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úvodní slovo

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, 
 Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo rok 2022 rokem skla, 
skla uměleckého i technického, skla ve všech podobách. Je to pocta materiálu, 
který provází lidstvo už po mnoho století, materiálu, který má svou budoucnost  
a v mnoha případech má přímo nezastupitelnou roli.
 Železný Brod je pořád prezentován jako sklářské město. Někomu se sice takovéto 
spojení nemusí líbit, třeba i s ohledem na pracovní příležitosti v našem městě. 
Samozřejmě mamutí zaměstnavatel typu bývalého podniku Železnobrodské 
sklo je minulostí, ale i v nynější době je zde největším zaměstnavatelem firma 
sklářská, Detesk. Pracovní místa poskytují také další, menší sklářské firmy nebo 
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod a Střední škola řemesel 
a služeb Jablonec nad Nisou či Městské muzeum Železný Brod. Pochopitelně nelze 
zapomenout ani na samotné živnostníky zabývající se sklem.
 Nepříjemnou skutečností současné doby je souběh různých krizí, často 
celosvětových, ať už se jedná o krizi energetickou, finanční, obchodní, v celo-
světové dopravě či jinou. Bohužel se každá nějakým způsobem dotýká výroby skla, 
potažmo tedy našeho města. Asi více bude postiženo umělecké sklo, v obtížné 
době považované za zbytné zboží. V minulosti si sklářský průmysl prošel různými 
krizemi, ale vždy se podařilo najít východiska a výrobu skla udržet.
 K takovému udržení by mohla přispět třeba i současná aktivita jabloneckého 
Muzea skla a bižuterie, kterému se podařilo dostat ruční výrobu skla na Seznam 
nemateriálních statků tradiční lidové kultury v České republice. Nadto je zde šance 
zapsat ruční výrobu skla na seznam světového dědictví UNESCO. Ovšem tato světová 
organizace po zapsání na uvedený seznam požaduje, aby zapsaná výroba nezanikla, 
ale naopak se rozvíjela. A to je do jisté míry příležitost pro skláře v našem městě nebo 
pro zdejší vzdělávací instituce. Byla by asi velká škoda nabídnutou možnost nevyužít.
 Co může Město Železný Brod v roce skla pro sklo samotné udělat? Prioritou je uspořádat 
další ročník festivalu Skleněné městečko (17.–18. 9. 2022). Tato akce již má svou tradici, své 
fanoušky. Určitě již není akcí místní, ale má nadregionální význam. O tom svědčí pozitivní 
ohlasy návštěvníků Skleněného městečka z jiných míst republiky. Trvá tak nesnadný úkol, 
kromě samotné přípravy festivalu najít cesty, jak přivést další obdivovatele sklářského  
a bižuterního řemesla. Snad nám v tom pomůže i krajem podporované Křišťálové údolí.
 Nadále se bude propagovat sklářská výroba a prodej drobných sklářských výrobků 
v Turistickém informačním centru Železný Brod nebo v příslušných organizacích, 
jejichž je město členem. Bude pokračovat přestavba sklářských expozic a další 
aktivity v muzeu v rámci projektu Spojeno sklem, určitě budou jako dárky různým 
organizacím i jednotlivcům předávány výrobky místních sklářů.
 Je tedy hodně důvodů a příležitostí, proč se věnovat sklu tak, aby tento materiál byl skutečně 
v centru pozornosti po celý rok 2022. Nechceme použít patetické spojení – je povinností nás 
všech, ale je opravdu potřeba podporovat sklo námi všemi v jakékoli formě a stále takovými 
způsoby, aby i nadále všeobecně platilo spojení – Železný Brod je sklářské město.  

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

Usnesení rady města Železný brod ze 53. zasedání 
konaného dne 20. 12. 2021 

Usnesení rady města Železný brod ze 54. zasedání 
konaného dne 8. 12. 2021 

Rada města Železný brod po projednání 
 schvaluje program 53. schůze v předloženém znění a bere na vědomí kontrolu 
plnění usnesení 52. a 54. schůze 
 souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 9/2021/RM 
 schvaluje navýšení počtu úvazků na MěÚ, odbor sociálních věcí pro pracovní 
pozici sociální pracovník – veřejný opatrovník o 0,375 (tj. 15 hodin týdně)  
od 1. 1. 2022 
 schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb 1 Box cloud s NAM system, a. s.,  
IČO 25862731 na technologii dohledového a poplachového přijímacího centra 
(dříve PCO) 
 schvaluje Mediální plán města Železný Brod na rok 2022
 schvaluje uzavření Smlouvy o prezentaci a poskytnutí služeb s Liberecká TV, s. r. o., 
IČO 02168987 na zajištění prezentace zadavatele ve vysílání televize rtm plus Liberecko 
formou „Železnobrodského magazínu“ v roce 2022 za cenu 156 000 Kč bez DPH 
 schvaluje návrhy rozpočtu na rok 2022 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 
2023–2024 příspěvkovým organizacím: ZŠ Školní, ZŠ Pelechovská, MŠ Stavbařů, 
MŠ Slunečná, MŠ Na Vápence, SVČ Mozaika, ZUŠ Železný Brod, Městské muzeum 
v Železném Brodě a Bytový podnik města Železného Brodu
 souhlasí s přijetím věcného daru – v souladu s mimořádnými opatřeními  
a usneseními vlády ČR – testy na přítomnost viru COVID-19 z pohotovostních zásob 
SSHR ve prospěch MŠMT za účelem provádění preventivního plošného testování 
dětí/žáků pro ZŠ Pelechovská a ZŠ Školní 
 schvaluje peněžitý dar pro členy JSDHO Železný Brod, 100 Kč za každý výjezd, ve 
výši uvedené v příloze 
 souhlasí s ukončením splátek od Polikliniky Železný Brod, s. r. o., IČO 49098306, 
za pronájem zdravotnických přístrojů holter a ergometr k 31. 12. 2021 
 schvaluje ceník Sportovního centra v předloženém znění s platností od 1. 1. 2022 
 schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo 97/42R/2021 s fa Michal Zonyga,  
IČO 72940247, kterým se mění konečná cena díla na 8 483 758,27 Kč bez DPH 
 souhlasí s pořádáním pravidelných prodejních trhů v Železném Brodě  
v roce 2022 1 × měsíčně fa Obchodní a pořadatelská činnost – Václav Chaloupka,  
IČO 46512314 
 schvaluje přidělení bytů č. 39 a č. 30 v DPS Železný Brod 

Rada města Železný brod po projednání 
 schvaluje program 54. schůze RM v předloženém znění 
 schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu se 
společností České teplo, s. r. o., s účinností od 1. 1. 2022 
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radnICe InForMUje

Zasedání Rady města Železný Brod se v ½ roku 2022 uskuteční v termínech: 21. 2., 
14. 3., 4. 4., 25. 4., 16. 5., 6. 6. a 27. 6. 2022. 

Usnesení zastupitelstva města Železný brod z 24. zasedání 
konaného dne 13. 12. 2021 

Usnesení rady města Železný brod z 55. zasedání 
konaného dne 10. 1. 2022 

Zastupitelstvo města Železný brod po projednání
 schvaluje program 24. zasedání ZM v předloženém znění a bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení z 23. zasedání 
 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 7/2021/ZM 
 schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2022, které upravuje dočasný 
systém hospodaření s rozpočtovými prostředky v případech, kdy do začátku 
rozpočtovaného roku není schválen rozpočet města 
 schvaluje změnu tvorby a čerpání sociálního fondu pro zaměstnance MěÚ  
v Železném Brodě 
 nesouhlasí s prominutím splátek návratné finanční výpomoci ve výši 513 332 Kč 
Poliklinice Železný Brod, s. r. o., IČO 49098306 
 schvaluje Program rozvoje města Železný Brod na období 2021–2030 
 schvaluje smlouvu o spolupráci s obcí Koberovy, IČO 00262404 a obcí Líšný,  
IČO 00673226 v rámci projektu Greenway Jizera 
 schvaluje uzavření plánovací smlouvy mezi BBJam, s. r. o., IČO 24707368  
a Městem Železný Brod, na část pozemku parc. č. 695 v k. ú. Chlístov  
 schvaluje záměr prodeje části pozemku pč. 1518/5 o výměře 710 m2 v k. ú. Železný 
Brod 

Na veřejně zasedání Zastupitelstva města Železný Brod vždy od 16.30 hodin se 
můžete přijít podívat do zasedací místnosti budovy „B“ MěÚ, a to v termínech:  
7. 2., 21. 3., 2. 5. a 13. 6. 2022.  

