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úvodní slovo

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, 
 je před námi poslední měsíc letošního roku. V minulých letech byl především ve 
znamení různých příprav na konec prosince, na vánoční svátky. Těšili se všichni, 
od nejmladších až po seniory. Letos nikdo neví, v jaké podobě proběhne chystání 
se na Vánoce, jak budou samotné svátky vypadat.
 Neznamená to ale, že bychom měli propadat nějakému pesimismu. Že bychom 
se snad neměli na samotné Vánoce ani těšit. Bylo by to to nejhorší, co bychom 
mohli udělat. Bezesporu budou Vánoce chudší o nějaké ty dárky, možná nebude 
tolik hojnosti na vánočních stolech. Ale to není podstatné, hlavní je, si užít sváteční 
atmosféru v kruhu blízkých nebo přátel. A že povzbuzení potřebujeme bez rozdílu 
všichni, o tom není pochyb.
 Možná se, vzhledem k dostatku času, více vrátíme k některým vánočním 
tradicím. Jiné tradice ovšem třeba budeme muset oželet. Situace se mění každým 
dnem, takže nevíme, jestli půjdeme například na půlnoční mši, jestli a za jakých 
podmínek se budou konat vánoční trhy, jak to bude s návštěvami. Nicméně se 
Město Železný Brod bude snažit udržet a podpořit vánoční atmosféru pro své 
občany. Připomeňme jen, že na náměstí bude stát tradiční vánoční strom s jeho 
zajímavými ozdobami, že Technické služby města Železný Brod zajistí výzdobu 
ulic. Připočteme-li k tomu vaši tradiční aktivitu, to znamená často velmi nápaditou 
výzdobu vašich bytů a domů, případně jejich okolí, pak nemáme strach, že by 
nějaká koronavirová krize zhatila vánoční atmosféru ve městě.
 V souvislosti s vánoční atmosférou nám dovolte jedno připomenutí. Na začátku 
prosince se z popudu OSN slaví Mezinárodní den dobrovolníků. Letos více než kdy 
jindy vyniká nezištná dobrovolnická práce. Takové lidi máme i v našem městě, kteří 
pomáhají na různých úrovních a v různých oborech lidské činnosti. Určitě některé 
znáte ze svého okolí. Chtěli bychom jim poděkovat za jejich práci a ubezpečit je, že 
si jejich pomoci velmi vážíme.
 Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, dovolte nám oběma, abychom vám 
popřáli pěkné a klidné vánoční svátky. Přejeme vám také, abyste si během nich 
odpočinuli a nabrali sil po celém letošním vypětí. Určitě je budeme potřebovat 
i pro další dny a týdny. A především, byť budou Vánoce letos trochu jiné, udržte 
pro sebe i pro ostatní obyvatele města hezkou vánoční atmosféru a především 
optimismus. Za to vám už teď patří velký dík.

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

Usnesení Rady města Železný brod z 33. zasedání 
konaného dne 12. 10. 2020 

Rada města Železný Brod po projednání
 schvaluje program 33. schůze Rady města Železný Brod v doplněném znění 
 bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 32. schůze Rady města Železný Brod 
 souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 6/2020/RM
 schvaluje jmenování likvidační komise pro období 10/2020-09/2021, schvaluje 
jmenování komisí pro zajištění inventarizace za rok 2020 a schvaluje plán inventur 
za rok 2020
 schvaluje uzavření servisní smlouvy právního informačního systému CODEXIS® 
GREEN od ATLAS consulting spol. s r. o., IČO 46578706 za cenu 20 000 Kč bez DPH
 schvaluje poskytnutí odměny za úspěšné plnění pracovních úkolů v roce 2019: 
jednateli Tepla města Železný Brod, s. r. o. panu J. Tichánkovi, řediteli Bytového 
podniku města Železného Brodu panu M. Havlíkovi, jednateli TS města Železný 
Brod panu I. Havlíčkovi a paní ředitelce Městského muzea Mgr. Petře Hejralové  
 ukládá MŠ Slunečná odvod finančních prostředků z Fondu investic ve výši  
111 500 Kč do rozpočtu zřizovatele
 souhlasí s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu SVČ Mozaika 
Železný Brod na pořízení nové dlažby na chodbách a na WC v přízemí budovy a na 
nákup kuchyňské linky 
 schvaluje dohodu o ukončení Memoranda o společném postupu ve věci 
rekonstrukce a užívání objektu Domova mládeže, Těpeřská 581, Železný Brod 
uzavřeného mezi SUPŠ sklářskou Železný Brod, Libereckým krajem, Městem 
Železný Brod a ZUŠ Železný Brod uzavřeného dne 16. 5. 2017 ve znění Dodatku  
č. 1 ze dne 16. 8. 2017 
 schvaluje uzavření Smlouvy na poskytování služeb KIVS – CMS č. SML/065/2020 
s poskytovatelem společností ha-vel internet s. r. o., IČO 25354973, cena za  
36 měsíců 120 000 Kč bez DPH 
 schvaluje výsledky zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Dodávka 
elektrické energie pro město Železný Brod“ a schvaluje uzavření smlouvy se spol. 
Amper Market, a. s., IČO 24128376, nabídková cena podle výsledných aukčních 
hodnot je 3 403 380 Kč
 schvaluje nákup čtyř digitálních profesionálních radiostanic Motorola DP4400 
pro JSDHO Železný Brod od firmy CETTRA, spol. s r. o., IČO 25424416, za cenu  
s DPH 59 253 Kč 
 souhlasí s vyřazením nabídky Autocentrum Jičín, s. r. o., IČO 01596501 za 
nabídkovou cenu 11 481,51 Kč vč. DPH a souhlasí se zrušením výběrového řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Operativní leasing – osobní 
automobil OSV“ 
 schvaluje výsledky zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce 
„Zateplení radnice v Železném Brodě“ a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem 
HB INPOL, s. r. o., IČO 63148218, za nabídkovou cenu 10 085 656,84 Kč bez DPH 
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RadnICE InFoRMUJE

 schvaluje Příkazní smlouvu pro inženýrskou činnost ve výstavbě na technický 
dozor investora s firmou CEREBYD, spol. s r. o. IČO 28769813, na akci „Zateplení 
radnice – budova A st. p. 1 v k. ú. Železný Brod“ na částku 186 450 Kč bez DPH
 schvaluje uzavření smlouvy se společností FS Vision, s. r. o., IČO 22792902 na 
zhotovení projektové dokumentace objektu na hasičském cvičišti v Železném 
Brodě za cenu 98 000 Kč bez DPH 
 souhlasí s uzavřením Smlouvy o umístění a provozu bankomatu KB a. s. v objektu 
čp. 879 v ul. Štefánikova, Železný Brod 
 souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci Oprava povrchu komunikace v ul. 
Na Valše se spol. TS města Železný Brod, s. r. o., IČO 27260887 za cenu 443 000 Kč 
bez DPH 
 schvaluje slevu na nájemném ve výši 13 128 Kč dle nájemní sml. uzavřené dne  
25. 9. 2017 s P. Janíkem na pronájem prostor občanského vybavení v ul. Masarykova 
500 v Železném Brodě sloužících k podnikání z důvodu prováděných rekonstrukcí
 souhlasí se zveřejněním záměrů pronájmů nebytových prostor v objektech v Žel. 
Brodě: čp. 879 ul. Štefánikova a čp. 712 ul. Jiráskovo nábřeží 
 schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v čp. 136 Bzí o vel. 155,42 m2 za 
účelem provozování prodejny potravin a smíšeného zboží panu Nguyen Thi Ngoc, 
IČO 28413857 za cenu 1 500 Kč/měsíc – osvobozeno od DPH a schvaluje uzavření 
nájemní smlouvy 
 schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemku pč. 1640 v k. ú.  
Hr. Horka ve smyslu: právo zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské 
zařízení a právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 
zařízení a schvaluje uzavření sml. mezi městem Železný Brod a GasNet, s. r. o., 
IČO 27295567, která je zastoupena firmou GridServices, s. r. o., IČO 27935311 
 schvaluje záměr pronájmu části pozemku pč. 2218 v k. ú. Žel. Brod za účelem 
postavení plechové garáže pro jeden osobní automobil 
 souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu v Žel. Brodě na adresy: Vaněčkova 431 
a Jiráskovo nábřeží 717 b
 bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu č. 61, Vaněčkova 431, Železný 
Brod, nájem skončí v souladu s § 2279 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
nejpozději dnem uplynutí dvou let od okamžiku přechodu nájmu 
 bere na vědomí zprávu z jednání bytové komise dne 25. 9. 2020 
 schvaluje přidělení bytů v Žel. Brodě: 1) č. 17 o vel. 1+1, Jiráskovo nábřeží 712, 
nájemné 61 Kč/m2, 2) č. 27 o vel. 1+1, Jiráskovo nábřeží 715, nájemné 105 Kč/m2, 
3) č. 3 o vel. 1+ 2, Příčná 312, nájemné 85 Kč/m2, 4) č. 4 o vel. 2+1, Vaněčkova 407, 
nájemné 103 Kč/m2, 5) č. 12 o vel. 3+1, Na Vápence 768, nájemné 114 Kč/m2, 6) č. 46 
o vel. 3+1, Na Vápence 757, nájemné 80 Kč/m2 
 souhlasí se změnou bydliště z ul. Stavbařů čp. 392/1 do čp. 728/301 v ul. Stavbařů 
v Železném Brodě 
 souhlasí se zveřejněním záměru k pronájmu prostor k podnikání v ul. Příčná 
350, Železný Brod 
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 souhlasí s uzavřením Smlouvy o postoupení smlouvy o dílo na Zateplení fasády 
čp. 570 a 571 na Obránců míru v Železném Brodě 

Usnesení Rady města Železný brod z 34. zasedání 
konaného dne 26. 10. 2020 
Rada města Železný Brod po projednání
 schvaluje program 34. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění 
 bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 33. schůze Rady města Železný Brod 
 souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 7/2020/RM 
 schvaluje upřesnění použití finančních prostředků SZdP Železnobrodska v rámci 
schválené veřejnoprávní smlouvy KS/25/2020 
 schvaluje uzavření Sml. o poskytnutí dotace z rozpočtu LB kraje na podporu 
humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV – 2 č. OLP/3642/2020 v celkové 
výši max. 23 146 Kč na jeden měsíc a schvaluje uzavření Smlouvy na zajištění 
služeb (zajištění humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV-2) s Oblastním 
spolkem ČČK v Jablonci nad Nisou, IČO 00426083 
 jmenuje v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) členem Komise pro vzhled města paní Danielu Lufinkovou
 schvaluje poskytnutí dotace ve výši 49 899 Kč Ochranovskému sboru při ČCE  
v Železném Brodě na „Úpravu vytápění budovy kaple Jednoty bratrské“ a schvaluje 
uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
 schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na dobu určitou s platností do  
31. 12. 2022 mezi Městem Železný Brod a Městysem Zásada o výkonu přenesené 
působnosti na úseku agendy rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, 
cena za každé započaté řízení je stanovena na 1 000 Kč 
 bere na vědomí přerušení provozu MŠ Na Vápence, MŠ Slunečná a MŠ Stavbařů 
v době vánočních svátků od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 včetně 
 schvaluje převod finančních prostředků ZUŠ Železný Brod, IČO 75125412 ve výši 
20 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic a následné čerpání fondu investic ve 
výši 149 000 Kč na nákup interaktivní tabule pro výuku HN a ostatních hudebních 
předmětů 
 souhlasí s přijetím věcného daru – ochranné nanomasky ve výši 41 291,25 Kč od 
LB kraje pro ZŠ Školní 
 souhlasí s uzavřením smlouvy na manažerské řízení projektu pro vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Zateplení objektu TS ve městě Železný 
Brod“ se spol. TENDRA spol. s r. o., IČO 01820265 za cenu 25 000 Kč bez DPH  
a souhlasí s u zavřením smlouvy se spol. TENDRA spol. s r. o. na administraci 
tohoto projektu za cenu 69 000 Kč bez DPH 
 schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a využití psa pro potřeby MP Železný 
Brod mezi městem Železný Brod, IČO 00262633 a p. J. Hujerem 
 schvaluje uzavření smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi 
městem Železný Brod a ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 zastoupené fi RYDVAL 
– ELEKTRO, s. r. o., IČO 25298194: 1) č. IV-12-4016980/VB/01 na pozemek ppč. 664/2 
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v k. ú. Chlístov, 2) č. IV-12-4017766/001 na pozemky ppč. č.476/24, 1492/12, 1494/1, 
1494/2, 1495/1 v k. ú. Železný Brod 
 souhlasí s přihlášením osoby k trvalému pobytu na adresu Na Vápence 769, 
Železný Brod
 schvaluje udělení výjimky ze Směrnice města Železného Brodu pro přidělování 
a pronajímání bytů ve vlastnictví města dle čl. 7, bod 4 písm. b) a souhlasí s jeho 
přihlášením do výběrového řízení přidělování bytů obálkovou metodou 
 svěřuje podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000, zákona o obcích (obecní zřízení), 
městskému úřadu – tajemníkovi, pravomoc stanovit úřední hodiny MěÚ vzhledem 
k opatřením k řešení rizika nákazy SARS-CoV-2 – COVID-19 
 schvaluje uzavření Smlouvy o odvozu a odstranění či využití odpadů (PET  
a papír) se spol. SKS, s. r. o., IČO 62738245 
 schvaluje navýšení ceny za 1 ks pytle na komunální odpad pro občany  
a živnostníky – objem 110 l na 80 Kč a 60 l na 40 Kč od 1. 12. 2020 
 doporučuje předložení nové zřizovací listiny s úpravou názvu MŠ Koníček 
Železný Brod s účinností od 1. 1. 2021 ZM města Železný Brod 

