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ÚVODní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
začíná nový rok s novým letopočtem – rok 2020. Letopočet je graficky zajímavý, pravidelné střídání
číslic vytváří dojem jakési vyrovnanosti. Přejeme vám, všem obyvatelům Železného Brodu, aby rok
2020 byl pro vás rokem takříkajíc také vyrovnaným, klidným, bez extrémních výkyvů. Ať je pro vás
rokem šťastným bez zdravotních problémů. Ať je rokem, kdy se budeme potkávat na mnoha akcích,
které jsou ve městě připravovány a rokem, kdy se nám společně podaří posunout náš Brod zase
o kousek dále.
Mnoho z nás našlo v minulých dnech pod stromečkem nějakou knihu. Tradiční český dárek, který
někteří stačili přečíst ještě během svátečních dnů, někteří si ho schovávají pro další dlouhé zimní
večery. Vášnivému čtenáři ovšem jeho vlastní sbírka knih nestačí, takže navštěvuje knihovnu.
A brodský čtenář dostává jako novoroční dárek novou knihovnu. Ta stará Na Poříčí už pomalu
přestávala vyhovovat současným požadavkům. Na Jiráskově nábřeží se nacházela nevyužitá stará
budova bývalého výměníku, proto vedení města rozhodlo o jejím přebudování na novou knihovnu.
Příprava a samotná přestavba nebyly krátkodobou záležitostí, vždyť intenzivní práce nad projektem
začaly už na jaře 2015. Bylo nutno sehnat všechna povolení dotčených organizací, neboť platnost
původních se nechala v minulosti propadnout. Ani výběrové řízení na zhotovitele přestavby nebylo
jednoduché vzhledem ke stavebnímu boomu a nedostatku stavebních firem. Ale doslova urputností
všech zainteresovaných se dobrá věc podařila.
Je také potřeba připomenout, že nová knihovna významně zatížila městský rozpočet. Její cena se
pohybuje okolo 26 milionů Kč. Bohužel, všechny dotační tituly pro knihovny byly určeny pro
knihovny většího typu než je ta naše, takže se z dotačních peněz provedlo pouze zateplení.
Knihovna nebude mít pouze nové výpůjční prostory, ve spodní části bude kromě depozitáře rovněž
multifunkční sál. Bude sloužit k přednáškám, seminářům, zájmové činnosti, ke komunitnímu
setkávání. Takových prostor není nikdy dost.
Celý projekt byl od počátku konzultován se současnou vedoucí knihovny. Velký dík za úspěšnou
realizaci pak patří odboru územního plánování a regionálního rozvoje. Chtěli bychom také všechny
požádat, aby se nebáli upozornit na případné negativní jevy, které byly tak typické pro provoz
předchozí budovy knihovny. Přejme si tedy, ať se počet čtenářů v nové knihovně zvýší, ať si všichni
užívají nové prostory a ať tam najdou vše, co přispěje k jejich duševnímu odpočinku.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Úřední hodiny a kontaktník Městského úřadu Železný Brod
Městský úřad sídlí na náměstí 3. května v budově A (čp. 1) a v budově B (čp. 18).
Úřední hodiny jsou: pondělí a středa, 8–17 hodin.
Pro agendy (viz. přehled 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.
Aktualizovaný a přehledný kontaktník zaměstnanců MěÚ Železný Brod naleznete na zadní straně
tohoto zpravodaje.

Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 9. zasedání
konaného dne 2. 12.
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 9. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod
schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1 000 000 Kč společnosti TS města Železný
Brod, s. r. o., IČO 27260887 na nákup nakladače LOCUST 903 Speed a schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi dotčenými souhlasí s provedením rozpočtového
opatření č. 6/2019/ZM
schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2020, které upravuje dočasný systém hospodaření
s rozpočtovými prostředky v případech, kdy do začátku rozpočtového roku není schválen rozpočet
města
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
bere na vědomí ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu pro území města Železný
Brod platný od 1. 1. 2020
schvaluje uzavření smlouvy s LB krajem ve věci zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro
období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023
souhlasí s prominutím 20 % dlužného penále na nájemném, a to ve výši 32 231,20 Kč; současně bude
80 % dlužného penále splaceno formou splátek, a to ve výši 5 000 Kč/měsíc
souhlasí s prominutím ½ dlužného penále na nájemném, a to ve výši 131 146,50 Kč; současně bude
druhá ½ dlužného penále splacena formou splátek, a to ve výši 5 000 Kč/měsíc
schvaluje smlouvy o výpůjčce s obcemi, zapojenými do projektu Předcházení vzniku biologicky
rozložitelných komunálních odpadů v ORP Ž. Brod, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008256,
jejichž předmětem je zapůjčení vybavení, pořízeného v rámci uvedeného projektu dle požadavku
jednotlivých obcí; zapojenými obcemi jsou: Obec Držkov, IČO 00262315; Obec Jílové u Držkova,
IČO 00525529; Obec Líšný, IČO 00673226; Obec Loužnice, IČO 00672076; Obec Skuhrov,
IČO 00262561; Městys Zásada, IČO 00262617
schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu Předcházení vzniku biologicky
rozložitelných komunálních odpadů v ORP Železný Brod CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008256
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s obcemi zapojenými do uvedeného projektu; předmětem smlouvy je spolupráce obcí při zajištění
projektu; zapojenými obcemi jsou: Obec Držkov, Obec Jílové u Držkova, Obec Líšný, Obec Loužnice,
Obec Skuhrov a Městys Zásada
schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci FK Železný Brod, z. s., IČO 60253606 nejvýše
1 853 939 Kč se splatností max. 10 let
schvaluje prodej pozemků ppč. 1880, 1908, 1909, 1910, 1911 vše v k. ú. Žel. Brod za cenu 15 Kč/1 m2
(osvobozeno od DPH); před prodejem bude vytýčena vlastnická hranice s místní komunikací; kupující
uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku
odkládá vyjádření k předkupnímu právu ke stavbě čp. 738 Železný Brod do doby vyhotovení
znaleckého posudku pro tuto nemovitost
schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
a o zřízení věcného práva č. 10092/ULB/2019 mezi městem Železný Brod, IČO 00262633 a Českou
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, na převod
pozemků ppč. 3155/1, 3155/5, 3153/26 vše v k. ú. Železný Brod
schvaluje dohodu o zrušení kupní smlouvy mezi městem Železný Brod, IČO 00262633,
E. Poloprudskou a M. Poloprudským a advokátní kanceláří Havelka a Musil VGD, s. r. o.,
IČO 07455836, na prodej pozemku ppč. 1160/9 v k. ú. Železný Brod
Veřejná zasedání zastupitelstva Města Železný Brod se v 1. polovině roku 2020 uskuteční:
3. 2., 16. 3., 27. 4. a 8. 6. 2020. Zasedání začíná vždy v 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ „B“
(3. patro).

Usnesení Rady města Železný Brod z 18. zasedání
konaného dne 25. 11. 2019
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 18. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 17. schůze Rady města Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 9/2019/RM
schvaluje odměny ředitelům škol a školského zařízení zřizovaných městem Železný Brod:
1) Jitka Jírová, MŠ Na Vápence; 2) Eva Dvořáková, MŠ Slunečná; 3) Helena Korecká, MŠ Stavbařů;
4) Mgr. Milan Hlubuček, ZŠ Pelechovská; 5) Mgr. Zdeněk Kučera, ZŠ Školní; 6) Mgr. Eva Lédlová,
ZUŠ Železný Brod; 7) Jitka Šírková, SVČ Mozaika Železný Brod
souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 9 000 Kč od p. Tomáše Grába, IČO 72756942, pro
MŠ Na Vápence; finanční prostředky budou použity k úhradě nákladů na doplňkové vzdělávací
aktivity pro předškolní děti
schvaluje zvýšení osobního příplatku řediteli ZŠ Školní Mgr. Z. Kučerovi ke dni 1. 1. 2020
bere na vědomí stížnost klientů Pečovatelské služby Železný Brod – Bzí na změnu služeb pečovatelské
služby
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 200/9R/2019 uzavřené mezi městem Železný Brod,
IČO 00262633 a firmou ELEKTROCABLE s. r. o., IČO 27334228 na instalaci a montáž zařízení pro
venkovní osvětlení, který upřesňuje konečnou cenu díla
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 228/10R/2019 uzavřené mezi městem Železný Brod,
IČO 00262633 a firmou TS města Železný Brod s. r. o., IČO 27260887; předmětem smlouvy je oprava
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elektroinstalace v městském kině Železný Brod, dodatek č. 1 upřesňuje konečnou cenu díla
schvaluje pokácení náletových dřevin na pozemku města Železný Brod ppč. 920, k. ú. Bzí
u Železného Brodu
bere na vědomí zápis ze zasedání komise pro vzhled města 30. 10. 2019
bere na vědomí zápisy z Redakční rady č. 8–10
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v čp. 75 – část obce Jirkov, obec Železný Brod pro konání
akce: Legie: Sibiřský příběh dne 13.–16. 2. 2020 a 27. 2.–1. 3. 2020 za cenu 8 000 Kč (osvobozeno
od DPH), akci pořádá Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her, IČO 02296802
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy
schvaluje pronájem prostoru k podnikání v budově čp. 500 – ul. Masarykova, která je součástí
pozemku pč. 785 v k. ú. Železný Brod za účelem pořádání prodejních akcí pro veřejnost firmě Michal
Mikulášek, IČO 87923297, výše nájemného je stanovena na 500 Kč/hodina (osvobozeno od DPH)
a schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4008496/VB/2 mezi
městem Železný Brod a firmou ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, na zřízení věcného břemene na
pozemek pč. 1581 v k. ú. Hrubá Horka
bere na vědomí předložené žádosti o pronájem nebytového prostoru o výměře 163 m2 v čp. 357,
ul. Masarykova, Železný Brod a doporučuje uzavřít nájemní smlouvu s p. Petrou Tomsovou,
IČO 04308174; nájemní smlouva bude zpracovaná AK a bude obsahovat snížené nájemné
8 000 Kč/měsíc
bere na vědomí zprávu z jednání bytové komise dne 13. 11. 2019
schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na byt č. 15, Vaněčkova 408, Železný Brod
schvaluje přidělení bytů v Železném Brodě: 1) č. 26 o vel. 3+1, Jiráskovo nábřeží 715, nájemné
88 Kč/m2; 2) č. 25 o vel. 2+1, Jiráskovo nábřeží 717, nájemné 95 Kč/m2; 3) č. 11 o vel. 1+1, Na
Vápence 768, nájemné 88 Kč/m2; 4) č. 3 o vel. 1+1, Husova 590, nájemné je stanoveno na 57 Kč/m2;
5) č. 201 o vel. 0+1, Stavbařů 728, nájemné je stanoveno na 60 Kč/m2
souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo se společností DIKÉ ZAHRADY, s. r. o.,
IČO 27318753 za cenu 2 110 365 Kč bez DPH
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor určených k podnikání v objektu Husova
ul. čp. 590 v Železném Brodě