Rada města Železný brod po projednání 
 schvaluje program 55. schůze v předloženém znění a bere na vědomí kontrolu 
plnění usnesení 53. a 54. schůze 
 bere na vědomí podpis dodatku č. 1 ke sml. o poskytnutí dotace z rozpočtu LK 
č. OLP/558/2020 na akci Projektová příprava Greenway Jizera (úsek Železný Brod – 
Líšný) s LB krajem, IČO 70891508, dodatek prodlužuje termín realizace do 31. 12. 2022  
 schvaluje výsledky ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku  
„ZŠ Pelechovská – Úpravy a vybavení odborných učeben – opakované“ rozdělená 
na části ve smyslu § 35 ZZVZ a schvaluje uzavření sml. s Hilbert Interiéry, s. r. o., 
za nabídkovou cenu 2 840 010 Kč bez DPH, „ZŠ Pelechovská – část I.“ a schvaluje 
zrušení zadávacího řízení „ZŠ Pelechovská – část II., část III.“ 
 revokuje usnesení č. 327/52R/2021 ze dne 29. 11. 2021 a schvaluje uzavření 
sml. na veřejnou zakázku Zpracování lesních hospodářských osnov Železný Brod 
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– Železnobrodsko s 2. účastníkem v pořadí výběrového řízení – Lesprojekt Stará 
Boleslav, s. r. o., IČO 25065602 za nabídkovou cenu 1 458 600 Kč bez DPH
 schvaluje odměny ředitelům škol a školského zařízení zřizovaných městem 
Železný Brod
 souhlasí s přijetím věcných darů od MAS Achát, projekt: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17
_047/0009151 pro MŠ Koníček, MŠ Na Vápence, MŠ Slunečná, ZŠ Pelechovská,  
ZŠ Školní, ZUŠ Železný Brod jako výukový materiál či učební pomůcky 
 souhlasí s přijetím věcného daru – v souladu s mimořádnými opatřeními  
a usneseními vlády ČR – testy na přítomnost viru COVID-19 z pohotovostních 
zásob SSHR ve prospěch MŠMT za účelem provádění preventivního plošného 
testování dětí/žáků pro ZŠ Pelechovská a ZŠ Školní a pověřuje starostu v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, k udělení předchozího souhlasu příspěvkovým 
organizacím zřizovaným městem k přijetí věcných darů dle § 27 odst. 7 písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů
 neschvaluje uzavření předkládané sml. o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby s EMJ s. r. o., IČO 27268632 na pozemek 
pč. 2315/1 v k. ú. Ž. Brod, požaduje její přepracování a schvaluje zřízení věcného 
břemene na tento pozemek ve smyslu budoucí oprávněné umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitosti, 
provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost budoucí povinné 
výkon těchto práv strpět, cena věcného břemene je 100 Kč za 1 bm + sazba DPH,  
53 bm x 100 tj. 5 300 Kč + DPH
 schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku pč.1583/2 v k. ú. Hr. Horka 
ve smyslu budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy na dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu  
a modernizaci a povinnost budoucí povinné výkon těchto práv strpět, cena věcného 
břemene je 2 000 Kč + sazba DPH a schvaluje uzavření sml. na tento pozemek 
s EMJ, s. r. o., IČO 27268632 
 schvaluje uzavření sml. o zřízení věcného břemene č. IV-12-4019271/VB/01  
s fa RYDVAL – ELEKTRO, s. r. o., na pozemek pč. 448/4 v k. ú. Železný Brod 
 schvaluje záměr pronájmu pozemku pč. 476/64 o výměře 57 m2, součástí 
pozemku je stavba tech. vybavení v k. ú. Železný Brod
 schvaluje pronájem části pozemku pč. 1378/1 v k. ú. Železný Brod za účelem 
postavení plechové garáže pro osobní automobil, výše nájmu je stanovena na  
2 376 Kč/rok (osvobozeno od DPH) a schvaluje uzavření nájemní sml.
 schvaluje snížení výše nájemného za pronájem prostor pro podnikání v Bzí 136  
na cenu 1 000 Kč/měsíc na rok 2022 za podmínky, že po celou dobu bude nájemce 
provozovat prodejnu, v případě, že podmínka fungování obchodu nebude 
dodržena, doplatí nájem za celý rok a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 sml. na výše 
uvedené
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 odbor vnitřních věcí

V loňském roce si na území našeho města řeklo své „ANO“ 28 zamilovaných 
párů a 13 párů v ostatních obcích správního obvodu Železného Brodu. Všem 
„novomanželům“ tímto přejeme mnoho krásně prožitých společných let. Věříme, 
že po jednom boku spolu stráví třeba i 50 let a stejně tak jako dva manželské páry  
v loňském roce u nás oslaví Zlatou svatbu.
 Za loňský rok se v období 1. 1.–31. 12. v Železném Brodě narodilo 44 nových 
občánků z toho 22 dívek (nejčastěji Sofinek) a 22 chlapců (nejvíce Petrů a Matyášů). 
Jako první občánek se nám 2. ledna narodil chlapeček. Všem dětem přejeme do 
života hodně zdraví a věříme, že z nich vyrostou správní občané našeho města. 
Třeba se i oni dožijí krásných 99-ti let jako měla v loňském roce naše nejstarší 
obyvatelka. 
 Aby byla statistika kompletní, musíme s lítostí také napsat, že nás za loňský rok 
nenávratně opustilo 102 našich občanů. 
 V roce 2021 se nově přihlásilo k trvalému pobytu 217 občanů a 100 se jich 
odstěhovalo. Aktuálně tak v Železném Brodě je 5 709 trvale žijících.

Jolana Novotná a Monika Vohnoutová, OVV

Malé ohlédnutí za rokem 2021 z pohledu evidence obyvatel 
a matriky našeho města

radnICe InForMUje

Odborná způsobilost je upravena v ust. § 8a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 8 odst. 1 vyhlášky č. 478/2000 Sb., 
kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů stanovuje 
dopravní úřad termíny zkoušek odborné způsobilosti podnikatelů v silniční 
dopravě provozované velkými vozidly pro rok 2022 ve dnech: 25. 1., 29. 3., 31. 5., 
26. 7., 27. 9. a 29. 11. 2022.
 Začátek zkoušky je vždy v 8.30 hodin v počítačové učebně v přízemí budovy 
Krajského úřadu. Počet účastníků zkoušky je dán kapacitou počítačové učebny 
(12 osob). Uchazeči budou zařazováni na daný termín v pořadí došlých přihlášek. 
Seznam uchazčů zařazených na zkoušku bude aktualizován dle došlých přihlášek.
 Přihlášky ke zkoušce na www.kraj-lbc.cz a otázky a vzorová zadání případových 
studií pro zkoušku odborné způsobilosti jsou na stránkách ministerstva dopravy 
www.etesty2.mdcr.cz.
 Bližší informace Mgr. Michal Mochal, michal.mochal@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 282  
a Ing. Josef Jirásek, josef.jirasek@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 283.

Monika Králová, vedoucí

 odbor obecní živnostenský úřad 

Informace pro dopravce – termíny zkoušek odborné 
způsobilosti dopravců
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 odbor finanční

Připomínáme úhradu poplatků za odpady pro rok 2022 ve výši 640 Kč na 
poplatníka a rok, který lze uhradit do 31. 3. 2022 bezhotovostním převodem na účet  
č. 2225-0963249319/0800 nebo hotově či kartou přímo na pokladně MěÚ Železný 
Brod (po a st: 8–17 a út a čt: 8–12).
 Majitele pejsků také upozorňujeme, že domácí mazlíčky lze přihlásit či odhlásit 
na finančním odboru u pí Hermanové (483 333 947) a dle zákona č. 565/1990 Sb. 
splnit poplatkovou povinnost na účet č. 19-0963249319/0800 nebo hotově, a to do 
15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa 
staršího tří měsíců. 

