Národní linka pro odvykání (800 350 000)…
Představujeme poskytovatele sociálních služeb… díl XII.
Národní linka pro odvykání nabízí bezplatnou anonymní pomoc každému, kdo
potřebuje poradit v oblasti závislosti, ať už jde o samotné uživatele či jejich blízké.
Linka je určena všem občanům ČR starším 15 let. Volat můžete každý všední den
od 10 do 18 hodin. Služba poskytuje poradenství také pro odborníky (psychology,
adiktology, sociální pracovníky, pedagogy…).
S jakými tématy se na nás můžete obrátit?
Odvykání kouření (klasických cigaret, elektronické cigarety, nahřívaného
tabáku a dalších tabákových výrobků), závislost či problémy s užíváním alkoholu,
zneužívání léků na předpis, užívání nelegálních drog (marihuana, pervitin, taneční
drogy…), závislost na hraní hazardních a počítačových her, závislost na internetu,
počítači a mobilu, problém se závislostí, který se týká vaší blízké osoby (nikoliv
vás), pomoc při akutní chuti na užití, pomoc při hledání vhodné adiktologické
služby pro vás či vaše blízké…
Jak pomáháme?
Nabízíme telefonické konzultace. Během nich probereme vaši situaci a společně
budeme vymýšlet další kroky. V některých případech nabízíme komplexní
odvykací službu (například u kouření). Nejsme ovšem lékařská služba, nenabízíme
tedy konzultace zdravotního stavu, ani vám nemůžeme předepsat léky.
Kde nás najdete?
Každý všední den mezi 10–18 hodinou na telefonním čísle 800 350 000
nebo na www.chciodvykat.cz, www.bezcigaret.cz, poradte@chciodvykat.cz,
poradna@bezcigaret.cz a na fb/Národní linka pro odvykání.
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úvodní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
je jasné, že přes mnohé potíže, které přináší koronavirová krize, musí řada odvětví
lidské činnosti fungovat, byť třeba v omezeném rozsahu. Takovým příkladem je doprava,
kterou využíváme nějakým způsobem všichni, jsme na ní do značné míry závislí.
Mluví-li se o dopravě, nejčastěji lidi napadne doprava osobní – autobusová či
vlaková. V době plánování jednotlivých spojů na podzim loňského roku, ke kterému
se mimochodem máte možnost také vyjádřit, chtěl Liberecký kraj zachovat pro naše
město četnost autobusových spojů stejnou jako v minulých obdobích. Současnost
je ale jiná, máme zde prázdninový provoz s posílením některých linek v určitých
časech na základě stížností starostů ohledně školních dětí. Důvodem je obsazenost
autobusů, kdy jedou často například jen 2–3 cestující, jarní doprava zdarma pro
všechny, distanční školní výuka, omezení výroby v podnicích a pochopitelně se
nemoc a karanténa nevyhýbají ani řidičům. To vše dohromady způsobuje velké
ekonomické ztráty, přesto se Liberecký kraj zatím snaží nezvyšovat současnou
výši příspěvku obcí na dopravní obslužnost. Potěšitelné také je, že se Kraj ani přes
obtížnou situaci diskusi nevyhýbá, například díky požadavkům občanů a dotčených
obcí se nám vrátil nedělní podvečerní spoj z Harrachova do Prahy.   
Ve vlakové dopravě jste jistě zaznamenali velkou změnu, co se týče dopravce.
Rychlíky mezi Libercem a Pardubicemi už nezajišťuje národní dopravce České
dráhy, ale společnost Arriva. Na tuto změnu neměl Kraj ani Město žádný vliv,
protože se jedná o záležitost v kompetenci ministerstva dopravy. Navíc dopravce
byl vybrán v poměrně šibeničním termínu. Pokud se změnil komfort pro vás jako
cestující, nebojte se o změnách informovat, cílem je spokojenost uživatelů vlakové
dopravy.
Pod dopravu spadá rovněž činnost České pošty. Všichni víme, jaké problémy
přineslo omezení úředních hodin. Za to nemohou ženy za brodskou přepážkou, ale je
to rozhodnutí vedení České pošty. Nebrali vůbec v potaz naše připomínky stejně jako
u řady jiných obcí a měst. Líbí se nám ale, jak zareagovali někteří brodští obchodníci,
kteří se rozhodli provozovat tzv. zásilkovnu. Velmi tím pomohli ostatním občanům,
zvláště v dnešní době, kdy internetové obchody mají doslova žně.
Musíme se ovšem také zmínit o komunikacích. Rozhodnutím Poslanecké
sněmovny týkající se změny daní, přichází obce a kraje ve svých rozpočtech
bohužel o nemalou částku. Víte-li, že silnice v Železném Brodě a okolí, která je
krajskou komunikací nebo cesta spadající pod naše město jsou stále ve špatném
stavu, nebuďte, prosíme, zbytečně rozhořčeni. Víme o nich, ale prostě na ně ty
peníze nemáme.
Chtěli bychom se s vámi na závěr podělit o pocit, že doprava přes všechny
koronavirové překážky fungovala a funguje v Železném Brodě bez větších problémů
a chtěli bychom vás rovněž ubezpečit, že budeme ve spolupráci s příslušnými
odbory městského úřadu, případně jinými institucemi, usilovně hledat další zdroje
na opravy komunikací.  
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod z 36. schůze
konaného dne 7. 12. 2020
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 36. schůze RM v předloženém znění a bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z 34. schůze
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 9/2020/RM
schvaluje návrhy rozpočtů na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky
2022–2023 příspěvkovým org. 1) ZŠ Školní, 2) ZŠ Pelechovská, 3) MŠ Stavbařů,
4) MŠ Slunečná, 5) MŠ Na Vápence, 6) SVČ Mozaika, 7) ZUŠ Železný Brod, 8) Městské
muzeum v Železném Brodě, 9) Bytový podnik města Železného Brodu
schvaluje Mediální plán města Železný Brod na rok 2021
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Pojištění
vozidel města Železný Brod“ a schvaluje uzavření sml. s UNIQA pojišťovna, a. s.,