	Sbor pro občanské záležitosti při Městském úřadě v železném brodě (spoz)
Informujeme
V roce 2020 budeme osobně blahopřát pouze těm občanům, kteří oslaví 70., 75., 80.
a 85. výročí narození, od 86. výročí bude osobní blahopřání každý rok. Dárkový balíček je pozorností
a poděkováním MěÚ Železný Brod. Kdo si nepřeje osobní blahopřání ke svým narozeninám, musí
tuto skutečnost oznámit p. Ivaně Ouhrabkové (tel.: 483 333 960).
SPOZ bude také předávat Pamětní listy maturantům SUPŠ sklářské a bude vítat naše nejmenší
občánky (2× ročně) a prvňáčky. Děkujeme žákům a učitelům ZUŠ Železný Brod za přípravu
kulturního programu při vítání občánků. Děkujeme také všem dvanácti členkám Sboru pro občanské
záležitosti, které obětavě ve svém volném čase tyto akce zajišťují.
za SPOZ Marcela Minářová
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Motiv obálky zpravodaje
V letošním roce se na obálkách našeho zpravodaje objeví 11 kreseb. Šesti kreseb je autor Petr Rada
a pěti kreseb jeho syn Vlastimil. Chceme tak upozornit na velkou výstavu 4GR, která se uskuteční
v termínu 4. 4.–3. 5. 2020 v Městské galerii Vlastimila Rady a provede nás tvorbou čtyř generací
Radů. Uvidíme díla jak Petra Rady, tak i jeho vnuka Pravoslava Rady, jeho ženy Jindřišky a dcery
Šárky. K vidění budou samozřejmě i obrazy Vlastimila Rady, Petrova syna, které se nám představí
nově zrestaurované.
Restaurátorský zásah provádí firma THEODORIK, s. r. o. ak. mal. restaurátora Jana Živného. Do
galerie se obrazy v novém lesku vrátí a budou poprvé k vidění při vernisáži výstavy 4GR, dne
3. dubna 2020. Na vernisáži výstavy bude také pokřtěna nová kniha 4 Generace Radů, kterou město
Železný Brod vydává k této příležitosti.
Restaurování stěžejního díla, tedy opony z roku 1923, kterou Vlastimil Rada namaloval spolu
s Václavem Rabasem, bude probíhat přímo v galerii. O termínu budete informováni prostřednictvím
městského webu, abyste se v případě zájmu, mohli přijít na tuto ojedinělou činnost podívat.
Alena Matějková

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Železný Brod podle § 7 zákona č. 312/2002 sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové
řízení na pozici: vedoucí odboru životního prostředí (2.10.30 dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb.,
katalog prací).
Hlavní pracovní náplní je Koordinace státní správy na úseku ovzduší, vody, půdy, odpadů, ochrany
přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství nebo na úseku posuzování vlivů na životní
prostření
Pracovní poměr na dobu neurčitou, rozsah pracovní doby 40 hodin týdně (tj. úvazek 1,0).
Předpokládané datum nástupu: 1. 2. 2020 – nástup dle dohody
Místo výkonu práce: Město Železný Brod, náměstí 3. května 18
Platové zařazení: 11. platová třída (platové poměry dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., tj. základní
plat 22 980 Kč až 33 290 Kč měsíčně, příplatek za vedení, osobní příplatek a mimořádné odměny dle
pracovních výsledků).
Další benefity: možnost pronájmu služebního bytu, 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna,
příspěvek na stravenky 65 Kč, možnost využívat zvýhodněné ceny mobilního operátora i rodinnými
příslušníky, flexibilní pracovní doba, volný vstup na kulturní akce, vzdělávací kurzy, školení
Požadavky: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu,
základní orientace v souvisejících právních předpisech, znalost regionu, manažerské zkušenosti
a dovednosti, schopnost týmové práce, důslednost a vysoké pracovní nasazení, zodpovědnost,
spolehlivost, morální a občanská bezúhonnost, schopnost analyticky a koncepčně myslet, samostatnost
v rozhodování, komunikativnost a profesionální vystupování, dobrá znalost práce na PC
Výhodou při výběrovém řízení jsou: praxe ve vedoucí funkci, praxe a znalost problematiky veřejné
správy na úseku životního prostředí, zvláštní odborná způsobilost v působnosti odboru dle zákona
č. 312/2002 Sb., znalost problematiky státní správy a samosprávy, řidičský průkaz skupiny B
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K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto přílohy: strukturovaný životopis,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad vydaný domovským státem (pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), osvědčení a čestné
prohlášení dle § 4 zákona č. 451/199l Sb., ve znění pozdějších předpisů (vztahuje se na občany
narozené před 1. 1. 1971), stručný popis koncepce řízení a rozvoje odboru životního prostředí
Přihlášky mohou být podány osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to
v uzavřených obálkách s označením „Výběrové řízení – vedoucí odboru životního prostředí“,
a to nejpozději do 15. 1. 2020. Výběrové řízení se uskuteční 17. 1. 2020.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo bez udání důvodu nepřijmout nabídku
žádného uchazeče.
Bližší informace: Mgr. Josef Haas (tel. 483 333 921, j.haas@zelbrod.cz); vedoucí odboru životního
prostředí p. Miloš Pala (483 333 924, m.pala@zelbrod.cz).
Mgr. Josef Haas, tajemník

Městské akce roku 2020
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	Odbor sociálních věcí
Informační průvodce sociálních služeb železnobrodska
… Představujeme poskytovatele sociálních služeb… díl 1.
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s.
Je nezisková, nestátní, obecně prospěšná společnost, poskytující následné sociální služby:
• Osobní asistence – terénní služba určená lidem se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocným,
seniorům při samostatném zvládání běžný činností každodenního života.
• Odlehčovací služby – terénní služba pro lidi, kteří trvale pečují o lidi se zdravotním postižením,
dlouhodobě nemocné nebo o seniory. Odlehčovací služba zajistí pečujícím osobám čas na odpočinek
a realizaci vlastních potřeb, přání a zájmů, přičemž osoba, o kterou je pečováno, může nadále zůstat
ve svém prostředí a zachovat si vlastní důstojnost a životní styl, který ji vyhovuje.
• Odborné sociální poradenství – pro osoby starší 15 let věku, které potřebují odbornou pomoc
v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti se zdravotním postižením nebo z důvodu věku.
Poradenství je poskytováno v oblastech příspěvků a výhod pro osoby se zdravotním postižením,
orientace v sociálních systémech a platné legislativy, práva, sociálního zabezpečení, odstraňování
bariér, vzdělávání, pracovního uplatnění, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a dalších
individuálních problémů souvisejících se zdravotním postižením nebo věkem.
• Tlumočnické služby pro osoby se sluchovým nebo kombinovaným postižením – pro osoby starší
7 let. Služba je poskytována na pobočkách organizace, v terénu a v přirozeném prostředí klienta. Tuto
službu je možné využívat i on-line prostřednictvím videohovoru.
Služba je určena osobám v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti se sluchovým nebo
kombinovaným zrakovým a sluchovým postižením. Těmto osobám je poskytována odborná pomoc,
která jim zajistí zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a umožní jim uplatnit svá
práva a oprávněné zájmy při obstarávání osobních záležitostí.
• Vydávání Euroklíče – pro držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti,
lidé trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty:
Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou; močovými dysfunkcemi a rodiče dětí do tří let mají možnost
zdarma získat EUROKLÍČ. Který zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných, sociálních
a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.)
osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes
650 míst (např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.).
• Půjčování kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek – vhodná kompenzační
nebo rehabilitační pomůcka pomáhá osobám se zdravotním postižením nebo chronickým
onemocněním zvládat v obtížných životních situacích pobyt v domácím prostředí a zlepšuje podmínky
rekonvalescence či domácí léčby, jak pro ně samotné, tak i pro osoby o ně pečující. Cílem půjčoven
je maximálně podpořit samostatnost osob se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním
a zvýšit tak kvalitu jejich života. Půjčovny řeší zejména otázku okamžité potřeby kompenzačních
pomůcek.
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Pobočka Semily
Archivní 570, 513 01 Semily
Vedoucí: Bc. Terezie Hlubučková
731 653 025, 488 577 841
e-mail: semily@czplk.cz
www.czplk.cz

Pobočka Jablonec nad Nisou
Spolkový dům, Emilie Floriánové 1736/8
466 01 Jablonec nad Nisou 1
Vedoucí: Mgr. Jana Mikešová
731 653 053, 483 356 218
e-mail: jablonec@czplk.cz

Vážení občané Železného Brodu a okolí,
prosíme vás o spolupráci při dotazníkovém šetření ohledně potřebnosti Domova pro seniory v Železném
Brodě. Dotazníky budou umístěny od 10. 1. do 31. 1. 2020 v čekárnách ordinací praktických lékařek
MUDr. Procházkové a MUDr. Vavřichové, dále na Poliklinice v Železném Brodě a Informačním
a kulturním středisku.
Data získaná z dotazníků zpracuje Bc. Andrea Hušková ve své diplomové práci a zároveň tento výstup
bude sloužit jako podklad pro dlouhodobé plánování sociálních služeb na Železnobrodsku.
V případě dotazů můžete kontaktovat Městský úřad Železný Brod – Odbor sociálních věcí, Bc. Šárku
Jirošovou, tel. č.: 483 333 968.
Předem všem děkujeme za ochotu při spolupráci,
Bc. Šárka Jirošová

	Odbor životního prostředí
Otevírací doba sběrného dvoru
Až do února je sběrný dvůr v Železném Brodě (ul. Příkrá 140) otevřen pouze takto:
pondělí, středa, pátek: 9–16 hodin; úterý, čtvrtek: 9–14 hodin a sobot: 9–12 hodin.
Více informací na mob.: 722 036 373.

