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ÚVODní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
je před námi rok 2019. Jak se bude vyvíjet? Co nám přinese? Asi dvě nejčastější otázky,
které si každý z nás 1. ledna položí. K vašim osobním přáním a tužbám vám oba přejeme
v následujícím roce především pevné zdraví ke splnění mnoha vašich předsevzetí. Současně
vám rovněž přejeme spokojenost jak v osobním, tak také v pracovním životě.
Před rokem jsme na tomto místě konstatovali, že mezinárodní politická situace není dobrá.
Nejenomže se nezlepšila, ale politicky to do jisté míry vře i v našem státě. Zůstává tedy přáním
pro nadcházející rok, aby se situace ve světě a v naší republice přece jen uklidnila.
Ekonomicky to zatím takříkajíc šlape, zatím se žádná velká mezinárodní ekonomická krize
neobjevila, sehnat práci u nás není problém. Je to vidět mimo jiné také na daňové výtěžnosti,
z čehož mají radost ve svém rozpočtu všechny obce. Ať jsou tedy v roce 2019 zažehnány
všechny obchodní spory a problémy a lidé se mají ekonomicky dobře.
Co ještě budeme potřebovat v roce 2019? Zní to banálně, ale vodu. Kdo se v poslední době
toulal kolem Souše, odkud je Brod zásobován, tak musel být hodně překvapen menším
množstvím vody v této přehradě. Ale problém lze pozorovat také na ročním průtoku Jizery
a potoků, na zahrádkách, v lesích. Paradoxně jsme se stali v loňském roce z jednoho
z nejdeštivějších jedním z nejsušších regionů České republiky. Samozřejmě si ale přejme pro
naše město více vody bez povodní a jiných přírodních katastrof.
Přejme si, aby rovněž v roce 2019 byl Železný Brod poklidně se rozvíjejícím městem, aby měl
činorodé obyvatele, kteří rádi dělají něco i pro ostatní. Když dovolíte, jeden čerstvý příklad:
Málokdo ví, že v Galerii Detesk právě probíhá jubilejní 25. výstava. Patří velký dík panu Ivanu
Kalouskovi, jak dlouho a systematicky předkládá Broďákům a jiným návštěvníkům tvorbu
různých autorů, majících nějaký vztah k regionu. To se prostě cení.
Tak tedy, jen vše dobré pro Železný Brod a jeho obyvatele v roce 2019!
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Hana Palečková: Sněhová podoba vody
(soutěžní fotografie Brody v Brodě)
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje

Úřední hodiny a kontakty Městského úřadu Železný Brod
Městský úřad sídlí na náměstí 3. května v budově A (č. p. 1) a v budově B (č. p. 18).
Úřední hodiny jsou: pondělí a středa, 8–17 hodin.
Pro agendy (viz. níže) jsou úřední hodiny rozšířeny takto: úterý a čtvrtek, 8–12 hodin.
Odbor vnitřních věcí (podatelna, CzechPoint, ověřování, občanské průkazy, cestovní doklady
a evidence obyvatel), Odbor dopravy (registr vozidel a řidičů), Odbor finanční (pokladna)
a Živnostenský úřad.
Aktualizované a přehledné kontakty zaměstnanců MěÚ Železný Brod naleznete na zadní
straně tohoto zpravodaje.

Výzva – přihlášky do komisí Rady města
Rada města svým usnesením č.5/1R/2018 zřizuje v souladu s ustanovením § 122 odst. 1
zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) tyto komise:
1. kulturně-společenskou komisi
2. sportovní komisi
3. komisi pro vzhled města
4. hospodářskou komisi
5. bytovou komisi
Současně Rada města stanovuje maximální počet 9 členů pro komisi kulturně-společenskou,
komisi sportovní, komisi pro vzhled města a komisi hospodářskou.
Rada města vyzývá občany našeho města (ať už jako samostatné fyzické osoby nebo
zástupce našich spolků), kteří mají zájem pracovat v období 2018–2022 v některé z komisí
vyjma bytové, aby se písemně přihlásili do pondělí 21. ledna 2019 do 12 hodin. Přihlášky je
možno podat poštou na adresu Městský úřad Železný Brod, k rukám místostarosty, náměstí
3. května 1, 468 22 Železný Brod nebo elektronicky na adresu mistostarosta@zelbrod.cz
nebo osobně na podatelně Městského úřadu v Železném Brodě. Do přihlášky, prosíme,
uveďte jméno, příjmení, telefonický či e-mailový kontakt, název komise, ve které chcete
pracovat a v případě zástupce některého ze spolků jméno spolku, který přihlašovanou
osobu do komise vysílá. Děkujeme.
Rada města následně provede výběr členů jednotlivých komisí do jejich stanoveného
maximálního počtu.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Usnesení Rady města Železný Brod z 2. zasedání
konaného dne 3. 12. 2018
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 2. schůze Rady města Železný Brod v doplněném znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 1. schůze Rady města Železný Brod konané
dne 12. 11. 2018
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radnice informuje
schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020–2021
pro tyto příspěvkové organizace: ZŠ Školní, ZŠ Pelechovská, MŠ Stavbařů, MŠ Slunečná,
MŠ Na Vápence, SVČ Mozaika, ZUŠ Železný Brod, Městské muzeum v Železném Brodě
a Bytový podnik města Železného Brodu
schvaluje Mediální plán Města Železný Brod na rok 2019
schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv mezi Městem Železný Brod a Obcí Skuhrov
o výkonu přenesené působnosti do 31. 12. 2022: na úseku řízení o přestupcích, s tím, že
cena za každé započaté řízení je 1 000 Kč; na úseku agendy rozhodování o zrušení údaje
o místu trvalého pobytu, s tím, že cena za každé započaté řízení je 1 000 Kč; na zabezpečení
provádění zápisů údajů do ISÚI adres a nemovitostí podle zák. č.111/2009 Sb., o základních
registrech, s tím, že cena za každý zápis je 100 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv mezi Městem Železný Brod a Obcí Vlastiboř
o výkonu přenesené působnosti do 31. 12. 2022: na úseku řízení o přestupcích, s tím, že
cena za každé započaté řízení je 1 000 Kč; na úseku agendy rozhodování o zrušení údaje
o místu trvalého pobytu, s tím, že cena za každé započaté řízení je 1 000 Kč
schvaluje odměny ředitelům škol a školského zařízení zřizovaných městem Železný Brod
schvaluje zvýšení osobního příplatku ředitelce MŠ Na Vápence Železný Brod
schvaluje s účinností od 1. 1. 2019 navýšení pracovního úvazku vedoucí organizační složky
Sportovní centrum Železný Brod na 0,6
souhlasí s pořádáním pravidelných prodejních trhů v Železném Brodě v roce 2019
1× měsíčně firmou Obchodní a pořadatelská činnost – Václav Chaloupka, IČO 46512314
bere na vědomí uzavření silnice III. třídy (silnice v majetku Libereckého kraje) a souhlasí
s uzavírkou místní komunikace a vydáním rozhodnutí zvláštního užívání na místní komunikaci
v majetku Města Železný Brod v rozsahu žádosti a její mapové přílohy tj. komunikace mezi
obcí Jirkov–Horská Kamenice
bere na vědomí uzavření silnice III. třídy (silnice v majetku Libereckého kraje) a souhlasí
s uzavírkou místní komunikace a vydáním rozhodnutí zvláštního užívání na místní komunikaci
v majetku Města Železný Brod v rozsahu žádosti a její mapové přílohy tj. komunikace mezi
obcí Bzí–Chlístov s podmínkou, že bude navrhovaná RZ ukončena u čp. 409 Železný Brod
(46. ročník Rally Bohemia se v naší oblasti pojede v termínu 13.–14. 7. 2019
souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy s Technickými službami města Železný Brod s. r. o.,
IČO 27260887 na akci Opravy povrchů v ul. Brodecká a Svahová za cenu nejvýše
1 474 128 Kč bez DPH
souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo se společností DIKÉ ZAHRADY s. r. o.,
IČO 27318753 za cenu 1 941 805 Kč bez DPH
souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na zhotovení povrchu komunikace v ul. Brodecká;
smluvními stranami jsou: GasNet, s. r. o., IČO 27295567 a Technické služby města Železný
Brod, s. r. o., IČO 27260887; příspěvek je ve výši nejvýše 791 716,87 Kč bez DPH
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu „Úpravy topného systému objektu
sokolovny v Železném Brodě – Masarykova 500, Železný Brod“ a schvaluje uzavření
smlouvy se společností SVĚTLO TURNOV s. r. o., IČO 252 66 144, za nabídkovou cenu
2 360 279,24 Kč s DPH
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schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě schválené dne 6. 3. 2018 RM 79/58R/2018, uzavřený
mezi ATELIER 11 Hradec Králové s. r. o. a Město Železný Brod
schvaluje změnové protokoly ZP 14–19 ke stavbě Rekonstrukce sociálních bytů čp. 315,
316, 328 v Železném Brodě; registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/16-032/0002936
souhlasí s předloženým změnovým rozpočtem na akci „Zateplení fasády čp. 580 v Železném
Brodě“ a s podepsáním dodatku smlouvy č. 1 s dodavatelem stavby M. Hochman – Dodávka
a realizace staveb, IČO 01913026
schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633
a panem M. Petrákem, za účelem postavení plechové garáže o jednom stání, výše ročního
nájemného 2 376 Kč
schvaluje uzavření úplatného věcného břemene na části pozemků pč. č. 861 a 871
v k. ú. Bzí na dobu neurčitou ve smyslu služebnosti spočívající v: 1. právu zřídit a provozovat
na budoucím služebném pozemku plynárenské zařízení, 2. právu vstupovat a vjíždět na
budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení a schvaluje uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 9900097159_1/BVB mezi Městem Železný
Brod a firmou GasNet, s. r. o., IČO 27295567, která je zastoupena firmou GridServices, s. r. o.,
IČO 27935311
schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru o velikosti 4 m2 v čp. 800 Železný Brod za
účelem umístění elektronického komunikačního zařízení
schvaluje záměr pronájmu části pozemků pč. 448/4 a pč. 126/1 – ostatní plochy v k. ú.
Železný Brod obě o velikosti dvou parkovacích míst, za účelem postavení dobíjecí stanice
pro elektromobily
schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na byt č. 59, Vaněčkova 431, Železný Brod
bere na vědomí zprávu bytové komise ze dne 22. 11. 2018
schvaluje přidělení bytů v Železném Brodě v tomto rozsahu: č. 12 o velikosti 1+3, Na
Vápence 768; č. 8 o velikosti 1+3, Jiráskovo nábřeží 712; č. 35 o velikosti 1+2, Vaněčkova
431; č. 3 o velikosti 1+1, Vaněčkova 341; č. 35 o velikosti 1+1, Na Vápence 756 a č. 201
o velikosti 0+1, Stavbařů 728
schvaluje výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 16. 5. 2013 mezi Městem Železný Brod
a p. K. Večerníkem, IČO 15687155 na pronájem prostor v budově čp. 823, která je součástí
pozemku 769/4 v k. ú. Železný Brod
souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 5 000 Kč od firmy Bernat Mounting a. s.,
IČO 25295331 pro MŠ Stavbařů 832
souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 29/56R/2018 na akci Železný Brod –
chodník ul. Těpeřská se spol. Technické služby města Železný Brod s. r. o., IČO 27260887;
upravuje se konečná celková cena ve výši 1 046 894,14 Kč bez DPH
souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 157/62R/2018 na akci Železný Brod –
chodník ul. Příčná se spol. Technické služby města Železný Brod s. r. o., IČO 27260887;
upravuje se konečná celková cena ve výši 1 480 208,78 Kč bez DPH
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radnice informuje
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod
konaného dne 10. 12. 2018
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města
Železný Brod
volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zákona o obcích předsedu
finančního výboru Ing. Miloslava Loumu a další členy finančního výboru Mgr. Tomáše Hartla
a Ing. Petra Mikšovského Ph.D. a volí předsedu kontrolního výboru Jana Tempela a další
členy kontrolního výboru André Jakubičku a Jiřího Linku
určuje členem zastupitelstva, který se bude podílet na pořizování územně plánovací
dokumentace pro město dle zákona 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Ivana Mališe
deleguje starostu Mgr. Františka Lufinku k zastupování Města Železný Brod, IČO 00262633
na všech valných hromadách Severočeské vodárenské společnosti a. s., IČ 490 99 469
a společnosti Severočeské komunální služby s. r. o., IČO 62738542; starostu města může
na valných hromadách zastupovat místostarosta Mgr. Ivan Mališ
stanoví v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že od
10. 12. 2018 bude neuvolněným členům zastupitelstva poskytována měsíční odměna:
1) 1 382 Kč za výkon funkce člena zastupitelstva, 2) 5 528 Kč za výkon funkce člena rady
města, 3) 2 764 Kč za výkon funkce předsedy výboru, 4) 2 303 Kč za výkon funkce člena
výboru, 5) 2 764 Kč za výkon funkce předsedy komise rady, 6) 1 500 Kč za výkon funkce
předsedy komise SPOD, 7) 1 000 Kč za výkon funkce člena komise SPOD a stanoví
v souladu s § 74 odst. 2 zákona o obcích, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna
neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce
s nejvyšší schválenou odměnou; do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon
funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo
člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce a stanoví
v případě nového člena zastupitelstva obce (nástupu náhradníka na uvolněný mandát)
bude odměna poskytována ode dne složení slibu; v případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce
a schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích, že od 10. 12. 2018 bude
osobám, které nejsou členy zastupitelstva, poskytována měsíční odměna: 1) 2 303 Kč za
výkon funkce člena výboru, 2) 2 764 Kč za výkon funkce předsedy komise rady, 3) 1 500 Kč
za výkon funkce předsedy komise SPOD, 4) 1 000 Kč za výkon funkce člena komise SPOD
a stanoví, že neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevu
vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, se měsíční odměna zvyšuje o 500 Kč
za každý den, v němž tento zastupitel přijme projev vůle snoubenců, maximálně však
o 1 000 Kč za kalendářní měsíc
souhlasí s provedením rozpočtových změn č. 6/ZM/2018
schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2019, které upravuje dočasný systém hospodaření
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s rozpočtovými prostředky v případech, kdy do začátku rozpočtového roku není schválen
rozpočet města
požaduje další projektování lávky v původní poloze staré lávky
bere na vědomí informaci o studii využití plochy po bývalém Exathermu dle připomínek
sdělených na zasedání zastupitelstva města
souhlasí s odpuštěním jedné ½ dlužného penále nájemci XY v Železném Brodě a schvaluje
uzavření splátkového kalendáře na zbytek dluhu se splátkou po 3 000 Kč
schvaluje uveřejnění prodeje bytové jednotky 1+2 v ul. Příčné 458/8 v Železném Brodě za
minimální cenu 810 000 Kč, která vychází ze znaleckého posudku č. 4168/33/2018
schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 3239/10 v k. ú. Železný Brod do majetku
Města Železný Brod
schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 267/2 v k. ú. Chlístov u Železného
Brodu mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a Ing. J. Nejedlem
schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby OLP/3887/2018 – Chodní u silnice
II/288 v k. ú. Železný Brod na části pozemku par. č. 3288/1 v k. ú. Žel. Brod mezi LB krajem,
IČO 70891508 a Městem Železný Brod, IČO 00262633
schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1023 v k. ú. Bzí u Železného Brodu
Termíny veřejných zasedání zastupitelstva Města Železný Brod pro rok 2019 jsou:
4. 2., 18. 3., 29. 4. a 10. 6. 2019. Zasedání se koná vždy od 16.30 hodin v zasedací
místnosti MěÚ „B“ (3. patro).