Usnesení zastupitelstva města Železný brod z 15. zasedání 
konaného dne 2. 11. 2020
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
 schvaluje program 15. Zasedání Zastupitelstva města Železný Brod v předloženém 
znění
 bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města 
Železný Brod 
 souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 4/2020/ZM 
 schvaluje novou zřizovací listinu MŠ Koníček Železný Brod s účinností od  
1. 1. 2021 
 schvaluje rozšíření použití FZÚB o Program návratných finančních výpomocí pro 
podnikatele II. COVID-19 a schvaluje Program návratných finančních výpomocí 
pro podnikatele II. COVID-19 
 schvaluje uzavření sml. o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem 
Železný Brod a FK Železný Brod, IČO 60253606 ve výši 1 853 939 Kč 
 volí do fce přísedícího Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pro čtyřleté funkční 
období Mgr. J. Horušického 
 schvaluje aktualizaci Projektu s názvem „Regenerace sídliště Jiráskovo nábřeží 
v Železném Brodě – 5. etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a bere na vědomí dofinancování tohoto projektu a schvaluje podání 
žádosti na tento projekt do programu Regenerace sídlišť 2020, vyhlášeného Státním 
fondem podpory investic 
 schvaluje návrh Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
 bere na vědomí Návrh efektivních protipovodňových opatření pro Železný Brod 
 schvaluje uzavření smluv o zřízení služebnosti mezi LB krajem, IČO 70891508 
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a městem Železný Brod na pozemky v k. ú Železný Brod: 1) č. j. OLP/3557/2020 
pozemek pč. 3235/1 a 2) č.j. OPL/3405/2020 pozemek pč. 3233/1 
 schvaluje uzavření směnné smlouvy č. 104/2020/Kz-36210 mezi městem Železný 
Brod a ŘSD ČR, IČO 65993390, na směnu pozemků v majetku města Železný 
Brod pč. 2327/5, 114/25, 114/26, 127/3, 3262/4, 154/6, 1067/7, 3232/22 za pozemky 
v majetku ČR pč.3231/16, 3232/14, 3232/16, 3232/17, 3232/18, 3232/20, 3232/21, 
3232/23, 3232/24, 3232/25, vše v k. ú. Železný Brod
 schvaluje prodej pozemku pč. 48/2 zahrada o výměře 2 818 m2 v k. ú. Chlístov, 
podmínkou prodeje je stavba rodinného domu, za cenu 1 700 000 Kč + 21% DPH tj. 
2 057 000 Kč, tedy 730 Kč za 1 m2 
 schvaluje záměr prodeje části pozemku pč. 770/1 v k. ú. Železný Brod 
 schvaluje odkoupení pozemku pč. 6/3 zahrada o výměře 81 m2 v k. ú.  
Hr. Kamenice za cenu 198 Kč za 1 m2, tj. 16 038 Kč 
 neschvaluje prodej pozemku pč. 1064/1 ostatní plocha – neplodná půda o výměře 
2 199 m2 v k. ú. Jirkov u Železného Brodu

Poslední veřejné zasedání zastupitelstva Města Železný Brod tohoto roku se 
uskuteční 14. 12. 2020 od 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ „B“ (3. patro). 

program návratných finančních výpomocí pro podnikatele II

dotace ochranovského sboru při ČCE v Železném brodě

 Zastupitelstvo města Železný Brod usnesením č. 66/15Z/2020 ze dne 2. 11. 2020 na 
základě ustanovení § 10a a § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, stanoví Program návratných finančních 
výpomocí pro podnikatele COVID-19 z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na území 
města Železný Brod. 
 Návratná finanční výpomoc z fondu v rámci programu COVID-19 je určena  
k překonání nebo zmírnění negativních dopadů epidemie koronaviru COVID-19 
na osoby samostatně výdělečně činné na území města Železný Brod.
  Žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci je možno podávat od 4. 12. 2020 
do 10. 1. 2021. Informace o podmínkách podání žádostí bude zveřejněna po dobu 
90 dnů na úřední desce městského úřadu a na www.zeleznybrod.cz.

 Mgr. František Lufinka, starosta

 Na své říjnové schůzi schválila Rada města Železný Brod poskytnutí dotace 
ve výši 49 899 Kč Ochranovskému sboru při Českobratrské církvi evangelické  
v Železném Brodě. Peníze budou použity na úpravu vytápění sídla Ochranovského 
sboru – kaple Jednoty bratrské v Komenského ulici. 
 Kaple je kulturní památkou a bohoslužby se tu konají pravidelně jednou týdně. 
Během letních měsíců se bohoslužby odehrávají ve velkém sále, který však nemá 
funkční topení, a proto v zimních měsících se k tomuto účelu využívá sál malý.  
I zde však stávající systém topení umožňuje pouze temperování a je velmi nákladný 
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na provoz. Ochranovský sbor se proto rozhodl posílit stávající dva teplovodní 
radiátory napojené na plynový kotel o další dva v malém sále a v přilehlé kuchyňce 
nahradit neefektivní přímotopy taktéž radiátorem. Dále budou teplovodními 
radiátory nahrazeny i přímotopy na pánském a dámském WC a celý prostor tak 
bude mnohem efektivněji vytápěn z jednoho zdroje, tj. plynovým kotlem. Z důvodu 
navýšení počtu radiátorů je pak nutné nahradit i stávající rozvod mezi radiátory 
měděnými trubkami o větším průměru.
 Úprava vytápění jistě zajistí zvýšení komfortu při užívání kaple a přispěje k tomu, 
aby kaple nadále dobře sloužila svému účelu. 

Mgr. František Lufinka, starosta

oznámení 

vánoční otevírací doba sběrného dvoru 

navýšení ceny za pytle na komunální odpad pro občany a živnostníky

 Tajemník MěÚ Železný Brod oznamuje, že v termínu 28.–31. 12. 2020 bude celý 
Městský úřad v Železném Brodě zcela uzavřen. Děkujeme za pochopení a přejeme 
vám krásné prožití svátků vánočních.

Josef Haas, tajemník Městského úřadu Železný Brod 

 Otevírací doba sběrného dvoru v Železném Brodě (ul. Příkrá 140) bude v prosinci 
do 23. 12. 2020 vč.: pondělí, středa, pátek: 9–16 hodin; úterý, čtvrtek: 9–14 hodin  
a sobota: 9–12 hodin. 
 Během vánočních svátků bude otevřeno pouze v pondělí 28. 12. v čase 9–16 
hodin. Ostatní dny v termínu 24. 12. 2020 až 3. 1. 2021 bude zavřeno. Od 4. 1. 2021 
bude opět zahájen běžný provoz. Více informací na mob.: 722 036 373. Děkujeme 
za pochopení a všem přejeme hezké a klidné svátky vánoční.

 Pytle jsou prodávány občanům a živnostníkům, aby mohli uložit nadlimitní 
množství komunálního odpadu v případě, že se jim nevejde do popelnice nebo  
i pro případ, že popelnici vůbec nemají, mohou využívat pytle a následně umístit 
na svozové trase společnosti, která odpad sváží. Odpadové pytle mají nově modrou 
barvu a jinde než na území města Železný Brod a ve spádových obcích (Bzí, 
Pelechov, Těpeře...) vám je nevyvezou.
 Současná cena nebyla aktualizovaná 10 let a neodpovídala nákladům na nákup, 
sběr, svoz a odstranění odpadu, kdy každoročně dochází k navyšování ceny. Rada 
města Železný Brod schválila navýšení ceny za 1ks pytle na komunální odpad pro 
občany a živnostníky – objem 110 l na 80 Kč a 60 l na 40 Kč s platností od 1. 12. 2020. 

Pavlína Kunzeová, OŽP – Odpadové hospodářství

 odbor životního prostředí
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úprava koryta Jizery

podzim a zima přináší jedovaté ovzduší

 V polovině listopadu byly dokončeny udržovací práce v intravilánu obce na 
významném vodním toku Jizera v délce cca 450 m (od stavidel k bývalému areálu 
ŽBS). Předmětem prací bylo odstranění nežádoucích dřevin z toku a nánosů  
z upraveného koryta (ostrůvek pod stavidly) a úprava pravého břehu (odstranění 
náletových dřevin a zarovnání okraje koryta toku). Provedená úprava patří do 
preventivního protipovodňového opatření a v takovémto rozsahu byla provedena 
poprvé. Stavba byla provedena dle schváleného projektu a celkově bylo odtěženo 
cca 6 590 m3 nánosů. Vzhledem k tomu, že je nově upravený břeh oset travním 
semenem, prosím občany o minimalizaci pohybu a zásahu do břehu, dokud 
nedojde k jeho stabilizaci. Levý břeh toku bude upraven v rámci realizace stavby 
cyklostezky Greenway.

 Podzimní a zimní dny mají stále chladnější a sychravější nádech. Topná sezóna 
s sebou přináší několikerá úskalí, která ovlivňují náš každodenní život, aniž si to 
mnohokrát uvědomujeme.
 Kouř z nepovoleného spalování různých odpadů přitom obsahuje jedovaté látky 
a jeho dlouhodobé vdechování může vést k vážným zdravotním problémům. 
Nejhorší je asi spalování plastů, a to zejména PVC, které je založené na chlorové 
bázi. Jeho spalováním unikají do ovzduší toxiny, které narušují jednak strukturu 
komínů, jednak škodí lidskému zdraví.
 V souladu s § 17, odstavce 1, písmena c) zákona o ochraně ovzduší je povinnost 
spalovat ve stacionárním zdroji znečištění ovzduší pouze paliva, která splňují 
požadavky na kvalitu paliv prováděcím právním předpisem a jsou určená 
výrobcem stacionárního spalovacího zdroje. Z toho jasně plyne, že nelze spalovat 
žádný odpad, tedy i kontaminované dřevo, např. rámy oken, PET lahve apod. a dle 
§ 17 odst. 1 písm. b) zákona dodržovat přípustnou tmavost kouře podle § 4.
 Ani spalování přírodního odpadu však není tak neškodné, jak se může zdát. 
Listí a biologický odpad ze zahrádek je sice přírodní, ale lidé ho spalují při 
nízkých teplotách a v takovém případě se pak z něj uvolňuje další toxický plyn, 
oxid uhelnatý. Ve vzduchu sice člověka nezabije, ale způsobuje kašlání a dýchací 
problémy. Přírodní odpad patří jednoznačně na kompost.
 V případě nedodržení zákonných povinností se jedná o přestupek. V případě 
nepředložení informací nebo neprovedení kontroly technického stavu komínu 
odborně způsobilou osobou jednou za dva roky lze tento přestupek postihnout 
pokutou do výše 20 000 Kč, v ostatních případech pokutou do výše 50 000 Kč.  
V případě fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob jsou 
případné pokuty vyšší (§ 25, odstavec 7). 
 Buďte ohleduplní k sobě i svým sousedům.