Povinné „čipování“ psů
Od 1. 1. 2020 je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený
mikročipem. Za psa bez označení hrozí ve správním řízení uložení pokuty až ve výši 20 000 Kč. Je
váš pes již čipem označen?
Více na webu Státní veterinární správy (www.svscr.cz).
Lukáš Staněk, referent OŽP

	Odbor finanční
Informace pro majitele psů
Městský úřad Železný Brod jako správce místního poplatku ze psů (dle zákona č. 565/1990 Sb.)
informuje o změně sazeb poplatku ze psů.
Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je osoba přihlášená nebo se sídlem na území ČR. Poplatník je
povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal
starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit
také změny a zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
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Psa lze přihlásit i odhlásit na MěÚ v Železném Brodě (budova „A“, 2. patro, finanční odbor).
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
1) pro držitele s místem přihlášení nebo sídlem v bytovém domě se třemi a více byty v části
města Železný Brod:
a) za jednoho psa 1 000 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1 500 Kč
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele jako v bodě c) 300 Kč
2) pro držitele s místem přihlášení nebo sídlem na místě neuvedeném v odst. 1 v části města
Železný Brod:
a) za jednoho psa 120 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč
3) pro držitele s místem přihlášení nebo sídlem v částech města Bzí, Horská Kamenice, Hrubá
Horka, Chlístov, Jirkov, Malá Horka, Pelechov, Splzov, Střevelná, Těpeře a Veselí:
a) za jednoho psa 50 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100 Kč
Poplatek je možné zaplatit v hotovosti nebo běžnou platební kartou na pokladně MěÚ v Železném
Brodě, anebo bezhotovostně na účet číslo 19-0963249319/0800, variabilní a specifický symbol je pro
každého poplatníka jiný a lze ho zjistit na finančním odboru na tel. č.: 483 333 947.
Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována
za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která
je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis.
Splatnost poplatku:
a) nečiní-li více než 400 Kč ročně, nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku
b) činí-li 401 Kč a více ročně, je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech do
31. března a 30. září příslušného kalendářního roku
c) poplatek lze zaplatit i jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku
Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.
Zároveň informujeme držitele psů, že sáčky na psí exkrementy si mohou vyzvednout na
pokladně MěÚ v Železném Brodě (přízemí radnice „A“).
Petra Hermanová, referent FO
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Místní poplatek za odpady v roce 2020
Zastupitelstvo města Železný Brod na svém zasedání dne 2. 12. 2019 usnesením č. 95/9Z/2019
schválilo poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na rok 2020 ve výši 600 Kč za poplatníka a kalendářní rok.
Poplatek platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně
Splatnost poplatku:
a) poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku
b) poplatek lze uhradit i ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září
příslušného kalendářního roku
c) vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla
Správcem poplatku je Městský úřad Železný Brod. Variabilní symbol pro platbu za osoby s trvalým
pobytem je 13371. Variabilní symbol pro platbu za vlastníky staveb určených k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je 13372. Specifický symbol
sdělí správce poplatku na tel. č.: 483 333 955 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.
Pro správné zařazení platby je uvedení specifického symbolu nezbytné!
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 Městského úřadu Železný Brod
Osvobození a úlevy jsou podrobně uvedeny v Obecně závazné vyhlášce č. 4/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. 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.
Iveta Jehličková, referent FO

	Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Pořízení nového územního plánu pro Železný Brod
Pořizovatel, kterým je Úřad územního plánování v Železném Brodě, upozorňuje občany na možnost
podání písemné „Žádosti o změnu územního plánu“, a to do 3. 2. 2020.
Návrh na pořízení změny územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se územní plán
pořizuje a obsahuje dle § 46 stavebního zákona:
• údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně jeho vlastnických či obdobných práv k pozemku
či stavbě na území obce
• údaje o navrhované změně využití ploch na území obce
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• údaje o současném využití ploch dotčených návrhem
• důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny
• návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu a dalších souvisejících nákladů (není třeba
uvádět, pořízení financuje město)
Zařazení žádosti o změnu do pořizovacího procesu neznamená, že bude požadavku vyhověno.
Bližší informace: Mgr. Ivan Mališ, tel.: 483 333 920 (určený zastupitel), Ing. Dana Makovská,
tel.: 483 333 966 (pořizovatelka).
Ing. Dana Makovská, OÚP a RR

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO Železný brod
Turistické informační centrum
(náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, tel. č.: 483 333 999, 778 527 000)
V lednu je otevřeno: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin, so: 9–12 hodin.

Předprodej vstupenek
Met opera – přímé přenosy (kino Jitřenka Semily) – jednotné vstupné 350 Kč, zahrnuje i odvoz
z opery po skončení přenosu
11. 1. od 18.45 hodin A. Berg: Vojcek
1. 2. od 18.45 hodin G. a I. Gershwin: Porgy a Bess
Sportovní centrum Železný Brod
18. 1. od 20 hodin Městský sklářský ples (pořádá Město Železný Brod) – vstupné: 65 Kč/osoba, 95 Kč/pár
1. 2. od 20 hodin Zahrádkářský ples – vstupné: 100 Kč (prodej až od poloviny ledna)
Městské divadlo Železný Brod – předprodej vstupenek i na portále www.evstupenka.cz
24.–26. 1. Železnobrodské divadelní hry – jednotné vstupné: 80 Kč/představení
4. 2. Jméno – Roman Zach a Linda Rybová (Divadlo verze), vstupné: 330 Kč
Více na www.zeleznybrod.cz

městské divadlo Železný brod
JMÉNO

úterý 4. února od 19 hodin

Francouzská komedie M. Delaporteho a Alexandra de La Patellière
nabízí vysoce komický pohled na sebejisté zastánce svobodného
myšlení. Mezi dobrými přáteli a příbuznými se dá mluvit o všem
a vlastně žádné téma by nemělo být tabu. Když se ale úspěšný realitní
makléř Vincent na večeři u své sestry a švagra svěří se záměrem dát
svému synovi jméno Adolf, zdá se, že hranice civilizované konverzace
byla překročena. Hrají: J. Dolanský, J. Janěková ml., R. Zach,
L. Rybová a P. Lněnička. Více na www.i-divadlo.cz/Divadlo Verze.
Vstupné 330 Kč – předprodej od 2. 12. v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz
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	Studio Hamlet Železný Brod
Fénix vstává z popela
V sobotu 16. 11. 2019 proběhla v našem nově zrekonstruovaném
divadle Noc divadel. Večer zahájil My Gospel Železný Brod
hymnou, jelikož jsme zároveň slavili 30. výročí sametové
revoluce. Poté následoval blok písní, které až dojímaly.
Propojení My Gospelu s divadelním Studiem Hamlet se jeví
jako velmi šťastné. To ocenil a uznal i náš nový patron Mirek
Dvořák, který byl celkovou atmosférou večera velmi nadšený!
Rozdával úsměvy i autogramy a my měli pocit, že byl vždycky jedním z nás. Těší se na další setkání
a spolupráci, kterou přislíbil, bere nesmírně vážně. Po dlouhých měsících útrap strachu a často i slz
a beznaděje se konečně blýská na časy. Hamleti jedou dál, a to s úsměvem a radostí. Co víc si přát?
Hodně štěstí a pohody do roku 2020.
za Studio Hamlet Miroslava Gernatová

DS Tyl Železný Brod
Vážení spoluobčané přejeme vám šťastný nový rok 2020. Doufáme, že jste si užili šťastné
a spokojené vánoční svátky a váš vstup do nového roku 2020 byl úspěšný.
Když se poohlédneme zpět na rok 2019, tak se nám podařilo plno zajímavých akcí. V lednu jsme
vám nabídli Železnobrodské hry 2019. Pak nás čekal jarmareční průvod, kde jsme se sešli ve velkém
počtu. Poprvé jsme pro vás s huntířovským spolkem připravili venkovní divadelní představení Noc na
Karlštejně, které se i přes nepřízeň počasí zvládlo úspěšně odehrát. Přišli jste jak na červnové, tak na
zářijové představení ve velkém počtu. Po rekonstrukci divadla jsme pro vás oprášili hru Limonádový
Joe, která se opět pyšnila plným sálem.
Co nás čeká v roce 2020? Celý rok bude věnován našemu výročí 160 let od založení DS Tyl.
K tomuto výročí jsme vytvořili knížku a také placku s naším novým logem, kterou zakoupíte na
TIC Železný Brod. Ze zisku podpoříme naši další činnost. Připravujeme pro vás výstavu s názvem
DS TYL SLAVÍ 160 LET, kterou zahájíme 10. ledna 2020 v 17 hodin. V pátek 24. ledna 2020
od 19 hod začnou každoroční Železnobrodské hry 2020, na které vás srdečně zveme. Poslední den
Železnobrodských her se ukončí také výstava DS TYL SLAVÍ 160 LET.
Moc vám děkujeme za to, jakou nám dáváte přízeň a pokusíme se ze všech sil, aby i rok 2020 byl plný
zajímavých her, vystoupení a zábavy pro vás.
za DS Tyl Železný Brod Iveta Adamčíková

MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY ŽELEZNÝ BROD
Otevírací doba v lednu: na Nový rok, 1. ledna 2020, bude galerie zavřena. Dále pak bude otevřeno
dle běžné otevírací doby (sobota–neděle: 13–16 hodin, v jiný čas a termín vám rádi otevřeme na
požádání v TIC po–pá 8–16, so 9–12). Vstupné: 20 Kč a 10 Kč.
I v roce 2020 si můžete výstavy prohlédnout interaktivním způsobem pomocí hry Galerijní
RADOvánky.
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MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY ŽELEZNÝ BROD
BRODY V BRODĚ A HISTORICKÉ FOTOAPARÁTY
1.-16. 2., vernisáž výstavy proběhne 31. 1. od 17 hodin

Putovní výstava vítězných fotografií z foto soutěže, která spojuje všechny města mající v názvu slovo
Brod – Havlíčkův, Český, Vyšší, Uherský a náš Železný. V roce 2019 bylo do soutěže zasláno celkem
540 fotografií do těchto kategorií: Krásy města, Život ve městě a Urbex.
Z celkem 104 brodských fotografií ocenění získal: Václav Urban – cenu předsedy poroty s fotografií
„Rychle a pryč“ (kategorie Krásy města) a Václav Kroupa – cenu Města Železný Brod s fotografií
„Bývala Kolora 1“ (kategorie Urbex a stavby 21. století). Všechny fotografie jsou ke zhlédnutí na
www.fotobrody.cz.
Výstava bude doplněna historickými fotoaparáty a dalšími předměty týkající se fotografické činnosti.
Za zapůjčení těchto předmětů velice děkujeme: p. Šilhánové, p. Heroutové, Řehákové, p. Bartůňkovi,
p. Jelínkovi, p. Chvalinovi, p. Horáčkovi, p. Sedlmajerové, p. Horské a p. Novotnému a dalším.