Iveta Jehličková a Petra Hermanová, FO referent

úhrady poplatků

 Městská policie v Železném brodě 

Do našich řad hledáme nové kolegy/ně na pozici strážník/ce s nástupem k 1. 4. 2022. 
Jedná se o práci v nepřetržitém provozu s nerovnoměrně rozvrženou pracovní 
dobou. Náplní práce je plnění celé škály úkolů vyplývající ze zák. 553/1991 Sb.  
a dalších speciálních zákonů. Uchazeči o toto zaměstnání musí splňovat podmínky 
dle zák. 553/1991 Sb.: § 4. 
 Máte-li o pozici zájem a splňujete-li veškeré podmínky zveřejněné na  
www.zeleznybrod.cz, zasílejte přihlášky k náboru včetně příloh na: Městská policie 
Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod. Obálku označte „Nábor MP 
neotvírat“. Přihlášku lze také doručit osobně na podatelnu MěÚ Železný Brod.
 Více informací o náboru vám podá velitel MP sstr. Pavel Hriník, e-mail:  
p.hrinik@zelbrod.cz, mob.: 724 132 179.

sstr. Pavel Hriník, velitel MP

Nepřetržitá pomoc Městské policie Železný brod je poskytována na mob.  
602 646 188.

nábor strážníků

peČovaTelskÁ slUŽba Železný brod

Služba je určena lidem, kteří si s ohledem na věk, nemoc nebo postižení nemohou 
zajistit běžné denní činnosti jako je strava, péče o vlastní osobu nebo domácnost. 
Našim posláním je podpořit tyto lidi v udržení běžného způsobu života a sociálních 
vazeb. Klientům je k dispozici moderní bezbariérové Středisko osobní hygieny, 
které mohou využít sami nebo za asistence pečovatelky. Služba je poskytována  
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InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 

Turistické informační centrum (náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod,  
tel. č.: 483 333 999, 778 527 000)
 V únoru je otevřeno dle běžné otevírací doby, tedy po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin, 
so 9–16 hodin. 

V pondělí 14. února slaví svátek sv. Valentýn. Tento den se v anglosaských a dalších 
zemích každoročně slaví jako svátek lásky a náklonnosti mezi partnery. Je to 
den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou 
stylizovaného srdce, jako symbolu lásky. V poslední době se tento svátek šíří  
i v kontinentální Evropě a nevyhne se ani našemu TIC. Zde budou pro vás všechny 
již od 1. února nachystány „valentýnky“. Těšíme se na vaši návštěvu.
 Legenda říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky 
knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma. Ten zakazoval svým vojákům, aby se 
ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli 
do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně mladé páry oddával. Byl zatčen a právě 
14. února popraven.

valentýnky

MeT opera a baleT – přímé přenosy

MĚsTský sklÁŘský ples

Zajišťujeme prodej vstupenek na MET operu a balet do kina Jitřenka v Semilech. 
opera od 18.45 hodin: 12. 3. R. Strauss: Ariadna na Naxu,  26. 3. (16.45) G. Verdi: 
Don Carlos a 7. 5. G. Puccini: Turandot. Cena 350 Kč. balet od 16 hodin: 23. 1. 
Drahokamy, 6. 3. Labutí jezero, 1. 5. Faraonova dcera. Cena 300 Kč. Ceny vždy  
vč. dopravy zpět po skončení přenosu.  

S ohledem na lednovou situaci spojenou s onemocněním COVID-19 byl termín 
plesu přesunut na květnový měsíc. O konkrétním datu budete včas informováni. 
Děkujeme za pochopení.

Zveme na tyto akce

peČovaTelskÁ slUŽba Železný brod

v domácím prostředí klientů a ve dvou domech s byty zvláštního určení, které se 
nachází v Železném Brodě a Bzí.
 Pokud máte zájem se o Pečovatelské službě Železný Brod dozvědět více nebo 
máte jakékoliv dotazy, rádi vám je zodpovíme na tel. č.: 770 164 580 – Ing. Ivo 
Ivanov, vedoucí služby a 778 521 705 – Bc. Markéta Vitáková, sociální pracovnice.

Bc. Markéta Vitáková, sociální pracovnice
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InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 

CesTovaTelskÉ pŘednÁŠkY
28. 2. vás cestovatelka Radka Tkáčiková vezme na výlet do 
Namibie – viz str. 15 KC Kino.
 14. 3. s cestovatelem Davidem hainallem navštívíte 
skotsko, zemi hlubokých jezer, nejlepší whisky, nekonečných 
vřesovišť, měsíční krajiny náhorních plošin a především 
úchvatných hor. Nad rozlehlou modří desítek vodních ploch 
se tyčí téměř 300 munros, tedy vrcholů vyšších než 900 m. n m.  
Najdete zde i středověké hrady, originální architekturu  
a upravené vesničky. 

Konají se v KC Kino Železný Brod vždy od 18 hodin. Vstupné 
50 Kč.

23. 2. od 19 hodin G. Koren: Neperte se, prosím vás! (Divadlo Palce Praha) – Tři 
sourozenci se sešli v advokátní kanceláři, aby si vyslechli otcovu poslední vůli. 
Hvězda dětských show o bezpečnosti silničního provozu, ztahaná pracující matka 
samoživitelka a poněkud přestárlý, věčně zadlužený, leč stále vysmátý hipík. 
Jejich setkání ale není výrazem sourozenecké harmonie. Proto asi nepřekvapí, 
že důrazným přáním zesnulého v poslední vůli je, aby se jeho děti měly rády  
a nepraly se mezi sebou. Co ale překvapivé je, že největší díl dědictví má získat 
jakási tajemná Nina Yablonsky. Kdo to je? A proč k ní byl otec tak štědrý na úkor 

v únoru se přijďte do divadla pobavit na komedii

HrÁTkY s paMĚTí

Sociálně-aktivizační služba pro seniory aneb trénink paměti s lektorem Zdeňkem 
Chourou, pracovníkem v sociálních službách a členem České alzheimerovské 
společnosti se v DPS Železný Brod (ul. Obránců míru) uskuteční 15. 2., 15. 3.,  
12. 4., 10. 5., 14. 6., 12. 7., 16. 8., 13. 9., 11. 10., 15. 11., 6. 12. 2022 vždy od 10 hodin. 
Dobrou náladu a tužku s sebou. 

S ohledem na situaci COVID-19 vstupenky v TIC Železný Brod pouze rezervujeme. 
Týden před akcí posíláme SMS s aktuální informací o konání či zrušení představení. 
Vstupenky se prodávají v den konání akce na pokladně divadla od 18.30 hodin. 
Prosíme, mějte připravenou hotovost odpovídající výši vstupenek! 
 Upozorňujeme diváky, že na požádání musí předložit doklad o bezinfekčnosti dle 
aktuálních vládních nařízení týkajících se onemocnění COVID-19. Děkujeme za 
pochopení. 

MĚsTskÉ dIvadlo Železný brod
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MĚsTskÁ GalerIe vlaTIMIla radY Železný brod 

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

výsTava salon vIII
do 26. 2. 2022

Osmý úspěšný výstavní formát, ke kterému byli pozváni všichni kreativní jedinci, 
kteří si věří a byli ochotni vystavit obraz, grafiku, kresbu, fotografii, plastiku či jiný 
umělecký artefakt.

březen – „Pět hvězd na Poušti“ - historie, obnova a současnost kaple sv. Jana 
Nepomuckého (fotografie z rekonstrukce objektu, historické dokumenty a kroje 
jako pozvánka na Svatojánskou krojovanou pouť – 21. 5. 2022)
duben – 100 let skautingu v Železném Brodě 
květen – Skleněné objekty Lady Semecké 
léto – Velká letní výstava prezentující modely z módních přehlídek Made in Jablonec 
(v rámci této výstavy budou probíhat sklářské, bižuterní a jiné řemeslné workshopy)
září – Rudolf Dzurko – výtvarník
říjen – Radovan Klas „Zpátky do života“ 
listopad/prosinec – Vánoční skleněné ozdoby
Program výstav a názvy se ještě mohou s ohledem a na situaci COVID-19 upravovat.