IČO 49240480 na období 1. 1. 2021–31. 12. 2024 za nabídkovou cenu 96 226 Kč ročně
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Pojištění majetku
a odpovědnosti za škodu města Železný Brod“ a schvaluje uzavření sml. s UNIQA
pojišťovna, a. s., IČO 49240480 na období 1. 1. 2021–31. 12. 2024 za nabídkovou
cenu 439 096 Kč ročně
schvaluje uzavření Sml. o prezentaci a poskytnutí služeb s Liberecká TV s. r. o.,
IČO 02168987 na zajištění prezentace zadavatele ve vysílání televize RTM+
Liberecko formou „Železnobrodského magazínu“ v roce 2021 za cenu 156 000 Kč
bez DPH
souhlasí s pořádáním pravidelných prodejních trhů v Železném Brodě v roce
2021 1× měsíčně firmou Obchodní a pořadatelská činnost – Václav Chaloupka,
IČO 46512314
schvaluje Řád veřejného pohřebiště města Železný Brod v upravené formě
schvaluje změnu použití finančních prostředků RC Andílek z. s., IČO 04885031
v rámci schválené veřejnoprávní smlouvy KS 1/4/2020
schvaluje zvýšení osobního příplatku řediteli ZŠ Školní ke dni 1. 1. 2021
bere na vědomí informace o poskytnutých dotacích na akce města Železný
Brod dle přílohy. Jedná se o akce: 1) Rekonstrukce palubovky sportovní haly,
2) Sanace areálu bývalé továrny Exatherm, 3) Revitalizace parku Panská zahrada,
4) Zateplení radnice, 5) Podpora infrastruktury ZŠ Pelechovská, 6) Zateplení
objektu sokolovny, 7) Výměna zdroje tepla v budově sokolovny, 8) Zateplení objektu
TS ve městě, 9) Chodník v ul. Příčná, Těpeřská a Horecká, 10) Snížení energetické
náročnosti budovy knihovny
souhlasí s udělením výjimky dle článku IX. směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy
pro zadávání zakázek a veřejných zakázek v případě zakázky na zpracování
projektové dokumentace na posouzení a zajištění skalních svahů na trase
Greenway Jizera a souhlasí s obj. projektové dokumentace na výše uvedené
u spol. Geotechnika Praha, s. r. o., IČO 8149411 za cenu 207 300 Kč bez DPH
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radnice informuje
souhlasí s udělením výjimky dle článku IX. směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy
pro zadávání zakázek a veřejných zakázek v případě zakázky na zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci mostu u fitcentra a souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace k výše uvedenému se
spol. BENING, s. r. o., IČO 04773039 za cenu 270 000 Kč bez DPH
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Hasičská zbrojnice
Hrubá Horka – projektová příprava“ a schvaluje uzavření sml. s ŽELEZNÁ, s. r. o.,
IČO 06891578, nabídková cena je 199 000 Kč bez DPH
schvaluje Sml. o dílo s fi Diagnostika stavebních konstrukcí, s. r. o., na provedení
diagnostiky stavebních konstrukcí budovy ZUŠ Železný Brod, celková cena max.
160 000 Kč bez DPH, účtováno bude dle skutečně provedené sondáže
schvaluje uzavření sml. o dílo s TS města Železný Brod, s. r. o., IČO 27260887 na
výstavbu kontejnerového stání a stání pro automobily na pozemku pč. 137 k. ú.
Ž. Brod, přiléhající k ul. Vlastimila Rady, celková cena za dílo je 208 300 Kč bez DPH
schvaluje Dodatek č. 1 ke sml. o dílo s firmou Stavby MH, s. r. o., IČO 09185500 na
dřívější zahájení realizace stavby
schvaluje Dodatek č. 1 ke sml. o dílo „Železný Brod, č. p. 29 Teprovsko – oprava
roubení“ se Stanislavem Záhonem, IČO 86736558
souhlasí s navrženým stavebním řešením, viz změnový list č. 1–4 a s uzavřením
dodatku smlouvy č. 3 s fi STAV-AGENCY, s. r. o. na vícepráce v celkové hodnotě
1 741 087,76 Kč
schvaluje snížení nájemného/platby za kontejnery na textil společnosti
DIMATEX, IČO 43224245, na rok 2021 na 500 Kč/CNT/rok bez DPH
schvaluje výměnu 1 ks kontejneru na textil společnosti TextilEco, a. s.,
IČO 28101766 za modernější typ a dále nájemné za tento nový kontejner 2000 Kč/
rok s DPH a za stávající 4 ks kontejnerů 500 Kč/rok s DPH
schvaluje nový ceník pro sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu s SKS, s. r. o.,
IČO 62738542, pro území města Železný Brod
schvaluje nový ceník pro vývoz skla spol. SKS, s.r.o., IČO 62738542 pro rok 2021
pro území města Železný Brod
bere na vědomí zápisy z Redakční rady z 2. poloviny roku 2020
schvaluje slevu na nájemném ve výši 1 200 Kč dle nájemní sml. uzavřené
30. 3. 2018 s DS Tyl Železný Brod, IČO 22858661 na pronájem prostor stavby –
náměstí 3. května 1 v Železném Brodě sloužících k podnikání z důvodu omezení
podnikání způsobeného koronavirovou pandemií
bere na vědomí stížnost na nečinnost Bytového podniku a ukládá Bytovému
podniku prověřit stížnost na porušování domovního řádu v panelovém domě Na
Vápence čp. 752
schvaluje přidělení bytu č. 21 v DPS Železný Brod a sociálních bytů č. 1 a 2
Stavbařů 329, Železný Brod
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Sml. o poskytnutí dotace z rozpočtu LB kraje
na podporu humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV – 2 č. OLP/3642/2020
uzavřené s LB krajem, IČO 70891508 – odložení data k vyúčtování do 31. 1. 2020
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a schvaluje uzavření Sml. o poskytnutí dotace z rozpočtu LB kraje na podporu
humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV-2 č. OLP/4150/2020 ve výši
23 146 Kč s LB krajem a schvaluje uzavření Sml. na zajištění služeb (zajištění
humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV-2) v období 16. 11. 2020 až
12. 12. 2020 s OS ČČK v Jablonci nad Nisou, IČO 00426083

Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 16. zasedání
konaného dne 14. 12. 2020
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 16. zasedání ZM v předloženém znění a bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z 15. zasedání
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 5/2020/ZM
schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2021, které upravuje dočasný
systém hospodaření s rozpočtovými prostředky v případech, kdy do začátku
rozpočtovaného roku není schválen rozpočet města
bere na vědomí rozúčtování nákladů za odpady za rok 2019 a schvaluje místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2021 ve výši 620 Kč na poplatníka
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
bere na vědomí studie nové ZUŠ v ul. Koberovská a venkovního areálu za
sokolovnou
Veřejná zasedání zastupitelstva Města Železný Brod v první ½ roku 2021 budou
v těchto termínech: 22. 3., 3. 5. a 14. 6. 2021. Zasedání začne vždy v 16.30 hodin
v zasedací místnosti MěÚ „B“ (3. patro).

Usnesení Rady města Železný Brod z 37. mimořádné schůze
konaného dne 22. 12. 2020
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program mimořádné 37. schůze RM v předloženém znění
schvaluje odměny ředitelům škol a školského zařízení zřizovaných městem
Železný Brod
schvaluje podle § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení
panu Cyrilu Vackovi, že se stal dne 15. 12. 2020 členem ZM Železný Brod
schvaluje uzavření Pojistné sml. na pojištění strojů s pojistitelem Hasičská
vzájemná pojišťovna, a. s., IČO 46973451, roční pojistné celkem 30 741 Kč
a schvaluje uzavření Pojistné sml. – flotilové autopojištění hasičských vozidel
s pojistitelem Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., roční pojistné celkem 59 573 Kč
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radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod z 38. schůze
konaného dne 11. 1. 2021
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 38. schůze RM v předloženém znění a bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z 36. a 37. schůze RM
souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke sml. o dílo č. 242/33R/2020 na opravu
povrchů v ul. Na Valše se spol. TS města Železný Brod, s. r. o., IČO 27260887,
konečná cena díla je 527 145 Kč bez DPH
souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke sml. o dílo č. 318/36R/2020 na vybudování
kontejnerového stání v ulici Vl. Rady se spol. TS města Železný Brod, s. r. o.,
IČO 27260887, konečná cena díla je 240 914,88 Kč bez DPH
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na Opravu
venkovních zdí u schodiště ZŠ Školní a schvaluje uzavření sml. s M. Zonygou,
IČO 72940247, za nabídkovou cenu 395 947,99 Kč bez DPH
bere na vědomí uzavření silnice III. třídy z důvodů konání Rally Bohemia v termínu
8.–11. 7. (silnice v majetku LB kraje) a souhlasí s uzavírkou místní komunikace
a vydáním rozhodnutí zvláštního užívání na místní komunikaci v majetku města
Železný Brod v rozsahu žádosti a její mapové přílohy, tj. komunikace mezi obcí Bzí
– Chlístov s podmínkou, že bude navrhovaná RZ ukončena u čp. 409 Železný Brod
schvaluje uzavření úplatného věcného břemene na části pozemku pč. 458,
708, 709/3, 710/1, 710/2, 710/31, 711/4, 3269/1, 3270/1 vše v k. ú. Žel. Brod na
dobu neurčitou ve smyslu služebnosti spočívající v: právu zřídit a provozovat na
budoucím služebném pozemku plynárenské zařízení, právu vstupovat a vjíždět
na budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami,
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení a schvaluje
uzavření sml. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700102619_1/BVB
mezi městem Železný Brod a fi GasNet, s. r. o., IČO 27295567, která je zastoupena
firmou GasNet Služby, s. r. o., IČO 27935311 na výše uvedené pozemky
schvaluje pronájem části pozemku pč. 2218 v k. ú. Žel. Brod za účelem postavení
plechové garáže pro jeden osobní automobil paní V. Dudové, výše nájmu 2 376 Kč
za 1 kalendářní rok a schvaluje uzavření nájemní sml. mezi městem Železný Brod
a výše uvedenou
neschvaluje pronájem pozemku pč. 101 v k. ú. Hrubá Horka
schvaluje oznámení o přechodu nájmu bytu č. 27, Vaněčkova 408, 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
neschvaluje přímé přidělení bytu v ulici Vaněčkova 341, Železný Brod
revokuje usnesení RM ze dne 7. 12. 2020 č. 329/36R/2020 přidělení bytu č. 21,
v DPS Železný Brod
schvaluje přidělení bytu č. 3 v DPS Bzí
bere na vědomí zprávu odboru sociálních věcí o sociálních bytech města Ž. Brod
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Po dobu trvání nouzového stavu, jehož termín v době uzávěrky zpravodaje
nebyl znám, připomínáme, že úřední hodiny MěÚ Železný Brod jsou pouze
v pondělí 8–13 hodin a ve středu 13–17 hodin. V ostatní dny je možné si návštěvu
na jednotlivých pracovištích sjednat telefonicky – viz. přehledný seznam
zaměstnanců úřadu na konci zpravodaje. Děkujeme za pochopení.