ŠTĚDRÝ VEČER BYL, JE A BUDE
do 5. 1. 2020

Výstava vás provede oslavami Štědrého dne od začátku minulého století až po vize budoucnosti.
Přijďte se podívat na prostřené štědrovečerní stoly, vánoční stromečky a nahlédněte do svátečně
vyzdobených pokojů... vraťte se tak alespoň na malou chviličku zpět v čase.
Při výstavě je možné zakoupit si drobné dárky od firem: DT Glass, s. r. o., Hela-Glass, Foukané
figurky Sobotka, Atlas Bijoux, JM Koral a řemeslníků Renaty Velíkové, Evy Halamové a dalších.
Touto cestou také děkujeme Haně a Zdeňkovi Kurfiřtovým z Těpeř za dva stromky, které jsou
v expozici umístěny, Veronice Vebrové a Ivaně a Antonínovi Lelovičovým za zapůjčení exponátů.

DS TYL SLAVÍ 160 LET

11.–26. 1., vernisáž výstavy proběhne v pátek 10. 1. od 17 hodin

Výstava mapující činnost spolku v letech 2010–2019. K vidění plakáty, fotografie, kulisy a záznamy
představení.

Dále se v roce 2020 můžete těšit na tyto výstavy
22. 2.–29. 3. Salon VII – výstava spojující umělecké a laické výtvarníky (přihlášky a díla přijímáme
od 1. 12. 2019 do 19. 1. 2020, registrační formulář je ke stažení na www.zeleznybrod.cz nebo
k vyzvednutí v TIC Železný Brod)
4. 4.–3. 5. 4GR – tvorba čtyř generací rodiny Radů
8.–17. 5. Malí mistři mezi námi – výstava prací žáků ZUŠ Železný Brod
23. 5.–28. 6. Zpátky do života – výstava z tvorby Radovana Klase – obrazy, koláže, plastiky, objekty
a vázy
4. 7.–30. 8. Skleněná výstava šperků a figurek od místních sklářských firem
5. 9.–25. 10. Učitelé po škole II – výstava nejen pedagogů sklářské školy
31. 10.–29. 11. Brodecká vápenka – fotografie k výročí zániku vápenky na Brodci
5. 12.–10. 1. 2021 Betlémy a stromečky – vánoční výstava
Připomínáme zájemcům o uspořádání výstavy v roce 2021, že formulář Žádost o uspořádání
výstavy je na webových stránkách města.
Lucie Chvalinová, referent kultury
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MĚSTSKÉ MUZEUM ŽELEZNÝ BROD
Sklářská i národopisná expozice jsou v lednu otevřeny
o víkendu v čase 9–12 a 13–16 hodin. Muzeum bude otevřeno
i o svátku 1. 1. 2020.
Ve sklářské expozici v budově České spořitelny
(Klemencovsko) na náměstí 3. května můžete navštívit
výstavu:
Sklářské symposium Letní sklářská dílna 2019 – Výsledky
tvorby čtyř účastníků 8. ročníku symposia Letní sklářská dílna
LSD 2019
se veřejnosti poprvé představili při Skleněném městečku.
váza Tadeáše Podrackého
Symposium se po dvou letech vrátilo zpátky do hutě sklářské
školy, kde za pomoci sklářských mistrů tvořili tři výtvarníci: Irena Czepcová, Marta Havlíčková
a Tadeáš Podracký. Čtvrtý účastník symposia Jan Hásek mohl pro realizaci svého návrhu využít
velkorysého zázemí železnobrodské firmy Detesk, která na symposiu spolupracuje druhým rokem.
V národopisné expozici Běliště můžete navštívit:
Výstavu Listopad 1989 v Železném Brodě očima pamětníků – Výstava připomíná listopadové
události roku 1989, od kterých v roce 2019 uplynulo třicet let. Je zaměřena na regionální události,
v kontextu s celorepublikovým dějinným přesahem. Koncepce výstavy je postavena především na
rozhovorech s pamětníky tehdejších událostí a je doplněna dobovými dokumenty a fotografiemi.
Sbírkový předmět z muzejního depozitáře
V letošním roce si připomínáme sto let od založení sklářské školy v Železném Brodě. Městské
muzeum, v této souvislosti, čtenáře seznámí se sbírkovými předměty spjatými s historií této, pro naše
město, významné instituce.
Myšlenka založit českou sklářskou školu v Železném Brodě vznikla již před první světovou válkou.
Její vznik by podpořil místní skláře vyrábět a prodávat vlastní a originální zboží, které by je zbavilo
závislosti na sousedním Jablonci. Zemské zastupitelstvo země české vyslalo roku 1905 deputaci
do Vídně, v čele s Karlem Kramářem, s žádostí na zřízení nové školy. Návrh se však nesetkal
s pochopením centrálních úřadů rakousko-uherské monarchie a proti byli také jablonečtí podnikatelé
a liberecká Obchodní a živnostenská komora. Výsledkem celého jednání bylo pouze povolení zřídit
krátký pasířský kurz. Po vzniku československého samostatného státu se konečně podařilo tuto
ideu uskutečnit. V roce 1919 Národní shromáždění žádosti vyhovělo a rozhodlo o založení první
české sklářské školy. Státní odborná sklářskoobchodní škola přivítala své studenty na podzim
roku 1920. Zatímním správcem školy byl jmenován
profesor, sochař a cizelér Antonín Karč, profesor
odborné školy šperkařské v Turnově. Škola se
od svého založení potýkala s mnoha problémy.
Vedle nedostatku odborných pedagogů, základního
vybavení a zařízení, neměla ani svou vlastní
školní budovu a sídlila v pronajatých prostorách
rozptýlených po celém městě.
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MĚSTSKÉ MUZEUM ŽELEZNÝ BROD
Prvním předmětem vybraným k výročí školy je fotografie z roku 1925, na které je zvěčněna výstava
prací studentů a profesorů školy. Fotografie zachycuje nejen práce už vzniklé pod vedením prvního
ředitele školy Aloise Meteláka, ale také prostor v budově dnešní pošty, kde škola prozatímně sídlila.
Na fotografii jsou kromě rytého a broušeného skla vidět i drátkové železnobrodské figurky a váza
vlevo na stole je dodnes součástí muzejní sbírky skla. Uveřejněná fotografie pochází ze souboru více
než čtyř set fotografií, na kterých jsou zdokumentovány jak školní výstavy, tak především jednotlivá
díla, která ve škole vznikla od jejího počátku do konce čtyřicátých let.
Petra Hejralová a David Řeřicha

GALERIE A MUZEUM DETESK
náměstí 3. května 20
Otevřeno denně včetně víkendů a svátků v čase 9–17 hodin.

DALIBOR MATOUŠ – OBRAZY – GRAFIKA – OBJEKTY

Až do 23. února 2020 probíhá v galerii DETESK výstava výběru z díla akademického malíře Dalibora
Matouše (1925–1992). Přesto, že se jedná o předního představitele českého kubismu přebývajícího
převážnou část života v nedalekém Turnově, je jeho dílo v Železném Brodě prezentováno poprvé.

SBÍRKA ŽELEZNOBRODSKÉHO UMĚLECKÉHO SKLA

Muzeu společnosti DETESK se daří permanentně doplňovat svoje
sbírky kvalitními přírůstky. Jedním z posledních je další dílo
z ateliéru prof. Zdeňka Juny. Jedná se o mohutnou vázu z roku
1936. Hlubokým dekorem znázorněný ústřední motiv dívky
s palmovou ratolestí doplňují dobové ornamenty. O dvě další
se rozrostla skupina tavených plastik prof. Jaroslava Černého.
Významným obohacením je také skleněný blok opatřený motivem
astrálního znamení. Rytinu podle návrhu Ladislava Ježka provedl
významný železnobrodský rytec skla Ladislav Rieger.

Váza s hlubokým reliéfem z ateliéru Z. Juny
pochází z roku 1936

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vybíráme z programu kina
Lednový program nabídne opět velmi pestrou směsici filmových lahůdek pro všechny cílové skupiny.
Po delší době se do programu vrací horor, v němž nebude nouze o záhrobní děsy a lekání všeho druhu
(Nenávist), sci-fi vetřeleckého typu (Pod vodou) či oblíbená česká zimní romantická komedie (Špindl 2).
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Zejména na dva snímky chci upozornit konkrétně: již řadu let nebylo možné vidět v kině muzikál.
O to větší jsou nyní jistě očekávání milovníků tohoto žánru od filmového zpracování jednoho
z nejslavnějších muzikálů všech dob – Cats. Toto stěžejní dílo skladatele Andrew Lloyd Webera
(Jesus Christ Superstar, Evita) na filmové plátno převedl oscarový režisér Tom Hooper (Králova řeč,
Bídníci), který se obklopil těmi nejlepšími herci, zpěváky a tanečníky a slibuje nezapomenutelný
divácký zážitek. Distributor filmu tvrdí, že režisér zde svou pověstnou snahu o dokonalost dovedl…
k dokonalosti.
Druhým jistě velmi pozoruhodným snímkem
tohoto měsíce je dokumentární esej Aquarela,
který pojednává o vodě… Kamera v Aquarele
cestuje kolem světa, ze zamrzlé hladiny Bajkalu,
přes ledové hradby Antarktidy, do útrob hurikánu
Irma či mocných venezuelských Andělských
vodopádů. Dech beroucí záběry doprovází bouřlivý
metalový soundtrack zakládajícího člena kapely
Cats
APOCALYPTICA, cellisty Eiccy Toppinena.
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.

Jelikož posledního ledna končím na pozici vedoucího kina, tímto příspěvkem se s vámi loučím.
Děkuji za téměř devět krásných let, které jsem v kině strávil. Bude nač vzpomínat! Přeji kinu všechno
dobré. Kéž vzkvétá a těší své návštěvníky ještě dlouhou řadu let.
David Pešek
Do KC Kina Železný Brod hledáme dva spolupracovníky na pozici – promítač. Své nabídky
a žádost o více informací zasílejte na info@kinobrod.cz
Cestovatelské přednášky v KC Kino začínají vždy v 18 hodin. Pořadatelem je IKS Železný
Brod a vstupné činí 50 Kč.

