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úvodní slovo

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

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
 jsou za námi komunální volby, ve kterých jste svými hlasy rozhodli o tom, kterým 
lidem z našeho města dáváte důvěru jako budoucím zastupitelkám a zastupitelům. 
V novém zastupitelstvu se tak kromě některých dosavadních tváří objevují také 
tváře nové. To je obvyklý jev nacházející se rovněž v nových zastupitelstvech 
prakticky všech obcí. Lze si jen přát, aby se všichni zastupitelé, bez ohledu na to, 
jak dlouho v zastupitelstvu působí nebo z jakého předvolebního uskupení vzešli, 
snažili společně najít pro Železný Brod ta nejvhodnější řešení různých problémů  
a přijali k nim ta nejrozumnější rozhodnutí. Je na nich, aby se město nadále 
rozvíjelo v rámci svých možností a předali svým následovníkům město v takové 
kondici, aby i oni mohli v budoucnu uskutečňovat své záměry než jen napravovat 
omyly a chyby svých předchůdců. Popřejme tedy zastupitelstvu ve složení 
Dominika Aubrechtová, Jana Boučková, Jan Bukvic, Eva Dvořáková, Tomáš Hartl, 
Lucie Kořenská Švitorková, Jiří Linka, Miloslav Louma, František Lufinka, Ivan 
Mališ, Jan Mašek, Milada Motlíková, Jiří Novotný st., Jiří Novotný ml. a Radomil 
Raja dělnou atmosféru a hodně štěstí v této práci.  
 Po dlouhých povolebních vyjednáváních bylo na ustavujícím zasedání nového 
zastupitelstva, které se konalo v pondělí 24. října 2022, rovněž zvoleno nové vedení 
města, nová rada města a předsedové finančního a kontrolního výboru.  
 Nové vedení města na postu starosty a místostarosty zůstává stejné jako  
v předcházejícím volebním období – tedy starosta František Lufinka a místostarosta 
Ivan Mališ. Oba jsou rovněž ze zákona členy rady města, dalšími členy tohoto 
orgánu jsou Jana Boučková, Jan Bukvic a Tomáš Hartl. Doufejme, že starosta  
a místostarosta zúročí své zkušenosti z předcházejících let a rada města se dobře 
vypořádá se svými četnými úkoly.
 Jako předseda finančního výboru byl zvolen Miloslav Louma, jako předseda 
kontrolního výboru Jan Mašek. Další členové obou výborů budou ještě dovoleni. 
Finanční i kontrolní výbor musí být zvolený podle zákona o obcích a jsou důležitými 
orgány pro fungování zastupitelstva. I jim je nutno popřát hladká a bezproblémová 
jednání.
 Žádný z orgánů města nemůže ale fungovat bez podpory občanů města. Čím je 
podpora větší, tím snáze se přijímají různá rozhodnutí a tím lépe město funguje. 
Neznamená to ovšem, že by se běžný občan nemohl podílet na životě ve městě. 
Děje se tak prostřednictvím spolků, svá přání a výtky může občan uplatnit na 
zastupitelstvu, návštěvou starosty nebo místostarosty apod. Rada města zřizuje 
jako své poradní orgány komise, o nichž se dočtete na jiném místě zpravodaje. 
Občané se mohou přihlásit do těchto komisí a pomoci tak svými názory orgánům 
města při jejich rozhodování.
 Před naším městem stojí v tomto volebním období mnoho úkolů a různých 
výzev. Zkusme je společně vyřešit ku prospěchu Železného Brodu. Naše město si 
to zaslouží.
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radnICe InForMUje

Usnesení zastupitelstva města Železný brod z 1. zasedání 
konaného dne 24. 10. 2022 
Zastupitelstvo města Železný brod po projednání 
 bere na vědomí složení slibu všech přítomných členů zastupitelstva města podle 
§ 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
 schvaluje program ustavujícího zasedání ZM v předloženém znění
 schvaluje volební řád ustavujícího zasedání ZM 
 stanoví v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že RM Železný Brod bude 
mít pro volební období 2022–2026 pět členů 
 určuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že členové ZM budou 
dlouhodobě uvolněni pro výkon funkce starosty a místostarosty 
 schvaluje způsob volby starosty, místostarosty a dalších členů RM veřejným 
hlasováním 
 schvaluje členy volební komise PaedDr. Miladu Motlíkovou, Ing. Miloslava 
Loumu a paní Evu Dvořákovou 
 volí ve veřejném hlasování v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 1) starostou 
města Železný Brod Mgr. Františka Lufinku, 2) místostarostou města Železný Brod 
Mgr. Ivana Mališe 
 volí ve veřejném hlasování v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členy RM 
1) Janu Boučkovou, 2) Jana Bukvice, 3) Mgr. Tomáše Hartla

Dne 24. 10. 2022 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva města Železný Brod. 
Starostou města Železný Brod byl zvolen Mgr. František Lufinka a místostarostou se 
stal Mgr. Ivan Mališ.
 Mimo výše uvedené zasednou v Radě města Železný Brod Jana Boučková,  
Mgr. Tomáš Hartl a Jan Bukvic. 
 Všichni výše uvedení jsou také členy Zastupitelstva města Železný Brod, které dále 
tvoří – Radomil Raja, Jiří Linka, PaeDr. Milada Motlíková, MgA. Lucie Kořenská-
Švitorková, Ing. Dominika Aubrechtová, Ing. Jan Mašek, Ing. Miloslav Louma,  
Eva Dvořáková, Ing. Jiří Novotný ml. a Jiří Novotný st.
 Předsedou finančního výboru se stal Ing. Miloslav Louma a předsedou kontrolního 
výboru byl zvolen Ing. Jan Mašek.
 Všem výše jmenovaným přejeme, aby se jim ve zvolené funkci dobře vedlo. Aby  
ve zvoleném období zvládli veškeré úkoly, které si předsevzali.

vedení našeho města na volební období 2022/2026
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radnICe InForMUje

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.  

Informace pro voliče
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 II. 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.

Každý volič má právo si v úředních hodinách na MěÚ v Železném Brodě, kancelář 
evidence obyvatel (přízemí budovy „B“), ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, 
může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. MěÚ je povinen do 48 
hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti 
vyhovět nelze.

Pro volbu prezidenta se vydávají voličské průkazy. 
Voliči zapsanému ve stálém seznamu voličů (vedeném MěÚ Železný Brod), který 
nebude moci volit ve „svém“ volebním okrsku, vydá MěÚ Železný Brod na jeho 
žádost voličský průkaz. Tento volič s voličským průkazem své volební právo může 
ve dnech volby prezidenta uplatnit v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, 
popř. ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Volič může požádat o vydání 

volba prezidenta Čr

 odbor vnitřních věcí

 zřizuje pro své funkční období v souladu s § 117 odst. 2 zákona o obcích finanční 
výbor a kontrolní výbor (oba se třemi členy); předsedou finančního výboru volí 
Ing. Miloslava Loumu a předsedou kontrolního výboru volí Ing. Jana Maška 

Následující zasedání Zastupitelstva města Železný brod se uskuteční v pondělí 
5. 12. od 16.30 hodin.

Zasedání Rady města Železný Brod se uskuteční v termínech: 28. 11., 19. 12. vždy 
ve 14 hodin.
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voličského průkazu ode dne vyhlášení volby prezidenta a to buď osobně u MěÚ 
Železný Brod až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (tj. do 16 hodin dne 
11. 1. 2023), o čemž se sepíše úřední záznam a totožnost voliče se ověří podle jím 
předloženého průkazu totožnosti, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů 
před dnem voleb (tj. do 16 hodin dne 6. 1. 2023), kdy toto podání musí být v listinné 
podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (tento úkon je osvobozen 
od poplatku), nebo v el. podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky 
voliče – žadatele (ID naší datové schránky zbgbryd). 
 V případě konání i II. kola volby prezidenta lze požádat o vydání voličského 
průkazu pouze pro II. kolo volby, a to osobně do 16 hodin dne 25. 1. 2023 anebo 
podáním v listinné podobě nebo zaslaným prostřednictvím datové schránky voliče 
do 16 hodin dne 20. 1. 2023.  
 MěÚ Železný Brod voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů před dnem volby 
prezidenta (tj. od 29. 12. 2022) a to osobním předáním voliči nebo předáním 
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího  
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu v žádosti  
o vydání voličského průkazu. Upozorňujeme, že v případě ztráty voličského 
průkazu nelze vyhovět žádosti voliče o vydání nového voličského průkazu.

S osobní žádostí o vydání voličského průkazu se obracejte na kancelář přestupků 
a voleb 2. patro budovy „B“ MěÚ Železný Brod, Kateřinu Veličkovou, tel.:  
483 333 953, e-mail: k.velickova@zelbrod.cz; písemnou žádost zasílejte na adresu  
MěÚ Železný Brod, Kateřina Veličková, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod; 
žádost podanou datovou zprávou zasílejte do naší datové schránky ID zbgbryd.
 Vzor písemné žádosti o vydání voličského průkazu zasílanou prostřednictvím 
České pošty anebo datové schránky a vzor plné moci k převzetí voličského průkazu 
naleznete na www.zeleznybrod.cz v sekci občan – volby.

Výzva ke kontrole občanských průkazů
Po příchodu do volební místnosti má volič povinnost prokázat svou totožnost  
a státní občanství ČR buď platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. 
 V souvislosti s tím upozorňujeme voliče, že ve dnech volby prezidenta z důvodu 
nového zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, již není možné vydat 
na počkání zdarma tzv. občanský průkaz typu blesk, neboť zmíněný zákon již 
neumožňuje pro účel výkonu volebního práva vydávání občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc. Proto tímto vyzýváme zejména 
voliče, kteří nejsou držiteli platného cestovního, diplomatického nebo služebního 
pasu, ke kontrole platnosti OP, neboť neprokáže-li volič ve dnech volby prezidenta 
svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. 

Kateřina Veličková, OVV – úsek přestupků a voleb
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radnICe InForMUje

Vážení občané,
 hledáte dostupnou a vyhovující sociální službu pro vás či pro vaše blízké a ztrácíte 
se v nabídce jednotlivých poskytovatelů? Chcete se dozvědět, jaké jsou možnosti  
v poskytování péče v oblasti sociálních služeb v místě vašeho bydliště? Pokud ano, 

V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony  
v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO). DEPO 
dotváří změny, které v oblasti elektronizace ve veřejné správě přinesl zákon  
č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby. 
 Dle této nové legislativy bude počátkem roku 2023 pro podnikající fyzickou 
osobu nebo pro právnickou osobu povinné mít a využívat pro komunikaci s orgány 
veřejné moci datovou schránku (dále jen „DS“). DS bude všem podnikajícím 
fyzickým osobám nebo všem právnickým osobám počátkem příštího roku zřízena 
automaticky (na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci o zapsání 
automaticky zapisuje také do registru osob – tedy jakmile si dotyčný zřídí živnost či 
společnost, automaticky mu bude zřízena datová schránka typu podnikající fyzické 
či právnické osoby). DS bude povinné využívat při styku s orgány veřejné moci, 
tedy vyzvedávat a vyřizovat doručené dokumenty a nebude možné ji znepřístupnit. 
DS si mohou dotyční zřídit i sami v předstihu, což doporučujeme.
 O zřízení DS žádá fyzická osoba, která je oprávněna za konkrétní podnikající 
fyzickou osobu. V případě právnické osoby, zase osoba, která je oprávněná jménem 
právnické osoby jednat, tedy buď statutární orgán, člen statutárního orgánu, nebo 
jiná fyzická osoba, která své oprávnění doloží např. plnou mocí, jmenovacím 
dekretem, zápisem z valné hromady apod. Podání žádosti je možné osobně na 
Czech POINT nebo písemně v listinné podobě. U podnikající fyzické osoby se 
navíc může využít možnost online zřízení datové schránky za pomoci Identity 
občana (prostřednictvím např. eObčanky, Bankovní identity nebo Mobilního klíče 
e-Governmentu). 
 DS existuje více typů, může se proto stát, že občan je již držitelem DS fyzické osoby, 
ale ze zákona mu bude zřízena také DS právnické či podnikající fyzické osoby. Již 
existující DS fyzické osoby je však možné použít mimo jiné i pro podání žádosti  
a zaslání přihlašovacích údajů při zřizování DS z vlastní iniciativy v předstihu.  
 Více informací na www.chcidatovku.cz nebo na tel. č.: 954 200 200, pro přihlášení 
do DS www.mojedatovaschranka.cz. 

Monika Králová, vedoucí obecního živnostenského úřadu

Informace o datových schránkách pro podnikající fyzické osoby

 odbor obecní živnostenský úřad

 odbor sociálních věcí
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Otevírací doba sběrného dvoru v zimním období je pondělí, středa, pátek: 9–16 
hodin; úterý, čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin. Zavřeno bude ve čtvrtek  
17. 11. 2022 (státní svátek). V termínu vánočních svátků bude zavřeno. Otevřeno 
bude pouze ve středu 28. 12. v čase 9–16 hodin.

 odbor životního prostředí

tak od ledna roku 2023 bude v Železnobrodském zpravodaji vycházet „Informační 
průvodce sociálními službami Železnobrodska“.
 V každém vydání se vám postupně budou představovat 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 ohroženi 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

Na posezení spojené s drobným pohoštěním a disco programem v podání DJ Aleše 
Mastníka, které dne 13. září pořádalo Město Železný Brod, odbor sociálních věcí 
v restauraci Sport, dorazilo celkem 48 dříve narozených s dobrou a slavnostní 
náladou. 
 Všechny přítomné osobně přivítali starosta Mgr. František Lufinka, místostarosta 
Mgr. Ivan Mališ a vedoucí OSV Bc. Eva Sasková. Po uvítání všichni přítomní 
společně zavzpomínali na staré dobré školní časy a nebyla nouze o veselé historky 
a vyprávění. Došlo i na plnění drobných školních úloh, které uvolnily atmosféru. 
Postupně se rozproudila zábava a došlo i na disco tance a písničky na přání. 
Repertoár požadovaných písniček byl mnohdy překvapením i pro zkušeného  
DJ Aleše Mastníka. Hrála se nejen dechovka, ale i disco a tvrdý rock. Opět jsme se 
přesvědčili, že v Železném Brodě máme spoustu aktivních dříve narozených, kteří 
se velice rádi pobaví a mají úžasný smysl pro humor. Všem děkujeme za jejich 
aktivní přístup k životu a ochotu zapojit se do aktuálního dění. 
 Těšíme se na další společné setkání, které se uskuteční jako Vánoční posezení 
pro dříve narozené, a to ve středu 21. 12. od 15 hodin tamtéž.