Odbor finanční
Místní poplatek za odpady v roce 2021
Zastupitelstvo města Železný Brod na svém zasedání dne 14. 12. 2020 usnesením
č. 79/16Z/2020 schválilo poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2021 ve
výši 620 Kč za poplatníka a kalendářní rok.
Poplatek platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům (dále RD), ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba,
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo RD vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně.
Splatnost poplatku:
a) poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku,
b) poplatek lze uhradit i ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března
a do 30. září příslušného kalendářního roku,
c) vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
Správcem poplatku je Městský úřad Železný Brod.
Variabilní symbol pro platbu za osoby s trvalým pobytem je 13371.
Variabilní symbol pro platbu za vlastníky staveb určených k individuální rekreaci,
byt nebo RD, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je 13372.
Specifický symbol sdělí správce poplatku na tel. č.: 483 333 955 nebo e-mail:
poplatek.odpady@zelbrod.cz, i.jehlickova@zelbrod.cz. Tento specifický symbol je
u poplatníka stabilní a lze jej použít i při platbách v dalších letech. Pro správné
zařazení platby je uvedení specifického symbolu nezbytné!
Poplatek lze uhradit:
a) bezhotovostním převodem na číslo účtu 2225-0963249319/0800,
pod specifickým symbolem přiděleným správcem poplatku,
b) hotově nebo běžnou platební kartou v pokladně MěÚ Železný Brod.
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radnice informuje
Osvobození a úlevy jsou podrobně uvedeny v Obecné závazné vyhlášce č. 4/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Objednání nové nebo výměnu poškozené popelnice vyřizuje na odboru
životního prostředí paní Pavlína Kunzeová, tel. č.: 483 333 924, e-mail:
p.kunzeova @zelbrod.cz.
Iveta Jehličková, FO – pokladna

Odbor životního prostředí
Otevírací doba sběrného dvoru je v únoru: pondělí, středa, pátek: 9–16 hodin;
úterý, čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin.
S platností od 1. 12. 2020 jsou ceny za pytle na komunální odpad pro občany
a živnostníky tyto: objem 110 l na 80 Kč a 60 l na 40 Kč. Pytle jsou v prodeji v TIC
Železný Brod. Zde lze také zakoupit tašky na tříděný odpad (sklo, plast, papír) za
60 Kč/sada.

Odbor vnitřních věcí
Spolek pro občanské záležitosti při Městském úřadě v Železném Brodě (SPOZ)
Dovolte mi, abych vás touto cestou informovala, jak úspěšný byl loňský rok 2020,
co se týká našich spoluobčanů, kteří dosáhli věku, kdy jim Městský úřad v Železném
Brodě prostřednictvím našich „SPOZAČEK“ přináší balíček domů společně
s gratulací.
Samozřejmě, že v dnešní nelehké době se vše řídí dle instrukcí OHS a občanům
se gratuluje pouze na prahu jejich bytů a žádná z našich žen nechodí na návštěvy.
Bylo by to nezodpovědné nejen vůči nim, ale také vůči našim seniorům. Věřte ale,
že jejich blahopřání není o nic méně upřímné. V loňském roce bylo navštíveno 326
našich spoluobčanů.
I v roce 2021 budeme osobně blahopřát všem občanům, kteří oslaví 70., 75., 80.
a 85. výročí narození. Od 86. výročí bude osobní blahopřání každý rok. Dárkový
balíček je pozorností a poděkováním MěÚ Železný Brod. Kdo si nepřeje osobní
blahopřání ke svým narozeninám, musí tuto skutečnost předem oznámit p. Ivaně
Ouhrabkové (tel.: 483 333 960).
Závěrem bych z celého srdce chtěla poděkovat za perfektní spolupráci našim
dvanácti ženám, které ve svém volnu roznáší balíčky a popřát nám všem krásný
letošní rok 2021 plný zdraví, protože to je to nejdůležitější.
Ivana Ouhrabková, OVV – OP

Malé ohlédnutí za rokem 2020 z pohledu matriky našeho města
V loňském roce si na území našeho města řeklo své „ANO“ 16 zamilovaných
párů. V ostatních obcích správního obvodu Železného Brodu to dokonce bylo ještě
o jeden pár více. Všem „novomanželům“ tímto přejeme mnoho krásně prožitých
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společných let. Věříme, že po jednom boku spolu stráví třeba i 60 let a stejně tak
jako jeden manželský pár v loňském roce u nás oslaví Diamantovou svatbu.
Za loňský rok se v období 1. 1.–30. 11. v Železném Brodě narodilo 40 nových
občánků z toho 18 dívek (nejčastěji Rozárek) a 22 chlapců (nejvíce Dominiků
a Martínků). Jedno miminko na území ORP se dokonce narodilo v domácím
prostředí. Jako první občánek se narodila 17. ledna holčička. Všem miminkům
přejeme do života hodně zdraví a věříme, že z nich vyrostou správní občané
našeho města. Třeba se i oni dožijí krásných 98-ti let jako měla v loňském roce
naše nejstarší obyvatelka.
Aby byla statistika kompletní, musíme s lítostí také napsat, že nás za loňský rok
nenávratně opustilo 69 našich občanů.
V roce 2020 se nově přihlásilo k trvalému pobytu 215 občanů a 145 se jich
odstěhovalo. Aktuálně v Železném Brodě trvale žije  5 671 občanů.
Jolana Novotná a Monika Vohnoutová, OVV

