
1/23
Železnobrodský zpravodaj
1/23
Železnobrodský zpravodaj



Městský
sklářský
ples
Pátek 20. 1. 2023 
od 20 hodin
Sokolovna Železný Brod

BOHATÁ SKLÁŘSKÁ TOMBOLA

HRAJE KAPELA SKY WAY Z JABLONCE N. N.

Program
 taneční škola Ilma Turnov s ukázkou latinskoamerických 

 a standardních tanců
 možnost focení v mobilním fotoateliéru ze Smržovky

Vstupenky jsou v prodeji na TIC ŽB za 150 Kč/pár a 95 Kč/osoba.



obsah

Pověřená řízením redakce: Alena Matějková
Facebook: IKS Železný Brod
Redakční rada: 
Eva Vozková, PaedDr. Milada Motlíková, MgA. Martin Hlubuček
Jazyková redakce: redakční rada
autor titulní kresby: Štěpán Flekna
Kontaktní e-mail pro zasílání příspěvků: zpravodaj@zelbrod.cz
Uzávěrka únorového čísla: 10. 1. 2023 do 12 hodin
Vydává Město Železný brod nákladem 2 800 ks
náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, www.zeleznybrod.cz
IČ: 00262633, registrace: MK ČR E 10450
Tisk a DTP: Květoslav Zaplatílek – polygrafická výroba, Vesec
sazba: Hana Srbová

úvodní slovo ...............................................................................................2
radnICe InForMUje ....................................................................................3
odbor vnitřních věcí ......................................................................................7
odbor finanční ...............................................................................................9
odbor sociálních věcí ...................................................................................11
odbor životního prostředí ............................................................................13
sbor pro občanské záležitosti (spoz) ...........................................................15
Městská policie v Železném brodě ................................................................15
InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod ...............................16
MĚsTskÉ dIvadlo Železný brod ..............................................................17
MĚsTskÁ GalerIe vlasTIMIla radY Železný brod ................................18
kC kIno Železný brod ...............................................................................19
MUzea v ŽeleznÉM brodĚ .........................................................................23
Městské muzeum Železný brod .....................................................................23
Muzeum a galerie detesk Železný brod .........................................................25
Muzeum socialistických vozů Železný brod...................................................25
Minimuzeum skleněných betlémů Železný brod ...........................................26
MĚsTskÁ knIHovna Železný brod ..........................................................26
ze ŠkolskýCH zaŘízení .............................................................................27
zŠ Školní Železný brod .................................................................................27
zŠ pelechovská Železný brod ........................................................................28
základní umělecká škola Železný brod .........................................................30
střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný brod ...........................30
Církevní orGanIzaCe ...............................................................................33
Římskokatolická farnost děkanství Železný brod .........................................33
akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí .........................................................34
zo Českého zahrádkářského svazu jirkov  ....................................................34
divadelní spolek Tyl Železný brod ................................................................34
MY Gospel Železný brod ..............................................................................34
spolek zdravotně postižených Železnobrodska .............................................34
rodinné centrum andílek Železný brod .......................................................35
skautské středisko údolí Železný brod .........................................................36
sporT ..........................................................................................................36
Fotbalový klub Železný brod ........................................................................36
T. j. sokol Huntířov ....................................................................................... 37
osTaTní .......................................................................................................37
InzerCe .......................................................................................................40

Městský
sklářský
ples
Pátek 20. 1. 2023 
od 20 hodin
Sokolovna Železný Brod

BOHATÁ SKLÁŘSKÁ TOMBOLA

HRAJE KAPELA SKY WAY Z JABLONCE N. N.

Program
 taneční škola Ilma Turnov s ukázkou latinskoamerických 

 a standardních tanců
 možnost focení v mobilním fotoateliéru ze Smržovky

Vstupenky jsou v prodeji na TIC ŽB za 150 Kč/pár a 95 Kč/osoba.
1



úvodní slovo

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

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
 pomalu nám nastává nový rok 2023. Jako obvykle s otázkou, co dalšího nám  
v osobních životech nebo celé společnosti přinese. Každoročně si lidé v očekávání 
především toho dobrého přejí hlavně zdraví, štěstí, pohodu a pár přátel. 
 Zdaleka nejcennější je přání pevného zdraví. Různých nemocí je kolem nás 
víc než dost, doufejme, že se nám už vyhnou pandemie typu Covid. Bohužel  
v souvislosti s narůstajícími negativními zprávami jsou na vzestupu nemoci 
duševní. Přejme si tedy v nadcházejícím roce co nejvíce fyzické i psychické 
odolnosti, v našem městě fungující lékařská zařízení, pečovatelské a jiné sociální 
služby. Pokud už se u někoho jakákoliv nemoc objeví, ať se mu uleví a má dostatek 
odborné péče stejně jako dostupných léků. Tajným přáním pak je, aby se v Brodě 
objevil někdo z lékařek či lékařů, kteří by chtěli poskytovat své služby v oborech, 
které našim obyvatelům chybí nebo jsou kapacitně nedostatečné. 
 Jestliže budeme uvažovat o štěstí v roce 2023, tak naše představy mohou mít různé 
podoby, záleží na samotném člověku a jeho prioritách. Určitě ale všichni budeme 
mít za štěstí to, pokud se nám i nadále vyhne jakýkoliv válečný konflikt. Je potřeba 
si uvědomit, že takovéto štěstí nemají lidé žijící jen pár set kilometrů od naší země. 
Štěstím bude i to, pokud v příštím roce začnou převažovat rozumné názory nad 
mnohdy velmi idealistickými, tedy těmi, které jsou nám někdy vnucovány ze 
strany některých institucí ovlivňujících život v Evropě.
 Představa pohody v nadcházejícím roce je rovněž pro každého z nás jiná. 
Všeobecně nesmíme podléhat tak trochu narůstající skepsi a stresu. Přejme si, 
aby každý z nás našel ve svém životě něco pozitivního a k tomu bude upínat své 
myšlenky nebo své jednání. Budeme se v rámci možností snažit, aby k oné pohodě 
každého obyvatele Brodu alespoň částečně přispíval i pocit, že je spokojeným 
občanem našeho města. Za tím účelem se buduje, opravuje, řeší podněty občanů 
nebo železnobrodských spolků a organizací. Samozřejmě vše s nějakým finančním 
limitem. Neodmítáme nikoho, kdo slušnou formou a s vědomím, že jeho návrh  
z různých důvodů také nemusí být přijat, se přijde podělit o své nápady, představy 
a myšlenky.
 Přání pár přátel je neméně důležité pro nadcházejících 365 dnů. S opravdovými 
přáteli se těžkosti lépe snášejí, přátelé mohou být pro nás samotné pak dobrou 
inspirací. Kromě přátel si rovněž přejme dobré sousedské vztahy, k nimž se snažme 
sami přispět nemalou měrou. Vzhledem k tomu, že jsme malé město, tak o to více 
je nutno držet co nejvíce pospolitosti též mezi všemi obyvateli Brodu. Vyplatí se 
nám to, zkusme tomu věřit. 
 Dovolte, abychom také my vám, všem obyvatelkám a obyvatelům Železného 
Brodu, srdečně popřáli zdraví, štěstí, pohodu a pár přátel v roce 2023.
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radnICe InForMUje

Usnesení rady města Železný brod z 2. zasedání 
konaného dne 28. 11. 2022 

Usnesení rady města Železný brod z 1. zasedání 
konaného dne 7. 11. 2022 

Rada města Železný brod po projednání 
 schvaluje program 2. schůze RM v předloženém znění a bere na vědomí kontrolu 
plnění usnesení z 1. schůze RM 

Rada města Železný brod po projednání 
 schvaluje program 1. schůze RM v předloženém znění a bere na vědomí kontrolu 
plnění usnesení z 68. schůze RM 
 souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 6/2022/RM 
 pověřuje zastupitele Evu Dvořákovou, PaedDr. Miladu Motlíkovou, Ing. Jana 
Maška a Jiřího Linku k přijímání prohlášení o uzavření manželství
 stanoví oddávací den na pátek od 10 do 14 hodin a úředně určenou místnost  
k uzavření sňatku obřadní síň v budově radnice 
 zřizuje v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tyto komise: kulturně společenskou, 
sportovní, pro vzhled města, hospodářskou a bytovou a stanoví max. počet devět 
členů komisí (mimo bytové), statut komisí bude zpracován do příští schůze RM 
 jmenuje předsedou bytové komise Mgr. Ivana Mališe a členy Miloše Havlíka  
a Věru Brunclíkovou 
 bere na vědomí uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 206/46R/2021 – 
Venkovní areál sportovního centra ETAPA I. – stavební úpravy sportovní plochy 
na víceúčelové hřiště s BaP holding, a. s., IČO 27854591, který upřesňuje finální 
termín realizace díla 
 schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s TS města Železný Brod, s. r. o., 
na asfaltování komunikací v roce 2022, upravená cena díla je 2 231 587 Kč + 21 % 
DPH 
 souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze dne 21. 3. 1994 na pronájem p. č. 1039 
v k. ú. Bzí dohodou k 31. 12. 2022 
 revokuje usnesení RM ze dne 14. 3. 2022, č. 69/58R/2022 a schvaluje zřízení 
věcného břemene na pozemky pč. 45, 589, 579/2 v k. ú. Jirkov ve smyslu budoucí 
oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy 
na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci  
a povinnost budoucí povinné výkon těchto práv strpět, cena věcného břemene je 
ve výši 13 220 Kč + sazba DPH a schvaluje uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce, a. s., 
IČO 24729035 
 souhlasí s přihlášením osob k trvalému pobytu v Železném Brodě na adresy:  
1) Jiráskovo nábřeží 714 a 2) Na Vápence 769 
 schvaluje přidělení bytu č. 14 v DPS Bzí 

3



radnICe InForMUje

 souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 7/2022/RM 
 schvaluje s účinností od 1. 12. 2022 celkový rozsah pracovních úvazků 
zaměstnanců zařazených do organizační složky Sportovní centrum Železný Brod 
ve výši 3,8 
 schvaluje Statut a jednací řád komisí RM Železný Brod 
 schvaluje poskytnutí dotace ve výši 37 500 Kč Ochranovskému sboru při ČCE  
v Železném Brodě, IČO 70229601 na II. etapu renovace topného systému v budově 
„Kaple Jednoty bratrské“ a schvaluje uzavření předložené smlouvy 
 schvaluje Komunitní plán sociálních služeb Železnobrodska na období  
2018–2023 – Akční plán na rok 2023 
 bere na vědomí přerušení provozu všech MŠ Železný Brod v době vánočních 
svátků od 23. 12. 2022 do 1. 1. 2023 vč. 
 schvaluje odměny ředitelům škol a školského zařízení zřizovaných městem 
Železný Brod
 schvaluje předfinancování a spolufinancování projektu „Inovace v ZŠ Školní“,  
v případě přiznání dotace na tento projekt 
 souhlasí s podáním žádosti o přidělení finančních prostředků z OP Jan Amos 
Komenský na realizaci zjednodušených projektů v rámci Výzvy č. 022-22-002 
Šablony OP JAK ZUŠ 
 schvaluje výsledky veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním režimu na 
dodávku ZŠ – Vybavení k výuce a schvaluje uzavření sml. s Učebnice Vaníček, s. r. o.,  
IČO 29312302 za cenu 446 370,25 Kč bez DPH
 schvaluje uzavření licenční smlouvy o poskytnutí licence k užívání Programového 
vybavení a Datových souborů ÚRS a poskytnutí dalších služeb s ÚRS CZ a. s.,  
IČO 47115645 
 schvaluje uzavření smlouvy na výměnu světelných zdrojů v MěÚ Železný Brod 
„B“ s Elektroprofit CZ, s. r. o., IČO 27339220, za cenu 196 598,35 Kč bez DPH ,
 schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Hasičská 
zbrojnice Hr. Horka – snížení energetické náročnosti“ a schvaluje uzavření smlouvy 
s L&P stavební, s. r. o., IČO 63906236 za cenu 3 396 465,60 Kč bez DPH 
 bere na vědomí „Petici za zvýšení bezpečnosti chodců a jezdců“ 
 schvaluje ceník Sportovního centra Železný Brod v předloženém znění s platností 
od 1. 12. 2022 
 schvaluje změnu platebního výměru ředitelky Městského muzea v Železném 
Brodě, příspěvková organizace
 schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi – Líšný, Držkov, Loužnice  
a Jílové u Držkova o výkonu přenesené působnosti do 31. 12. 2026: na úseku řízení 
o přestupcích, s tím, že cena za každé započaté řízení je 3 000 Kč a na úseku agendy 
rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, s tím, že cena za každé 
započaté řízení je 2 000 Kč a na zabezpečení provádění zápisů údajů do ISÚI adres 
a nemovitostí podle zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, s tím, že cena za 
každý zápis je 200 Kč 
 schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 206/46R/2021 – Venkovní areál 
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sportovního centra ETAPA I. – stavební úpravy sportovní plochy na víceúčelové 
hřiště s BaP Holding, a. s., IČO 27854591, který upřesňuje konečnou cenu díla 
 schvaluje SDH Jirkov, IČO 64668011 pronájem prostoru Jirkov 75 pro Florbalový 
turnaj 3. 12. 2022 za cenu 700 Kč (osvobozeno od DPH) a bere na vědomí zprávu  
z jednání bytové komise dne 21. 11. 2022 
 schvaluje přidělení bytů v Železném Brodě: 1) č. 28 o vel. 3+1, Vaněčkova 407, 
nájemné 92 Kč/m2, 2) č. 31 o vel. 3+1, Jiráskovo nábřeží 717, nájemné 92 Kč/m2, 
3) č. 40 o vel. 2+1, Vaněčkova 407, nájemné 86 Kč/m2, 4) č. 7 o vel. 1+1, Jiráskovo 
nábřeží 717, nájemné 49 Kč/m2, 5) č. 13 o vel. 1+1, Na Vápence 770, nájemné 50 Kč/m2

 schvaluje přidělení náhradního bytu na Obránců míru 580/7 v Žel. Brodě, 
nájemní smlouva bude na zkušební dobu tří měsíců za stávající nájemné 

Zasedání Rady města Železný brod se v I. polovině roku uskuteční ve dnech  
9. a 30. 1., 20. 2., 13. 3., 3. a 17. 4., 9. a 29. 5. a 19. 6. vždy ve 14 hodin.