Bc. Eva Sasková, vedoucí sociálního odboru

návrat dříve narozených „do školních lavic“ – ohlédnutí a pozvánka

7



radnICe InForMUje

Jelikož se blíží období roku, ve kterém zpravidla dochází ke kácení dřevin rostoucích 
mimo les, ráda bych vás informovala, jak postupovat v případě, kdybyste chtěli 
nějakou dřevinu pokácet a k jakým změnám došlo v legislativě, která se týká 
povolování kácení.
Kdy je potřeba žádat
Povolení ke kácení dřevin podle zákona o ochraně přírody a krajiny se týká pouze 
stromů a keřů, které rostou na pozemcích mimo lesní půdní fond. V případě, že 
dřevina roste na pozemku, který je v katastru nemovitostí vedený jako „pozemek 
určený k plnění funkcí lesa“, postupuje se podle lesního zákona; ve všech ostatních 
případech se postupuje podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
 Povolení ke kácení dřevin je potřeba pro dřeviny, které mají obvod kmene  
80 cm a více (nebo průměr nad 25,5 cm) ve výšce 130 cm nad zemí. Povolení je také 
potřeba pro zapojený porost dřevin s celkovou plochou nad 40 m2. Takže je nutné 
žádat i v případě kácení keřů nebo menších stromů, pokud tvoří zapojený porost  
o ploše nad 40 m2. Žádat o povolení ke kácení dřevin můžete v průběhu celého 
roku.
Kdy není potřeba žádat
Pokud se jedná o ovocné dřeviny rostoucí v zastavěném území na pozemcích, 
které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako „zahrada“ nebo „zastavěná plocha 
a nádvoří“ (pozor na nesoulad skutečného stavu pozemku a zápisu v katastru 
nemovitostí; často dochází k situaci, kdy zahrada u rodinného domu je v katastru 
zapsána jako trvalý travní porost, takže povolení je potřeba i ke kácení ovocných 
dřevin). Povolení také není třeba, jedná-li se o dřeviny s obvodem kmene ve výšce 
130 cm nad zemí pod 80 cm nebo o zapojený porost dřevin s plochou menší než  
40 m2. 
Kdo může žádat
Pouze vlastník (případně vlastníci) dřeviny nebo nájemce s písemným souhlasem 
vlastníka. Pokud nejste ani jedno a potřebujete pokácet nějakou dřevinu, je třeba 
se obrátit nejprve na vlastníka, který se po té může obrátit na orgán ochrany 
přírody se žádostí.
Kde se žádost podává
Na obecní/městský úřad obce, v jejímž území se dřevina nachází. Pokud se např.: 
dřevina nachází v k. ú. Jirkov, podává se žádost na MěÚ Železný Brod. V případě  
k. ú. Skuhrov u Ž. Brodu se žádost podává na OÚ Skuhrov. Pokud se dřevina 
zároveň nachází v území CHKO Český ráj, je příslušným orgánem k povolení 
kácení Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český ráj.
Co je potřeba k žádosti doložit
Formulář, který je na www.zeleznybrod.cz. Zejména je třeba uvést komu je žádost 
směřována, kdo ji podává, označit k. ú. a ppč., na které se dřevina nachází, stručně 
popsat umístění dřevin a doložit situační zákres, specifikovat dřeviny, které mají 
být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve 

povolení ke kácení dřevin – kdy a jak žádat 
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Na co je možné čerpat dotaci? 
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla  
v rodinném domě s případnou přípravou teplé vody vč. příslušenství a jeho 
zapojení do otopné soustavy za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění.
Výměna hlavního zdroje
·kotlů na pevná paliva I. a II. emisní třídy – emisní třída je uvedena na výrobním 
štítku na zadní straně kotle (Pokud štítek nenaleznete, zkontrolujte revizní zprávu 
technika, který vykonal pravidelnou kontrolu kotle)

·kotlů na topné oleje

·lokálních topidel na pevná paliva sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro 
vytápění

·elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem
 Podporu nelze poskytnout, pokud je stavba napojena na soustavu zásobování 
tepelnou energií.
Výměna hlavního zdroje tepla pro vytápění za
·kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou 
dodávkou paliva

·kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem 
pelet

dotace na výměnu kotlů z programu nová zelená úsporám 
pro rodinné domy

výšce 130 cm nad zemí, pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu 
kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě 
rodového zastoupení dřevin a důvod kácení.
Kdy kácet
Období kácení stanovuje orgán ochrany přírody ve vydaném rozhodnutí a zpravidla 
ho omezuje na období vegetačního klidu. Toto období není v zákoně stanoveno, 
ale orgán ochrany přírody vychází z metodického pokynu MŽP, který doporučuje 
stanovovat období vegetačního klidu na termín 1. 11.–31. 3. s ohledem na místní 
klimatické podmínky.
 Pokud by dřeviny, které vlastník hodlá pokácet, nepodléhaly povolení orgánu 
ochrany přírody, je dobré vyhnout se kácení od konce března do konce července/
srpna. V tomto období probíhá hnízdění mnoha druhů ptáků vázaných na křoviny 
a stromy. Mohlo by dojít k jejich usmrcení, což je nejen neetické, ale také v rozporu 
se zákonem. Odhalit ze země např. hnízda drobných pěvců je často velmi obtížné 
až nemožné, proto je lépe s kácením počkat a nespoléhat na to, že byl strom 
„zkontrolován“.
 V případě jakýchkoli dotazů se na mne neváhejte obrátit telefonicky, mailem 
nebo osobně.

Bc. Veronika Hlavová, referentka OŽP
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·lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (předání tepla sáláním, 
popř. teplovzdušné) 

·lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním 
výměníkem

·tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění 

·tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody 

·tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené 
k FV systému

·tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

·napojení na soustavu zásobování teplem
 Na www.novazelenausporam.cz je seznam výrobků a technologii (www.svt.sfzp.cz),  
na které lze získat podporu z tohoto programu.
Kdo může žádat? 
Vlastnící stávajících rodinných domků. U domků pro rodinnou rekreaci je 
podmínkou pro čerpání dotací trvalý pobyt v rekreačním objektu minimálně 
dva roky před podáním žádosti. Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo 
po dokončení prací. Dotace je vždy vyplacena na vlastní účet žadatele až poté, co 
žadatel doloží doklady o realizaci včetně uhrazené faktury.
Jak požádat o dotaci? 
Výhradně přes internet, systém AIS SFŽP ČR. Před podáním žádosti je nutné založit 
si Identitu občana, která slouží k autorizaci žádosti. Vyřízením žádosti lze pověřit 
jakoukoliv jinou osobu nebo firmu provádějící výměnu kotle. Je však nezbytné, 
aby se žadatel přihlásil do aplikace pro podání žádostí a v ní předal oprávnění jiné 
osobě.
 K žádosti potřebujete doložit doklad o kontrole technického stavu, provozu 
stávajícího kotle a fotodokumentaci ke stávajícímu kotli. U el. vytápění stačí doložit 
pouze fotodokumentaci stávajícího zdroje. Po výměně kotle je třeba doložit zprávu 
o instalaci nového zdroje, protokol o revizi spalinové cesty v případě spalovacího 
zdroje, fakturu a doklad o zaplacení.
 U starého kotle se musí doložit ekologická likvidace např. ze sběrného dvora 
nebo sběrných surovin. Výjimkou jsou pouze zdroje na elektřinu, které mohou 
zůstat jako bivalentní zdroj např. k tepelnému čerpadlu.
 Upozorňujeme, že program nepodporuje výměnu plynových kotlů! Výše možné 
dotace je v rozmezí 35 000–140 000 Kč.
 Více na www.novazelenausporam.cz – závazné pokyny pro žadatele a příjemce 
podpory programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy – 
Rodinné domy, LB kraj – mob.: 602 215 565, e-mail: dotazy@sfzp.cz.

 Ing. Martina Říhová, referent OŽP a Nová zelená úsporám

radnICe InForMUje
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Ve středu 26. října odpoledne pět minut před půl druhou hodinou přijali policisté 
na lince 158 oznámení ze zdravotnické záchranné služby o kolapsu 81leté ženy na 
chodníku v ul. Jiráskovo nábřeží v Železném Brodě. Operační důstojník na místo 
ihned vyslal hlídky, která se v té době pohybovaly v blízkosti místa události. Jednalo 
se o hlídku složenou z policisty z Oddělení silničního dohledu v Turnově pprap. 
Vadyma Riška a policisty z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou pprap. 
Lukáše Musílka. Druhou hlídku tvořili policisté z Obvodního oddělení v Železném 
Brodě prap. Radek Šefr a prap. Ladislav Kotrba, kteří ve služebním vozidle měli  
k dispozici i automatizovaný externí defibrilátor (AED). 
 Hlídka dopravních policistů byla na místě již čtyři minuty po oznámení a zjistila, 
že paní je v bezvědomí a nedýchá. Policisté okamžitě zahájili resuscitaci spojenou 
s masáží srdce. Během další minuty na místo přijeli i železnobrodští policisté  
a použili AED, který jim doporučil jeden výboj. Po tomto elektrickém výboji se paní 
obnovila srdeční aktivita a policisté pokračovali v poskytování první pomoci až 
do příjezdu posádky zdravotnické záchranné služby. Po úspěšné resuscitaci byla 
seniorka transportována letecky do liberecké nemocnice.
 „Spolupráce s policejními hlídkami, které mají ve vozidlech k dispozici AED je pro 
naše posádky velmi důležitá“ řekl Michael Georgiev, tiskový mluvčí Zdravotnické 
záchranné služby Libereckého kraje a dodal: „Tyto hlídky bývají v bezprostřední 
blízkosti míst událostí, kde jde skutečně o život a je tak velmi důležité co nejdříve 
takovému člověku poskytnout první pomoc.“ 
 Na závěr můžeme tedy konstatovat, že díky skvělé práci, profesionalitě, 
odpovědnému a pohotovému přístupu obou policejních hlídek se zcela nepochybně 
podařilo přispět k záchraně dalšího lidského života. 

za OOP Železný Brod nprap. Eliška Havrdová, okrskář města

RM Železný Brod rozhodla na svém 1. zasedání, že dle zákona o obcích zřizuje 
jako své poradní orgány kulturně společenskou komisi, sportovní komisi, 
hospodářskou komisi a komisi pro vzhled města a současně stanovuje počet jejich 
členů maximálně na devět.
 Vyzýváme proto všechny zájemce o práci v komisích z řad občanů nebo spolky, 
které chtějí nominovat své zástupce, aby tak učinili pouze písemně do 31. 12. 2022. 
V přihlášce stačí uvést jméno, tel. č., e-mail a v případě zástupce spolku, který 
spolek zájemce nominoval. Přihlášky zasílejte, prosíme, na adresu: v.brunclikova@
zelbrod.cz. RM následně vybere složení jednotlivých komisí. 

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

 policie České republiky obvodní oddělení Železný brod

policisté úspěšně poskytli první pomoc ženě v bezvědomí

výzva – komise rady města
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Informujeme občany, že v roce 2023 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.
 Touto cestou děkuji všem členkám SPOZu: p. Minářové, p. Noskové, p. Vozkové, 
p. Maryškové, p. Horákové, p. Kostlánové, p. Štěpánové, p. Sobotkové, p. Šírkové, 
p. Koňákové a p. Kinské za jejich obětavou činnost, kterou vykonávají. V letošním 
roce blahopřáli celkem 334 občanům. 

Dana Seidlová, předsedkyně SPOZu

 sbor pro občanské záležitosti (spoz)

Stále probíhá nábor strážníků, více info u p. velitel MP sstr. Pavla Hriníka (e-mail: 
p.hrinik@zelbrod.cz, mob.: 724 132 179). 

nábor strážníků a strážnic

Turistické informační centrum (náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, tel. č.: 
483 333 999, 778 527 000)
 V listopadu i prosinci je otevřeno dle běžné otevírací doby, tedy po–so: 8–12  
a 12.30–16 hodin. Zavřeno je pouze 24.–27. 12. a 31. 12. 2022.

InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 

radnICe InForMUje

Někteří z vás již možná zahlédli strážníky Městské policie Železný Brod v nové 
Dacii Duster. Nová Dacia Duster má oproti sériově vyráběným modelům speciální 
úpravu pro potřeby městské policie, a to: výbavu pro užití práva přednosti  
v jízdě, samostatné osvětlení zadních sedadel, omyvatelné potahy sedaček, polepy 
MP, vyztuženou ochranu motoru, převodovky a předního nárazníku, dělící mříž 
zavazadlového prostoru a prodlouženou záruku na tři roky nebo na nájezd 150 000 km.
 Věříme, že nový automobil bude strážníkům dlouhou dobu dobře sloužit  
a najezdí s ním několik set tisíc kilometrů bez nehod!
 Pro úplnost ještě uvádíme, že dříve využívaná Škoda Yeti byla v provozu jako hlavní 
zásahové vozidlo od 8. 11. 2013. Za dobu provozu se najelo 297 946 Km. V současné době 
bude využívána jako vozidlo záložní. Původní záložní vozidlo Škoda Fabia byla v provozu 
jako hlavní zásahové vozidlo od 14. 7. 2004 do 8. 11. 2013 a poté byla využívána jako 
záložní vozidlo. Ekologicky byla zlikvidována 3. 11. 2022, kdy ještě před svým „skonem“ 
posloužila k výcviku místní jednotce hasičů. Za svou službu u nás najela 232 920 Km.

Pavel Hriník, velitel Městské policie Železný Brod

po devíti letech máme nový modernější automobil

 Městská policie v Železném brodě 
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InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 

Zjišťujeme zájem o autobusovou dopravu na Novoroční výstup na Kozákov  
(1. 1. 2023). Autobus by z autobusového nádraží v Železném Brodě odjel  
v 8.30 hodin. Konečná zastávka by byla v obci Komárov pod Kozákovem. Odtud 
by každý došel na Kozákov cca 1,5 km a poté sešel do Železného Brodu. Případní 
zájemci hlaste se neprodleně (nejpozději do 9. 12.) na TIC Železný Brod. Autobus 
bude vypraven pouze při nadpolovičním využití. Cena: 50 Kč/osoba.

·kniha Železný Brod, fotografie, pohlednice, tiskoviny a jiné sběratelské zajímavosti 
– II. vydání (300 Kč)

·kniha J. Kocourek a kol.: Český ráj – Ráj na zemi (450 Kč)

·stolní kalendář 2023 z fotosoutěže Brody v Brodě (130 Kč) a další kalendáře 
Českého ráje a Jizerských hor

·pohlednice Železný Brod a spádové obce – samostatně (á 7 Kč) nebo jako soubor 
12 ks/80 Kč

·publikace T. Kesner: Železnobrodské sochy, pomníky a pamětní desky (110 Kč) 

·kniha J. Luštinec: Toulky pojizerskou minulostí (nakl. Green Mango, tel.: 607 742 650)  
– kniha předkládá místním patriotům a milovníkům české krajiny a historie 
putování Horním Pojizeřím od pramene Jizery po Železný Brod. Autor rukopisu, 
věhlasný historik a jedinečný vypravěč, zve čtenáře do krajiny svého dětství, do 
kraje neodmyslitelně spojeného s řekou Jizerou.

Od 1. 11. došlo ke zdražení poštovních známek za obyčejné psaní. V prodeji jsou na 
TIC Železný Brod za B (ČR)/21 Kč. Známky do zahraničí zůstávají za stejnou cenu: 
E (Evropa)/39 Kč a Z (zámoří)/45 Kč.