Pavlína Kunzeová, OŽP – ochrana ovzduší
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 Zároveň upozorňuji na porušování vodního zákona v rámci omezení v záplavových 
územích, a to zřizováním oplocení, živých plotů, dočasných ubytovacích zařízení 
a jiných podobných překážek bez souhlasu dle §17 vodního zákona, ke kterému 
je vždy zapotřebí kladné vyjádření správce toku. Dále není povoleno na březích 
toků skladovat snadno odplavitelný materiál, např dřevo a zejména bioodpad. 
Skladování bioodpadu na březích je v lidech bohužel hluboce zakořeněn. Takto 
„uklizený“ materiál je také nevzhledný, a protože má vlastník nemovitosti, na které 
je odpad umístěn, povinnost ho řádně zlikvidovat dle zákona, lze předpokládat, že 
bude případně po zjištěném viníkovi požadovat náhradu. Bioodpad lze zlikvidovat 
bezplatně na sběrném dvoře, případně lze požádat zástupce města o jiný způsob 
řešení (např. jednorázový odvoz). 

Mgr. Martin Hoření, OŽP – vedoucí 

…představujeme poskytovatele sociálních služeb… díl X.
 Liberecká organizace ADVAITA, z. ú. poskytuje služby prevence 
a léčby závislostí již od roku 1996. Kromě Centra ambulantních služeb v Liberci 
nabízí své ambulantní služby také v dalších pěti obcích Libereckého kraje: Jablonci 
nad Nisou, Semilech, Turnově, Frýdlantu a České Lípě. Ve všech poradenských 
pracovištích je možné využít jednorázové poradenství nebo nastoupit do 
dlouhodobého léčebného programu. Služby jsou určeny dětem a dospělým  
s jakýmkoli typem návykového chování a závislosti a jejich blízkým.
Naše služby, pro koho tu jsme:
1) Programy primární prevence 
 Tyto programy probíhají v rámci školní docházky, jsou určeny dětem ZŠ a SŠ. Jde  
o tematické programy, jejichž cílem je předcházet různým typům rizikového 
chování. Děti mají možnost mluvit např.: o tématech legálních a nelegálních 
návykových látek, agrese a šikany, prevence rizikového sexuálního chování, 
nesnášenlivosti ad. V rámci tohoto programu poskytujeme také vzdělání dospělých, 
především pedagogů.
2) Centrum ambulantních služeb Liberec
 Ambulantní poradenství – program je zaměřen na děti, mládež a dospělé, 
kteří s návykovými látkami experimentují, osoby na návykových látkách závislé, 
hazardní hráče a osoby s jinými projevy závislostního chování. Součástí služeb 
tohoto zařízení je také Doléčovací program, který je určen lidem, kteří prošli 
léčbou závislosti a abstinují nejméně tři měsíce, a kteří jsou rozhodnutí i nadále 
abstinovat od návykových látek či hazardního hraní.
3) Poradny pro gambling a jiné závislosti (Turnov, Semily, Jablonec nad Nisou, 
Česká Lípa, Frýdlant)
 Nabízíme pomoc lidem, kteří se dostali do problémů kvůli hazardnímu hráčství 
či sázení nebo kteří ztrácejí kontrolu nad hraním PC her či užívání internetu. Jsme 
tu i pro blízké těchto osob – rodiče, partnery nebo přátele. Na poradny se mohou 

 odbor sociálních věcí
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Vážení spoluobčané,
 blíží se konec roku 2020 a bylo by vhodné si trochu připomenout, co se v letošním 
roce podařilo v oblasti investic a oprav a co nás v dalším roce čeká.
 Největší akcí na začátku roku bylo slavnostní otevření nové knihovny na Jiráskově 
nábřeží. Do dalších akcí pak trochu zasáhl v současnosti aktivní virus, který 
přibrzdil i opravu roubení na „mysliveckém domečku“, které se bohužel podařilo 
dokončit až na podzim. Před uzavírkou světa se u hasičské zbrojnice v Jirkově stihl 
vybudovat pohodlnější příjezd do areálu, ve kterém se konají hasičské soutěže  
a odehrává se zde i kulturní a společenský život.
 Až do září probíhaly práce na zateplení sokolovny. Vše se nakonec povedlo  
a zhruba 15 mil. Kč bylo investováno pro vylepšení jednak vzhledu, ale i vylepšení 
celého objektu. Celou akci podpořil Operační program Životní prostředí, který 
poskytl příspěvek na zateplení objektu. Rovněž tak bylo zpětně požádáno i o dotaci 
na výměnu zdroje tepla, která proběhla v loňském roce. 
 Je snahou pravidelně a soustavně opravovat i chodníky a komunikace. Byla 
opravena pěšina vedle Minimuzea skleněných betlémů, kde byla položena nová 
žulová dlažba. V letošním roce dále prošel opravou slíbený chodník v Těpeřské ulici 
a asfaltu se dočkaly komunikace ve Bzí. Obě akce navazovaly na dříve provedené 
opravy a modernizace veřejného osvětlení. To bylo v letošním roce rozšířeno i ke 
garážím na Vápence. V letošním roce bylo požádáno o dotaci na výměnu zdrojů 
světla, která by se měla realizovat v příštím roce, kdy by se úspornějších světel 

 odbor územního plánování a regionálního rozvoje

obracet i lidé, kteří řeší problémy související se závislostí na drogách včetně 
alkoholu.
4) Adiktologické služby pro děti a mladistvé
 Tyto služby mají pomoci dětem, mladistvým a jejich rodinám zbavit se 
návykového chování a závislosti. Do programu je možné přijmout děti, které užívají 
legální (nikotin, alkohol) nebo nelegální návykové látky (drogy), popřípadě mají 
problém s tzv. nelátkovým typem závislosti (nadměrné užívání počítače, internetu  
a internetových a mobilních aplikací, gambling). Úvodní konzultaci mohou děti 
společně se svými rodiči absolvovat v centru ambulantních služeb v Liberci a ve 
všech poradnách organizace.
5) Terapeutická komunita ADVAITA V Nové Vsi u Liberce
 Terapeutická komunita ADVAITA v Nové Vsi u Liberce je pobytové zařízení určené 
lidem ve věku od 18 let, kteří jsou závislí na užívání návykových látek. Jedná se  
o dlouhodobou pobytovou léčbu, která zpravidla navazuje na pobyt v psychi-
atrických nemocnicích.
Jak se objednat? 
 Všechny informace a kontakty na jednotlivé služby naleznete na  
www.advaitaliberec.cz, Mgr. Barbora Mrázová, Poradny pro gambling a jiné 
závislosti ADVAITA z. ú. Jablonec nad Nisou a Semily, mob.: 732 315 970.
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novinky v prodeji
 knihy: Čtyři generace Radů (550 Kč), E. Koudelková: Doktor Kittel (198 Kč),  
A. Kutinová – M. Kubátová: Krakonošův rok (300 Kč)
 tašky na domácí třídění odpadu (plast, papír, sklo) 60 Kč/3 ks

 Turistické informační centrum (náměstí 3. května 1, 468 22 
Železný Brod, tel. č.: 483 333 999, 778 527 000)
 V prosinci je otevřeno: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin, so: 9–12 
hodin. Upozorňujeme na to, že zavřeno bude v termínu vánočních 
svátků, a to od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 včetně. V této době bude 
probíhat inventura zboží. Děkujeme za pochopení.

InFoRMaČní a KUlTURní sTŘEdIsKo ŽElEzný bRod 

mohli dočkat v Jirkově a Střevelné, na Pelechově a v části Vaněčkovy ulice. Proběhla 
výměna části veřejného osvětlení v Trávníkách, která bude pokračovat v příštím 
roce, společně s dlouho připravovanou výměnou rozvodů elektrické energie. Na 
tuto naváže výměna povrchů komunikací v Trávníkách, která se v letošním roce 
odehrála v ulici Na Valše.
 I v kině se v letošním roce odehrála jedna z akcí, kdy se kino dočkalo nových 
pohonů opon.
 Jelikož se nepodařilo dojednat zahájení realizace nové ZUŠ v objektu domova 
mládeže v Těpeřské ulici, byly zahájeny přípravné práce na úpravy stávajícího 
objektu v Koberovské ulici. Je zpracována studie a v příštím roce se bude pokračovat 
v projektových pracích.
 Určitě to není vše, co se podařilo postavit, opravit, zrekonstruovat nebo vylepšit. 
Je řada drobnějších akcí, které přispěly ke zlepšení kvality života a bydlení v našem 
městě. To je i snahou do dalších let, abychom měli náš společný majetek v pořádku 
a nemuseli se před návštěvníky města stydět za nedostatky ve veřejném prostoru. 
 Na další rok jsou připravovány další velké akce, které když se uskuteční, zasáhnou 
do života řady z nás. V prvé řadě se bude pracovat na zateplení radnice, která bude 
mít novou fasádu, budeme se snažit zahájit realizaci nové lávky přes Jizeru u SVČ 
Mozaika. Bude-li poskytnuta dotace, rozeběhne se regenerace sídliště na Jiráskově 
nábřeží. Velkou akcí budou Trávníky, a to jak veřejné osvětlení, tak komunikace.
 Děkujeme, že tolerujete omezení vzniklá během staveb. Je vždy snahou omezení 
minimalizovat, ale není to vždy možné. 
 Přejeme vám v novém roce 2021 mnoho zdraví, pohody, nadhledu, klidu a velkou 
dávku trpělivosti při probíhajících městských akcích.

Martin Řehák a odbor ÚP a RR
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Kulturní akce v našem městě

Fotosoutěž brody v brodě 2020

 Při přípravě tohoto vydání zpravodaje platil nouzový stav a z něho vyplývající 
nařízení vlády ohledně „COVID-19“. S ohledem na tuto skutečnost bylo a je plánování 
kulturních akcí (přednášek, divadel, kina, výstav a dalších) zcela nejasný. Z tohoto 
důvodu zde informace z těchto sekcí nenaleznete. Pokud se v našem městě nějaká 
kultura uskuteční, budete o ni informování prostřednictvím – plakátů, internetu  
a městského rozhlasu. Děkujeme za pochopení.

 Sklářská i národopisná expozice budou v prosinci otevřeny pouze o víkendu  
v čase 9–12 a 13–16 hodin, a to dle aktuální epidemiologické situace.
 S ohledem na koronavirovou situaci se letošní ročník Vánočních trhů na Bělišti 
konat nebude. V rámci otevírací doby muzea však můžete navštívit naše muzejní 
prodejny, kde si budete moci vybrat a nakoupit dárky z široké nabídky zboží. 
Prodejna ve sklářské expozici na náměstí nabízí skleněné zboží zejména místní 
produkce – vinuté, foukané i hutní figurky, bižuterii, dekorativní sklo, skleněné 
květiny a také publikace, pohlednice a knihy o skle. Prodejna v národopisné 
expozici je pak zaměřena na výrobky řemeslné produkce – dřevěné i textilní hračky, 
plechové hračky firmy Kovap, dekorativní a užitkovou keramiku, vánoční zvonky, 
medovinu, textilní výrobky, papírové betlémy, pohlednice, knihy a publikace.

 Porota ve složení Stanislav Novotný, předseda 
(Fotostředisko Havlíčkův Brod) a členové Zdenka 
Bočková (Český Brod), Eva Nigošová (Havlíčkův 
Brod), Elen Sladká (Uherský Brod), Karel Troják 
(Vyšší Brod) a naše kolegyně Lucie Chvalinová  
(Železný Brod) rozhodli v internetovém hlasování o 
vítězích dalšího ročníku foto soutěže Brody v Brodě. 
Za Železný Brod se v kategorii Mladí do 20 let umístil na 3. místě Petr Čermák 
s fotografií Doba roušková. Jako nejlepší fotografie z našeho města byl vybrán 
snímek Strážce duší od Lenky Holubcové. Do soutěže poslalo fotky 13 našich 
železnobrodských fotografů. I když jejich fotografie v soutěži nevyhrály, my jim 
za účast v soutěži velmi děkujeme. Fotografie obohatí fotobanku města u budou 
použity k propagačním účelům. Více na www.fotobrody.cz.