9. 3. od 19 hodin: Mojmír Babáček: Tak krátký čas na život aneb Životní příběh 
básníka Václava hraběte (Turnovský underground) – Nápad napsat hru o Václavu 
Hrabětovi vzešel od (již zesnulého) semilského režiséra Zdeňka Lindnera. Ujal se 
ho Mojmír Babáček. Propojil životní příběh V. Hraběte s jeho básněmi a sepsal text, 
který předal nadšené herecké partě složené z turnovských ochotníků a ochotníků  
z Hostince U Boučků na Malé Skále (pašijové hra O nejslavnějším zmrtvýchvstání  
a Vánoční hra T. Vůjtka). Část souboru v mládí básně V. Hraběte přepisovala a vydávala.
 Značná část hry se odehrává v hospodě, kde básník rád vysedával a povídal si  
s přáteli o životě. Vše dokreslují jeho básně, některé z nich se dočkaly i zhudebnění. 
Báseň V. Hraběte – Variace na renesanční téma, známá jako „Láska je jako 
večernice“, byla zhudebněna V. Mišíkem a z rádia ji znají četné generace. 
Vstupné: 100 Kč

pro letošní rok jsou připraveny tyto výstavy

na březen připravujeme

MĚsTskÉ dIvadlo Železný brod

svých dětí? Podaří se ji vypátrat a přesvědčit, aby se své části dědictví vzdala?  
A není to celé jen velký podvod otcova advokáta? Hrají: Martina Hudečková/Zuzana 
Slavíková, Zuzana Kajnarová, Miroslav Etzler, Ladislav Hampl, Jaroslav Vlach/Jan 
Szymik/Miloš Kopečný a Kateřina Holánová. Vstupné 330 Kč.
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kC kIno Železný brod

Vážené čtenářky a čtenáři,
je tu únor a s ním nejeden důvod proč jít do kina. 
 Zaprvé bych vás rád pozval na malou ochutnávku několika vybraných titulů  
z přehlídky severských filmů SCANDI. K vidění bude komediální drama Ninjababy 
o třiadvacetileté Rakel, která příliš pozdě zjistí, že má být matkou, i když na to není 
ani trochu připravená. Dalším severským počinem je historické drama o ženě, 
která sjednotila Dánsko, Norsko a Švédsko do mírově orientované unie, Margrete 
– královna severu. Na své si přijdou i děti se snímkem Hranice odvahy. Ač je děj 
vsazen do okupovaného Norska roku 1942, tvůrci si dali záležet a film se právem 
může pyšnit dětským filmem roku. Na svém kontě má Zlatý střevíček za nejlepší 
celovečerní film pro děti na Zlín Film Festivalu 2020 a Cenu mladého diváka na 
Evropských filmových cenách 2021. 
 Zadruhé bych nerad zapomněl na všechny zamilované a blížící se Den svatého 
Valentýna. Přijďte proto se svou drahou polovičkou do kina na romantickou 
komedii Vem si mě s Jennifer Lopez a Owenen Wilsonem. 
 Kdo zamilovaný není, toho třeba do třetice potěší nejen herecká, ale hlavně 
režisérská práce Kennetha Branagha. S ním se v tomto měsíci setkáme hned 
dvakrát, a to v dlouho odsouvané premiéře nového zpracování detektivky Agathy 
Christie Smrt na Nilu, kde zazáří jako Hercule Poirot a o týden později ve filmu 
Belfast, ve kterém zrežíroval příběh svého dětství. 
 Určitě se bude na co těšit, tak dorazte. Těšíme se na vás!

Jan Jelínek, vedoucí KC Kina ŽB

v únoru přijďte do kina na

C‘Mon C‘Mon 

zlaTo

úterý 1. 2. od 19.30 hodin · Usa 2021 · drama · dobré kino · 100 Kč · 108 min.  
v původním znění s českými titulky
Život osamělého rozhlasového novináře Johnnyho se zastaví, když se musí postarat 
o svého synovce Jesseho. Společně se vydávají na cestu a mezi New Yorkem a New 
Orleans se rodí nevšední přátelství, které oba ovlivní na celý život. 
 hrají: Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman ad., režie: Mike Mills

pátek 4. 2. od 19.30 hodin · austrálie 2022 · thriller · premiérové kino · 130 Kč 
94 min. · nepřístupný do 15 let · v původním znění s českými titulky
Uprostřed rozlehlé, jedinečné a nelítostné australské pouště se odehrává drsný 
thriller o chamtivosti, která dokáže zatemnit lidskou mysl. 
 hrají: Zac Efron, Susie Porter, Anthony Hayes ad., režie: Anthony Hayes
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kC kIno Železný brod

UlIČka pŘízrakŮ

nInjababY

MIMoŘÁdnÁ UdÁlosT

TajeMsTví sTarÉ baMbITkY 2 

sobota 5. 2. od 19.30 hodin · Usa 2022 · thriller/drama/krimi · premiérové kino 
120 Kč · 139 min. · nepřístupný do 15 let · v původním znění s českými titulky    
Mladý ambiciózní umělec s nadáním zmanipulovat lidi díky vhodně zvoleným 
slovům se spojí s psychiatričkou, která je však mnohem nebezpečnější než on sám.
 hrají: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe ad., režie: Guillermo del Toro

úterý 8. 2. od 19.30 hodin · Norsko 2021 · komedie/drama · dobré kino · 110 Kč 
103 min. · nepřístupný do 15 let · v původním znění s českými titulky     
Člověk míní, sex mění. Astronautka, lesnice, autorka komiksů. Mladá Rakel má 
spoustu plánů, jen ne stát se matkou. Místo dlouhého sezení na záchodě by raději 
byla na večírku, kde se opije či zhulí. Ignorovat to nemůže. Je to jí nebo dítětem?
 hrají: Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning ad., režie: Yngvild Sve Flikke

pátek 11. 2. od 19.30 hodin · ČR 2022 · komedie · premiérové kino · 140 Kč  
102 min. · nevhodný do 12 let
Strojvedoucí lokálky neplánovaně zastaví v mírném svahu mezi poli a vystoupí  
z vlaku, aby vyřešil drobný technický problém. Co se stane s cestujícími, kteří 
jedou ve vlaku špatným směrem a bez strojvedoucího? 
 hrají: Jana Plodková, Igor Chmela, Jenovéfa Boková ad., režie: Jiří Havelka

sobota 12. 2. od 15 hodin · ČR 2021 · pohádka · dětské kino · 140 Kč · 100 min.  
Zvídavá princezna Johanka nejraději tráví čas u dědečka Karaby. Zlotřilí rádcové 
Lorenc a Ferenc, kteří byli vyhnáni z království se rozhodnou pro své pikle využít 
královnu Julii ze sousedního království a tak se pomstít.
 hrají: Ondřej Vetchý, Veronika Khek Kubařová ad., režie: Ivo Macharáček

Moje krÁsnÁ pŘíŠerka
sobota 5. 2. od 15 hodin · Rusko 2021 · animovaný/rodinný · dětské kino  
120 Kč · 100 min. 
Když princezna Barbara zjistí, že krále drží v hrsti zloduch, který mu ukradl 
zázračný lektvar, rozhodne se z paláce utéct. V lese narazí na strašidelnou lesní 
příšeru a začne v něm diktovat svá vlastní pravidla.
 režie: Viktor Glukhushin, Maksim Volkov
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veM sI MĚ 
sobota 12. 2. od 19.30 hodin · Usa 2022 · romantický · premiérové kino 
140 Kč · 112 min. · nevhodný do 12 let · v původním znění s českými titulky
Ona je slavná popová zpěvačka, on je obyčejný učitel matematiky. Vzali se, aniž se 
předtím znali, za hodně bizarních okolností. Oba vám přesto dokážou, že když jde 
o lásku, nic není nemožné.
 hrají: Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma ad., režie: Kat Coiro

v lÉTĚ TI ŘeknU, jak se MÁM

kroTITelÉ dUCHŮ: odkaz

sMrT na nIlU

Hlas lÁskY 

pátek 18. 2. od 19.30 hodin · ČR 2022 · komedie · premiérové kino · 130 Kč  
117 min.   
Na motivy bestselleru Evity Twardzik, mapuje životy party čtyřicátníků, kteří se 
kamarádí od dětství a dodnes se potkávají, už spolu se svými rodinami. Po letech 
se ale začínají objevovat tajemství, které jejich životy navždy změní.
 hrají: Tereza Kostková, Simona Babčáková, Petra Vajdová, Martin Hofmann ad., 
režie: Marta Ferencová

sobota 19. 2. od 15 hodin · Usa 2021 · komedie/sci-fi · rodinné kino · 124 min. 
český dabing
Svobodná matka se přestěhuje se svými dětmi na maloměsto a společně objeví 
spojení s původními krotiteli duchů a tajemný odkaz, který po sobě zanechal jejich 
dědeček.
 hrají: Finn Wolfhard, Carrie Coon, Sigourney Weaver ad., režie: Jason Reitman 

sobota 19. 2. od 19.30 hodin · Usa 2020 · drama/krimi/mysteriózní · premiérové 
kino · 120 Kč · 135 min. · nevhodný do 12 let · v původním znění s českými titulky    
V románu Agathy Christie z roku 1937 se dovolená detektiva Hercule Poirota na 
palubě parníku v Egyptě změní v děsivý hon na vraha, ve chvíli kdy idylické líbánky 
dokonalého páru postihne tragédie.
 Hrají: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer ad., režie: Kenneth Branagh 