Jelikož jsme na TIC Železný Brod delší dobu zaznamenávali poptávku po novém 
vydání této knihy, jejíž první vydání z roku 2001 bylo beznadějně rozebráno, 
rozhodli jsme se vydat knihu po 20 letech znovu. Druhé vydání vzniklo se 
souhlasem a připomínkami všech původních autorů nebo jejich rodin jako kopie 
toho prvního s doplněním nového úvodníku. Věříme, že tato publikace o našem 
městě bude vhodným dárkem k různým příležitostem, např.: jako pěkný vánoční 
dárek.

novoroční výstup – výjezd na kozákov

nabízíme

poštovní známky

nové vydání knihy Železný brod, fotografie, pohlednice, tiskoviny  
a jiné sběratelské zajímavosti – II. vydání
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zveme na tyto akce

vÁnoČní TrHY a rozsvíCení sTroMU

MeT opera – přímé přenosy

CesTovaTelskÉ pŘednÁŠkY

Rozličné vánoční zboží, dekorace či drobné dárky si budete moci nakoupit na 
náměstí 3. května v Železném Brodě v sobotu 26. 11. v čase od 10 do 16 hodin. 
Vánoční sortiment nabídne více než 20 prodejců nejen z místních školských 
zařízení. K nákupu bude i mnoho druhů občerstvení a teplých nápojů.
Po celou dobu akce bude probíhat kulturní program dle časového rozpisu:
10 hod. Vánoční vystoupení dětí z MŠ Koníček Železný Brod
10.45 hod.   Brass Quintet Železný Brod
11.30 hod.  Řetízek ZUŠ Železný Brod
13 hod. František Nedvěd a kapela První podání 
14.45 hod. Vivace – smyčcový soubor ZUŠ Železný Brod
15.15 hod. Yellow – Struny Vánoc
16.10 hod. slovo starosty Města Železný Brod 
16.15 hod. Zpěv koled předškoláků místním MŠ zakončené rozsvícením stromu
Za vánoční strom, který v letošním roce zdobí naše náměstí děkujeme panu 
Miroslavu Dotřelovi z Pěnčína.

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:  
K. Puts: Hodiny (10. 12.), 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.).  

Uskuteční se vždy od 18 hodin v KC Kino Železný Brod. Vstupné: 50 Kč 
28. 11. Michal Černý: omán – na souši i pod vodou – Tato perla Arabského 
poloostrova zažívá v posledních letech obrovský turistický boom. Většina turistů 
míří na jih do dovolenkového letoviska Salalah, my se však podíváme na sever do 
hlavního města Muscat a jeho okolí, které má hodně co nabídnout. Na rozdíl od 
sousedících Spojených arabských emirátů zde nenajdete žádné mrakodrapy, ale 
zdejší architektura je jak z pohádky Tisíce a jedné noci. Přednáška se koná pod 
záštitou Honorárního konzula Sultanátu Omán v ČR Jeho Excelence Ing. Ivo Vaňka.

Touto cestou děkujeme všem autorům, případně jejich dědicům za umožnění 
vydání této žádané publikace a Ateliéru IV. a Nové tiskárně Pelhřimov, s. r. o. za 
technickou pomoc s jejím vydáním. Přejeme hezký čtenářský zážitek.

Mgr. Ivan Mališ a Alena Matějková

InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 
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HrÁTkY s paMĚTí

advenTní konCerTY 

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 6. 12. od 10 hodin. 
Dobrou náladu a tužku s sebou. 

ZUŠ Železný Brod připravila na každou adventní neděli jeden krásný koncert, při 
kterém se naladíte na vánoční atmosféru a oddychnete si od předvánočního shonu. 
Všechny koncerty se uskuteční v kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodě. Více 
na str.: 30.

12. 12. Pavel Chlum a Petr Kvarda: bizarní pokrmy jihovýchodní asie – Vietnam, 
Laos, Kambodža i Thajsko leží na poloostrově Zadní Indie. Region zažil během 
historie spoustu vládců a každý z nich zde zanechal nějakou stopu v místním jídle. 
My máme jídlo moc rádi a právě proto jsme se rozhodli vytvořit tuto speciální 
přednášku, kde se těmito pokrmy budeme zabývat a hlavně je ochutnávat. Během 
naši speciální přednášky navštívíme Hanoj, Luang Prabang, Mui Ne, Hue, Kampong 
Cham, ale také Bangkok, Ban Phe, ostrov Koh Larn, či Bolavenskou plošinu. Cestou 
samozřejmě ochutnáme leccos z toho, co leze, létá, plazí se či plave, kokrhá, syčí, 
chrochtá nebo vrčí. Ochutnáme ale také místní vyhlášené polévky, sladkosti, 
pečivo, nápoje nebo místní vyhlášenou kávu.
16. 1. Michal Černý: Togiany – skoro neobjevený ráj – Prohlídka součásti 
indonéského ostrova Sulawesi, kde cestovní ruch zatím není masově rozšířen.
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. O své 
zážitky z putování po Chile se s vámi rád podělí.
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. Během jediného dne můžete navštívit písečné duny 
i deštný prales. Zažít vzrušení z adrenalinových sportů, vychutnat si tepající 
atmosféru rušných měst nebo se dokonale zrelaxovat v tichu liduprázdné přírody. 
 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!

MĚsTský sklÁŘský ples
Srdečně vás zveme v pátek 20. ledna 2023 do železnobrodské sokolovny. K tanci  
a poslechu zahraje hudební skupina Sky Way z Jablonce nad Nisou. V průběhu večera 
předvedou taneční umění sportovní páry z Turnovské taneční školy Ilma. V bohaté 
tombole získáte nejen výrobky sklářů, ale i další předměty od železnobrodských 
podnikatelů. Vstupenky a rezervace míst již nyní probíhají v TIC Železný Brod. 
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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. Vstupenky 
na představení můžete využít nejen jako dárek k Vánocům pro své blízké.
 Využijte možnosti vidět zájezdová představení pražských divadel u nás! Ušetříte 
tak nejen na vstupenkách, ale také na dopravě, pokud byste se rozhodli jet na 
představení např. do Prahy. 
 Máte nějakého oblíbeného herce, chcete ho vidět hrát, máte jakékoliv podněty  
k divadelní dramaturgii – pište na: kultura@zelbrod.cz. Rádi objednáme 
představení dle vašich požadavků. Zájezdové tituly nejsou levné a Město Železný 
Brod jejich odehrání dotuje. Proto prosíme, pojďte za kulturou do našeho města  
a umožněte nám svojí návštěvností i nadále zájezdová představení objednávat. 
 Pro úplnost uvádíme, že představení Neperte se, prosím vás!, které bylo odehráno 
19. 10., zhlédlo 109 diváků a město na jeho realizaci doplatilo 77 195 Kč. Náklady na 
představení (herci, doprava, autorská práva, provize e-vstupenka.cz) byly celkem 
109 205 Kč a hotovost z prodaných vstupenek pouhých 32 010 Kč.   

Alena Matějková, referent IKS

26. 11. od 19 hodin Dámská šatna, Ds Tyl Železný brod (80 Kč) – více na str.: 37.
5. 12. od 17 hodin Vánoční vystoupení tanečního oboru ZUŠ Železný brod – více 
na str.: 31.
8. 12. od 10 hodin Čarodějův učeň, D21 (100 Kč) – představení pro žáky II. stupně 
ZŠ a širokou veřejnost
Chlapec Krabat se na prahu dospělosti ocitá mezi dvěma mlýnskými kameny. Musí 
se rozhodnout: Nekonečná moc a její temná síla nebo zázrak lásky a života? Kterou 
cestu si Krabat vybere?
 Otfried Preußler, rodák z Liberce, zpracoval ve své knize starou lužickosrbskou 
legendu. Vyprávění o souboji čarodějného učně s mistrem má však svoje kořeny ve 
staré Indii a později se objevuje v nesčetných obměnách na nejrůznějších místech. 
Jde o nadčasový příběh, metaforu věčného souboje, který svádí každý z nás.
8. 12. od 18 hodin Vánoční koncert s broďankou a hosty (50 Kč) 
Vánoční melodie v podání dechové hudby Broďanka ze Železného Brodu doplní 
žáci ze ZUŠ Železný Brod (swingové oddělení) a další hosté.
10. 12. od 16 hodin Kouzelnická show Magic alexe (100 Kč) 
Kouzelník Aleš Březina jako profesionální kouzelník, mág a iluzionista působí již 
17 let. Nabízí podívanou, která vás zaujme svojí dokonalostí, napětím a přehlídkou 
skvělých iluzí, kouzel a magického umění. Má za sebou vystoupení například  
v Dubaji, Kataru, Kuvajtu, Rakousku, Německu, Polsku, Francii a teď přichází 
kouzlit i k nám.
13. 12. od 8 a od 10 hodin Vánoce v naší chaloupce, Liduščino divadlo Praha (50 Kč)
Tetka Liduška připravuje Vánoce podle staročeských zvyků. Do její chaloupky 
zabloudí popletený andílek, který chce najít kouzelného vánočního kapříka. Čert 

MĚsTskÉ dIvadlo Železný brod
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kapříka ukradne a vrátí ho, jen když mu andílek splní tři přání. Tetka Liduška ale 
andílkovi bude pomáhat. Čert nevyhraje, a ještě k tomu dostane v pekle pěkně za 
uši. Na závěr s dětmi postavíme živý Betlém a zazpíváme si koledy.
19. 12. od 19 hodin s. Thiéry: Prachy jako by z nebe padaly, divadlo aDVERTE 
Praha (330 Kč)
Veselá komedie o penězích, které nás přivádí k šílenství. Bezstarostný pár Bruno 
a Laurence objeví jednoho večera v obýváku peníze. Ani jeden z nich je tam ale 
nepoložil. Od té chvíle se každý den objevují další a další bankovky, jako kdyby 
padaly z nebe. Odkud se ty peníze berou? Co Bruno s Laurence udělali, aby 
si je zasloužili? Je to náhlé štěstí anebo prokletí? Ústřední dvojice osciluje mezi 
panikou, znechucením a radostí. A taky je tu zmatená uklízečka Tereza se silným 
španělským přízvukem. Bláznivá jízda může začít.
 Hrají: Míša Kuklová, Felix Slováček jr., Martin Sochor, Lucka Vojtová.
 Předprodej vstupenek probíhá v TIC Železný Brod.
20. 12. od 18 hodin Tradiční vánoční koncert ZUŠ Železný brod – více na str.: 31.
25. 1. 2023 od 19 hodin Na plný „coole“ show Zdeňka Izera (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.
28.–29. 1. 2023 Železnobrodské divadelní hry – více na str.: 37. 

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.

MĚsTskÁ GalerIe vlasTIMIla radY Železný brod 

vÁnoČní ozdobY (26. 11.–30. 12.)
Výstava bude zahájena dvěma Workshopy – Malováním vánočních perníčků  
s RC Andílkem a Šitím šperků s paní Jiřinou Čermákovou. Workshopy se uskuteční 
při příležitosti Vánočních trhů na náměstí v Železném Brodě v sobotu 26. 11. od  
10 do 16 hodin.

V listopadu a v prosinci je otevřena od pondělí do soboty vždy v čase 9–16 hodin. 
Otevírací doba je shodná s otevírací dobou TIC Železný Brod.
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Vánoční ozdoby mají svou historii a v průběhu staletí se módní trendy měnily. Na 
výstavě uvidíte širokou paletu možností, jak vánoční stromek ozdobit. Rozličnost 
materiálů a barev potěší každé oko. 
 V rámci výstavy pro vás máme na každou středu připraveny tyto zajímavé 
workshopy: Kouzlení s čajovými sáčky s Alenou Matějkovou st. – přáníčka, 
ozdobičky (30. 11.), Skleněné tvoření s paní Kaplanovou, Hrubá Horka (7. 12.), 
Malování skleněných ozdob a svícnů s kreslířkou Barborou Brunovou (14. 12.)  
a Výrobu háčkovaných ozdobiček s Veronikou Vebrovu (21. 12.). Přijďte si  
v adventním čase odpočinout a vytvořit si pro sebe či své známé malou pozornost 
pro radost. 

Vážení diváci,
 nejen v měsíci listopadu budeme mít co nabídnout. Svých pár řádků tentokrát věnuji 
dvěma  pozvánkám. Český distributor filmů pro kina Aerofilms rozšířil svou nabídku 
o tituly dánského filmového režiséra Larse von Triera, z jehož filmografie můžeme 
jmenovat např.: Prolomit vlny, Melancholie či kultovní televizní seriál Království.  
S jeho tvorbou se setkáme na konci měsíce, a to muzikálovým melodramatem 
Tanec v temnotách (29. 11.), který je jedněmi obdivovaný, druhými odmítaný  
a který si v roce 2000 odnesl z festivalu v Cannes obě hlavní ocenění – Zlatou palmu 
a navíc hereckou cenu pro islandskou zpěvačku Björk, která excelovala v hlavní 
roli a pro film napsala hudbu. 
 Ani v prosinci nebude nouze o zvučné jméno z režisérského křesla. Celosvětově 
uznávaný velikán James Cameron (Terminátor, Titanic) bude v předvánočním čase 
atakovat plátna kin po celém světě s dlouho očekávaným druhým pokračováním 
megahitu avatar nesoucí podtitul The way of water. 
 V neposlední řadě vás v prosinci zvu také na již tradiční akci, kterou ve foyer kina 
pořádá ČKA-Český ráj. Dárek na poslední chvíli pro své známé a blízké si budete 
moci přijít koupit v sobotu 10. 12. v čase od 9 do 12 hodin.
 Aktuální program sledujte na www.kinobrod.cz nebo na Fb/KC Kino, ať nic 
nepropásnete. Do konce roku vám přejeme spoustu krásných nejen filmových 
zážitků!

Jan Jelínek, vedoucí KC Kina ŽB

kC kIno Železný brod

22. 11. od 19.30 hodin jFk nÁvraT: za zrCadleM  
Usa 2021 | dokument | premiéra | 130 Kč | 118 min. | v původním znění s českými 
titulky

v listopadu promítáme

MĚsTskÁ GalerIe vlasTIMIla radY Železný brod 
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kC kIno Železný brod

25. 11. od 19.30 hodin FabelManovI

28. 11. od 18 hodin oMÁn

26. 11. od 19.30 hodin vÁnoČní pŘíbĚH  

26. 11. od 15 hodin dIvnosvĚT  

29. 11. od 19.30 hodin TaneC v TeMnoTÁCH  

Usa 2022 | životopisný/drama | premiéra | 130 Kč | 151 min. | nevhodný do 12 let 
v původním znění s českými titulky
Sam Fabelman vyrůstá v poválečné Arizoně, kde zkoumá a poznává, jakou moc 
mají filmy. Navzdory všem nepřízním osudu a překážkám se ponoří do své vášně  
a filmování se mu stane životní cestou.
 hrají: Michelle Williams, Paul Dano ad., režie: Steven Spielberg

Cestovatelská přednáška Michala Černého o putování na souši i pod vodou, 50 Kč, 
více na str.: 14. 

