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úvodní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
máme před sebou rok 2021. Loni jsme vám na tomto místě přáli, aby právě uplynulý
rok byl rokem vyrovnaným, klidným, bez extrémních výkyvů a bez zdravotních
problémů. Všichni víme, jak to dopadlo. Prakticky celý rok jsme se nejen my, ale
také celý svět, potýkali s novou situací, která zasáhla lidstvo na této planetě v podobě
koronavirové pandemie. Bezesporu ovlivnila náš každodenní život, učili jsme se
a dosud se učíme vyrovnat s řadou překážek. Je to těžký boj, který se tu více, tu méně
daří zvládat. Bylo by však největší chybou propadat pesimistickým myšlenkám, je
potřeba hledět do nového roku s optimismem. K optimismu svádí také některé věci,
které se ve městě povedly i přes těžkosti roku 2020. Připomeňme si alespoň některé.
V prvé řadě jste všichni perfektně zvládli celou nelehkou situaci při jarní vlně koronaviru.
Nikdo nevíme, jestli už je u konce vlna druhá, ale také nyní si počínáte dobře. Patří vám
všem za to díky. Pokud budeme nadále ukáznění, vyjdeme z této šlamastyky se ctí.
Také zdravotnictví, na jehož bedrech leží nyní asi největší tíha této ne úplně příjemné
doby, nemělo v našem městě zádrhele. Zdravotníci se snaží nám všem pomoci, a to
nejen léčbou fyzických zdravotních neduhů, ale často též povzbuzením naší psychiky.
Všichni víme, v jak složité situaci se nachází vlivem vládních opatření školství.
Je potěšující, že školky v Železném Brodě fungovaly a vzdělávání mladé generace
v základních i středních školách bylo rovněž dostatečně zabezpečeno i přes
vzrůstající nároky organizační, prostorové nebo technické.
Vážíme si všech obchodníků, živnostníků a firem, kteří působí na území našeho
města a doslova se perou s nelehkou situací. Je potěšitelné, že tu jsou, a proto je zkusme
podpořit v tom, že budeme od nich přednostně odebírat v rámci možností jejich zboží
a nabízené služby. Vážíme si také našich hasičů, jejichž pomoc se zajištěním dostupnosti
dezinfekce a pomůcek je neocenitelná stejně tak jako pomoc dobrovolníků.
Určitě si čtenářky a čtenáři užívají nové knihovny. Pohybují se uvnitř v důstojném
prostředí, kde kromě knih je prakticky všechno vnitřní vybavení nové. Jiráskovo
nábřeží se zase zbavilo jednoho nepěkného zákoutí. Knihovna rovněž získala
primát mezi ostatními knihovnami Libereckého kraje.
Máme radost z dalších věcí, jen namátkou – z nových chodníků, z nově rekonstruovaných
cest, z dalších civilizovaně vypadajících kontejnerových stání, ze zateplení sokolovny,
ale třeba také z nemalého a odpovědného třídění odpadu občany nebo z toho, že mnohé
spolky jen utlumily, ale neukončily svou činnost. Ano, také to se v roce 2020 povedlo.
Nezapomeňme, jak se nám vydařilo Skleněné městečko. I přes různá omezení
si pochvalovali všichni, od návštěvníků až po prodejce a výrobce, atmosféru celé
akce, nabízené zboží i kulturní program. Budeme věřit, že také letos se podaří
uskutečnit Skleněné městečko ke spokojenosti všech.
Mohli bychom pokračovat dále. Nechceme vyzdvihovat žádnou profesi, žádnou
skupinu obyvatel našeho města, žádný spolek, protože si myslíme, že si uznání
zaslouží všichni, nebo alespoň většina. Aby byl rok 2021 lepší a úspěšnější pro
každého z nás k tomu vám přejeme to, o čem se dnes nejvíce hovoří. Zdraví.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod z 35. zasedání
konaného dne 16. 11. 2020
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 35. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 34. schůze Rady města Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 8/2020/RM
schvaluje Akční plán na rok 2020
jmenuje členy školských rad za zřizovatele pro další tříleté období: Mgr. Ivan
Mališ – člen ZŠ Školní a PaedDr. Milada Motlíková – členka ZŠ Pelechovská
schvaluje odměny ředitelům škol a školského zařízení zřizovaných městem
Železný Brod: 1) Jitka Jírová, MŠ Na Vápence, 2) Daniela Lufinková, 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
schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2020 ZŠ Pelechovská, IČO 70694982
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci rekonstrukce soc. zařízení sálu
sokolovny v Železném Brodě se spol. Stavby MH, s. r. o., IČO 09185500 za cenu
710 000 Kč bez DPH
odkládá Dodatek č. 1 ke sml. o dílo „Železný Brod – Teprovsko 29 – oprava
roubení“ se S. Záhonem, IČO 86736558 a požaduje doplnění víceprací a rozpracování
a porovnání oproti rozpočtu
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava střechy
a výměna střešního pláště, stavba pergoly v objektu hasičské zbrojnice v Železném
Brodě 40“ a schvaluje uzavření sml. s uchazečem MAZEPA, s. r. o., IČO 02689171
s nabídkovou cenou 874 611,84 Kč bez DPH
souhlasí s podáním žádosti o dotaci do dotačního titulu 117d8220A Podpora
obnovy místních komunikací, vypsaného MMR na akci Oprava místních
komunikací města 2021
schvaluje pronájem prostor pro podnikání v objektu v ul. Příčná 350 v Železném
Brodě spol. GOUVERNEL, s. r. o., IČO 06882951, nájemné bude činit 500 Kč/m2 bez
úhrad za služby a energie
schvaluje pronájem nebyt. prostor pro podnikání v objektu čp. 712 na Jiráskově
nábřeží v Železném Brodě pro nájemce J. Vladyku, Železný Brod, nájemné bez
služeb a energií bude činit 300 Kč/m2/rok
schvaluje pronájem nebyt. prostor pro podnikání v čp. 879 ul. Štefánikova
v Železném Brodě pro Chirurgii Oldřich Fiala, s. r. o., IČO 01712306 za účelem
zřízení chirurgické ambulance, nájemné za uvedený prostor činí 120 000 Kč/rok
bez služeb a energií
schvaluje odkoupení vozu Škoda Rapid, RZ: 5L59887, pronajatého na základě Sml.
o operativním leasingu č. 1062539 ze dne 16. 8. 2017 od ŠkoFIN, s. r. o., IČO 45805369
schvaluje vystavení objednávky LB kraji, IČO 70891508, na zajištění základní
péče a provoz objektu pro dočasný pobyt osob bez přístřeší v karanténě dle § 69
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odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví pro ORP Železný Brod v období
1. 11. – 31. 12. 2020 za cenu 52 165 Kč
souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 10 000 Kč od p. Oskara Schovánka,
IČO 49887858 pro ZŠ Školní 700, finanční prostředky budou použity k nákupu
pomůcek pro výuku tělesné výchovy
Veřejná zasedání zastupitelstva Města Železný Brod v první ½ roku 2021 budou
v těchto termínech: 8. 2., 22. 3., 3. 5. a 14. 6. 2021. Zasedání začne vždy v 16.30
hodin v zasedací místnosti MěÚ „B“ (3. patro).

Odbor životního prostředí
Otevírací doba sběrného dvoru je v lednu: pondělí, středa, pátek: 9–16 hodin;
úterý, čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin.