úterý 15. 2. od 19.30 hodin · Kanada/Francie 2021 · životopisný/drama/hudební 
premiérové kino · 100 Kč · 128 min. · v původním znění s českými titulky    
Filmová fikce volně inspirována životem pěvecké superhvězdy Céline Dion. 
 hrají: Valérie Lemercier ad., režie: Valérie Lemercier
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prvok, ŠaMpÓn, TeČka a karel
úterý 22. 2. od 10.30 hodin · ČR 2021 · komedie · seniorské kino · 60 Kč  
117 min. · nevhodný do 12 let 
Čtyři kamarádi ve středním věku si přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. 
Rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. 
 hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák, Martin Hofmann ad., režie: 
Patrik Hartl

kC kIno Železný brod

MarGreTe – krÁlovna severU

MoonFall

HranICe odvaHY

belFasT

úterý 22. 2. od 19.30 hodin · Dánsko, Švédsko, Norsko 2021 · drama/historický/
životopisný · dobré kino · 110 Kč · 120 min. · nepřístupný do 15 let · v původním 
znění s českými titulky
Příběh ženy, která sjednotila Skandinávii. Rok 1402. Královna Margrete vládne Švédsku, 
Norsku a Dánsku prostřednictvím svého adoptivního syna Erika. Po chystaném spiknutí 
se ocitá v neřešitelné situaci, která by mohla rozbít její celoživotní dílo: Kalmarskou unii.
 hrají: Trine Dyrholm, Søren Malling ad., režie: Charlotte Sieling

pátek 25. 2. od 19.30 hodin · Usa, Kanada, Čína 2022 · akční/dobrodružný/sci-fi 
premiérové kino · 130 Kč · 124 min. · v původním znění s českými titulky    
Neznámá síla vychýlila Měsíc z oběžné dráhy kolem Země. Do jeho kolize se Zemí 
zbývají pouhé týdny a svět stojí na pokraji zničení.
 hrají: Patrick Wilson, Halle Berry, Donald Sutherland ad., režie: Roland Emmerich

sobota 26. 2. od 15 hodin · Norsko 2020 · dobrodružný/rodinný/válečný 
rodinné kino · 110 Kč · 96 min. · český dabing  
Roku 1942 okupované Norsko strádá vlivem válečných restrikcí, i přesto se Gerda 
a její bratr Otto těší na Vánoce. Pak si pro jejich rodiče přijde policie a opuštěné 
děti zjišťují, že ve sklepě domu jsou dvě židovské děti. Mají je opustit a odejít do 
bezpečí k tetě? 
 hrají: Anna Sofie Skarholt, Bo Lindquist-Ellingsen ad., režie: Johanne Helgeland

sobota 26.2. – 19:30 hodin · Usa, Vb 2020 · drama · premiérové kino · 130 Kč 
98 min. · nevhodný do 12 let · v původním znění s českými titulky    
Film o dětství slavného herce, režiséra a scenáristy – humorný, laskavý a zároveň 
drsný a krutý příběh, kde místem dětských her je severoirský Belfast.
 hrají: Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Jude Hill ad., režie: Kenneth Branagh 
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naMIbIe
pondělí 28. 2. 18 hodin · cestovatelská přednáška · 50 Kč
Barevná pouštní krajina s největšími dunami, národní parky s množstvím zvěře, 
druhý největší kaňon světa Fish river, nejstarší květiny a Atlantský oceán s kolonií 
lachtanů a tučňáků. Vše umocněno etnickou pestrostí – původní etnika Himbů  
a Hererů a jejich zvláštnosti. přednáší: Radka Tkáčiková

Návštěvní doba pro obě expozice v únoru (sklářská – Novinky ve sbírce skla, Letní 
sklářská dílna 2021 a národopisná – Železnobrodský Edward Kelley – Jiří Plachý): 
sobota–neděle, 9–12 a 13–16 hodin.  

Aktuálně připravujeme Velikonoční jarmark na Bělišti. Tato tradiční akce proběhne 
v národopisné expozici od pátku 8. do neděle 10. dubna v čase od 9 do 17 hodin.

Představování významných někdy i téměř zapomenutých osobností našeho města 
pokračuje. V únoru si připomeneme život Františka balatky (* 10. 8. 1910 Hrubá 
Horka, † 27. 2. 1945 Lovosice).
 František Balatka syn truhláře Ladislava Balatky 
a Františky, rozené Dubské. Obecnou a měšťanskou 
školu vychodil v Železném Brodě. V letech 1925–1929  
vystudoval učitelský ústav v Jičíně. Po studiu 
nastoupil jako výpomocný učitel na obecné škole  
v Horním Litvínově. Od podzimu roku 1931 působil 
jako prozatímní a definitivní učitel v obecné škole  
v Komořanech.
 V červenci 1936 se oženil s Anselmou Wawerkovou, 
dcerou řezníka Adolfa Wawerky z Komořan  
a Veroniky, rozené Hrabákové. V roce 1937 absolvoval 
kurs pro přípravu učitele pro měšťanské školy  
v Hradci Králové.
 V roce 1938, po zabrání pohraničí, byl nucen jako 
český učitel z Komořan odejít. Ubytoval se společně 
s manželkou u svých rodičů v Hrubé Horce a začal 
učit na obecné chlapecké škole v Železném Brodě. V únoru 1939 se jim v Semilech 
narodila dcera Irena. Rodný dům začal být pro tolik lidí těsný, a tak se jeho manželka  
s dcerkou vrátila ke svým rodičům do Komořan.
 V té době byl již František Balatka zapojen do odbojové činnosti na Železnobrod-
sku. Měl významný podíl na rozšiřování letáků, a to nejen ve svém okolí, ale i mezi 
Čechy a německými antifašisty v Komořanech, kam občas za rodinou dojížděl. 

MĚsTskÉ MUzeUM v ŽeleznÉM brodĚ 
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Přihlásil se do Vlajky, aby získával přímé zprávy, navázal styk s lidmi blízkými 
gestapu a přinášel svým spolupracovníkům od nich neocenitelné informace. Dne 
4. července 1941 byl poprvé zatčen pro podezření z tištění a rozšiřování letáků  
a příprav k vytvoření odbojové organizace. Dvanáct týdnů na něm jičínské gestapo 
vyzvídalo zprávy o odbojové činnosti, ale marně. Propuštěn byl 27. září 1941.
 Po návratu z vězení pokračoval v ilegální práci. Finančně podporoval perzekuované 
osoby. Po politické stránce převzal organizování v okrese Železnobrodském  
a Jablonecko-tanvaldském, protože vlastnil propustku pro „Sudety“ i ostatní území 
Říše. Krom toho zjišťoval politicky podezřelé a vůbec nespolehlivé osoby české 
národnosti, pokud spolupracovaly s gestapem v Jičíně. Měl na starosti hospodářské 
poměry Němců v Jabloneckém a Tanvaldském okresu, včetně otázky pozdějšího 
převzetí majetku Němců a kolaborantů ve prospěch nového československého 
státu. Počítalo se s ním jako s předsedou budoucího ONV.
 František Balatka opakovaně neobstál při povinné zkoušce z němčiny, byl 
zbaven učitelského místa v Železném Brodě a 6. března 1944 dán k dispozici Úřadu 
práce. Velmi krátce byl zaměstnán u firmy P. Najman v Malé Skále a pak pracoval 
u podporovatele odbojového hnutí i člena okresního výboru Josefa Nejedlého na 
Pelechově, až do svého druhého zatčení 1944.
Prozrazením činnosti Ústředního národního revolučního výboru byla také 
prozrazena činnost Františka Balatky a byl uvězněn gestapem Jičín 23. srpna 
1944. Byl vězněn v Kartouzích u Jičína, v Terezíně, Flossenbürgu, Litoměřicích  
a v Lovosicích. Byl zařazen do pracovního komanda „Elsabe“ v podzemní továrně 
Richard I. František Balatka zemřel 27. února 1945, pravděpodobně na epidemii 
skvrnitého tyfu, kterou byl tábor v Lovosicích zamořen.
 Památku Františka Balatky připomíná ulice po něm pojmenovaná v Železném 
Brodě – Trávníkách a pamětní deska ve vestibulu bývalé chlapecké školy (dnes 
budova „B“) na náměstí 3. května tamtéž.