ČR 2021 | komedie | premiéra | 140 Kč | 118 min. | nevhodný do 12 let
Film plný nečekaných situací, emocí, dojemných chvil, ale i zábavy, které se 
odehrávají během Štědrého dne, představí celou plejádu českých herců.
 hrají: Karel Roden, Jiřina Bohdalová, Jiří Lábus a další
 režie: Irena Pavlásková

Usa 2022 | animovaný/komedie | 120 Kč | 93 min. | český dabing
Rodina Cladových se snaží proletět skrz neprobádaný a zrádný svět. Doprovází 
je barvitá posádka obří vzducholodi, rošťácký tvor přezdívaný Flek a třínohý pes. 
Společně čelí neznámému prostředí a mnoha prapodivným a všežravým tvorům.
 režie: Don Hall

Dánsko 2000 | krimi/drama/muzikál | dobré kino | 110 Kč | 140 min. | nevhodný 
do 12 let | v původním znění s českými titulky
Svérázné československé emigrantce Selmě Ježkové hrozí brzká slepota. 
Emigrovala do USA, aby zajistila oční operaci synovi postiženému dědičnou 

Třicet let po svém filmu „JFK“ bere režisér O. Stone diváky na cestu po nedávno 
odtajněných důkazech o atentátu na prezidenta Kennedyho. Předkládá s týmem 
lékařských a balistických expertů, historiků a svědků přesvědčivé důkazy o tom, 
že v případě Kennedyho se z „konspirační teorie“ stala „konspirační skutečnost“
režie: Oliver Stone, Ibrahim Hamdan
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Jak už všichni víte, v muzeu se v poslední době dějí velké věci! Projekt „Spojeno 
sklem“, financovaný z Norských fondů, je v plném proudu. Máme za sebou náročné 
léto, během něhož jsme toho stihli opravdu dost. Jednou z hlavních akcí byla výstava 
skleněných obrazů slavného romského výtvarníka Rudolfa Dzurka – Poskládáno 
ze skla/Sthodo la skľenčinatar, která se konala v Městské galerii Vlastimila Rady. 
Vernisáž výstavy, která proběhla 2. září, patřila k těm nejlepším, které jsme  
v muzeu zažili. Vystoupení tanvaldských muzikantů a tanečnic se „zvrhlo“  
v zábavu, které se tancem a zpěvem zúčastnili snad všichni přítomní. 
 V létě jsme připravovali tradiční sklářské symposium Letní sklářská dílna, 
kterého se zúčastnily tři norské sklářské výtvarnice. Na LSD vznikla řada zajímavých 
skleněných objektů, které jsou aktuálně vystaveny v muzeu a budou prezentovány  
i v tištěném katalogu. Spolupráce s norskými skláři se nadále prohlubuje a pracovní 
vztahy, které jsme s nimi navázali, jsou více než slibné!
 V létě u nás zahájila práci odbornice na slovo vzatá PhDr. Jitka Lněničková. Jejím 
úkolem je nová evidence sbírky historického skla, ve které se nachází celá řada 
skvělých exemplářů. Část sbírkových předmětů bude později nafocena fotografem 

27. 12. od 19 hodin vÁnoČní UnplUGGed vol. 7: aneb na třetí pokus?
19 hodin Tomas J holy – domácí borec, který dokázal posunout hru na kytaru 
do jiných rozměrů. Usaďte se a zaposlouchejte se do tónů, které jste možná nikdy 
neslyšeli! Fb/TomasJHoly
20 hodin WE2 – dříve akustický duet plný dvojhlasů se transformoval na trio. 
K charismatickým hlasům Jakuba Špičky a Tomáše Strouhala přibyl i jeden 
bubenický, a to Martina Šulce. Fb/we2musicband
21 hodin Tcheichan – i poslední vystupující je brodskému posluchači moc dobře 
znám. Libozvučné tóny z jejich desky „Obzory“ navodí dobrou náladu opravdu 
každému. Fb/tcheichan
 Touto cestou vás tedy zveme na 2× odložený vánoční akustický koncert. Přijďte si 
odpočinout od cukroví a návštěv a příjemně se pobavit! Vstupné dobrovolné – výši 
částky, kterou jste za tuhle taškařici ochotni přispět, necháme jako vždy na vás.

spojeno sklem! – co je nového

 Městské muzeum v Železném brodě 

chorobou. Přestože ji obklopují dobří lidé, zůstává ve svém údělu sama. Potíže 
překonává zejména díky vášni k muzikálům.
 hrají: Björk, Catherine Deneuve ad., režie: Lars von Trier

MUzea v ŽeleznÉM brodĚ 

kC kIno Železný brod
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MUzea v ŽeleznÉM brodĚ 

specializujícím se na fotografování skla a spolu s popisem umístěna na portál 
e-sbírky.cz, který slouží pro on-line prezentaci sbírkových fondů českých muzeí. 
 Paralelně pracujeme na novém webu a průběžně i na propagaci odkazu  
i současnosti železnobrodského uměleckého sklářství. Aktivit, které muzeum  
v rámci projektu Spojeno sklem! vykonává, je velká řada. Mezi nejnáročnější patří 
zajištění přípravy veřejné zakázky na rekonstrukci expozic muzea. V současné 
chvíli se blížíme k jejímu vyhlášení a doufáme, že stavební práce začnou na jaře 
2023. Ostatně snaha zajistit finance na náročnou rekonstrukci muzejních expozic 
byla primárním důvodem, proč jsme celý projekt připravili. Držte nám palce, ať se 
vše povede!
 V úterý 20. září se v Praze konalo setkání s trochu krkolomným názvem „Setkání 
k implementaci Fondů EHP a Norska 2014–2022 v ČR a příklady dobré praxe“, na 
kterém se sešli zástupci Ministerstva financí ČR, velvyslanectví Norského království 
a další aktéři, kteří se norskými dotacemi zabývají. Akce nebyla zaměřena pouze 
na obecné shrnutí stavu probíhajících projektů, ale byla především reflexí 
dosavadních konkrétních výsledků, které realizace projektů z EHP v ČR přinesla.  
Z každé oblasti podpory (např. Lidská práva, Výzkum, Vzdělávání, Životní prostředí 
či Kultura) byl vybrán jeden projekt, který byl na setkání představen jako příklad 
dobré praxe. Jsme velmi pyšní na to, že za oblast kultury, ve které je aktuálně 
realizováno 116 (!) projektů, byl organizátory vybrán právě ten náš! Mohli jsme 
přítomným představit, čím vším se v Železném Brodě díky projektu zabýváme. 
Během setkání se nám podařilo navázat nové kontakty a otevřít možnosti další 
spolupráce na poli kultury, za což jsme velmi rádi. 

Mgr. Lenka Jůnová, pracovnice muzea

Návštěvní doba pro obě expozice je sobota–neděle a svátek (17. 11.): 9–12 a 13–16 
hodin. Zavřeno bude 24., 25. a 26. 12. 2022 a 1. 1. 2023.

výstava ve sklářské expozici 

leTní sklÁŘskÁ dílna 2022
11. ročník mezinárodního symposia Letní sklářská dílna proběhl na začátku září 
v dílnách firmy Detesk a v huti železnobrodské sklářské školy. V huti realizovaly 
návrhy norské sklářské výtvarnice Jeanne Sophie Aas, Kjersti Johannessen a Ida 
Siebke. V huti s pomocí sklářských mistrů tvořili slovenský výtvarník Palo Macho  
a dva čeští výtvarníci Jaroslav Bejvl a Marian Volráb. Ve firmě Detesk vzoroval 
Tomáš Košťál.

Petra Hejralová, ředitelka muzea
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výstavy v národopisné expozici na bělišti

Ivana kanTůrovÁ: In MeMorIaM III. 

volHa bYl nÁŠ pŘísTav 

vÁnoČní TrHY na bĚlIŠTI – otevřeno 1.–4. 12. v čase 9–17 hodin

Třetí z řady výstav výtvarnice, která měla vazby na naše město. Výstava jejích děl 
ze začátku 80. let, ve kterých představuje díla inspirovaná francouzským básníkem 
Paula Éluarda, je přístupná do 27. listopadu.

V termínu 1. 12.–26. 3. 2023 se bude konat 
malé připomenutí legendární železnobrodské 
hospody Volha. Výstavu doplní dobové fotografie 
a vzpomínky pamětníků.

Ve čtvrtek (1. 12.) bude otevírací doba prodloužena o hodinu, neboť od 17 hodin 
vystoupí My Gospel. Téměř hodinový koncert tohoto pěveckého sboru ze Železného 
Brodu, který vede Adéla Gážiová, si budete moci užít v půdních prostorách domu. 
V pátek od 16. hodiny vystoupí žáci swingového orchestru ZUŠ Železný Brod. Mladí 
umělci se svými dechovými nástroji předvedou skladby nastudované pod vedením 
učitele Rudy Müllera. RC Andílek připraví před domem adventní spirálu, kterou  
v sobotu večer budou moci svými vlastnoručně vyrobenými svícínky rozsvítit 
dětští návštěvníci. Začátek v 16.30 hodin. 
 V neděli (4. 12.) si na své přijdou rodiny s dětmi. Od 13. hodiny na půdě sehraje 
turnovský loutkářský soubor Čmukaři pohádku „Kašpárek chodí pěšky“.
 Těšit se můžete na ukázky řemesel paní Aleny Matějkové (pátek a sobota)  
a malování vánočních kouliček na přání od paní Jany Doskočilové (neděle).  
SVČ Mozaika Železný Brod a RC Andílek Železný Brod se budou se svými tvůrčími 
dílničkami po celou dobu konání trhů věnovat dětským návštěvníkům. Převážně 
pamětníkům udělá radost výstava „Volha byl náš přístav“ o proslulé brodské 
hospodě.
 Přijďte načerpat adventní atmosféru, vybrat dárky od regionálních řemeslníků 
a dílen, svým nákupem podpořit činnost SZdP Železnobrodska, ochutnat koláče, 
vánočky, štoly či preclíky lučanské pekárny a zahřát se Bělišťákem nebo teplým 
moštem! Těšíme se na vaši návštěvu.

Kateřina Řezníková, pracovnice muzea

MUzea v ŽeleznÉM brodĚ 
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Představování významných někdy i téměř zapomenutých 
osobností našeho města pokračuje. V tomto vydání 
zpravodaje si připomeneme život Jana Drobného  
(* 10. 2. 1866 Železný Brod, † 12. 2. 1948 Choceň).
 Jan Drobný se narodil 10. února 1866 v Železném Brodě 
jako syn Jana Drobného, adjunkta Okresního berního úřadu 
v Železném Brodě a Marie rozené Hejdové.
 Po absolvování Státního reálného gymnázia v Hradci 
Králové studoval strojní inženýrství na České vysoké škole 
technické v Praze, ale po dvou letech přešel na Vojenskou 
technickou akademii v Mödlingu (Vídeň). V září 1887 ji úspěšně ukončil v hodnosti 
poručíka ženijní služby (Ing.) a byl zařazen k 10. rotě 1. ženijního pluku v Sandžaku 
na Balkáně.
 V letech 1892–1894 vystudoval vyšší ženijní kurs ve Vídni a v roce 1894 se stal 
referentem ženijního ředitelství v Sarajevu v hodnosti kapitána. Dále působil jako 
důstojník v Budapešti, Kotoru a od roku 1899 do roku 1903 vyučoval pevnostní 
stavitelství na Kadetní škole ženijního vojska v Hainburgu. Později přednášel 
teorii ženijní práce ve vojenském stavebním kursu ve Vídni a od roku 1912 byl 
profesorem ženijního stavitelství na Vojenské technické akademii v Mödlingu již  
v hodnosti plukovníka.
 V období první světové války v hodnosti generálmajora (povýšen v roce 1916) 
velel jednotkám na ruské a italské frontě. Za své služby rakousko-uherské armádě 
byl povýšen do šlechtického stavu s čestným přídomkem „Edler von… (Johann 
Edler von Drobny).
 Po vzniku československého samostatného státu byl krátce propuštěn mimo 
činnou službu, ale již v květnu roku 1919 byl povolán ministrem národní obrany 
zpět a podílel se jako velitel divize na bojích s vojsky Maďarské republiky rad na 
Slovensku. Po porážce maďarských bolševiků setrval ve funkci velitele divize  
v Banské Bystrici (1919–1920) a později, do roku 1923, v Plzni. Postupně byl 
povyšován, v roce 1921 na brigádního generála a o rok později na divizního 
generála. Od roku 1923 byl zařazen na funkci zástupce velitele Zemského 
vojenského velitelství v Praze. V letech 1926–1929 toto velitelství řídil v hodnosti 
armádního generála. V roce 1929 odešel na vlastní žádost do výslužby.
 Po 2. světové válce, v dubnu roku 1946, bylo proti generálovi Drobnému 
zahájeno řízení před kárným výborem československé armády. Byl viněn, že 
v době okupace podal žádost o přiznání žoldu vysloužilců za bojovou účast ve 
světové válce v letech 1914–1918 v řadách rakousko-uherské branné moci. Tím 
porušil stavovské povinnosti a poškodil dobré jméno československého vojska. 
Byl potrestán odnětím vojenské hodnosti s trvalým snížením zaopatřovacích platů  
o 25 %. Obviněný se proti rozsudku odvolal prostřednictvím svých právních 
zástupců. Ve své obhajobě popřel úmysl, že by si byl vědom toho, že předložení 
své žádostí by byla věc neslučitelná s českou národní hrdostí. Ke svému členství 
v Českém svazu válečníků (ČSV), který byl v období Protektorátu Čechy a Morava 
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organizací kolaborující s okupační mocí, řekl, že se domníval, že se jedná  
o spolek veteránů z 1. světové války, spolek nepolitický, pouze charitativní. Nikdy 
se nezúčastnil politické činnosti ČSV, proto by neměl být za ní zodpovědný. Dále 
odmítl, že by byl členem Ligy proti bolševismu, přestože poslal korespondenční 
lístek s přihláškou na výzvu Svazu českých válečníků, ale oficiální přihlášku 
odmítl a členský příspěvek nezaplatil. Tím byl přesvědčen, že je původní přihláška 
anulována. Na závěr své obhajoby uvedl, že na důchod nebyl odkázán pouze on 
jako invalidní, jakéhokoliv zaměstnání z důvodu slepoty neschopný stařec, ale 
i jeho schovanka, kterou zaopatřoval osmnáct let a která nemohla být nikde 
zaměstnána, protože vzhledem k jeho nemoci potřeboval celodenní péči. Odvolací 
kárný výbor přihlédl pouze k vysokému věku obviněného, jeho slepotě, invaliditě 
a s tím spojené odkázanosti na pomoc jiných. Vyhověl částečně jeho odvolání  
a vyslovil trest nový, trvalé snížení zaopatřovacích platů o 10 %, který považoval za 
přiměřený jeho vině. 
 Degradovaný armádní generál v. v. Ing. Jan Drobný zemřel 12. února 1948  
v Chocni.

David Řeřicha, pracovník muzea

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

otevřeno: denně 9–17 hodin

 Muzeum a galerie detesk Železný brod

MarTIn venCl – TajeMsTví obrazů
Do neděle 8. ledna 2023 je možné v galerii DETESK zhlédnout výstavu obrazů 
malíře a hudebního pedagoga, dlouholetého ředitele ZUŠ Lomnice n. Popelkou, 
Martina Vencla.
 Autor se považuje především za malíře příběhů odehrávajících se mezi 
architekturou měst, v úzkých uličkách, mezi vysokými domy. V místech, ve kterých 
se člověk může cítit ztracený, bezvýznamný, opuštěný. V posledních letech se pro 
inspiraci stále častěji obrací k Bibli.
 Mezi základní prostředky, se kterými ve svých 
obrazech pracuje, patří světlo a stín, barva je druhořadá. 
Navazuje na tvorbu J. Zrzavého a M. Chagala, nejvíce se 
ale cítí být ovlivněn dílem malíře Antonína Michalčíka.
 Vzhledem k tomu, že vystudoval hudební konzervatoř, 
má na jeho tvorbu veliký vliv také hudba. Ta je 
podle jeho názoru nejemotivnějším druhem umění  
s nejmocnějšími prostředky pro vytváření atmosféry 
tak důležité i pro obrazy Martina Vencla.