InFoRMaČní a KUlTURní sTŘEdIsKo ŽElEzný bRod 

skleněná pamětní medaile
 Posledním předmětem, kterým si letos připomínáme 100. výročí existence 
sklářské školy, je skleněná pamětní medaile k devadesátému výročí vzniku školy. 

MěsTsKé MUzEUM ŽElEzný bRod
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MěsTsKé MUzEUM ŽElEzný bRod

Jiráskovo nábřeží 373, Železný Brod

Vážení čtenáři a občané města,
 letošní rok byl pro knihovnu přelomový díky přestěhování do 
krásně zrekonstruované budovy na Jiráskově nábřeží. Získali jsme tak 
konečně důstojné, moderní a přívětivé prostory, ve kterých vám chceme poskytovat 
co nejlepší služby. Bohužel to byl také rok ve znamení koronaviru, což naši činnost 
značně omezilo, stejně jako je tomu všude kolem nás. Doufáme, že to všichni 
společně překonáme a že v novém roce 2021 budete mít dostatek příležitostí si 
novou knihovnu doopravdy užít. Přejeme vám přes všechny okolnosti příjemné  
a pohodové vánoční svátky a hlavně zdraví, sílu a naději do nového roku.
 Těšíme se na shledání s vámi po uvolnění hygienických opatření, i když zatím 
nevíme, kdy to bude. Sledujte naši webovou a facebookovou stránku, aktuální 
informace zde zveřejníme hned, jak se je dozvíme. Prozatím jsme všem prodloužili 
výpůjčky do konce prosince, takže nemusíte mít obavy ze zpoždění.

Dana Hudíková, vedoucí knihovny

MěsTsKÁ KnIhovna ŽElEzný bRod 

 Má podobu skleněného puku o průměru 7 cm a tloušťce 1 cm a byla vyrobena 
ve dvou barevných variantách – křišťálové a černé. Na aversu je nízký reliéf 
loga sklářské školy na reversu jsou letopočty 1920 a 2010, povrch je přebroušený  
a vyleštěný. Jednoduchá výtvarná podoba pamětní medaile pravděpodobně ani 
nemá svého autora, formu pro mačkání vyrobil Jaroslav Balatka (někdejší dílenský 
vedoucí tehdy již zaniklého oboru sklářských forem). Medaile byly realizovány 
v huti sklářské školy. Logo školy, použité na přední 
straně, navrhla ak. mal. Eva Vlasáková už v roce 1970 
k padesátému výročí existence školy a o jeho kvalitě 
a nadčasovosti svědčí skutečnost, že se v nezměněné 
podobě používá dodnes. 
 Výrobou této medaile škola navázala nejen na dlouhou tradici vydávání 
pamětních předmětů, ale i na použití skla jako tradičního materiálu pro jejich 
výrobu. V dávné i nedávné minulosti bylo obvyklé, že se k různým slavnostním 
příležitostem a událostem vydávaly upomínkové předměty a ve sklářském kraji se 
na jejich výrobu zhusta používalo sklo. V muzejních sbírkách se nachází několik 
desítek skleněných plaket nebo medailí, skleněných odznaků a dalších skleněných 
upomínkových předmětů. Nejstarší z nich je skleněný medailonek vydaný  
u příležitosti konání Krajinské hospodářsko-průmyslové výstavy v Železném Brodě 
v roce 1893.

Petra Hejralová, ředitelka muzea
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MěsTsKÁ KnIhovna ŽElEzný bRod 

ocenění v soutěži nejlepší knihovna libereckého kraje
 Rada Libereckého kraje na svém jednání dne 10. 11. 2020 usnesením č. 26/
VI/20/RK vyhlásila výsledky soutěže Nejlepší knihovna Libereckého kraje. Naše 
knihovna získala ocenění v rámci okresu Jablonec nad Nisou a rada kraje rozhodla 
o poskytnutí finančního daru městské knihovně ve výši 10 000 Kč. 
 Čtvrtý ročník soutěže o nejlepší knihovnu v regionu vyhlásil na jaře Liberecký 
kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Slavnostní předání 
ocenění by mělo proběhnout 8. prosince v Krajské vědecké knihovně v Liberci. 
Pokud se v tomto termínu slavnostní setkání neuskuteční (vzhledem k aktuální 
epidemiologické situaci), bude rozhodnuto o případném náhradním termínu.
Více na www.kraj-lbc.cz.

Mgr. Tereza Červenková, sekretariát starosty města

zE ŠKolsKýCh zaŘízEní

I podzim v koronavirové době může být plný radosti a zábavy
 Své o tom vědí děti z naší školky. Přestože je doba složitá, snažíme se dětem 
podávat informace přiměřenou formou. Tedy tak, abychom v nich nevyvolávali 
zbytečný pocit strachu a obav, ale zároveň je přijatelně seznámili se situací  
a nutností dodržovat zvýšená hygienická opatření při všech činnostech v MŠ. 
Děti jsou velmi vnímavé a situaci zvládají dobře. Nová pravidla si leckdy osvojily 
snadněji, než rodiče a nemají s jejich dodržováním problém. I proto se nám zatím 
navzdory všemu dění ve státě úspěšně daří udržet školku otevřenou pro každého, 
kdo ji potřebuje. Zároveň ale děkujeme za spolupráci a ohleduplnost některým 
rodičům, kteří nám pomáhají alespoň částečně snížit sociální kontakty a docházku 
dětí dle svých možností na čas omezili. 
 I v této zvláštní době se ale děti v MŠ dobře baví. Oslavili jsme například společně 
Den stromů, protože nám stromy přece čistí vzduch, vytvářejí kyslík, ochlazují 
klima, zkrášlují prostředí a také třeba omezují hluk. Plody ovocných stromů nám 
poskytují pro zdraví tak potřebné vitamíny. A tak děti stromy určovaly podle 
různého druhu jehličí, listí, plodů, kreslily je, modelovaly z papíru, hmatem 
zjišťovaly strukturu jejich kůry a procvičovaly při různých činnostech smyslové 
vnímání, pohybové dovednosti a rozvíjely tvůrčí myšlení, pozornost i paměť. 
Z jablíček, švestek, rybízu a dalšího ovoce děti společně připravily pro rodiče 
výborný pečený čaj a upekly skvělé jablečné štrúdly. Školkou se tak vždy linula 
neodolatelná vůně dobrot.
 Protože jsme se museli vzdát plánované podzimní akce pro rodiče „Hledání 
babího léta“, ale zároveň rozhodně nechceme přijít o sounáležitost s rodičovskou 

 Mateřská škola na vápence
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zE ŠKolsKýCh zaŘízEní

veřejností, vyhlásili jsme výtvarnou soutěž pro děti  
a rodiče s názvem „Draku, vyleť z mraků!“. A tak nám 
do mateřské školy „přiletěla“ spousta nádherných 
papírových draků různých velikostí, tvarů  
a zajímavých výtvarných technik. Usadily se všem na 
očích a zdobí nám společné prostory. Ve veřejném 
hlasování pak obdržel titul „Drak sympaťák“ dráček 
číslo 14 (viz. foto). Hned na druhém místě se umístilo 
všech dalších 40 draků, a proto si všechny děti domů 
odnesly malou odměnu. Tou hlavní odměnou jim 
ale byla zajímavě strávená chvíle s maminkou či 
tatínkem při společném tvoření, a hlavně obdiv 
kamarádů a paní učitelky, když draka do školky 
přinesly. Za zcela zásadní totiž pokládáme podporu 
a angažovanost ze strany nejbližších osob dětí, 
tedy rodičů. Tato podpora znamená věnovat dětem 
množství času, energie, vytrvalosti a trpělivosti. 
Vážíme si toho, že rodičům našich dětí se to většinou 
dobře daří. A my se rozhodně snažíme o totéž. 
 Naposledy jsme pekli svatomartinské rohlíčky a společně se také vydali konat 
po vzoru sv. Martina dobré skutky. A tak jsme cestou na vrch Šibeňák pomáhali 
kačenkám, ptáčkům i mravenečkům, kterým jsme donesli něco na zub. Lesním 
zvířátkům jsme pak pomohli ustlat pelíšky na zimu. Víme totiž, že pomáhat 
druhým je věc důležitá a moc potřebná.

Jitka Jírová, ředitelka MŠ

 základní umělecká škola Železný brod

Vážení přátelé,  
 tato doba je i pro nás velmi složitá a nepříliš vlídná, ale snažíme se všemu čelit 
prací s uměním, byť formou na dálku. Zároveň se ani nevzdáváme naděje na to, 
že se s uměním brzy budeme setkávat na živo, a také se na to stále připravujeme. 
Koncerty a další akce nerušíme, jen odkládáme a hledáme nové formy prezentace.
 Máme stále naplánované adventní koncerty na všechny čtyři adventní neděle  
v kostele sv. Jakuba Většího, žákovské matiné v městské knihovně i Vánoční koncert 
žáků v městském divadle. Budeme věřit, že třeba některé z těchto akcí opravdu 
uskutečníme. Jestliže se situace uvolní a některé akce budou povoleny, budeme 
vás o tom informovat prostřednictvím školního webu a facebooku i městského 
webu a rozhlasu.
 ZUŠ vám všem přeje pokojné prožití Vánoc a v roce 2021 hojnost radosti, pokoje, 
zdraví a dobré muziky.

za ZUŠ Železný Brod Mgr. Eva Lédlová, ředitelka
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přijímací zkoušky do výtvarných oborů školy

dny otevřených dveří – nové informace po zásahu CovId-19 II

 Informujeme zájemce o studium výtvarných oborů 82-41-M/13 Výtvarné 
zpracování skla a světelných objektů a 82-41-M/01 Průmyslový design, o termínu 
konání do 1. kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou, které proběhne  
v 1. termínu 5. ledna 2021 a v 2. termínu 6. ledna 2021. (Neurčí-li metodika 
MŠMT jinak). Přihlášky ke studiu můžete odevzdat v sekretariátu školy do  
30. listopadu 2020. Novinka letošního roku:  Nehodnotí se druhé pololetí školního 
roku 2019/2020. Bližší informace, včetně struktury talentové zkoušky naleznete na 
webu školy v sekci „Uchazeč“. http://www.supss.cz/uchazec/ 

 Podzimní termín se po zásahu COVID-19 II, v polovině října, neuskutečnil. Na 
webu školy lze nahlédnout pouze do 3D vizualizace interiéru budovy školy. Zájemce 
o studium perspektivních čtyřletých maturitních oborů pozveme na klasický Den 
otevřených dveří hned, jak to bude možné. Prezentujeme dva obory výtvarné, a to 
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů a Průmyslový design a dva obory 
technické, konkrétně Aplikovanou chemii a Technologii silikátů. 
 Pro získání informací o nabízených oborech můžete využít telefonních linek 
na školu, nebo emailu. Věříme, že se nejpozději v termínu 10. 2. 2021 od 8 do 
16 hodin otevření školy podaří uskutečnit. Bude tak možné nahlédnout do 
výuky všeobecných, odborných i praktických předmětů. Seznámíte se s výstupy 
vzdělávání žáků školy. Těšíme se na vás. 

Mgr.A. Jan Hásek, ředitel školy

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný brod

přípravné kurzy k talentovým zkouškám uchazečů 
– nové informace po zásahu CovId-19 II
 Již tradičně, i v letošním školním roce od poloviny září začaly probíhat oba 
přípravné kurzy k talentové zkoušce na SUPŠS. Oba kurzy jsou zaměřené k 
přípravě na Produktový design (pondělí 15–18 hod.) a na Design skla (úterý 15–18 
hod.). Měly skončit před Vánoci, 21. a 22. prosince 2020, neboť talentové zkoušky se 
konají hned po vánočních prázdninách 5. a 6. ledna 2021. O kurz je zájem, naplněn 
je 16ti uchazeči. 
 Bohužel i do této formy oblíbené přípravy zasáhl COVID-19 II a kurz byl přerušen 
v polovině října. Neustále čekáme na pokyny z MŠMT k návratu žáků ZŠ a SŠ do škol. 
Rádi bychom počet neuskutečněných kurzů nahradili, ale v tuto chvíli nevíme, kdy 
nás do škol pustí a v jakém režimu. V případě neuskutečnění všech plánovaných 
kurzů škola vrátí rozdíl v kurzovném stejnou formou, jakou probíhala platba. 
Pokud budeme uskutečňovat další kola konání talentových zkoušek, může se stát, 
že vypíšeme i další kolo přípravných kurzů od ledna 2021. Veškeré informace 
naleznete na webu školy. 