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Oživení vozového parku
Pro potřeby MěÚ Železný Brod byl na konci roku 2020 pořízen elektromobil
značky Škoda CITIGOe iV. Vozidlo bylo pořízeno formou operativního leasingu, na
jehož úhradu přispěl částkou 200 000 Kč i Státní fond životního prostředí z výzvy
č. 11/2019 v rámci Národního programu Životní prostředí. Současně s vozidlem
byla pořízena i nástěnná dobíjecí stanice (tzv. wallbox), umístěná v garážích
městského úřadu.
Tímto si chce město Železný Brod ověřit možnosti a potenciál elektromobilů,
které se postupně prosazují a v budoucnu se jejich podíl bude jistě zvyšovat. Je
možné, že pro orgány veřejné správy v budoucnu bude povinností pořizovat
elektromobily. Z tohoto důvodu Město chce získat zkušenosti s tímto druhem
vozidla.
Martin Řehák,
vedoucí OVV

9

radnice informuje
Městská policie v železném brodě
Jak již víte z předešlého vydání zpravodaje, městská policie funguje v našem
městě neuvěřitelných 27 let. Za tuto dobu se v jejich řadách vystřídalo 49 strážníků
a v 90. letech byl po dobu několika let využíván i služební pes. V současné době zde
působí a můžete se osobně setkat s osmi strážníky a od září loňského roku také
s německým ovčákem Dykem. Dyk a jeho psovod, stejně jako další strážníci, budou
představeni v některém z příštích vydání zpravodaje.

Strážníkem měsíce února je Jiří Krois, zástupce velitele
…zeptali jsme se na…
Co vás vedlo k práci u policie? K policii jsem
nastoupil v roce 1993, což je už poměrně dávná
minulost. Proč jsem se tak tehdy rozhodl již nevím.
Asi jsem chtěl vyzkoušet něco nového.
Jaký veselý zážitek jste během své práce zažil?
Za tu dobu co pracuji u policie, jsem zažil hodně
veselých zážitků. Jako všude kde se pracuje s lidmi,
jsou zážitky veselé i smutné. Vzhledem k tomu, že si
momentálně vzpomínám jen na ty, které by nebylo
dobré s ohledem na účastníky zveřejňovat, tak si je
nechám pro sebe.
Co rád děláte ve volném čase? Jelikož rád rybařím, tak hodně času trávím někde
u vody a pokud to jde, tak i s dětmi. Občas si zahraji šachy nebo jedu s rodinou
někam na výlet.
V prosinci MP celkem zaznamenala 387 událostí, k nimž provedla 50 právních
úkonů, 7 z nich byly přestupky, 16 případů bylo řešeno ve spolupráci s Policií
ČR. Ve zbytku případů se jednalo o žádosti o pomoc nebo o případy které nemají
trestněprávní charakter.

Nábor strážníků
Městská policie Železný Brod hledá do svých řad kolegy/ně na pozici strážník/
ce. 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
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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 únoru je otevřeno: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin nebo dle
aktuálních vládních nařízení ohledně Covid-19
(viz. www.zeleznybrod.cz).

Kontakty na zdravotní zařízení a další
Jako každý rok jsou připraveny aktualizované ordinační hodiny všech lékařských
zařízení působících ve městě Železný Brod. Vyzvednout si je můžete zdarma
v TIC Železný Brod. Popřípadě stáhnout z webových stránek města.
V sekci občan – užitečné kontakty jsou také uvedeny kontakty na podnikatelské
subjekty, řemeslníky, obchody apod. – zjistíte-li, že váš kontakt je zde uveden
chybně nebo potřebujete nově do seznamu doplnit, kontaktujte nás.

Městské kulturní akce
Jelikož i přípravě tohoto vydání zpravodaje platil nouzový stav a z něho vyplývající
nařízení vlády ohledně „COVID-19“ jsou zde informace z kulturního dění omezené.