Rád bych, alespoň touto cestou, poděkoval vnučce Františka Balatky, paní  
Ing. Vladimíře Lůžkové, za důležité připomínky k životu jejího dědečka.

David Řeřicha, pracovník muzea

Do 27. března mohou milovníci výtvarného umění navštívit v galerii DETESK 
výstavu kreseb a obrazů výtvarníka Milana Meteláka.
 Do rodiny prvního ředitele místní sklářské školy Aloise Meteláka se narodil  
v roce 1928. V rámci silné rodinné tradice sklářskou školu také v období  

MUzeUM a GalerIe deTesk Železný brod 

Milan Metelák – Malířské dílo
otevřeno: denně 9–17 hodin

MĚsTskÉ MUzeUM v ŽeleznÉM brodĚ 
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MUzeUM a GalerIe deTesk Železný brod 

1943–1947 navštěvoval. V letech 1947–1952 pokračoval ve studiu na 
pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru prof. Štipla. 
Souběžně navštěvoval pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy.
 Svůj mimořádný umělecký cit uplatnil především v návrzích pro 
harrachovský závod Borského skla, kam po studiích v roce 1955 
nastoupil na místo vedoucího výtvarníka. Pozoruhodné je i jeho 
malířské dílo.
 Milan Metelák zemřel v Harrachově 11. 6. 1993.

MĚsTskÁ knIHovna Železný brod 

Ani v roce 2021 nebylo knihovně přáno rozvinout všechny možnosti a uplatnit 
potenciál moderně zrekonstruovaného prostoru plného technických vymožeností. 
Jako všechny oblasti života nás omezovala covidová pandemie. V lednu byly knihovny 
celostátně uzavřeny z důvodu vyhlášení 5. stupně protiepidemického systému PES. 
Od 1. února až do poloviny dubna bylo možné půjčovat pouze bezkontaktně – 
tedy vydávat předem objednané balíčky knih u vstupu do knihovny. Od 13. dubna 
byla knihovna opět otevřena za dodržení zpřísněných hygienických podmínek  
a s omezeními vyplývajícími ze současně probíhajícího covid testování ve vstupním 
prostoru knihovny, tj. v době testování fungovalo pouze výdejní okénko.
 Přesto se některé věci podařily. Od dubna 2021 funguje na vlakovém nádraží 
knihobudka, kterou jsme zde zřídili, na základě smlouvy se Správou železnic 
v rámci celostátního projektu Kniha do vlaku. Knihovna se také stala novým 
konzultačním střediskem Virtuální univerzity 3. věku, kterou organizačně zajišťuje 
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, a od října zde 
probíhal v rámci zimního semestru kurz Etika jako východisko z krize společnosti.
 Trénování paměti s certifikovanou lektorkou Jiřinou Ziklovou probíhalo  
v 1. pololetí distanční formou, od září pak naživo jednou měsíčně v sále knihovny.
 Dobře fungovala spolupráce s MAS Achát. Díky jejich finanční podpoře u nás 
pracoval čtenářský klub pro děti pod vedením lektorky Hany Týblové. MAS 
podpořila i projekt Bookstart financováním dárkových sad pro děti od 3 do 6 let 
a projekty čtenářské gramotnosti – pasování prvňáčků na čtenáře, workshopy  
s ilustrátorem Vojtěchem Juríkem (Vhrsti) a komiksové workshopy s Danielem 
Vydrou, autorské čtení pro druháky se spisovatelkou Michaelou Fišarovou  
a tematické akce pro děti z MŠ PaedDr. Lenkou Hřibovou.
 Na fungování knihovny měla vliv také personální změna. V únoru 2021 odešla do 
důchodu dlouholetá pracovnice knihovny Irena Matoušová (několik měsíců zde 
ještě vypomáhala na zkrácený úvazek) a od září 2021 nastoupila nová knihovnice 
Bc. Barbora Vymazalová.

ohlédnutí za uplynulým rokem
Jiráskovo nábřeží 737 (kontakty: e-mail: knihovna@zelbrod.cz, tel. č.: 483 389 123)
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MĚsTskÁ knIHovna Železný brod 

 V roce 2021 bylo dosaženo počtu 23 166 výpůjček, z toho bylo vypůjčeno 427 
audioknih a 220 her a didaktických pomůcek. Meziknihovní výpůjční službou  
z jiných knihoven jsme čtenářům zprostředkovali 128 výpůjček. Čtenáři využívali 
také možnosti stahování e-výpůjček z on-line katalogu v rámci smlouvy se 
společností Palmknihy – celkem 87 e-výpůjček za rok 2021.
 Celkem bylo v roce 2021 registrováno 900 čtenářů (z toho 229 čtenářů do 15 let), 
kteří knihovnu v průběhu roku navštívili 6 175 ×. Internet v knihovně využilo 167 
návštěvníků. Zaznamenali jsme 3 416 virtuálních návštěvníků webové stránky 
knihovny, 2 917 vstupů do on-line katalogu a 404 vstupů do čtenářského konta.
 Stav knihovního fondu činil 22 367 knihovních jednotek, z toho 109 audioknih  
a 92 her. Nakoupili jsme 1094 knihovních jednotek a odepsali 154 opotřebovaných 
knih. Odebírali jsme 35 titulů periodik.
Bylo uspořádáno 44 kulturních a vzdělávacích akcí (převážně pro žáky ZŠ, MŠ  
a SUPŠS), kterých se zúčastnilo celkem 830 návštěvníků, v sále knihovny se také 
realizovaly akce pořádané jinými subjekty, těch bylo celkem 13 a navštívilo je 295 
účastníků. V sále probíhala 2 týdně výuka tanečního odboru ZUŠ pod vedením 
paní učitelky Lenky Hlubučkové.

Těší nás stoupající počet čtenářů, zejména těch nejmladších, díky úspěšnému 
projektu Bookstart a tradičnímu projektu Knížka pro prvňáčka.
 Věříme, že nám nový rok bez covidových omezení přinese i více výpůjček a větší 
možnosti rozvoje kulturních a vzdělávacích aktivit. Máme naplánované kurzy 
ovládání ozobotů (miniaturních robotů) pro děti, semestry Virtuální univerzity  
3. věku zaměřené na České dějiny a jejich souvislosti, přednášky a autorská čtení. 
Pravidelně bychom se jednou měsíčně (vždy poslední neděli v měsíci) chtěli 
setkávat s nejmenšími „čtenáři“ v doprovodu rodičů na tematických pohádkových 
odpoledních.

Z novinek nabízíme
 Pavla Horáková: V srdci Evropy
 Jaroslav Rudiš: Winterbergova poslední cesta
 Radka Třeštíková: Tajemství
 Ann Patchettová: Holandská vila
 Hanka Lísalová – Šárka Syslová: Vyšij si!: Současné výšivky ze Zašívárny

Těšíme se na vás v běžné otevírací době od úterý do pátku vždy v čase 9–17.30 hod.
Dana Hudíková a Barbora Vymazalová

ČIŠTĚní pospíŠIl
čištění pohovek, koberců, matrací, čalouněného nábytku, kůže a interiérů vozidel

725 852 868, www.cistenipospisil.cz
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V únoru si děti užijí tyto prázdniny: jednodenní pololetní v pátek 4. února 
(vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí  
31. ledna) a jarní v termínu 14.–20. 2. 2022. Milé děti, krásně si prázdniny prožijte, 
a kdyby náhodou nasněžilo, užijte si volný čas stavbou sněhuláků, sáňkováním či 
lyžovačkou. 

ze ŠkolskýCH zaŘízení

Talentové zkoušky 
Ve dnech 4.–5. 1. u nás proběhly talentové přijímací zkoušky, 
ve kterých 58 uchazečů o výtvarné obory poměřilo své 
dovednosti ve třech výtvarných úkolech. Zájemci o studium 
v prvním zadání kreslili zátiší s třemi předměty, ve druhém 
pak modelovali zvětšeninu objektu dle přírodní předlohy  
a ve třetím navrhovali dílo dle odlišného zadání pro studijní 
obory Design skla a Produktový design. V rámci oboru Výtvarného zpracování skla 
a světelných objektů tak malovali ilustraci dle textu básně a v zadání Průmyslového 
designu navrhovali design ocenění. Vzrůstající zájem o výtvarné obory školy nás 
těší a svědčí o dlouholeté kvalitě školy. I přes vyšší zájem o nabízené výtvarné obory 
předpokládáme vyhlášení II. kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou pro 
obor 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů v druhé polovině 
února 2022.

