. uniká z jednoho bytu plyn.           
Po otevření bytu bylo zjištěno, že plyn unikal ze zapnutého plynového sporáku, městskou policií 
byla neprodleně provedena nezbytná opatření, aby nebyl ohrožen život a zdraví osob a nevznikla 
větší škoda na majetku.

Městskou policií bylo koncem listopadu a začátkem prosince přijato 110 oznámení, která byla   
řešena podle konkrétní situace, a to zda vykazovala trestněprávní charakter nebo se jednalo          
o žádosti o pomoc. 

MĚSTSKÁ POLICIE
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Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich blízkých. 
Automobil či motocykl viníka způsobí vážnou újmu na zdraví a dotyčný nemusí být ani řidič, ale 
třeba jen chodec, aby se ocitl v nezáviděníhodné situaci. 

Jak jednat v takové situaci, sděluje autor Projektu pomoci po těžkém úrazu ing. Jan Malík. 
Náhradu lze požadovat dva až čtyři roky zpětně po úrazu, tedy až od roku 2006. U těžce 
poškozených často vzniká nárok na větší odškodné než jim pojišťovna přiznala, a to lze čerpat 
dodatečně. Věšina lidí se domnívá, že bez předchozího úrazového pojištění nemůže žádat nic. 
Tak tomu právě není.

Projekt pomoci nabízí bezplatné telefonické konzultace občanům s trvalými následky po těžkém 
pracovním úrazu, po nezaviněné autohavárii, u těžkých úrazů žáků a studentů ve škole. 
Konzultace jsou určeny také pomoci pozůstalým poškozených.
Bezplatné telefonické konzultace zahrnují poradenství v řešení situace po úrazu, objektivní 
zhodnocení již vyplaceného odškodného, posouzení lékařských posudků a bodového 
ohodnocení, nezávislou lékařskou konzultaci se znalcem z oboru a v případě nutnosti 
zprostředkované zastoupení poškozeného ve sporu s pojišťovnou. Finanční krytí případných 
právních služeb projektu se většinou sjednává s postiženým až po vyplacení odškodného 
pojišťovnou. 

Co možná nevíte…

Na vyplacení náhrady nemá vliv, zda poškozený měl v době úrazu sjednánu úrazovou nebo 
životní pojistku. 
Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků) mají plný nárok na náhradu škody      
na zdraví, ale viníka se jejich nárok po finanční stránce většinou nikterak nedotkne. 
Nárok na odškodnění má i chodec, který sám způsobí dopravní nehodu, když vstoupí                 
do vozovky, bude mu však zohledněna případná spoluvina, nicméně má nárok na částečné 
plnění. 

                                                                             

Občanům po těžkém úrazu může pomoci projekt Amadeo

Zdroj: www.nahradaskody.net  
Jan Malík

Telefonickou konzultaci mohou občané 
sjednat na telefonu: 723 203 036 
s Ing. Janem Malíkem - vedoucím projektu  
nebo prostřednictvím e-mailu: 
nahradaskody@email.cz 
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Když kdysi Švédové 
řádili po celé Evropě a zle 
pustošili  naši zemi, 
pronikli i do severních 
Čech. A jak se tak 
v y p t á v a l i  m í s t n í c h  
obyvatel, kde jsou nějaká 
bohatá města, řekl jim 
kdosi, že na soutoku 
Jizery a potoka, který se 
jmenuje Žernovník, je 
zámožná obec nazvaná 
Železný Brod.
Jednou sem podnikli 
Švédové až od Frýdlantu 
velký „štráf”. Marně 
strážily hlídky na vrších 
pohyb nepřítele a ohni a salvami varovaly před jeho nájezdem. Skupina Švédů na koních 
pronikla až na koberovský vrch.  Ale když tam stanuli, viděli pod sebou jen mlhu. Táhla         
se údolím jako mléko.
„Kde je to bohaté město, které nám slibovali?” rozlítil se švédský velitel, když vyslýchal 
jakéhosi venkovana, který právě procházel z údolí Jizery nahoru do lesů.
„Urozený pane, tam dál je jen propast a divoká řeka, v níž byste mohli zahynout i se svými 
koňmi,” odpověděl chytrý horák.
Švéd se znova strašně rozčílil. Táhne sem takovou dalekou cestu a teď tady není nic jiného než 
mlha, skály a divoká řeka. Začal klít a řádit, až se mu z toho najednou udělalo slabo od srdce       
a zůstal bezvládně ležet. 
Co měli jeho druhové dělat? Zástupce velitele poručil: „Pohřbíme ho, kde skončil svou životní 
pouť:” Vojáci uposlechli, vykopali hrob a položili na něj veliký kámen.

Ještě mnoho útrap způsobili během třicetileté války výbojní Švédové pokojným obyvatelům     
a mnoho kořisti odvezli s sebou do vzdálené země, než se rozneslo, že válka přece jen skončila. 
Dlouho trvalo, než lidé, kteří po těch trápeních v Čechách zbyli, postavili vše, co válka zničila.
Ale ještě než zemřeli všichni pamětníci hrozného utrpení, přijela do Koberov žena mluvící 
jakýmsi nezvyklým jazykem. Dalo to mnoho úsilí, než někomu vysvětlila, že shání hrob svého 
manžela, který je prý zde někde pochován.
Lidé ji poslali ke kameni pod Hamštejnem, kde byl ve válce pochován švédský důstojník. 
Žena hrob našla, položila tam kytici a hořce se rozplakala.
V Koberovech si pak pobyla několik dní. Podarovala svého hostitele a potom odjela zas kamsi 
na sever. 
A ještě dnes, když se nad Hamštejnem rozběsní bouřka, je prý někde v mracích vidět bludný 
jezdec na koni. Lidé říkají, že je to ten zpupný Švéd, co marně hledal Železný Brod, který 
zachránila - spíš než mlha - horákova chytrost. Místu, o němž cizinci řekl, že je  tam jen propast, 
říkají od té doby - Propastný.