Chytrý tučňák v našem městě
Jedná se o nejnovější typ sběrného kontejneru na textil společnosti TextilEco, a. s.,
který si prošel nemalou proměnou a společně s kontejnerem, který je osazen
výdejními boxy, tvoří ucelený ekosystém. Kde na jednom místě získá člověk
možnost oděvy, které nepotřebuje odevzdat a současně si může oděvy, které se
mu líbily na e-shopu společnosti, vyzvednout. Nabízíme tak kompletní službu,
která v maximální míře prodlužuje životnost oděvů v lidské populaci, stejně tak se
v maximální možné míře šetří životní prostředí.
Hlavní změnou je inovativní soudobý design kontejneru ve tvaru tučňáka
a umístění solárních panelů na střechy kontejneru. Tyto panely našeho „chytrého
tučňáka“ dobíjí energií.
A co umí? Především disponuje boxy, do kterých si
lidé mohou nechat doručovat objednávky z e-shopu
a vyzvednout si je prakticky kdykoli 24/7. Díky
tomuto ekosystému, kdy se lidé na jednom místě
zbaví nepotřebných oděvů a současně si vyzvednou
oděvy, které si vybrali na e-shopu, nesmírně
v dnešní době koronakrize pomáhají.
Na závěr to nejdůležitější – již brzy tučňáka
v našem městě najdete v ul. Masarykova 704 (GPS:
50°38‘18.970“N, 15°15‘43.429“E).
Pavlína Kunzeová, OŽP a Odpadové hospodářství
Pouze opakujeme, že od 1. 12. 2020 byly navýšeny ceny za pytle na komunální
odpad pro občany a živnostníky, a to následovně: objem 110 l na 80 Kč a 60 l na
40 Kč. Pytle jsou v prodeji v TIC Železný Brod.
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Odbor sociálních věcí
Ohlédnutí za spoluprací s pěstounskými rodinami za rok 2020
Sociálně-právní ochrana dětí Železný Brod, organizace s pověřením doprovázení
pěstounských rodin, v roce 2020 spolupracovala se sedmnácti rodinami, které
pečují o děti, o které se nemohou z různých důvodů starat jejich vlastní rodiče.
Jsou to pěstounské rodiny a v nich je pečováno celkem o 23 dětí.
Pěstounská péče s sebou nese pro její vykonavatele jak práva, například v podobě
dávek pěstounské péče, tak také povinnosti, s jejichž naplňováním je osobám
pečujícím nápomocný orgán sociálně-právní ochrany dětí. V rámci povinnosti
pěstounů zvyšovat si kvalifikaci a dovednosti v oblasti péče o dítě v rozsahu
24 hod. za rok jsme pro pěstouny v průběhu roku 2020 uspořádali čtyři vzdělávací
akce, které proběhly pod vedením zkušených odborníků z řad psychologů
a psychoterapeutů.
V lednu pro nás seminář na téma „Obtíže dospívání“ lektorovali hned dva
profesionálové, a to paní Mgr. Hana Heindorferová a pan PhDr. David Cichák.
V únoru s námi na téma „Jak vést děti k opravdovým hodnotám“ hovořil
psychoterapeut pan Bc. Pavel Kalpakcis, s nímž při doprovázení pěstounů
spolupracujeme dlouhodobě. Tématy „Jak se z toho všeho nezbláznit?“ a „Závislostní
chování u dětí – Netolismus (internet, sociální sítě)“ nás na červnovém a zářijovém
setkání provedla paní PhDr. Ivana Honzlová, která za námi do Železného Brodu
také jezdí již několikátým rokem, a to až z daleké Jihlavy.
Mimo zajišťování aktivit pro stávající pěstouny byli ve spolupráci s kampaní
Mít domov a rodinu naplánovány na rok 2020 dvě akce pro zájemce o náhradní
rodinnou péči, avšak ani jedna nemohla být z důvodu vyhlášení nouzového stavu
v ČR uskutečněna. Pokud vás i tak zajímá téma pěstounské péče, myslíte si, že
byste měli volné místo u stolu i ve svém srdci, a že byste dokázali nabídnout dětem,
které nemohou vyrůstat se svými rodiči, srdečný vztah, stabilní zázemí a domov,
neváhejte se na nás obrátit.
Více informací: MěÚ Železný Brod, odbor sociálních věcí Mgr. Halamová, mob.:
728 017 126, Bc. Jarešová, mob.: 777 718 903.
Bc. Eva Sasková, vedoucí sociálního odboru

Ohlédnutí za rokem 2020
Přestože již máme rok 2021, dovolím si malé ohlédnutí za uplynulým rokem 2020
pohledem sociální pracovnice městského úřadu a stručným shrnutím činnosti
našeho odboru sociálních věcí.
Rok 2020 byl zajisté nejen pro nás sociální pracovníky zásadně poznamenán
událostmi v souvislosti s výskytem koronaviru, a to nejen z pracovního, ale také
osobního života. Přes všechny překážky se nám povedlo uskutečnit několik
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plánovaných akcí jako např. Hrátky s pamětí, Víkendovou cestu k životu bez mříží,
vzdělávání pro pěstouny, budování zázemí pro Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež, zahájení spolupráce a působení domácí zdravotní péče organizace
Malyra na území našeho města, atd.
Akce Víkendová cesta k životu bez mříží – 11. krok se uskutečnila v termínu
17.–22. srpna na horské chatě TJ Sokol Železný Brod. Jednalo se o několikadenní
pobyt skupiny 15-ti dětí ve věku 7–15 let. V rámci prevence jsme navštívili
PČR v Semilech, kde pro nás pan ředitel plk. Mgr. Bc. Petr Šikola LL. M., MBA
zajistil velice poučný a zajímavý program, který pro nás s velkou ochotou
a profesionalitou zrealizoval vedoucí Obvodního oddělení Semily npor. Bc. Jiří
Ročárek DiS. Jednalo se např. o ukázku skupiny základních kynologických činností
ze Semil. Policejní psovodi si připravili praktickou ukázku výcviku služebních psů
a několik modelových situací, do kterých zapojili i samotné děti. V rámci jejich
programu také s dětmi živě diskutovali a zodpověděli všechny jejich zvídavé
otázky. Dalším odborným lektorem našeho pobytu byl Mgr. Pavel Hadač, který
měl pro děti připravený bohatý program zaměřený nejen na jejich sportovní
dovednosti, ale především také na jejich sebepoznání a posílení sebevědomí.
Děti byly nadšené a s velkou chutí absolvovaly téměř celodenní program pod
vedením lektora Pavla s velkým nasazením a snahou. Mnohým z dětí pomohl
také radou a praktickou ukázkou, jak zlepšit například motoriku rukou, či jak
správně koordinovat pohyby celého těla při sportu. Děti také v průběhu pobytu
absolvovaly celodenní pěší výlet v délce 10 km, při kterém měly možnost využít
praktické rady od lektora Pavla Hadače v Lanovém parku v Rokytnici nad Jizerou.
Velkým adrenalinovým zážitkem byla pro většinu dětí jízda lanovkou na Horní
Domky. Další velice vydařenou aktivitou byl karneval, který zajisté zpestřil
návštěvu Krkonoš i mnohým turistům, kteří byli aktivně ze strany dětí zapojeni
do karnevalového dění. V průběhu celého pobytu bylo úžasné pozorovat, jak
byly děti postupně schopné akceptovat jeden druhého, respektovat se vzájemně,
pomáhat si, a dokonce jeden druhému naslouchat. Také u nich v průběhu pobytu
došlo k posílení jejich komunikačních dovedností a celkovému zlepšení sociálních
návyků. O naše stravování se s velkým úspěchem již po několikáté postarala
paní kuchařka Eva Vélová, která se s dětmi vždy ochotně zapojila také do většiny
aktivit. Velké poděkování patří zástupcům vedení města Železný Brod za jejich
finanční podporu, bez které by nebylo možné tento smysluplný projekt realizovat.
A v neposlední řadě patří velké poděkování všem
dobrovolníkům, kteří zajišťovali po celou dobu
pobytu odborný dohled nad dětmi, a to paní
Ivaně Kočvarové, Bc. Marii Hlaváčové, Elišce
Hlaváčové, Kubovi Mádlemu a Mírovi Klusákovi.
Mezi další akce uskutečněné v uplynulém roce
patří setkávání našich obyvatel při „Hrátkách
s pamětí“, které v Železném Brodě úspěšně
probíhají již 8 let. Lektorem je pan Zdeněk
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Choura, který svým osobitým přístupem vnáší
na tuto akci vždy pohodu, humor, ale zejména
účastníky motivuje udržovat si své schopnosti,
dlouhodobou paměť a soběstačnost. V roce 2020
proběhlo společné setkání celkem 5× a vždy se nám
potvrdilo, že společné setkání jim přináší radost
a plní nejen sociální, ale také společenskou úlohu.
Mezi další tradiční velice oblíbené a hojně
navštěvované akce pořádané naším odborem patří Posezení pro dříve narozené.
V loňském roce 2020 se bohužel z důvodu protiepidemických opatření v souvislosti
s Covid-19 nepodařilo ani jedno z připravovaných posezení zrealizovat. Neustále
jsme doufali, že k tomuto setkání do konce kalendářního roku dojde, ale bohužel
opak byl pravdou. Takže nám nezbylo nic jiného, než si na vás všechny, úžasné
účastníky těchto akcí, vzpomenout při prohlížení fotografií z předešlých ročníků.
I přes aktuální situaci pevně věříme tomu, že v tomto roce 2021 se sejdeme ve
stejně hojném počtu jako v minulosti, užijeme si společně strávené chvíle naplno
a budeme mít opět spoustu důvodů k úsměvům.
Do roku 2021 vám za náš odbor všichni přejeme především zdravíčko, pohodovou
náladu a chuť do života. Děkujeme všem za to, že nám umožňujete pro vás tyto
akce připravovat a potom sledovat s jakou radostí a elánem si je užíváte. Těšíme se
na vás.
za odbor sociálních věcí Bc. Eva Sasková