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný brod

přijímací řízení do technických oborů 

den otevřených dveří II

Do čtyřletých maturitních oborů Aplikovaná chemie a Technologie silikátů lze 
podávat přihlášky do 1. března. V rámci oboru Aplikovaná chemie nabízíme 
čtyři zaměření: Analytická chemie, Farmaceutické substance, Ochrana životního 
prostředí a nově Nanotechnologie a polymery! Pokud máte zájem o prohlídku 
školy a bližší informace nejen o nabízených oborech, využijte dne otevřených dveří  
9. února v čase 8–16 hodin či individuální prohlídky školy ve smluveném termínu. 

Ve středu 9. února se od 8 do 16 hodin koná pro zájemce o studium všech oborů 
školy Den otevřených dveří. Akce je zaměřená na technické i výtvarné obory. 
K vidění budou laboratoře, dílny, školní huť, výstava nejnovějších žákovských 
prací a prodejna výrobků. Forma uskutečnění akce je vázána na aktuální vládní 
opatření týkající se COVID-19, z tohoto důvodu budou bližší informace o konání 
dostupné na www.supss.cz začátkem února. K virtuální prohlídce školy využijte 
nové 3D vizualizace na webu školy. Případné dotazy ke studiu vám rádi zodpovíme 
telefonicky na tel. č.: 483 346 162, 720 992 074 nebo e-mailem: sekretariat@supss.cz.

za vedení sklářské školy Mgr. A. Jan Hásek, ředitel
Více informací na www.supss.cz.
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V úterý 8. února od 17 hodin vás srdečně zveme na Žákovské matiné. Malý školní 
koncert pro začínající i pro pokročilé žáky pořádáme v sále Městské knihovny 
Železný Brod 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 školy

Podrobné informace v kanceláři školy nebo mob.: 608 782 712.

 základní umělecká škola Železný brod

ze ŠkolskýCH zaŘízení

plán akcí na únor  

Klub-ko pro rodiče s malými dětmi je otevřeno každou středu a pátek od 9 do  
11 hodin. Přijďte si pohrát, naučit se jednoduché říkanky a tanečky. Nově na vás 
čeká skluzavka, trampolínky, skákací hrad, bazének s míčky a spousta hraček. 
 Šikovné ručičky pro předškolní dětičky – od února nově otvíráme kroužek pro 
předškoláky, kteří se chtějí něčemu přiučit, zdokonalit se v kreslení, stříhání, 
spojování, modelování a jiných dovednostech. Kroužek bude probíhat každé 
pondělí od 15.30 hodin.

4. 2. Pololetní prázdninový den v Mozaice – program bude upřesněn dle 
  předpovědi počasí. Přihlášky do 2. 2. (středa), cena 250 Kč.
11. 2. Taneční spaní – pro všechny, kteří rádi tančí a hýbou se v rytmu hudby. 
25. 2. Karnevalové spaní – Celý program bude v karnevalových kostýmech.
  Nebudou chybět různé hry, soutěže a diskotéka.

14.–18. 2. Zimní příměstský tábor – Nástup v SVČ Mozaika každé ráno nejpozději  
  v 8 hodin, vyzvednutí dětí mezi 15–16 hod. Přihlášky nutné do 9. 2. 
  (středa), cena 1 200 Kč.
14.–18. 2. Příměstský lyžařský tábor – Přihlášky nejpozději do 9. 2. 2022. Bližší 
  informace zveřejníme později dle aktuální situace. 

Na březen chystáme Masopustní zabíjačku, kterou si připomeneme Staročeskou 
zabíjačku se všemi pochoutkami, co k ní patří. Vyhlásíme soutěž o nejlepší doma 
upečené koblihy. Den nám zpříjemní skupina 3D. 

Jitka Šírková, ředitelka SVČ Mozaika
Podrobné informace na 
www.mozaikazb.cz, mob: 778 494 827, e-mail: ddm.zb@seznam.cz.

 svČ Mozaika Železný brod 
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akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

plán akcí na měsíc únor
2. 2. Schůze výboru od 14 hodin
7. 2. Úřední den od 14 hodin + ruční práce (Vyzýváme zručné členky spolku  
  o účast na ručních pracích při přípravě na Velikonoční trhy.)
9. 2. Klub ONKO-DIA od 14 hodin
16. 2. Šlápoty – sraz v 13.30 hodin před nápojkou „U Klokana“ (na Brodci), výšlap 
  dle počasí.

 spolek zdravotně postižených Železnobrodska

zprávy z našeho údolí

Kontakty: neslysicizb@post.cz, szdpzb@seznam.cz, M. Paldusová: 724 462 219, 
V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 724 531 270, M. Flajšmanová: 721 861 515, 
J. Černá: 605 459 649, V. Valentová: 737 744 873

Členské příspěvky
Od letošního roku budou vydávány nové členské průkazy. Zároveň se budou každé 
pondělí od 14 do 15 hodin v klubovně na Poříčí vybírat členské příspěvky. Budou 
se vybírat i zpětně neuhrazené příspěvky za rok 2019 (80 Kč) a za rok 2020 (100 Kč). 
Rok 2021 byl od příspěvků osvobozen. Příspěvky na letošní rok 2022 jsou ve výši 
100 Kč.

Veškeré plánované akce na rok 2022 budou uváděny každý měsíc ve zpravodaji  
a ve vývěsce na tržnici.

za výbor Věra Valentová

V novém roce se rozeběhly pravidelné schůzky jednotlivých oddílů a také 
víkendové výpravy. Ledňáčci pravidelně navštěvují bazén v Jablonci nad Nisou,  
o pololetních prázdninách podniknou kromě plavání ještě zimní výlet na běžkách. 
Během schůzek vždy jedna skupina dětí připravuje svačinu pro ostatní a stará se 
o úklid. Jednohubky na Tři krále měly velký úspěch, jen rohlíků byla neúměrně 
veliká spotřeba! Vzhledem k počasí, které je potřeba náležitě využít, se Ledňáčci 
o čtvrteční lednové schůzce vypravili vlakem do Semil bruslit. Jako odměnu za 
pololetní vysvědčení si každý na Malé Skále vytvoří svou pizzu pod vedením 
zkušeného Matěje, jehož otec pizzerii vlastní. Martine Vondrouši, moc děkujeme!        
 Skautky a skauti nejprve trénovali, aby poté zakusili drsný aljašský závod dvojic 
„Chilkoot“, který pořádají skauti z Lomnice nad Popelkou. Oddíl Benjamínků – 
Mravenci zatím pořádá pouze schůzky, při kterých rozvíjejí týmovou spolupráci, 
rozvoj jemné motoriky a prohloubení znalostí o přírodě, která je nedílnou součástí 

 skautské středisko údolí Železný brod 
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akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

benefiční Tříkrálový koncert 

našich životů. Plánují ale (pokud to současná covidová situace dovolí) putování do 
lesa po stopách zvířátek a výrobu lojových kouliček pro ptáčky, které pak rozvěsí 
na stromy v okolí naší klubovny. V lednu do svých řad přivítali dalšího nováčka, 
oddíl má tak naplněnou kapacitu. Mravenečci jsou moc šikovní a založením tohoto 
oddílu vznikla prima parta malých skautíků.
 Důležitým datem je 22. únor, který je mezinárodně považován za Den zamyšlení 
(anglicky Thinking day a česky dřív také Vzpomínkový den či Den sesterství). Je 
to mezinárodní svátek přátelství, který slaví skautky a skauti z celého světa. Toho 
dne se totiž narodili zakladatel skautingu, sir Robert Baden-Powell (22. února 1857)  
a jeho žena Olave Baden-Powell (22. února 1889). Proto toho dne skauti přemýšlí 
o sobě, vzájemně si přejí, organizují různé hry v terénu nebo se setkávají u ohňů. 
Některé skautské organizace tento den využívají ke sbírce peněz na charitativní 
účely. Svátek má skautům připomínat, že je jich na celém světě hodně a že všichni 
jsou si bratry a sestrami bez ohledu na barvu kůže, národnost či věk.