KRAJ2012_tisk_201113.indd   4 13. 11. 20   11.11
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zE ŠKolsKýCh zaŘízEní

úspěch žáka školy v mezinárodní soutěži Talente 2021 Mnichov 

opět v new Yorku

 Žákovská práce letošního absolventa sklářské školy  
v oboru Produktový design Ondřeje Veleho, postoupila 
do finále prestižní soutěže pro mladé tvůrce Talente 
Mnichov 2021. (Za celou ČR postoupily jen čtyři 
žákovské práce). Jde o set foukaných váz ze skla  
s názvem „Dranoel“. Soutěže se každoročně účastníme 
obesíláním žákovských prací. Úspěchem pak je výběr 
prací do finále, spojeným s prezentací na výstavě. 
Soutěž i výstava jsou součástí mezinárodního veletrhu (HWK – Handwerkskammer 
für München und Oberbayern) s konáním v březnu. Blahopřejeme. 

Mgr.A. Jan Hásek, ředitel školy

 Sklářská škola v Železném Brodě ozdobí vánoční strom v Českém Centru v New 
Yorku a představí zde studentské práce. 
 Projekt Vánoční strom, který bude zdobit cca 50 skleněných koulí, vyrobili 
studenti sklářské školy společně s pedagogy ateliéru Hutního tvarování skla na naší 
peci Hedvika. V rámci tohoto projektu také škola odprezentuje 100. výročí založení 
a představí studentské práce za posledních deset let tvorby oborů Designu skla  
a Produktového designu.
 Není to poprvé, kdy se škola v New Yorku představuje. Poprvé to bylo v roce 1939, 
doslova v předvečer druhé světové války, kdy škola připravila početnou kolekci 
exponátů pro Světovou výstavu v New Yorku s podtitulem Úsvit nového dne. Před 
zákazem účasti na této výstavě (březnová okupace ze strany nacistického Německa 
a vyhlášení německého Protektorátu) se škole podařilo malou část kolekce odeslat  
a tam vystavit. Významnou a početně rozsáhlou výstavu skla v New Yorku připravila 
škola také v roce 2004 ve spolupráci s Českým Centrem a prestižní Heller Gallery.

MgA. Tomáš Rýdl, vedoucí oboru Produktový design

aKTIvITY nEzIsKovýCh oRGanIzaCí

 spolek zdravotně postižených železnobrodska 

Vážení a milí členové našeho spolku, 
 jak dlouho bude trvat nouzový stav a jaký bude vývoj epidemiologické 
situace nevíme. Chceme, ale být připraveni na obnovení činnosti spolku, proto 
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poděkování a přání
 Cesta k premiéře poslední autorské hry našeho kamaráda Karla Svobody 
nebyla snadná. Z kraje března nejdříve všechny zaskočil Karlův nečekaný odchod  
a vzápětí byla v rámci preventivních protichřipkových opatření zrušena  
i plánovaná premiéra. Po prázdninách se začalo znovu zkoušet, ale napětí, zda se 
bude vůbec moci hrát opět narůstalo. Ale podařilo se. V sobotu 10. října jsme před 
hezky naplněným hledištěm představení úspěšně zahráli a možná tím přesvědčili 
některé škarohlídy o tom, že dovedeme se ctí zvládnout i vážnější látku. Touto 
cestou tedy ještě jednou mnohokrát děkujeme všem našim příznivcům, kteří se 
nedali odradit napínavou situací a přišli nás na tuto slavnostní divadelní premiéru 
podpořit. 
 Letošní rok byl po všech 
stránkách komplikovaný  
a opět nějak rychle uplynul. 
V souboru ovšem neztrácíme 
hlavu a věříme, že to co jsme 
nemohli uskutečnit letos, 
uskutečníme lépe v roce 
nadcházejícím. A tuto víru ve 
světlejší a méně dramatický 
rok 2021 přejeme vám všem. 

za Divadelní spolek Tyl 
Železný Brod 

Tomáš Kesner

 divadelní spolek TYl Železný brod

 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

aKTIvITY nEzIsKovýCh oRGanIzaCí

připravujeme plán činnosti na rok 2021 v podobném rozsahu jako letos. Doufejme, 
že ho dokážeme zrealizovat, ale to nezáleží jen na našem přání. Změní-li se 
situace, všechny nové informace budou zveřejněny ve vývěsce na tržnici nebo ve 
zpravodaji. Pevně věříme, že tuto těžkou dobu všichni zvládneme a opět se budeme 
setkávat.

 Přejeme vám a vašim blízkým krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti v novém roce . Těšíme se na shledání s vámi.

za výbor Marcela Minářová

19



 skautské středisko údolí Železný brod

 Aktivní činnost s dětmi jsme ukončili v polovině října, nicméně ani v této 
době skauti nezahálejí. Ve spolupráci s naší skvělou hospodářkou pracujeme na 
vyúčtování dotací obou táborů a víkendových výprav. Ve finální fázi je vypracování 
výroční zprávy. Podařilo se nám také všem připojit a na dálku online uskutečnit 
střediskovou listopadovou radu. Krom diskuse o aktuálních problémech, potřebách 
a činnosti to bylo docela veselé popovídání o životě každého z nás. 
 Skauti připravují online schůzky pro větší děti. Oddíl Ledňáček z principu 
počítače a techniku vůbec tolik neupřednostňuje, ale od 1. 11. pro děti vymýšlíme 
krátké úkoly na každý den. Začali jsme tím, aby si doma společně všichni zazpívali, 
dalším úkolem bylo třeba přeskočit švihadlo, namalovat obrázek s táborovou 
tématikou, uvázat tři uzle, vyluštit morseovkou vzkaz nebo třeba složit básničku ze 
zadaných slov (led, list, lopata, loď...). To byl úkol na další neděli – chvilka poezie. 
Zapojilo se překvapivě dost rodičů, zde jsou dvě nejúspěšnější básničky:

Listí padlo na Ledňáčka,  V listopadu padá listí,  
pokryl ho i led,    lopata to všechno jistí.
nebudeme otálet,   Loď schováme do klubovny
vyhrabeme ho hned.   dřív než led pokryje vlny!
Vezmeme si lopatu,
je potřeba sílu,
pak ho na loď posadíme,
neztrácejme víru!

 Věříme, že i letos budeme moci rozdávat Betlémské světlo, aby si ho lidé mohli 
odnést a rozsvítit s ním svůj domov. Betlémské světlo je plamínek, který putuje 
napříč Evropou, symbol míru a přátelství. Skautští kurýři ho každoročně rozváží  
a roznáší po celém Česku.
 Další informace sdělíme včas především za pomoci TIC Železný Brod, webových 
stránek a případně naší skautské nástěnky. 
 Za celé středisko děkujeme všem našim podporovatelům a sponzorům, veliký 
dík také patří rodičům, kteří nám důvěřují a svěřují nám své děti. Společně s námi 
se zúčastňují výprav a dobrodružství nebo vaří na táboře či víkendovkách, anebo 
jen tak přinesou něco upečeného pro vedoucí, aby si pochutnali. Podpory od vás 
všech si opravdu velmi vážíme. 
 Všem lidem, skautům i neskautům přejeme klidný adventní čas strávený  
s blízkými lidmi a do dalšího roku optimismus a opravdu hlavně to zdraví!

srdečně skauti z Údolí 

aKTIvITY nEzIsKovýCh oRGanIzaCí
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 Rodinné centrum andílek 

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

 Přestože je centrum uzavřené, máme pro vás připravených spoustu aktivit, např.: na 
našem fb nebo YouTube kanálu CENTRUM ANDÍLEK tematické on-line herničky na 
každý den.

Od 1. 12. se můžete těšit na tyto vánočně laděné venkovní aktivity:
 1) Adventní kalendář – pojďte s námi každý den hledat kešky s otázkami, ze kterých 
24. 12. složíte tajenku. Vydejte se každý den dle zveřejněné souřadnice prozkoumat své 
okolí. 
 2) Vánoční Kamínkov – přineste nám (na předem určené místo) kamínky s vánoční 
tématikou nebo si vyberte a odneste ten, co se vám bude líbit.
 3) Vánoční zdobení stromů na náměstí – udělejme si hezký advent, vánoční ozdoby 
nebo části papírového řetězu vkládejte do krabice na schodech u České spořitelny – 
stromy za vás ozdobíme.
 4) Vánoční večeře pro zvířátka – máte nasbírané kaštany, žaludy, bukvice, 
jablka, mrkev nebo usušený chléb – přineste jej k nám do centra a my ho předáme 
mysliveckému sdružení.
 5) Ježíškova schránka – u betlému na náměstí bude umístěna schránka pro 
Ježíškovy dopisy (pokud do dopisu přidáte i ofrankovanou obálku s adresou – Ježíšek 
vám odpoví).

 Přejeme vám krásné vánoční svátky, kouzelné Vánoce a ať je ten rok 2021 mnohem 
lepší a veselejší! Děkujeme vám za přízeň a podporu v roce 2020 a těšíme se na společné 
zážitky v roce novém.

za tým Andílků Helena Simmová

 Více informací na www.centrum-andilek.cz, info@centrum-andilek.cz, 
h.simmova@centrum-andilek.cz, 774 608 874. 

 ochranovský sbor při ČCE (jednota bratrská)

 naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí. (Lukáš 2,12)

Milé sestry, milí bratří, vážení přátelé, 
 opět se přiblížil Advent, začátek křesťanského roku. Všichni sobě i všem 
přejeme radost, klid, lásku a Boží požehnání. Letošní rok je hodně náročný  
a složitý, naplněný potížemi, někdy i smutkem. A tak ať se nám podaří do našeho 
světa přinášet dobré myšlenky, dobré skutky, dobré vztahy a vzájemnou pomoc. 
Přejeme vám všem požehnané a radostné Vánoce!
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 Vzhledem k současným omezením a nařízením při pandemii Covid-19 probíhají 
bohoslužby našeho společenství internetovou formou. Jsou to pravidelná nedělní 
kázání, ve kterých se bude pokračovat i v době Adventu a o Vánocích, kdy bude 
bohoslužba také 25. 12. 2020. 
 Nepředpokládáme, že by se uskutečnil desátý „Živý Betlém“. Ale všechno je ještě 
otevřené. Pokud dojde ke změnám, budou uvedené na www.jbzb.cz a vyvěšené ve 
skříňce na budově sboru Jednoty bratrské, Komenského 603, Železný Brod.

za Jednotu bratrskou v Železném Brodě Pallová Marcela

 Místní skupina ČKa – Český ráj Železný brod

 Mas aChÁT, z. s.

přání 

aktivity uskutečněné od září 2020 

 I přes pandemii a opatření vlády přejeme všem pokojný čas adventní a co 
nejpříjemnější prožití vánočních svátků, závěru roku a optimistický vstup do roku 
nového. Hlavně dobré zdraví. 
 Naše plánované aktivity jako: Dárek na poslední chvíli, Koledování Na Poušti  
a další původně plánované přednášky se s největší pravděpodobností nebudou 
moci uskutečnit. Ale nenechme se odradit. Buďme optimisty a věřme, že přijdou 
lepší časy, kdy se budeme moci opět setkávat.

I za ostatní členy naší místní skupiny srdečně zdraví Martin Tomešek.