Z knihy „Ďáblův doktor”
Vladimír Mikolášek
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Jak mlha zachránila Brod
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* Zakoupením abonentky máte zajištěno místo v hledišti.
* Abonentka je přenosná, může být tedy darována nebo zapůjčena jiné osobě.
*  Při nákupu vstupenky získáte po předložení abonentky slevu 25 % z plného vstupného.
*  Vlastník abonentky má možnost si zamluvit či zakoupit vstupenku během sedmi dnů  před 
zahájením vlastního předprodeje na konkrétní představení. Vlastník abonentky bude týden 
před zahájením předprodeje telefonicky nebo e-mailem upozorněn. Vstupenku lze zamluvit jak 
osobně, tak i telefonicky a poté nejdéle do sedmi dnů vyzvednout a zaplatit. Dnem předprodeje 
tato výhoda zaniká.
* Majitel abonentky si může vyzvednout Železnobrodský zpravodaj s přehledem kulturního 
dění ZDARMA, a to v Turistickém informačním středisku.
* Abonentka je platná do konce kalendářního roku 2011.
*  Cena abonentky je 200 Kč. 
* Abonentka je nevratná.

ABONENTKY, BÁSEŇ

 ABONENTKY 2011  
do Městského divadla Železný Brod 

Karel Svoboda – ze sbírky 
Dvanáct měsíců 

 
Leden       

Je ticho kolem,
je kolem ticha tma bílá,

čas nic nedělání,
je odpočinku čas.

Je zasypaný úvoz bílým rovem,
jihnou pole, co zlatá byla

v době svého zrání,
když k zemi ohýbal se klas.

Je ticho kolem,
je kolem ticho, bílá tma.

Mráz na úhoru holém
vládnout začíná.

 

KAREL SVOBODA
Dlouholetý člen divadelního souboru TYL. Kromě divadelní činnosti píše také básně a pro náš 
Železnobrodský zpravodaj zapůjčil sbírku „Dvanáct měsíců”, která je jeho vlastní tvorbou. 
Sbírku napsal v roce 2004.
Příští měsíc se můžeme těšit na báseň „Únor”.
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borovna je původní česká pedagogická 
komedie, která řeší problematiku učňovské Smládeže prostřednictvím učitelského sboru. 

Je to nemilosrdná mozaika celé naší společnosti, 
která nejen pobaví, ale přinutí diváka se zamyslet,   
v čem to vlastně žijeme. Autor nás zavedl do 
sborovny učitelského sboru v odborném 
zemědělském učilišti. Zde se učitelé snaží zvládnout 
naprosto nezvladatelné žáky, neboť padly všechny 
morální a etické hodnoty. Současná učňovská 
mládež je sice plná vulgarismů, ale ani učitelský 
sbor není ideální.
Ředitel je zkorumpovaný flegmatik, sborovnou 
vládne cynismus.........
Žák Pivoňka a jeho finančně silní rodiče školu téměř 
rozvrátí. Na scéně se objevuje nová zástupkyně 
ředitele, kterou rodiče podplatí a ta dosáhne toho, že 
dosavadní zástupkyni ředitel propustí. Dojde k malé 
směšné stávce učitelského sboru, ale pomůžou jim 
žáci, kteří si na mobil natočí sexuální hrátky ředitele 
a jeho nové zástupkyně. Žák Pivoňka ovšem zůstává 
a život  ve škole běží. Autor varuje: Pozor! Pivoňků 
bude čím dál víc. A to je i cíl autora.Varovat slušné a 
vzdělané lidi před stupiditou, drzostí a mocí peněz.
Přínosem pro diváka bude jeho uvědomění si, že 
všechno tohle vidí denně kolem sebe, ale nic s tím 
nikdo neudělá.

Předprodej vstupenek je v Turistickém 
informačním středisku Železný Brod.

v hlavních rolích: Trávníček Pavel, 
Veselý Xaver Luboš, Jindrová Petra, 
Kluková Uršula, Kornová Kateřina, 
Tunová Hana, Fialková Monika 

ohádkový příběh z Podkrkonoší, který Vám ukáže, 
že mluviti stříbro a mlčeti zlato. Že slova plná zloby Pmnohé věci pokazí, ale že nakonec dobré srdce zlé 

nástrahy porazí. Pojďte tedy s námi do lesního království 
spravedlivé víly Modrovlásky, která každému rozdává po 
zásluze a učí nás poznávat rozumem a jednat srdcem. 
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Městské divadlo Železný Brod

v úterý 18. ledna 2011 od 19:00 hodin

SBOROVNA  –  komedie
hraje: Agentura Marcus Pavel Trávníček

ve středu 26. ledna 2011 od 10:00 hodin
JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ
autor: Hessová Hana; hraje: HP Praha
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Připravujeme na březen - divadlo

22. března - „Jak Trautenberk dělal 
Krakonošovi ducha“
hraje: divadlo Kompanyje Praha 

22. března - „Postel plná cizinců“
autor Dave Freeman
hraje: divadlo Kompanyje Praha

23. března – „Není drak jako drak“
hraje: Divadélko KUBA 

TURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO 

(v budově muzea, 

vedle České spořitelny)
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Městské divadlo - připravuje

v pondělí 28. února 2011 od 10:00 hodin
O MAZANÉM KAŠPÁRKOVI
hraje: DS Tyl Železný Brod

v sobotu 19. února od 19:00 hodin 
KOČIČÍ HRA, autor Istvan Örkeny
hraje DS Tyl Železný Brod

Turistické informační středisko  
NOVINKY:    

ź pohlednice s motivy skleněných 
betlémů firmy Kortan sklo – bižuterie   

ź kniha „Skleněné betlémy“ napsala 
Alena Kortanová

v sobotu 12. února 2011 od 10:00 hodin
KTERAK SKŘIVÁNEK VÁNEK MUSEL VRZNOUT aneb 
Masopustní pohádka
hraje: divadlo KAPSA Andělská Hora
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MĚSTSKÉ KINO ŽELEZNÝ BROD
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Film o lásce bez lásky, o válce bez války a magii bez 
kouzel. Rok 1914. Plukovník von Haukwitz zahyne     
za záhadných okolností při okultní seanci. Jeho 
snoubenka, herečka Klára Knabelová, při vyšetřování 
zjistí, že tělu byly po smrti odňaty hlava, ruce a srdce. Při hledání odpovědí na tuto záhadu naráží 
na nejbližší plukovníkovu osobu - poručíka Heinricha Rotha a osud je spojí dohromady. Vojenský 
vyšetřovatel Karel Vrana se snaží Kláru přimět ke spolupráci právě proti Rothovi a okultním 
kruhům v armádních řadách.
Hrají: Viktorie Čermáková, Roman Zach, Martin Finger, Ivana Uhlířová, Jiří Schmitzer, Alois 
Švehlík, Oldřich Vlach, Jaroslav Plesl, ad.
České znění * do 12 let nevhodný * 113 minut * 61 Kč