Usnesení zastupitelstva města Železný brod z 2. zasedání 
konaného dne 5. 12. 2022  
Zastupitelstvo města Železný brod po projednání 
 bere na vědomí složení slibu členů ZM dle § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, panem Jiřím Novotným a Ing. Jiřím 
Novotným 
 schvaluje program 2. zasedání ZM Železný Brod v předloženém znění a bere na 
vědomí kontrolu plnění usnesení z 1. zasedání ZM 
 určuje ověřovatelkami 2. zasedání ZM paní Evu Dvořákovou a PaedDr. Miladu 
Motlíkovou 
 volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zákona o obcích: 
1) členy finančního výboru Jiřího Šťastného a Ing. Petra Mikšovského, Ph.D. a volí 
a 2) členem kontrolního výboru pana Jana Tempela 
 určuje členem ZM, který se bude podílet na pořizování územně plánovací 
dokumentace pro město dle zákona 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Ivana Mališe 
 deleguje starostu Mgr. Františka Lufinku k zastupování Města Železný Brod na 
všech valných hromadách SVS, a. s., IČO 490 99 469 a SKS, s. r. o., IČO 62738542, 
starostu města může na valných hromadách zastupovat místostarosta Mgr. Ivan 
Mališ 
 stanoví v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že od  
5. 12. 2022 bude neuvolněným členům zastupitelstva města poskytována měsíční 
odměna: 1) 1 800 Kč za výkon funkce člena ZM, 2) 6 700 Kč za výkon funkce člena 
RM, 3) 2 000 Kč za výkon funkce předsedy výboru, 4) 1 500 Kč za výkon funkce člena 
výboru, 5) 1 000 Kč za výkon funkce předsedy komise rady, 6) 1 500 Kč za výkon 
funkce předsedy komise SPOD a 7) 1 000 Kč za výkon funkce člena komise SPOD  
a stanoví v souladu s § 74 odst. 2 zákona o obcích, že při souběhu výkonu několika 
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radnICe InForMUje

funkcí se odměna neuvolněnému členu ZM poskytne až do výše souhrnu odměn za 
tři různé funkce s nejvyšší schválenou odměnou; do tohoto souhrnu lze zahrnout 
pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru ZM 
obce, předsedy nebo člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního 
orgánu obce a stanoví v případě nového člena ZM obce (nástupu náhradníka na 
uvolněný mandát) bude odměna poskytována ode dne složení slibu, v případě 
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode 
dne zvolení do příslušné funkce a schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona 
o obcích, že od 5. 12. 2022 bude osobám, které nejsou členy ZM, poskytována 
měsíční odměna: 1) 1 500 Kč za výkon funkce člena výboru, 2) 1 000 Kč za výkon 
funkce předsedy komise rady, 3) 1 500 Kč za výkon funkce předsedy komise SPOD  
a 4) 1 000 Kč za výkon funkce člena komise SPOD a stanoví, že neuvolněnému 
členovi ZM obce, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu 
vstupují do manželství, se měsíční odměna zvyšuje o 500 Kč za každé přijetí 
projevu vůle snoubenců (svatební obřad), maximálně však o 2 000 Kč a souhlasí  
s provedením rozpočtového opatření č. 5/2022/ZM 
 schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 414 Kč Římskokatolické farnosti  
děkanství Železný Brod, IČO 43256848 na restaurování bočního oltáře Panny 
Marie v kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodě II. etapa a schvaluje uzavření 
smlouvy na výše uvedené mezi dotčenými
 schvaluje místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 
680 Kč na poplatníka za kalendářní rok a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku  
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2023, které upravuje dočasný 
systém hospodaření s rozpočtovými prostředky v případech, kdy do začátku 
rozpočtovaného roku není schválen rozpočet města 
 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. 01/2022-36210/VB/Huk s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, za účelem 
zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek parc. č. 3231/1 v k. ú. Železný 
Brod ve smyslu umístění stavby a její provozování, vstupovat a vjíždět na pozemek  
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozování inženýrské 
sítě – vedení
 schvaluje dotaci 188 477 Kč FK Železný Brod, z. s., IČO 60253606 na dofinancování 
projektu modernizace tribuny a zábradlí a uzavření smlouvy na výše uvedené mezi 
dotčenými

Zasedání Zastupitelstva města Železný brod se v I. polovině roku uskuteční  
v pondělí 6. 2., 20. 3., 24. 4. a 5. 6. vždy od 16.30 hodin.
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Dle rozhodnutí předsedy Senátu parlamentu ČR č. 207/2022 Sb., o vyhlášení volby 
prezidenta republiky ze dne 27. 6. 2022, se volba prezidenta republiky uskuteční 
v pátek 13. 1. 2023 v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 14. 1. 2023 v době od 8 do 
14 hodin. Případné II. kolo volby prezidenta republiky se pak bude konat v pátek 
27. 1. 2023 v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 28. 1. 2023 v době od 8 do 14 hodin.  
 Aktivní volební právo (právo volit) při volbě prezidenta má státní občan ČR, který 
alespoň druhý den volby prezidenta, tj. sobota 14. 1. 2023, dosáhne věku nejméně 
18 let; ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan ČR, který alespoň druhý 
den konání druhého kola volby prezidenta, tj. sobota 28. 1. 2023, dosáhne věku 
nejméně 18 let.
 Překážkou ve výkonu volebního práva při volbě prezidenta (tedy nemožnost 
volit) je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu 
nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

 odbor vnitřních věcí

MěÚ Železný brod má pro volbu prezidenta republiky zřízeno devět volebních 
okrsků, a to následovně:
 volební okrsek č. 1 – radnice (budova A) MěÚ Železný Brod, náměstí 3. května 1, 
Železný Brod pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Malé 
náměstí; náměstí 3. května; ul. Betlémská; Družstevní; Františka Balatky a č. e. 
27; Hluboká; Horecká; Husova; Jirchářská; Křížová; Na Stráni a č. e. 92; nábřeží 
Obránců míru a č. e. 10 a č. p. 229, 826, 827; Školní; V Trávníkách a č. p. 177; 
Zahradnická; Železná a č. p. 82; Běliště – č. p. 57, 185; Na Mýtě – č. p. 290; Nad 
Skalkou – č. p. 36, 573, 828, 891; U Valchy – č. p. 31 32, 67, 178; Záskalí – č. e. 95, 115 
a č. p. 152, 224, 304, 305, 397; V Šachtách – č. p. 822
 volební okrsek č. 2 – zasedací místnost bytového podniku, Příčná 350, 
Železný Brod pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
ul. Chvalíkovická; Jarní; Průmyslová a č. p. 841, 890, 898, 905; Příčná; Slunečná  
a č. p. 188; Smetanovo zátiší; Stavbařů a č. p. 331; Štefánikova; Těpeřská a č. p. 721; 
U Stavidel; Vaněčkova; Vlastimila Rady; Dvírka – č. e. 1, 17, 18, 19, 34, 35, 36, 46, 
70, 122, 125 a čp. 39, 102, 228, 238, 266, 291, 499, 553, 556; Spořilov – č. p. 572 a 574; 
Vrší – č. e. 87, 108, 127 a č. p. 58, 233, 239, 241, 277, 281, 330, 360, 479, 549, 745, 746, 
781, 786, 788, 837, 848, 861, 863, 917; Záškolí – č. p. 195, 254, 255 
 volební okrsek č. 3 – sokolovna, Masarykova 500, Železný Brod pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Brodecká; Jiráskovo nábřeží; 
Koberovská; Komenského; Masarykova; Pelechovská; Poštovní; Příkrá; Sokolská; 
Svahová; Brodec – č. e. 80 a č. p. 222, 506, 579, 639, 640, 642, 646, 692; dále č. e. 3, 8, 
15, 21, 22, 37, 40, 41, 42, 68, 69, 81, 89, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 
106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 126 a č. p. 107, 116, 
165, 198, 212, 226, 227, 289, 295, 296, 297, 301, 310, 318, 321, 322, 349, 371, 398, 483, 

volba prezidenta Čr
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504, 592, 658, 659, 660, 661, 663, 665, 666, 667, 674, 676, 819, 824, 882, 904, 909, 920 
(tj. místní názvy Hona, Hamerčice, Kopanina, Mundálov, Pod Hrobkou, Popluž, 
Propastný, Poušť, Rovně, Skalička, Štípek, Závodí)   
 volební okrsek č. 4 – knihovna, Jiráskovo nábřeží 737, Železný Brod pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Na Vápence; Nádražní  
a č. p. 918; Pelechov a č. e. 2
 volební okrsek č. 5 – sokolovna, Hrubá Horka 55, Železný Brod pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Hrubá Horka; Malá Horka
 volební okrsek č. 6 – budova bývalého občanského výboru, Horská Kamenice 
74, Železný Brod pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
Horská Kamenice
 volební okrsek č. 7 – hasičská zbrojnice, Jirkov 2, Železný Brod pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Jirkov; Střevelná
 volební okrsek č. 8 – hasičská zbrojnice, Těpeře 68, Železný Brod pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Chlístov; Těpeře 
 volební okrsek č. 9 – DPS, Bzí 82, Železný Brod pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu: Bzí; Splzov; Veselí.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené 
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Upozorňujeme 
proto voliče, aby včas zkontrolovali platnost svých průkazů totožnosti. 
 K zajištění pořádku a důstojného průběhu voleb ve volební místnosti je volič 
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
 Každý volič je povinen odebrat se před hlasováním do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
 Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti  
a chtějí hlasovat, nechť se přihlásí na telefonním čísle 483 333 953 nebo e-mailu 
k.velickova@zelbrod.cz, případně mají možnost nahlásit tuto skutečnost ve dnech 
voleb přímo ve svém volebním okrsku a budou navštíveni členy okrskové volební 
komise s přenosnou volební schránkou. 
 Hlasovací lístky budou občanům města doručeny nejdéle tři dny před dnem 
voleb dle adresy trvalého pobytu, ve dnech voleb budou k dispozici ve volebních 
místnostech. Pro voliče, kteří mají veden trvalý pobyt na adrese MěÚ Železný Brod, 
náměstí 3. května 1, budou hlasovací lístky připraveny k vyzvednutí v kanceláři 
„přestupky a volby“ 2. patro budovy „B“ MěÚ Železný Brod (budova vedle obchodu 
Norma), Kateřina Veličková. V souvislosti s doručováním hlasovacích lístků 
upozorňujeme občany, že pokud nemají řádně označeny příjmením poštovní 
schránky, doručovatelé pak nejsou schopni hlasovací lístky vhodit do příslušné 
poštovní schránky a mají pokyn v takových případech zanechat je na jiném 
vhodném místě, toto se týká hlavně panelových a bytových domů ve městě.
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Ve dnech konání volby prezidenta republiky, tj. 13. 1. 2023 v době od 14 do  
22 hodin a v sobotu 14. 1. 2023 v době od 8 do 14 hodin (v případě druhého kola 
volby prezidenta republiky také v pátek 27. 1. 2023 v době od 14 do 22 hodin  
a v sobotu 28. 1. 2023 v době od 8 do 14 hodin), bude na MěÚ v Železném Brodě 
zřízena stálá služba na tel. č.: 483 333 980, v případě jakýchkoliv dotazů ohledně 
voleb či zařízení přenosné volební schránky se na toto číslo, pouze ve dnech voleb, 
neváhejte obracet. 

Kateřina Veličková, OVV – úsek přestupků a voleb

stálá služba ve dnech konání voleb 

ZM Železný Brod dne 5. 12. 2022 na svém zasedání schválilo výši místního poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 680 Kč na poplatníka za 
kalendářní rok.
Poplatek platí:
1. a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
  b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce
2. spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro 
rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

splatnost poplatku:
· jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářní roku

· ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného 
kalendářního roku
Poplatek lze uhradit:
· bezhotovostním převodem na číslo účtu 2225-0963249319/0800, pod specifickým 
symbolem přiděleným správcem poplatku

· hotově nebo běžnou platební kartou v pokladně MěÚ Železný Brod (přízemí 
budova A, č. dveří 105)

Variabilní symbol pro platbu za osoby s trvalým pobytem je 13371. Variabilní 
symbol pro platbu za vlastníky staveb určených k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je 13372. 
Specifický symbol sdělí správce poplatku na telefonním čísle 483 333 955, e-mail: 
poplatek.odpady@zelbrod.cz.
 Osvobození a úlevy najdete podrobně rozepsané v obecně závazné vyhlášce 
Města Železný Brod, čl. 7. Objednání nové nebo výměnu poškozené popelnice 
vyřizuje odbor životního prostředí na tel. č.: 483 333 924.