Odbor sociálních věcí
…Představujeme poskytovatele sociálních služeb… díl XI.
Most k naději
Ochrana veřejného zdraví. Přesně takové je hlavní poslání terénních pracovníků
organizace Most k naději. V ulicích Železného Brodu pracují s uživateli návykových
látek a zabraňují tak šíření infekčních nemocí do většinové populace. Přesto nebo
snad právě proto zůstává jednou z nejdůležitějších složek jejich práce vztah. Vztah,
který navážou s člověkem, do jehož života vstoupila závislost.
„Jsme průvodci. Podpora, která čeká na chvíli, kdy se klient rozhodne svůj život změnit.
A dokud se tak nerozhodne, je naším hlavním úkolem, aby klient vlastní závislostí
uškodil sobě i svému okolí pokud možno, co nejméně. A tomu se říká Harm Reduction,“
vysvětluje vedoucí Terénních programů pro lidi ohrožené drogou v Libereckém
kraji Jiří Stich.
Mezi klienty terénních pracovníků ovšem nepatří pouze lidé závislí. Jak už
napovídá název programu, klientem může být kdokoliv, kdo je drogovou závislostí
ohrožen. „Často pracujeme s rodinnými příslušníky či partnery, kteří sami drogy
neužívají, ale závislost blízké osoby se jich velice silně dotýká,“ dodává Stich.
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radnice informuje
Terénní pracovníky organizace Most k naději lze potkat v ulicích města téměř
každé úterý od 13 do 16 hodin. Do terénu vyrážejí za každého počasí a v jejich
práci je nezastavila ani aktuální koronavirová krize. V souladu s hlavním posláním
distribuovali mezi rizikovou populaci roušky, dezinfekce, hygienické prostředky
a informace o onemocnění Covid-19.
Kontaktovat pracovníky lze telefonicky na mob.: 606 713 034, e-mailem:
tp.liberec@mostknadeji.cz nebo pomocí sociální sítě Facebook na stránce Most
k naději – Terénní programy Liberecko. Všechny služby jsou poskytovány
anonymně a bezplatně.

Městská policie v železném brodě
Za 27 let jejího fungování v našem městě se v jejích řadách vystřídalo 49 strážníků.
V současné době jich zde působí, a můžete se osobně setkat, s osmi. V každém
vydání zpravodaje budete mít možnost „osobně“ poznat jednoho z nich.
MP vznikla de jure přijetím OZV 22. 10. 1993, de facto začala fungovat 3. 12. 1993,
kdy nastoupilo prvních třináct strážníků. Tento počet byl zachován do září roku
2005, kdy byl rozhodnutím zastupitelstva jejich počet snížen na dvanáct. K dalšímu
snížení došlo v lednu roku 2011 a to na devět. Ke konci roku 2020 jeden ze strážníků
pracovní poměr u MP rozvázal, a tak vznikl podstav jednoho strážníka a probíhá
nábor. Ve vedení městské policie se vystřídali čtyři starostové a čtyři velitelé.

Strážníkem měsíce ledna je Pavel Hriník, velitel
… zeptali jsme se na…
Co vás vedlo k práci u policie? Vždy mě přitahovaly uniformy a již od dětství jsem
byl členem hasičů v Těpeřích. I v dospívání jsem chtěl najít zaměstnání, kde se pracuje
s lidmi a pro lidi. Proto jsem se v 21 letech přihlásil k náboru k naší MP, kde jsem uspěl.
Po pár letech služby jsem měl i nabídky, abych přešel k PČR, ale já chtěl pracovat pro
své rodné město a zůstal jsem u MP. A tak letos začínám 20. rok služby v našem městě.
Jaký veselý zážitek jste během své práce zažil? Žádný veselý zážitek mě
nenapadá. Naše práce moc legrace nepřináší. Jsou to spíš takové šťastné vzpomínky
na zákroky, při nichž se podařilo někomu zachránit život nebo se podařilo nalézt
ztraceného člověka a tak podobně.
Co rád děláte ve volném čase? Volno nejraději trávím
s dcerou někde v klidu a v pohodě. Také rád čtu, hlavně
historické romány a literaturu faktu. Další mou vášní
jsou počítačové hry, hlavně strategie.
Hodně úspěchu v novém roce 2021 vám za Městskou
policii Železný Brod přeje
sstr. Hriník Pavel, velitel MP
10

Nábor strážníků
Městská policie Železný Brod hledá do svých řad kolegy/ně na pozici strážník/
strážnice. Jedná se o práci v nepřetržitém provozu s nerovnoměrně rozvrženou
pracovní dobou. Náplní práce je plnění celé škály úkolů vyplývajících ze zák. 553/1991
Sb. a dalších speciálních zákonů. Veškeré informace k náboru jsou uvedeny na
www.zeleznybrod.cz.
sstr. Pavel Hriník, velitel MP

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 nebo dle aktuálních
vládních nařízení ohledně Covid-19 (viz. www.zeleznybrod.cz).

Městský sklářský ples
Bude-li příznivá situace umožňující shromažďování ve vnitřních prostorách
– uskuteční se v železnobrodském Sportovním centru v sobotu 16. ledna skvělý
Městský sklářský ples. Tančit se bude do rytmů kapely Sky Way z Jablonce nad
Nisou a chybět nebude předtančení ani bohatá tombola.

Novinky!
* Jízdní řády Libereckého kraje platné od 13. 12. 2020 (30 Kč)
* Oblovka žravá - mláďata suchozemského plže obývajícího tropické lesy střední
Afriky (zdarma)

Kulturní akce v našem městě
I 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 nejasné.
Z tohoto důvodu jsou zde informace z těchto sekcí pouze hodně omezené. Pokud se
v našem městě nějaká kultura uskuteční, budete o ni informováni prostřednictvím
– plakátů, internetu a městského rozhlasu. Děkujeme za pochopení.

MĚSTSKÉ DIVADLO ŽELEZNÝ BROD
Divadelní sezóna jaro 2021
Zahájení předprodeje vstupenek již od 4. 1. 2021 i na www.e-vstupenka.cz
12. 4. od 19 hodin – Můžem i s mužem (390 Kč) – pronájem divadla
26. 5. od 19 hodin – Jean-Luc Lemoine: Láska a párečky (350 Kč) – pronájem divadla
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MŮŽEM I S MUŽEM

pondělí 12. dubna od 19 hodin

... podobnost se seriálem Sex ve městě je čistě náhodná
Vtipná autorská feérie Vandy Hybnerové, Kateřiny
Kairy Hrachovcové, Jitky Sedláčkové a Dáši Zázvůrkové
vznikla z potřeby podívat se pravdě do očí...
Co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během jedné
narozeninové párty. A po čem všichni touží, no přece po
lásce, po tom nádherném stavu milovat a být milován...,
co ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí.
Představení zajišťuje VIP Art Company.
Vstupné 390 Kč, délka 105 minut bez přestávky

Jean-Luc Lemoine: LÁSKA A PÁREČKY
středa 26. května od 19 hodin

V úspěšné francouzské komedii pyšnící se titulem „Hra
Francie roku 2004“ excelují Jan Révai, Karel Zima, Jarmil
Škrvna, Ernesto Čekan a Kateřina Janečková
Komedie, ve které se komickým způsobem demonstrují
problémy vztahů mezi mužem a ženou. A ve které zjistíte,
že odhalit uprostřed noci pravdu, může být někdy velmi,
velmi… Margot, mladá atraktivní žena nemající příliš dobré zkušenosti se svými
bývalými vztahy, si pozve na chalupu na grilování své tři ex-partnery, kteří o sobě
vzájemně nikdy nevěděli a neznají se. Margot, opět zamilovaná, byla svým novým
exotickým přítelem požádána o ruku. Od této riskantní grilovačky si slibuje, že jí
vrátí důvěru v mužské pohlaví a dodá odvahu k tak závažnému životnímu kroku.
Pohyb po podobném „minovém poli“ však není bez rizika, což se bohatou měrou
potvrdí, když se na večírku objeví i její nový přítel…
Představení zajišťuje VIP Art Company.
Vstupné 350 Kč, délka 120 minut včetně přestávky.