Nikde není bezpečno ….Harry, Ron a Hermiona se vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem 
je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály.  Spoléhat musí jen sami na sebe, 
a to víc než kdy dříve, protože jim už profesoři nemohou pomoci. Dlouho obávaná válka se zlem 

začala, smrtijedi kontrolují ministerstvo kouzel i školu                     
v Bradavicích a terorizují každého, kdo by se jim chtěl postavit. To 
nejcennější, co Voldemort chce, ale stále hledají. Vyvolený se stal 
loveným. Smrtijedi hledají Harryho všude, aby ho podle příkazu 
Voldemorta přivedli živého. Harryho jedinou nadějí je, že najde 
viteály dřív, než Voldemort najde jeho. 
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie 
Coltrane, Helena Bonham Carter, ad. 
České znění * do 10 let nevhodný * 146 minut * 71 Kč

MĚSTSKÉ KINO - připravujeme na únor 2011: Já, padouch
                                                                                Tacho
                                                                                 Rodinka

Úterý 11. ledna – 17:30 hodin
HLAVA – RUCE - SRDCE – historický, ČR, 2010

Úterý 25. ledna – 17:30 hodin
OBČANSKÝ PRŮKAZ – komedie, ČR, 2010

Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Občanský průkaz na motivy  stejnojmenné knihy Petra 
Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Od okamžiku, 
kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout 
vojně a pokoušejí se získat modrou knížku.
Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub Šárka, Anna Geislerová, Martin Myšička, 
Marek Taclík, Kristýna Liška-Boková, Magdalena Sidonová, Jana Šulcová, Jaromír Dulava, Jiří 
Macháček, Václav Kopta, Oldřich Vlach, Matej Landl, Jan Vaši, Jenovéfa Boková, ad. 
České znění * Přístupný * 137 minut * 71 Kč

Čtvrtek 20. ledna – 16:30 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI ČÁST 1 –  rodinný film, USA, 2010
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Městská galerie Vlastimila Rady

Městské muzeum Železný Brod 
národopisná expozice Běliště

NASTALA   NÁM   KOLEDA (výstava)  

• výstava potrvá do 27. února 2011
• Otevírací doba: 
soboty a neděle 9:00 – 12:00,   13:00 – 16:00

„Skleněné betlémy a suchá vazba Laďky Recové“
•  výstava potrvá do 30. ledna 2011
•  otevírací doba: úterý – neděla od 13:00 do 16:00 
Výstava je obohacena dalšími kusy betlémů, které nebylo možné 
spatřit při vernisáži. Nyní  můžete zhlédnout již 61 kusů nových      
i historických skleněných betlémů. Skláři jsou opravdu machři. 
Není co říct, je třeba to vidět. Navíc je výstava doplněna krásným 
aranžmá Laďky Recové. Její dekorace jsou prodejné, proto je na 
této výstavě zajímavé to, že je vlastně každý den jiná, doplněná 
novým zbožím.
Všem občanům, kteří nám betlém na tuto výstavu zapůjčili, velice 
děkujeme! Rovněž děkujeme sklářům a přejeme jim mnoho sil        
a nápadů při jejich práci. 

 Městská galerie a Městské muzeum,
Městský ples,  přednáška

Připravujeme na únor

Městský ples 

se uskuteční

26. února 2011
v železnobrodské sokolovně.

Předprodej vstupenek od 3. 1. 2011 
v Turistickém informačním středisku.

na 2. února 2011 
připravujeme přednášku 
paní Radky Tkáčikové

"Barma - země zlatých pagod"
(zasedací místnost, budova B 

Městského úřadu Železný Brod)

PŘEDNÁŠKA:
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Srdečně zveme na přednášku a besedu s majitelem 
CK Krizek-Reisen Dr. theol. Petrem Křížkem.

„Poutníkem po Svaté zemi“

středa 12. ledna 2011, 18:15 hodin, aula Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném 
Brodě 

S Petrem Křížkem jsme na podzim letošního roku 
absolvovali duchovní cestu po Izraeli, pořádanou 
Českou křesťanskou akademií. A protože jsme byli 
velice spokojeni, chceme se podělit o prožitky               
s posluchači našich přednášek. Jsme rádi, že se nám 
podařilo pana Křížka, i přes jeho zaneprázdněnost, 
získat pro uspořádání této přednášky.

Petr Křížek, * 1970, vyučuje na Katedře teologické etiky a spirituální teologie KTF UK (obor – 
aplikovaná etika, předmět – užitá etika podnikání) a sám podniká v oblasti cestovního ruchu.
Po maturitě v roce 1989 začal studovat na Fakultě stavební ČVUT. Díky změnám, které 
zanedlouho nastaly, přešel studovat do Německa na Studienkolleg der Ludwigs-Maximilians-
Universität München a poté ukončil magisterské studium Katolické teologie na Katolické 
univerzitě Eichstätt – Ingolstadt. Po dalších studiích složil závěrečné doktorské zkoušky na 
Teologické fakultě Katolické univerzity Eichstätt – Ingolstadt a získal akademický titul Dr. theol.

Je šťastně ženatý, otec tří dětí, člen pastorační rady a jinak velmi angažovaný ve své domovské 
farnosti v Praze 4 - Točné. Byl činný jako odborný vědecký pracovník v České křesťanské 
akademii, v letech 1998 – 2000 byl vedoucí projektu „Občanská společnost a katolická církev      
v ČR po roce 1989“.
Těším se na znovuponoření do putování po Izraeli, kterou tak skvěle připravil spolu s p. Petrem 
Havlíčkem, SJ od sv. Salvátora, který nás duchovně doprovázel. Přijďte v hojném počtu, určitě 
nebudete litovat.