HIMÁLAJ – TAJEMNÉ PŘÍBĚHY HOR
pondělí 13. ledna

Přednáška Pavly Bičíkové o Nepálu a o putování napříč Himálajem je
sestavena z toho nejlepšího, co cestovatelé zažili na třech výpravách, kdy
s batohem na zádech putovali horami celkem 65 dnů.
Prostřednictvím velkoplošných fotografií, videí a vyprávění se dozvíte,
jak žijí vysokohorské kmeny v pěti rozdílných oblastech Himálaje.
Projdeme přes Horní Dolpo, kde i dnes máte pocit, že se zastavil čas
a navštívíme krále v himálajském království Mustang. Společně zdoláme
Annapurna trek, prozkoumáme odlehlou oblast hřebene Milke Danda
a oblast kolem třetí nejvyšší hory světa – Kanchenjungy. Nezapomeneme
ani na Kathmandu, město s úžasnými památkami a šokujícími kontrasty.
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
VÝCHODNÍ HIMÁLAJ
pondělí 3. února

Velký 22. denní trek východním Himálajem Radky Tkáčikové, od osmitisícovky Kanchenjungy
k Makalu. Největší přechod ve východním Himálaji, vystoupáme do BC Kanchenjunga 5 143 m
a přes himálajská sedla dojdeme až do oblasti Makalu. Trek v turisty minimálně poznamenané oblasti
východního Nepálu prochází subtropickými lesy, vysokohorskými loukami až po skalnaté oblasti
přírodní rezervace Kangchenjunga a NP Makalu. Etnicky rozmanitá oblast je domovem Limbů,
Sherpů, Raiů, Gurungů, Magarů a Tamangů a také vzácného sněžného leoparda a pandy rudé. Vydejte
se s námi za poznáním jedinečné přírody, tibetského buddhismu, kde kláštery, chorteny a modlitební
praporky jsou nedílnou součástí života přátelských obyvatel.

Dále připravujeme
17. 2. Michal Přikryl: Putování divočinou Norska
2. 3. Pavel Chlum a Petr Kvarda:
Jordánsko – království skalních chrámů a Mrtvého moře
16. 3. Tomáš Kůdela: Expediční jachting
6. 4. Michal Přikryl: Divokým Švédskem s dvouměsíčním prckem
20. 4. Way Away: Na Bramboře kolem světa – Nepál

DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ
OLDIES PÁRTY WE ALL
sobota 1. února od 20 hodin

sokolovna Hrubá Horka
Disco s DJ Alešem Mastníkem a DJ Jardou Hořením.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽELEZNÝ BROD
Městská knihovna bude otevřena v nových prostorách na Jiráskově nábřeží
čp. 737 koncem ledna 2020. Přesné datum bude zveřejněno na webu města
a knihovny. Zatím pracujeme na uspořádání a revizi knihovního fondu a snažíme
se novou knihovnu udělat pro vás co nejkrásnější.
Upozorňujeme na nový knihovní řád a změny v poplatcích – posledních
20 let zůstaly roční registrační poplatky nezměněny, takže nyní jsme je navýšili
pro každou kategorii čtenářů o 20 Kč (dospělí 100 Kč, studenti, důchodci aj.
nepracující 60 Kč, děti 40 Kč).
Změny nastanou také v počítání výpůjční lhůty a sankčních poplatcích – nový knihovní systém Koha
má nastavenou výpůjční lhůtu 52 dní, poté má čtenář pět dní na vrácení vypůjčených dokumentů, a když
je nestihne do vypršení lhůty vrátit, počítá se 1 Kč za každý vypůjčený dokument a každý den prodlení.
Výpůjčky si může čtenář sám prodloužit přes své čtenářské konto v našem on-line katalogu nebo požádat

18

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽELEZNÝ BROD
o prodloužení telefonicky či e-mailem. Výpůjčky
lze prodloužit pouze 3× a nelze prodloužit knihy
rezervované jiným čtenářem. Cílem je vnést do
fungování knihovny řád a spravedlivá pravidla,
která napomůžou lepší dostupnosti žádaných
knih pro všechny čtenáře. Po dobu stěhování
budou výpůjčky všem čtenářům prodlouženy a po
otevření knihovny nastane několik týdnů amnestie,
aby čtenářům bylo umožněno vše bez problémů
vrátit a začít v nové knihovně s čistým štítem.
Otvírací doba knihovny zůstane nezměněna: úterý–pátek od 9 do 17.30 hodin.
Děkujeme za pochopení a za toleranci omezení
služeb knihovny v době stěhování. Děkujeme
městu za investici do nové knihovny, firmě Brex
za perfektní realizaci přestavby a všem, kdo se na
práci na nové knihovně podíleli za odvedené úsilí
a jeho výsledky. Uvidíte, že to stálo za to.
Přejeme vám v novém roce hodně štěstí, zdraví
a radosti a doufáme, že k tomu přispěje i vaše
spokojenost s novou knihovnou a jejími službami.
Dana Hudíková a Irena Matoušová

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Plán akcí na leden
6. 1. Úřední den od 14 hodin
8. 1. Schůze výboru od 14 hodin
15. 1. Klub ONKO–DIA od 14 hodin, měření tlaku a hladiny cukru
20. 1. Ruční práce od 14 hodin
22. 1. Šlápoty – navštívíme Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, kde je výstava vánočních
ozdob. Sraz na autobusovém nádraží u sokolovny, odjezd do Jablonce nad Nisou v 13.15 hodin.

Informace o zájezdu do Chorvatska
Ozdravný pobyt se uskuteční ve dnech 7.–16. 9. 2020. Místo pobytu – Makarská riviéra – Baška Voda.
Ubytování v privátních vilách ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením. K dispozici je
kompletně vybavená kuchyňka. Ubytování, polopenze, doprava – členové 7 550 Kč, ostatní 7 850 Kč.
Přednost mají členové spolku. Závazné přihlášky 10. 2. 2020 od 14 hodin v klubovně na Poříčí přijímá
M. Minářová. Telefonické přihlášky jsou zrušeny, každý zájemce se přihlásí osobně a zaplatí zálohu 3 000 Kč
(za manžele stačí jeden z nich). Celé cestovní pojištění včetně storna (36 Kč/den) může zajistit CK. Zájezd
zajišťuje CK Karavan Liberec. Vedoucí zájezdu a případné dotazy M. Minářová.
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
O ozdravném pobytu v lázních Třeboň budeme průběžně informovat. Termín 20.–26. 9. 2020.
Ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu Zlatá hvězda, dvoulůžkové pokoje, plná penze, doprava, cena pro
člena asi 8 000 Kč. Vedoucí zájezdu a informace V. Petružálková.
Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. Sledujte aktuální informace ve vývěsce
na tržnici.
za výbor Marcela Minářová
Kontakty: neslysicizb@post.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233, M. Paldusová:
724 462 219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 724 531 270, M. Flajšmanová:
721 861 515

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
ZŠ Školní Železný Brod
Den otevřených dveří
Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 26. února 2020 od 10 do
17 hodin v naší škole Školní 700. Prohlédnout si budeme moci celou školu, nahlédnout do vyučovacích
hodin a setkat se s personálem školy.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Mgr. Zdeněk Kučera, ředitel školy

Beseda s Tomášem Lomem a Hanou Bergmannovou Klímovou
Naše škola měla tu čest přivítat Tomáše Loma, jednoho z mála žijících Čechoslováků, který sloužil
za druhé světové války v britské RAF, a českou spisovatelku a ilustrátorku Hanu Bergmannovou
Klímovou, dceru Ivana Klímy. Žáci 5.–9. tříd si vyslechli příběh opravdového hrdiny, který jim
s elánem a velmi příjemným humorem vyprávěl kus ze svého dobrodružného života a s ochotou
ukazoval na mapě, kde sloužil a kde se za války pohyboval.
Hned v úvodu nás všechny zaujala slova paní spisovatelky, jeho velmi dobré známé a ochránkyně,
která uváděla, že Tom již ve 14 letech jel z Prahy do Paříže a dále do Londýna bez znalosti
anglického jazyka. Ten si však osvojil za pouhé dva
měsíce, nastoupil na gymnázium a v 16 letech již
odmaturoval. Dále studoval na univerzitě Matfyz.
Když mu bylo pouhých 18 let, sám se dobrovolně
přihlásil do armády (k letectvu) a to se slovy „Beze
mě nemůžete válku vyhrát!“. Tom vyprávěl, že
se nejprve učil střílet z kulometu, pak se dostal
k československé 311. peruti anglického letectva.
Učil se na cvičných letech v období Vánoc roku 1944
a v roce 1945 začal sloužit u pobřežního letectva.
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Na závěr besedy přišla jedna z nejdojemnějších chvil tohoto milého a neskutečně krásného setkání.
Tom ukazuje svoje nejcennější ocenění, odznak polního letce. Má ho připnutý na svém saku a povídá
o něm, až se tají dech. Býval pozlacený, což už dotyky a léty dávno není.
Děkujeme i za možnost koupě knížky paní Hany Bergmannové Klímové Dobrodružství pana
Wellingtona: O klucích, letadlech a letcích RAF. Kniha vznikla za pomoci Toma Loma a díky ní
vzniklo jejich přátelství. Vedení školy velmi děkuje i manželům Chládkovým za zprostředkování
besedy.
Nezkrácenou verzi článku naleznete na webových stránkách www.zs-skolni.cz
Michaela Sáblová

Mikulášské sportovní odpoledne
Dne 28. 11. 2019 jsme v rámci Mikulášského
šestiboje sportovali. Tímto děkujeme paní Janě
Boučkové za skvěle připravený mikulášský
šestiboj, všichni jsme si užili hezké odpoledne
a spokojené tváře dětí byly odměnou za
vydařenou akcí. A co říci závěrem? Vstoupili
jsme do nového roku 2020 a věříme, že nás
sportovní nadšení a radost z pohybu neopustí.
Ba naopak!
Krásný nový rok, hodně zdraví, lásky
a spokojenosti ze školní družinky přejí
Dana Maršinská, Jakub Hlubuček a Renata Kahudová