Jehličková Iveta, finanční odbor

 odbor finanční

poplatek za odpady

9



radnICe InForMUje

Městský úřad Železný Brod jako správce místního poplatku ze psů (dle zákona  
č. 565/1990 Sb.) informuje o sazbách poplatku ze psů. Poplatek ze psů platí držitel 
psa, kterým je osoba přihlášená nebo se sídlem na území ČR. Poplatník je povinen 
ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy 
se pes stal starším tří měsíců nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. 
Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také změny a zánik své poplatkové povinnosti 
(např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). 
 Psa lze přihlásit i odhlásit na MěÚ v Železném Brodě – budova radnice A, 2. patro, 
finanční odbor. 
sazba poplatku za kalendářní rok činí:
1) pro držitele s místem přihlášení nebo sídlem v bytovém domě se třemi a více 
byty v části města Železný brod:
· za jednoho psa 1 000 Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1 500 Kč 

· za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let nebo poživatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem 
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč a za druhého a každého dalšího 
psa téhož držitele 300 Kč 

2) pro držitele s místem přihlášení nebo sídlem na místě neuvedeném v odst. 1 
v části města Železný brod:
· za jednoho psa 120 Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč

3) pro držitele s místem přihlášení nebo sídlem v částech města bzí, horská 
Kamenice, hrubá horka, Chlístov, Jirkov, Malá horka, Pelechov, splzov, 
střevelná, Těpeře a Veselí:
· za jednoho psa 50 Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100 Kč

Poplatek je možné zaplatit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MěÚ Železný 
Brod nebo bezhotovostně na účet číslo 19-0963249319/0800, variabilní a specifický 
symbol je pro každého poplatníka jiný a lze ho zjistit na tel. č.: 483 333 947.
 Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří 
mu správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky 
nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. 
 Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, 
která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona 
upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, 
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující 
útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis.

Informace pro majitele psů
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Poskytuje služby v kamenném lůžkovém hospici i v domácím prostředí klientů. 
 Najdete u nás péči a podporu v tíživé situaci, jakou závěr života pro všechny 
přináší. Pečujeme o to, aby lidé mohli strávit poslední dny svého života důstojně, 
bez bolestí a mezi svými blízkými. Pečujeme o nemocné a umírající, o jejich 
rodinu, poskytujeme poradenství, podporu blízkých osob během doprovázení 
nemocného i po jeho smrti. 
 Půjčujeme zdravotní pomůcky a pečujeme o seniory v domácnostech. Můžete  
s námi mluvit o umírání, najít radu, pomoc a podporu. Do naší poradny může 

Vážení občané,
 hledáte dostupnou a vyhovující sociální službu pro vás či pro vaše blízké? Ztrácíte 
se v nabídce jednotlivých poskytovatelů? Chcete se dozvědět, jaké jsou možnosti  
v poskytování péče v oblasti sociálních služeb v místě vašeho bydliště? Máme pro 
vás dobrou zprávu. V každém vydání letošního Železnobrodského zpravodaje se 
vám postupně představí jednotlivé organizace poskytující sociální služby v našem 
městě a jeho okolí. 
 Poskytovatelů, kteří na Železnobrodsku působí, je celá řada a zaměřují se na 
různé cílové skupiny, jako např. senioři, zdravotně postižení, rodiny s dětmi, 
lidé ohrožení sociálním vyloučením, osoby užívající návykové látky atd. Každý  
z poskytovatelů vám představí svoji činnost, zaměření a kontaktní informace.
 V případě, že se o oblast sociálních služeb zajímáte již dnes a máte potřebu řešit 
svoji životní situaci či situaci někoho blízkého, neváhejte se v úředních hodinách 
obrátit na Odbor sociálních věcí na MěÚ v Železném Brodě, kancelář č. 200,  
1. patro, budova „B“ MěÚ, Mgr. Krchňavá Anna, tel.: 483 333 968, e-mail: 
a.krchnava@zelbrod.cz.

za Odbor sociálních věcí Bc. Eva Sasková

I. poskytovatel sociální služby: Hospic sv. zdislavy v liberci 

splatnost poplatku: 
· nečiní-li více než 400 Kč ročně je nejpozději do 31. března příslušného 
kalendářního roku

· činí-li 401 Kč a více ročně je splatný ve dvou stejných splátkách (do 31. března  
a 30. září) příslušného kalendářního roku

· poplatek lze zaplatit i jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku
Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními 
předpisy. 
 Zároveň informujeme držitele psů, že sáčky na psí exkrementy si mohou 
vyzvednout na pokladně MěÚ Železný Brod (přízemí budovy radnice).

Petra Hermanová, finanční odbor

 odbor sociálních věcí

11



radnICe InForMUje

zavolat kdokoli, kdo potřebuje poradit, jak pečovat o dlouhodobě nemocné. 
Nemusíte na to být sami.
 Většina z nás chce zemřít doma v kruhu svých blízkých, ve své posteli, obklopeni 
vším, co měli rádi. Hospic sv. Zdislavy poskytuje podporu všem, kteří to doma 
chtějí zvládnout službami domácího hospice. V péči domácího hospice zůstává 
pacient doma se svými blízkými. Zdravotní sestry a lékaři domácího hospice jsou  
k dispozici 24 hodin denně 365 dní v roce. Pravidelně jezdí ke klientům přímo 
domů, starají se o ně, jak je potřeba. Nastavují optimální léčbu bolesti, vysvětlují 
vše, co je v nejbližší době čeká, jak si s tím poradit. Poskytnou radu i pomocnou 
ruku při péči o nevyléčitelně nemocného. Nabízí radu také v sociální oblasti, 
psychologickou i duchovní pomoc. Zdravotní sestra je klientům i jejich blízkým 
k dispozici na pohotovostní telefonní lince. Služba domácí hospicové péče je 
poskytována v Liberci, Jablonci nad Nisou a v okolí do 30 km.
 Na pomoc rodinám, které chtějí o své nemocné pečovat v domácím prostředí, 
provozuje hospic půjčovnu zdravotnických pomůcek a poradnu pro všechny, kteří 
potřebují poradit, jak pečovat o dlouhodobě nemocné a umírající. Poradna zároveň 
poskytuje velmi důležitou podporu pozůstalým, možnost být v kontaktu také po 
úmrtí jejich blízkého prostřednictvím písemného, telefonního nebo osobního 
setkání.
 Někdy se příbuzní nemohou starat sami doma. Pro ně je tu lůžkový hospic. I zde 
se počítá s rodinou a blízkými. Každý z 28 pokojů v hospici zaručuje soukromí, 
může v něm přespat nebo i dlouhodobě přebývat kdokoli blízký, aby se umírající 
člověk necítil sám. V hospici je domácí prostředí, čajovna, knihovna, zahrada. 
O nemocného pečuje tým profesionálů tvořený lékaři, zdravotními sestrami, 
ošetřovateli, sociálními pracovníky. Myšlenkou hospice je totiž prožít život co 
nejlépe až do konce. 
 Lůžkový hospic nabízí také tzv. odlehčovací služby. Cílem je umožnit pečujícím, 
aby si mohli odpočinout, zregenerovat síly a současně zajistit bezpečnou péči  
a podporu osobě, o kterou běžně pečují v domácím prostředí. V těchto případech 
lůžkový hospic poskytuje péči na přechodnou dobu, maximálně po dobu 3 měsíců. 
 Mluvit o umírání je těžké, ale dává smysl. Není lehké přijít na ta správná slova, jak 
mluvit o smrti. Hospic sv. Zdislavy vám to může ulehčit. Zkušený personál pomáhá 
rozumět sobě a svým emocím, a tak se snáze smířit s nastávajícím koncem. Cesta 
je to nelehká, přináší však důstojný odchod a mnohdy i poznání, jak dokládá 
následující poděkování. „Stále děkuji, jak nás v hospici v té nejhorší chvíli povzbudili, 
pomohli a dodali sílu. Díky hospicové péči mohla sestřička odejít doma se svojí rodinou 
a s pokorou. Hospic je pro hodně lidí zbytečný strašák, za mě mohu jen doporučit. Jste 
neuvěřitelní v tom, co děláte.“ Díky Radka.

Kontakt: Hospic sv. Zdislavy, Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec, 
mob.: 605 111 313, e-mail: info@hospiczdislavy.cz, www.hospiczdislavy.cz.
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V letošním roce Město Železný Brod přistoupilo ke kastracím koček bez domova, 
které se pohybují na jeho území. Tato akce měla za cíl snížit množství nechtěných 
koťat, množství potyček mezi kocoury a celkově zlepšit zdravotní stav odchycených 
zvířat. K tomuto kroku Město Železný Brod opravňuje § 13b odst. 1 písm. c) zákona 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání: odchyt toulavých a opuštěných 
zvířat osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti 
podle veterinárního zákona 1f, v našem případě strážníci Městské policie Města 
Železný Brod. 
 Na tomto místě je třeba v první řadě podotknout, že téměř všechna zvířata 
odchycená v Železném Brodě a jeho okolí byla ve výborném zdravotním stavu. 
Kočky i kocouři byli ve skvělé výživné kondici, nevykazovali známky nemoci ani 
u nich nebylo pozorováno větší množství vnějších parazitů. Za toto si zaslouží 
obrovský dík ti, kteří se o kočky v daných lokalitách starají. Zároveň jim patří dík 
za spolupráci při odchytu koček.
 Samotný odchyt prováděli strážníci městské policie, kteří pro odchyt a manipulaci 
se zvířaty mají příslušné osvědčení dle § 42 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb.,  
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). 
Všichni kocouři i kočky byli převezeni k veterinárnímu lékaři, který posoudil jejich 
zdravotní stav a uvážil vhodnost kastrace u každého konkrétního zvířete. Zvířata byla 
po operaci označena vrubem na uchu, aby bylo možné je v budoucnu identifikovat 
a předešlo se jejich zbytečnému stresování při manipulaci. Zpět do původní lokality 
jsme kočky propouštěli vždy plně probuzené, alespoň 24 hodin po operaci.
 Za letošní rok byly vykastrovány celkem tři kočky a dva kocouři. Tím jsme 
předešli narození odhadem 30 koťat jen v příštím roce.
 V příštím roce plánujeme v kastracích koček v Železném Brodě pokračovat. 
Pokud víte o jedincích nebo celých koloniích koček ve vašem okolí, prosíme, 
neváhejte na MěÚ Železný Brod, Odbor životního prostředí informovat Ing. Lukáše 
Staňka o počtu zvířat a lokalitě. 

Ing. Lukáš Staněk

kastrační program pro Železnobrodské kočky

Otevírací doba sběrného dvoru v zimním období je pondělí, středa, pátek:  
9–16 hodin; úterý, čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin. 

 odbor životního prostředí

Město Železný brod vyhlásilo výběrové řízení na funkci jednatele 
spol. Technické služby města Železný brod, s. r. o. 

Lhůta pro podání přihlášek je do 16. 1. do 17 hodin. 
Více na www.zeleznybrod.cz.
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radnICe InForMUje

V nadcházejícím zimním období je třeba věnovat zvýšenou pozornost zařízení 
vodovodů. Vodovodní přípojka je ze zákona v majetku vlastníka připojené 
nemovitosti a vlastník je povinen udržovat vodovodní přípojku v dobrém 
technickém stavu a zabezpečit vodoměr proti poškození. Za škody na vodoměru, 
příp. na vodovodní přípojce, které vzniknou nedostatečným zabezpečením proti 
zamrznutí, plně odpovídá vlastník přípojky. Případná výměna vodoměru stojí 
vlastníka přípojky i několik tisíc korun.
 Při teplotách pod bodem mrazu hrozí zamrznutí vodoměru v nezateplených 
vodoměrných šachtách a v nevytápěných částech budov, stejně tak vodovodních 
přípojek i domovních instalací. Nejvíce jsou ohroženy neobydlené nebo rekreační 
objekty, kde je voda bez pohybu. Tato skutečnost se týká i přípojek ze studní.
 V případě, že je vodoměr umístěn venku (ve vodoměrné šachtě), doporučují se 
následující opatření: šachtu pečlivě zavřete a poklop šachty přikryjte vhodnou 
tepelnou izolací (např. polystyren, izolační vata apod., v žádném případě se nesmějí 
používat materiály podléhající hnilobě např. textil), v případě zvlášť silných mrazů 
opatřete tepelnou izolací i vodoměr.
 V případě, že je vodoměr umístěn uvnitř nemovitosti, doporučují se následující 
opatření: ochraňujte potrubí vystavená mrazu, stejně jako vlastní vodoměr, 
pomocí doporučených izolačních materiálů (v místech nebezpečí vlhkosti je 
vhodnější nenasákavá izolace například Mirelon v dostatečné tloušťce), dostatečně 
temperujte objekt a prostor, kde je vodoměr umístěn, chraňte proti vnikání 
chladného vzduchu zvenčí (například rozbité sklepní okénko a průvan mohou být 
v mrazivých dnech příčinou zamrznutí a poškození vodoměru). 
 V žádném případě se nedoporučuje provádět rozmrazování již zamrzlého 
potrubí nebo vodoměru otevřeným ohněm. Mechanismus vodoměru je vyroben 
z plastů vhodných pro styk s pitnou vodou a vydrží teploty do cca 40° C (pitná voda 
má teplotu kolem 10° C). Z tohoto důvodu se doporučuje provést také kontrolu 
bezpečnostních a zpětných ventilů ve vnitřní vodovodní instalaci, aby se teplá 
nebo horká voda nedostávala do vodoměru z vašeho ohřívače. 
 V případě, že máte realizovaný také vnější kohout (např. do pergoly, na zahradu), 
je vhodné ho ochránit proti zamrznutí tak, že na přívodním potrubí zavřete 
uzavírací ventil, otevřete kohoutek venku a zbylou vodu z potrubí necháte vytéct, 
následně se opět vraťte k uzavíracímu ventilu, pootevřete na něm odvzdušňovací 
ventil a nechte veškerou zbylou vodu odtéct do kbelíku. Nakonec odvzdušňovací 
ventil pevně dotáhněte. 
 Nezapomeňte také všechny odpojené hadice zbavit zbytkové vody a nejlépe je 
uskladněte na zimu v místnosti bez mrazů.