Na závěr Vám ještě chci jménem naší místní skupiny ČKA popřát vše dobré do nového 
občanského roku. Budeme rádi, když zůstanete věrnými návštěvníky našich přednášek    
i ostatních akcí, které pořádáme.

Ing. arch. Martin Tomešek

Pozvánka místní skupiny České křesťanské akademie 
Český ráj:   
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České znění         přístupný             140 minut            71 Kč
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Mikulášská besídka 
Akce se účastnilo 74 dospěláků, 11 dětí do věku 3 let a 63 dětí nad 3 roky. Žádné dítě neodešlo bez 
Mikulášské nadílky. Děkujeme všem, kteří ve svém osobním volnu o prvním adventním víkendu 
přišli pomoci s organizací (přípravou a úklidem). Děkujeme všem rodičům i prarodičům,
za účast. Je dobře, že besídka vyhrála nad vánočními nákupy, úklidem ..

Mikulášská zábava
Večerní zábavy se však mnoho lidí neúčastnilo, ale ti co přišli si skvěle zatančili a pobavili se. 
Každý dostal dárek a byla i tombola. Že to v Železném Brodě nežije není pravda, jen se lidé 
nechtějí nebo snad neumějí bavit. Nevím, ale snad už nebudu slyšet větu, že se v Brodě nic neděje. 
Vážení, musíte se kolem sebe dívat a vnímat věci kolem Vás, nesedět a nečekat, co Vám spadne 
do klína. My všichni máme podobné starosti a spoustu práce stejně jako vy, život si máme užívat  
a ne jen ho prožít.

O h l é d n u t í   z a   a k c e m i 

150 let divadelní činnosti v Železném Brodě připomenul  
výstavou ve dnech 16. října - 21. listopadu 2010 v Městské galerii Vlastimila Rady. Jeviště 
železnobrodského divadla ožívalo ale již od začátku března, kdy v rámci oslav připomínali velké 
výročí gratulanti z jiných souborů svými představeními, jimiž přijeli složit hold bohaté 
ochotnické minulosti železnobrodského TYLA. Tak se na scéně Městského divadla vystřídaly na 
jaře soubory z Libice n.C., Turnova, Tatobit a  Slané u Semil. Zajímavý byl i premiérový projekt 1. 
turnovské operní společnosti, který byl uveden mimo zmíněnou jarní přehlídku. Turnovské 
nastudování komické opery V. Blodka V STUDNI bylo na velmi vysoké úrovni a bylo určitou 
časovou paralelou s rokem 1905, kdy na železnobrodské jeviště uvedl tuto operu dámský soubor 
VESNA ze Železného Brodu. 
Činnost železnobrodského Tyla byla široká, jak se výstavou podařilo ukázat. Při vzpomínkovém 
výročí v době oslav soubor pamatoval i na děti. Pohádka O mazaném Kašpárkovi, kterou soubor 
jako premiéru uvedl 4. prosince loňského roku, byla jakousi efektní tečkou za divadelními dárky 
pro soubor, i když svým načasováním uvedení plnila funkci dárku Mikuláše. Pozoruhodné bylo    
i autorství pohádky, která byla tvůrčím dárkem členky souboru A. Matějkové k uvedenému 
výročí.
Souboru přejeme ještě mnoho let naplněných bohatou divadelní činností, která bude rezonovat 
se srdcem diváka.

Josef Nejedlo

železnobrodský divadelní soubor TYL 

Rozsvícení vánočního stomu
V úterý 30. listopadu 2010 v 16:30 hodin proběhlo na náměstí 3. května v Železném Brodě 
slavnostní Rozsvícení vánočního stromu. 
Samotnou akci uvedl nový starosta Železného Brodu pan André Jakubička. Bylo to jeho první 
veřejné vystoupení ve funkci starosty města. 
Poté zazpívaly děti ze železnobrodských mateřských škol, které hrou na hudební nástroje 
doprovodili žáci Základní umělecké školy. Po doznění vánočních koled a písní následovalo 
počítávání, které odstartovalo rozsvícení stromu. A nejenže na náměstí  svítí krásný velký vánoční 
strom, ale i ulice jsou svátečně osvíceny. 
Celou akci doprovázel stánkový prodej. Náměstím už od odpoledních hodin voněl svařák, čaj, 
cukrová vata, trdelník, perníčky a pochoutky z grilu. Malý stánek měl i Dům dětí a mládeže 
Mozaika, kde prodávali výrobky dětí ze dřeva i keramiky, domácí dýňovou marmeládu a perník. 
Touto krásnou akcí tak Železný Brod zahájil adventní čas.                 

Matěásková Jana
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 BLAHOPŘEJEME  JUBILANTŮM

Jiří Šrejma
Vlasta Hušková
Eva Burianová
Anna Hádková
Eva Finkeová
Hana Soukupová
Otakar Skrbek
Jiří Kujan
Hana Bartošová
Hana Jislová
Věra Buriánková
František Pavlata
Zdenka Hozdová
Miroslav Urban
Eva Holcová
Josef Rydval
Elena Gabajová
Soňa Hornová
Eva Beranová
Eva Brodská
Věra Holmanová
Josef Kurfiřt
Zdeněk Cincibus
Milada Munzarová
Božena Novotná

Stanislava Humpálová
Jiří Vajs
Jaroslav Cincibus
Jiřina Dufková
Jiří Šilhán
Alžběta Šilhánová
Oldřich Novotný
Růžena Mužíčková
Eva Koňáková
Božena Krausová
Karel Hujer
Emanuel Mušek
Jaroslav Korda

 

V měsíci prosinci 2010 oslavili významné životní jubileum
 tito naši občané:

Všem jubilantům blahopřejeme 
a do dalších let přejeme hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

Pokud oslavíte narozeniny v měsíci lednu a nepřejete si být 
zveřejněni v únorovém vydání Železnobrodského zpravodaje, 
můžete  zavolat do redakce na tel.č.: 483 333 925, 
mobil: 602 716 133 nebo napsat na: e-mail 
a.malafarinova@zelbrod.cz, a to nejpozději do 10. ledna 2011.
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Haruki Murakami: Po otřesech
Roku 1995 postihla Japonsko dvojí katastrofa –        
v lednu zemětřesení v Kóbe a o dva měsíce později  
sarinový útok v tokijském metru. Povídky tohoto 
souboru se odehrávají  právě v čase mezi  těmito 
událostmi a řeší stejná  existenciální témata jako 
Murakamiho slavné romány.