Motiv obálky zpravodaje
V roce 2019 se na obálkách našeho zpravodaje objeví 12 fotografií, které jste poslali do
fotosoutěže Brody v Brodě v předešlých šesti letech. I v letošním roce bude tato atraktivní
soutěž Fotostřediskem v Havlíčkově Brodě vyhlášena. Neváhejte tedy a při svých toulkách
po městě či jeho okolí foťte… i vaše fotka může v případě, že ji do fotosoutěže odešlete,
vyhrát!
Alena Matějková

Cestička ke zvonici

Rekonstrukcí téměř neschůdné pěšiny z nábřeží Obránců
míru ke zvonici u kostelu sv. Jakuba Většího se turistům
i obyvatelům Železného Brodu vytvořilo atraktivní propojení
mezi nábřežím a Malým náměstím.
Rekonstrukci cesty zhotovila firma LES A ZELEŇ s. r. o.
Železný Brod a zajímavé je, že pro opravu cesty byly použity
pouze přírodní prvky. Ohraničení cesty, opěrné zídky a nosné
kůly zatlučené v zemi jsou vyrobeny z akátu a povrch cesty je
z přírodní štěpky.
Petr Kadlec, OÚPR a RR

7

radnice informuje
Sbor pro občanské záležitosti při Městském úřadě v železném brodě
Informujeme
V roce 2019 budeme osobně blahopřát těm spoluobčanům, kteří oslaví 70., 75., 80. a 85.
výročí narození, od 86. výročí bude osobní blahopřání každý rok. Balíček je pozorností
a poděkováním MěÚ Železný Brod. Kdo si nepřeje osobní blahopřání ke svým narozeninám,
ať to oznámí telefonicky p. Ivaně Ouhrabkové (tel. č.: 483 333 960). Dále budeme
předávat Pamětní listy maturantům SUPŠ sklářské. Budeme vítat naše nejmenší občánky
(2× ročně) a uvítáme prvňáčky. Děkujeme žákům a učitelům ZUŠ Železný Brod za přípravu
kulturního vystoupení na vítání občánků. Velké poděkování patří i dvanácti členkám Sboru
pro občanské záležitosti, které obětavě ve svém volném čase zajišťují všechny akce.
za SPOZ Marcela Minářová

	Odbor životního prostředí
Omezení provozní doby ve sběrném dvoře pro zimní období
Upozorňujeme, že provozní až do února 2019 následující: pondělí, středa, pátek:
9–16 hodin, úterý a čtvrtek: 9–14 hodin, sobota: 9–12 hodin.
Miloš Pala, vedoucí OŽP

	Odbor sociálních věcí
Městský úřad Železný Brod ve spolupráci s neziskovou organizací Naděje si vás dovolují
pozvat na Canis terapeutické setkání, které se uskuteční v úterý 22. ledna od 10 hodin ve
společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou Železný Brod (nábř. Obr. míru 834).
O co se jedná? Canis terapie je léčebné setkání člověka s pejskem, který vyvolává
dobrou náladu. Toto setkání je vhodné pro seniory a zdravotně znevýhodněné, ale také
pro kohokoliv, kdo se chce zúčastnit. Přijďte si pro kousek dobré nálady. Více informací na
tel. č.: 483 333 968.

Organizace Most k naději ve spolupráci s Městem Železný Brod si vás dovolují pozvat
na besedu O drogách otevřeně, která se uskuteční ve čtvrtek 21. února od 16 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Železný Brod (budova „B“, 3. patro). Beseda je vhodná pro rodiče,
pedagogické pracovníky a všechny, které zajímá tato problematika. Vše o závislostním
chování, drogách a činnosti terénních pracovníků organizace Most k naději. Součástí
besedy bude také otevřená diskuze.
„Pouze informovaný člověk má možnost vyhnout se riziku a svobodně se rozhodnout, jak
s vlastním životem naloží.“
Bc. Šárka Jirošová
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Finanční odbor
Poplatek za odpady pro rok 2019
Zastupitelstvo města Železný Brod dne 17. 9. 2018 na svém zasedání schválilo výši místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Na základě rozúčtování nákladů za odpady za rok 2017 byl poplatek
ponechán ve výši 560 Kč za poplatníka a kalendářní rok.
Poplatek platí:
a) fyzická osoba
1. která má ve městě trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR
přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídajícímu poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.
Splatnost poplatku:
1. poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do
30. září příslušného kalendářního roku
2. poplatek lze uhradit jednorázově nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku
Poplatek lze uhradit:
a) bezhotovostním převodem na číslo účtu: 2225-0963249319/0800, pod specifickým
symbolem přiděleným správcem poplatku
b) hotově nebo běžnou platební kartou v pokladně MěÚ Železný Brod (radnice „A“–přízemí)
Variabilní symboly:
a) pro platbu za osoby s trvalým pobytem je 13371
b) pro platbu za vlastníky staveb určených k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného
domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je 13372
Specifický symbol sdělí správce poplatku na tel. č.: 483 333 955 nebo 483 333 956 nebo
na e-mailu: poplatek.odpady@zelbrod.cz. Tento specifický symbol je u poplatníka stabilní
a lze jej použít i při platbách v dalších letech.
Objednání nové nebo výměnu poškozené popelnice vyřizuje na odboru životního
prostředí p. Miloš Pala, tel. č.: 483 333 924, e-mail: m.pala@zelbrod.cz.
V případě nevyvezení popelnice, nebo i jiného problému, žádáme občany o co nejrychlejší
informování. Těžko se zařizuje náprava za něco, co je časově vzdáleno. Svozová firma má
však právo nevyvézt popelnici, pokud v ní jsou odpady, které tam nepatří.
Iveta Jehličková
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radnice informuje
	Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Vážení spoluobčané, dovolte nám popřát vám do roku 2019 mnoho štěstí, zdraví a úspěchů
i jménem našeho odboru. Přejeme vám zároveň dostatek trpělivosti, neboť i na letošní rok
jsou připraveny akce, které bychom chtěli realizovat, abychom zase o něco vylepšili vzhled
města a zlepšili úroveň žití v něm, např.: další etapa zlepšování stavu chodníků a vzhledu
kontejnerových stání na odpad. V letošním roce by také měla být dokončena stavba nové
knihovny, měli bychom pokračovat v modernizaci sběrného dvora a pokud půjde vše hladce,
chtěli bychom zahájit akci zateplení sokolovny. Mimo uvedené chceme realizovat ještě řadu
drobnějších akcí a samozřejmě vyřešit požadavky, které se sejdou během roku. Finance na
realizaci všech výše uvedených akcí čekají na schválení rozpočtu zastupitelstvem města
v únoru. A my věříme, že budou schváleny.
Přejme vám vše dobré v roce 2019.
za OÚPR a R Mgr. Martin Řehák