Mgr. Martin Hoření, vodoprávní úřad

ochrana vodovodních přípojek a vodoměrů v zimním období
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vítání občánků
V úterý 6. prosince byli v obřadní síni MěÚ Železný 
Brod přivítáni noví občánci našeho města. Přejeme 
jim, aby se měli v životě moc hezky, byli šťastní  
a zdraví a neustále opečovávaní láskyplnou 
rodičovskou náručí. Přivítáno bylo devět chlapců: 
Daniel Veřtát, František Vinklář, Tobiáš Kopecký, 
Antonio Oliva, Ondřej Pittner, Sebastian Krajdl, 
Dominik Toman, Eliáš Pavlovič a Tobiáš Simm a jedna 
holčička Beáta Sehnalová. 

 sbor pro občanské záležitosti (spoz)

Tobiášek s rodiči 
a bratrem Kubíkem

Gratulace jubilantům
Informujeme občany, že v letošním roce budeme blahopřát jubilantům, kteří oslaví 
70 let, 75 let, 80 let, 85 let a poté každý rok. Kdo nechce přání ke svým narozeninám 
od MěÚ Železný Brod, ať informuje p. Ouhrabkovou na tel. č.: 483 333 960 nebo 
osobně v budově „B“ MěÚ Železný Brod.  

Dana Seidlová, předsedkyně SPOZu

Je vám více než 18 let? Jste trestně bezúhonný? Máte dobrý zdravotní stav? Jste 
fyzicky zdatný a psychicky odolný? Máte dobrou fyzickou kondici? Chcete pomáhat 
lidem? Tak neváhejte a přidejte se do našich řad. Náplní vaší práce bude široká 
škála úkolů, od banálních případů jako jsou volně pobíhající psi, až po potýkání se  
s pachateli trestných činů či poskytování první pomoci.  
 Nabízíme pestrou a zajímavou práci v nepřetržitém provozu, smlouvu na dobu 
určitou v délce jednoho roku, během kterého získáte veškerá potřebná školení  
a absolvujete potřebné zkoušky. Pokud v této době získáte veškerá osvědčení, 
bude vám nabídnuta smlouva na dobu neurčitou se zařazením do 8. platové třídy  
s platem 18 300–26 830 Kč dle započitatelné praxe. Dále získáte zvláštní příplatek ve 
výši 3 000 Kč a další příplatky za služby v noci, o víkendu a ve svátek. Při dobrých 
pracovních výkonech můžete získat i osobní příplatek.

 Městská policie v Železném brodě 

nábor strážníků a strážnic 
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radnICe InForMUje

InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 

Dalšími benefity jsou stravenky v hodnotě 130 Kč, výhodný mobilní tarif pro sebe  
i rodinu, městský byt a dovolená v délce pěti týdnů. 
 Jestli vás nabídka zaujala a chcete pomoci s bezpečností ve městě, kontaktujte 
velitele MP sstr. Pavla Hriníka (e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz, mob.: 724 132 179). 

Nepřetržitá pomoc naší Městské policie Železný Brod je poskytována na telefonu 
602 646 188.

sstr. Pavel Hriník, velitel MP

Turistické informační centrum 
(náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, tel. č.: 483 333 999, 778 527 000)
 V lednu je otevřeno dle běžné otevírací doby, tedy po–so: 8–12 a 12.30–16 hodin. 

zveme na tyto akce

MeT opera – přímé přenosy

HrÁTkY s paMĚTí

MĚsTský sklÁŘský ples

Využijte nabídky odvozu na přímé přenosy v kině Jitřenka Semily. Zajišťujeme 
odvoz zpět po skončení opery v ceně vstupenky za 350 Kč. Opery v programu:  
U. Giordano: Fedora (14. 1. 2023), R. Wagner: Lohengrin (18. 3.), G. Verdi: 
Falstaff (1. 4.), R. Staruss: Růžový kavalír (15. 4.), T. Blanchard: Šampion (29. 4.),  
W. A. Mozart: Don Giovanni (20. 5.) a W. A. Mozart: Kouzelná Flétna (3. 6.).  

Sociálně-aktivizační služba pro seniory s lektorem Zdeňkem Chourou se  
v DPS Železný Brod (ul. Obránců míru) uskuteční 17. 1. od 10 hodin. 

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na obálce zpravodaje.

CesTovaTelskÉ pŘednÁŠkY
Uskuteční se vždy od 18 hodin v KC Kino Železný Brod. Vstupné: 50 Kč 
 16. 1. Michal Černý: Togiany – skoro neobjevený ráj – Když se řekne Togiany, 
asi jen málokdo bude vědět o čem je řeč, když řekneme Sulawesi, tak už většina 
asi vědět bude, no a když řekneme Indonésie, tak už bude vědět asi úplně každý. 
Ano, Togianské ostrovy jsou součástí indonéského ostrova Sulawesi. Turistický  
a potápěčský cestovní ruch si sem ale zatím v masové míře cestu nenašel a díky 
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25. 1. od 19 hodin na plný „coole“ show zdeňka Izera 

8. 2. od 19 hodin krasavci na chmelu… aneb chlapi jsou jen pro legraci 

28.–29. 1. Železnobrodské divadelní hry 

(290 Kč v předprodeji, 330 Kč na místě)
Zábavný pořad, ve kterém se diváci setkají s jedinečným a nezaměnitelným 
humorem. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých 
vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. 
Vystoupení je obohacené video projekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy, 
převleky a světelnými efekty.

(350 Kč)
Crazy komedie se odehrává v jedné krachující maloměstské hospodě U krasavce, 
jejíž osud vezmou pitoreskní štamgasti do svých rukou, když vyrazí do netradičního 
boje proti záludným developerům, kteří jim chtějí prodat „střechu“ nad hlavou. 
Kameňáková legrace, plná laskavého i tvrdého humoru s prvky pantomimy, tance, 
zpěvu a satiry na soudobou neradostnou realitu, která nás obklopuje každý den. 
Hrají: Milan Peroutka, Miroslav Šimůnek/Martin Maxa, Braňo Polák, Jaroslava 
Stránská, Václav Upír Krejčí, Barbora Rajnišová, Aneta Vrzalová

více na straně 34.

Vážení a milí diváci,
 srdečně vás zveme do našeho železnobrodského divadla. Předprodej vstupenek 
na všechna představení je v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz. 

InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 

tomu je zde nádherný klid. Michal Černý vám prohlídku tohoto kouzelného místa 
zprostředkuje krásnými snímky i poutavým vyprávěním.
 30. 1. Jiří „Kafíno“ Kafka: Chile – nikdy není pozdě – První cestu bez „cestovky“ 
podnikl v roce 2020 v 50 letech, od té doby navštívil více jak 30 zemí světa (např.: 
Kanadu, Ukrajinu, Panamu, USA, Albánii, Gruzii, Švédsko ad.). O své zážitky  
z putování po Chile se s vámi rád podělí. Více na Fb/Krásné cestování
 13. 2. Radka Tkáčiková: Treky pod dvě nejvyšší hory světa (Mt. Everest a K2)
 27. 2. Tomáš Šapovalov: Nový Zéland – Cestovatel nás seznámí se zážitky  
z 15 měsíčního pobytu u protinožců, kde si můžete jeden den zalyžovat a hned 
druhý se vykoupat v moři. 
 Cestovatelské přednášky pořádá IKS Železný Brod. Své připomínky  
a náměty na další přednášky můžete psát nebo volat Lucii Chvalinové na e-mail:  
galerie@zelbrod.cz, mob.: 602 716 133. Děkujeme za přízeň!

MĚsTskÉ dIvadlo Železný brod
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V lednu je otevřena od pondělí do soboty vždy v čase 9–16 hodin. Otevírací doba je 
shodná s otevírací dobou TIC Železný Brod.

MĚsTskÉ dIvadlo Železný brod

MĚsTskÁ GalerIe vlasTIMIla radY Železný brod 

9. 2. od 19 hodin zimní příhody včelích medvídků  

boHUMIl lHoTa: obrazY, plasTIkY, projekTY (6. 1.–11. 2.)

salon IX (18. 2.–25. 3.)

(50 Kč)
Dobrodružství dvou malých čmeláků Brumdy a Čmeldy, která ožívají uprostřed 
rozkvetlé louky, kde učí nejen létat a sbírat sladký medový prášek v podání divadla 
Krapet z Prahy.

Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 5. ledna v 17 hodin. 
Bohumil Lhota strávil více než dvacet let budováním rodinného domu, který by 
splňoval jeho představy o dokonalém bydlení. Výsledkem je kulatý dům, který 
se otáčí o 360 stupňů a zajíždí dva metry do země. Nejen tento, ale i další své 
architektonické projekty bude prezentovat na výstavě. 

Informujeme všechny, kteří májí zájem účastnit se vystavením svého díla této 
výstavy, aby nejpozději do 15. ledna odevzdali vyplněný registrační formulář na 
TIC Železný Brod. Ten je vč. podmínek účasti ke stažení na www.zeleznybrod.cz.
 Zároveň upozorňujeme, že díla musí být do galerie doručena osobně v termínu 
6.–11. 2. 2023, na pozdě dodaná díla nebude brán zřetel. Děkujeme za pochopení  
a součinnost při organizaci výstavy.

Na jaře bude probíhat výmalba galerie (29. 3.–6. 4.), poté následuje výstava 
fotografií Pavly Bičíkové a Miroslava Trávníčka s názvem Kozákovské stráně 
doplněná minerály z Kozákovska. Od 20. 5. bude výstavní prostor patřit žákům  
z výtvarného oboru ZUŠ Železný Brod. V létě se můžete těšit na výstavu o krásách 
a tradicích okolních turistických regionů – Českého ráje, Jizerských hor a Krkonoš. 

Městské divadlo v Železném brodě potřebuje doplnit personál. Máte-li 
chuť pracovat v divadle jako správce – technik nebo jako zvukař a obsluha 
světel na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, 
kontaktujte nás na kultura@zelbrod.cz. Děkujeme.

plán výstav na rok 2023
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Vážení diváci,
 vítejte v novém roce 2023. Doufáme, že jste svátky prožili v klidu a pohodě.  
S novým rokem přicházíme s novým plánováním programu. Rozhodli jsme se 
soustředit filmová představení především na víkendy. V programu tak tentokrát 
nenajdete úterní promítání. 
 Aby výběr nebyl ochuzen, přidáváme jedno představení na sobotu, a to mezi 
dětské a večerní promítání. Soboty budou tedy velmi bohaté a začátek jednotlivých 
filmů bude přizpůsoben jejich délkám. Jediné, co v úterý zůstává beze změny a je 
tradičně jednou za měsíc věnováno seniorům, je dopolední promítání.
 Doufáme, že si tím na filmové zážitky najdete více času. Zároveň přijměte 
prosím pozvání například na unikátní projekci digitálně restaurovaného snímku  
v režisérském střihu Olivera Stonea: The doors – Final Cut s vynikajícím hereckým 
výkonem Vala Kilmera, který míří po více jak 30 letech opět na plátna kin. 
 Aktuální program sledujte na www.kinobrod.cz nebo na Fb/KC Kina, ať nic 
nepropásnete. Těšíme se na vás!  

Jan Jelínek, vedoucí KC Kina ŽB

Podzim bude tradičně patřit výstavě o skle v organizaci Městského muzea  
v Železném Brodě (v termínu 2. 9.–7. 10.).  Od 14. 10. se v galerii představí autorská 
díla sklářky Adély Kodoňové a jejích přátel z Toronta. Závěr roku bude tradičně 
patřit vánoční výstavě. Během výstav se konají tvůrčí workshopy. Věříme, že si 
během roku najdete chviličku a přijdete si do naší galerie potěšit oči i mysl.