Lars Kepler: Hypnotizér
Psychiatr Erik Maria Bark je uznávaný odborník      
na léčbu traumat pomocí hypnózy. Jedné noci je 
policií požádán o spolupráci v případu malého 
chlapce, který je v bezvědomí v kritickém stavu. Erik 
zprvu žádost odmítá, protože nechce otvírat svá 
vlastní traumata z minulosti. Když se posléze nechá 
přesvědčit, události nabírají nečekaný spád               
a ohrožen je i život jeho syna.

Hala Jaber: Létající koberec v Bagdádu
Děj působivého autobiografického románu se odehrává ve válkou rozvráceném Iráku krátce po 
spojenecké invazi v roce 2003. Autorkou je dopisovatelka britských novin libanonského 
původu. Je přesvědčena, že i uprostřed válečných událostí si dokáže udržet profesionalitu           
a věcně objektivní přístup, pak je ale silně zasažena osudem dvou malých sester, které ztratily 
celou rodinu během spojeneckého bombardování Bagdádu.

Vlastimil Vondruška: Apage Satanas!
Přítelkyni Ludmily z Vartemberka trápí podivné sny o démonovi, který se jí zmocňuje. Její otec 
povolá exorcistu, ale Ludmila je přesvědčena, že Anna není blázen a zjišťuje, že podobné zážitky 
mají i jiné urozené dívky v okolí Bezdězu. Naštěstí se právě vrací domů její manžel Oldřich         
z Chlumu a ujímá se vyšetřování podivného případu.

Lubomír Smatana: Jánošíci s těžkou hlavou
Autor zúročuje ve své knize úvah a postřehů čtyřletou zkušenost z reportérské práce                 
na Slovensku. Vykresluje zde Slovensko v nečekaných souvislostech, jde na dřeň, nešetří  ironií, 
přestože sám je rodilý Slovák, a přináší ucelené čtivé informace proložené osobními zážitky, 
umožňující čtenářům lépe pochopit mentalitu našich východních sousedů.

Vladimíra Jakouběová: Krajinou domova
Publikace je příspěvkem k historii lidového stavitelství v Pojizeří. Podnětem k jejímu vydání 
byla stejnojmenná výstava realizovaná Muzeem Českého ráje v Turnově v roce 2004, 
vycházející především ze studia archivních fotografií, které jsou vzácným dokladem podoby 
vesnic a jednotlivých objektů na konci  19. a počátku 20. století.

Alena Kortanová: Skleněné betlémy: výstava v Železném Brodě 2009/2010
Kniha zachycující první výstavu železnobrodských skleněných betlémů na přelomu let 

2009/2010 přináší popisy a fotografie jednotlivých betlémů a medailóny jejich tvůrců.

Z novinek v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
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E. K. O.  ŠKOLA SE PŘEDSTAVUJE

Ačkoliv naši školu znáte již od roku 1982, rádi bychom 
Vám představili naše aktivity.  Věřím, že zjistíte, kolik se 
za těch téměř třicet let změnilo věcí.
Náš vzdělávací program E.K.O. škola staví na třech 
základních pilířích:
„E“ jako environmentální: Péče o životní prostředí          
a trvale udržitelný rozvoj patří k našemu každodennímu 
životu. Samozřejmostí je třídění odpadu v celé škole        
a tematicky zaměřené exkurze. Na 2. stupni vyučujeme 
předmět ekologická výchova, účastníme se soutěží  a ucházíme se o prestižní mezinárodní titul 
Ekoškola.

„K“ jako kreativní: Kreativní jsou nejen naši žáci, ale i učitelé. Pedagogický sbor školy          
se intenzivně vzdělává v používání moderních metod aktivního učení tak, aby výuka byla pro 
žáky zajímavá a přínosná. 

„O“ jako otevřená: Velký důraz klademe na otevřené a bezpečné klima. Rodiče i žáky chápeme 
jako partnery a snažíme se vybudovat takovou školu, která bude kvalitní a vyhledávanou 
službou. 
Mnohé z našich akcí (Velikonoční jarmareček, Předvánoční ekoodpoledne, Školička, Cesta 
lesem pohádek, …) se staly tradicí a nás těší setkávat se s dětmi i rodiči mimo běžné školní 
vyučování. 
NABÍZÍME:
· Rodinnou školu s pohodovou atmosférou a vstřícným postojem.
· Individuální přístup k dětem umožněný nízkým počtem žáků ve třídě.
· Anglický jazyk formou kroužku již od 1.třídy, výuku počítačů na 1. i 2.stupni.  
· Kvalifikovaný pedagogický sbor – aktivní učitele, které jejich práce baví.
· Celoškolní program zaměřený na cílené budování pozitivního klimatu ve třídách.
· Široké spektrum nabídky nepovinných a volitelných předmětů.