MĚSTSKá GALERIE VLASTIMILA RADY ŽELEZNÝ BROD
Aktuálně je nainstalována výstava Čtyři generace Radů, nové objevy. Tuto výstavu
vám rádi zpřístupníme na požádání v TIC Železný Brod.
Výstava prezentuje především nově objevené kresby a skeče, které se našly
v zápisníku Petra Rady, kresby Železného Brodu ze skicáku dvanáctiletého
Vlastimila Rady a ručně malované rukopisy z mládí, např.: Rukopis Železnobrodský
z roku 1917. Šárka Radová představuje svojí nejnovější tvorbu, Pravoslav a Jindřiška
jsou zastoupeni porcelánovými plastikami a reliéfy.
Dle aktuální situace uskutečníme komentovanou prohlídku se Šárkou Radovou, při
které bude pokřtěna kniha 4GR. Ta je již nyní v TIC Železný Brod v podeji za 550 Kč.
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Sklářská i národopisná expozice budou v lednu otevřeny pouze o víkendu v čase 9–12
a 13–16 hodin, a to dle aktuální epidemiologické situace.

Aktuální výstavy
sklářská expozice: Sklářské symposium Letní sklářská dílna 2020
Výsledky tvorby pěti účastníků 9. ročníku symposia Letní sklářská dílna. V huti
sklářské školy tvořili za pomoci sklářských mistrů čtyři výtvarníci: Markéta Šílená,
Zuzana Kubelková, Lukáš Jabůrek a Radek Brezar a pátý účastník symposia Tomáš
Plesl mohl pro realizaci svého návrhu využít velkorysého zázemí železnobrodské
firmy Detesk, která na symposiu spolupracuje třetím rokem.
národopisná expozice: Historie zachycená na skle – skleněné negativy
v muzejních sbírkách (do 28. 2. 2021)
Výstup několikaletého projektu s názvem Brána do světa sbírek, na kterém
spolupracovalo Muzeum Českého ráje v Turnově s Muzeem keramiky v polském
Boleslavci. Součástí projektu byla také spolupráce s Městským muzeem
v Železném Brodě, pro které byla v Turnově zdigitalizována jeho sbírka skleněných
negativů. Stejně tak bylo učiněno v blízkých Semilech. Práci nově vybudovaného
turnovského digitálního pracoviště, které si dalo za prvořadý cíl zpracovat zdejší
skleněné negativy, je možné zhlédnout na právě prezentované putovní výstavě
představující staré obrazy ze Železného Brodu, Semil, polského Boleslavce a práce
turnovských fotografů.
V tomto roce vám budeme v Železnobrodském zpravodaji představovat významné
někdy i téměř zapomenuté osobnosti našeho města.
Vladimír Kristen (*7. 6. 1950 – † 16. 4. 2020)
V dubnu loňského roku, v době „koronavirové“, zemřel téměř bez povšimnutí
veřejnosti etnolog, archeolog a arabista PhDr. Vladimír Kristen CSc.
Vladimír Kristen, syn Václava Kristena a Ludmily, rozené Dolenské, se narodil
7. června 1950 v Jablonci nad Nisou. Jeho otec Václav Kristen se narodil 18. dubna
1924 v Jablonci nad Nisou. Vyučil se strojním zámečníkem, během okupace se
zapojil do ilegální činnosti v komunistické mládeži. Matka Ludmila se narodila
24. července 1927 v Železném Brodě. (1) Hned po škole byla totálně nasazená na
práci pro Němce, pracovala v Železném Brodě, v hotelu Cristal jako žehlířka. Po
konci války byla zaměstnána v knihkupectví u svého bratra v Jablonci nad Nisou.
V době, kdy bratr vykonával vojenskou základní službu, vedla obchod s knihami
sama.
V roce 1947 se Kristenovým narodila dcera a v roce 1950 syn Vladimír. Rodina byla
levicově zaměřená, přesto pan Vladimír zdůrazňoval, že pěstovala kult sv. Františka
z Assisi a přátelství k církvi Československé husitské, kde byl pokřtěn. Na oba své
rodiče vzpomínal s láskou. Rodinné prostředí Kristenových mělo velmi úzký vztah
ke kultuře a historii. Z obou stran byli v rodině zastoupeni historici, matčini předci
byli starým učitelským rodem usazeným v Bozkově a Semilech. Přímým předkem
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byl profesor Jan Dolenský, pedagog, historik a zeměpisec. (2) Z otcovy strany
působil na mladého Vladimíra historik a archivář prof. PhDr. Zdeněk Kristen. (3)
Jak Vladimír vzpomínal, největší vliv na něho měl strýc Jindřich Dolenský, který
měl knihkupectví v Jablonci nad Nisou. Právě jeho knihovna, která čítala asi
20 000 svazků, formovala zájmy malého Vladimíra. Po absolvování Střední všeobecně
vzdělávací školy v Jablonci nad Nisou byl Vladimír přijat na FFUK na obor dějepis
– archivnictví. Po úspěšném absolvování Filozofické fakulty pracoval v Ústavu
pro Etnografii a folkloristiku ČSAV. Byl autorem více než čtyřiceti vědeckých prací
a článků, které byly publikovány u nás i v zahraničí. Nezanedbatelnou část svého
bádání věnoval regionu. Publikoval nejen metodologii, ale i výsledky terénního
výzkumu polských a slovenských dělníků, který byl zrealizován na Jablonecku,
Železnobrodsku a Tanvaldsku. Mezi další témata, kterými se zabýval, byla např.
zákonitosti ve vývoji interiéru bydlení českého textilního dělnictva mezi světovými
válkami nebo sklářství a masopustním zábavám sklářů na Železnobrodsku.
Během svého života procestoval velkou část světa, setkal se s mnohými
významnými lidmi. Do Železného Brodu se navrátil po dovršení důchodového věku.
V rodišti své maminky byl v kontaktu především s komunitou věřících pravoslavné
církve, kde v roce 2015 přijal křest, ale také s věřícími místní Jednoty bratrské. Byl
historik ze staré školy, který ke své práci nepotřeboval nutně techniku a spoléhal
na své znalosti a znalosti z archivů. Vždy a s nadšením dokázal vyprávět o historii
a o svých cestách a setkáních. Byl to skromný, nenápadný člověk a vtipný společník.
Vladimír Kristen zemřel po těžké nemoci 16. dubna 2020. Je pohřben v rodinné
hrobce v Praze – Kunraticích.
Závěrem bych chtěl poděkovat Mgr. Janu Kašparovi a Státnímu okresnímu
archivu v Jablonci nad Nisou za přístup k osobnímu fondu Vladimíra Kristena,
duchovnímu správci pravoslavné církve v Železném Brodě Josefovi Brožkovi
a Tomáši Kesnerovi. Podrobnější článek věnovaný Vladimíru Kristenovi vyšel ve
vlastivědném sborníku Od Ještěda k Troskám 4/2020.
(1) Její otec Jindřich Dolenský pracoval jako sklář, později kreslil návrhy a dělal vzorky. Byl
zakladatelem sklářského družstva Maják a angažoval se v KSČ. V době okupace ukrýval spisovatele
Karla Poláčka. Krátce byl totálně nasazený v německém Breslau, ale ze zdravotních a rodinných
důvodů byl vyreklamován a pracoval v Liebiegově vápence v Železném Brodě.
(2) Jan Dolenský se narodil 1859 v Jesenném u Semil, zemřel 11. 2. 1933 v Praze. Byl autorem
popularizačních prací z přírodovědy a historie, redaktor časopisů pro mládež, překladatel
z němčiny. Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 286.
(3) Archivář a vysokoškolský učitel prof. PhDr. Zdeněk Kristen (1902–1967) vedle studií na FF UK
v Praze byl i absolventem Státní archivní školy. V letech 1924–1930 jako stipendista Ministerstva
školství a národní osvěty pobýval v Římě, kde studoval ve Vatikánských archivech. Po návratu
pracoval v Archivu země České a od r. 1955 až do své smrti v r. 1967 učil pomocné vědy historické
na Univerzitě Palackého v Olomouci. HOFFMANNOVÁ, Jaroslava; PRAŽÁKOVÁ, Jana. Biografický
slovník archivářů českých zemí. Praha: Libri, 2000, s. 348–349.
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Mateřská škola Slunečná Železný Brod
V pátek 4. 12. 2020 naši mateřskou školu navštívil Mikuláš s andělem a popletenou
čerticí Elvírou. Elvíra šla do pekla s prázdnou, zato děti měly plné ruce dobrot.
Děkujeme paní E. Matěchové, majitelce firmy Bonelli – Čokoládové pokušení, za
sponzorský dar.
Tento kalendářní rok byl pro naši mateřskou školu opravdu náročný. Hned na
jeho začátku se celý personál, děti i rodiče museli vypořádat s následky vodovodní
havárie. Po úspěšném dokončení rekonstrukce a navrácení všech dětí do mateřské
školy přišla jarní vlna koronavirové pandemie a mateřská škola se opět uzavřela.
Na podzim nás dohnala úplně a většina personálu byla nemocná. Velký dík patří
rodičům, kteří nám tuto těžkou personální situaci ulehčili tím, že pokud to jen
trochu šlo, ponechali si své dítko doma. Během měsíce listopadu a prosince děti
nacvičovaly pro své rodiče vánoční besídku. V době, kdy píšu tento článek, ještě
netuším, zda svoje představení budou moct předvést.
Do roku 2021 přeji všem zaměstnancům, dětem, jejich rodinným příslušníkům
a dalším obyvatelům Železnobrodska pevné zdraví a pozitivní mysl. Naší mateřské
škole přeji šťastné děti, spokojené rodiče a veselejší druhé pololetí školního roku
2020/2021.
Daniela Lufinková, ředitelka