ZŠ Pelechovská Železný Brod
Vánoční čas v ZŠ Pelechovské
Bylo-nebylo jedno peklo, ale abychom nepředbíhali, začneme pěkně od začátku... Vánoční čas
je plný očekávání, překvapení a setkávání se s blízkými lidmi, přáteli. U nás ve škole tomu není
jinak. Jako každý rok se na tuto dobu těšíme, připravujeme se na vánoční dílničky, vyrábíme věci do
charitativního krámečku, nacvičujeme vystoupení na besídku, pečeme cukroví a hlavně pomáháme.
I letos jsme se zapojili do akce „Krabice od bot“, ve které děti darují dětem. Díky štědrosti našich žáků
jsme udělali radost 51 dětem. Dále jsme se zúčastnili železnobrodských trhů, na kterých jsme prodejem
věcí v charitativním krámečku utržili 15 000 Kč, které jsme rozdělili potřebným. Nemocnému
Tomáškovi Voborníkovi jsme letos poslali krásných 10 000 Kč. Tomáška již podporujeme delší dobu
a jsme rádi, že jsme letos mohli pomoci i malé Michalce s rozštěpem páteře, jejíž léčba je velmi
nákladná, tak i tříletým dvojčatům – Týnce a Radovánkovi, kteří bojují se spinální svalovou atrofií
a peníze od nás jim pomůžou v další léčbě. Posíláme pěkných 5 000 Kč.
Pro kočičky a psy z útulků jsme měli ve škole Strom splněných přání, pod kterým se vršily pytle
s granulemi, konzervy, kapsičky a hračky, které přinášely nejen děti, ale i učitelé. Děkujeme všem,
kteří s námi pomáháte.
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A teď zpátky k tomu peklu. Ve čtvrtek 5. 12. u nás probíhaly vánoční dílničky, kterým předcházelo
vystoupení žáků z nižších ročníků pod vedením jejich paní učitelek. Na dílničkách si všichni přítomní
mohli ozdobit perníčky, vyrobit vánoční dekorace, svítilny, přáníčka a jiné výrobky s vánoční
tematikou. Po celou dobu byla otevřena kavárna s výborným občerstvením, které připravili paní
kuchařky a žáci 7.–8. ročníků. A pak se to stalo. Tam, kde dříve byla keramika, se otevřely dveře
a objevilo se peklo. Pod kotlíkem hořel oheň a nad ním se skláněli dva pekelníci. Na jejich chování
pro jistotu dohlížel Mikuláš s nádherným andělem. Peklo dobrovolně nebo s malým popostrčením
navštěvovaly děti i se svými rodiči. Neobešlo se to bez pár slziček a slibů, ale v pekle si čerti nakonec
nikoho nenechali a děti odcházely s taškou plnou dobrot a ovoce. No a jak se peklo náhle zjevilo, tak
stejně rychle i zmizelo.
Děkujeme všem, kteří jste přišli a prožili s námi tu krásnou předvánoční atmosféru. Děkujeme také
těm, kteří se podíleli na přípravě akcí, sponzorům a podporovatelům naší školy. Pohodové vánoce
a v roce 2020 přejeme pevné zdraví a mnoho dobrých, láskyplných lidí kolem vás.
za ZŠ Pelechovská Milan Hlubuček a Tomáš Hartl, vedení ZŠ a ostatní zaměstnanci

Základní umělecká škola Železný Brod
Srdečně vás zveme na tradiční Žákovské matiné, které se uskuteční v úterý 21. ledna od 17 hodin
v obřadní síni Městského úřadu Železný Brod (budova „A“). Při malém školním koncertu pro
začínající i pro pokročilé žáky v komorním prostředí zprostředkuje rodičům, příbuzným, známým,
kamarádům, ale i veřejnosti co nového se malí umělci naučili a zvládli.
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 Železný Brod
SUPŠS v Železném Brodě v letošním roce oslaví 100. výročí od založení. Kromě
několika připravovaných výstav bude k jubileu školy vydána kniha mapující
historii a současnost školy napříč všemi jejími obory, práce žáků i pedagogů
a pamětní 200 Kč stříbrná mince, kterou emituje Česká národní banka v Praze.
Čeká nás mimořádný rok plný událostí a mnohem častějších setkávání, na která
vás srdečně zveme. Přípravy na jednotlivé akce a nejen přímo k oslavám, jsou v plném proudu.
Jednou z prvních, hned v lednu, je zveřejnění nového loga Městské knihovny, jehož autorkou je též
nedávná absolventka naší školy. Tato soutěž pro žáky proběhla ve spolupráci s MěÚ Žel. Brod již
v roce 2016. V únoru se uskuteční tradiční Maturitní ples v místní sokolovně, Den otevřených dveří
a v březnu bude škola, již poněkolikáté, zastoupena vybranými žákovskými pracemi na prestižním
mezinárodním veletrhu Handwerksmesse v sekci Talente v Mnichově. Březen přivede do Železného
Brodu také celorepublikové výjezdní zasedání Asociace chemických škol České republiky. V dubnu
vás pozveme na zhlédnutí výsledků nových klauzurních prací žáků a v květnu na maturity. Tou dobou
budou žáci na exkurzi v rámci maturitního předmětu Dějiny výtvarné kultury v Itálii a následně na
týdenním malířském pobytu Plenér ve Vysokém nad Jizerou, chemici a technologové na sportovním
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kurzu. Během května probíhají žákovské třítýdenní odborné praxe ve firmách po celé zemi a v našem
regionu. V sobotu 20. června se uskuteční tradiční výroční celoškolní sraz absolventů sklářské
školy s otevřením školy, s výstavami a taneční zábavou. O detailním programu vás budeme aktuálně
informovat na webu školy. Měsíc září přinese vrchol oslav výročí školy v Železném Brodě, neboť
se uskuteční tradiční veletrh Skleněné městečko (12.–13. 9.) a souběžně s ním proběhne letos další
ročník mezinárodního Sympozia uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje. V říjnu zahájíme
výstavu menšího rozsahu v uměleckoprůmyslovém museu v Praze, která bude upoutávkou na velkou
výstavu školy v následujícím roce v Muzeu skla Portheimka v Praze a v návaznosti na knihu o naší
škole k 100. výročí. V libereckém regionu říjen přinese také 2. ročník konání akce Křišťálové údolí,
do které se naše škola znovu aktivně zapojí.
Žádná aktivita by neproběhla bez podpory zřizovatele, Krajského úřadu Liberec, Města Železný Brod
a dalších subjektů, především firem a nadšených lidí, pedagogů, žáků a jejich rodičů, za což děkujeme.
S nástupem od 1. 1. 2020 byl v konkurzním řízení Krajského úřadu Liberec do jejího čela vybrán nový
ředitel, rovněž její absolvent, výtvarník a dlouholetý pedagog.
Mgr. Art. Jan Hásek, ředitel školy

Přijímací řízení s talentovou zkouškou
Ve dnech 7. a 8. ledna 2020 proběhne přijímací řízení do výtvarných oborů školy. Při talentových
zkouškách poměří své schopnosti 28 uchazečů o osm nabízených míst oboru Průmyslový design
a 24 uchazečů o 22 míst oboru Výtvarné zpracování skla a světelných objektů. Narůstající zájem
uchazečů o výtvarné obory nás těší.
V druhé polovině února 2020 předpokládáme vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor Výtvarné
zpracování skla a světelných objektů.

Den otevřených dveří
Srdečně zveme všechny zájemce o studium, aby ve středu 5. února 2020 navštívili školu a seznámili
se podrobně s jejím fungováním. Akce je primárně zaměřená na technické obory (Aplikovaná chemie
a Technologie silikátů – stipendijně podporovaný obor), na které podávají zájemci přihlášky ke studiu
do 1. března 2020. Rádi provedeme i mladší zájemce o studium technických i výtvarných oborů školy.
Pedagogové a studenti budou návštěvníkům sklářské školy k dispozici od 8 do 16 hodin.

Maturitní ples 2020
V sobotu 8. února ve 20 hodin vypukne další z maturitních plesů sklářské školy. Téma „Back to the
Sixties“ účastníky letos přenese do podmanivých rytmů šedesátých let. Prodej lístků bude zahájen
16. ledna 2020 ve školní prodejně. Více informací naleznete na plakátech či www.supss.cz.
RNDr. Martin Smola, statutární zástupce ředitele

Autorkou PF je Zdenka Hušková, autorkou
skleněných figurek Šárka Gottlandová
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Svč mozaika železný brod
Lednové akce
2. 1.
3. 1.
11. 1.

Výlet na Krásnou
Výlet do Vysokého nad Jizerou
Patchwork pro dospělé

24. 1.
31. 1.
31. 1.

Zimní spaní v Mozaice
Pololetní lyžování v Zásadě
Zimní výlet do Českého ráje

Ohlédnutí za zimními akcemi SVČ Mozaika
Při dílničkách na vánočních trzích na Bělišti
měly děti možnost namalovat si nebo
potisknout plátěné pytlíčky, do kterých jim
vedoucí uschovaly překvapení. Větší děti si
zkusily umotat různě složité vánoční ozdoby
z drátků a korálků.
Dne 6. 12. jsme se sešli v Mozaice na
Vánočním spaní. Děti hned na začátku akce
vyrobily ve výtvarné dílně vánoční přání pro
své kamarády. Potom se všechny pustily do
přípravy Štědrovečerní večeře. Jedna skupina dětí připravovala bramborový salát, druhá klobásové
řízečky a třetí slavnostně vyzdobila jídelní stůl a připravila nepečené cukroví. K večeři si pak děti
servírovaly vlastnoručně uvařené slavnostní menu. Po večeři jsme všichni vyrazili na výlet autobusem
k Jirkovské borovici a „po svých“ zpět do Brodu. Trochu nás všechny zklamalo, že jsme neměli
možnost vidět v Jirkově osvětlenou vánoční salaš. Snad příště. Do Mozaiky jsme dorazili asi v devět
hodin a hned jsme odlévali voskové „olovo“ a věštili. O tom, co může každý očekávat v novém roce
2020, se vedly dlouhé diskuze. Právě proto se dětem ráno nechtělo z pelíšků. Nalákal je až dárek pod
stromečkem. Spaní se vydařilo a tak se těšíme na další povedenou akci.
Jitka Šírková, ředitelka SVČ Mozaika
Podrobné informace: SVČ Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod, mob.: 778 494 827,
web: www.mozaikazb.cz, e-mail: ddm.zb@seznam.cz.