MUzea v ŽeleznÉM brodĚ 
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Církevní orGanIzaCe

Milé sestry a bratři, přátelé, 
 blíží se Advent, začátek křesťanského roku a my vám všem přejeme požehnaný  
a radostný čas Vánoc. 
 Připravujeme a zveme vás do našeho křesťanského společenství do sborové 
budovy Jednoty bratrské na Brodci (ul. Komenského 603, Železný Brod) na tyto 
akce:
26. 11. od 17 hodin předvečer adventu – rozsvítíme adventní hvězdu na věži a ve 
velkém sále, venku si zazpíváme adventní písně a koledy
27. 11. od 9 hodin I. neděle adventní – slavnostní bohoslužba ve velkém sále, bude 
vysluhována Svatá večeře Páně
25. 12. od 9 hodin hod boží vánoční – bohoslužba v malém sále, bude vysluhována 
Svatá večeře Páně

Marcela Pallová

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

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

 Muzeum socialistických vozů Železný brod

 Minimuzeum betlémů Železný brod

 ochranovský sbor při ČCe – jednota bratrská
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MĚsTskÁ knIHovna Železný brod 

Jan Štifter: Paví hody – Velké dějiny hýbou nebývalou silou i malými městečky – 
Horní Jelení je toho důkazem. Dramatické osudy 1. poloviny 20. století vás zavedou 
do jelenské divočiny, do krásné vily po Němcích v Trutnově i do luxusního hotelu 
ve válkou zmítaném Trenčíně.
Kerri Maher: američanka v Paříži – Knihkupectví Shakespeare & Co. v Paříži je 
více než knihkupectví a knihovna. Většina ze spisovatelů ztracené generace, jako 
jsou Ernest Hemingway, Ezra Pound nebo Gertrude Steinová, je považují za druhý 
domov. Tady vznikají literární přátelství, jako je to mezi irským spisovatelem 
Jamesem Joycem a majitelkou knihkupectví Sylvií Beachovou.

Těšíme se na vás v běžné otevírací době, tedy: úterý–pátek, 9–17.30 hodin. Knihovna 
pro vás budete otevřena v běžném čase i mezi vánočními svátky v termínu  
27.–30. 12. 2022.
 Přejeme našim čtenářům i všem ostatním pohodový adventní čas, krásné 
vánoční svátky a vše dobré do nového roku.

Dana Hudíková a Barbora Vymazalová 

· 27. 11. od 17 hodin – pohádkové adventní odpoledne pro nejmenší děti s rodiči  
v rámci projektu Bookstart s Lenkou Hřibovou na téma „Den pro dětskou knihu“

· 9. 11. od 16.30 hodin (sál knihovny) – Začínáme s ozoboty – pro děti (3.–5. třída) 
– kurz programování a ovládání robotických hraček vedený lektorem M. Kafkou – 
zájemci, hlaste se v knihovně nebo na mob.: 731 081 803 (M. Kafka) – cena kurzu 
250 Kč/6 lekcí/pravidelně každou středu

z knižních novinek nabízíme 

zveme na listopadové akce 

několik poděkování z MŠ na vápence

Prázdniny ve školním roce: vánoční 23. 12. 2022–2. 1. 2023, 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. 

Rádi bychom velmi poděkovali panu Miroslavu Hráčkovi z firmy Mywebgrid, s. r. o. 
za sponzorský dar ve výši 20 000 Kč, který věnoval jako vyjádření podpory naší MŠ. 
Darovaná finanční částka bude využita na úhradu nákladů spojených s aktivitami 
vhodnými pro všestranný rozvoj dětí a jejich přípravu na základní vzdělání. Vaší 
velkorysosti a podpory si velmi ceníme a ještě jednou děkujeme. 

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

ze ŠkolskýCH zaŘízení

 MŠ na vápence Železný brod
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se skřítky v knihovně
V pondělí 3. října jsme přijali pozvání paní Mgr. Dany Hudíkové, ředitelky Městské 
knihovny v Železném Brodě na pracovní dílničku „Skřítci a jejich domečky“.
 V rámci celostátního Dne knihoven jsme si povídali o skřítcích, kteří se 
vyskytují nejen v televizních pohádkách, ale i v knížkách, které si děti společně 
prohlédly. Poznali jsme skřítka Racochejla, Všudybýlka, Křesadýlko, Šalvěj ad.  
V závěru besedy se děti ve skupinkách pustily do vyrábění svého kouzelného skřítka  
z přírodních materiálů. Fantazie a představivost prvňáčků byla naprosto úžasná 
a za chvíli se na nás usmívali skřítci různých tvarů a velikostí. Do školní družinky 
se s dětmi ale nevraceli. V mechovém domečku si našli svoje místečko a zůstali 
ozdobou knihovny.
 Děkuji paní Hudíkové a paní Vymazalové za pěkné odpoledne a skvěle 
připravenou kreativní dílnu na dané téma. Už teď se těšíme na další setkání.

Dana Maršinská, vedoucí vychovatelka ŠD 

ze ŠkolskýCH zaŘízení

 zŠ Školní Železný brod

Další poděkování patří panu Tomáši Grábovi, jehož firma během letních prázdnin 
prováděla v budově mateřské školy stavební práce a opravy, na které poskytl slevu 
10 000 Kč. Nesmírně si vážíme i drobných oprav, které u nás pan Gráb během roku 
ochotně a nezištně provádí. 
 Dík bychom rádi zaslali všem rodičům, kteří se zúčastnili našeho Jablíčkového 
dne a především maminkám, které ochotně napekly skvělé jablíčkové dobroty. 
Deštivé září nám, bohužel, zhatilo plány na původně plánovanou zahradní akci, 
ale věříme, že i uvnitř budovy si děti jablíčkové aktivity užily. 
 Nakonec jedno velké poděkování i našim nejmenším za účast předškoláků na 
akci MAS Achát „Čistá řeka Jizera“. Učíme děti lásce k přírodě, rodnému kraji  
a snažíme se jim vštípit vědomí, že každý z nás může přispět k tomu, aby naše město 
bylo krásné a dobře se nám v něm žilo. Společně jsme proto vyčistili od odpadků 
levý břeh Jizery od lávky ke stavidlům (Jiráskovo nábřeží). Bylo až dojemně veselé 
sledovat, s jakým nadšením se děti v bílých rukavicích vrhají pro každý papírek od 
bonbónu. Víte, že výsledkem byl plný pytel nečistot? Věříme, že i tato zkušenost 
přispěla k tomu, aby děti pochopily, že každý jeden z nás je zodpovědný za to, jak 
bude příroda kolem nás v budoucnu vypadat.  

Jitka Jírová, ředitelka MŠ

republikové finále odznaku všestrannosti v brně
Odznak všestrannosti (OV), s původním delším názvem Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů, založili dva zlatí olympijští medailisté v desetiboji Robert 
Změlík a Roman Šebrle.
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Hlavním cílem odznaku je všestranný sportovní rozvoj žáků. Ať už to jsou děti, 
které pravidelně sportují, ale mohou být vedeny v klubech jednostranně, nebo 
děti, které nesportují ve volném čase vůbec. Hlavní je sledování pokroků dětí, a to 
především u těch méně nadaných. V rámci OV musí žáci splnit deset disciplín, které 
rozvíjejí rychlost, sílu, vytrvalost, odraz a obratnost. Devět z nich je povinných,  
v desáté si mohou vybrat ze tří variant. 
 Disciplíny: běh na 60 m, skok daleký z rozběhu, hod 2 kg medicinbalem obouruč 
přes hlavu vzad, shyby na šikmé lavici (2 min.), skok přes švihadlo (2 min./4 styly), 
trojskok snožmo z místa, kliky (2 min.), lehy-sedy (2 min.), hod kriketovým míčkem 
a výběr ze tří disciplín vytrvalostního charakteru – běh na 1 000 m/plavání (2 min.)/
dribling basket. míčem mezi kužely (2 min.).
 Naše škola se kvalifikovala na republikové finále přes okresní (Desná) a krajské 
finále (Stráž pod Ralskem). Smíšené družstvo (čtyři dívky a čtyři chlapci) úspěšně 
postoupilo přes obě akce. Na krajské finále nám postoupilo i mnoho jednotlivců. 
Na republikovém finále nás reprezentovali: Vojta Šimek, Richard Abraham, 
Filip Drda, František Procházka, Andrea Burkoňová, Tereza Malinová, Adéla 
Malinová, Róza Daníčková a v kategorii jednotlivkyň Antonie Řezáčová. Družstvo 
se v oslabené sestavě umístilo ve spodní polovině tabulky, nejlepší dílčí výsledek 
dosáhl Filip Drda, který byl ve své kategorii jednotlivců na 6. místě.
 Vnímám, že už samotná účast je pro děti odměnou, čímž beze zbytku naplňují 
olympijské heslo: „Není důležité vyhrát, ale bojovat čestně a ze všech sil.“ 
Děti se setkaly s mnoha známými sportovci v čele s Adamem Sebastianem 
Helceletem, Lukášem Rohanem, 
Denisou Helceletovou, Šárkou 
Strachovou, Jakubem Holušou, 
Tomášem Bábkem ad. Na akci 
je čekal bohatý doprovodný 
program. Vyzkoušely si zábavné 
a partnerské edukativní aktivity 
v rámci BeActive vesničky.  
I samotná cesta do Brna a zpět 
byla zážitkem (ač náročným), 
ubytování a stravování na 
vysokoškolských kolejích VUT Brno, setkání s Armádou ČR a PČR. Celé třídenní 
akce se zúčastnilo 621 dětí ze 180 škol, 230 učitelů, 57 olympioniků a nespočet 
vojáků a policistů, kteří zajišťovali organizaci a četu rozhodčích. Akci podpořili 
důležití činitelé, jako předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, předseda 
Národní sportovní agentury Filip Neusser, policejní prezident Martin Vondrášek, 
zástupci z MŠMT, zástupci Města Brno, zástupci Jihomoravského kraje, vysocí 
armádní činitelé, zástupci sponzorů – Sazka apod.
 Více na www.sazkaolympijskyviceboj.cz. Děkujeme za reprezentaci. 

Mgr. Jan Lufinka

ze ŠkolskýCH zaŘízení
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vítězství v republikovém finále atletického trojboje
Na konci školního roku 2021/2022 jsme informovali o velkém úspěchu našich žáků 
čtvrtého ročníku, kterým se podařilo postoupit na Republikové finále v atletickém 
trojboji. Z krajského kola jsme postoupili z druhého místa, kdy nás pokořili pouze 
žáci ZŠ Ještědské z Liberce. Již toto jsme považovali za úžasný úspěch a začali jsme 
se na finále připravovat. 
 Naši sportovci ve složení Terezka Hartlová, Nikolka Hůrková, Máťa Antosz a Jiřík 
Klickanič věděli, že 21. září je čeká velký souboj s nejlepšími školami z republiky. 
Pro nás učitele, trenéry a v mém případě i otce to byla veliká výzva. Nelenili jsme  
a naše skvělé žáky jsme trénovali i během letních prázdnin. Jelikož školní rok začal 
velkou nemocností mezi žáky a učiteli, přibrali jsme ještě dva náhradníky, a to 
Zuzku Nekutovou a Matěje Veverku. Oba dva se od začátku stali velmi platnými 
členy týmu. V září jsme pokračovali v poctivém tréninku a čekali na náš velký den. 
 Jelikož závody začínaly až ve dvanáct hodin, nechali jsme závodníky déle 
vyspat. Poté pro ně byl připraven energetický raut, masáž a psychická příprava.  
V půl desáté jsme společně vyrazili na stadion Ludvíka Daňka do Turnova. Před 
samotným závodem jsme se zúčastnili besedy s desetibojařem a patronem 
Adamem Sebastianem Helceletem a s Eliškou Martinkovou, která se věnuje chůzi. 
Poté jsme se již začali zahřívat a chystat se na vrcholné představení. 
 Naši borci zahájili trojboj skokem do dálky, kde předvedli velmi kvalitní výsledky 
a jejich naměřené vzdálenosti se pohybovaly kolem 375–380 cm. Vydařená první 
disciplína dodala dětem sebevědomí a v následujícím běhu na 50 metrů utíkaly, 
co jim nohy stačily. Po teoretické přípravě, uvolnění ramen, protažení celého těla 
a nácviku na sucho, nás čekal kriketový míček. Každý absolvoval tři pokusy a po 
konečném měření jsme byli zase nadšeni. Následovala rychlá příprava na štafetu  

Vážení čtenáři,
 dovolte, abychom vás pozvali na připravované akce. 
 Po dvou letech věřme, že se opět uskuteční vánoční dílničky, na kterých si 
s námi můžete vyrobit vánoční dekorace, ozdobit cukroví, posedět s přáteli  
v kavárně u dobrého občerstvení, zhlédnout představení žáků a na závěr rozsvítíme 
stromeček. Termín akce je čtvrtek 1. 12. od 15 hodin.
 Dále zveme zájemce o Mikulášskou nadílku, která v posledních dvou letech měla 
velký ohlas. Termín je v neděli 4. prosince. Na akci je nutné objednat se na e-mailu: 
skola@zspelechovska.cz.
 Budeme rádi, když se společně setkáme i v sobotu 26. 11. na náměstí 3. května  
v Železném Brodě při vánočních trzích. 
 Těšíme se na společná setkání a přejeme krásné podzimní dny. 

Milan Hlubuček a Tomáš Hartl, vedení ZŠ Pelechovské

 zŠ pelechovská Železný brod
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4 × 60 metrů, nácvik předávky a vy-
čkávání na výstřel. První dvě předávky 
nevyšly úplně podle našich představ, 
přesto jsme ve štafetách skončili 
pouhou vteřinu a půl za vítězným 
týmem. Poté jsme čekali na zpracování 
výsledků. 
 Jednotlivci byli vyvěšeni a jejich 
umístění byla úžasná – z 60 dívek: 
Terezka Hartlová (5. místo), Nikolka 
Hůrková (21. místo) a z 60 chlapců 
Jiřík Klickanič (6. místo), Matěj Antosz  
(15. místo). Během vyhlašování 
jednotlivců jsme se dozvěděli fan-
tastickou zprávu – v kategorii družstev 
jsme se stali s náskokem 300 bodů 
nejlepším týmem v ČR. V tu chvíli vypukla ohromná euforie, jen těžko jsme krotili 
emoce. Nechali jsme za sebou školy z Brna, Prahy, Vyškova, Chebu, Jablůnkova, 
Plzně a dalších měst. Naše malá škola ŽŠ Pelechovská, to je prostě paráda. Slzy 
radosti jsme měli v očích úplně všichni. Pak už následovalo předávání cen od 
Adama Helceleta a organizátorů, společné focení a stále neutuchající radost. 
Tento úspěch je důkazem, že i malé školy mají šanci obstát v konkurenci škol  
s několikanásobným počtem žáků. Všem, kteří pracují s dětmi, přeji zažít takto 
silné okamžiky. 
 Odměnou pro celý náš tým byla návštěva u starosty města, kde žáci obdrželi 
balíčky a přijali velké gratulace. Děkujeme za vstřícné přijetí. Věříme, že brzy 
navážeme na tento jedinečný úspěch. Ale i kdybychom nenavázali, budeme  
s našimi žáky pokračovat v činnosti, která je baví a dává nám všem sílu. Sportu 
zdar!