Alena Matějková, IKS 

kC kIno Železný brod

22. 6. 1. od 19.30 hodin KDYŽ PRoMLUVILa
Usa 2022 | drama | premiéra | 130 Kč | 129 min. | nepřístupný do 15 let 
v původním znění s českými titulky
Harvey Weinstein býval jedním z největších hollywoodských producentů. Film 
mapuje události, které vedly k jeho pádu a odhalily jedno z nejděsivějších tajemství 
slavné továrny na sny.
 hrají: Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson ad., režie: Maria Schrader

v lednu promítáme
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kC kIno Železný brod

7. 1. od 15 hodin NEJVĚTŠÍ DaR  

7. 1. od 18.30 hodin aVaTaR: ThE WaY oF WaTER

13. 1. od 19.30 hodin M3GaN

ČR 2022 | pohádka | 120 Kč | 93 min.
Osudy svérázných obyvatel valašské vísky se protnou s prastarými slovanskými 
bohy jako je Perun, Radegast nebo Černobog. Bohyně zimy Morena nechce předat 
žezlo nad světem jarní Vesně a lidé s bohy musí spojit své síly, aby se pokusili dát 
věci do pořádku.
 hrají: Zuzana Slavíková, Boleslav Polívka ad. režie: Marta Gerlíková Santovjáková, 
Daria Hrubá

Usa 2022 | akční/dobrodružný/sci-fi | repríza | 150 Kč | 190 min. | český dabing
Nádherný svět Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce, kde 
se po více jak deseti letech opět setkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich dětmi, 
kteří stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.
 hrají: Zoe Saldana, Sigourney Weaver ad., režie: James Cameron

Usa 2023 | sci-fi/horor/thriller | premiéra | 140 Kč | 101 min. | nepřístupný do  
15 let | v původním znění s českými titulky 
Dávejte si pozor, jakou hračku dětem pořizujete. Některé mohou být smrtící. Horor 
o modernější sestře panenky Annabelle a legendárního Chuckyho.
 hrají: Allison Williams, Violet McGraw ad., režie: Gerard Johnstonei

14.  1. od 15 hodin ÚŽasNÝ MaURIC  

14. 1. od 17.30 hodin PIaRGY

Vb, Německo 2022 | animovaný/komedie | dětské | 130 Kč | 90 min. | český dabing
Dle knižní předlohy Terryho Pratchetta sledujeme dobrodružství pouličního 
kocoura Maurice. Ten se spřátelí se skupinou mluvících krys a společně přijdou na 
podvod, který jim má vydělat slušný obnos peněz. 
 režie: Toby Genkel

sK, ČR 2023 | drama | premiéra | 140 Kč | 100 min. | nevhodný do 12 let | slovensky 
s českými titulky
Vesnice Piargy žije hříšným životem, až o jedné masopustní noci zcela zmizí. Jako 
by ji peklo pohltilo i s lidmi, domy a zvířaty. Naplní se proroctví staré vědmy Uly 
o příchodu Antikrista a krutém trestu? Piargy jsou symbolem novodobé Sodomy  
a Gomory.
 hrají: Judit Bárdos, Attila Mokos, Lucie Klein Svoboda ad., režie: Ivo Trajkov
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14. 1. od 20.30 hodin oPERaCE FoRTUNE: RUsE DE GUERRE

21. 1. od 15 hodin ZoUbKoVÁ VÍLa 

20. 1. od 19.30 hodin ThE DooRs: FINaL CUT  

18. 1. od 18 hodin TERČoVKa 

16. 1. od 18 hodin ToGIaNY – sKoRo NEobJEVENÝ RÁJ

Usa 2023 | akční/komedie/thriller | premiéra | 130 Kč | 114 min. | nepřístupný do 
15 let | v původním znění s českými titulky
Superšpion Orson Fortune a jeho tým špičkových agentů naverbují největší 
hollywoodskou filmovou hvězdu Dannyho Francesca, aby jim pomohl při tajné misi, 
jejímž cílem je zabránit miliardáři a zprostředkovateli zbraní Gregu Simmondsovi 
v prodeji nové smrtící zbrojní technologie, která hrozí narušit světový řád.
 hrají: Jason Statham, Hugh Grant ad., režie: Guy Ritchie

Německo 2022 | animovaný/komedie 
dětské | 120 Kč | 85 min. | český dabing
Violetta se učí na zoubkovou vílu, jenže 
dětem místo hraček, umí vyčarovat pouze 
fialky. U maturity, za kterou dostane 
drahokam, se kterým může do lidského 
světa, pohoří, ale i tak najde způsob jak 
mezi lidi.
 režie: Caroline Origer

Usa 1991 | drama/životopisný/hudební | premiéra | 130 Kč | 138 min. nepřístupný 
do 15 let | v původním znění s českými titulky 
Filmové ztvárnění vzestupu i pádu slavné skupiny a jejího zpěváka Jima Morrisona 
– rebela a génia, který se za 27 let svého života stal legendou. 
 hrají: Val Kilmer, Meg Ryan, Kathleen Quinlan ad., režie: Oliver Stone

studentské kino | dobrovolné vstupné | 110 min.
Studenti píseckých filmových škol vám přiváží pestrou paletu svěžích 
filmových počinů z posledních několika semestrů. Průřez žánry i cvičeními od 
krátkometrážních filmů po festivalové snímky. Přijďte se s námi zasmát, dojmout  
i pomilovat. Součástí projekce bude i beseda s tvůrci. 

Cestovatelská přednáška Michala Černého, vstupné 50 Kč, více na straně 16.
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kC kIno Železný brod

21. 1. od 17.30 hodin PŘÁNÍ K NaRoZENINÁM  

21. 1. od 20.30 hodin oNo 

24. 1. od 10.30 hodin sPoLU  

27. 1. od 19.30 hodin VE ZNaMENÍ bÝKa  

28. 1. od 15 hodin ŠoUMEN KRoKoDÝL

ČR 2023 | komedie | premiéra | 140 Kč|  93 min. 
Líba trvá na tom, aby se na její narozeninové oslavě sešla celá rodina, což všichni 
vždy splnili. Tedy až letos. Odhalí se při oslavě dlouho skrývané tajemství syna 
Petra?
 hrají: Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Tomáš Klus, Igor Orozovič ad., režie: Marta 
Ferencová

Finsko, Švédsko 2022 | horor | premiéra | 120 Kč | 91 min. | nepřístupný do 15 let 
v původním znění s českými titulky
Tinja se snaží zavděčit matce. Ženě posedlé snahou prezentovat světu obraz 
dokonalého rodinného života na svém blogu. Jedné noci najde Tinja podivné vejce 
a je až k neuvěření, co se z něj vyklube.
 hrají: Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Jani Volanen ad., režie: Hanna Bergholm 

ČR 2022 | drama | seniorské | 60 Kč | 118 min.  
Příběh matky a jejích dvou dospělých dětí, z nichž jedno trpí autismem a potřebuje 
péči, zatímco druhé trpí celý život nedostatkem pozornosti. 
 hrají: Veronika Žilková, Štěpán Kozub ad., režie: David Laňka, Martin Müller

Usa 2022 | drama/hudební | premiéra | 120 Kč | 98 min. | nepřístupný do 15 let  
v původním znění s českými titulky
Nemilosrdný portrét světoznámého rappera, který přestože se na první pohled 
topí v luxusu, těžce bojuje se samotou a depresemi a pomalu se propadá do spirály 
plné drog, prostitutek a alkoholu.
 hrají: Colson Baker (aka Machine Gun Kelly), Megan Fox ad., režie: Tim Sutton 

Usa 2022 | komedie/rodinný | 100 Kč | 107 min. | český dabing
Rodina Primmů se přestěhuje do New Yorku a jejich syn Josh se snaží zvyknout si 
na novou školu i přátele. Pomůže mu v tom Lylean – zpívající krokodýl?
 hrají: Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley ad., režie: Will Speck, Josh 
Gordon
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volha byl náš přístav

Obě expozice muzea jsou v lednu otevřeny v sobotu a v neděli v čase 9–12  
a 13–16 hodin. 

28. 1. od 19 hodin babYLoN  

2. 2. od 18 hodin NaDĚJE aŽ Do KoNCE

30. 1. od 18 hodin ChILLE – NIKDY NENÍ PoZDĚ

Usa 2023 | drama | premiéra | 150 Kč | 188 min. | nepřístupný do 15 let  
v původním znění s českými titulky
Nejdivočejší místo na Zemi, kde vycházejí hvězdy a zase rychle hasnou – Hollywood. 
Tři příběhy – příběh o muži na vrcholu, o dívce, která na něj šplhá a o klukovi, 
který šel kolem.
 hrají: Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva ad., režie: Damien Chazelle

Legendární Volha, která byla svého času oblíbenou hospodou, stála na Malém 
náměstí (chcete-li Rynku) v centru Železného Brodu. Hostinec během 130 let své 
existence prošel řadou proměn, ale nedostatek archivních pramenů způsobil, že  
v jeho historii zůstala bílá místa.

Již nyní vás zveme na promítání filmu režisérky Veroniky Stehlíkové. Dokumentární 
film zachycuje příběhy lidí do jejichž života vstoupila nemoc ALS (amyotrofická 
laterální skleróza) – léčba neexistuje; průměrná délka dožití po stanovení diagnózy 
je 2–5 let. 
 Protagonisté: Vladimír byl masérem české fotbalové reprezentace. Potetovaná 
rebelka Jára pracovala jako kuchařka. Alena byla laborantkou na patologii a Tomáš 
rozvíjel kadeřnickou praxi. Dnes je spojuje ALS, ale každý z nich s touto nemocí 
bojuje po svém.
 Všichni však touží po tom co nejlépe naplnit omezený čas, který jim na tomto 
světě zbývá. Čas ke smíření, nalezení sama sebe, čas k šíleným akcím a i k tomu 
milovat a být milován. 
 Časosběrný dokument o nemocných a o těch, kteří se o ně starají, je strhujícím 
příběhem plným humoru, lásky a odvahy užívat si života i tváří v tvář mezní situaci.
 Výtěžek ze vstupného půjde ALSA z. s., spolku, který jako jediný u nás pacientům 
s ALS pomáhá.

www.zsalsa.cz

Cestovatelská přednáška Jiřího Kafky, vstupné: 50 Kč, více na straně 17.

MUzea v ŽeleznÉM brodĚ 

 Městské muzeum Železný brod
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MUzea v ŽeleznÉM brodĚ 

Hostinec byl v domě čp. 136, který stál v malebné poloze pod železnobrodským 
kostelem sv. Jakuba Většího a uzavíral prostor Malého náměstí ve směru od Jizery. 
Již v roce 1851 ho otevřel tehdejší majitel domu Adolf Rezler a o rok později byl 
nazván „U černého orla“. Adolf Rezler hostinec pronajímal. Jako první nájemce, 
pravděpodobně na krátkou dobu, je uváděn v roce 1854 Hynek Pavlíček z Jirkova. 
Mezi další známé nájemce patřili: Vít Vele v letech 1882–1884, kterého následoval 
Josef Šic, který také v domě bydlel ještě v roce 1910. 
 Následující období je díky torzovitosti úředních dokumentů nejasné. Podle 
rejstříku hostinských živností pro Železný Brod mezi lety 1905–1948 byl zapsán 
jako vlastník nebo nájemce Norbert Fröhlich. Z korespondence se synem Josefem, 
ruským legionářem, víme, že ještě v prosinci 1919 byl hostinským v Malé Horce. 
Samotný Josef Fröhlich demobilizoval v listopadu 1920. O koncesi na pohostinskou 
činnost požádal Josef až v roce 1926. Byl to právě on, kdo přejmenoval hostinec 
U černého orla na hostinec Volha. Podle městských propagačních materiálů  
z třicátých let, byl podnik propagován jako Hotel Volha Josefa Fröhlicha, který 
mimo pohostinství nabízel také ubytování. 
 Z období mezi světovými válkami a z druhé světové války nemáme žádné další 
informace. Podle seznamu živností v Železném Brodě z roku 1946 byl hostinec 
na Volze zavřený. Z obdobného seznamu z roku 1949 provozovala hostinec  
s ubytováním Emílie Zelenková a Boh. Frőhlichová. V roce 1956 byla uvedena 
jako vedoucí hostince paní Emílie Zelenková. Právě s Emílií Zelenkovou  
a Antonínem Kylouškem je spjaté „zlaté období“ hostince Volha, kdy byl kulturním  
a společenským ostrůvkem v Železném Brodě. Hostinec Volha se nacházel v přízemí 
domu ve čtyřech místnostech, kterými byly hlavní lokál s výčepem, salonek, 
prostřední místnost, kam chodili „Sklanďáci“ (studenti sklářské školy v Železném 
Brodě) a místnost s kulečníkem. Vedle klasických štamgastů a „Sklanďáků“ chodili 
na Volhu i sportovci. Házenkáři, fotbalisté a další, kteří chodili zhodnotit trénink 
nebo proběhlé utkání. Také v hospodě často končily schůze různých zájmových 
kroužků. Díky své poloze pod kostelem a nedaleko hřbitova byla Volha svědkem 
mnoha pohřebních hostin. 
 V průběhu let neudržovaná budova stále více chátrala a její zkázu uspíšila 
povodeň v srpnu roku 1978, kdy bylo celé přízemí pod vodou. V prosinci roku 1981 
byla již natolik chatrná, že hostinec musel být uzavřen a v červnu následujícího 
roku byl celý objekt stržen. Letos je to čtyřicet let, co byl dům s číslem popisným 
136 zbořen, což znamenalo definitivní konec populárního hostince, tradičního 
komunitního místa, kde se scházeli brodští sousedé. Třebaže již uběhlo mnoho 
let, zůstal v srdci pamětníků. Tehdejší studentka místní sklářské školy, paní Jitka 
Konorská vzpomíná: „Hospoda Volha, jak já jí pamatuju v letech 1971–75, byla vcelku 
malá, zašlá, oprýskaná, trochu zatuchlá. Ale byla to ta stará, opravdová a poctivá 
hospoda. Hukot hovorů místních od jednoho konce stolu, hlasité diskuze Sklanďáků 
od druhého. Lavice, židle tonetky, dřevěné stoly, klasické pulitry, poctivě zahulíno, ale 
útulno. Pro leckoho ‚druhý domov‘, protože tu každý našel nějakou spřízněnou duši. Na 
Volze se člověk necítil nikdy sám...“
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Dnes je na místě Volhy parkoviště a Malé 
náměstí tak zůstává neuzavřené, což je škoda 
nejen po stránce architektonické… 
 Až do 26. března se koná malé připomenutí 
legendární železnobrodské hospody Volha  
v národopisné expozici Městského muzea na 
Bělišti. Výstavu doplňují dobové fotografie  
a vzpomínky pamětníků. 

David Řeřicha, pracovník muzea

Více o muzejních akcích na: 
www.muzeumzb.cz.

 Muzeum a galerie detesk Železný brod

 Muzeum socialistických vozů Železný brod

otevřeno: denně 9–17 hodin

otevřeno: so–ne, svátky v čase 10–16 hodin
Možnost prohlédnout si expozici, která vás provede motorismem východního 
bloku 50.–80. let. Vystaveny jsou motocykly a osobní i nákladní vozy z mnoha 
zemí výchovní Evropy. Při návštěvě muzea se přeneste na československé silnice  
2. poloviny minulého století.
 Více na www.socialist-motorgate.cz.