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

Herničky
Od 6. 1. začínají opět naše pravidelné herničky, a to každý všední den od 9 do 12 hodin.
V sobotu 18. 1. od 9 hodin bude Víkendová hernička. Sobotní herničky budou pravidelně 1×/měsíc
po celou zimu.
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Maminky podnikatelky
– kurz se uskuteční s lektorkou Lenkou Pilekovou vždy od 16.30 hodin
8. 1. téma „Cenotvorba“
15. 1. téma „Zákazník a cesta k němu“
22. 1. téma „Marketing a brandbuilding“
29. 1. téma „Marketing na sociálních sítích“

Program akcí na měsíc leden
7. 1. od 16 hodin Komunitní chov slepic a kompostéry na sídlišti – lektor: Zázemí Turnov –
účelné využívání zbytků potravin z domácnosti, šetrné zemědělství, chov slepic společně s dalšími
rodinami...
10. 1. od 16 hodin Rolfing – lektor: Jitka Kloutvorová – metoda, která kombinuje manuální práci
s tělem a pohybovou výukou s cílem vyvážit strukturu lidského těla v gravitačním poli manipulací
s pojivovou tkání, vstup: 50 Kč
14. 1. od 16 hodin Vše co jste (NE)chtěli vědet o (NE)očkování – lektor: Alena Chládková
z organizace Rozalio – zajímavé informace o očkování, vstup: 30 Kč
17. 1. od 16 hodin Workshop o čokoládě – lektor: Lílá, staropacká čokoládovna, vstup: 60 Kč vč.
ochutnávky
21. 1. od 16 hodin Klub s dětskou zdravotní sestrou
24. 1. od 16 hodin Tvoření pro dospělé – výtvarné a kreativní tvoření, vstup: 30 Kč, materiál 10 Kč
28. 1. od 16.30 hodin Spánek malých dětí – lektor: Veronika Udeaja, laktační poradkyně a dula –
informace z mezinárodního sympozia Dětský spánek očima antropologů, vstup: 50 Kč
V únoru se můžete těšit na přednášku „Krkavčí matka“ s Veronikou Hurdovou (26. 2. od 17 hodin
v nové knihovně), dále na tradiční Masopust (23. 2.), tvoření masek nebo čajový rituál...

Pro rok 2020 připravujeme tyto tradiční akce, jejichž data si již nyní
můžete zapsat do svých kalendářů
23. 8. Tatínkův festival
7. 3. Karneval s andílkem
12. 9. Strašidelná stezka s hvězdami
5. 4. Závody kočárků
19. 9. Jabkobranní
18. 4. Orient show
4. 10. Benefiční koncert
26. 4. Bejvávalo aneb den země
25. 10. Andílek slaví
16. 5. Pohádková cesta s andílkem
29. 11. Mikulášská besídka
20. 6. Festiválek
červenec – srpen – letní pohádkové herničky 31. 12. Silvestr naruby
Připomínáme, že máme stále v prodeji náš Andělský benefiční kalendář. Jeho zakoupením za 222 Kč
pomůžete malému Ríšovi. Děkujeme.
za RC Andílek Helena Simmová
Více informací o akcích a přihlášení na jednotlivé kurzy na www.centrum-andilek.cz,
info@centrum-andilek.cz, h.simmova@centrum-andilek.cz, 774 608 874 (SMS nebo volejte
mezi 9–12 hodinou). Pro zaplacení záloh č. účtu: 4309467379/0800 (Česká spořitelna, a. s.).
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	Skautské středisko údolí železný brod
Nejprve dovolte malé ohlédnutí za naší činností ve vánočním
čase… Vánoční atmosféru jsme nastavili s předstihem při
schůzkách už v půli listopadu, kdy jsme s dětmi tvořili
drobné výrobky, pekli a slepovali cukroví a sušili křížaly.
Všechny dobroty a výtvory jsme nabízeli spolu s čajem na
zahřátí ve stánku na vánočních trzích na náměstí.
Schůzka Ledňáčků ve čtvrtek 5. 12., kdy po zemi chodili
čerti, andělé a Mikuláši, se na přání rodičů odehrála v přítmí
svíček, i k nám do klubovny zavítal Mikuláš s andělem.
Čerti dělali rámus na chodbě a tloukli na okna, ale dovnitř je Mýval nepustil! Mikuláš četl z kouzelné
knihy dětských úspěchů i „hříchů“ a anděl nadělil každému balíček s dobrotami.
V půli prosince uspořádaly všechny oddíly vánoční besídky, abychom se společně sešli, zazpívali
koledy, zahráli si hry a nadělili malé drobnosti pod stromeček. Pěší skauti se potkali v klubovně
v Železném Brodě a modrý oddíl uspořádal svou besídku spojenou s malou narozeninovou oslavou
(fungujeme už 1 rok) na Malé Skále na hotelu Kavka u našeho sponzora – paní Hráčkové. Jako
tradičně i letos naši skauti a skautky rozdávali Betlémské světlo, aby s ním lidé rozsvítili svůj domov
a svá srdce.
Se závěrem roku někteří z našich vedoucích úspěšně složili čekatelské zkoušky (jakýsi první stupeň
kvalifikace umožňující vést oddíl nebo středisko) a bratr Juni – Ondřej Tomeš navíc i důležitý
a náročný kurz první pomoci „Zdravotník zotavovacích akcí“. Srdečně blahopřejeme!
Po novém roce nás opět čekají pravidelné schůzky, víkendové akce a střediskové rady. Ledňáčci
pojedou v polovině ledna do matičky Prahy. Spaní je domluveno v klubovně u dejvických skautů,
navštívit chceme hrob zakladatele skautingu A. B. Svojsíka na Vyšehradě, historické centrum Prahy
a letiště Václava Havla. S těmi malými to bude asi veliké dobrodružství. Oddíl skautů a skautek
plánuje tajnou severskou expedici a zimní závod skautských hlídek „Chilkoot“.
Mimo práce s dětmi nás dospělé čekají úřední věci jako je registrace členů pro rok 2020, tj. vyplňování
přihlášek od nových členů, zadávání údajů na webové stránky junáckého ústředí, vybírání a odesílání
členských příspěvků. Dále pak vyúčtování dotací a sepsání výroční zprávy o činnosti jednotlivých
oddílů a celého střediska Údolí.
Čas uteče a my se budeme chystat na letní tábory… Ať jsme všichni na naši činnost zdraví a plní
nápadů!
za středisko Hanka Kleinová – Bronťa

Zo čzs železný brod
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Železném Brodě srdečně zve na tradiční
Zahrádkářský ples, který se uskuteční v sobotu 1. 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 bude možné cca od poloviny ledna zakoupit v předprodeji
v TIC Železný Brod.
Mgr. Ivan Mališ, předseda ZO ČZS
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Kamenický klub mládeže horská kamenice
Poděkování
Touto cestou poděkujeme všem účastníkům našich akcí konaných v roce 2019 – Kamenický ples,
Úklid okolí Horské Kamenice, výroba čarodějnice na akci pálení čarodějnice, velikonoční dílničky,
zdobení velikonočního stromu, Pohádková cesta, Oslava dětského dne, Speed badmintonový
turnaj, návštěva Sedmihorek a bowling klubu, zdobení stromu na Skleněné městečko, vánoční
dílničky, příprava a rozsvěcení vánočního stromu v Horské Kamenici, oslava Silvestra a organizace
Novoročního ohňostroje.
Tyto akce bychom nemohli realizovat bez akčnosti našich členů, bez pomoci občanů Horské Kamenice
s organizací a bez podpory Městského úřadu Železný Brod. Děkujeme všem a přejeme vám v novém
roce 2020 hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů,
za KKM Míša, Hanka a Jarka
Srdečně zveme v sobotu 15. února od 20 hodin do sokolovny na Hrubé Horce na Kamenický ples.
K tanci a poslechu zahraje kapela Druhá míza.
J. Koňáková

sport
Sportovat se bude v Železnobrodské sokolovně
4. 1. Nohejbalový turnaj trojic (Koberovská sportovní)
18.–19. 1. Divize muži „A“ – florbalové zápasy (T. J. Sokol Koberovy)
1., 15. a 22. 2. Krajský přebor volejbalu žen (TJ Sokol Železný Brod, oddíl volejbalu)
7. 3. Hospoda cup – turnaj v sálové kopané
Více informací a aktuální přehled turnajů na www.zeleznybrod.cz/sportovnicentrum.cz.

TEREZA BURKOŇOVÁ se stala mistryní světa v USA
Na jaře 2019 se Tereza zúčastnila
republikových závodů v bench pressu , které
vyhrála a také vytvořila národní rekord.
Tímto se nominovala na mistrovství světa
do USA do Chicaga. V říjnu odletěla hájit
naše barvy do USA, kde zvítězila a stala
se mistryní světa. Do další sezóny, přejeme
hlavně mnoho energie a zdraví.
Martin Bukroň
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sport
T. J. Sokol Těpeře
Srdečně vás zveme v sobotu 1. února do těpeřské sokolovny na dvě kulturní akce. Ve 14 hodin začne
Dětský karneval s DJ Brožkem a připravena bude spousta her a soutěží. Od 20 hodin bude parket
patřit dospělým. Zatančit si za doprovodu hudební skupiny Rytma mohou na 14. Sportovním plese.
za T. J. Sokol Těpeře Tomáš Vosáhlo

ostatní
Vítání občánků
V úterý dne 10. prosince se rodiče s dětmi dostavili k slavnostnímu vítání dětí do života a k podepsání
se do pamětní knihy zdejšího městského úřadu. Tímto vítáme mezi námi naše nové občánky a přejeme
jim hodně zdraví a štěstí v životě. Rodičům přejeme hodně sil, aby své ratolesti vychovali ve slušné
a zodpovědné občany našeho města.
Přivítáni byli:
p. Kabelka a p. Šimůnková se synem Kevinem
manželé Vlachovských s dcerou Emílií
p. Votrubec a sl. Vondráčková s dcerou Eliškou
manželé Michlerovi s dcerou Eliškou
p. Jína a sl. Motlíková s dcerou Amátou
manželé Sujovi se synem Matějem
p. Hajlek a sl. Koláříková se synem Lukášem
manželé Neubauerovi se synem Štěpánem
manželé Tomáškovi s dcerou Eliškou
Amátka s rodiči

Vzpomínka
Koncem měsíce listopadu 2019 nás opustil Ing. Jaroslav Kalfus. V roce 2013 nás s kolegyněmi z TIC
Železný Brod doučoval v anglickém jazyce a po celý rok 2014 psal pro Železnobrodský zpravodaj
- „Lekce angličtiny“. Jelikož s námi spolupracoval i na pořádání zájezdů do kina Jitřenka Semily na
přímé přenosy Met opery a byl průkopníkem tohoto projektu, je pro nás jeho odchod citelnou ztrátou.
Začátkem prosince nás také opustil dlouholetý zvoník Vladimír Hlubůček. I díky jeho veliké ochotě
jsme mohli turistům během letních prázdnin nabídnout možnost prohlédnout si interiér zvonice
a vyzkoušet si zvonění. I jeho odchod nás proto velice zasáhl.
Alena Matějková
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hádanka
Sněhová nadílka byla posledním slovním spojením, které jste měly
ukryté v textu prosincového zpravodaje. Správných odpovědí
přišlo pouze šest a vstupenky na Městský sklářský ples (18. 1.)
získávají: Miloslava Kaplanová, Kurfiřtová Lucie a Wanda Feigová.
Gratulujeme.
V letošním roce 2020 budou hádanky zaměřeny na slavné a významné
osobnosti našeho města. Dle fotografie a pár indicií budete muset
uhádnout, o koho se jedná. Vždycky nebudou hádanky tak jednoduché
jako tato lednová.
Jméno dotyčné osoby nám posílejte nejpozději do 10. 1. 2020 (e-mail:
info@zelbrod.cz). Hrajeme o vstupenky na Železnobrodské divadlení
hry.