Měsíc únor a významné dny
Únor má nejen krátký název, ale sám o sobě je nejkratším měsícem v roce. Má totiž
jen 28 dní. Polepší si jen v přestupném roce (tedy jednou za čtyři roky), kdy má dní 29.
Odvodit původ názvu tohoto měsíce se vám asi jen tak spatra nepodaří, jako
byste to asi zvládli u některých jiných měsíců. Údajně je to od slova „nořiti se“, což
souvisí s únorovým táním ledu, kdy se na řekách ponořují ledový kry pod vodu.
Významnou únorovou událostí je Masopust – třídenní svátek, jakožto slavnostní
období mezi Vánocemi a postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po
svátku Tří králů, má pevné datum, tak jeho konec na Popeleční středu je závislý na
datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března.
Únorové pranostiky
Jistě jste si všimli, že sloup před budou radnice je zaplněn zimními pranostikami.
Několik pranostik na měsíc únor si můžete přečíst i zde:
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Únor bílý – pole sílí.
Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.
Masopust na slunci – pomlázka u kamen.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Pranostika je drobný útvar lidové slovesnosti, předpověď týkající se určitých dnů
či období, obzvláště ve vztahu k zemědělství a počasí. V širším významu patří mezi
pranostiky také různá rčení týkající se hospodářství.
zdroj wikipedie.cz
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MĚSTSKÉ DIVADLO ŽELEZNÝ BROD
Divadelní sezóna jaro 2021 – předprodeje vstupenek probíhá i na
www.e-vstupenka.cz
12. 4. od 19 hodin – Můžem i s mužem (390 Kč) – vtipná autorská feérie Vandy
Hybnerové, Kateřiny Kairy Hrachovcové, Jitky Sedláčkové a Dáši Zázvůrkové, která
vznikla z potřeby podívat se pravdě do očí...
26. 5. od 19 hodin – Jean-Luc Lemoine: Láska a párečky (350 Kč) – úspěšná
francouzská komedie pyšnící se titulem „Hra Francie roku 2004“, ve které excelují
Jan Révai, Karel Zima, Jarmil Škrvna, Ernesto Čekan a Kateřina Janečková,
komickým způsobem demonstruje problémy vztahů mezi mužem a ženou
Obě výše uvedená představení zajišťuje VIP Art Company.

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.
Plán dalších výstav na letošní rok zveřejníme dle aktuálních vládních nařízení.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽELEZNÝ BROD
Jiráskovo nábřeží 737 (kontakty: e-mail: knihovna@zelbrod.cz, tel. č.: 483 389 123)
Kniha do vlaku
Od února bude na vlakovém nádraží v Železném Brodě umístěna samoobslužná
knihovnička pro zpříjemnění čekání na vlak a cestování. Připojili jsme se
k celostátnímu projektu Kniha do vlaku, který v roce 2014 iniciovala knihovna
v Mikulově a který se od té doby rozšířil na stovku nádraží po celé republice.
Knihovnička funguje na jednoduchém principu – můžete si knihu vzít, vrátit ji na
jiném nádraží s touto službou, případně místo ní vrátit jinou knihu. Pracovnice
knihovny budou knihovničku pravidelně kontrolovat a doplňovat.
Dana Hudíková, vedoucí Městské knihovny Železný Brod
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MĚSTSKÉ MUZEUM ŽELEZNÝ BROD
Aktuální výstava ve sklářské expozici je Sklářské symposium Letní sklářská
dílna 2020. V národopisné expozici je k vidění výstava Historie zachycená na skle
– skleněné negativy v muzejních sbírkách (do 28. 2. 2021). Obě expozice budou
v únoru otevřeny pouze o víkendu v čase 9–12 a 13–16 hodin, a to dle aktuální
epidemiologické situace.

Spojujeme sklem
Rádi bychom se s vámi podělili o skvělou zprávu, kterou jsme před pár dny
obdrželi! Nedávno jsme vás informovali o tom, že naše muzeum vypracovalo
projekt s názvem „Spojeno sklem!“ a prostřednictvím Města Železný Brod zažádalo
o dotaci na jeho financování z Norských fondů. Po mnoha měsících čekání už
konečně známe výsledek – uspěli jsme a získali jsme dotaci v celé výši, která
činí 28,2 milionů Kč! A nejen to – dosáhli jsme totiž skvělého výsledku. Z celkem
135 žádostí komise podpořila pouze šestnáct a my jsme se s naším projektem
umístili na neuvěřitelném 8. místě. V Libereckém kraji jsme uspěli jako jediní.
Přetlak žádostí byl obrovský, o to více nás náš úspěch těší.
A čeho se projekt s názvem „Spojeno sklem!“ týká? Nejvýznamnější částí projektu
je rekonstrukce muzejní budovy a vybudování zbrusu nových interaktivních
expozic představujících vývoj železnobrodského sklářství a jeho nejvýznamnější
představitele – tedy to, čím se naše město může bez rozpaků chlubit na celém
světě.
Protože chceme, aby město sklářstvím opravdu žilo, doplnili jsme projekt řadou
dalších aktivit. Zahrnuli jsme do něj například i tradiční Sklářské sympozium Letní
sklářská dílna, kterého se následující tři roky zúčastní vždy dva výteční norští
sklářští výtvarníci. Prestiž sympozia se tak rozšíří zase o kus světa dál.
Po dohodě s IKS jsme do projektu zapojili i turistickou hru „Po stopách
skřítka Střípka“. Dotace umožní efektivní propagaci hry, její atraktivní design
a profesionální řízení. Tuto hru využívají zejména turisté s dětmi, kterým rádi naše
sklářské bohatství představujeme.
Součástí projektu jsou také workshopy, výzkumy, odborné aktivity, výstavy a další
zajímavé akce. Jsme přesvědčeni, že projekt „Spojeno sklem!“ oživí místní sklářství
a přispěje k tomu, že se Železný Brod stane ještě krásnějším městem s posíleným
mezinárodním věhlasem. Jednotlivé aktivity také pomohou ekonomickosociálnímu rozvoji města, protože podpoří místní řemeslníky, podnikatele
a obchodníky.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám v přípravě projektu pomohli a umožnili
nám dosáhnout tak skvělého výsledku. Jmenovitě děkujeme paní ing. Květě
Vinklátové, náměstkyni pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého
kraje, která od samého začátku projektu přála a která s námi sdílí obrovskou radost
z úspěchu. Také panu starostovi Mgr. Františku Lufinkovi a celému vedení města,
že nám umožnili projekt připravit a žádost podat.
Jsme neskutečně rádi, že jsme se chopili šance výraznou měrou přispět nejen
k rozvoji odkazu železnobrodského sklářství, ale i k rozvoji města Železného Brodu.
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MĚSTSKÉ MUZEUM ŽELEZNÝ BROD
Těšíme se na setkávání s vámi v rámci jednotlivých aktivit projektu a nezapomeňte
si v létě roku 2023 udělat čas na návštěvu nových expozic!
Mgr. Petra Hejralová a Mgr. Lenka Jůnová,
Městské muzeum v Železném Brodě
V tomto roce budeme v Železnobrodském zpravodaji představovat významné
někdy i téměř zapomenuté osobnosti našeho města.