Pavel Kadaš

MaRTIN VENCL – TaJEMsTVÍ obRaZů
S mimořádně pozitivními ohlasy se setkává současná výstava malířské tvorby 
hudebního pedagoga a malíře Martina Vencla. Narodil se roku 1956 v Červené 
Vodě u Šumperka, na teplické konzervatoři vystudoval obor klavír. Po dlouhá léta 
působil jako ředitel ZUŠ v Lomnici nad Popelkou. Od mládí se intenzívně zabývá  
i malbou.
 V jeho obrazech najdeme zřetelné prvky tajemna a nevyřčené otázky, dokončení 
příběhu ponechává autor na divákovi. Patrný vliv na jeho výtvarnou tvorbu má 
hudba, v posledních letech se pro inspiraci stále častěji obrací k Bibli.
 Výstava potrvá do neděle 8. ledna 2023.
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MUzea v ŽeleznÉM brodĚ 

MĚsTskÁ knIHovna Železný brod 

 Minimuzeum betlémů Železný brod
otevřeno: út–so po tel. domluvě na mob.: 777 168 470 
Možnost prohlédnout si přes 70 skleněných historických i moderních betlémů 
vytvořených různou sklářskou technikou (návlek korálků, rytiny, mozaika, tavená 
plastika a...). K vidění je i velký hutní betlém, zasazený do ručně malovaných kulis 
Železného Brodu. 
 V muzeu je také kreativní korálková dílna a obchod s bižuterií a drobnými 
skleněnými předměty.

Alena Kortanová

Jiráskovo nábřeží 737 (kontakty: e-mail: knihovna@zelbrod.cz, tel. č.: 483 389 123)

zveme vás do knihovny

Hledáme nové zájemce 

z knižních novinek nabízíme

29. 1. od 17 hodin – nedělní pohádkové odpoledne s Lenkou Hřibovou pro rodiče  
s malými dětmi v rámci projektu Bookstart na téma: Udělejte si svou vlastní knihu.

1) Kurz Začínáme s ozoboty s Mílou Kafkou – kurz hravého ovládání a progra-
mování robotických hraček – pro děti mladšího školního věku (3.–5. třída), 5 lekcí, 
cena kurzu 250 Kč, ve středu od 16.30 hodin (sál knihovny)
2) Čtenářský klub s lektorkou hanou Týblovou – pro děti mladšího školního věku, 
zdarma, klub se schází každé pondělí v čase 13.30–15.30 hodin
3) Virtuální univerzita 3. věku – letní semestr (6 přednášek od února do dubna), 
cena 400 Kč
 Zájemci, hlaste se prosím na tel. č. 483 389 123, e-mailem na knihovna@zelbrod.cz  
nebo přímo v knihovně.

Vlastimil Vondruška: Lucemburská epopej I. – Král cizinec (1309–1333) – I. díl 
další autorovy rozsáhlé epopeje je věnován Janu Lucemburskému
Petra soukupová: Nikdo není sám – Nový román oblíbené autorky vtáhne čtenáře 
do světa, ve kterém se spolehlivě poznává, aby vzápětí krok za krokem odhaloval 
absurditu rodinných bitev, v nichž nikdo nemůže vyhrát.
amor Towles: Lincolnova dálnice – V červnu roku 1954 se osmnáctiletý hrdina 
vrací z nápravného zařízení, kde si odseděl rok za neúmyslné zabití. Rodinná 
farma po smrti otce propadla bance, tak chce vzít svého osmiletého bratra a začít 
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Prázdniny ve školním roce: pololetní 3. 2. (pololetní vysvědčení dostanou žáci již 
31. 1.), jarní pro Jablonecko 20.–24. 2., velikonoční 6. 4. a v pátek 30. 6. usednou do 
lavic naposledy. 

 zŠ Školní Železný brod

nový život na západě, vše ale zkomplikuje náhlé objevení dvou tajně uprchlých 
kamarádů z nápravného zařízení.

z nových knih pro děti
Klára smolíková: Dubánek ve světě lidí – Neposedný dubový skřítek Borek spadne 
z dubu lyžařům do čepice a neplánovaně se ocitá v domě lidí.
Daniela Krolupperová: Zimní tulipán – Holčička Klárka se sněhovou vílou Belou 
se vydávají do ledového zámku, aby zachránily bílé Vánoce.
David Jan Žák: Tleskač – Knížka ve foglarovském duchu vypráví příběh Jana 
Tleskače, sirotka, jehož jedinou památkou na rodiče je kovový hlavolam ježka  
v kleci.

Přejeme vám šťastný a úspěšný nový rok a těšíme se na shledání v knihovně!
Otevřeno máme od úterý do pátku vždy v čase 9–17.30 hodin.

Dana Hudíková a Barbora Vymazalová

ze ŠkolskýCH zaŘízení

o pohár starosty Železného brodu
Naše škola ovládla florbalovo-futsalový turnaj O pohár starosty, který se konal 
tradičně v hale a sokolovně v Železném Bodě. Akce byla opět výborně připravena 
a zorganizována. Naše družstva zvítězila v kate-gorii prvního i druhého stupně. 
Týmy sportovců se postupně utkaly na florbalovém a futsalovém hřišti, výsledky se 
sčítaly. Žákům a jedné žákyni děkujeme za předvedenou hru a reprezentaci školy.
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ze ŠkolskýCH zaŘízení

Žákovská atletická liga

11. místo na republikovém finále ve vybíjené

Ve dnech 8. a 9. listopadu se konala Žákovská atletická liga v atletické hale  
v Jablonci nad Nisou. Žáci a žákyně ze základních škol soutěžili v těchto atletických 
disciplínách: sprint 60 m, běh 300 m, vytrvalost 1500/800 m, skok do dálky, skok do 
výšky, vrh koulí, štafeta 4×150 m. Každý soutěžící mohl na dvě libovolné disciplíny 
+ na štafetu. Do jedné disciplíny může škola vyslat tři reprezentanty, avšak bodují 
pouze nejlepší dva do 20. místa. V úterý soutěžily děti z 6.–7. tříd, ve středu děti  
z 8.–9. tříd. Celkově se obou dnů zúčastnilo 50 družstev z Jablonecka a Turnovska, 
více jak 500 dětí (840 startů v disciplínách). Naše škola nasadila družstva dívek  
i chlapců do obou věkových kategorií.
 Zde jsou výsledky: 6.–7. třídy, dívky 5. místo a chlapci 4. místo ze 12 startujících 
škol. 8.– 9. třídy, dívky 3. místo a chlapci 5. místo ze 13 startujících škol.
 Žákům a žákyním děkujeme za vzornou reprezentaci školy a těšíme se na únorové 
druhé kolo.

Naše škola se během loňského školního roku postupně probojovala přes okresní  
a krajské kolo až do republikového finále ve vybíjené. Akce se organizačně 
nepovedla, protože finále proběhlo až letos, a tak se ho loňská družstva nemohla 
zúčastnit v úplném složení, jelikož většina dětí již postoupila do 6. tříd. Přesto 
jsme vybojovali v konkurenci šestnácti škol krásné 11. místo. Reprezentantům 
gratulujeme.
 Za poslední rok to je již druhá sportovní akce na úrovni republikového finále, kam 
se ZŠ Železný Brod, Školní probojovala. Všem mladým sportovkyním a sportovcům 
přejeme v roce 2023 hlavně hodně zdraví, radosti a mnoho úspěšných chvil nejen 
na sportovním poli.

Mgr. Jan Lufinka

 zŠ pelechovská Železný brod

zimní čas na naší škole 
Konec kalendářního roku se u nás tradičně nese v duchu adventním, ale s ním ruku 
v ruce jde i šrumec a kvap. Způsobeno je to tím, že myslíme na druhé a snažíme se 
jim pomáhat. Již od podzimu sbíráme v lese šišky a přírodniny, ze kterých ve školní 
družině vyrábíme krásné vánoční dekorace. Keramická pec jede na plné obrátky 
a vydává poklady v podobě andělů, keramických svícnů, aromalamp, ozdob na 
stromeček a spoustu dalších vánočních výrobků. Šicí stroj šlape též jako o závod  
a díky němu máme veselé kočičí polštáře, vonné látkové pytlíčky, výplně do košíků 
z provázků. Díky šikovným maminkám a babičkám máme spoustu háčkovaných  
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i šitých věcí, perníkové svícny, a to vše jste si mohli zakoupit na vánočních trzích  
v Železném Brodě nebo u nás ve škole.
 Díky nám všem jsme mohli pomoci finanční částkou 4 000 Kč každému  
z těchto dětí: Adámkovi (16 měsíců) s nemocí motýlích křídel, Adámkovi (3 roky)  
s vrozenou vývojovou vadou – artrézií zvukovodu, Tomáškovi (6 let), který trpí CCHS 
a hirschsprungovou chorobou, Irence (3 roky) s akutní lymfoblastickou leukémií, 
autistické Adélce (5 let), Agátce (14 let) s dětskou mozkovou obrnou, Deniskovi  
(2 roky) s neznámou diagnózou, která brzdí jeho motorický i mentální vývoj, Terezce 
(21 let), která ochrnula po vážné autonehodě, Ariance (10 měsíců) trpící centrální 
hypotonií a epilepsií, Pavlínce (5 let) s Phelan McDermidovým syndromem, který 
s sebou nese mnoho zdravotních komplikací a kterým trpí pouze kolem 2 500 lidí 
na celém světě, Tobíkovi (2 roky) s diagnostikovanou DMO – frustní pravostrannou 
hemiparézou, sekundární epilepsií a zrakovou vadou.
 Děti také nosily pod „Strom splněných přání“ konzervy, granule, kapsičky pro 
kočky a psy v útulcích, konkrétně Azylpes a Srdcem pro kočky. Ani letos jsme 
nezapomněli udělat sbírku na adventní koncerty, ve které se vybrala také úctyhodná 
částka. Je krásné vědět, že máme kolem sebe mnoho báječných lidí, kteří dokážou 
pomoci nebo přispět na dobrou věc. Všem vám patří velké díky.
 První prosincový den ve škole připomínal mraveniště. Pro děti, rodiče a prarodiče 
z Železnobrodska jsme uspořádali vánoční dílničky. Celé odpoledne zahájili žáci 
krásným kulturním pásmem plným vánočních scének, písní a básní. Všichni jsme 
se krásně bavili. Poté se vyrábělo a vyrábělo. Kdo měl chvilku, zaběhl do kavárny 
pro něco na zub. Celý program byl zakončen rozsvícením vánočního stromečku 
před školou. Neformální setkání s rodiči bylo velmi příjemným zpestřením těchto 
kvapných dní. 
 Jen několik dní po dílničkách nás, pro velký úspěch z let minulých, čekala 
další náročná příprava, která proměnila prostor uhelny v pekelný dům. Ze svých 
hříchů, které si pekelníci celý rok zapisovali do své knihy, se přišlo vyzpovídat 65 
nezbedníků. Na všechny čekala parta čtyř roztržitých čertů v doprovodu Mikuláše 
a anděla. Ani v letošním roce si peklo nenechalo žádného výtečníka, i když někteří 
již měli nakročeno oběma nohama. Odpoledne to bylo náročné, ale odměnou nám 
byla radost dětí a legrace, kterou jsme si společně s nimi užili. V osm večer se za 
peklem zavřela vrata a ráno nebylo po pekelné bandě ani památky. Věřme, že sliby 
dětí, že se polepší, jim vydrží co nejdéle.
 Děkujeme těm, kteří spolupracují s naší školou, zaměstnancům Města 
Železný Brod, příspěvkovým organizacím, sponzorům, rodičům, samozřejmě 
zaměstnancům školy a všem, kteří se společně s námi podílejí na vzdělávání žáků, 
na přípravách akcí pro veřejnost a pomoci potřebným. 
 Přejeme vám, aby vás tato spolupráce i nadále těšila a zahřála u srdce jako nás. 
Do roku 2023 vám přejeme pevné zdraví, pohodu a dny plné drobných radostí.

Mgr. Milan Hlubuček a Mgr. Tomáš Hartl
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ze ŠkolskýCH zaŘízení

1. kolo přijímacího řízení s talentovou zkouškou

přijímací řízení do technických oborů

den otevřených dveří 8. 2. 2023

úspěchy žáků v roce skla 2022 

Srdečně zveme 7. ledna od 17 hodin na Žákovské matiné, tedy malý školní 
koncert pro začínající i pro pokročilé žáky, který pořádáme v krásném prostředí 
Městské knihovny v Železném Brodě na Jiráskově nábřeží. Hudební odpoledne 
zprostředkuje rodičům, příbuzným, známým, kamarádům, ale i veřejnosti, co 
nového se malí umělci naučili a zvládli.

Mgr. Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ Železný Brod

Více na www.zusbrod.cz, mob.: 608 782 712, e-mailu: ledlova@zusbrod.cz.

Počátkem ledna 2023 tradičně proběhne přijímací řízení s talentovou zkouškou do 
výtvarných oborů školy. Letos evidujeme 54 přihlášek, což i po loňském nárůstu 
potvrzuje trend zvýšeného zájmu o studium v naší škole.

Přihlášky do obou čtyřletých maturitních oborů Aplikovaná chemie a Technologie 
silikátů lze podávat do 1. března. Obor Aplikovaná chemie nabízí čtyři zaměření, 
Analytickou chemii, Farmaceutické substance, Ochranu životního prostředí  
a Nanotechnologie a polymery. O absolventy oboru Technologie silikátů je velký 
zájem nejen ve firmě Preciosa.

Chcete-li zažít atmosféru v naší škole osobně, nabízíme k tomuto účelu den 
otevřených dveří 8. února v čase od 8 do 16 hodin. Tento den poprvé představíme 
nové zařízení nanospider, sloužící ve výuce zaměření Nanotechnologie a polymery. 
Pro informace o všech oborech pak můžete využít individuální prohlídky školy  
v předem dohodnutém termínu. 
 Dotazy ke studiu vám rádi zodpovíme na tel. č.: 483 346 162, 720 992 074 nebo 
e-mailu: sekretariat@supss.cz. 