Tomáš Hartl a Pavlína Roztočilová

 základní umělecká škola Železný brod
Srdečně zveme 6. prosince 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.
 Také vás pravidelně každou neděli srdečně zveme na tradiční adventní koncerty 
do kostela sv. Jakuba Většího v Železném Brodě. Připraveny jsou:
I. adventní koncert: Luděk Vele, Bohuslav Lédl a hosté – mohutný sametový bas 
Luďka Veleho a majestátní zvuk brodských varhan zazní 27. 11. od 16 hodin
II. adventní koncert: Učitelé ZUŠ a jejich hosté – rozezní se nástroje, hlasy  

ze ŠkolskýCH zaŘízení
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i zrekonstruované varhany a vy si tak zpříjemníte večer poslechem sólových  
i společných děl českých i světových autorů 4. 12. od 17 hodin
III. adventní koncert: Železnobrodské koledy – nedávno oživený obrovský kulturní 
poklad Železného Brodu vám nabídneme opět po několika letech pro potěchu duše 
a zpříjemnění předvánočního času 11. 12. od 17 hodin
IV. adventní koncert: Železnobrodské děti – Co víc patří k Vánocům než děti? 
Proto vám nabídneme zastavení se smyčcovým souborem VIVACE a našimi třemi 
sbory Cvrčci, Hvězdičky a Řetízek 18. 12. od 16 hodin
 Do prostor Městského divadla v Železném Brodě vás v předvánočním čase zveme 
na Vánoční vystoupení tanečního a dramatického oboru, a to v pondělí 5. 12. od 
17 hodin. Naše tanečnice a divadelníci vám svým svěžím uměním předvedou vše, 
co se zvládli v novém školním roce naučit. Žáci z hudebního oboru své umění zase 
předvedou v úterý 20. 12. od 18 hodin na Tradičním vánočním koncertě.

Mgr. Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ Železný Brod

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

skleněné městečko 17.–18. 9. 2022

nabídka chemických kroužků pro žáky základních škol

Během akce vystavovalo 14 firem skleněné výrobky, které tak zhlédlo přes  
5 000 návštěvníků. Nejen ohřátí v prostoru huti bylo pro mnohé návštěvníky lákavé, 
ale i vyslechnutí hudebního recitálu sboru My Gospel v sobotu a v neděli pěvecké 
vystoupení paní Skladanové. 
 Pro menší účastníky byly připravené aktivity v dílnách, kdy si vyzkoušeli malování 
na sklo, výrobu bižuterie, rytí do skla, dotvoření polotovarů produktového designu 
(dřevěné kostičky, desková hra). V chemických laboratořích se před nimi otevřel 
svět zajímavých pokusů, které jim velmi zasvěceně představovali žáci tohoto 
oboru. 
 V letošním roce poprvé proběhla možnost vyzkoušet si nanečisto talentovou 
zkoušku, kterou za dva dny využilo 30 zájemců, převážně z 9. tříd. Těšíme se na ně 
ve školním roce 2023/2024.

Mgr. Věra Valová, zástupkyně ředitele školy

Od listopadu probíhá Chemický kroužek aneb Hravé experimentování v chemické 
laboratoři pro žáky 8.–9. tříd. Každý druhý čtvrtek od 16.30 do 18 hodin. Cena za  
10 lekcí je 1 200 Kč. Zájemci hlaste se na mob.: 603 997 802 nebo na e-mail: 
vvosahlova.supss@supss.cz.

Ing. Iva Vosáhlová, pedagožka školy

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný brod
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ze ŠkolskýCH zaŘízení

ohlédnutí za životem a tvorbou libuše Hlubučkové 
2. listopadu 2022 zemřela akademická sochařka a šperkařka, významná 
pedagožka zdejší sklářské školy a železnobrodská patriotka Libuše Hlubučková.
 Libuše Hlubučková se narodila 28. listopadu 1936 v Jablonci nad Nisou. Prostředí 
Železného Brodu, kde její rodina žila a podnikala s drobným skleněným zbožím, 
významně ovlivnilo i její další životní směřování. V letech 1952–1956 studovala 
obor rytí skla na zdejší sklářské škole u profesorů Božetěcha Medka, Ladislava 
Přenosila a Aloise Háska a poté působila několik let jako přední vzorkařka pro 
podnik Železnobrodské sklo, n. p., respektive pro jeden z jeho závodů v nedaleké 
Zásadě. V letech 1961–1967 studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové  
v Praze u profesora Stanislava Libenského a v ateliéru kov a šperk u profesora 
Jana Nušla. 
 Díky svým zkušenostem z předchozí praxe svou tvorbu orientovala na využití 
drobných navlékaných a šitých skleněných perliček (rokailu) v kombinaci  
s jemnými kovovými konstrukcemi a dalšími komponenty ze stříbra. Už jako 
studentka se účastnila řady důležitých výstav, mj. Expo Montreal 1967, a brzy 
vstoupila mezi profesionály v oboru autorského šperku.
 V letech 1971–1975 pracovala pro podnik Skleněná bižuterie, kde se věnovala 
navrhování vánočních ozdob. Za kolekce inovativních tvarů vánočních ozdob 
s foukanými skleněnými perlemi získala v roce 1974 ocenění. V 80. letech se 
zabývala tvorbou stříbrných šperků s využitím drahokamů a skleněného smaltu. 
Pro její tvorbu z 90. let jsou pak charakteristické geometricky řešené brože 
doplněné rytými skleněnými komponenty.
 Na konci 70. let zahájila Libuše Hlubučková svou pedagogickou činnost. 
Začala vyučovat v Lidové škole umění v Jablonci nad Nisou, kde ovlivnila a pro 
další studium připravila mnoho žáků. V letech 1982–1986 působila na Střední 
průmyslové škole v Jablonci nad Nisou v oboru zušlechťování bižuterie a v roce 
1986 přijala pedagogické angažmá v železnobrodské sklářské škole, ve které 
až do roku 2001 výtvarně vedla obor rytého skla. Na obou zmíněných školách 
vyučovala také dějiny výtvarné kultury a další odborné výtvarné předměty. Ve 
své pedagogické činnosti po sobě zanechala nepřehlédnutelné stopy – vysoký 
počet absolventů, kteří na Libuši Hlubučkovou rádi a často vzpomínají. Své 
zkušenosti a umělecké poznatky totiž dokázala žákům předávat vstřícnou  
a laskavou formou. Mnozí z nich následně pokračovali v dalším studiu a stali 
se z nich nejen umělci nebo umělečtí řemeslníci, ale také učitelé a její budoucí 
kolegové. Své aktivity neomezovala pouze na školu nebo vlastní tvorbu – byla 
například zakládající členkou a mluvčí Masarykovy společnosti v Železném 
Brodě, čestnou členkou Klubu sklářské školy, udržovala úzké vztahy s přáteli 
z partnerské obce Chvalíkovice. Mezi dalšími zálibami, vyčníval obdiv její  
k divadlu a opeře, zejména k Mozartově hudbě.
 Libuši Hlubučková se jako jedna z prvních zasloužila o originální uplatnění 
klasických bižuterních komponentů – skleněné komponenty, které jí od 
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dětství přirozeně obklopovaly, dokázala transformovat do soudobého designu. 
Ikonickými se staly zejména její náhrdelníkové závěsy ze stříbrných drátů, 
nesoucí shluky skleněných bublin – tyto originální kompozice dokládají 
autorskou nápaditost i výjimečný cit pro zvolený materiál. 
 Za svou autorskou tvorbu získala významná ocenění, mezi jinými například 
na Mezinárodních výstavách bižuterie v Jablonci nad Nisou (1968, 1971, 1974, 
1977) a na mezinárodním veletrhu v Plovdivu (1970). Opakovaně se zúčastňovala 
šperkařských sympozií, kde pokaždé dokázala originálně reagovat na příslušný 
materiál. V roce 1968 a 1971 to byla mezinárodní sympozia v Jablonci nad Nisou, 
v letech 1984, 1987 a 2004 mezinárodní šperkařská sympozia v Turnově či v letech 
1997 a 2008 Mezinárodní trienále šperku v Jablonci nad Nisou. Šperky Libuše 
Hlubučkové byly zastoupené na několika mezinárodních výstavách, například  
v Bukurešti v roce 1974, v Bratislavě (1984), Trenčíně (1987) či v Mnichově  
a Berlíně v roce 2018. Nechyběly samozřejmě ani na mnoha desítkách výstav 
v České republice. Poslední samostatnou autorskou výstavu šperků Libuše 
Hlubučkové uspořádalo Městské muzeum v Železném Brodě u příležitosti jejich 
80. narozenin v roce 2016.
 Autenticity uměleckého rukopisu Libuše Hlubučkové si povšimli i zahraniční 
sběratelé a instituce, které její šperky začlenily do svých sbírek, mezi jinými 
například Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Moravská galerie v Brně, 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Severočeské muzeum v Liberci, 
Muzeum Českého ráje v Turnově, Museum of Modern Art v Sydney a samozřejmě 
i Městské muzeum v domovském Železném Brodě.

Martin Hlubuček
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přihlášky na přijímací zkoušky do výtvarných oborů do konce 
listopadu 2022
Informujeme zájemce o studium výtvarných oborů 82-41-M/13 Výtvarné zpracování 
skla a světelných objektů a 82-41-M/01 Průmyslový design o termínu konání 1. kola 
přijímacího řízení s talentovou zkouškou, které proběhne v I. termínu 3. ledna 
2023 a v II. termínu 4. ledna 2023. Přihlášky ke studiu odevzdávejte na sekretariátu 
do 30. listopadu!

den otevřených dveří 
Zveme vás 8. února 2023 v čase 8–16 hodin do školy. Otevřené dveře budou pro dva 
čtyřleté maturitní obory technické větve školy (Aplikovaná chemie, Technologie 
silikátů). Máte možnost nahlédnout do výuky všeobecných, odborných  
i praktických předmětů a seznámit se s výstupy vzdělávání žáků školy. Termín 
mohou využít i úspěšní uchazeči sklářských oborů, k vyzkoušení práce na dílnách 
a volbě budoucího zaměření.

Mgr. A. Jan Hásek, ředitel školy

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

Listopadové akce
25. 11. Výroba adventních věnců pro veřejnost (od 16 hodin)
25. 11. Adventní spaní – výroba adventních věnců a vánočních dárečků
Prosincové akce
9. 12. Vánoční spaní se Štědrovečerní večeří – vánoční tradice a... možná přijde Ježíšek
13. 12. Patchwork (kurz od 15 hodin)
17. 12. Seminář pro rodiče a pedagogy „Jak pracovat s dětmi s problémy ve škole“ (od 9 hodin)

 středisko volného času Mozaika Železný brod

stále nabízíme volná místa na těchto zájmových kroužcích
den kroužek hodina vedoucí cena
pondělí Hand Made 15–16.30 Jitka Šírková 1 000,-

Rybáři 15–16 Miroslav Plucha 600,-
Šikovné ručičky pro 
předškolní dětičky

16–17 Adéla Vališová 800,-

úterý Čarujeme s přírodou 15–16.15 Jitka Šírková 800,-
Míčohrátky (volejba-
lová přípravka)

13–14.15 Lenka Cincibusová 800,-

Sklářský 14–15.30 Barbora Brůnová 1 200,-

ze ŠkolskýCH zaŘízení
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za kolektiv SVČ vám přeji krásné Vánoce a zdraví v novém roce 

Jitka Šírková, ředitelka SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Železný Brod, příspěvková organizace, Jiráskovo nábřeží 366,  
468 22 Železný Brod, mob.: 778 494 827, www.mozaikazb.cz.

den kroužek hodina vedoucí cena
úterý Jezdecký 14.30–17.30 Jana Řezáčová 2 500,-

Merkur T-Profi 15–16.30 Rudolf Šrámek 1 000,-
Sporťáček 14.45–15.45 Lenka Cincibusová 800,-
Cvičení pro děti 
a rodiče

16–17 Lenka Cincibusová 30,-/lekce 

3D tisk 16.30–17.30 Miloslav Kafka 1 200,-
středa Klub-ko pro rodiče 

a děti
9–11 Jana Řezáčová 30,-/lekce 

Ukulele 13–14 Jiří Šefr 1 500,-
Trampská kytara 
I., II., III.

14–17 
(3 lekce)

Jiří Šefr 1 500,-

Keramika pokročilí 15–16.15 Jitka Šírková 1 400,-
Angličtina hrou 
(pro 1 tř.)

15–16 Lenka Cincibusová 1 200,-

pátek Klub-ko pro rodiče 
a děti

9–11 Jana Řezáčová 30,-/lekce 

Bylinky od A do Z 13.30–14.45 Barbora Brůnová 800,-
Zahradnický 13.30–14.45 Jitka Šírková 800,-

Církevní orGanIzaCe

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

 Římskokatolická farnost děkanství Železný brod

pravidelný pořad bohoslužeb
Železný brod, kostel sv. Jakuba – úterý, středa a pátek (18 hod.), 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
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Loučky, kostel sv. antonína – neděle 11 hodin
Zásada, kaple sv. Prokopa – sobota 16 hodin

listopadové akce 

přehled bohoslužeb ve vánočním období  

„Každý se bojí špatně zemřít, ale ne každý se bojí špatně žít.“ 
myšlenka sv. Augustina

20. 11. slavnost Krista Krále, končí liturgický rok 
Liturgie je vrchol, k němuž směřuje činnost církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá 
veškerá její síla. (SC, KKc 1074) 
 Slovo „liturgie“ pochází z řeckého výrazu leiturgia (leitos = veřejný, ergon = 
služba práce). Liturgie je oficiální bohoslužba církve (právně ustanovené slavení 
kultu církve).
23. 11. Červená středa – po celém světě lidé v tento den zapalují svíčky u křížů, 
kostelů, soch svatých apod. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem 
naděje v temnotách. Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve 
světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je 
rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. 
27. 11. Začíná advent (první ze čtyř nedělí) – předvánoční doba, čas očekávání 
příchodu Spasitele

24. 12. Štědrý den
14 hod. Krásná – Vánoční příběh pro děti
16 hod. Loučky
20 hod. Zásada
22 hod. Bzí
24 hod. Železný Brod

25. 12. slavnost Narození Páně
9 hod. Železný Brod
15 hod. Držkov – Vánoční příběh a zpívání koled, od 16 hod. mše svatá
Mše svaté v obcích Loučky a Krásná nebudou.

26. 12. svátek sv. Štěpána 8.30 Železný Brod – mše svatá, od 14 hod. Koledování 
na Poušti
27. 12. sv. Jana Evangelista 18 hod. Železný Brod
28. 12. sv. betlémské děti 18 hod. Železný Brod
29. 12. 8 hod. Železný Brod a 16 hod. Držkov
30. 12. svatá Rodina 18 hod. Železný Brod 
31. 12. 16 hod. Železný Brod – mše svatá na poděkování za uplynulý rok

Církevní orGanIzaCe
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akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

1. 1. 2023 matky boží Panny Marie
9 hod. Železný Brod
11 hod. Loučky
16 hod. Krásná
 Děkujeme všem, kdo jste si při deštivém „Skleněném městečku“ zakoupili naše 
bio produkty farní zahrady sv. Jakuba v Železném Brodě.

V. Petružálková

Vážení a milí čtenáři,
při této příležitosti vás srdečně zveme do divadla, a to na představení:

· 26. 11. od 19 hodin na reprízu hry Arnošta Goldflama: 
Dámská šatna
 V úsměvném konverzačním kuse z nepřístupných 
prostor dámské divadelní šatny vystoupí Štěpánka 
Borovičková, Kateřina Hartlová, Iva Kesnerová, 
Veronika Svobodová, Olda Hudský a Naďa Janková. 
Vstupné: 80 Kč. 

· 17. 12. od 19 hodin na reprízu veselohry Jana Wericha: 
Tři sestry a jeden prsten, vstupné dobrovolné

· 28.–29. 1. 2023 se uskuteční každoroční Železnobrodské divadelní hry 
 Pro příznivce divadla vyhlašujeme soutěž o vstupenky na Železnobrodské hry. 
Napište názvy tří divadelních her, které napsal nebo byl jejich spoluautorem náš 
železnobrodský divadelník Karel Svoboda. Ze správných odpovědí vylosujeme pět 
výherců. Každý získá vstupenku na dvě představení Železnobrodských divadelních 
her. Své odpovědi zasílejte do 28. 12. 2022 na e-mail: dstylzb@seznam.cz. 