Robert Hofrichter (*17. 12. 1928)
Syn ruského legionáře Františka Hofrichtera se narodil v Železném Brodě.
Už ve svých 14 letech se roce 1942 mladý Robert zapojil do odboje proti okupantům.
Spolu s přáteli Jiřím Hujerem a Vladimírem Kožíškem působili v železnobrodském
družstvu Karla Zemana, které se podílelo na několika odbojových akcích.
V dubnu 1945 vnikli na půdu železnobrodské radnice, kde bylo skladiště německých
zbraní a odcizili dva kulomety, 2 000 nábojů, tři automaty, dvě pušky a deset
ručních granátů. Když Němci zpozorovali krádež zbraní, přišlo gestapo vyšetřovat
a vojín, který měl toho dne stráž, se přiznal, že spal a za to byl zatčen a odvezen
k německému soudu. To tvrdí Památník četnické stanice Železný Brod 1945, ale
městský strážník Oldřich Kolzrt, který byl činný v protifašistickém odporu a jako
člen Revolučního národního výboru se účastnil květnového povstání v Železném
Brodě ve svých poznámkách k odboji na Železnobrodsku tvrdí, že vyšetřovat přijelo
Gestapo až po neděli, kdy byly stopy po vloupání již uklizeny. Robert Hofrichter se
aktivně účastnil Květnového povstání a 5. května 1945 byl postřelen do nohy. Téhož
dne zemřel, za nevyjasněných okolností, Robertův otec František.  
Když skončila válka, stal se Robert Hofrichter vedoucím skautského oddílu
v Železném Brodě. Po únoru 1948 se společenský i veřejný život v Československu
změnil k nepoznání. Vítězná KSČ se rozhodla mít společenské a kulturní
organizace pod jednotnou kontrolou. Proto bylo rozhodnuto, že skautský
oddíl Junák bude oficiálně začleněn do Československého svazu mládeže. Toto
rozhodnutí Komunistické strany však většina skautů odmítala. Proto se Robert
rozhodl společně se svými přáteli ze skautského oddílu odejít do ilegality a opustit
Československo. Jejich úkryt v Jizerských horách v lesích nedaleko přehrady
Souš vypátraly a přepadly 24. července 1949 bezpečnostní složky. Při přestřelce
s příslušníky SNB byli zastřeleni dva členové skupiny Jiří Haba a Tomáš Hübner
a tři členové skupiny byli vážně zraněni. Rozsudkem Státního soudu v Praze ze
dne 28. října 1949 byl Robert Hofrichter uznán vinným ze spáchání trestného činu
velezrady a byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 20 let,
finančnímu trestu 50 000 Kčs, konfiskaci jmění a ztrátě čestných práv občanských
a nezpůsobilosti k jejich opětovnému nabytí. Svůj trest si odpykal v nechvalně
proslulých lágrech Jáchymov, Vojna u Příbrami a Rovnost. Z výkonu trestu byl
propuštěn 9. května 1962 na základě amnestie prezidenta republiky s podmínkou
na deset let. Tato podmínka mu byla v roce 1965 snížena na pět let.
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Po propuštění nastoupil do podniku Pozemních prací, později pracoval na
dráze jako posunovač. V roce 1969, po okupaci Československa vojsky Varšavské
smlouvy, odjel i se svou rodinou do Vídně a později se usadil v USA, ve Virginii,
asi čtyřicet kilometrů od Washingtonu. V Americe nejdříve pracoval jako dělník
a později v projekční kanceláři stavební firmy, které zůstal věrný celý život. Dnes
pravděpodobně žije na předměstí Chicaga.
Robert Hofrichter si požádal o osvědčení účastníka odboje a odporu proti
komunismu. Etická komise vlády České republiky mu toto osvědčení udělila za
aktivní působení v odbojové skupině působící u přehrady Souš v Jizerských horách.
David Řeřicha, pracovník muzea

MUZEUM A GALERIE DETESK
Markéta Urbanová – ATMOSFÉRY
Do 28. února bude v galerii DETESK
umístěna
výstava
akademické
malířky Markéty Urbanové. Autorka
pro ni zvolila název ATMOSFÉRY.
Pár slov o autorce výstavy:
narodila se v Turnově 17. 8. 1978,
tam také úspěšně absolvovala
šperkařskou školu. Klasickou malbu
vystudovala na pražské akademii,
v ateliéru prof. Zdeňka Berana.
Žije a tvoří v Praze, na AVU působí
jako odborný asistent. Je členkou
mezinárodního hnutí Stuckismu
a členem volného sdružení Mánes.
V galerii Detesk se v minulosti
představilo
několik
členů
významných uměleckých rodin
z Turnova a okolí. Otec Markéty
Urbanové, Jiří Urban, významný
zlatník, klenotník, designér a malíř
tady vystavoval ve stejném období
na přelomu let 2018/2019.
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Domácí on-line vyučování dětí bude přerušeno v pátek 29. 1. (pololetní prázdniny)
a v termínu 1.–5. 2. (jarní prázdniny).  