Městská policie Železný Brod
Informujeme o činnosti – listopad 2018
MP za měsíc listopad zaznamenala celkem 363 událostí, k nimž provedla 114 právních
úkonů, 17 z nich bylo vyřešeno příkazem na místě, 14 případů bylo řešeno ve spolupráci
s PČR a jeden případ byl předán k dořešení správnímu orgánu. Zbytek případů byl vyřešen
napomenutím nebo se jednalo o žádosti o pomoc nebo o případy, které nemají trestněprávní
charakter.
Nejzajímavější události
1. Na začátku měsíce přijala MP oznámení o tom, že z jednoho bytu na Poříčí vychází kouř.
Na místo se neprodleně dostavila hlídka MP, která zjistila, že skutečně okolo uzavřených
dveří bytu kouř vychází. Po chvíli se strážníkům podařilo dobouchat na uživatele bytu.
Strážníci po vstupu do bytu zjistili, že se v troubě pálí maso. Uživatel uvedl, že při pečení
usnul. Strážníci prostor vyvětrali. Uživatel bytu se po chvíli na čerstvém vzduchu plně zotavil,
a proto nebylo nutné volat lékařskou pomoc.
2. Během měsíce se strážníci zabývali osmi případy, kdy občany přemohl alkohol. Dva
skončili na záchytné stanici, čtyři si převzali z důvodu zranění zdravotníci a ve dvou
případech stačil pouze doprovod strážníků do místa bydliště.
3. Strážníky bylo odchyceno a na služebnu občany přivedeno celkem 16 zvířat. Většinou
se jednalo o psy, ale bylo to i jedno kotě a jeden holub. Jednou dokonce museli strážníci
vyprošťovat koně, který se zapletl do popruhů při přibližování klád po těžbě.
Setkání s velitelem městské policie
V rámci prevence kriminality a získání zpětné vazby proběhne v pátek 18. ledna 2019
od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ Železný Brod (budova „B“, 3. patro), setkání občanů
města s velitelem městské policie. Pokud vás zajímá, jak městská policie funguje, nebo máte
nějaké podněty a připomínky pro zlepšení práce strážníků, přijďte podiskutovat. V případě,
že by o podobnou besedu měly zájem spolky, sdružení a organizace působící na území

10

našeho města, napište na e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz a pokud to bude časově možné, rádi
za vámi přijedeme.
velitel MP sstr. Hriník Pavel
Kontakty na MP
velitel MP: p.hrinik@zelbrod.cz; operační MP: mestska.policie@zelbrod.cz,
mob.: 602 646 188 – nepřetržitě

Turistické informační centrum Žb
Otevírací doba v zimním období: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin, so: 9–12 hodin. Zavřeno je
s ohledem na vánoční svátky a inventuru v termínu 22. 12. 2018 – 1. 1. 2019.
Aktuálně probíhá předprodej vstupenek na Městský sklářský ples (19. 1. 2019) a na
přímé přenosy MET opery do kina Jitřenka Semily. Od 14. ledna začne předprodej na
všechna představení jarní sezóny do Městského divadla Železný Brod.
V prodeji jsou Jízdní řády autobusových a vlakových spojů Libereckého kraje od společnosti
KORDIK LK, spol. s r. o., permanentky do RC Andílek a zdarma k vyzvednutí jsou
aktualizované ordinační hodiny lékařů a otevírací doby zdravotních zařízení.
Rozsviťte vánoční strom
V pátek 30. listopadu proběhla tradiční akce rozsvícení vánočního stromu
v netradičním pojetí. Mnohými byla akce hodnocena kladně, některými naopak.
Budeme rádi i za vaše podněty k této akci tak, aby v roce 2019 přibyli další spokojení
účastníci. Touto cestou děkujeme hlavnímu sponzoru akce společnosti ČEZ, a. s.

městské divadlo
ZIMNÍ PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
středa 9. ledna od 10 hodin

Pohádka v podání divadla Krapet Praha podle literární předlohy Jiřího Kahouna
a s písničkami Zdeňka Svěráka.
Na oslavu posledního sluníčkového dne přichází k broučkům sousedé a všichni mají nějaký
dárek, aby se Čmeláčkům v zimě dobře spalo. A taky spí. Jenže Zima zimice je tak krutá, že
se Čmeldové probouzí uprostřed zimy, aby si přitopili. Stopy ve sněhu jim nahánějí strach. Kdo
jim to chodí kolem čmeláčí chaloupky? Víte, jak se Čmeláčci chystají na zimu? Proč je podzim
tak sladký? Kde spí v zimě pavouk? Co dělají Čmeláčci o Vánocích? Kdo je to bílé strašidlo
s pometlem? Čí jsou stopy ve sněhu? To a ještě více se dozvíte v pohádce, při které sněží na
jevišti. Více na www.krapet.cz.
Vstupné 40 Kč
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městské divadlo
KDYŽ SE ZHASNE – zahájení předprodeje
středa 13. března od 19 hodin

Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice v zastoupení agentury
Nordproduction.
Trevor a Nina jsou manželský pár z vyšší newyorské
společnosti. On je prominentní gynekolog, ona majitelka
a šéfkuchařka vyhlášené italské restaurace. Jejich
manželství však nelze pokládat za ideální. Může za
to předmanželská smlouva, drsnější než pravidla
amerického fotbalu: ten z manželů, který podá návrh na
rozvod, přijde o veškerý majetek, který tak automaticky
připadne tomu druhému. Jsou Vánoce a Trevor s Ninou
pořádají svůj tradiční večírek. Jedinými pozvanými hosty
jsou poněkud výstřední manželé Imelda a Artur. Na
první pohled by se mohlo zdát, že půjde o dost nudnou
párty, jenže to by ona předmanželská smlouva nesměla obsahovat maličký dodatek: ten
z manželů, který prokáže tomu druhému nevěru, může požádat o rozvod a získá všechen
majetek. Vánoční večírek se tak promění v rozvodové bitevní pole, ve kterém uvidíte:
Lukáše Langmajera, Ivo Šmoldase, Michaelu Kuklovou a Milušku Bittnerovou.
Vstupné 330 Kč (předprodej od 14. ledna v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz)

NOC NA KARLŠTEJNĚ – zahájení předprodeje
sobota 27. dubna od 19 hodin

Výpravný historický muzikál s dnes již legendárními hity Karla Svobody.
Neopakovatelný a bez nadsázky zvaný „kulturní klenot“, který vznikl ve spolupráci divadelního
spolku J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou a ZLOM, z. s. na motivy knihy Jaroslava Vrchlického
v úpravě Zdenka Podskalského. Muzikál, který připomíná jednu zlatou éru našich starších
dějin českých, navazuje na skvělé muzikály s názvem Z muzikálu do muzikálu I. a II. Režie:
Veronika Sádková.
Vstupné 110 Kč (předprodej od 14. ledna v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz).

MIROSLAV DONUTIL – CESTOU NECESTOU – zahájení předprodeje
středa 29. května od 19 hodin

Skvělé historky, nové příběhy a zážitky doprovázené písněmi připomenou, co vše se může
přihodit na cestách. Vtipné komentáře, které mají nadhled i osobitý humor a často se dotýkají
Donutilových přátel či kolegů.
Vstupné 390 Kč (předprodej od 14. ledna v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz).
Není akce Města Železný Brod, jedná se o pronájem divadla.
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DS TYL Železný Brod
ŽELEZNOBRODSKÉ DIVADELNÍ HRY
termín: 25.–27. ledna

Podrobné informace o slavnostním zahájení, které proběhne v Městské galerii Vlastimila
Rady Železný Brod, budou zveřejněny na plakátech.

Pan Kaplan má třídu rád (DS Vlastík Vrchlabí)
pátek 25. 1. od 19 hodin

Příběh o zdolávání neuvěřitelných zákrut cizího jazyka ve třídě plné lidí, kteří už dávno
překročili školní léta. Jedinečný slovní humor se tu střídá se steskem po domově a vše je
doplněno řadou písniček z celého světa.

Jedenácté přikázání (DS Jablonec nad Jizerou)
sobota 26. 1. od 19 hodin

Čtyři přátelé se v mládí zapřísáhli a vsadili, že zůstanou starými mládenci. Jeden však slib
porušil a oženil se. Nyní, když se má po letech s přáteli setkat, rozhodne se svou manželku
před ostatními zapřít. Porušení nepsaného jedenáctého přikázání „Nezapřeš ženy své!“ se
však ukáže mnohem komplikovanější, než si představoval.