Přejeme vám krásné prožití svátků vánočních a v novém roce se těšíme v divadle 
na viděnou… 

za DS Tyl T. Kesner, H. Mališová a I. Adamčíková

Dne 22. října 2022 odešel do divadelního 
nebe Otmar Brancuzský. Člověk s velkou 
duší, výborný herec, nápaditý režisér a dobrý 
kamarád. V poslední době jsme jej mohli často 
vídat i u nás v Železném Brodě. Podporoval 
divadelníky, byl patronem Studia Hamlet, 
režíroval hru o Emě Destinové. V poslední době 
byl hlavním tahounem realizace hry Přítelkyně, 

 divadelní spolek Tyl Železný brod
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akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

která se uvádí pod záštitou Města Železný Brod. S Otmarem Brancuzským jsme se 
rozloučili 2. listopadu v Jihlavě. 

Helena Mališová

Na konci září jsme si užili náš první gospelový workshop v radnici. Byli jsme moc 
překvapení z účasti cca 20-ti hostů, kteří do toho šli s námi a děkujeme všem za 
skvělou atmosféru a náboj do další práce! Tento typ akce si s vámi rádi zopakujeme! 
 Potom už nastal čas na přípravu vánočních koncertů. Na konci října jsme 
jim věnovali celý víkend a opět jsme strávili krásný čas na soustředění na faře  
v Bozkově. Teď už vás můžeme srdečně pozvat na naše koncerty, kterými chceme 
přispět k hezkému prožití adventního času a Vánoc. 

 MY Gospel Železný brod

My Gospel uslyšíte zpívat a hrát na těchto plánovaných akcích

· 20. 11. od 17 hodin ve sborovém domě Jednoty Bratrské v Železném Brodě

· 27. 11. od 18 hodin v kostele sv. Prokopa v Hodkovicích nad Mohelkou

· 1. 12. od 17 hodin na vánočních trzích v Železném Brodě na Bělišti (na půdě)

· 10. 12. od 18 hodin v kapli sv. Václava v Příšovicích

· 17. 12. od 16 hodin v kostele Nejsvětější Trojice ve Bzí

· 8. 1. 2023 od 17 hodin Tříkrálový koncert v kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodě.
 Těšíme se na setkání s vámi při našich koncertech a přejeme vám krásné Vánoce 
a šťastný nový rok.

za sbor Petra Lelovičová

Akcí „Dárek na poslední chvíli“ vám chceme předvánoční dobu zpestřit nabídkou 
neobvyklých dárků, výrobků a uměleckých dílek místních umělců a řemeslníků. 
Ve foyer KC Kino Železný Brod budete mít možnost v sobotu 10. 12. od 9 do  
12 hodiny v přátelské atmosféře prožít příjemné chvíle k setkání, navíc si něco 
pořídit i pro své blízké, přátele a známe.
 Srdečně zveme na tradiční Koledování na Poušti v pondělí 26. 12. 2022 ve  
14 hodin v kostelíčku sv. Jana Nepomuckého nad Železným Brodem. Zahájíme 
„železnobrodskými koledami“, které přednese kostelíčkový filharmonický sbor. 
Poté se přidají všichni přítomní s koledami českými. Zveme všechny zpěváky  
i nezpěváky z blízka i z dáli. Vybavte se dobrou náladou a přijďte se potěšit srdečnou 
pouštěckou atmosférou.
 Kdo bude chtít koledníky a spolukoledníky potěšit či odměnit, ať vezme nějaké 
vánoční dobroty nebo jiné rychle využitelné kalorie či dárky s sebou. Už teď 
každému dobrodinci srdečně děkujeme. Něco teplého na zahřátí těla i ducha 
připravíme.

 Česká křesťanská akademie – Český ráj Železný brod
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Žádost
Žádáme členy, kteří nechtějí být v naší organizaci z jakéhokoliv důvodu, aby to 
telefonicky nebo ústně sdělili některému členu výboru, abychom vás nadále 
nevedli v evidenci.

Plán na rok 2023 dostanou členové do svých poštovních schránek během měsíce 
ledna. Aktuální informace sledujte ve vývěsce na tržnici a nově Na Vápence.
 Děkujeme všem členům i nečlenům, kteří připravovali a zúčastnili se našich akcí 
v tomto roce.

Místní skupina ČKA-Český ráj přeje všem krásné prožití svátků vánočních a mnoho 
štěstí a zdraví v novém roce. Těšíme se na bohatou účast na všech našich akcích.

Ing. arch. Martin Tomešek

23. 11. Předadventní posezení od 14. 30 hodin. Po dvou letech obnovujeme tuto 
tradici setkávání se před Vánoci. Tentokrát jsme zvolili restauraci Sport v sokolovně, 
kde se bude dobře poslouchat hudba, tančit i povídat. Doufáme, že vás přijde co 
nejvíce. Pití zajišťuje restaurace a budete ho platit. Ostatní občerstvení zajišťují 
účastníci sami dle svého uvážení (jako to bylo vždycky). Hudba Jan Bartoš. Program 
= překvapení. Srdečně zveme všechny naše členy. Těšíme se na vás.

26. 11. Vánoční trhy před radnicí na náměstí 3. května v Železném Brodě. Budeme 
prodávat naše tradiční vánoční zboží, ale taky něco dobrého k snědku. Přijďte se 
podívat, vyberete si drobný dárek i zákusek. Zúčastníme se i vánočních trhů ve Bzí, 
které se budou konat 19. 11. Připomínáme, že každé pondělí se konají ruční práce. 
Uvítáme jakékoliv výrobky od našich členů, které by byly na trzích prodejné.

5. 12. Úřední den od 14 hod.

1.–4. 12. Vánoční trhy na Bělišti. Navštivte naši prodejní místnost, kde najdete tradiční 
sortiment (ponožky, byliny, křížaly, pečený čaj, jablečný ocet, štěstí, vánoční ozdoby 
a jiné drobné dárečky). Jistě si vyberete, máme i něco nového jako překvapení.

7. 12. Schůze výboru od 14 hod.

14. 12. Předvánoční šlápoty do Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Sraz  
u sokolovny ve 13 hodin odkud společně odjedeme linkovým autobusem do Jablonce 
nad Nisou.

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

 rodinné centrum andílek Železný brod

ohlédnutí za ozdravným pobytem v Chorvatsku
V termínu 17.–25. září jsme byli v Gradacu, v malebném městečku na konci 
Makarské riviéry. Zájezd byl organizován CK Karavan v Liberci. Bydleli jsme  
v hotelu Gradac, vzdálenému asi 200 metrů od oblázkové pláže.
 Počasí bylo stále příjemné, moře teplé, jen občas foukal nepříjemný vítr. Někteří 
využili nabídky výletů a navštívili Bačinská jezera, Mostar, pohoří Biokovo, nebo 
ostrov Korčulu. Myslím, že jsme si to všichni moc užili.
 Poděkování patří vedoucím zájezdu paní Marcele Minářové a Věře Bartošové.

Mgr. Jana Kasalová st.

Herničky
se opět pravidelně konají v centru vždy v čase 9–12 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 sami maminky dle aktuální 
nálady a pohody

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

Klidné a příjemné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2023 přeje 
všem výbor Spolku zdravotně postižených Železnobrodska.

Marcela Minářová

akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí
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prosincové akce
1.–4. 12. Vánoční trhy na bělišti – můžete si u nás zakoupit výrobky tvořené  
s láskou
3. 12. od 16.30 hodin adventní spirálka – tradiční akce za světélkem, kterou 
doprovází anděl. Spirálka bude vytvořena z chvojí před Bělištěm v rámci Vánočních 
trhů. Každé dítě si u nás před samotným rituálem vytvoří svícínek, který pak 
společně s andělem položí do spirály. Od 15 hodin bude probíhat výroba svícínků. 
Přineste si s sebou jablíčko a svíčku.
3. 12. Peklo X nebe (garáž u České pošty) – otevřeno v čase 16–20 hodin – hodní 
a roztomilí andílci, spravedlivý Mikuláš a přísní ale hodní čertíci, Vstupné: bez 
balíčku 300 Kč, s balíčkem 350 Kč. Zájemci rezervujte si svůj čas nejpozději do  
3. 12 do 12 hodin.
6. 12. od 16 hodin Kreativní vánoční workshop – zdobení perníčků, tvoření 
medových svíček a lodiček do vody, vstupné: 100 Kč 
13. 12. Tvoření s honzou Diblíčkem – domečky, patinové odlitky, vstupné: 200 Kč 
vč. materiálu
19. 12. 2022 – 1. 1. 2023 andílek uzavřen 
31. 12. od 15 hodin silvestr naruby – soutěže, zpěv, tvoření, v 17 hodin přetočíme 
ručičky na hodinách na půlnoc a společně si přiťukneme dobrým džusem, nebudou 
chybět prskavky, konfety, čepičky a balonky, přihlášení do 19. 12. 2022 

Přejeme vám krásné Vánoce, spoustu dárečků pod stromečkem a spoustu 
rozzářených dětských očí. Krásný vstup do Nového roku 2023 nejen s Andílkem! 
Těšíme se na plno zážitků s vámi v novém roce!

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 

Podzim zahájil tradiční „Memoriál Tomáše Hübnera“, který se letos velmi 
vydařil, téma a úkoly k plnění se tento rok obracely především k akci Jizerka  
a děti si tak mohly vyzkoušet svoje znalosti a dovednosti ze skautských disciplín. 
Loňské vítezství naše středisko neobhájilo, vyhrála dívčí družina ze Semil. Velké 
poděkování patří všem dospělým činovníkům našeho střediska, kteří přípravě 
závodu věnovali nemalý čas. Děkujeme!
 Mezitím, co v Železném Brodě probíhal Memoriál, strávilo několik našich skautů 
a skauti z 8. oddílu vodních skautů z Mladé Boleslavi víkend v Bělé pod Bezdězem na 

 skautské středisko údolí Železný brod

podzim v našem středisku 
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výpravě pro splnění čekatelského kurzu (1. stupeň k vedení oddílu). Část víkendu 
si sami vařili a až na vypařenou omáčku se jim to povedlo. V sobotu cestou na 
Bezděz se parta seznámila a sblížila, čehož mohli využít při plnění úkolů a různých 
aktivit, které probíhaly až do nedělního oběda. Po vydařené akci se všichni vydali 
zpět domů. 
 Na konci října byly podzimní prázdniny a naše klubovna byla plná „téměř po 
střechu“. Oddíly pěších se v rámci naučného programu zúčastnily také pietního 
aktu k příležitosti vzniku Československé republiky u pomníku T. G. Masaryka.
 Vlčata a světlušky pomocí dílčích úkolů vychovali vlastní potvůrku a prošli si 
vrchní Riegrovu stezku. Oddíl benjamínků – Mravenci se vydal na výlet po stopách 
pekelných i lesních duchů autobusem na Krásnou, potom už lesem k pramenům 
Žernovníka a zpátky přes Huť na Pěnčín. V klubovně si pak opekli buřty. Prázdniny 
si společně moc užili a těší se na další společné chvíle. 
 Smíšený oddíl skautů a skautek navštívil krásnou rozhlednu Malý Špičák  
u Tanvaldu. Během akce se skauti a skautky podíleli na přípravě několika pokrmů. 
Vedoucí si tak ověřili jejich kuchařské dovednosti, jsou moc šikovní a hladem 
rozhodně nikdo netrpěl. 
 V prosinci čeká všechny pěší oddíly také Vánoční víkendová akce, na kterou se 
všichni moc těší. 
 Děti z oddílu Ledňáček během podzimu uklízely u klubovny, hrabaly listí  
a připravovaly dřevo na topení v krbu. Zároveň postupně opravily své lodě získané 
z darů. V půlce října Ledňáčci vyrazili do Rokytnice nad Jizerou a i přes deštivé 
počasí si víkend moc užili na Olympiádě a tvořením s Krakonošem. Do konce 
listopadu měli ještě naplánované dvě akce - plavecký bazén a již tradiční spaní  
v Praze v klubovně v Dejvicích, aby 17. listopadu zapálili svíčku na Národní třídě. 
Tyto dvě akce se, bohužel, z důvodu nemoci náčelníka neuskutečnily.
 Snad také letos bude i naše středisko moci pokračovat v tradici a dobrovolníci  
z řad skautů a skautek budou rozdávat Betlémské světlo, aby si ho lidé mohli odnést 
a rozsvítit s ním svůj domov. Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč 
Evropou, symbol míru a přátelství. Skautští kurýři ho každoročně rozváží a roznáší 
po celém Česku. Informace o této předvánoční akci sdělíme s předstihem pomocí 
Infocentra, plakátů, webových stránek, případně na naší nástěnce u tržnice. 

Tereza Polmová, Tina Šťastná, Lucie Arendášová a Hanka Kleinová

Srdečně zveme v sobotu 26. 11. od 17 hodin na Rozsvícení kamenického vánočního 
stromu u sv. Václava. Připravíme svařák pro děti i dospělé, opečete si špekáčky  
i trdelníky. 

za KKM J. Koňáková

 kamenický klub mládeže Horská kamenice

akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí
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poděkování
TJ Sokol Železný Brod, odbor všestrannosti uspořádal 24. 9. turistický výlet do 
Jetřichovic. Navštívili jsme Dolský Mlýn, Mariinu vyhlídku a zříceninu hradu 
Falkenštejn. Na zpáteční cestě jsme navštívili Mýdlárnu Rubens. Velký dík za 
organizaci patří Jarušce Skovalčinské a řidiči panu Jiřímu Novotnému. 

za TJ Sokol Železný Brod Jaroslava Srbková, předsedkyně

 Fotbalový klub Železný brod
Srdečně zveme na fotbalové hřiště do Železného Brodu na listopadové akce:
19. 11. Fondocup 2022 – turnaj pro registrované i neregistrované hráče
26. 11. Memoriálu bedřicha Chmelíka (16. ročník) – turnaj hráčů nad 35 let 
spojený a Vepřové hody

 Fitstudio sportovních aktivit Železný brod
Milí čtenáři, 
 září bylo nabité akcemi od začátku až do konce. Po krásných příměstských 
táborech nadupaných zážitky, jsme se dravě vrhli do nového školního roku. 
 Ještě dříve, než se děti pořádně usadily v lavicích, jsme pro ně v sobotu 3. 9. 
přichystali novou soutěž s názvem Iron boy & Iron Girl 2022, kterou bychom rádi 
zopakovali i v příštích letech. S radostí jsme přivítali naše vzdálené středisko  
z Lubence (okres Louny). Brodské děti tak měly jedinečnou šanci poměřit síly 
s lubeneckými rodáky. Náš železnobrodský trojboj se skládal z plavání, jízdy na 
koloběžkách a běhu. Vše jsme zvládli v prostorách koupaliště a těšíme se na další 
úspěšný ročník! 
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O dva týdny později jsme uspořádali Běh 
pro zdraví v rámci celoevropského týdne 
sportu pod hlavičkou #beactive. V pátek  
23. 9. v odpoledních hodinách jsme si zaběhli 
z Malého rynku přes nábřeží Obránců míru 
do ul. Školní, odkud jsme se vraceli přes  
ul. Františka Balatky zpět kolem kostela na 
Malé náměstí. 
 V září proběhly v brodském SC dvě soutěže 
sportovního aerobiku a fitness. V sobotu  
17. 9. jsme měli tu čest přivítat zde závodníky 
i rozhodčí ze I. VT, kteří k nám zas tak často nejezdí. Soutěžní den byl sice dlouhý, 
ale velmi úspěšný. I přes konání Skleněného městečka si na nás našli chvilku čelní 
představitelé města, aby přivítali a odekorovali úspěšné závodnice. 
 Poslední akcí byly závody v kategorii Českomoravský pohár, Česko se hýbe, 
Aerobic Team Show a Masterclass poslední zářijovou neděli. 
 Děkujeme všem závodnicím i závodníkům, kteří k nám přijeli mnohdy z velké 
dálky, hlavně všem rodičům, že dětem i teenagerům umožňují růst a účast na 
podobných akcích.