Pro více informací o škole navštivte naše webové stránky 

             Hana Gregarová, zástupkyně ředitele

http://www.zspelechovska.cz , 
případně volejte na mob.: 602 182 776

Základní škola Železný Brod, PELECHOVSKÁ

Rodiče budoucích prvňáčků, ale i všechny ostatní zájemce zveme do naší školy  

na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V SOBOTU 8. ledna 2011 od 9:00 do 12:00 hodin

  9:00 - 10:00 prezentace činnosti školy, prohlídka školy
10:00 - 11:00 ukázkové hodiny ve vybraných třídách
11:00 - 12:00 diskuze s vedením školy, prohlídka školy
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Základní škola Železný Brod, ŠKOLNÍ

Předvánoční výlet 
V sobotu 4. prosince se ráno sešlo třicet žáků ZŠ Pelechovská, aby 
společně prožili předvánoční den. První zastávka byla v Lysé nad 
Labem, kde jsme navštívili peklo, děti mohly soutěžit s čertem               
a nakoupit drobné dárky. Potom jsme si  prohlédli v Kersku ateliér 
Kuba. Hlavním  cílem výletu byla v Praze Betlémská kaple, kde je 
vystavena spousta betlémů. Prošli jsme Staroměstské a Václavské 
náměstí, prohlédli stánky a ochutnali dobroty. Večer všichni 
dorazili spokojeni domů. 

Hana Týblová, vychovatelka školní družiny 

Předvánoční ekoodpoledne
Milou tradicí naší školy se stalo setkávání s dětmi a jejich rodinami v předvánočním čase. I letos 
jsme tuto příležitost nevynechali a zorganizovali Předvánoční ekoodpoledne. V úvodu              
se předvedli naši nejmladší žáci, s nimiž paní učitelka Kuželová nacvičila kouzelné představení. 
Již ve správné vánoční náladě jsme se po besídce přesunuli ke tvořivým dílnám a jarmarečku. 

Každý se mohl rozhodnout, zda si chce vyrobit 
veselého andílka, svíčku ze včelího vosku, sladkou 
polevou nazdobit perníček nebo jen tak posedět      
v kavárně nad hrnkem něčeho dobrého. Stánky 
jednotlivých tříd, ve kterých děti za symbolické 
ceny nabízely především vlastnoručně vyrobené 
vánoční dekorace a dárečky, byly v neustálém 
obležení. Žáci si tak vyzkoušeli role obchodníků      
a zúročili dovednosti natrénované v hodinách. 
Ekoodpoledne se vydařilo a my se všichni na chvíli 
zastavili v předvánočním shonu a užili si setkání      
s lidmi,  se kterými máme společný cíl: aby           
se „naše“ děti cítily ve škole dobře.

.                                                                                                   
Hana Gregarová, zást.ředitele

           Základní škola Školní

ve středu 12. ledna 2011

srdečně zveme  všechny prvňáčky a 
jejich rodiče na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Hnídek Aleš, ředitel školy 

Ohlédnutí za akcemi - ZŠ PELECHOVSKÁ
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MĚSTO ŽELEZNÝ BROD VE SPOLUPRÁCI S TJ SOKOL ŽBS ŽELEZNÝ BROD
VYHLAŠUJE PRVNÍ ROČNÍK ANKETY 

SPORTOVEC ŽELEZNOBRODSKA PRO ROK 2010

Všichni občané a sportovní oddíly v Železném Brodě a okolí mohou nominovat své sportovce do 
této ankety. Sportovní komise města vyhodnotí nominace s ohledem na úspěchy jak v domácích, 
tak v mezinárodních soutěžích. Vyhlašují se tyto kategorie:  

Prosíme funkcionáře příslušných oddílů i občany železnobrodska, aby posílali nebo předali své 
návrhy na Turistickém informačním středisku v Železném Brodě nebo elektronicky na email 

Vyplněné anketní lístky s navrženými kandidáty posílejte nejpozději 10. ledna 2011. 
Slavnostní vyhlášení ankety bude probíhat 20. ledna 2011 od 18 hodin v restauraci Sport.

sportovnikomise@zelbrod.cz 
Anketní lístek je ke stažení na internetových stránkách města v sekci Informace pro občany.

S P O R T

Akce roku 2010, které připravila TJ SOKOL Železný Brod a SPORTOVNÍ KLUBY:

Dětská maškarní besídka pro děti - oddíl aerobiku a všestrannosti
Maškarní zábava pro dospěláky - oddíl házené
Jarní soutěž pro děti a dospělé v aerobiku - oddíl aerobiku
Sportovní den při MDD - všechny oddíly TJ a sportovní kluby v Žel.Brodě
Exhibiční utkání staré gardy v házené o jarmarku - oddíl házené
Tábor pro holky a kluky v Radostíně - oddíl aerobiku
Soutěž pro děti a dospělé v aerobiku - oddíl aerobiku (září)
Taneční zábava - oddíl házené
Soutěž wellness týmů pro všechny věkové kategorie - oddíl aerobiku (listopad)
Mikulášská pro děti - oddíl aerobiku a všestrannosti
Mikulášská pro dospěláky - oddíl aerobiku a všestrannosti

TJ SOKOL ŽBS Železný Brod přeje všem sportovním i nesportovním nadšencům                     
v nadcházejícím roce jen to nejlepší, zdraví a alespoň kapku toho sportovního
štěstí v bojích o medaile či postupy v soutěžích. 
Těšíme se na další spolupráci.                                                                                                                                         

                                                                                                                        Jana Boučková

ź kolektiv mládeže
ź kolektiv dospělých
ź jednotlivci mládež                                           
ź jednotlivci dospělí
ź trenér

(v každé kategorii se vyhlásí tři nejlepší)
ź celoživotní přínos sportu 

                    

Za Městskou sokolovnou se připravuje kluziště, které bude 
v provozu vždy, když to dovolí příznivé klimatické podmínky.

NEZAPOMEŇTE  SI  DÁT  NABROUSIT  BRUSLE! 
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3. 1. (pondělí)   Úřední den od 14:00 hodin

5. 1. (středa)    Schůze výboru od 14:00 hodin

10. 1. (pondělí)   SONS – 

12. 1. (středa)   Šlápoty – program bude upřesněn ve vývěsce na tržnici (podle 
počasí)

17. 1. (pondělí)   Klub ručních prací od 14:00 hodin

19. 1. (středa)   Kluby ONKO a DIA od 14:00 hodin, pí Petružálková

24. 1. (pondělí)   Senior klub od 14:00 hodin v klubovně na Poříčí. Nový klub pro 
všechny seniory.

Kurz znakového jazyka po dohodě s lektorem – pí Paldusová.

V pondělí 17. 1. od 14:00 – 16:00 hodin se vybírá záloha 1.000 Kč na pobyt v Itálii –                    
pí Petružálková, klubovna.