Sněhurka a sedm trpaslíků
(DS J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou)
neděle 27. 1. od 15 hodin

Pohádka na motivy bratří Grimmů, ve kterém se mísí pohádkové kouzlo, napětí a neobyčejná
odvaha, začíná jak jinak u kouzelného zrcadla. Kdo je na světě nejkrásnější? Zlá královna se
dozvídá, že její půvab daleko převyšuje nevlastní dcera Sněhurka. Proto se jí chce zbavit.
Na útěku před nenávistí narazí Sněhurka na chaloupku, ve které žije sedm roztomilých
trpaslíků Šmudla, Prófa, Štístko, Kejchal, Stydlín, Dřímal a nabručený Rejpal. Vzájemné
setkání změní osudy každého z nich.
Vstupné na jednotlivá představení 50 Kč
(předprodej od 14. ledna v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz).

MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
Otevírací doba v lednu: sobota–neděle: 13–16 hodin; v jiný termín a čas vám rádi výstavu
otevřeme na požádání v TIC Železný Brod. Vstupné: 20 Kč a 10 Kč.

PANOVNÍCI ČESKÝCH ZEMÍ A JEJICH MANŽELKY
NA RELIÉFNÍCH OBRAZECH JARMILY HALDOVÉ
do 6. 1. 2019

V listopadu loňského roku uplynulo 640 let od smrti krále Karla IV., a tak jsme se rozhodli
k tomuto výročí připravit výstavu. Nenechte si ujít podívanou na jedinečný soubor reliéfních
obrazů zobrazující panovníky českých zemí od řezbářky Jarmily Haldové.
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
BRODY V BRODĚ a PAVEL STEJSKAL – FOTOGRAFIE
termín: 12.–27. ledna, vernisáž 11. ledna od 17 hodin

Putovní fotografická výstava vítězných fotografií z 6. ročníku fotosoutěže měst v jejichž názvu
je slovo Brod. K vidění budou fotografie na téma: Krásy města, Život ve městě a Potoky a řeky.
Výstavu si opět můžete prohlédnout zábavnou formou pomocí hry Galerijní RADOvánky. Více
na www.fotobrody.cz.
Výstavu doplní fotografie Pavla Stejskala (*1942, Ústí nad Orlicí), který v roce 1979 vstoupil
do tehdejšího fotokroužku Dopravního podniku města Liberce. V 90. letech se fotokroužek
přejmenoval na Fotoklub Obskura. V letech 1986–1989 absolvoval Institut výtvarné fotografie
SČF v Horní Bečvě. V roce 1992 autora postihla mozková mrtvice a svoji kinofilmovou
Minoltu se naučil ovládat levou rukou. Fotoklub opustil, ale fotografii se stále věnuje na svých
poznávacích cestách. Snímkům se pokouší dodávat výtvarnou kvalitu. Fotografuje zátiší,
reportážní snímky a portréty.
Lucie Chvalinová

VÝSTAVA SALON VI

termín: 2.–24. února, vernisáž 1. února od 17 hodin
Občanská beseda Železný Brod, z. s. ve spolupráci s TIC Železný Brod zveřejňuje touto
cestou výzvu k účasti na šestém ročníku výstavy SALON. Výstava SALON 6 je určena všem
kreativcům, kteří tvoří z vlastního přesvědčení – a to bez ohledu na dosažené vzdělání nebo
zvolenou výtvarnou techniku. Také v letošním roce očekáváme, že autoři vystaví své kresby,
obrazy, grafiky, fotografie, koláže, plastiky, autorské sklo, šperky a bižuterii, produktový design
či jiné umělecké artefakty.
Přihlášky, které jsou ke stažení na webových stránkách města, lze poslat elektronicky na
email: HYPERLINK „mailto:galerie@zelbrod.cz“ galerie@zelbrod.cz. Přihlášku je také možné
odevzdat osobně v TIC Železný Brod, kde se také odevzdávají díla, o nejpozději v pondělí
21. ledna 2019. Před odevzdáním vyplněné přihlášky se důkladně seznamte s kritérii pro
vystavující.
MgA. Martin Hlubuček

Městské muzeum v Železném Brodě
Sklářská expozice o historii sklářské výroby na Železnobrodsku, s galerií světově známých
výtvarníků Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského, se nachází v budově spořitelny na
náměstí 3. května.
V lednu je otevřena: sobota–neděle v čase 9–12 a 13–16 hodin.
Národopisná expozice zaměřená na město a blízké okolí se nachází v roubeném domě
zvaném Běliště.
V lednu je otevřeno: sobota–neděle v čase 9–12 a 13–16 hodin. Vstupné na výstavu je
v rámci vstupného od muzea.
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IVANA KANTŮRKOVÁ – MALBY, KRESBY, EX LIBRIS
Ivana Kantůrková (1960–1984) vystudovala Střední odbornou školu výtvarnou v Praze pod
vedením akademického malíře prof. Františka Říhy a Akademii výtvarných umění v ateliéru
grafických technik doc. Ladislava Čepeláka. Svou činnost soustřeďovala na studijní úkoly
v oboru volné grafiky a ilustrace. Zúčastnila se úspěšně množství výstav a soutěží u nás
i v zahraničí. Byla členkou Klubu Ex Libris a komorní grafiky. Se sběrateli v Evropě i v zámoří
korespondovala ve třech světových jazycích. V Českém ráji trávila svůj volný čas v domě
rodičů své matky, kde měla i svůj ateliér. Během svého krátkého života dokázala vytvořit veliké
množství maleb, kreseb, grafiky, ilustrací a Ex Libris.

Z muzejního depozitáře – Ladislav Přenosil a rytina legionáře
První ze sbírkových předmětů, které bych vám rád představil, v rámci seriálu „Z muzejního
depozitáře“, je autorská rytina legionáře od Ladislava Přenosila.
Umělecké dílo tvoří křišťálová deska s přetahem kobaltového skla, s rytinou hlavy legionáře
s helmou na hlavě, náznaky kouře okolo a stylizovanými listy u spodní hrany. Prostor mezi
hlavou a kouřem je proryt do křišťálu. Vpravo nahoře je vyryto jméno autora a letopočet
1928. Deska má čtvercový tvar a je zasazena v masivním rámu z černého dřeva. Stojí
na podstavci z černě barveného dřeva, jehož spodní část je obdélná, rovná deska. Byla
vytvořena k desátému výročí založení samostatného československého státu. Autorem
návrhu i provedení díla je sochař, rytec skla a pedagog Ladislav Přenosil.
Ladislav Přenosil se narodil 24. listopadu 1893 v Příšovicích u Turnova. Po absolvování
Odborné šperkařské školy v Turnově (1908–1911) studoval sochařství v ateliérech
prof. Josefa Drahoňovského a Stanislava Suchardy na pražské UMPRUM. Po vypuknutí
války přerušil studium a narukoval jako jednoroční dobrovolník již 25. srpna 1914.
Po několikaměsíční epizodě na srbské frontě byl poslán na východní frontu. V roce 1915
byl při bojích v Dukelském průsmyku zajat. V sibiřských zajateckých táborech v Omsku,
Jekatěrinburku a Irkutsku se uplatnil nejdříve jako malíř, později jako sochař a kovorytec.
Seznámil se a oženil s Ruskou Margaritou A. Bylalcevou, vstoupil do československých legií
a roku 1921 se s posledním transportem přes Vladivostok, Havaj a Panamu vrátil domů.
Ve školním roce 1921/22 sochařská studia na Uměleckoprůmyslové škole u profesora
Drahoňovského dokončil. Ladislav Přenosil podnikl několik studijních cest po Evropě
a účastnil se také sklářských výstav doma i v zahraničí. Byl jediným českým rytcem sklavýtvarníkem, který studoval u Wilhelma von Eiffa ve Stuttgartu, kde získal potřebné znalosti
pro další činnost rytce.
V letech 1922–1941 působil jako vedoucí oddělení rytého skla sklářské školy v Železném
Brodě. Přenosil za dvacet let své pedagogické činnosti seznámil s rytím skla přes šedesát
žáků. Někteří potom studovali na Uměleckoprůmyslové škole, další se stali výrobci skla
nebo předními rytci (Jindřich Tockstein, Vladimír Linka, Antonín Vodháněl, Adolf Matura
a Miroslav Plátek). V roce 1941 byl jako bývalý ruský legionář rozhodnutím ministerstva
školství a osvěty penzionován i přes intervenci ředitele školy Aloise Meteláka u státního
prezidenta Dr. Emila Háchy. Přenosil za války příležitostně pracoval s místní sklářskou
firmou Františka Halamy. Modeloval pro ni předlohy pro formy na lisované figurální sklo,
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doma kreslil a maloval. Po 2. světové válce byl rehabilitován, mohl
se vrátit do železnobrodské školy, ale do roku 1958 učil už jenom
modelování, odborné kreslení a ruštinu.
Ladislav Přenosil byl tvůrcem reliéfu s legionáři pro památník
svobody před sokolovnou, který byl zničen za protektorátu a sochy
Spořivosti pro Městskou spořitelnu. Socha Spořivosti se v originále
nezachovala, spořitelnu zdobí kopie od Kamila Hromádky z Hořic.
Ladislav Přenosil zemřel 30. září 1965 v Železném Brodě.
David Řeřicha

další pozvánky ze žb a okolí
JIŘÍ URBAN / OBRAZ A ŠPERK

do 17. února,
otevřeno: denně 9–17 hodin

Železný Brod, Muzeum a Galerie Detesk
(náměstí 3. května 20)
Výstava věnovaná dílu zlatníka, šperkaře,
klenotníka, malíře a designéra Jiřího Urbana.

PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH SKŘÍTKA
termín: 2. 1.–31. 3. 2019

Období oblíbeného putování po stopách skřítka Střípka opět začíná. Tentokrát jsme pro vás
připravili mnoho doplňujících soutěží a rébusů, které vám pomohou najít dostatek stop, abyste
doputovali až k vítězství – skleněné postavičce skřítka Střípka. Při této železnobrodské hře
se můžete seznámit se sklářským řemeslem, vyzkoušet si na vlastní kůži činnost u kahanu,
foukat sklo nebo navlékat korále.
Do akce jsou zapojeny: Městské muzeum v Železném Brodě, sklářská i národopisná
expozice, Muzeum a galerie Detesk s. r. o., SUPŠ sklářská, Minimuzeum skleněných
betlémů, Muzeum kočárků, hraček a betlémů, Městská galerie Vlastimila Rady, sklářské
firmy DT Glass s. r. o., MISAMO s. r. o., Glasstech, s. r. o., Hela-glass, sklářka Jana Šavrdová,
Sklářské studio Oliva a Beadworld – Skleněná bižuterie, a. s. Alšovice. Herní plán, který je
k dostání na TIC Železný Brod, můžete využít při putování po celý rok 2019. Více o akci na
www.zeleznybrod.cz.
Pořádá IKS Železný Brod

MĚSTSKÝ SKLÁŘSKÝ PLES
sobota 19. ledna od 20 hodin

Železný Brod, sokolovna (ul. Masarykova)
V nové plesové sezoně navazujeme na předchozí rok a srdečně vás zveme na Městský
sklářský ples. Opět za podpory místních i vzdálenějších sklářů vytvoříme slavnostní
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atmosféru tomuto řemeslu. Připravena je bohatá tombola plná lákavých cen nejen z dílny
místních sklářů, ale i od ostatních místních podnikatelů, kterým tímto velice děkujeme.
K poslechu a především k tanci celý večer hraje kapela Rytma z Jablonce nad Nisou,
kterou svým slovem doprovodí moderátor rádia RCL Liberec David Jelínek. Program svým
vystoupením zpestří tanečníci z Taneční a pohybové školy Ilma pod vedením Mgr. Ilony
Šulcové z Turnova a novinkou bude vystoupení Sester Chalupových s módní přehlídkou
z období 1. republiky na téma „Plesy a lázeňská móda“. V průběhu celého večera se můžete
vyfotografovat v mobilním fotoateliéru ze Smržovky. Pojďte si s námi užít příjemný večer.
Vstupné 95 Kč/pár, 65 Kč/osoba – předprodej vstupenek probíhá v TIC Železný Brod
Ateliér Smržovka nabízí: průkazové foto (99 Kč/8 ks), zhotovení fotografií na místě od
formátu 9×13 po A3+ a svatební, produktové, reportážní, ateliérové a realitní fotografie;
www.atelier-smrzovka.cz.
Taneční a pohybová škola Ilma Mgr. Ilony Šulcové Turnov nabízí: taneční kurzy pro
všechny věkové skupiny; www.ilma.cz.

AKCE V KAVÁRNĚ CAFE COFIEL
Železný Brod, Malé náměstí

úterý 8. ledna od 18 hodin
Čtení z kronik tentokrát z let 1946–1947 s Alenou Kortanovou.

středa 30. ledna od 18 hodin

Čtení na téma Václav Havel ve vzpomínkách v podání Zdislavy Bohuslavové.
Pořádá spolek Trávnice z. s.

HRÁTKY S PAMĚTÍ

Železný Brod, Dům s pečovatelskou službou (ul. Obránců míru)
Sociálně-aktivizační služba pro seniory aneb trénink paměti s lektorem Zdeňkem Chourou,
pracovníkem v sociálních službách a členem České alzheimerovské společnosti začne až
od měsíce února. Pan Zdeněk Choura přeje všem seniorům šťastný nový rok a věří, že se
počet těch jež začnou „Hrátky“ navštěvovat zase o něco zvýší.

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vybíráme z programu KC Kino Železný Brod
Hned první promítání v novém roce bude ještě jednou patřit skvělému životopisnému snímku
Bohemian Rhapsody. Film jsme uvedli již třikrát a návštěvnost pokaždé takovým způsobem
převýšila naše očekávání a celkový divácký průměr, že jej s radostí uvedeme i počtvrté,
a to v pátek 4. ledna!
Lednový program kina však vedle tohoto filmového megahitu přináší i další zajímavé
snímky. Ty z vás, kdo máte rádi české filmy, by mohl potěšit snímek Cena za štěstí
(11. 1.). V příběhu lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se ji znovu
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najít, se v hlavních rolích představí Tomáš Hanák,
Ivana Chýlková či Vanda Hybnerová. Milovníci
hororů si jistě nenechají ujít film Ve spárech ďábla
(5. 1.), ve kterém se otřesný obřad vymítání ďábla
vymkne kontrole a vyžádá si život mladé ženy.
Milovníci komiksů zase zbystří u nového thrilleru
M. Night Shymalana s názvem Skleněný
Cena za štěstí
(19. 1.), který je právě komiksem inspirovaný. Zde
se spojují samostatné úspěšné filmy Vyvolený (z roku 2000) a Rozpolcený (2016), a to
včetně hereckých hvězd těchto snímků, tedy Bruce Willise, Samuela L. Jacksona a Jamese
McAvoye. Silný měsíc mohou očekávat fanoušci úterního Dobrého kina. Všechny čtyři filmy
si rozhodně zaslouží jejich pozornost.
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.
David Pešek
Do KC Kino Železný Brod zveme v měsíci lednu také na dvě cestovatelské přednášky:

VÝCHODNÍ INDONÉSIE

pondělí 7. ledna od 18 hodin
Cestování s Radkou Tkáčikovou po východní Indonésie
od Bali na východ. Navštívíme nejvyšší sopku Lomboku
Rinjani (3 726 m), ostrov snů Flores s tradičními
vesničkami, rituály a turismem nezměněný život,
korálové útesy, podmořské zahrady, akvária, sopky
a pohádkové pobřeží. Vrátíme se do pravěku a uvidíme
největší ještěry na světě (komodští dravce) a zachycený
útok na buvola. Přijďte si užít Indonésii trochu jinak…

POSTŘEHY MILANA BUREŠE Z VIETNAMU
pondělí 28. ledna od 18 hodin

Ing. Milan Bureš bude vyprávět o Vietnamu tak, jak ho běžný turista nemůže vidět, poznat
a ani nikde vyčíst. Je to o tamní kultuře, o setkání s místními domorodci, o tradicích a zvycích,
buddhismu, architektuře a jídle. Navštívíme místa, kde snad ani Evropan ještě nebyl… Od
standardních cestovatelských přednášek se tato zásadně liší zejména tím, že nenavštěvuje
tradiční města a hojně turisticky navštěvovaná
místa, ale srovnává jednotlivé kultury severního,
středního a jižního Vietnamu.
I v měsíci únoru se můžete těšit na dvě
cestovatelské přednášky. V pondělí 11. února
bude Tomáš Kubeš vyprávět o putování
po Galapágách a v pondělí 25. února vás
cestovatelka Radka Tkáčiková vezme na Zanskar.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Z knižních novinek pro dospělé nabízíme
Simon Mawer: Pražské jaro – Román výrazného anglického prozaika se odehrává v období
„pražského jara“ v roce 1968 a zachycuje jak dobové souvislosti, tak i spletité a komplikované
vztahy mezi protagonisty tohoto příběhu – dvěma oxfordskými studenty, kteří o prázdninách
cestují po Československu, mladým britským diplomatem a českou vysokoškolačkou.
Steven Price: Ve svitu plynových lamp – V pochmurné atmosféře viktoriánského Londýna
se odehrává příběh veterána občanské války a chicagského soukromého detektiva,
téměř čtyřicetiletého Williama Pinkertona, který roku 1885 přijíždí do těchto míst pátrat po
nepolapitelném podvodníkovi Edwardu Shadeovi.
Nathan Hill: Střih – Rozsáhlá románová freska zachycuje na poměrně dlouhém časovém
období od 60. let minulého století proměny, krizi, charakter i morálku americké společnosti.
Vypráví příběh literáta a univerzitního pedagoga Samuela Andersona, pokoušejícího se
překonat tvůrčí krizi a využít k tomu příběh své matky, která ho v dětství opustila.
Julie Caplin: Kavárna v Kodani – Z otravného
pracovního výletu do Kodaně se vyklube cesta, která
všem zúčastněným změní život úplně v duchu dánského
životního stylu hygge. Někdy prostě stačí jen zpomalit
a rozhlédnout se kolem sebe.
Vlastimil Vondruška: Husitská epopej VII. – Poslední
díl ságy představuje léta, kdy se českým králem stal
Vladislav Jagellonský, jemuž se postupně podařilo otupit
ostří nepřátelské zahraniční politiky, zvláště té papežovy.
Nakonec byl z Čech sejmut cejch kacířství, neboť po
desetiletích bojů byl utrakvismus uznán všemi církevními
autoritami.
Patrik Hartl: Nejlepší víkend – Na silvestra si Andrea,
Jirka, Dáša, Bert, Markéta a Pavel dají zásadní novoroční
předsevzetí. Žádný z nich ale nikomu neřekne, jaké je to
jeho. Všichni touží změnit svůj život a doufají, že se jim to během nového roku podaří.
Fredrik Backman: My proti vám – Román je pokračováním
osudů Medvědína, malého švédského městečka, které žije
hokejem. Po událostech, které šokujícím způsobem zasáhly do
osudů obyvatel, přichází další rána – jejich milovaný hokejový
klub má být zrušen.
Přejeme našim čtenářům i všem ostatním šťastný a úspěšný
nový rok 2019, který bude přát kulturním a vzdělávacím
aktivitám. Těšíme se, že se v něm všichni dočkáme krásné
nové knihovny.
Knihovna je pro vás otevřená od úterý do pátku v čase
9–17.30 hodin.
Dana Hudíková a Irena Matoušová
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
7. 1.
9. 1.

Úřední den od 14 hodin
Šlápoty – navštívíme muzeum kočárků, hraček a betlémů v Železném Brodě,
sejdeme se ve 13.30 hodin před radnicí (V. Petružálková)
16. 1.	Klub ONKO – DIA od 14 hodin
21. 1.	Ruční práce od 14 hodin
Od 1. února se přijímají přihlášky na ozdravný pobyt v Chorvatsku – Tučepi se zálohou
3 500 Kč u pana Jaroslava Bryndy.
Rekondiční pobyt v Mariánských Lázních se uskuteční v termínu 15.–21. 9. 2019. Zájemci,
hlaste se u p. V. Petružálkové (mob.: 721 026 030). Zálohy se budou vybírat v červnu 2019.
V únoru pořádáme zájezd do Prahy do Národního muzea. Cenu zájezdu a dobu odjezdu
upřesníme v únorovém zpravodaji a ve vývěsce.
Poděkování za podporu naší činnosti
Děkujeme Mgr. P. Hejralové za možnost zúčastnit se Vánočních trhů na Bělišti. Děkujeme
všem, kteří si zakoupili naše výrobky.
Bližší údaje budou v plánu činnosti na rok 2019, který dostane každý člen během měsíce
ledna. Sledujte vývěsku na tržnici, kde jsou vždy aktuální údaje.
za výbor Marcela Minářová
Kontakty: neslysici@post.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233,
M. Paldusová: 724 462 219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 480 018 774,
724 531 270, M. Flajšmanová: 721 861 515

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Termíny prázdnin v roce 2019
Prázdniny: pololetní (1. 2.), jarní pro Liberecký kraj (4.–10. 3.) a velikonoční (18.–19. 4.).
Prázdniny jsou období volna na základních, středních či vysokých školách. Pro české
základní a střední školy jsou termíny prázdnin určovány směrnicí Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy se zhruba ročním předstihem. Druhy, délka a termíny školních
prázdnin stanovuje vyhláška ministerstva.