V listopadu vás zveme na každoroční Mikulášskou, která není určena jen našim 
členům, ale rádi uvítáme kohokoli, kdo má chuť se s námi pobavit. 

V prosinci se po covidové pauze opět uskuteční naše každoroční akademie, kde si 
budeme moci připomenout úspěchy našich svěřenkyň, přivítat nováčky v aerobiku 
i nesoutěžních sportovních kurzech. Startujeme 9. 12. 2022 v 18 hodin.
 Těšíme se na další společně strávený čas u sportovních aktivit.
 Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky už by všechny informace k výše uvedeným akcím 
měly být vyvěšeny na www.fitstudio.cz, Fb i instagramu @fsa_jb.
 Jménem celého klubu vám přeji šťastné vykročení do nového roku, hodně zdraví 
a pozitivních zpráv!

za Fitstudio Sportovních Aktivit Mirka Vostrá

Tradiční bzovské vánoční trhy 

 T. j. sokol bzí

Srdečně vás zveme v sobotu 19. listopadu od 10 hodin do naší sokolovny. Těšit se 
můžete nejen na zabijačkovou kuchyni a jiné dobroty, ale i na vánoční dekorace, 
svíčky, mýdla, výrobky Sdružení zdravotně postižených Železný Brod, kabelky, 
oděvy, čepice, ložní prádlo a polštářky, šperky, dílničku pro děti a spoustu dalšího 
zboží. Přijďte se k nám dobře najíst, nakoupit vánoční dárečky a poprvé nasát 
vánoční atmosféru.

sporT
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rozsvícení vánočního stromečku
První adventní neděli 27. listopadu v 16 hodin společně rozsvítíme vánoční 
stromeček u sokolovny. Můžeme si zazpívat vánoční koledy a pak si dát v sokolovně 
něco na zahřátí.
 Těšíme se na vás! 

za T. J. Sokol Bzí Lucie Chvalinová, starostka

Na vysvětlenou pro všechny, kterým chybělo listopadové vydání zpravodaje 
Návrh na sloučení zpravodajů jsem dala osobně na Redakční radě, kde byl tento 
návrh většinou hlasů schválen. V době, kdy by měl být listopadový zpravodaj  
v distribuci, bychom již na radnici měli nové vedení, novou radu i zastupitelstvo. 
Takže jsem se rozhodla počkat pár dní a o této novince informovat.

z činnosti našeho klubu 

 klubu kanoistiky Železný brod

Konec vodácké sezóny se nezadržitelně blíží, tak nám nezbývá než se zastavit  
a zhodnotit uplynulé období. Jaká byla doba po covidových opatřeních? Celá řada 
našich kamarádů z různých druhů zájmové i sportovní činnosti si stěžuje na odliv 
a nezájem členů. 
 S potěšením můžeme říci, že u nás je tomu naopak. Díky letní náborové akci se 
nám podařilo rozšířit členskou základnu, a to zejména v dětských a mládežnických 
kategoriích, kdy v současné době má náš klub celkem 48 členů, z toho 17 členů  
v dětských a mládežnických kategoriích, což je proti minulému období takřka  
100 % nárůst. 
 Potěšitelné na nárůstu počtu členů je i nárůst sportovních aktivit, a to v různých 
druzích vodních sportů, kterými jsou vodní slalom na divoké vodě, padleboarding 
a freestyle. Mladí členové se aktivně zapojili do tréninků vybraných sportů 
a máme již i první účasti na závodech těch zkušenějších. Na stupínky vítězů si 
budeme muset ještě nějakou dobu počkat, ale věříme, že se dobrá tréninková 
píle, úsilí a přístup mladých členů v dalším období promění i v dobrá umístění na 
absolvovaných závodech.
 Předpokladem úspěchů je i dobré materiální vybavení a dostatek trenérů 
i dalších členů, kteří budou vytvářet podmínky. V letošním roce se nám podařilo 
pořídit část výbavy k zajištění potřeb mladých členů a máme i trenéry a další členy, 
kteří jsou nápomocni ve výcviku a přípravě mladých adeptů.
 Všem našim členům, kteří se na činnosti podílejí, sponzorům a dárcům patří 
veliké poděkování. 

Petr Brychcí, předseda klubu 
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PRoDÁM byT 2+1 v osobním vlastnictví s lodžií, 59 m², 
Jiráskovo nábř., nádherný výhled, cena k jednání 2,5 mil. 602 207 814

osTaTní

o tom, jak paní hajná vařila tvrdou kávu 
Už známý český humanista Daniel Adam z Veleslavína v 16. století horlil proti 
bylinám thé (čaj) a kafé (káva), kterým jeho současníci prý dávali přednost před 
českými plodinami, jako jsou hrách, pohanka, čočka ad. K významnému rozšíření 
kávy došlo ovšem až v 19. století a o tom, jak to „probíhalo mnohdy velmi ztuha“ 
svědčí i jedno lidové vyprávění z Železnobrodska. 
 Poslyšte tedy, co se přihodilo v jisté myslivně u Besedic. Majitel panství, pan 
hrabě, ohlásil, že přijede se svými přáteli kterýsi den na hon a poslal balíček kávy, 
aby ji paní lesní připravila k odpolední svačině. Paní fořtová sice jakživ tu asijskou 
strojbu, jak kdysi kávu označil milčický rychtář a vlastenec František Vavák, nikdy 
předtím nepřipravovala ani nepila, ale přesto se s chutí pustila do práce. Uměla 
vařit všechno zelí, bandory, hrách, kroupy, čočku, cožpak by nesvedla uvařit kávu? 
Prohlédla upražená zrnka, do jednoho kousla a zkušeně prohlásila, že je hodně 
tvrdé a že si proto musí s vařením pospíšit. Nalila na kávová zrnka vodu a začala je 
vařit. Vařila hodinu, vařila dvě hodiny a ještě déle, ale zatracená zrnka byla stále 
stejně tvrdá. Tu najednou zazněl lesní roh, ozvali se i psi a vznešená společnost 
se zvolna blížila k myslivně. Paní fořtová si zoufala, vzácní pánové za dveřmi  
a svačina není připravená. To se jí nestalo, co byla živa, tváře jí hořely studem  
a lítostí.
 „Což si pan hrabě ze mne ztropil žert?“ ptala se sama sebe. Nakonec se vzmužila  
a odhodlaně prohlásila, že káva je tak tvrdá, že se nedá vůbec vařit. „Ale dá,“ usmál 
se pan hrabě, když zjistil, co se stalo. „Ovšem jinak, než jste ji vařila vy.“ Nelenil, 
vmísil se do kuchyně mezi kuchařky. Zbylá zrnka dal roztlouci v hmoždíři, potom 
je zavařil, odvar procedil plátnem, osladil medem, přidal něco smetany a dal 
přednést svým hostům po hrnečku kávy. Když se příjemná vůně nápoje rozlila po 
světnici, nebylo smíchu, radosti a chvály konce. Paní fořtové spadl kámen ze srdce 
a byla zase veselá, jako kdyby se znovu narodila.

Oldřich Kašpar

Do redakční rady hledáme nové členy. Máte-li zájem podílet se na tvorbě 
železnobrodského zpravodaje – pište na zpravodaj@zelbrod.cz.

Alena Matějková

V letošním zpravodaji se díky příspěvkům pana Oldřicha Kašpara seznámíte  
s obyčeji a zvyky na Železnobrodsku v závislosti na jednotlivých obdobích roku. 
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budova radnice a (náměstí 3. května čp. 1)
podatelna 483 333 911 podatelna@zelbrod.cz
Vedení města – 1. patro
Mgr. František Lufinka starosta 483 333 940 602 648 193 starosta@zelbrod.cz
Mgr. Ivan Mališ místostarosta 483 333 920 725 435 921 mistostarosta@zelbrod.cz
Mgr. Josef Haas tajemník 483 333 921 724 810 288 j.haas@zelbrod.cz
Mgr. Tereza Červenková GDPR, PR, 

sekretariát
483 333 941 777 515 582 sekretariat@zelbrod.cz

odbor vnitřních věcí – 1. patro
Ludmila Fidlerová podatelna 483 333 911 podatelna@zelbrod.cz
odbor územního plánování a regionálního rozvoje – 1. patro
Cermanová Lucie pasporty majetku 483 333 980 l.cermanova@zelbrod.cz
Kancelář tajemníka – 2. patro
Jaroslav Dufek správce IT 483 333 957 724 229 884 j.dufek@zelbrod.cz
Ludmila Opočenská krizové řízení 483 333 949 602 144 028 l.opocenska@zelbrod.cz
Kovařík Radim velitel JSDHO 731 010 407 hasici@zelbrod.cz
Finanční odbor – 2. patro
Věra Sochorová vedoucí 483 333 922 v.sochorova@zelbrod.cz
Bc. Jana Nagyová účtárna – výdaje 483 333 965 j.nagyova@zelbrod.cz
Ivana Ševčíková účtárna – příjmy 483 333 946 i.sevcikova@zelbrod.cz
Petra Hermanová mzdy, zápis psů 483 333 947 p.hermanova@zelbrod.cz
Jitka Ležáková mzdy – školy 483 333 983 j.lezakova@zelbrod.cz
Lenka Hazdrová školství 483 333 950 l.hazdrova@zelbrod.cz
Pokladna – přízemí (vlevo)
Iveta Jehličková pokladna, odpady 483 333 955 i.jehlickova@zelbrod.cz
Marcela Štrynclová pohledávky, 

majetek
483 333 956 m.strynclova@zelbrod.cz

odbor územního plánování a regionálního rozvoje – 2. patro
Mgr. Martin Řehák vedoucí, dotace 483 333 977 777 718 905 m.rehak@zelbrod.cz
Ludmila Neugebauerová veřejné zakázky, 

registr smluv
483 333 988 l.neugebauerova@zelbrod.cz

Milan Bakeš investice města 483 333 964 724 973 549 m.bakes@zelbrod.cz
Petr Kadlec 483 333 976 607 614 586 p.kadlec@zelbrod.cz
Ing. Jiroušová Lenka 606 179 334 l.jirousova@zelbrod.cz
Živnostenský úřad – 2. patro
Monika Králová vedoucí 483 333 929 m.kralova@zelbrod.cz
Květa Rulcová registrace, 

kontrola
483 333 927 k.rulcova@zelbrod.cz

Informační a kulturní středisko – organizační složka – přízemí (vpravo)
Alena Matějková vedoucí, divadlo, 

zpravodaj
483 333 925 728 256 175 kultura@zelbrod.cz

Lucie Chvalinová galerie 602 716 133 galerie@zelbrod.cz
Veronika Vebrová propagace 483 333 948 773 131 701 v.vebrova@zelbrod.cz
Turistické informační 
centrum (íčko, info, TIC)

483 333 999 778 527 000 info@zelbrod.cz

Městská policie – přízemí (vlevo)
mestska.policie@zelbrod.cz

sstr. Pavel Hriník velitel 483 333 933 602 646 188 p.hrinik@zelbrod.cz
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budova radnice b (náměstí 3. května čp. 18 – žlutá budova vedle obchodu Norma)
podatelna 483 333 911 podatelna@zelbrod.cz
odbor vnitřních věcí – přízemí
Věra Brunclíková vedoucí, 

bytová agenda
483 333 963 773 769 574 v.brunclikova@zelbrod.cz

Jolana Novotná matrika, vidimace, 
legalizace

483 333 926 j.novotna@zelbrod.cz

Ivana Ouhrabková občanské průkazy 483 333 960 i.ouhrabkova@zelbrod.cz
Jitka Jehličková cestovní doklady 483 333 961 j.jehlickova@zelbrod.cz
Monika Holeček Vohnoutová evidence obyvatel 483 333 962 m.holecek@zelbrod.cz
odbor vnitřních věcí – 2. patro
Kateřina Veličková přestupky, volby, 

stížnosti
483 333 953 k.velickova@zelbrod.cz

odbor dopravy – přízemí 
Mgr. Jiří Horušický vedoucí, zkušební 

komisař, BESIP
483 333 971 604 751 966 j.horusicky@zelbrod.cz

Radka Hušková přestupky BESIP 483 333 970 r.huskova@zelbrod.cz
Miroslav Radostný pozemní 

komunikace
483 333 972 728 901 282 m.radostny@zelbrod.cz

Jitka Petrová registr řidičů 483 333 973 j.petrova@zelbrod.cz
Jaroslava Radochová registr vozidel 483 333 974 j.radochova@zelbrod.cz
Jana Fialová registr vozidel 483 333 975 j.fialova@zelbrod.cz
odbor sociálních věcí – 1. patro
Bc. Eva Sasková vedoucí, prevence 

kriminality
483 333 928 728 856 901 e.saskova@zelbrod.cz

Mgr. Anna Krchňavá sociální 
poradenství, DPS

483 333 968 773 787 849 a.krchnava@zelbrod.cz

Mgr. Markéta Halamová sociálně-právní 
ochrana dětí

483 333 979 728 017 126 m.halamova@zelbrod.cz

Bc. Marcela Jarešová sociálně-právní 
ochrana dětí

483 333 954 777 718 903 m.jaresova@zelbrod.cz

Bc. Jaroslav Čermák kurátor pro děti 
a mládež

483 333 969 773 769 576 j.cermak@zelbrod.cz

odbor životního prostředí – 1. patro
Mgr. Martin Hoření vedoucí, 

vodoprávní úřad
483 333 984 723 518 492 m.horeni@zelbrod.cz

Ing. Martina Říhová ovzduší, odpady 483 333 924 728 005 195 m.rihova@zelbrod.cz
Eva Pavlatová odpady, 

sběrný dvůr
483 333 942 e.pavlatova@zelbrod.cz

Bc. Veronika Hlavová půda, rostliny 483 333 985 725 047 950 v.hlavova@zelbrod.cz
Ing. Lukáš Staněk lesy, myslivost, 

ryby, kácení
483 333 986 l.stanek@zelbrod.cz

Dana Picková památková péče 483 333 981 d.pickova@zelbrod.cz
stavební úřad – 1. patro
Iva Bryknarová vedoucí 483 333 923 i.bryknarova@zelbrod.cz
Jaroslav Fetter referent 483 333 943 j.fetter@zelbrod.cz
Jaroslav Paldus referent j.paldus@zelbrod.cz
Šárka Nejedlová referent 483 333 945 s.nejedlova@zelbrod.cz
odbor územního plánování a regionálního rozvoje – 1. patro
Iveta Polejová nemovitosti města 483 333 944 i.polejova@zelbrod.cz
odbor územního plánování a regionálního rozvoje – 2. patro
Ing. Dana Makovská územní plánování 483 333 966 d.makovska@zelbrod.cz
Bc. Markéta Marková m.markova@zelbrod.cz
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