 Na začátku školního roku 2020/2021 se zdálo, že se vše vrátilo do normálu a žáci se 
opět vrátili do školních lavic. Bohužel jsme se ale dostali opět do situace, kdy kvůli 
šíření nákazy Covid-19 byla zastavena prezenční výuka a od 14. 10. 2020 žáci opět 
nastoupili distanční výuku ze svých domovů. Otevřeny zůstaly pouze mateřské 
školy. Našemu projektu se ale i za tak krátkou dobu, kdy bylo možné pořádat akce 
pro děti, podařilo dohnat alespoň trochu ztraceného času a uskutečnili jsme pár 
akcí, které jsme žákům i pedagogům „dlužili“. 
 V Městské knihovně v Železném Brodě proběhlo 23. 9. „Pasování na čtenáře“. 
Jednalo se o akci pro prvňáčky z ORP Železný Brod. V předcházejícím období se 
děti zúčastnily čtenářských soutěží realizovaných díky MAP Železnobrodsko II,  
a to „Čteme dětem před spaním“ a „Čteme s rodiči“. Děti se sešly v aule knihovny, kde 
jim vedoucí knihovny paní Dana Hudíková vysvětlila význam pasování a důležitost 
čtení. Přítomen byl i opravdový rytíř, který jednotlivé malé čtenáře slavnostně 
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 FIT studio aerobiku Jany boučkové 

závody Čsh, ČMp, aTs, saMC 
 Na přerušenou závodní jarní sezónu jsme navázali dvěma závody, které se 
uskutečnily ve sportovních centrech v Železném Brodě (26. 9.) a v Semilech (4. 10.).  

pasoval. Děti pak musely vlastnoručně podepsat úpis, ve kterém bylo zdůrazněno, 
že se musí ke knihám chovat hezky. Nakonec účastníci obdrželi průkazy do 
knihovny, krásnou dětskou knihu a pohádku s úkoly „Rytíř Železnobrodský“  
z produkce MAP Železnobrodsko II.
 Aby měli radost i ti nejmenší z MŠ dne 25. 9. se uskutečnila další krásná akce. 
Pracovní skupina pro rovné příležitosti připravila ve spolupráci se ZŠ Pelechovská 
„Den plný dobrodružství a her“. Program byl určen pro děti z MŠ a pro děti  
z 1. tříd z ORP Železný Brod. Vzhledem k deštivému počasí se akce konala v sokolovně  
v Železném Brodě. Bylo připraveno osm stanovišť a každé bylo laděno podle známé 
pohádky. Úkoly zajišťovali starší žáci ze ZŠ Pelechovská a nutno podotknout, že jak 
jejich dramatický přednes, tak i kostýmy byly naprosto dokonalé. Děti pak s chutí 
plnily úkoly zaměřené na rozličné znalosti a dovednosti. Na konci dostalo každé 
dítě diplom a balíček s milými odměnami. 
 Na začátku října se podařilo pracovní skupině matematické gramotnosti 
uskutečnit i druhý ročník matematické soutěže pro žáky 9. ročníků ZŠ, který 
byl ve znamení změn oproti loňskému ročníku. Došlo k úpravám v hodnocení  
a vylepšení vyhledávání dalších úloh žáky v prostoru lesa, kdy za azimutem bylo 
připsáno písmeno, které žáci mají najít. Nemohlo tedy dojít k záměně kartiček, 
a tím nesprávnému odbočení. Akce se konala za pěkného počasí v příjemném 
prostředí lesa. Žáci si velice chválili strukturu soutěže a samozřejmě byli velmi 
nadšeni z obdržených věcných cen a také občerstvení, při kterém byly vyjasněny 
úlohy. Touto soutěží se opět „zavřely dveře“ klasickému vzdělávání. Vyzkoušel se 
další model vzdělávání, takzvaná turnusová výuka, který ale trval jen pár dní. 
Nakonec jsme opět museli uzamknout hlavní vchody škol a přejít na již známou 
distanční výuku. 
 Žijeme v době, kdy je výuka žáků na všech stupních vzdělávání velice složitá, ale 
naštěstí se daří distanční výuku podporovat, učit naše pedagogy novým metodám 
vzdělávání a podporovat i rodiče, kteří musí dětem s výukou z domova pomáhat. 
Věříme, že se brzy vše vrátí do normálu. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, 
kteří tuto situaci zvládají. 
 Přejeme všem pevné zdraví, klidný konec roku 2020 a krásné vánoční svátky. 

Jitka Lakatošová, specialista na komunikaci MAP Železnobrodsko II

spoRT
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Umístění našich závodnic v Železném Brodě v jednotlivých závodech: 
Česko se hýbe
 kategorie Tanec: 1. Sarah’s group, 2. Don’t wait 
Českomoravský pohár
 Sportovní aerobik jednotlivci: kategorie 6–7 let:  
2. Klára Bucharová, kategorie 8–10 let: 4. Lucie 
Vepřeková, 13. Lucie Dohnalová, 15. Viktorie 
Reichlová, kategorie 11–13 let: 1. Eliška Mařatková,  
4. Tereza Těhníková, 6. Evelína Hubal, 8. Rozálie 
Reichlová 
 Sportovní aerobik týmy: kategorie 7–10 let:  
9. Tereza Hartlová a Dominika Studničková
 Fitness aerobik: kategorie 10–14 let: 2. Fitness 
step – Ema Boučková, Rozálie Daníčková, Radka 
Svárovská, Natálie Švitorková, Zuzana Šefrová, 
Natálie Papežová
SAMC
 kategorie 8–10 let: 8. Lucie Vepřeková, 20.–28. Lucie Dohnalová, 29.–37. Ester 
Časárová, Viktorie Reichlová a Klaudie Časárová, kategorie 11–13 let: 19.–50. 
Daniela Bucharová, Evelína Hubal, Tereza Těhníková a Rozálie Reichlová 

Umístění našich závodnic v Semilech v jednotlivých závodech:
Česko se hýbe
 kategorie Tanec: 1. Sarah’s group (HIP HOP),  
2. Don’t wait (HIP HOP) 
Českomoravský pohár
 Sportovní aerobik jednotlivci: kategorie 6–7 let:  
1. Klára Bucharová, kategorie 8-10 let: 5. Lucie 
Vepřeková, 6. Lucie Dohnalová, 12. Viktorie 
Reichlová, kategorie 11–13 let: 3. Evelína Hubal, 
4. Eliška Mařatková, 5. Tereza Těhníková, 6. Rozálie Reichlová 
 Sportovní aerobik týmy: Fitness step 10–14 let: 1. Fitness tým
Fitness aerobik: kategorie 10–14 let: 3. Fitness step – Ema Boučková, Rozálie 
Daníčková, Radka Svárovská, Natálie Švitorková, Zuzana Šefrová, Natálie Papežová
SAMC 
 kategorie 8–10 let: 8.–16. Lucie Vepřeková, 17.–20. Ester Časárová, kategorie 
11–13 let: 10.–19. Eliška Mařatková

Vážení sportovci,
 ráda bych vás touto cestou pozdravila a popřála všem pevné zdraví. Věřím, že 
se dle možností máte dobře a stejně jako my se těšíte na postupné uvolňování 
daných omezení. Zatím stále jedeme v režimu hodin online. V RS najdete nabídku 
Virtuálních hodin. Počítejte s tím, že po uvolňování bude počet klientů na lekcích 
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značně omezen. Nevzdáváme to a budeme bojovat dál. To, 
co děláme, nás baví a nechceme to jen tak vzdát, proto vám 
děkujeme za vaši přízeň. Děkujeme také všem rodičům, 
kteří podporují děti v účasti na online hodinách. Vážíme 
si vaší spolupráce. Je skvělé vidět, že využíváte i námi 
nabídnuté náhrady a cvičíte s námi. Pokud se neuvidíme 
dříve, budeme se na vás těšit u vánočního stromu  
v Železném Brodě, kde proběhne setkání našeho klubu. 
Den a čas vám upřesníme. Tohle projde i s dodržením 
přísných hygienických podmínek... máme plán, přidejte 
se!
 PS. Všem pevné zdraví, štěstí a spoustu super lidí kolem 
sebe. Buďte aktivní v dalším roce!
 Těšíme se na vás. 

Jana Boučková a tým FSA

Železnobrodský fotbal v roce 2020
 Fotbalisté prožili stejně jako celá společnost díky koronaviru naprosto mimořádný 
a odlišný rok oproti zvyklostem. Činnost klubu v roce 2020 začala běžně. Všech 
pět mládežnických týmů začalo s tréninkem první týden v lednu. Tréninky dětí 
probíhaly třikrát týdně. Prakticky každý víkend měly mládežnické kategorie nějaký 
halový turnaj. Starší žáci se zúčastnili venkovního zimního turnaje v Turnově, 
kde každý týden hráli soutěžní zápas. Muži začali přípravu pod vedením nového 
trenéra v polovině ledna, s cílem vylepšit předposlední místo v tabulce a zachránit 
se v soutěži. Trénovali třikrát týdně a o víkendech měli přípravné zápasy. Brodský 
klub během ledna a února 2020 uspořádal deset halových mládežnických turnajů. 
Na konci února klub rozehrál zimní turnaj mladších žáků, který letos uspořádal již 
popatnácté. Nic mimořádného se tedy na začátku roku nedělo. 
 Těsně před startem jarních soutěží bohužel veškerý sportovní i ostatní život se zastavil 
Covid-19. Vládní opatření v tomto období nedovolila kromě údržby stadionu prakticky 
nic a klub musel zrušit deset halových turnajů a přerušit zimní turnaj mladších žáků. 
Na začátku dubna musel klub zrušit dva velké venkovní turnaje pro přípravky. Dne 7. 4. 
rozhodla Fotbalová asociace (FAČR) zrušit soutěžní ročník 2019/2020. A to znamenalo, že 
A muži skončili na 13. místě krajského přeboru, B muži na 4. místě okresního přeboru, 
starší žáci na pěkném 5. místě krajského přeboru, mladší žáci na 6. místě krajské 1. A – 
třídy. V krajském přeboru starších přípravek skončil Ž. Brod čtvrtý. 
 Vzhledem k postupnému uvolňování byla tréninková činnost obnovena na konci 
dubna a tak hřiště zase ožilo. Nicméně klub musel s lítostí zrušit dětský den, který 
byl plánován na červen. V roce 2019 se této akce zúčastnilo aktivně 270 dětí a včetně 
dospělých areálem prošlo cca 700 lidí, takže šlo o velký zásah do činnosti. Alespoň 

 Fotbalový Klub Železný brod 
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se mohly postupně začít hrát přípravné zápasy. Všechny kategorie odehrály do 
prázdnin  minimálně čtyři zápasy. Dohrál se i zimní turnaj mladších žáků, který za 
účasti šesti týmů ovládli naši mladší žáci. 
 Za zmínku stojí vítězství staré gardy Železného Brodu na kvalitně obsazeném 
turnaji v Bakově za účasti několika exligových hráčů. Dne 27. 6. klub uspořádal již 
44. ročník turnaje „O skleněný míč“, který byl letos určen pro mladší přípravku. 
Turnaj měl kvalitní obsazení včetně prvoligového klubu Bohemians Praha a za 
účasti čtrnácti týmů se rozhodně povedl. 
 V letním období začaly přípravy na soutěžní ročník 2020/2021. A muži začali  
s přípravou hned od července. Mládež se připojila od začátku srpna. V srpnu 
proběhl tradiční celotýdenní fotbalový kemp, kterého se zúčastnilo přes čtyřicet dětí. 
Soutěžní ročník 2020/2021 začal 22. srpna. Brodský klub přihlásil do nové sezóny 
áčko opět do krajského přeboru a béčko do okresního přeboru. Krajský přebor 
mladšího dorostu hraje sdružený tým Ž. Brodu a Bozkova. V žákovské kategorii 
má Ž. Brod po několika letech, kdy byl ve spojení s Turnovem, samostatné týmy. 
Takže starší a mladší žáci hrají krajský přebor a rezerva mladších žáků krajskou  
1. A – třídu. Přípravky hrají soutěže v okresním přeboru. Do nové sezóny nastoupili 
všichni s pocitem, že se normální život vrací do původních kolejí. Jenže koronavirus 
udeřil podruhé a veškeré amatérské soutěže byly opět k 13. říjnu přerušeny. 
 Na podzim se stačilo odehrát cca 60 % naplánovaných mistrovských zápasů. Brodské 
áčko je v přerušené sezóně zatím na 12. místě a i přes změnu na trenérském postu se 
nadále výsledkově trápí. Rezerva je zatím na 6. místě. Radost nám na podzim dělali žáci. 
Starší žáci vedou krajský přebor, když pouze jednou remizovali. Mladší žáci si zatím vedou 
také výtečně. S bilancí devíti výher a jednou prohrou jsou jen díky horšímu skóre na 
skvělém druhém místě krajského přeboru. Ani rezerva mladších žáků si nevede špatně  
a je na 8. místě krajské soutěže. Přípravky, vzhledem k pozdnímu startu okresních 
soutěží, toho moc neodehrály. Do konce roku měl klub naplánované další akce. Několik 
halových turnajů mládeže, ale ani 15. ročník Memoriálu Bedřicha Chmelíka se již 
neuskuteční. Sportovní činnost klubu v roce 2020 byla tedy výrazně omezena. 
 Po provozní stránce byl končící rok ale mimořádný. Klub podal žádost  
u MŠMT na investiční akci „Rekonstrukce hřiště s UMT“. Starý povrch hřiště byl 
již opotřebovaný a FAČR zakázala na tomto hřišti hrát zápasy. Úspěšná žádost  
o dotaci tak byla skvělou zprávou pro všechny. Celkové náklady rekonstrukce  
činily 6,449 mil. Kč. Od MŠMT se podařilo získat prostředky ve výši 4,325 mil. Kč. 
Zbylé povinné spolufinancování akce ve výši  2,124 mil. Kč řešil klub půjčkou. Na 
začátku prosince  bude mít klub úplně nové hřiště a skvělé podmínky pro sport. 
 Klub chce tímto poděkovat nejdůležitějším partnerům klubu, kteří drží 
železnobrodský fotbal nad vodou. Jsou to město Železný Brod, Liberecký kraj  
a MŠMT. Dále děkujeme panu Janu Templovi a jeho nápojce U Klokana. 
 Závěrem vám fotbalisté Železného Brodu chtějí popřát pěkné a klidné svátky. Do 
nového roku 2021 všem přejeme hlavně zdraví a také abychom se všichni mohli 
vrátit k normálnímu životu a činnostem, které je naplňují. 