Mateřská škola Koníček (Stavbařů) Železný Brod
Vážení, oznamuji vám, že v souladu se schválením Radou Města Železný Brod,
dochází ke změně názvu naší mateřské školy, a to s platností od 1. ledna 2021, kdy se
název mateřské školy mění na: Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková
organizace. Ostatní údaje – adresa, IČO, e-mailové a telefonické spojení zůstávají
beze změny.
Helena Korecká, ředitelka

Mateřská škola Na Vápence Železný Brod
Těšili jsme se na Vánoce
Přes všechny starosti a podivnosti této tak zvané „kovidové“ doby se v naší
školce snažíme prožívat předvánoční čas co nejtradičněji tak, aby děti nevnímaly
strasti a problémy, které musí někteří dospělí řešit. Aktuálně jsme sice nakonec
i my byli nuceni projít nařízenou karanténou z důvodu výskytu pozitivních dětí
na COVID-19. Dveře školy se tak na týden uzavřely pro všechny, ale naštěstí jsme
z celé situace vyšli ve zdraví, což je nejdůležitější.
Nyní se opět snažíme fungovat v normálním režimu, i když vyhlašovaná opatření
se stávají součástí běžného režimu naší mateřské školy. Nechceme se stát místem,
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kde by došlo ke komunitnímu přenosu. Nemůžeme proto plánovat kulturní akce
jako jsou divadla, besídky pro rodiče a podobně. To ale vůbec neznamená, že děti
o tyto aktivity přicházejí. A tak například čert a anděl se letos skutečně „nějak
trochu“ podobal p. učitelkám. Mikuláš přes mohutný plnovous však zůstal naprosto
inkognito. Jen ty paní učitelky, které s dětmi družinu přivítaly, tušily, že ani on není
úplně z daleka. Nakonec jsme si tuto předvánoční akci užili úplně všichni, malí
i velcí a byla to velká legrace a zábava.
Děláme vše pro to, abychom si zajímavě vyplnili
adventní čas a čekání na Vánoce dětem nepřipadalo
tak dlouhé. Celou školku máme krásně vánočně
vyzdobenou, pečeme cukroví a i to divadlo se u nás
hraje. Ožívají loutky, maňásci a také děti se mění
v herce v předvánočních příbězích a pohádkách,
které k tomuto času neodmyslitelně patří. Myslíme
i na druhé. Vyrábíme dárky a přáníčka pro naše
rodiče, kteří si to za celý rok starání opravdu zaslouží.
A jelikož je letos nemůžeme pozvat na besídku do
školky, natočili jsme pro ně vánoční video plné
básniček, písniček a tanečků jako poděkování za
jejich péči.
Zároveň si uvědomujeme, že ne každý má někoho, s kým by vánoční čas sdílel.
A že pro seniory musí být doba, kdy se nemohou často stýkat se svými blízkými,
opravdu náročná a stresující. Proto jsme se rozhodli, že jim uděláme alespoň
malou radost tím, že jim dokážeme, že nejsou sami a že na ně nová generace
myslí a nejsou jí lhostejní. Domluvili jsme se s vedením Domu s pečovatelskou
službou v Železném Brodě, že přijdeme babičkám a dědečkům před dům zazpívat
koledy, přineseme jim „vánoční světýlko“, které si cestou vysloužíme od sněhuláka
a betlémské hvězdičky a předáme jim vánoční přání a malý dárek. Snad jim tím
uděláme trochu radost. A pokud nám to epidemiologická situace dovolí, přizveme
(za předpokladu dodržování všech nařízených opatření) na toto venkovní vánoční
putování i rodiče. Děkuji touto cestou panu Ing. Jiřímu Strnadovi, který mateřské
škole sponzorsky poskytl pozornosti z firmy Trevos Košťálov, s. r. o. a umožnil
nám tak připravit pro seniory překvapení i v podobě malého dárku. No a pak už se
budeme těšit, co nám Ježíšek ve školce nadělí pod stromeček a užijeme si Vánoce
také doma, v kruhu svých nejbližších.
Na závěr bych ráda poděkovala všem zaměstnancům za jejich celoroční práci,
protože týmová práce je základ dobrých výsledků. Je důležité si uvědomit, že bez
spolupráce to nejde a že dobré klima vytváříme my všichni tím, že dokážeme
komunikovat, pomáháme si, podporujeme se a respektujeme navzájem.
Přeji všem do nového roku hlavně zdraví, štěstí a spokojenost.
Jitka Jírová, ředitelka
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Základní škola Pelechovská Železný Brod
Konec roku v naší škole
Adventní čas a vánoční svátky jsou pro většinu z nás těmi nejkrásnějšími dny
v roce. Děti se těší na dárky, pohádky a prázdniny, my dospělí na rozzářené dětské
oči a chvíle odpočinku strávené v kruhu rodinném. Ve škole se však snažíme
nemyslet jenom na sebe, ale vzpomenout také na ty, kteří tolik štěstí v životě
nemají. Každoročně pořádáme sbírku na pomoc dětem, ke kterým život není
přívětivý a potýkají se s velkými zdravotními problémy. Osud těchto dětí nám není
lhostejný a naší sbírkou jsme alespoň částečně pomohli těmto dětem: Tomášku
Voborníkovi (4 roky) s kogenitálním centrálním hypoventilačním syndromem,
Grétce (1 rok) trpící spinální svalovou atrofií, Sofince (7 let) s cystickou fibrózou,
Vilímkovi (4 roky) s mukopolysacharidózou, Samíkovi (9 let) s nemocí motýlích
křídel. Dále jsme vybrali nemalou finanční částku, která bude zaslána na adventní
koncerty pořádané Českou televizí.
Také spolupracujeme s jabloneckou Diakonií, do které jsme odvezli dárečky
v projektu „Krabice od bot“. Nezapomněli jsme též na pejsky, kočičky a pomoc
útulkům, které se v této nelehké době pohybují na existenční hranici. Jsme velmi
pyšní na děti, které si uvědomují, že na světě jsou lidé a zvířátka, kterým můžeme
pomoci a rády tak činí.
V předvánočním čase jsme pravidelně pořádali oblíbené dílničky, během kterých
nám nejmladší ročníky navodily vánoční atmosféru nacvičeným představením,
zazpívali jsme si koledy a společně vyráběli vánoční ozdoby a dekorace. Bohužel
pandemie nás o tuto společnou akci připravila. My jsme však nechtěli děti „okrást“
o zvyky a uspořádali jsme alespoň mikulášskou nadílku. Podloubí naší školy se
v páteční odpoledne proměnilo v pohádkové peklo. Nechyběly šlehající plameny,
pekelné kulisy a samozřejmě čerti s Mikulášem a andělem. Děti byly nejvíce
zaskočeny chováním tří čertů, kteří je přemlouvali, aby zlobily, neposlouchaly
rodiče, neučily se a své drobné hříchy prováděly stále a naplno. Tímto chováním se
jim otevře pekelná brána. I přes nemalou snahu čertů se peklu nepodařilo ulovit
jedinou dušičku a všechny napravené dětičky pro sebe získal Mikuláš s andělem.
Ti jim po vyslechnutí písničky či básničky a příslibu, že již zlobit nebudou, předali
připravené balíčky. Cíl akce byl splněn na sto procent, což potvrdilo mnoho
děkovných zpráv od rodičů, které nás upřímně zahřály u srdce.
Plánování v horizontu několika měsíců je nejisté, přesto věříme, že situace
ohledně pandemie nám dovolí již uskutečnit velikonoční dílničky a den otevřených
dveří. Prioritou těchto dnů je hlavně naučit žáky tomu, co během distanční výuky
plně nepochopili a co nejlépe připravit žáky devátého ročníku na přijímací řízení
na střední školy.
Na závěr roku však dovolte, abychom poděkovali a popřáli vše dobré v roce 2021
všem, kteří s námi spolupracují a zachovávají nám svoji přízeň, a to Městu Železný
Brod, místní akční skupině Achát, příspěvkovým organizacím zřizovaným městem
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Železný Brod, fotbalovému klubu ŽB, fit studiu Jany Boučkové a všem sponzorům,
jejichž seznam je uveden na našich webových stránkách. Nemalé poděkování
však patří všem žákům, rodičům, prarodičům za zvládnutí distanční výuky. Dále
děkujeme zaměstnancům školy za skvěle odvedenou práci v roce 2020.
Příjemné krásný nový rok a brzký návrat do normálu.
Milan Hlubuček a Tomáš Hartl, vedení ZŠ Pelechovská