Hanka Kleinová, Lucie Arendášová a Terka Polmová   

Poděkovat chceme všem, kteří přišli na Tříkrálový koncert našeho sboru, který se 
konal v neděli 9. ledna v kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodě.
 Děkujeme panu faráři Juchovi za možnost zazpívat si v našem krásném kostele. 
Protože šlo o koncert benefiční, děkujeme také za možnost přispět touto cestou 
do letošní Tříkrálové sbírky na pomoc potřebným. Výtěžek je určen pro konkrétní 
početnější rodinu z našeho města. Jsme moc rádi, že jsme mohli společně  
s posluchači zakončit čas Vánoc, získat nové zkušenosti a zúročit práci našeho 
rozrůstajícího se sboru, vyzkoušet si první vystoupení v doprovodu nového 
kytaristy a novou zvukovou techniku (zakoupenou mj. také z dotace Města Železný 
Brod, za kterou děkujeme). 
 Jsme rádi, že nás sledujete na naší cestě, těšíme se na příští setkání v Železném 
Brodě i okolí při dalších příležitostech, na které se připravujeme. Sledujte aktuální 
informace o nás na Fb/My-Gospel. Pokud chcete, přijďte mezi nás. Zkoušíme každý 
čtvrtek od 17 hodin na faře. 

za sbor Adéla Gážiová, sbormistryně

 My Gospel Železný brod

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

Přijďte si s dětmi pohrát do herniček každou středu a čtvrtek (9–12 hodin), každé 
liché pondělí a pátek (15–18 hodin). Čas u nás si můžete zpříjemnit výbornou 
kávou, čajem a dortíky.

 rodinné centrum andílek 
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

únorový program  
7.–14. 2. Valentýnský týden plný lásky – aktivity v RC Andílek
9. 2. Dopolední zamilované tvoření
11. 2. Valentýnská party pro rodiče s dětmi (16 hodin)
14. 2. Zamilované kino
14.–20. 2. Týden manželství
25. 2. Tvoření masopustních masek a kostýmů
27. 2. Masopust po staru (15 hodin)

V únoru se můžete těšit na velké srdce umístěné před budovou radnice, kde si 
budete moci pořídit zamilované fotografie.

Pro více informací a přihlášení na jednotlivé workshopy, přednášky a kroužky 
využijte tyto kontakty:
mob.: 774 608 874, info@centrum-andilek.cz, h.simmova@centrum-andilek.cz. 
Podrobnosti o jednotlivých akcích na www.centrum-andilek.cz. 

Malé ohlédnutí v číslech za uplynulým rokem 2021

I když epidemiologická situace a omezení akcí stále trvá, my pokračujeme dál 
a snažíme se vymýšlet takové akce, abychom se na nich mohli všichni bez obav 
scházet. 
 V sobotu 15. ledna jsme uspořádali celoklubovou soutěž pro děti. Od 6. ledna 
jsme otevřeli novou cvičební hodinu pro veřejnost, a to Tabatu, která se koná 
pravidelně každý čtvrtek od 18.15 hodin s lektorkou Emily Dehaan.

sporT

Naše jednotka zasahovala u 97 mimořádných událostí, z toho bylo: 32 zásahů  
u dopravních nehod, 13 zásahů u požárů, deset zásahů při likvidaci úniků ropných 
látek, 39 technických zásahů, dva zásahy spojené s únikem plynu a v neposlední 
řadě nás zaměstnal i jeden planý poplach.
 Tak jako každý rok jsme i letos připraveni pomáhat tam, kde je třeba. Zároveň 
touto cestou děkuji všem členům naší jednotky za jejich obětavou práci a službu 
lidem.

Radim Kovařík, velitel jednotky

 sdH Železný brod

 Fsa jany boučkové Železný brod
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lidové pověry při narození dítěte na Železnobrodsku

V sobotu 26. února se od 11 hodin můžete zapojit do Bzovského masopustního průvodu, 
který bude procházet obcí. Hudba, občerstvení a zábava zajištěna. V závěru průvodu se  
u sokolovny bude zakopávat masopustní basa. Akce je pořádána ve spolupráci s BZOS Bzí.  

za T. J. Sokol Bzí Lucie Chvalinová

V letošním zpravodaji se díky příspěvkům pana Oldřicha Kašpara seznámíte  
s obyčeji a zvyky na Železnobrodsku v závislosti na jednotlivých obdobích roku. 

 T. j. sokol bzí

Je zcela pochopitelné, že jedním z klíčových okamžiků lidského života je sám 
jeho počátek, tedy narození dítěte. Naši předkové ve snaze zajistit nejen snadný 
příchod nového človíčka na svět, ale i jeho – pokud možno co nejlepší budoucnost 
– vykonávali při porodu a po něm celou řadu magických (pověrečných) obřadů. 
V Železném Brodě a jeho okolí (stejně jako i na některých dalších místech Čech  
a Moravy) se v okamžiku porodu otevíraly truhlice, později dveře skříní a vytahovaly 
se zásuvky, aby nastávající maminka rodila co nejlehčeji. Ze stejného důvodu se 
pak na jejích šatech rozvazovaly všechny uzly.
 Právě narozené dítě zabalila porodní bába do starého šátku a položila jej pod 
stůl, aby ve svém životě bylo skromné, poslušné, tiché a podle pozdější víry, aby 
se dobře učilo. Když mělo dítě po porodu sevřené pěstičky, věřilo se, že bude 
později lakomé. Naopak novorozenec s ručičkama otevřenýma předznamenával 
štědrého člověka. Při první koupeli vložila – opět porodní bába – do vody minci  
a také dvě vajíčka. V prvním případě to mělo zajistit bohatství a v případě druhém 
štěstí a pravou životní cestu. Ve snaze ovlivnit rozhodování sudiček, které údajně 
přicházely první noc po narození dítěte, v jeho prospěch, prostírali naši předkové 
na stůl bílý ubrus a naň pokládali chléb, sůl a svíci.
 O dalších pověrečných obřadech zase příště.

Oldřich Kašpar

osTaTní

sporT

 Těšíme se na březen, kdy chystáme Noční běh na pátek 18. 3. a celobřeznovou 
on-line hru. Pomalu se také připravujeme na letní tábory, které letos chystáme  
v pozměněné verzi. Všechny informace sdílíme na www.fitstudio.cz i Fb.
 Naše závodnice z taneční i aerobikové sekce vysíláme na závody jak v kategorii 
Českomoravského poháru, tak i ve III. výkonnostní třídě. 
 Jen těžko bychom mohli všechny aktivity a projekty realizovat bez podpory 
příznivců našeho studia. Za dlouhodobou podporu tímto děkuji Městu Železný 
Brod a Libereckému kraji. Doufám, že se všichni těšíte pevnému zdraví a věřím, že 
se v brzké době uvidíme v tělocvičně!

za Fitstudio Sportovních Aktivit Jana Boučková
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sERVIs ZahRaDNÍ TEChNIKY
MaRTIN bENDa

alšovice 213

oPRaVY a sERVIs ZahRaDNÍ TEChNIKY 

(sekačky, pily, křovinořezy, traktůrky, zahradní nůžky, sněhové frézy…) 

značky: stihl, husqvarna, honda, stiga, oleo-Mac, 

briggs&stratton, al-ko, Vari, seco

bRoUŠENÍ řETěZů 
MoToRoVýCh a ElEKTRICKýCh PIl
IČo: 09159223, tel.: 731 136 468, matesmartinek@seznam.cz

Nově od února 2022 v Železném brodě na adrese smetanovo zátiší 49 
(v prostorách u kadeřnictví Šárky Coufalové)

Pedikúra – ortonyxie 
(nehtová rovnátka – nehtová protetika)

Manikúra – modeláž nehtů
paní Šárka Matějocová, mob.: 777 981 908

Masáže 
sportovní, lávové kameny, anticelulitidová masáž, čínská energetická masáž

Manuální lymfodrenáž, lifting obličeje, 
reflexologie traperového svalu a baňkování
paní Zuzana Nejedlová, mob.: 736 447 095

s objednávkami neváhejte, těšíme se na Vás!