Kletečka Jaroslav – sekretář FK Železný Brod, z. s. 
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 Malíře a grafika Vlastimila Radu, podle kterého je pojmenována 
naše městská galerie poznalo celkem deset z vás. Knižní novinku 
„Čtyři generace Radů“ vyhrává: Tomáš Šefr. Gratulujeme. Poznáte 
i nyní, kdo je zachycen na fotografii? Dle fotografie a několika 
indicií musíte uhádnout o koho se jedná. Jméno dotyčné osoby 
nám posílejte nejpozději do 10. 12. 2020 (e-mail: info@zelbrod.cz). 
Hrajeme o tři vstupenky na Městský ples (16. 1. 2021).

hÁdanKa

architekt, pedagog i ředitel sklářské školy 
– v listopadu roku 2020 uplynulo 50 let od jeho úmrtí 

osTaTní 

poděkování

Co odhalil pelechovský pomník

 Děkuji Městu Železný Brod za zajištění a Technickým službám města Železný 
Brod za realizaci osvětlení ke garážím na sídlišti Na Vápence. Je hodně příjemné, 
když jdu večer pro auto – a je vidět. Moc si toho vážím. Děkuji. 

Pavel Flek

 Všichni „Pelechováci“, a také ti, kteří chodí kolem na procházku, si určitě všimli 
upraveného stanoviště kontejnerů u zastávky a především toho, že zmizel vedle 
stojící pomník padlým. Nezmizel nadobro, bude restaurován, písmo obnoveno  
a vše zase vráceno na své místo. 
 Při rozebírání pomníku byla v jeho podstavci nalezena keramická schránka, 
ve které byly uloženy dva vlhkostí značně poničené papírové svitky, papírová 
bankovka, několik mincí a broušené perle různých velikostí. Schránku dostaly 
do rukou zkušené restaurátorky libereckého Státního okresního archivu, které se 
snažily zachránit co nejvíce z obsahu schránky. To však nebyl jediný nález, který 
pelechovský pomník vydal. Při nakládání vybagrované zeminy z okolí pomníku 
se vynořil fragment pískovcového krucifixu a po prohledání již vyvezené zeminy 
byly nalezeny ještě jeho další části. (Za bystré oko je třeba poděkovat Václavu 
Průšovi, který jej objevil a přivezl do muzea.) Původ tohoto neobvyklého nálezu 
nám částečně osvětlil papírový svitek ze schránky, který se restaurátorkám 
podařilo rozbalit a ošetřit tak, že jej bylo možné bezmála celý přečíst. Dlouhý 
pobyt ve vlhkém prostředí na něm sice zanechal stopy, ale na rozdíl od druhého 
svitku, který byl vlhkostí a hnilobou téměř zničen, je skoro kompletní. Zápis, který 
obsahuje, nám osvětlil okolnosti vzniku pelechovského pomníku padlým a částečně 
zodpověděl i otázku původu pozdně barokního pískovcového krucifixu nalezeného 
pod pomníkem. Krucifix, v textu označovaný jako „Boží muka“, byl zničen „rukou 
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osTaTní 

zvrhlíka“, podobně jako mnoho dalších drobných církevních památek v okolí, po 
státním převratu v roce 1918. Přesné datum ani okolnosti zničení nejsou známy.
 Schránka obsahovala Pamětní list sepsaný 29. října 1936 u příležitosti znovuzřízení 
„Božích muk“, které byly obnoveny a znovu postaveny 30. října 1930. Na pomník 
se podle zápisu složili obyvatelé obce a postavila je firma Ladislava Hořeního. Na 
pomníku byla deska se jmény padlých v I. světové válce. Zápis dále obsahoval 
seznam padlých a téměř kompletní soupis tehdejších majitelů a obyvatelů usedlostí 
na Pelechově. Krátký zápis o Nejedlově brusírně, počasí v aktuálním roce, cenách 
základních potravin se seznamem členů osadního výboru a o starostovi.
 Druhý svitek byl přidaný do schránky v roce 1941, kdy došlo k rozebrání a posunutí 
pomníku kvůli stavbě silnice z Železného Brodu do Semil. (Tehdy byl starostou 
osady Pelechova Josef Kocour z čp. 23, který je na pamětním listu podepsaný). 
Obsahoval přepis Pamětního listu z roku 1936 a byl doplněný o události z obce 
z let 1937–41 (v nichž se zmiňuje i pokácení památné lípy U Vozků), pelechovský 
místopis byl doplněn o nově postavené domy a jejich majitele a obyvatele, popis 
tehdejší politické situace, ceny potravin a seznam přiložených platidel. Díky tomuto 
zápisu tak máme podrobně zmapované okolnosti vzniku a přesunu pelechovského 
památníku padlým. Schránka s restaurovaným obsahem je uložena ve Státním 
okresním archivu v Jablonci nad Nisou a zbytky krucifixu jsou uloženy v Městském 
muzeu v Železném Brodě. Po opravě bude do památníku vložena nová schránka  
s opisem původních dokumentů doplněných o současné informace.
 Poprosila jsem bývalou kronikářku města a pelechovskou rezidentku paní Evu 
Vozkovou, jestli by se jí podařily zjistit od dalších starousedlíků ještě nějaké další 
informace o okolnostech zániku Božích muk a stavbě nového památníku.
 Před několika týdny jí přinesla paní Blažena Salabová (z čp. 23) zápisky svého 
dědečka Josefa Kocoura (někdejšího starosty), které našla na půdě. Byly napsané 
pravděpodobně v druhé polovině roku 1941 nebo ještě o něco později a jejich 
vznik dost možná souvisí s opisem Pamětního listu, který byl v roce 1941 vložen do 
podstavce pomníku padlým. Zápisky čítají jen necelé čtyři stránky a ve stručnosti 
popisují osadu Pelechov. V krátkosti zde zmiňuje i zničení Božích muk a stavbu 
nových v roce 1936 „Boží muka byla po světové válce nezjištěným způsobem 
vyvrácena a z darů peněz občanů znovu v roce 1936 postavena. Při tom byla 
zasazena deska se jmény padlých ze světové války.“
 Zápisky pana Kocoura obsahují ještě mnoho zajímavých věcí o životě v obci  
a jejích obyvatelích. Např.: obec měla tehdy 29 popisných čísel a 152 obyvatel. 
Protože se v jednotlivých chalupách objevovala často jména Vozka, Nejedlo, apod. 
píše i rozlišení jednotlivých chalup, např.: u Puturků, u Fotrů, u Ševců, u Isidorů, 
u Jánů, u Pepíků, u Petříků apod. Obyvatelé byli především zemědělci a později se 
živili i broušením a navlékáním korálků. Pole neorali, ale „hákovali“, pařezy, které 
dobývali v lese, nazývali „koháty“. Jablíčka se zde pěstovala růžová, hřebíčková, 
vinná, hranáče, cibulková, jakoubata, ad. Hrušky byly máslovky, barušky, kožené, 
šídlovačky. Třešně: rubky, antonínky, vodnatky a švestky sedmirky.
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 Zmiňuje se také o zvoničce, která byla postavena v roce 1904, zásluhou občanů 
Pelechova. Na ní byl umístěn malý zvon, kterým se zvonilo denně poledne a klekání 
a později již jenom při úmrtí některého souseda. (Zvonívala „babička“ Vozková  
z chalupy čp. 6 vedle zvoničky. Zvon, který je mnohem starší než ona zvonička, je 
dnes uložen na železnobrodské radnici).
 Popisuje také různé léčivé byliny, které rostly na lukách a byla to opět „babička“ 
Vozková, ke které chodili sousedé o radu a pomoc, kdykoliv se jim něco přihodilo 
nebo onemocněli. Také byla nápomocná při porodech. Zemřela v roce 1931 ve 
věku 85 let.
 U chalupy čp. 1, která stojí dodnes u hlavní silnice do Semil, rostly dvě krásné lípy, 
které měly být až 150 let staré. Bohužel musely být kvůli stavbě silnice pokáceny.
Zaznamenává také počasí, povodně, bouřky apod.
 Zaznamenává i zvyky, které se tehdy v obci dodržovaly. Zvláště zdůrazňuje 
stavění betlémů v době adventu. Stavěly se skoro ve všech chalupách. Byly většinou 
dřevěné, malované, papírové a často až 12 m dlouhé. Stavěly se kolem celé světnice. 
Obyvatele Pelechova prý nazývali „Betlémáky“. (Takový betlém jsem ještě viděla  
u Kocourů (čp. 23), když jsem se v roce 1960 vdala 
na Pelechov. Byl postaven kolem celé kuchyně.)
 V zápiscích pana Kocoura je zajímavých věcí 
mnohem více. Díky těmto písmákům se dozvídáme 
o životě, práci, svátcích a různých zvycích, které se 
často lišily kraj od kraje.
 Pan Josef Kocour se narodil roku 1895 a zemřel  
v roce 1972 ve věku 77let.