Základní umělecká škola Železný Brod
Srdečně zveme na letošní první Žákovské matiné, které se uskuteční v úterý
12. ledna od 17 hodin v městské knihovně Železný Brod. Malý školní koncert
pro začínající i pro pokročilé žáky zprostředkuje rodičům, příbuzným, známým,
kamarádům, ale i veřejnosti, co nového se malí umělci naučili a zvládli.
To, že doba Covidová a distanční výuka postihla i naši školu, asi není třeba
zmiňovat. Bohužel kvůli tomu přišla naše ZUŠka o možnosti veřejných prezentací
prací a hudebních výkonů našich žáků na koncertech, vernisážích a výstavách.
Rozhodli jsme se proto v průběhu prosince a ledna zveřejnit ukázky toho, jak naši
žáci a studenti při distanční výuce pracovali. Vše, co se naučili a co vytvořili na
dálku, dáváme teď společně dohromady. Natáčíme videa a tvoříme presentace a ty
vám budeme postupně nabízet na našem školním webu.

Zamyšlení nad uplynulým časem
Když jsme v září 2019 zahajovali školní rok 2019/2020, nikdo tehdy netušil, jak
výjimečný bude. Jak celý svět zaskočí v jarních měsících roku 2020 epidemie
COVID-19, jak budeme zvažovat rizika zdravotní, ekonomická i sociální.
Ukázalo se ale, že dopady sociální byly pro řadu lidí zásadní. Možná jsme
uchránili naše blízké pobývající v nejrůznějších zařízeních pro seniory, ale za cenu
jejich izolace od těch, kteří jsou mnohdy tím hlavním smyslem jejich života.
Možná proběhla ve školství technologická revoluce a řada škol byla schopná
vyučovat online. Jenže ne všichni žáci (a jejich rodiny) takové vzdělávání chtěli
nebo byli schopni akceptovat. Nejde jen o to, zda je v rodinách dostatek IT zařízení
a zda mají dostatečně rychlé připojení. Jde spíše o to, že distanční vzdělávání
vyžaduje poměrně velkou samostatnost na straně dítěte. A také přesvědčení
o potřebě vzdělávání.
Pro mnohé děti byly „jarní“ události zajímavým a nečekaným podnětem, dalším
zajímavým problémem, který je třeba vyřešit. Takové děti získaly neocenitelnou
zkušenost. Zdá se, že je ale stále hodně takových, které potřebnou samostatností
a touhou po poznávání nového nedisponují a bez osobní přítomnosti ve škole se
během distančního vzdělávání nenaučily téměř nic. Tyto děti potřebují kolektiv,
podnětné prostředí a přímé vedení zkušeného pedagoga. Za takových podmínek se
naučí řadu věcí, aniž by se vědomě učily. A tak zatímco silní vyšli z této zkušenosti
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silnější, slabé to ještě více oslabilo. V tom vidím největší problém distančního
vzdělávání.
Pro ZUŠky je tato doba oproti ostatním školám problematická a náročná navíc
v tom, že žáci do ní chodí dobrovolně. Je jen na nás, jak rodiče a děti dokážeme
přesvědčit o důležitosti a potřebnosti uměleckého vzdělávání. Jsem přesvědčena
a snažíme se toto přesvědčení předávat i rodičům, že základní umělecké vzdělávání
významně přispívá k zvyšování samostatnosti dětí, a tím je učí lépe zvládat
podobné nečekané zkušenosti. Činí tak především důrazem na domácí přípravu
a také na zodpovědný přístup za společný výkon při kolektivní interpretaci, ať už
v pěveckém sboru, orchestru nebo třeba tanečním souboru.
Existence ZUŠek je skutečně odvislá od toho, zda jsme schopni i v této složité
době motivovat a udržet zájem rodičů a dětí o naše školy. Prozatím jsem velmi
mile překvapena tím, že rodiče i přes všechny organizační problémy, které musejí
zvládat při distančním vzdělávání, své děti ze základních uměleckých škol odhlašují
minimálně. Platí to i pro naši školu. Zatím jediný negativní dopad epidemie na
počet žáků je patrný v minimálním počtu přihlášených předškoláků. To je také
segment, ve kterém je efektivní distanční vzdělávání na ZUŠ téměř nemožné.
Nyní nás možná čeká postupný návrat k prezenčnímu vzdělávání po „podzimní
vlně“. Možná bude před námi ještě nějaká „jarní vlna“, jsem ale přesvědčena
a napínám své síly a snažení, že společným úsilím učitelů, žáků i jejich rodičů ji
také zvládneme. O to více si budeme vážit a užívat osobního kontaktu při prezenční
výuce.
Mgr. Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ

AKTIVITY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Spolek zdravotně postižených železnobrodska
Vážení členové našeho spolku,
v rámci epidemických opatření od ledna začneme obnovovat činnost spolku.
Pravidelné akce: úřední den první pondělí v měsíci, schůze výboru první středa
v měsíci, klub Šlápoty druhá středa v měsíci, klub ONKO – DIA třetí středa v měsíci,
klub ručních prací třetí pondělí v měsíci.
Šlápoty – vycházky a jednodenní výlety budou organizovány podle aktuálního
vývoje pandemie. Máme v plánu výlet na zámek v Zákupech, Koněpruské jeskyně,
muzeum voskových figurín v Praze, město Pardubice a Kudowa Zdrój. Počítáme
i s ozdravnými pobyty a s tradičním posezením s hudbou. Sledujte oznámení ve
vývěsce na tržnici i Na Vápence a ve zpravodaji.
V roce 2021 končí volební období výboru. Výroční členská schůze bude zároveň
volební a termín se přesouvá na měsíc září nebo říjen. Aby byla schůze platná,
zejména volby, musí být přítomna nadpoloviční většina členů, proto jiný termín
schůze. Kdyby měl někdo z vás zájem o práci ve výboru, chtěl by pracovat
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zodpovědně a s chutí, měl dobré nápady, byl mladší, ať se během roku přihlásí
u předsedy spolku Josefa Bryndy.
Plán práce s konkrétními akcemi a termíny dostane každý člen až podle vývoje
situace.
Všem našim členům přejeme prožít ve zdraví a bez stresu nový rok 2021, pevně
doufáme, že bude lepší než minulý a budeme se opět setkávat.
za výbor předseda Josef Brynda a 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