V letošním roce nás všechny potěšila velmi příznivá informace o dalším pracovním 
úspěchu našeho absolventa v oboru Produktový design. Jakub Mendel se právě 
vypracoval až do pozice designéra interiérů vozů Volkswagen v německém Wolfsburgu. 

 základní umělecká škola Železný brod

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný brod
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Premiéra módní přehlídky Made in Jablonec 2022 se konala 21. dubna 2022 a opět 
se neobešla bez naší účasti. Šperky vytvořily studentky 4. ročníku oboru Design 
šperku, bižuterie a módních doplňků ve spolupráci s firmou Preciosa a. s., šaty 
vytvořila Vyšší odborná škola oděvního návrhářství v Praze. 
 Sklářská škola byla v přizvána k účasti na VIII. ročníku GCWC – mistrovství světa 
v ručním broušení skla v Nižboru, neboť rok 2022 byl vyhlášen mezinárodním 
rokem skla. Žákyně Anna Čermáková se počátkem léta účastnila 8. Mezinárodního 
sympozia rytého skla v Kamenickém Šenově. Její práci na sympoziu pořadatelé 
ocenili jako ve své kategorii nejlepší a žákyně tak příští rok pojede na tradiční 
workshop do německého Frauenau.
 Žáci naší školy se zúčastnili 11. ročníku německé mezinárodní sklářské soutěže 
města Rheinbach v konkurenci devíti uměleckých škol z Německa, Polska, Finska 
a ČR. V pondělí 20. června 2022 udělila mezinárodní porota druhou cenu naší 
absolventce Soně Sychrové ze zaměření Rytého a reliéfního skla za její maturitní 
práci, skleněnou instalaci „Vajíčko“. Rovněž v červnu byla ve Sklářském muzeu 
v Novém Boru vyhodnocena soutěž Řemeslo a umění ve skle. V kategorii ryté 
sklo zvítězila maturitní práce Markéty Hubertové „Neuro“ a na 2. a 3. místě se 
umístily klauzurní práce Kateřiny Giňové a Adély Suchardové. V kategorii hutní 
sklo zvítězila studentka 3. ročníku Lada Dekastello s prací „Supreme“ a v kategorii 
design užitkového skla pak zvítězila MgA. Marta Havlíčková, vedoucí pedagožka 
ateliéru Broušení a tavená plastika, s dílem „IPS Typographus“. 
 Výtvarná soutěž na logo dlouhodobě spolupracující firmy Banas Glass, byla 
vyhlášena pouze pro žáky naší školy. Vítězný výtvarný návrh Natálie Holoubkové  
z 2. ročníku byl doporučen k realizaci. 
 Cílem další soutěže, Sympozia uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje, 
bylo zpracování návrhu věcné ceny pro autory jeho nejlepších prací, ale také trofeje 
pro pedagogy oceněné v rámci Dne učitelů. Vítězi se stali naši studenti Radek 
Votoček a Nicole Jarošová a ocenění jim v naší škole osobně předali náměstek 
hejtmana Ing. Dan Ramzer a paní Bc. Květa Šírová z OŠMTS. Dílo pro učitele je 
realizováno ve sklářské škole a následně bude udělováno nejlepším oceněným 
pedagogům LK u příležitosti Dne učitelů v roce 2023. 
 Skleněnou cenu TOP FIRMA EDUCA 2022 vytvořili také studenti naší školy a byla 
udělena na říjnovém veletrhu v liberecké Aréně. Na závěr stručného přehledu 
ještě úspěch nedávných absolventek sklářské školy. V mezinárodní soutěži Model 
Young Package 2022 uspěly hned tři absolventky ateliéru Produktového designu  
(v současnosti studující na vysokých školách): 1. místo v kategorii Unlimited získala 
Klára Kiesewetterová, Cenu Czechdesign získala Veronika Fejtová a Cenu předsedy 
poroty získala Tereza Cvrčková. 

poděkování za spolupráci v roce 2022 a přání do roku 2023 
Vážení představitelé Města Železný Brod, zástupci spolupracujících firem  
a institucí, přátelé sklářské školy, občané, dovolte nám, abychom vám jménem 
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ze ŠkolskýCH zaŘízení

odborné exkurze našich žáků 
Dne 7. prosince 2022 navštívili studenti sklářské školy v rámci projektových dnů 
Cristalite Bohemia a Bohemia Machine (obchodní značka Bomma). Jednalo 
se o studenty sklářských zaměření 3. a 4. výtvarného ročníku a studenty oboru 
technologie skla. Společnost Cristalite Bohemia se sídlem ve Světlé nad Sázavou 
je největším producentem užitkového a dárkového skla a investuje do moderních 
výrobních technologií, jako jsou vysoce výkonné linky na výrobu nápojového 
skla z českého křišťálu. Firma Bohemia Machine vznikla roku 2012 pod obchodní 
značkou Bomma a také klade důraz na moderní technologie, řemeslné a umělecké 
zpracování skla. Bomma dlouhodobě spolupracuje s talentovanými designery, 
ať už se zavedenými jmény nebo se začínajícími umělci. Exkurze probíhaly pod 
vedením zkušených technologů, kteří studentům podrobně vysvětlovali funkce 
strojních zařízení a technologické postupy výroby. Návštěvy skláren a seznámení 
s jejich provozem jsou velkou pomůckou a obohacením o názornost pro vyučovací 
proces, pro přípravu na maturitní zkoušku i pro přípravu na budoucí povolání. 
Děkujeme oběma firmám za možnost navštívit jejich provozy i za nabídku odborné 
praxe pro studenty 3. ročníků.
 Ve stejný den studenti ateliéru Produktového designu ze 3. a 4. ročníku navštívili 
v rámci výtvarné a technologické exkurze Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad 
Nisou, výstavu „Znovu spolu“ představující díla pedagoga a sklářského výtvarníka 
Martina Hlubučka a jeho žáků – absolventů naší sklářské školy v galerii N, designové 
studio INTERIER-O, výstavní prostor Kunst hala Liberec a komentovanou prohlídku 
výstavy Tomáše Plesla „Obzory“ v Oblastní galerii Liberec.

Ing. Libuše Havlíčková a MgA. Zuzana Kynčlová

Více informací, letáky a přihlášky ke studiu i na kurzy naleznete na www.supss.cz. 

vedení sklářské školy poděkovali za pokračující přízeň i v roce 2022. Městu 
Železný Brod – konkrétně jím spravovaným organizacím – Městskému muzeu, 
galerii Vlastimila Rady, divadlu, vedení a učitelům ZŠ, vedení a učitelům ZUŠ,  
KC Kina a dalším příznivcům. Škola pokračovala šestnáctým rokem spoluorganizací 
veletrhu Skleněné městečko a jedenáctým rokem sympozia Letní sklářská dílna  
a spoluúčastí na projektu Křišťálové údolí.
 Závěrem stručného poděkování nám dovolte popřát do roku 2023 všem lidem 
pevné zdraví, dostatek životních sil, pozitivní energie a štěstí v nelehké době 
poznamenané válkou a krizí v Evropě.

Mgr. A. Jan Hásek, ředitel SUPŠS
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6. ledna: Slavnost Zjevení Páně – Tři Králové
Mudrci z velké dálky se přišli poklonit malému Ježíši jako Králi a přinesli tyto dary: 

· zlato: znamení moci – tzn., že Ježíš je Král

· kadidlo: v chrámu se pálilo Bohu kadidlo (vonné pryskyřice), jako se vznáší 
příjemný dým kadidla, tak k Bohu stoupají naše modlitby – tzn., že Ježíš je Bůh

· myrha: vzácná pryskyřice používaná k balzamování zemřelých králů – tzn., že 
Ježíš bude trpět 
 Jména mudrců znamenají: Kašpar (strážce pokladu), Melichar (můj král je světlo), 
Baltazar (ochraňuj můj život). Z jejich jmen vznikl zvyk psát na dveře posvěcenou 
křídou písmena K+M+B a letopočet. Tato tři písmena jsou také začátečními 
písmeny tří latinských slov: „Christus mansionem benedicat“, což znamená: „Pán 
požehnej tomuto příbytku“.
 V křesťanství je požehnání v první řadě oslavou a chválou Boží, uznáním jeho 
tvůrčí moci. Z tohoto postoje pak vyplývá prosba o jeho pomoc. Žehnat – svolávat 
Boží pomoc může každý pokřtěný člověk. Některá žehnání jsou v církvi vyhrazena 
svěceným služebníkům církve (kněžím). Při této slavnosti se také světí voda, křída 
a kadidlo a zlaté předměty.

8. ledna: Křest Páně – svátek, který připomíná Ježíšův křest. Je to vždy neděle po 
Třech Králích. Tímto dnem končí vánoční doba. 
 Od 17 hodin se v našem kostele uskuteční Tříkrálový koncert v podání sboru My 
Gospel. Ježíš, stejně jako kdysi v Betlémě, volá i dnes všechny lidi k sobě.

18. ledna: na svátek Panny Marie Matky jednoty křesťanů začíná týden modliteb za 
jednotu křesťanů a končí svátkem Obrácení sv. Pavla.
 „Pane, konej se mnou, co umíš a chceš, vím totiž, že jsi milující.“ (sv. Augustin)  

redakce farnosti Děkanství Železný Brod

pravidelný pořad bohoslužeb

lednové akce

Fr. balatky 132, 468 22 Železný brod, mob.: 603 555 570, P. Jan Jucha Ms, mob.: 
731 479 031

 Římskokatolická farnost děkanství Železný brod

Církevní orGanIzaCe

Železný brod, kostel sv. Jakuba – úterý, středa a pátek (18 hodin), čtvrtek (8 hodin),  
neděle (8.30 hodin)
bzí, kostel Nejsvětější Trojice – sobota 18 hodin
Držkov, kostel sv. bartoloměje – čtvrtek 16 hodin
Krásná, kostel sv. Josefa – neděle 16 hodin
Loučky, kostel sv. antonína – neděle 11 hodin
Zásada, kaple sv. Prokopa – sobota 16 hodin
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akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

Touto cestou děkujeme za podporu naší činnosti Městu Železný Brod, díky které 
jsme pro vás mohli i v roce 2022 provozovat naši spolkovou moštárnu.
 Zároveň přejeme všem spoluobčanům pevné zdraví, nejen v roce 2023, ale  
i v letech následujících.

Vladimír Kočí, předseda ZO ČZS Jirkov 

V sobotu 8. ledna se na vás těšíme od 17 hodin v kostele sv. Jakuba Většího  
v Železném Brodě při Tříkrálovém koncertu. 

za sbor Petra Lelovičová

baví vás bavit lidi? Chcete zkusit stát na jevišti? Chtěl/a byste hrát 
divadlo? hledáme nové členy, třeba jste to právě vy. V dalším vydání 
zpravodaje vám napíšeme více informací.

Vážení a milí občané, 
 přejeme vám šťastný vstup do nového roku 2023. Věříme, že letošní rok bude 
mnohem lepší než předešlý. 
 V úvodu děkujeme všem, kteří se účastnili naší soutěže o vstupenky na 
Železnobrodské divadlení hry. Výhercům vstupenek gratulujeme a přejeme jim 
hezký divadelní zážitek.
 Tradiční Železnobrodské divadelní hry se konají v termínu 28. a 29. 1. 2023 
(tentokrát pouze v sobotu a v neděli). V sobotu 28. ledna se nám od 19 hodin 
představí DS SMRŽ s hrou ach ta něha našich dam. V neděli 29. ledna bude od 
15 hodin odehrána pohádka sněhová královna v podání DS Vojan Desná – Mladá 
haluz. Přijďte se podívat a pobavit se.

za DS Tyl Železný Brod Iveta Adamčíková

 zo Českého zahrádkářského svazu jirkov

 MY Gospel Železný brod

 divadelní spolek Tyl Železný brod

4. 1.  Schůze výboru od 14 hodin
9. 1.  Úřední den od 14 hodin
11. 1.  Klub ONKO–DIA od 14 hodin
18. 1.  Vzpomínka na zájezdy v roce 2022 očima Jiřího Novotného. Promítání 
fotografií a videí v klubovně autoškoly u koupaliště. Vstupné: 20 Kč, bude použito 
na drobné občerstvení (zajistí výbor). Pití si budeme platit podobně jako v autobuse 
při zájezdech. Začátek ve 14 hodin. Těšíme se na setkání s vámi.

 spolek zdravotně postižených Železnobrodska
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sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora 

 rodinné centrum andílek 

Kontakty: neslysicizb@post.cz, szdpzb@seznam.cz, M. Paldusová: 724 462 219, 
V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 724 531 270, R. Mrklasová : 702 566 907,  
J. Černá: 605 459 649, V. Valentová: 737 744 873

Informujeme: v jednání je tuzemský rekondiční pobyt. Připravujeme ozdravný 
pobyt v Chorvatsku, pravděpodobně Baška Voda, ubytování v privátních vilách.

Děkujeme: Mgr. Petře Hejralové za možnost se zúčastnit Vánočních trhů na Bělišti. 
Zároveň děkujeme děvčatům z TIC Železný Brod za možnost zúčastnit se Vánočních 
trhů na náměstí.

Není-li napsáno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. Aktuální 
informace jsou ve vývěsce na tržnici a nově Na Vápence.
 Nezapomeňte, že není špatné počasí, jenom jsme špatně oblečeni. Opatrujte se.

za výbor Marcela Minářová

Herničky (od 2. 1. 2023)
Jsou vhodné pro děti ve věku 0–3 roky a pravidelně se konají v centru v čase  
9–12 hodin. Každý pátek se můžete těšit na odpolední herničku s dortíkem  
a kávičkou v čase 15–18 hodin. Cena 40 Kč/dospělá osoba. 