Sklářský výtvarník, pedagog a ředitel sklářské školy v letech 1990-99

inzerce
Podmínky inzerce v Železnobrodském zpravodaji
– platnost od 1. 6. 2018
•
•
•

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

barevná obálka

uvnitř

vnitřní str.

62 × 44 mm (1/8 str.)

500 Kč

800 Kč

62 × 90 mm (1/4 str.)

800 Kč

1 200 Kč

128 × 90 mm (1/2 str.)

1 300 Kč

1 900 Kč

128 × 183 mm (1 str.)

2 200 Kč

3 000 Kč

Inzerce plošná

Německý jazyk

pro začátečníky, pokročilé a doučování
mob.: 723 988 961 – p. Karszová
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inzerce

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Jsou biokrby bezpečné?
V posledních letech se na trhu rozšířila nabídka moderní bytové dekorace - krbů na biopalivo
(„biokrbů“). Jejich většímu prodeji a užívání zprvu bránila vyšší cena, ale toto již dnes neplatí.
Biokrby vyráběné různými výrobci jsou dodávány i mnoha internetovými obchody, kdy jde často
o dovoz ze zahraničí.
Hlavními výhodami biokrbů jsou možnost instalace do míst, kde nelze instalovat tradiční krb,
kde není kouřovod a jejich finančně nenáročný provoz. Biokrby jsou vhodné pro interiéry, terasy
i venkovní prostory. Mohou být umístěny jako dekorace na stole, je možné je zavěsit na stěnu,
vestavět nebo nechat volně stojící v prostoru. Neznečišťují místnosti kouřem a sazemi. Reklamy
uvádějí jednoduchou instalaci a dále pak již bezpečný a bezproblémový provoz. Jenže je vše tak
bezproblémové a bezpečné, jak to vypadá na první pohled? Praxe ukazuje, že tento typ krbu lze
většinou bezpečně provozovat za předpokladu, že uživatel dodrží návod k použití. Kromě nutnosti větrat prostory kde jsou biokrby užívány, vzhledem ke spotřebě vzdušného kyslíku a vývoji
oxidu uhličitého, se uživatel může setkat také s nebezpečím vzniku požáru, který může zničit
nejen majetek, ale i ohrozit lidské životy.
Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu:
• Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.
• Vyžadujte od prodejce podrobný návod k použití v českém jazyce.
• Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od hořlavých látek po stranách a především nad
biokrbem.
• Nikdy nedolívejte biopalivo, pokud v krbu stále hoří, hrozí riziko vzniku požáru.
• Biopalivo doplňujte do zhašeného a vychladlého biokrbu (minimálně po 15 minutách od
uhašení), aby nedošlo k popálení.
• Používejte pouze originální palivo pro biokrby – bioethanol (kapalina, gel) určené pro spalování v biokrbech. Kvalitní bioethanol pro biokrby obsahuje cca 96% ethanolu.
• Obal obsahující nebezpečnou směs (palivo pro biokrby) musí být opatřen informacemi v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly.
Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není certifikace této „dekorace“ povinná. Nejsou tak dány konstrukční standardy (normy), které by měly stanovit bezpečnostní minima. Jen někteří renomovaní
zahraniční výrobci mají krby certifikovány (v rámci ČR byla zjištěna jediná společnost provádějící certifikaci TÜV SÜD Group). Dále pak byl u některých krbů renomovaných výrobců uváděn
odkaz na certifikaci v zahraničí (např.: Švédsko, certifikační organizace SITAC).
Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že provoz biokrbu skrývá
reálná nebezpečí ohrožení materiálních hodnot a zdraví jejich uživatelů. Scházející legislativa pro
tyto krby umožňuje prodej a provozování
zařízení, které nemají bezpečnostní prvky a nejsou dány standardy pro specifikování rizik uváděných v návodech.
Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban, oddělení prevence HZS Libereckého kraje
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Město Železný Brod – kontaktník
podatelna
483 333 911
podatelna@zelbrod.cz
budova radnice A (náměstí 3. května čp. 1)
Vedení města – 1. patro
Mgr.
483 333 940 602 648 193 starosta@zelbrod.cz
starosta
František Lufinka
Mgr. Ivan Mališ
483 333 920 725 435 921 mistostarosta@zelbrod.cz
místostarosta
Mgr. Josef Haas
483 333 921 724 810 288 j.haas@zelbrod.cz
tajemník
GDPR,
Mgr. Tereza Červenková
483 333 941 777 515 582 sekretariat@zelbrod.cz
sekretariát
Finanční odbor – 2. patro
Věra Sochorová
483 333 922
vedoucí
v.sochorova@zelbrod.cz
Bc. Jana Nagyová
účtárna – výdaje 483 333 965
j.nagyova@zelbrod.cz
Iva Ševčíková
účtárna – příjmy 483 333 946
i.sevcikova@zelbrod.cz
Petra Hermanová
mzdy, zápis psů 483 333 947
p.hermanova@zelbrod.cz
Jitka Ležáková
483 333 983
mzdy – školy
j.lezakova@zelbrod.cz
Lenka Hazdrová
483 333 950
školství
l.hazdrova@zelbrod.cz
Pokladna – přízemí (vlevo)
Iveta Jehličková Iveta pokladna, odpady 483 333 955
i.jehlickova@zelbrod.cz
pohledávky,
Marcela Štrynclová
483 333 956
m.strynclova@zelbrod.cz
majetek
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje – 2. patro
Mgr. Martin Řehák
vedoucí, dotace 483 333 977 777 718 905 m.rehak@zelbrod.cz
Ludmila
veřejné zakázky 483 333 988
l.neugebauerova@zelbrod.cz
Neugebauerová
Milan Bakeš
483 333 964 724 973 549 m.bakes@zelbrod.cz
investice
Petr Kadlec
483 333 976 607 614 586 p.kadlec@zelbrod.cz
investice
územní
Ing. Dana Makovská
483 333 966
d.makovska@zelbrod.cz
plánování
Bc. Markéta Marková
m.markova@zelbrod.cz
Živnostenský úřad – 2. patro
Monika Králová
483 333 929
vedoucí
m.kralova@zelbrod.cz
registrace,
Květa Rulcová
483 333 927
k.rulcova@zelbrod.cz
kontrola
Odbor vnitřních věcí
přestupky, volby,
Kateřina Veličková
483 333 953
k.velickova@zelbrod.cz
stížnosti
Ludmila Fidlerová
483 333 911
podatelna
podatelna@zelbrod.cz
Bc. Jakub Stejskal
483 333 949 602 144 028 j.stejskal@zelbrod.cz
krizové řízení
Jaroslava Dufek
483 333 957 724 229 884 j.dufek@zelbrod.cz
správce IT
Informační a kulturní středisko – organizační složka – přízemí (vpravo)
vedoucí, divadlo,
Alena Matějková
483 333 925 728 256 175 kultura@zelbrod.cz
zpravodaj
Lucie Chvalinová
602 716 133 galerie@zelbrod.cz
galerie
Veronika Vebrová
483 333 948 773 131 701 v.vebrova@zelbrod.cz
propagace
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
483 333 933 602 646 188 p.hrinik@zelbrod.cz
velitel

31

inzerce
Město Železný Brod – kontaktník
podatelna
483 333 911
budova radnice B (náměstí 3. května čp. 18 - žlutá budova)
Odbor vnitřních věcí – přízemí
vedoucí,
Věra Brunclíková
483 333 963 773 769 574
bytová agenda
matrika, vidimace,
Jolana Novotná
483 333 926
legalizace
občanské
Ivana Ouhrabková
483 333 960
průkazy
Jitka Jehličková
cestovní doklady 483 333 961
evidence
Monika Vohnoutová
483 333 962
obyvatel
Marie Patřičná
úklidový servis
Odbor životního prostředí – 1. patro
vedoucí, ovzduší,
Miloš Pala
483 333 924 728 005 195
odpady
Mgr. Martin Hoření
vodoprávní úřad 483 333 984 723 518 492
Bc. Vítezslav Prchal
půda, rostliny
lesy, myslivost,
Ing. Lukáš Staněk
483 333 986
ryby, kácení
Dana Picková
památková péče 483 333 981
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje – 1. patro
nemovitosti
Iveta Polejová
483 333 944
města
Stavební úřad – 1. patro
Iva Bryknarová
483 333 923
vedoucí
Jaroslav Fetter
483 333 943
referent
Jaroslava Paldus
referent
Roman Lhota
483 333 942
referent
Šárka Nejedlová
483 333 945
referent
Odbor dopravy – přízemí
vedoucí,
483 333 971 604 751 966
Mgr. Jiří Horušický
zkušební
komisař, BESIP
Radka Hušková
přestupky BESIP 483 333 970
pozemní
Miroslav Radostný
483 333 972 728 901 282
komunikace
Jitka Veselá
483 333 973
registr řidičů
Jaroslava Radochová registr vozidel
483 333 974
Jana Fialová
483 333 975
registr vozidel
Odbor sociálních věcí – 1. patro
vedoucí, prevence
Bc. Eva Sasková
483 333 928 728 856 901
kriminality
sociální
Bc. Šárka Jirošová
483 333 968 773 787 849
poradenství, DPS
sociálně-právní
Mgr. Markéta Halamová
483 333 979 728 017 126
ochrana dětí
sociálně-právní
Bc. Marcela Jarešová
483 333 954 777 718 903
ochrana dětí
kurátor pro děti
Bc. Jaroslav Čermák
483 333 969 773 769 576
a mládež
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podatelna@zelbrod.cz

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

m.pala@zelbrod.cz
m.horeni@zelbrod.cz
v.prchal@zelbrod.cz
l.stanek@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
j.horusicky@zelbrod.cz
r.huskova@zelbrod.cz
m.radostny@zelbrod.cz
j.vesela@zelbrod.cz
j.radochova@zelbrod.cz
j.fialova@zelbrod.cz
e.saskova@zelbrod.cz
s.jirosova@zelbrod.cz
m.halamova@zelbrod.cz
m.jaresova@zelbrod.cz
j.cermak@zelbrod.cz

Pedikúra
Lucie Zajícová

Péče o vaše nohy v pohodlí domova
Relaxační koupel
Celková pedikúra nohou
Masáž

608 034 648