Divadelní spolek tyl železný brod
Vážení příznivci ochotnického divadla a kultury vůbec,
předposlední lednový víkend vás všechny srdečně zveme do
našeho městského divadla na další ročník Železnobrodských
divadelních her. V pátek 22. ledna od 19 hodin vystoupí členové
DS Tyl Slaná s komedií Jakuba
Zindulky: Tchýně na zabití. V sobotu 23. ledna od 19
hodin vystoupí mladí ochotníci z desenského Vojana
s komedií Donalda Churchilla: Natěrač a v neděli
24. ledna od 15 hodin zahrajeme my – broďáci – pro
velké i malé pohádku Miroslava Bourka: Ženich pro
čertici.
Věříme, že nám štěstěna zůstane nakloněna,
a že žádné zvířené okolnosti nepřekazí naše plány.
Zdravíme vás a těšíme se na shledanou v divadle.
představení
DS Vojan Desná – Natěrač

za Divadelní spolek Tyl Železný Brod Tomáš Kesner

Skautské středisko Údolí Železný Brod
Ještě v období, kdy byla skautská činnost pozastavena, jsme zjišťovali mezi
rodiči Ledňáčků zájem o to se sejít v sobotu 5. 12. 2020, kdy, jak známo, chodí
Mikuláš se svými pomocníky. A rodičovské nadšení nás překvapilo. Kromě dvou
rodin, které měly nadílku už domluvenou jinde, se nás sešlo celkem 42 – tedy do
limitu 50 osob jsme se vešli. Totiž, těsně před mikulášskou sobotou, ve čtvrtek
3. 12. vláda uvolnila pravidla a také skauti mohli schůzky s dětmi obnovit. Tedy
akce byla povolená. Před 16-tou hodinou se začali všichni sjíždět na parkoviště
před Plátěnou osadu ve Splzově a shromažďovat se u ohniště. Děti si hrály na louce
a hřišti s pískem a náčelník krátce promluvil k rodičům ohledně organizačních
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záležitostí v budoucnu. Když se začalo stmívat, přesunuli jsme se s dětmi před
klubovnu a povídali jsme si o úkolech, které jsme od 1. 11. už celých pět týdnů
dětem posílali. Byl tedy čas na to, aby se vytratil Mýval, který se vrátil coby čert,
zvonil, bušil na okenice a přichystal krátkou stezku odvahy. Potom jsme jednotlivé
děti zvali k sobě a z pergamenu, který spolu s berlou nechal dětem Mikuláš, četli
dobré vlastnosti i hříchy a k dětem promlouvali. Ty potom jednotlivě, s rodičem
anebo sourozenci spolu šli po svíčkách stezku odvahy pro balíček se sladkostmi,
který byl ukrytý v nůši.
Vzhledem k uzávěrce lednového čísla napíšeme příště, zda skautům bylo
umožněno rozdávat Betlémské světlo, aby s ním lidé rozsvítili svůj domov a svá
srdce. Také, zda jsme mohli uspořádat skautské vánoční besídky pro všechny naše
oddíly a pouštění lodiček, ze kterého chce oddíl Ledňáčků udělat předvánoční
tradici. Ovšem v tomto nejistém čase se plánuje velmi těžko. Nicméně nápadů
máme zatím dost a věříme, že budeme moci po novém roce opět začít s pravidelnými
schůzkami, víkendovými výpravami a střediskovými radami dospěláků.
Životní nástrahy, koronavirové trampoty a karanténa se nevyhnuly ani nám, ale
všechna úskalí jsme zvládli vzájemnou pomocí a podporou na dálku. Ale také díky
skautským ideálům a zákonu, kterými se snažíme řídit a dodržovat je, nejen o nich
učit naše děti…
V duchu 8. bodu skautského zákona – „skaut je veselé mysli“, přejeme všem
lidem lepší a veselejší časy, písničku na rtech a dobrou náladu.
za středisko Hanka Kleinová-Bronťa

Rodinné centrum Andílek
sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora
Program a akce plánované na nejen na měsíc leden (např.: 14. 2. Tradiční masopust
po staru) naleznete na www.centrum-andilek.cz, fcb nebo Instagramu.
Od 4. ledna, pokud nám to situace dovolí, se můžete opět těšit na pravidelné
dopolední tematické herničky vždy od 9–12 hodin.

Andělský benefiční kalendář 2021
Pro rok 2021 jsme ve spolupráci se známými osobnostmi (herci, zpěváci,
modelky…) vytvořili benefiční kalendář. Finance z prodeje budou použity na
pomoc Vojtíškovi z DMO. Celý jeho příběh si můžete přečíst na našem webu či
Fb. Cena kalendáře je symbolických 222 Kč. Zakoupit ho můžete v našem centru,
v kavárně Avantýra nebo Caffe Cofiel.
krásný zimní čas za Andílky přeje Helena Simmová
Více informací na www.centrum-andilek.cz, info@centrum-andilek.cz,
h.simmova@centrum-andilek.cz, 774 608 874.
21

AKTIVITY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Středisko volného času Mozaika Železný Brod
Mozaika v uplynulém roce
Rok 2020 nebyl pro všechny úplně jednoduchý. Ani naše Mozaika se nevyhnula
různým komplikacím. V novém roce jsme začali jako každý rok různými zimními
akcemi a netušili jsme, že se to záhy změní. V únoru se velmi hezky vydařila Masopustní
zabíjačka a Masopustní odpoledne pro děti. Krátce po těchto akcích nastala první vlna
pandemie a zákaz veškerých aktivit. V jarních měsících tedy zaměstnanci šili zdarma
roušky pro obchodní řetězce, malé prodejce, zdravotníky a ČČK.
Naše zájmové kroužky jsme opět otevřeli v měsíci květnu. Děti i rodiče tuto
možnost rádi uvítali i přes zpřísněné hygienické podmínky. V červnu jsme se začali
připravovat na kompletní rekonstrukci elektroinstalace a vodoinstalace. Zároveň
probíhala příprava na letní příměstské i pobytové tábory, kterých proběhlo
přes prázdniny celkem šestnáct. V pěti pobytových (automodelářský, jezdecký,
sportovní, výtvarný a extrém camp) a jedenácti příměstských (všeobecné, taneční,
horolezecký, skalní a in-line) táborech se vystřídalo 280 dětí. Zázemí pro příměstské
tábory nám poskytl TJ Sokol Hrubá Horka a Sokol Zásada.
Na začátku července se začalo s rekonstrukcí. Firmy pracovaly do poloviny
srpna. Poté nastoupil malíř. Vyměnily se i nejvíce poškozené podlahové krytiny.
Rekonstrukce elektroinstalace, vodoinstalace a odpadů se tedy rozrostla o výměnu
koberců v herně, v dílně železničních modelářů a kanceláři a podlahy na chodbě
v přízemí, na záchodech, v dílně automodelářů a v obou keramických dílnách. Došlo
k vybourání celého sociálního zařízení v prvním patře, které bylo zrekonstruováno
a vybaveno dvěma záchody a dvěma sprchami. V přízemí se vyměnila
sádrokartonová příčka mezi chodbou a kuchyňkou za zděnou a namontovala se
nová kuchyň, která svými parametry lépe vyhovuje práci dětí v kroužku vaření
a pečení. Z místností zmizely ohřívače vody a byly nahrazeny centrálním. Byla
vyměněna umyvadla a obklady. Jsou natřeny všechny staré radiátory, jejich
chrániče, staré regály, zárubně a dveře.
Současně s vnitřními pracemi probíhala renovace zahrady. Vytvořeny jsou
nové záhony, zákoutí a vysázeny stromky. Celá zahrada neztratila žádný prostor
z herní plochy a bude více využita pro zahradnický, přírodovědný, včelařský nebo
badatelský kroužek.
Poslední dva týdny prázdnin jsme natírali, myli okna a stěhovali veškerý
nábytek a vybavení na svá místa. V září ještě pokračovalo třídění, rozrovnávání
a samozřejmě příprava na spuštění zájmových kroužků.
V posledním týdnu v září jsme otevřeli zájmové kroužky. V říjnu se uskutečnila
velmi vydařená Drakyáda a dny otevřených dveří. Bohužel v polovině října se
Mozaika zase uzavírá. Protože jsme chtěli dělat něco víc, než jen uklízet a chystat,
napadlo nás pomoci zdravotníkům trochu jinak. Tráví totiž skoro veškerý čas před
Vánoci v práci a nemají čas si cokoliv chystat. Nabídli jsme tedy náš čas na upečení
tradičního vánočního pečiva za cenu surovin do jablonecké nemocnice. Zájem byl
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velký. Již v prvním prosincovém týdnu jsme předávali 23 kg pečiva a objednávky
se stále přijímaly. Potěšilo nás, že se tato akce vydařila a mohli jsme udělat radost
i zdravotníkům v nemocnici.
Všichni z Mozaiky si přejeme, abychom mohli co nejdříve otevřít v normálním
režimu a mohli vás přivítat v našich zrekonstruovaných prostorách. Pokud to
situace dovolí, zveme vás na Den otevřených dveří v úterý 12. ledna 2021.
Za celý kolektiv přejeme v novém roce všem hodně zdraví a těšíme se, že se
s vámi potkáme na některé z našich akcí.
Jitka Šírková, Lenka Cincibusová a Jana Řezáčová