Téma herniček
 pondělí: Tvoření s Luckou – kreativní činnost, tvoření s barvami, nůžkami, 
houbičkami... prohloubení fantazie a dovednosti učit se novým věcem 
 úterý: Libuška „s respektem“ pro maminky zajímající se o nošení v šátku 
či nosítku, non toxic domácnost, přirozený a respektující porod, kontaktní 
rodičovství, látkování, kojení...
 středa: Janina „hudebně-dramatická“ – zaměřená na zpěv, pohádky, čtení 
knih, hrátky s mluvením, logo-hrátky a říkanky
 čtvrtek: Všeználkova s Ájou – učení hrou a vzdělávání se zábavou – jemná 
motorika, barvy a čísla
 pátek: Volně a libovolně s Radkou – herničku si tvoří samy maminky dle 
aktuální nálady a pohody
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S potěšením oznamujeme, že jsme v prosinci 2022 realizovali investiční akci 
„Modernizace tribuny a zábradlí“. Tato akce výrazně vylepší zázemí pro diváky 
fotbalových zápasů, protože původní tribuna byla postavena před více než šedesáti 
lety. Realizace investiční akce celkově vyšla na 2 896 645 Kč. Finanční prostředky se 
klubu podařilo získat převážně z dotačních titulů. Z Národní sportovní agentury se 
zkraje roku 2022 podařilo získat částku 1 759 108 Kč. V listopadu 2022 byla úspěšná 
i žádost u Libereckého kraje, kde klub získal dotaci ve výši 540 298 Kč. V prosinci 
2022 na akci přispělo i Město Železný Brod, kdy zastupitelé odhlasovali částku  
188 477 Kč. Fotbalisté akci financovali částkou 408 762 Kč ze svých zdrojů. 

V prosinci 2022 se uskutečnily tradiční vánoční víkendovky. Nejprve proběhla akce 
oddílu Mravenců – benjamínci a následující víkend společně oslavili Vánoce také odd. 
Skautů a skautek s odd. Vlčat a světlušek. Děti společně povečeřely tradiční bramborový 
salát s řízky, předaly si dárečky a užily si mnoho zábavy například při společné večerní 
hře. Vlčata a světlušky si dokonce zvelebili svou část klubovny.
 Tak jako každý rok bylo do Železného Brodu dopraveno Betlémské světlo. Každý 
rok přebírá plamínek z Betléma „Dítě světla“ (dívka či chlapec), které putuje spolu 
s Betlémským světlem letecky z Betléma do Rakouska, kde se pak při slavnostní 
bohoslužbě plamínek předává skautským kurýrům z jednotlivých zemí. Ti jej poté 
rozvezou po své zemi, u nás putuje plamínek vlakem. Železnobrodští Skauti a skautky 
se tradičně podíleli na opečovávání a rozdávání světla.
 V lednu nás čeká zimní závod dvojic zvaný Chilkoot, na který se svědomitě 
připravujeme od podzimu. Dále se také vydáme na tradiční přechod Klokočských skal.
 Loučíme se s vámi se skautským pozdravem a přáním hodně zdraví, pohody a klidu do 
nového roku 2023.

Tereza Polmová, Tina Šťastná

 skautské středisko údolí Železný brod

akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

sporT

 Fotbalový klub Železný brod

akce
6. 1. Tři Králové chodí po městě
19. 2.  Masopust „po staru“
Přejeme vám krásné zimní dny plné pohody!

za tým Rodinného centra Andílek Helena Simmová 

Více na www.centrum-andilek.cz, e-mailu: info@centrum-andilek.cz,
h.simmova@centrum-andilek.cz, mob.: 774 608 874 nebo Fb. 
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paní eva divinová
V sobotu 3. prosince zemřela Mgr. Eva Divinová. 
 Do Železného Brodu přišla s manželem MUDr. Petrem Divinou, který zde sloužil 
jako zubní lékař od roku 1974. Eva nastoupila jako učitelka na 1. ZŠ a později učila 
také na 2. ZŠ Pelechovská. Téměř celý svůj profesní život prožila v našem městě, 
i když později učila až do důchodu na ZŠ v Pěnčíně. Zde také nějaký čas působila 
ve funkci zástupce ředitele školy. Mezi dětmi byla oblíbená a v kolektivu učitelů 
se ráda bavila a zúčastňovala se všech akcí. Zkrátka, byla děvče z Moravy, které 
milovalo hudbu, zpěv a umělo se bavit. I když neměla vždy život lehký, nikdy si 
nestěžovala a snažila se pomoci druhým. Milovala hudbu, divadlo, ráda cestovala 
a zúčastňovala se většiny kulturních akcí v našem městě. 
 Několik posledních let byla členkou Redakční rady Železnobrodského zpravodaje. 
Byla vždy spolehlivá a ochotná. Milovala život a vše co k němu patří. Bohužel, vše 
opustila příliš brzy a nečekaně.
  Evi, budeš nám všem moc chybět a stále na Tebe budeme vzpomínat.

za Redakční radu Železnobrodského zpravodaje Eva Vozková

sporT

Fotbalový klub tak realizoval během dvou let dvě velké investice za cca 9,4 mil. 
korun. Tímto chceme poděkovat za podporu Ministerstvu školství a mládeže, 
Národní sportovní agentuře a Libereckému kraji. Díky patří také zastupitelům 
Železného Brodu, kteří podpořili modernizaci tribuny. 

za FK Železný Brod, z. s. Jaroslav Kletečka, sekretář

Srdečně vás zveme do naší sokolovny na lednové akce: 14. 1. od 20 hodin Myslivecký 
ples, 21. 1. od 15 hodin Dětský maškarní karneval a 28. 1. od 20 hodin Šibřinky.

 T. j. sokol Huntířov

osTaTní
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obálky zpravodaje v roce 2023
Kresby pro obálky letošního zpravodaje vytvořil, a my mu tímto moc děkujeme, 
pan Štěpán Flekna ze Semil (*1999). Štěpán studoval v letech 2015–2021 na SUPŠS 
v Železném Brodě v ateliéru produktového designu. Ve stejném ateliéru studoval 
i v letech 2020–2021 na FUD UJEP Ústí nad Labem, kde je aktuálně jako stážista 
grafického designu. 
 Více o něm se můžete dozvědět na e-mailu: stepan.flekna@seznam.cz,  
Fb: Štěpánovy obrázky, Ig: stepanflekna.

osTaTní

připomínáme si 75 let od založení Železnobrodského skla (Žbs)  
a jeho stručnou historii
Na základě vyhlášky ministra průmyslu č.1429/1948, rozhodnutím expozitury ONV 
v Železném Brodě pod č. 3036/48, byla vytvořená Národní správa skleněného zboží 
a výrobků z umělých hmot a 7. dubna 1948 byl po dohodě s ministrem financí se 
zpětnou platností k 1. lednu 1948 utvořen národní podnik Železnobrodské sklo 
Železný Brod se sídlem v Železném Brodě. Majetkovou podstatu nově vzniklého 
národního podniku tvořily znárodněné firmy vyhláškou ministra průmyslu 
republiky Československé.
 V roce 1949 vzniklo podnikové ředitelství n. p. ŽBS v budově současné polikliniky 
a prvním ředitelem se stal Čeněk Lysý. Tak, jak pokračovalo znárodňování, 
rozrůstal se a formoval i národní podnik Železnobrodské sklo. Organizačně 
postupně docházelo k centralizaci výroby dle sortimentu. Dekretem ministra 
lehkého průmyslu ze dne 11. 2. 1952 byl do národního podniku ŽBS začleněn 
například bývalý národní podnik Skleněná bižuterie.
 V roce nástupu druhého ředitele (od 1. 1. 1953 Josef Vávra) pojímal národní podnik 
ŽBS, kromě podnikového ředitelství, ještě deset dalších závodů. V letech 1964–65 
byla dokončena výstavba nových objektů na Poříčí v Železném Brodě. Do nových 
prostor byla převedena výroba z malých provozoven. Do nové budovy přesídlilo  
i podnikové ředitelství. Mimo jiné k 31. 12. 1977 byl závod 3 Zásada delimitován na 
n. p. Jablonecké sklárny.
Rozhodnutím ministra průmyslu ČSR č. 19/1977 ze dne 25. 11. 1977 vznikla  
k 1. 1. 1978 výrobně hospodářská jednotka (VHJ) Jablonecká bižuterie – koncern, 
se sídlem v Jablonci nad Nisou, do kterého bylo začleněno Železnobrodské sklo 
koncernový podnik se sídlem v Železném Brodě. V roce 1982 odešel Josef Vávra 
do důchodu a nahradil ho nový generální ředitel koncernového podniku Ing. Petr 
Anderle (od 1. 7. 1982).  
 Jeho působení v ŽBS jako GŘ končí se zánikem koncernu a VHJ v roce 1990, a to 
30. 4. 1990. Ministerstvo průmyslu jmenovalo nového generálního ředitele (dále jen 
GŘ) nyní státního podniku Železnobrodské sklo (od 1. 3. 1990 Ing. Jaroslav Kocián), 
který vykonával funkci cca 9 měsíců a od 1. 12. 1990 by do funkce jmenován GŘ 
Ing. František Peňáz, CSc.
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 Ke dni 1. 3. 1994 zápisem v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Ústí nad Labem oddíl B vložka 550. V roce 1994 se státní podnik transformoval 
na státní akciovou společnost ŽBS s výhradním podílem Fondu národního majetku 
(dále jen FNM). Ředitel František Peňáz. byl představenstvem a. s. odvolán  
k 31. 8. 1999 a od 25. 8. 1999 byl vedením ŽBS, a. s. pověřen Ing. Jaroslav Šilhán.
 Z rozhodnutí vlády 27. listopadu 2000 předseda výkonného výboru FNM ČR Jiří 
Havel a 2. místopředseda Jan Juchelka podepsali kupní smlouvu se společností 
Bijou Terra, s. r. o., která zvítězila ve veřejném výběrovém řízení o 89,26 % akcií 
společnosti Železnobrodské sklo, a. s. K fyzickému převodu akcií došlo po převodu 
celé kupní ceny na účet FNM ČR. Bijou Terra, s. r. o. se v podnikatelském záměru 
mimo jiné zavázala výrazně posílit a rozšířit postavení společnosti Železnobrodské 
sklo, a. s. na světovém trhu, zvýšit produkci a prodej některých produktů, zajistit 
investice do nových aktivit, atd.
 Ke dni 3. 5. 2001 povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže změnu 
vlastníka ŽBS, a. s. Pověřený Ing. Jaroslav Šilhán byl novým představenstvem a. s. 
odvolán k 30. 6. 2001 a od 1. 7. 2001 byl jmenován GŘ ŽBS, a. s. Ing. Petr Krupka.  
Ing. Petr Krupka byl z funkce odvolán k 31. 10. 2003 a od 1. 11. 2003 do funkce GŘ 
byl jmenován Dr. Ing. Evžen Babůrek, který funkci vykonával do 30. září 2005, kdy 
firma ŽBS, a. s. byla vymazána z obchodního rejstříku a stala se součástí JABLONEX 
GROUP, a. s. se sídlem v Jablonci nad Nisou.

z archivu ŽBS, a. s. vypracoval Zdeněk Hromas

poděkování
Touto cestou děkujeme za dlouholetou činnost v Redakční radě Železnobrodského 
zpravodaje paní Evě Vozkové, která se rozhodla činnost ukončit a věnovat svůj 
volný čas ostatním zálibám a koníčkům. Přejeme jí hodně zdraví a sil, aby zvládla 
vše, na co se těší...

za Redakční radu Alena Matějková
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InzerCe

Platnost od 1. 6. 2018
•  níže uvedené ceny jsou vč. DPH
•  sleva od prvního opakování inzerátu v kalendářním roce činí 5 % 
• uzávěrka příjmu inzerce je nejpozději k 10. dni daného měsíce pro měsíc 
následující, tedy: lednový zpravodaj má uzávěrku již 10. 12., únorový 10. 1. atd.
•  kontakt: 483 333 999, zpravodaj@zelbrod.cz
Inzerce řádková
•  pouze pro fyzické osoby
•  cena 1,50 Kč / znak (včetně mezer)
Za grafické zpracování, kvalitu a bezchybnost inzerátu nese zodpovědnost inzerent.

podmínky inzerce v Železnobrodském zpravodaji 

Inzerce plošná
černobílá uvnitř barevná obálka

62 × 44 mm (1/8 str.) – 500 Kč 74 × 53 mm (1/8 str.) – 800 Kč
62 × 90 mm (1/4 str.) – 800 Kč 74 × 105 mmm (1/4 str.) – 1 200 Kč

128 × 90 mm (1/2 str.) – 1 300 Kč 148 × 105 mm (1/2 str. se spadávkou 3 mm) – 1 900 Kč
128 × 183 mm (1 str.) – 2 200 Kč 148 × 210 mm (1 str. se spadávkou 3 mm) – 3 000 Kč

V Železném brodě pronajmu byt 1+1 
Pro více informací volejte 605 843 024 
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Vítězné fotografie od 67 autorů z fotosoutěže brody v brodě 2022, do které bylo zasláno 
celkem 498 fotografií. Z toho bylo za Železný brod 71 fotografií od 10 fotografů. Děkujeme.

Za naše město získala v kategorii Zajímavosti brodska krásné třetí místo paní Kateřina 
hrabcová se snímkem Vranov-Pantheon. Cenu Města Železný brod si odnesla hana 
Palečková za fotografii s názvem sklářský mistr. 

www.fotobrody.cz