MŠ Stavbařů Železný Brod
Jak jsme prožili předvánoční čas
Když jsme začátkem adventu rozsvěceli první svíčku na adventním věnci, zářily oči dětí
netušeným očekáváním a těšením se. A bylo na co.
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Poslední listopadový den jsme
zúročili naše úsilí a píli při nácviku
programu plného veselých písniček
a vystoupili s ním pro veřejnost na
Malém náměstí. Odměnou nám byl
potlesk všech přítomných diváků.
Ještě téhož dne navečer vystoupili
předškoláci ze všech mateřských
školek a stal se zázrak. Krásnými
koledami pomohli na náměstí
rozsvítit vánoční strom.
Při rozžehnutí druhé svíčky jsme už byli o trochu moudřejší. Věděli jsme, jak vypadá
Barborka, která nám přišla popřát radostný předvánoční čas. Přinesla nám nejen malou
dobrotu, ale i větvičky „barborky“, které nám do Vánoc všechny rozkvetly.
Trochu úzkosti jsme prožili při besídce v divadle. Navštívili nás Mikuláš s čertem a andělem.
Těm jsme všichni slíbili, že zlobit nebudeme, a když tak jenom malinko. Hlavně jsme však
byli pyšní na to, jak se nám vystoupení před rodiči a blízkými vydařilo.
Při třetí svíčce jsme už koledy uměli všichni. To proto, že jsme si je zpívali u svícnu i vánočního
stromečku. Doma už maminky připravovaly vánoční cukroví a ani my jsme nechtěli zůstat
pozadu. Všichni přiložili k dílu ruce i ručičky a školkou se linula vůně perníků a cukroví.
Větší děti pak hřál pocit dobrého skutku. Byly zazpívat a popřát hezké Vánoce babičkám
a dědečkům v Domě s pečovatelskou službou a předaly jim drobné dárky.
Čtvrtá svíčka se rozzářila na konec adventu prožitého v radostné a tvůrčí pohodě. Ježíšek
nadělil nové dárky do tříd i malinký dárek každému domů. My jsme také byli pilní a pro své
blízké jsme připravili překvapení. Celkovou adventní atmosféru umocnilo setkání v kostele
sv. Jakuba Většího. Rodiče nám pomohli vyzdobit připravený strom a za svátečních zvuků
varhan jsme společně koledami uvítali Vánoce. Při posezení u poslední svíce na našem
adventním věnci už děti cítily, co je to advent. Záře v jejích očích byla ještě větší. Vždyť před
sebou měly nejkrásnější svátky, které prožily doma se svými milovanými.
Helena Korecká, ředitelka MŠ

MŠ Slunečná Železný Brod
Touto cestou děkují děti a paní učitelky z naší školičky
paní Elišce Matěchové za dárečky na mikulášskou
nadílku.
Eva Dvořáková, ředitelka MŠ
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ZŠ Pelechovská Železný Brod
Advent na naší škole
Čas vánoční a svátky s ním spojené jsou, hlavně pro děti, těmi nejkrásnějšími svátky v roce.
A aby těch dětských rozzářených očí pod vánočním stromečkem bylo co nejvíce, zapojili
jsme se do akce: KRABICE OD BOT. Celý měsíc jsme vybírali a balili dárky pro holky a kluky
z jablonecké diakonie. Celkem se nám podařilo zabalit okolo 40 dárků. Díky šikovným dětem,
maminkám a přátelům školy jsme vytvořili, ušili a namalovali spoustu nádherných výrobků,
které jsme prodali v charitativním krámečku v Železném Brodě při příležitosti rozsvěcení
vánočního stromečku a ve škole na vánočních dílničkách. Díky tomu jsme Tomáškovi
Voborníkovi z Lomnice nad Popelkou zaslali na účet 7 777 Kč, útulku Srdcem pro kočky
3 000 Kč a útulku Azylpes 2 000 Kč. Díky Stromu splněných vánočních přání, který stál ve
ŠD a učebně přírodopisu, jsme udělali radost hned několika psím a kočičím útulkům, pro
jejichž obyvatele děti nosily granule, konzervy, hračky. Děkujeme všem, kteří nám pomáháte
a podporujete nás. Do nového roku 2019 přejeme všem pevné zdraví, lásku a otevřená
srdce.
Lada Palová ŠD při ZŠ Pelechovská

Na ZŠ Pelechovská to žije
Posledních několik týdnů bylo pro naše sportovně nadané žáky důvodem častějších absencí
ve škole. Ne, že by chodili za školu, ale absolvovali velké množství sportovních akcí. Ve
většině z nich jsme díky skvělým výsledkům dosáhli na postup. Jednalo se o turnaje ve
futsalu, ve kterých jsme v kategorii mladších i starších žáků obsadili přední příčky. V dalších
kolech jsme již na postup nedosáhli, ale vítězným týmům jsme byli rovnocennými partnery.
Dále jsme se zúčastnili turnajů ve florbalu, kde jsme s žáky z prvního stupně, díky obdržené
brance patnáct vteřin před koncem, skončili na třetí příčce v naší skupině, a tím si zavřeli
dveře do semifinále. Zúčastnili jsme se také žákovské ligy v atletice, ve které jsme obsadili
pátou pozici. Nejlépe si v této atletické lize vedl Vítek Phan (1. místo v běhu na 1 500 m),
Martin Čejchan (3. místo ve skoku dalekém) a Petr Velík (3. místo ve skoku vysokém).
Vrcholem sportovních klání byla pozvánka na fotbalový turnaj „O pohár předsedy LFS“, který
se konal na hlavní ploše Home Credit arény v Liberci. Tuto výzvu jsme nemohli odmítnout
a díky tomu jsme mohli změřit své síly s týmy z velkých měst, jako jsou Liberec, Jablonec
nad Nisou, Mladá Boleslav, Most, Ústí nad Labem a jinými. V takto nabité konkurenci jsme
dokázali obstát a po velmi vyrovnaných utkáních jsme dosáhli páté příčky, která pro nás byla
ohromným úspěchem.
Abychom však nerozvíjeli pouze tělo, ale i ducha, umožnili jsme našim žákům navštěvovat
v naší škole kroužek šachů, který je veden kvalifikovaným a velmi nadšeným instruktorem.
Zájem o kroužek je veliký, věřme tedy, že žákům počáteční elán vydrží a pak už nám
nezbývá než čekat, zda se z naší líhně nevyklube druhý Kasparov. Další novinkou, která
se těší velkému zájmu, je kroužek „Návrat k rukodělným činnostem“, jehož náplní je práce
na hrnčířském kruhu. Žákům zde z keramické hlíny pod rukama vznikají krásné výrobky.
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Hrnčířský kruh v hodnotě přes 30 000 Kč jsme zakoupili díky úspěšné dotaci Libereckého
kraje. Díky za ni.
Vedení města Železný Brod je k požadavkům naší školy velmi vstřícné, a proto i my na oplátku
rádi podporujeme akce města. V rámci této spolupráce nacvičili žáci šestého ročníku pásmo
vánočních koled, které v den rozsvícení vánočního stromku na Malém náměstí zazpívali
za doprovodu paní učitelky Kuželové. O týden později potěšili žáci stejným představením
seniory v domově s pečovatelskou službou, kde sklidili ohromný aplaus.
Vrcholem závěru kalendářního roku byly vánoční dílničky, které si v naší škole získaly velkou
oblibu. Celé odpoledne jsme tradičně zahájili představením žáků. A zahájení to bylo opravdu
velkolepé. I přestože společenská místnost praskala ve švech, žáci nedali znát žádnou trému
a všem divákům předvedli, že jsou svými učitelkami skvěle připraveni a svými vystoupeními
vykouzlili úsměv na tvářích všech přítomných. Po krásném kulturním zážitku všichni vyrazili
vstříc připraveným dílničkám, ve kterých se stříhalo, lepilo, navlékalo, vyrábělo a zdobilo vše,
co jen vás před Vánoci napadne. A co by to bylo za odpoledne bez vydatné svačiny, která
byla díky učitelům a některým maminkám připravena v tzv. občerstvovací stanici. Přátelská
atmosféra a duch Vánoc se nesli celým odpolednem, čímž byl naplněn smysl této akce.
Mnoho díků všem žákům, učitelům, rodičům a přátelům školy, kteří se i tou nejmenší pomocí
podíleli na přípravě a realizaci výše uvedených akcí.
Na závěr dovolte, abychom vám všem popřáli do roku 2019 pevné zdraví a mnoho báječných,
laskavých a dobrotivých lidí, u kterých najdete pochopení a oporu vždy, kdy nebude nebe tak
modré, jak byste si zrovna přáli.
Milan Hlubuček a Tomáš Hartl, vedení ZŠ Pelechovské

Poděkování za účast na turnaji
V pátek 23. listopadu jsme se zúčastnili turnaje o pohár předsedy LKFS ve futsalu v Liberci.
Z osmi soutěžních týmů jsme „urvali“ páté místo. Na bednu to sice nebylo, ale i tak bychom
touto cestou rádi poděkovali panu učiteli Tomáši Hartlovi za to, že nám tento sportovní
zážitek dovolil užít, a že nám z tribuny skvěle fandil.
za celý tým děkují Šimon, Kuba, Péťa, Adam a…
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Základní umělecká škola
Srdečně vás zveme na další Žákovské matiné, které se uskuteční v úterý 22. ledna od
17 hodin v obřadní síni (budova radnice „A“ – přízemí). Při malém školním koncertě pro
začínající i pro pokročilé žáky zprostředkujeme rodičům, příbuzným, známým, kamarádům,
ale i veřejnosti, co nového se malí umělci naučili a zvládli.
ZUŠ přeje všem dobrý, pokojný a úspěšný rok 2019.
Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ Železný Brod
Aktuální informace na: www.zus-zelbrod.cz a na tel. č.: 483 389 327, 608 782 712.

	Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Přijímací řízení s talentovou zkouškou
Ve dnech 8. a 9. ledna proběhne přijímací řízení do výtvarných oborů školy. Při talentových
zkouškách poměří své schopnosti 18 uchazečů o obor Průmyslový design a 17 uchazečů
o obor Výtvarné zpracování skla a světelných objektů. Koncem února 2019 bude vyhlášeno
2. kolo přijímacího řízení na obor Výtvarné zpracování skla a světelných objektů.

Den otevřených dveří
Srdečně zveme všechny zájemce o studium, aby ve středu 6. února navštívili naši školu
a seznámili se podrobně s jejím fungováním. Akce je primárně zaměřena na technické obory
(Aplikovaná chemie a Technologie silikátů), na které podávají zájemci přihlášky ke studiu do
1. března 2019. Rádi provedeme i mladší zájemce o studium jak technických, tak výtvarných
oborů školy. Pedagogové a studenti sklářské školy budou návštěvníkům k dispozici v čase
od 8 do 16 hodin.

Maturitní ples 2019
Zapište si do svých diářů sobotu 9. února, kdy od 19 hodin vypukne další z maturitních plesů
sklářské školy, tentokráte pod názvem SKLANDA FICTION. Inspiraci Sklanďáci letos hledali
ve filmových klasikách Quentina Tarantina. Prodej lístků bude zahájen 16. ledna ve školní
prodejně. Více informací naleznete na plakátech či www.supss.cz.
RNDr. Martin Smola

PŘEDNÁŠKA No. 7 / MARTIN ŠTEFÁNEK
čtvrtek 10. ledna od 17 hodin

aula sklářské školy
Studenti sklářské školy srdečně zvou k další, v pořadí sedmé prezentaci z cyklu přednášek,
které představují zajímavé umělce a umělecké řemeslníky našeho regionu.
Pár slov o přednášejícím
Martin Štefánek je absolventem Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném
Brodě v oboru hutní tvarování skla (1983–1987), kde později také krátce pedagogicky působil
(1997–2001). V roce 2001 založil v Desné vlastní sklářské studio, ve kterém se specializuje
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na zakázkovou výrobu uměleckého skla a výjimečných produktů s použitím nejnáročnějších
sklářských technologií. Zároveň postupně přechází do tvorby vlastních autorských objektů,
plastik a světelných instalací.
Antonín Košek, 4. ročník SUPŠS

volnočasové aktivity
	Středisko volného času Mozaika
Přejeme vám všem šťastný nový rok a hodně zdraví. Dětem také spoustu energie, kterou
budou potřebovat na společné výlety a tábory. Dospělákům tvůrčí náladu, kterou mohou
zužitkovat při výtvarných workshopech pořádaných v našem středisku.
Aktuální informace: SVČ Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod,
nové tel. č.: 778 494 827, web: www.mozaikazb.cz, e-mail: ddm.zb@seznam.cz.
Eva Rydvalová, ředitelka SVČ Mozaika

Rodinné centrum Andílek
ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora

Provoz herniček
pondělí: 9–12 hodin – dopolední zábavná hernička s Míšou (říkanky, opičí dráha, tanečky)
úterý:
9–12 hodin – dopolední výtvarná hernička pro nejmenší s Klárou
13–17 hodin – odpolední přednáškové centrum s Lenkou
(prostor pro přednášky, besedy a workshopy)
středa: 9–12 hodin – dopolední hernička s Helčou
(cvičení dětí s maminkami, říkanky, písničky, tanečky)
čtvrtek: 9–12 hodin – dopolední mimi hernička s Klárou (laktační poradkyně, dula,
přednášky na téma miminka), přijít mohou i maminky s většími dětmi
pátek:
14.30–18 hodin – odpolední tvořivá hernička pro větší s Nikčou
(pro školní děti a dospělé)

Novinky
• víkendové sobotní herničky (19. 1., 16. 2., 16. 3., 20. 4., 18. 5.) vždy v čase 9–12 hodin
• pronájem prostor na dětské oslavy či jiné aktivity (setkávání)
– 100 Kč / hodina, 80 Kč / hodina (při pronájmu nad 5 hodin)
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volnočasové aktivity
• hlídání dětí – potřebujete si dojít k lékaři, na nákup, na úřad nebo...
svěřte nám své dítě – 60 Kč / hodina
• permanentky a poukázky do centra – vhodné i jako dárek – 1 500 Kč / permanentka
na školní rok 2019/2020 (s neomezeným vstupem do herny), 300 Kč / poukázka na
10 vstupů + 2 zdarma

Přehled akcí na leden
Mimo každodenních herniček se můžete těšit na zajímavé přednášky a workshopy.
15. 1. Bachovy esenciální oleje – beseda s Ivetou Mutlovou (od 16 hodin)
17. 1. Muzikohrátky a Muzikohraní s nástroji, písničkou, tancem, říkadly – pestrý program,
kde se střídá mnoho činností, tak aby děti neztratily pozornost, na konci pak společné
souznění maminek-žen s mantrou – silné propojení a očista, lektorka Martina Plíšková, cena:
200 Kč (maminka i děti) v ceně je zahrnut workshop, hernička, občerstvení a malý dárek,
nutné objednání předem
21. 1. Masopustní masky – tvořivý workshop, kde si můžete vyrobit masku na únorový
Masopsut (od 16 hodin)
22. 1. Zdravé zuby u dospělých aneb jak na ně? Máte problémy se zuby? Přijďte si o tom
popovídat s dentální hygienistkou Petrou Jetelovou (od 17 hodin)
29. 1. Posílení imunity s lektorkou Petrou Kutkovou (15.30–17 hodin)
Na každou přednášku, besedu a workshop se platí 50 Kč / dospělá osoba (není-li uvedeno
jinak) – v ceně je zahrnut vstup do herničky.
Na 10. února připravujeme akci Masopust – těšit se můžete na workshop bubnování pro
dospělé, karneval pro nejmenší a…
Více informací na www.centrum-andilek.cz, info@centrum-andilek.cz,
h.simmova@centrum-andilek.cz, 774 608 874 (SMS nebo volejte mezi 9–12 hodinou).
za RC Andílek Helena Simmová

My Gospel Železný Brod
Kdo jsme? Jsme železnobrodský gospelový sbor fungující od října 2017 na faře u kostela
sv. Jakuba Většího. Máme za sebou už spoustu krásných koncertů a spoustu jich máme i před
sebou... Jsme skupina báječných lidí, kteří jsou spojeni velikou láskou k životu a především
k hudbě. Na Vánočních trzích v Železném Brodě jsme zahájili Vánoční mini turné po okolí
s naší novou skvělou kapelou My Gospel band, která je z Hradce Králové. Vidět jste nás
mohli nejen v Železném Brodě, ale i v Rovensku pod Troskami, Huntířově a Karlovicích.
Těšit se na nás můžete také 5. 1. v semilském kině a „doma“ v Železném Brodě. Více
o našem repertoáru, naší nové kapele a na další část našeho příběhu se můžete těšit
v následujícím zpravodaji.
Nyní bychom vás rádi pozvali na lednový benefiční koncert, který pořádáme spolu s kapelou
My Gospel band a s Rodinným centrem Andílek. BENEFIČNÍ KONCERT s K+M+B se
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uskuteční v neděli 6. ledna 2019 od 17 hodin v kostele sv. Jakuba Většího v Železném
Brodě. Pojďme si společně na Kašpara, Melichara a Baltazara zazpívat na benefičním
koncertě pro Barborku a pomoci jí vybrat částku na její náročnou léčbu nebo si přijďte pouze
užít příjemnou hudební atmosféru a pomoci dobré věci. Vstup dobrovolný. Těšíme se na
vás.
za My Gospel Věra Strouhalová a Helena Simmová

Zo Čzs Železný Brod
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Železném Brodě srdečně zve na
tradiční Zahrádkářský ples, který se uskuteční v sobotu 2. února od 20 hodin v prostorách
restaurace Sport v sokolovně v Železném Brodě. K poslechu a tanci hraje skupina Gemini.
Připravena je bohatá tombola. Vstupné 100 Kč. Vstupenky je možno zakoupit od 21. ledna
2019 v předprodeji v Turistickém informačním centru Železný Brod.
Mgr. Ivan Mališ, předseda ZO ČZS

	Skautské středisko údolí železný brod
Skautské Vánoce
Od pátku 7. prosince do neděle 9. prosince strávili vlčata, světlušky, skauti a skautky
Vánoční víkendovku s bohatým programem. Vlčata a světlušky ozdobily stromeček. Všichni
vyráběli přáníčka pro projekt „Ježíškova vnoučata“, zahráli si několik her, díky kterým získali
domečky do šmoulí vesnice a odpoledne se vydali do lesíka nad Panskou zahradou přihodit
do krmelce dobroty pro zvířátka. Po příchodu z lesa přiložili ruku k dílu a připravili jednohubky
na Vánoční stůl.
Všichni připravovali bramborový salát, za což jim patří veliké díky, pekli slané dobroty,
zkoušeli rozdělávat oheň z mokrého dřeva (někteří úspěšně) a vypalovali si do březového
dřeva pamětní známky. Po rozděleném programu přišel čas společné večeře, ke které jsme
měli již zmíněný bramborový salát a dále řízky a klobásy. Po veliké večeři jsme si připomněli
celý uplynulý rok videem, které se dětem moc líbilo a chtěly by z tohoto nápadu založit
naši novou tradici. Po videu přišel čas rozdání dárků, cukroví a všech možných dobrot,
které byly připraveny na stole. Tímto bychom
chtěli poděkovat všem rodičům za vstřícnost
a pomocnou ruku. Dále velmi děkujeme panu
Matoušovi za sponzorský dar ve formě masa,
které nám věnoval jako vánoční dar. V poslední
řadě chceme všem popřát úspěšný a šťastný
nový rok.
za skautské středisko „ÚDOLÍ“
Andrea Barešová – Ája a Ondřej Tomeš – Juni
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OSTATNÍ
Vítání občánků
V úterý 11. prosince proběhlo slavnostní vítání dětí do života a podepsání do pamětní knihy
zdejšího Městského úřadu Železný Brod. Srdečná gratulace všem zúčastněným. Dětem
hodně štěstí a zdraví do života, jejich rodičům pak co nejvíce radosti při jejich výchově.
Přivítáni byli
manželé Vladykovi s dcerou Beatrice
manželé Fojtíkovi s dcerou Natálií
manželé Bursovi s dcerou Sárou
manželé Hnátayovi s dcerou Michaelou
manželé Makulovi s dcerou Sofií
manželé Šírkovi se synem Matyášem
manželé Zemanovi se synem Jiřím
manželé Koškovi s dcerou Janou
p. Šulc a sl. Ortcykrová se synem Davidem
p. Farbar a sl. Píchová s dcerou Rozálií
p. Kovrzek a sl. Kordíková s dcerou Sofií
p. Ducháček a sl. Brožková s dcerou Sofií Ellou
p. Kotrč a p. Vališová s dcerou Kateřinou
p. Hladík a p. Pašková se synem Tomášem
p. Vajdák a p. Hudská se synem Jurou
p. Šverma a p. Halamová s dcerou Lucií