Jak jsme již několikrát informovali, pořádáme ozdravný pobyt v Chorvatsku ve dnech            
10.-17. 9. 2011. Cena 5 500 Kč  - v ceně je zahrnuta doprava, ubytování a polopenze. Pobyt je 
zajištěn v příjemném a klidném prostředí na Omišské riviéře.
Přihlásit se může kdokoli, členství v našem sdružení není podmínkou. Žádáme závazné přihlášky 
do 28.  2.  2011 se zálohou 1 000 Kč. Přihlásit se můžete u všech členů výboru.

Upozornění!
Ve středu 2. 2. 2011 se bude konat výroční členská schůze, na které se bude volit nový výbor        
a projednávat plán na rok 2011. Je třeba, abyste se schůze zúčastnili v co největším počtu. 
Začátek ve 14:00 hodin, v budově B Městského úřadu, ve 3. poschodí (použijte výtah). Bude 
vybírán členský poplatek 70 Kč na rok 2011. Občerstvení zajištěno.

Marcela Minářová

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých  - 
zdravotní pomůcky, poradenství, od 14 hodin 
(pí Boudová), Městský úřad, budova B, 3. poschodí 

Sdružení zdravotně postižených

Kontakty:
J. Brynda 720 382 233
M. Paldusová 724 462 219
A. Kletečková 732 939 416
V. Petružálková 721 026 030
L. Havlinová 732 216 870
M. Minářová 480 018 774                         
                                           (pevná linka)                                                   
e-mail:      SZdPZB@seznam.cz
e-mail:  neslysicizb@seznam.cz
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Vzpomínka na uplynulý rok

Rok 2010 byl pro pečovatelskou službu plný událostí. První polovina  byla ve znamení příprav    
na inspekci poskytování sociální služby, která se uskutečnila na začátku června.
Pro personál to bylo období psychicky náročné, protože neúspěch při této kontrole, nařízené       
ze zákona a prováděné inspektory z krajského úřadu, by mohl znamenat i uzavření služby.
Tři dny kontroly byly napjaté, ale na konci bylo konstatování inspektorů, že jsme služba kvalitní, 
přívětivá k uživatelům, pracujeme v souladu se zákonem a klienti jsou s námi spokojeni. Byla      
to pochvala nejen pro vedoucí, ale hlavně pro pečovatelky, které přímo se seniory pracují.             
A pracují dobře.
V období klidu během června jsme opékali uzenky a vyzkoušeli nový zahradní nábytek.
V červenci se začalo s výměnou oken v DPS v Železném Brodě. Přestože dům je relativně nový, 
problémy s okny byly od začátku. Senioři je nemohli zavřít, netěsnily, vypadávala skla.
Po náročných dvou měsících pro obyvatele i personál, byly práce ukončeny. Všichni                    
si oddychli.V domě byl klid od vrtání, ťukání, prachu. Bylo léto, teplo a tak se uklízelo docela 
dobře. Pečovatelky už nemusely pracovat v náhradních prostorách.
V říjnu jsme si konečně vyjeli na pěkný výlet  do Vysokého nad Jizerou a navštívili rozhlednu       
U borovice. Také jsme se zajeli podívat na naše známé seniory do Domova důchodců ve Velkých 
Hamrech.
Konec pohody. Nastupuje nová firma. Elektrikáři. Domem se opět rozléhá vrtání a ťukání.
Výsledkem bude osvětlení podle předpisů, které  zajistí bezpečný pohyb obyvatel po chodbách      
a schodištích. Přibude i nouzové osvětlení a pohybová čidla. Po chodbách už nebude muset chodit 
skupina obyvatel, která byla pro šetření, a zhasínala, a druhá parta, která byla pro bezpečnost při 
chůzi, ta zase rozsvěcela.  Snad se uspokojí všichni.
Ještě nejsou ukončeny práce elektrikářů, přichází topenáři. Kope se přípojka plynu k domu.