Kamenický klub mládeže
V loňském roce jsme museli mnoho akcí odložit na neurčito, což nás moc mrzelo,
ale jsme přesvědčeni, že ty zrealizované akce se opravdu povedly a všichni si je
užili.
Za klub mládeže chceme touto cestou poděkovat všem účastníkům našich akcí
konaných v roce 2020 – Kamenický ples, Pohádková cesta s oslavou dětského dne,
Speed badmintonový turnaj, příprava a rozsvěcení vánočního stromu v Horské
Kamenici.
Tyto akce bychom nemohli realizovat bez akčnosti našich členů, bez pomoci
občanů Horské Kamenice s organizací a bez podpory Městského úřadu Železný
Brod. Děkujeme vám všem.
Loňský rok byl pro všechny velmi vyčerpávající, a proto vám všem ze srdce
přejeme, aby ten letošní rok 2021 byl rokem klidu, pohody s hromadou štěstí,
zdraví, osobních a pracovních úspěchů.
za KKM Míša, Hanka a Jarka

SPORT
Fit studio aerobiku Jany Boučkové
Srdečně zdravíme všechny naše členy a případné
další zájemce o naše pohybové aktivity. Zároveň
vás zveme 5. ledna 2021 do Sportovního centra
v Železném Brodě na otevření kurzů. Pevně věříme ve
zlepšení současné situace a těšíme se na vás.
V případě dotazů k lekcím pro děti, mládež
a dospělé se obracejte na paní Mirku Vostrou (mob.:
602 204 658). Kurzovné a permanentky prodloužíme
nebo převedeme na další období.
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SPORT
Všem přejeme pevné zdraví a nezapomeňte: „Buďte aktivní a v pohybu i v dalším
roce.“
za tým FSA Jana Boučková

T. J. Sokol Těpeře
Srdečně zveme na 15. Sportovní ples, který se bude konat 6. února 2021 od 20 hodin
v těpeřské sokolovně. K tanci i poslechu zahraje skupina Rytma. Tentýž den od
14 hodin připravujeme dětský karneval. Konání výše uvedených akcí bude závislé
na aktuálních platných opatřeních a restrikcích týkajících se Covid-19.
Tomáš Vosáhlo, T. J. Sokol Těpeře

JSDHO Železný Brod
Školení třídy 1. střechy a konstrukce
Dne 9. prosince se naše jednotka zúčastnila školení na
polygonu v Poniklé. Cílem tohoto školení bylo zajištění při
pohybu na střechách, na konstrukcích, na vyvýšených plochách,
preventivní zajištění proti propadnutí, zajištění nářadí při
práci nad volnou hloubkou, základní techniky při vyvazování
lan a pro vytahování a spouštění břemen, pohyb po žebříku
a lešenářské kostce a na lešení, zajištění permanentními
zachycovacími systémy. Během školení účastníci získali mnoho
zkušeností, které budou využívat při zásahové činnosti.

Výměna majáků
V závěru roku byla dokončena přestavba výstražného
systému na prvovýjezdové cisterně PRAGA CAS 24.
Jednalo o složitější rekonstrukci. Vozidlo bylo vybaveno
mechanickým majákem a v zadní části vozu byly integrovány
vestavěné moduly majáku. Stáří těchto majáků bylo 17 let
a dnes již nesplňovaly požadované normy. Vzhledem ke
staří elektroinstalace byly vyměněny vodiče a spoje. Mechanické a zábleskové
komponenty nahradila červeno-modrá sestava v provedení LED technologie od
firmy Holomy.cz.
Velké poděkování patří Městu Železný Brod a Libereckému kraji za
spolufinancování celého projektu. Dále bych rád poděkoval firmě EPS Auto Liberec
za zhotovení celého projektu.
Na závěr bych rád uvedl, že z mého pohledu velitele jednotky, byla tato výměna
majáku nezbytná, protože bezpečí zasahujících hasičů je na prvním místě.
Radim Kovařík, velitel JSDHO, Železný Brod
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Ze školských zařízení
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
Vánoční ozdoby ze sklářské školy v New Yorku
Vánoční strom v Českém centru a interiér renomované Heller Gallery v New
Yorku zdobí cca 50 skleněných koulí, které vyrobili studenti železnobrodské
sklářské školy společně s pedagogy Lukášem Šulcem a Kamilem Skrbkem.
V závěru roku 2020 si škola i tímto projektem připomíná 100. výročí svého založení.
Akci inicioval a osobně zaštítil ředitel Českého centra v New Yorku Miroslav
Konvalina, který ke spolupráci přizval výše zmíněnou galerii. Díky vstřícnosti
Katyi a Douga Hellerových a prostřednictvím dalších přizvaných odborníků tak
byla prezentována nejenom kolekce ozdob ze sklářské školy, ale uskutečnila se
i zajímavá diskuze na téma „české skleněné ozdoby v americké reflexi“, zaměřená
na návrhy a tradici vánočních skleněných ozdob. Beth Hylen, umělecká sklářka
a bývalá knihovnice Rakow Research Library v Muzeu skla v Corningu, představila
historii vánočních ozdob v „srdci Evropy“ se zaměřením na tradice v německé
Lausche a v Železném Brodě. Program doprovázely české lidové koledy v podání
českého rodáka Stanislava Kotyzy z newyorského Rye.
Záznam prezentace je k dispozici na stránkách: www.new-york.czechcentres.cz
Martin Hlubuček

HÁDANKA
Aloise Meteláka, architekta, pedagoga a ředitele sklářské školy, od jehož úmrtí
v listopadu roku 2020 uplynulo 40. let, poznali pouze čtyři, kteří si se svými
partnery zatančí na Městském sklářském plese (16. 1. 2021): Tomáš Šefr, Otakar
Vedral a manželé Maryškovi. Gratulujeme. Touto cestou se Redakční rada omlouvá
za chybu, která byla uvedena v prosincové hádance a tímto daruje vstupenky na
ples i paní Pecháčkové, která jako první chybu odhalila.

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
černobílá barevná obálka
Inzerce plošná
Inzerce řádková
uvnitř vnitřní str.
• pouze pro fyzické osoby
62 × 44 mm (1/8 str.) 500 Kč
800 Kč
• cena 1,5 Kč / znak (včetně mezer)
62 × 90 mm (1/4 str.) 800 Kč
1 200 Kč
Obrázek
128 × 90 mm (1/2 str.) 1 300 Kč 1 900 Kč
128 × 183 mm (1 str.) 2 200 Kč 3 000 Kč
• cena 50 Kč / ks
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