P. S. Dne 13. 11. 2020 byl pomník vrácen zpět na své místo.

Eva Vozková, Pelechov čp. 28 a Petra Hejralová, městské muzeum

Epidemie v historii (nejen) na Železnobrodsku  
 O epidemiích v Železném Brodě a okolí jsem vybrala údaje ze čtyř zdrojů: Ze 
Zápisků sedláka Josefa Dlaska (vzniklých v 19. století), z Fischerovy kroniky 
(vzniklé v 19. století), z Kroniky Hrubé Horky od Josefa Klingera (vzniklé ve  
20. století) a z Knihy Hrobům v dáli otisk 1. světové války na Železnobrodsku od 
Lenky Holubičkové (vzniklé v 21. století). 
 Jednotlivé citace uvedené kurzívou se zkratkou jmen autora (JD, MF, JK, 
LH) jsou v původním znění. Redakční rada jejich znění neopravovala ani 
neupravovala.
 Nejstarší zmínkou o epidemii je zápis v kronice Michaela Fišera. Michael Fišer 
se v zápiscích z let 900–1402 odkazuje na knihu ve starých spisech, kterou nalezl 
úřední sluha mladší Vilém Horák z Vlastiboře na zámku v Navarově:
 Leta 1282 (MF) Za krále Vácslava přišel jest v Čechách hlad veliký. Lid jsa hladový 
vtíral se do domu sebral co kde rychle nalezl , jedl kůru ze stromu, rozličné koření a trávy, 
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ba i těla mrtva člověči i zviřeci. Nastal mor!   I stalo se tu, že jedné noci v huti v Lišnym 
109 osob těch hutniků spáti šlo, však ráno jeden jedinký – s malým synem na živu ostali, 
ostatní na tu morovou ránu zemřeli jsou byli. A tak hamry pro nedostatek dřivi a lidu 
zpustli, a zašle jsů jest ostali.
 V Kronice Hrubé Horky Josefa Klingera je psáno: Na počátku války třicetileté roku 
1625 řádil v Čechách mor, který vylidnil celé domy v okolí. Jiný mor zuřil v 1680. (JK)
 rok 1714 (MF) Nový r. přináší nemoce. I časové zlé byli. V Čechách panoval mor tak 
velký, že od 22. srpna t.r. – do 31. března r. 1715 zemřelo naň as 20.000 lidu. 
 rok 1771 a 1772 (MF) byly neobvykle deštivé a s povodněmi, z tohoto důvodu 
vzešla neúroda a hlad. Po tak hladovym roku přišel rok nový a přinesl sebou rozličné 
nemoce jako: hlizi – keteče – hlavnici, z čehož lid začal mřiti. ……. Nemocných bylo 
velké množství. I byli takové domy, že jsou všechny vymřeli. Dále se kronikář Fischer 
zmiňuje o pohřbívání do hromadných hrobů po až třiceti nebožtících, a pokračuje: 
Však nejenom chudí a hladový, ale i zámožnější jež nákazou tou kterou nemocí zmírali, 
z tohoto světa na onen odcházeli. V Čechách zemřelo na ten mor na 250.000 lidu.
 I kronikář Hrubé Horky Josef Klinger se zmiňuje obsáhle o moru v roce 
1771. Nejprve líčí obrovskou neúrodu a hlad: U nás se jedlo maso psů, koček, myši  
i zdechliny. Ubožáci kůru ze stromu olupovaly a jí požívaly, často v ústech zemřelých 
kůra a tráva nalezeny byly. A dále píše: Z hladu přidružil se mor, v r. 1771, který při 
požívání škodných a nepřirozených krmi očekáván jistotou býti mohl. Lidé padali jako 
mouchy a nebylo dosti rukou, aby je pohřbily.
 Dále Josef Klinger píše o tom, že teprve v těchto hladových letech se lidé naučili 
používat k jídlu brambory, ačkoli již předtím byly známy. Také se JK zmiňuje  
o pomoci státu, který dovážel do Čech obilí a vrchnost vystavěla špýchary, kde se 
mělo shromáždit obilí pro roky neúrody. A pokračuje o moru: Mor který si vyžádal  
v Čechách za oběť čtvrtinu obyvatelstva. Tamní matriky ukazují jak mor řádil. Ze 
Semilské farní matriky roku 1772 – 316 případu. Do března stoupl na 12 osob denně. 
Z počátku nosily mrtvoly na hřbitov v rakvích, pak v truhlách obyčejných prken jak kdo 
sehnati mohl, pak v plátně, konečně i ve slámě zabalený, na hřbitově je házely do šachet  
a polévaly vápnem a zahrabaly. Tenkrát přestalo pohřbívání kol farních kostelů v osadě.  
A o něco dále JK píše: Ve farní osadě loukovské počítalo se před morem 1400 duší po 
moru pouze 400. Ve farní osadě vysocké některý den až 36 zaopatřeno a jen 4 domy zůstaly 
od moru ušetřený. Děsné tyto poměry trvaly až do léta 1772. kdy konečně pravidelnější 
poměry povětrnostní nastaly a sklizeň obilí byla vydatnější, hojná též úroda ovocná. 
Také mor začal se ztráceti, až pak na podzim úplně vymizel. Jelikož z hladu byl všecek 
dobytek, koně, drůbež poražen – zůstaly chlévy prázdný.
 JK se také zmiňuje o návštěvě císaře Josefa II. v našem kraji v roce 1771: Z Trutnova 
přijel do Vrchlabí kde začínali krajiny nejvíce morem postižené. Již cestou spatřil celé 
vesnice žebrající všude zbledlé a vyhublé postavy, vztahovaly ruce o pomoc. Když pak 
přijel do naší krajiny, počínaly stížnosti na vrchnost a již nepřestávaly až opustil Čechy.
 rok 1782 (MF) V červnu přišla na malé dítky nemoc, jež jich za 1 m z celé kolatury 
na zdejším hřbytově 40 pohřbeno.

osTaTní 
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 roku 1832 (JK) navštívil Evropu zlý host cholera asijská. Rozšířila se do Ruska, Polska, 
Uher, Rakous načež vnikla do Čech. V Nové vsi u Lomnice zachvátila 90 lidí z nichž  
32 zemřelo. Lidé umíraly ve 24 hod. 12-8. až za 6 hodin na průjem s žaludeční bolestí. 
Dne 23. května objevila se v Semilech na bělidle č.35 u jistého Kadanského a do  
29. května onemocnělo 33 osob z nichž 14 zemřelo. Od 29. května do 2. června onemocnělo  
35 z nichž 16 zemřelo. Po červnu se rozšířila cholera ve farní osadě na 379 osob z nichž 
217 zemřelo pak přestávala. V Semilech trvala 7 týdnů a poslední byl Frant. Vlach č. 217. 
V září kosila nejvíce v Chuchelně, dne 11. září pohřbeno 11 osob. Dne 23. října vymizela 
nadobro. V samotných Semilech zemřelo na choleru 168 lidí. Město najalo lidí kteří 
nemocné obsluhovali neboť ze přátel nikdo ze strachu učiniti tak nechtěl. Před cholerou 
panoval veliký strach, mnozí před cholerou užívali chlorového vápna, jako léku a při 
dezinfekci příbytků, a tak neopatrně s ním zacházeli až onemocněli. Mezi lidem se šířila 
nesmyslná pověst, že vláda se chce chudého lidu zbavit, a proto dává nemoc rozšiřovati. 
U chudiny vznikla následkem toho nedůvěra k lékařům a předepsaným lékům a jiných 
ochraných opatření, nebylo užíváno a mnozí zemřeli beze vší lékařské pomoci.
 roku 1833 (JK) objevila se chřipka které několik podlehlo a na štěstí netrvala dlouho.
 rok 1846 (JK) Nastala opět neúroda a mezi chudým lidem mnoho bídy způsobila. 
Obilí stouplo v ceně a brambory byly většinou nahnilé. Lid jedl koňské maso, placky  
z otrub a trávy. Z toho zase nemoce, zejména hlavnice, tj. tyfus, lidé tomu říkali červená 
nemoc. Potrvala celé tři měsíce a vyžádala si obětí nejvíce severně od nás až i u nás 
mnoho lidí onemocnělo i zemřelo. Zachvátila přes 4000 osob a 700 jich zemřelo v našem 
kraji.
 V roce 1918 V dubnu se na bojiště První světové války dostala tzv. Španělská 
chřipka a šířila se v zákopech. Nemoc byla úmyslně zamlčována. Jediným státem, 
kde se o chřipce veřejně mohlo mluvit a mluvilo, bylo Španělsko. Proto se této 
nemoci říkalo „Španělská chřipka“. Hlavní vlna epidemie přišla v září. Vojáci 
vracející se z bojišť ji zavlekli do svých domovů. Další vlna epidemie přišla v lednu 
1919. Úmrtnost byla podle některých pramenů padesátiprocentní, podle jiných 
pramenů deseti až dvacetiprocentní. Nemoc kosila hlavně mladé lidi. V Čechách 
byl po jejím řádění zaznamenán úbytek obyvatelstva o 3–5 %. Chřipka začala 
ustupovat až v roce 1920.
 Kronikář Hrubé Horky Josef Klinger o Španělské chřipce píše (JK): Není 
snad nikdy plného štěstí, tak i nyní, kdy radost ze svobody našeho národa a utvoření 
Československé republiky je nezměrná, kazí epidemie Španělské chřipky, na kterou umírá 
mnoho zvláště mladých lidí mezi 20. a 30. rokem svého věku. Zvláštní, že děti malé to 
odnesou jen obyčejnou chřipkou. Sám také španělskou chřipku prodělávám a na den  
28. října nemohu se ani hnout z postele, nemoc trvala dva měsíce a nemohl jsem se 
účastnit oslav naší svobody, což jsem těžce nesl.
 Lenka Holubičková ve své knize Hrobům v dáli píše (LH): Lepší vyhlídky na 
uzdravení měli lidé, kteří už zažili epidemii chřipky , která propukla v roce 1890. Nástup 
nemoci byl velmi rychlý a průběh dramatický, nejprve horečky převyšující 40 stupňů  
a prudká bolest hlavy, krev řinoucí se z nosu i uší, pak svalová únava, pacient se nemohl 
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hýbat ani dýchat, dusil se, modral v obličeji. Voda zaplnila plíce, čímž nemoc připomínala 
zápal plic, nemocného vyčerpávalo nekonečné zvracení a ztráta krve. Pacienti s typickými 
červenohnědými skvrnami v obličeji často umírali už den či dva poté, co u nich nemoc 
propukla. Dále LH píše:V letech 1918 a 1919 zabila možná 100 milionů lidí a stala se 
největší pohromou v celých dějinách lidstva.
 Kromě událostí zaznamenaných ve výše uvedených pramenech jistě proběhlo 
mnoho epidemií zde nezaznamenaných. Například je známo, že cholera se často 
objevovala při průchodu vojska krajem. 
 O morech a choleře píše také sedlák Dlask z Dolánek (kniha Alžběty Kulíškové 
Zápisky sedláka Josefa Dlaska). V jeho zápiscích se píše většinou o moru v Praze 
nebo obecně v Čechách, ale minimálně v jednom případě nemoc dosáhla až do 
našeho kraje).
 1599 (JD, str. 147) Mor veliký byl v Praze, císař pán odjel z Prahy do Plzně, pak v Praze 
na tu morní ránu zemřel.
 1613 (JD, str. 147) Mor byl v Čechách. Za 8 měsíců umřelo 7 800 lidu. Přitom všecky 
skorem slepice zhynuly v Čechách.
 1625 (JD, str. 147) Mor velký byl v Praze. 
 1680 (JD, str. 151) Mor ve Vídni, císař přijel do Prahy, však také do Čech ten mor přišel 
a pomřelo lidu v Praze 32 tisíce a venku v zemi více než 100 tisíc.
 rok 1713 (JD) Když byl velký mor v Čechách, tehdy roku 1713, (dále JD na str. 157 
popisuje, jak panské rody před morem odjížděly pryč, aby se vyhnuli morové ráně.)
 Josef Dlask čerpal výše uvedené údaje z Rulíkova Kalendáře historického.
 V samotné Dlaskově kronice (v knize Zápisky sedláka Josefa Dlaska, na str. 201) 
se Dlask zmiňuje o choleře v roce 1831: Toho roku hrozná vojna začala nejdříve  
v Polsku, a pak skrze choleru nemoc přestala po celém světě. A o něco dále Dlask píše: 
Toho roku zase přestala půlnoční skrze choleru a skrze krádeře, která byla od roku 1826 
po 4 roky. Tento zápisek svědčí o tom, že se tehdy cholera dostala i do našeho kraje.
 V zápisku z roku 1836 se Dlask zmiňuje o korunovaci císaře Ferdinanda a jeho 
ženy, kde bylo prý cizího lidu přes jeden milion. A o kousek dál (str. 210 knihy 
Zápisky sedláka Josefa Dlaska) Dlask píše: Pak nastal v Praze mor, že kolik set za den 
zemřelo, i arcibiskup olomoucký i se svýma kanovníky zemřel a vejvoda uherský generál. 
Pak až k Mladé Boleslavi se to sáhlo.
 Z výše uvedených citací můžeme porovnat historické epidemie s letošní epidemií 
koronaviru. Naši předkové se museli vypořádávat s epidemiemi nesrovnatelně 
větších rozměrů. 

Alena Kortanová
„Každá epocha má tu epidemii, kterou zasluhuje.“ 
Karl Kraus (1874–1936), český dramatik a novinář 

Pan Josef Vele z Huntířova věnoval Železnému Brodu krásný strom 
(smrk pichlavý – picea pungens), který v době adventu 

ozdobí železnobrodské náměstí. 
Vedení města Železný Brod mu tímto velmi děkuje.
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