Brodské betlémy na výstavě v Německu
Skleněné betlémy z mé sbírky už byly vystaveny na mnohých místech. Vzpomeňme aspoň
tři větší výstavy v Praze, dále výstava v Podblanickém muzeu ve Vlašimi a loňská výstava
ve světoznámém Třebechovickém muzeu betlémů.
Letos však prvně šíří věhlas našich sklářů v zahraničí. Konkrétně v Německu ve městě
Geyer v jeho půvabném Turmmuzeu (Muzeum ve věži).
Město Geyer leží na druhé straně Krušných hor a má s naším regionem mnoho společného:
V minulosti si v tomto horském kraji lidé přivydělávali
výrobou ozdobných věcí z korálků, zejména z takzvaného
rokajlu. Ke sklu tam tedy mají lidé vztah.
Výstava skleněných betlémů v Turmmuzeu trvá od
začátku adventu do Hromnic. A skleněné betlémy se
velmi líbí, vedoucí muzea z Geyeru mi přeposílá ohlasy
z německých médií.
Brodské skleněné betlémy jsou naší raritou, nikde jinde
na světě se v takovém množství a sortimentu nevyráběly
a nevyrábějí. Mám radost, že práce našich sklářů má
zasloužený ohlas i v zahraničí. Na výstavu zapůjčil exponáty
(hutní figurky) i pan Zdeněk Sochor.
Alena Kortanová, Minimuzeum skleněných betlémů
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HÁDANKA
V letošním roce jsme si pro vás, bedlivé čtenáře, připravili zcela novou podobu hádanky. Ve
zpravodaji bude vždy několik písmenek zakroužkováno v libovolném textu a na libovolném
místě. Vaším úkolem bude z písmenek složit slovo a zaslat nám ho jako obvykle do 10. dne
daného měsíce na e-mail: info@zelbrod.cz nebo zavolat na tel. č.: 483 33 999. Slovo se vždy
bude tematicky vztahovat k ročnímu období. Hrajeme o permanentku na Železnobrodské
divadelní hry.
Znění lednové hádanky:

inzerce

Muzeum kočárků,
hraček a betlémů
Železný Brod, ul. Vlastimila Rady 865

Srdečně vás zveme
k návštěvě
našeho retro muzea

V případě zájmu o prohlídku volejte na
mob.: 606 281 864
Martina Kovaříková

Inzerce plošná

černobílá

barevná obálka

uvnitř

vnitřní str.

zadní str.

62 × 44 mm (1/8 str.)

400 Kč

700 Kč

1 000 Kč

62 × 90 mm (1/4 str.)

700 Kč

1 100 Kč

1 500 Kč

128 × 90 mm (1/2 str.)

1 200 Kč

1 800 Kč

2 400 Kč

128 × 183 mm (1 str.)

2 000 Kč

2 800 Kč

3 600 Kč

29

inzerce

30

podatelna 483 333 911
podatelna@zelbrod.cz

Město Železný Brod – kontakty
budova radnice A (náměstí 3. května 1)
jméno
Vedení města
Mgr. František Lufinka
Mgr. Ivan Mališ
Mgr. Josef Haas
Ing. Jitka Kolová
Finanční odbor
Věra Sochorová
Lenka Jäklová
Iva Ševčíková
Bc. Jana Nagyová
Jitka Ležáková
Mgr. Tereza Červenková
Iveta Jehličková Iveta

funkce

telefonní
číslo

mobil

e-mail

starosta
místostarosta
tajemník
GDPR, sekretariát

483 333 940
483 333 920
483 333 921
483 333 941

602 648 193
725 435 921
724 810 288
739 677 137

starosta@zelbrod.cz
mistostarosta@zelbrod.cz
j.haas@zelbrod.cz
sekretariat@zelbrod.cz

vedoucí
483 333 922
účtárna – výdaje 483 333 965
účtárna – příjmy 483 333 946
mzdy, zápis psů 483 333 947
mzdy – školy
483 333 983
školství
483 333 950
pokladna, odpady 483 333 955
pohledávky,
Marcela Štrynclová
483 333 956
majetek
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Mgr. Martin Řehák
vedoucí, dotace 483 333 977
Ludmila Neugebauerová veřejné zakázky 483 333 988
Milan Bakeš
investice
483 333 964
Petr Kadlec
investice
483 333 976
Ing. Dana Makovská
územní plánování 483 333 966
Bc. Markéta Marková
územní plánování 483 333 966
Živnostenský úřad
Monika Králová
vedoucí
483 333 929
registrace,
Květa Rulcová
483 333 927
kontrola
Odbor vnitřních věcí
přestupky, volby,
Kateřina Veličková
483 333 953
stížnosti
Lenka Hazdrová
podatelna
483 333 911
Bc. Jakub Stejskal
krizové řízení
483 333 949
Jaroslava Dufek
správce IT
483 333 957
Informační a kulturní středisko – organizační složka
vedoucí, divadlo,
Alena Matějková
483 333 925
zpravodaj
Lucie Chvalinová
galerie
483 333 925
Veronika Vebrová
propagace
483 333 948
Turistické informační centrum
483 333 999
(íčko, info, TIC)
Městská policie
483 333 933
sstr. Pavel Hriník
velitel
483 333 939

v.sochorova@zelbrod.cz
l.jaklova@zelbrod.cz
i.sevcikova@zelbrod.cz
j.nagyova@zelbrod.cz
j.lezakova@zelbrod.cz
t.cervenkova@zelbrod.cz
i.jehlickova@zelbrod.cz
m.strynclova@zelbrod.cz
777 718 905 m.rehak@zelbrod.cz
l.neugebauerova@zelbrod.cz
724 973 549 m.bakes@zelbrod.cz
607 614 586 p.kadlec@zelbrod.cz
d.makovska@zelbrod.cz
m.markova@zelbrod.cz
m.kralova@zelbrod.cz
k.rulcova@zelbrod.cz

k.velickova@zelbrod.cz
podatelna@zelbrod.cz
602 144 028 j.stejskal@zelbrod.cz
724 229 884 j.dufek@zelbrod.cz

728 256 175 kultura@zelbrod.cz
602 716 133 galerie@zelbrod.cz
773 131 701 v.vebrova@zelbrod.cz
778 527 000 info@zelbrod.cz
602 646 188 mestska.policie@zelbrod.cz
p.hrinik@zelbrod.cz
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podatelna 483 333 911
podatelna@zelbrod.cz

Město Železný Brod – kontakty
budova radnice B (náměstí 3. května 18 – žlutá budova)
telefonní
jméno
funkce
mobil
číslo
Odbor vnitřních věcí
vedoucí, bytová
Věra Brunclíková
483 333 963 773 769 574
agenda
matrika, vidimace,
Jolana Novotná
483 333 926
legalizace
Ivana Ouhrabková
občanské průkazy 483 333 960
Jitka Jehličková
cestovní doklady
483 333 961
Monika Vohnoutová
evidence obyvatel 483 333 962
Odbor životního prostředí
vedoucí, ovzduší,
Miloš Pala
483 333 924
odpady
Mgr. Martin Hoření
vodoprávní úřad
483 333 984
Bc. Vítězslav Prchal
půda, rostliny
483 333 984
lesy, myslivost,
Jakub Gregor
483 333 986
ryby, kácení
Dana Picková
památková péče
483 333 981
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Iveta Polejová
nemovitosti města 483 333 944
Stavební úřad
Iva Bryknarová
vedoucí
483 333 923
Jaroslav Fetter
referent
483 333 943
Jaroslava Paldus
referent
483 333 943
Roman Lhota
referent
483 333 942
Šárka Nejedlová
referent
483 333 945
Odbor dopravy
vedoucí, zkušební
Mgr. Jiří Horušický
483 333 971
komisař
Radka Hušková
přestupky BESIP
483 333 970
pozemní
Miroslav Radostný
483 333 972
komunikace
Jitka Veselá
registr řidičů
483 333 973
Jaroslava Radochová
registr vozidel
483 333 974
Jana Fialová
registr vozidel
483 333 975
Odbor sociálních věcí
vedoucí, prevence
Bc. Eva Sasková
483 333 928
kriminality
sociální
Bc. Šárka Jirošová
483 333 968
poradenství, DPS
sociálně-právní
Mgr. Markéta Halamová
483 333 979
ochrana dětí
sociálně-právní
Bc. Marcela Jarešová
483 333 954
ochrana dětí
kurátor pro děti
Bc. Jaroslav Čermák
483 333 969
a mládež
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e-mail

v.brunclikova@zelbrod.cz
j.novotna@zelbrod.cz
i.ouhrabkova@zelbrod.cz
j.jehlickova@zelbrod.cz
m.vohnoutova@zelbrod.cz

728 005 195 m.pala@zelbrod.cz
723 518 492 m.horeni@zelbrod.cz
v.prchal@zelbrod.cz
j.gregor@zelbrod.cz
d.pickova@zelbrod.cz
i.polejova@zelbrod.cz
i.bryknarova@zelbrod.cz
j.fetter@zelbrod.cz
j.paldus@zelbrod.cz
r.lhota@zelbrod.cz
s.nejedlova@zelbrod.cz
604 751 966 j.horusicky@zelbrod.cz
r.huskova@zelbrod.cz
728 901 282 m.radostny@zelbrod.cz
j.vesela@zelbrod.cz
j.radochova@zelbrod.cz
j.fialova@zelbrod.cz
728 856 901 e.saskova@zelbrod.cz
773 787 849 s.jirosova@zelbrod.cz
728 017 126 m.halamova@zelbrod.cz
777 718 903 m.jaresova@zelbrod.cz
773 769 576 j.cermak@zelbrod.cz