Pečovatelská služba Železný Brod

Začíná se s výměnou topení společných prostor, chodeb, v kadeřnictví, na rehabilitaci a ve třech 
dodatečně zřizovaných bytech, kuchyni, jídelně. 
V domě bylo topení elektrické a přesně před rokem, na Štědrý den vypověděl službu kotel na 
vytápění. Dlouho se nemohla najít závada. Představa zimy na svátky. Teplo ale bylo vedoucí, 
novému panu domovníkovi, který ještě ani nestihl řádně nastoupit do práce, a hlavně panu 
Kinskému z Bytového družstva, který sháněl elektrikáře. Těch se tu vystřídalo hodně, než bylo 
topení provizorně  zprovozněno s tím, že ho čeká větší oprava.
Plyn bude sloužit jen na vytápění společných prostor, do bytu seniorů rozveden nebude. V těchto 
zařízeních je to z bezpečnostních důvodů. Také okruhy vytápění budou rozděleny, aby se mohly 
snáze regulovat podle potřebnosti. Jiné nároky na teplo jsou v bytech, na rehabilitaci a jiné na 
chodbách. Uklidní se, doufám, i nálady v domě. Obyvatel je padesát. Jeden chce na chodbě teplo, 
druhý zimu. Každý má své „ důvody“. V rodinném domě jde vše jinak, tady se musí najít 
kompromis pro všechny.
Je prosinec. Ani jsme si nedokázali představit, jak práci pečovatelek tato rekonstrukce 
zasáhne.Táhnou se nové rozvody, vysekávají se díry ve zdech, všude prach, sváření a hrozná 
zima. Naštěstí byty seniorů jsou trochu stranou dění. Je zkomplikován provoz kuchyně, 
rehabilitace, kadeřnictví. Blíží se  čas vánočního posezení seniorů, na které se vždy těšíme. 
Nebude však kde udělat, protože jídelna je vystěhovaná a studená. Vstříc nám vyšel nový pan 
starosta A. Jakubička a umožnil  mikulášské posezení seniorů pečovatelské služby uskutečnit v 
prostorách nové zasedací místnosti na MÚ. Krásné prostory, dostatek místa, teplo, hudební 
doprovod, výborné občerstvení pečovatelek a dobrovolníků, tombola, návštěva pana starosty, 
velká návštěvnost seniorů z obou pečovatelských domů.
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Poděkovat za zdařilou akci musíme sponzorům: panu J. Novotnému, který nám seniory svážel,
za každoroční finanční dar panu J. Havlíčkovi z Jirkova, drogerii U Anděla, manželům 
Priadkovým, železářství Buriánkových, paní Olince z Bonanzy, Skleněné bižuterii a.s. 
Poděkování zaslouží i hudební trio - pan Hádek, Poloprudský a Vrbas, kteří měli u posluchačů 
ohlas.  Dík patří všem pečovatelkám, které s přípravou občerstvení a prostor měly moc práce.
Radost nám za to udělá pohled na zpívající, někdy i tančící seniory, kteří zapomenou na svá 
každodenní trápení a bolesti a jsou spokojeni. Domů jsme šli v pozdních hodinách.
Pane starosto, příští rok by zase chtěli přijít!
Je konec roku, čas bilancování. Pro pečovatelskou službu, zvláště pro DPS v Železném Brodě 
období velkých událostí a změn, náročných pro obyvatele a hodně pro personál. Úpravy, které zde 
ještě probíhají, jsou náročné i finančně. Dík proto patří bývalému zastupitelstvu města, panu 
starostovi Mgr. Horáčkovi, panu Rezlerovi, panu J. Horáčkovi z BD, kteří rekonstrukci umožnili 
uvolněním financí a pečovatelské službě, tedy našim seniorům, vycházeli vstříc.
Rádi jsme i za dokončovaný chodník na nábřeží Obránců míru, díky kterému je chůze do města 
bezpečnější.
Při poděkování nesmím zapomenout na pracovníky MÚ, s kterými při své práci přicházíme 
častěji do kontaktu. Jsou to především pracovnice sociálního odboru. Dobře se nám 
spolupracovalo s paní Horákovou, která již odešla. Dobré nápady a elán do práce přinesla nová 
vedoucí sociálního odboru,  paní E. Sasková. Velmi naší službě letos pomohla při řešení 
některých  složitých situací klientů. Usměvavé a ochotné jsou i ostatní pracovnice odboru, které 
našim seniorům radí a pomáhají. S ochotou se vždy setkáme při vyřizování občanských průkazů, 
na odboru dopravy i jinde. My si na aroganci pracovníků MÚ stěžovat nemůžeme.

Po volbách došlo k výměně ve vedení města. S minulým se nám spolupracovalo dobře, ale           
po prvních setkáních s novým panem starostou A. Jakubičkou a místostarostou  ing. Loumou             
si myslíme, že i u nich můžeme najít podporu pro naši práci, pro práci se seniory.
I kdybych už na ostatní zapomněla, na závěr musím poděkovat za náročnou, finančně 
nedoceněnou práci  „ mým“ pečovatelkám a pečovateli. Současným i minulým. Myslím si,        
že se o uživatele pečovatelské služby, jak se říká našim seniorům , starají velmi dobře.                  
A to i v tak těžkých podmínkách pro práci, jaké byly v roce 2010 v DPS v Železném Brodě.
Ačkoli v DPS Bzí byl letos relativní klid, práce pečovatelky nebyla také jednoduchá.
Vyjmenovávat jednotlivě pečovatelky nebudu, všichni je znáte a všem stejně vzkazuji: 
Děkuji,   že se mi s vámi dobře pracuje!

Jitka Havlíková
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JARNÍ  PRÁZDNINY  NA  
HORÁCH       

ODJEZD:  pondělí 21. 2. 2011    

NÁVRAT:  pátek 25. 2. 2011

Ubytování:  Sklenaříce, zařízení TJ Sklenařice 
                     domácí strava 5x denně, pitný režim

Program:  lyžování na sjezdových tratích ve Sklenařícich a Vysokém nad 
      Jizerou - Šachty 

                  vycházky po okolí, hry, soutěže,
                  vhodné jak pro pokročilé lyžaře, tak začátečníky – lyžařská školička

DDM    ŽELEZNÝ  BRODMOZAIKA
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Výtvárný obor ZUŠ v Železném Brodě přijímá žáky 
věkového rozmezí 6 -15 roků na druhé pololetí šk. r. 2010 - 2011
Náplň výuky: 
kresba, malba, grafika, modelování, keramika.
Příprava k talentovým přijímacím zkouškám.
Bližší info. na tel. 602 288 665 - Jan Šimek

VEČERNÍ KRESLENÍ PRO DOSPĚLÉ na ZUŠ.
Studijní kresba podle předlohy - modelu.
Základy perspektivy, kompozice, anatomie atd.
Zájemci od 15 do xx let volejte na tel.: 602 288 665
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INZERCE v Železnobrodském zpravodaji 
                            a Informačním servisu 

Podmínky inzerce: platné od 1. září 2008

Železnobrodský zpravodaj

Základní cena černobílé inzerce u prvního uvedení inzerátu:

inzerce o rozměrech 4,3 x  6 cm    400 Kč
inzerce o rozměrech 9 x 6 cm    600 Kč
inzerce o rozměrech 9 x 12,4 cm 1 200 Kč
inzerce o rozměrech 18,4 x 12,4 cm – pouze na výšku 2 000 Kč

        Informační servis

příjem pouze 4 ks inzerátů (černobílé provedení) 

1 ks inzerce velikosti 4,2 x 8,3 cm 700 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH. 

V ceně inzerátu je zahrnuto grafické zpracování (při dodání zpracovaného inzerátu 
se sleva neposkytuje).

Sleva od prvního opakování inzerátu  v kalendářním roce 5 % 
(platí pro Železnobrodský zpravodaj i Informační servis)

Pro opakovanou inzerci  - platba předem.

Zpoplatnění ostatních (řádkových) příspěvků do 
Železnobrodského zpravodaje:

1 řádek textu 10 Kč
1 obrázek velikosti 4,3 x 6 cm 25 Kč
1 obrázek velikosti    9 x 6 cm 50 Kč
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