Základní škola Školní
Tímto děkujeme za poskytnuté sponzorské dary firmě Ladislav Bukvic Řeznictví
a uzenářství, s. r. o. a dále firmě Oskar Schovánek. Vždy se jednalo o částku 10 000 Kč,
která byla využita na nákup sportovního vybavení. Děti z prvního stupně se mohou
těšit na nové dresy a pomůcky pro nácvik motoriky, ty starší na házenkářské
míče, florbalové vybavení a startovní bloky na atletiku. Sponzorům ještě jednou
děkujeme a dětem přejeme brzký návrat na hodiny TV.
za ZŠ Školní Jan Lufinka

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
Přijímací řízení do výtvarných oborů
Ve dnech 5. a 6. ledna 2021 se uskutečnilo přijímací řízení s talentovou zkouškou
do výtvarných oborů školy. Za zvýšených hygienických opatření své schopnosti
změřilo 21 uchazečů o osm nabízených míst oboru Průmyslový design a 20
uchazečů o 22 míst oboru Výtvarné zpracování skla a světelných objektů. Zájem
uchazečů o výtvarné obory nás těší.
Z důvodu ne zcela naplněné kapacity oboru Výtvarné zpracování skla a světelných
objektů (82-41-M/13), ředitel školy vyhlásí v polovině února 2. kolo přijímacího
řízení s talentovou zkouškou.

Přijímací řízení do technických oborů
Přijímací zkoušky do čtyřletých maturitních oborů 28-44-M/01 Aplikovaná
chemie a 28-46-M/01 Technologie silikátů proběhnou 12. a 13. dubna 2021. Uchazeči
o studium mohou předat přihlášku ke studiu řediteli střední školy do 1. března
2021. Více na www.supss.cz v sekci uchazeč.

Den otevřených dveří
Na středu 10. února plánujeme pro zájemce o studium Den otevřených dveří.
Akce je zaměřená na technické i výtvarné obory školy. Uskutečnění je vázané na
vládní opatření týkající se školství a z tohoto důvodu bližší informace o konání
akce budou dostupné na www.supss.cz na počátku února 2021. K virtuální
prohlídce školy můžete využít 3D vizualizaci. Den před otevřením dveří, 9. 2. 2021,
se zúčastníme Burzy škol online. Vaše dotazy ke studiu vám rádi zodpovíme na
mob.: 720 992 074 nebo na e-mailu: sekretariat@supss.cz.
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Maturitní ples 2021
V původně avizovaném termínu, tedy 13. 2. 2021, se ples uskutečnit nemůže
z důvodu COVID-19. V současné době jednáme o náhradních termínech a místech
konání v závislosti na budoucích platných vládních opatřeních. Aktuálně vás
budeme informovat. Děkujeme za pochopení.
RNDr. Martin Smola, statutární zástupce ředitele

Nová smuteční vrba u školy vysazena
Stará krásná vrba bílá smuteční „Salix alba Tristis“, stojící desítky let v areálu
školy, nás svým zpečetěným osudem v letošním podzimu opravdu rozesmutnila.
Stala se nebezpečnou pro všechny, kteří se v jejím okolí pohybovali. Upozornila
na svůj stav pádem zlomené velké větve. V sobotu 5. 12. 2020 byla tato nemocná
a hnilobou značně zasažená vrba u školy pokácena. Dle stavu kmene, pařezu
a větví je vidět, že odborný posudek byl přesný a přišel opravdu za pět minut
dvanáct. Hned následující den, v neděli 6. 12. 2020, byla vysazena nová smuteční
vrba stejného typu téměř na původním místě předchůdkyně. Nová, vysokokmenná
vrba bílá smuteční „Salix alba Tristis“ tak k radosti všech opět doplňuje okolí školy.
Proto přátele školy a občany Železného Brodu informuji, že nejde o nějakou
svévoli, ale o zásah pro udržení bezpečí v okolí školy. Protokoly posudků a povolení
kácení jsou případným zájemcům k dispozici.

Ukončení Memoranda o společném postupu ve věci rekonstrukce
a užívání objektu Domova mládeže je smutnou tečkou cesty
k společnému užívání budovy SUPŠS a ZUŠ
Budova Domova mládeže SUPŠS je dlouhodobě stavebně a technicky dožitá.
Díky nedávno plánované celkové rekonstrukci budovy tohoto školského zařízení
neproběhly v poslední době žádné větší opravy, což se na stavu objektu viditelně
projevuje. Proto je pro naši školu zpráva o zrušení plánované rekonstrukce Domova
mládeže alarmující. Ve školním roce 2019/20 se po mnoha jednáních podařilo
dokončit projektovou dokumentaci společné budovy Domova mládeže a Základní
umělecké školy Železný Brod za vynaložení nemalých finančních prostředků.
Dne 23. 1. 2020 došlo ke schválení stavebního záměru rekonstrukce Stavebním
úřadem MÚ Železný Brod, ale realizace díla neproběhne, neboť projekt byl
30. 11. 2020 ukončen z důvodu vysoké finanční náročnosti v případě realizace
stavby jak pro Liberecký kraj, tak i pro Město Železný Brod. Opomeneme-li přímo
ideální možnost spojení obou funkcí budovy v klidném prostředí s bezpečnou
dopravní obslužností, poblíž školy i centra města, tak nemalou výhodou tohoto
řešení bylo především rozložení financování na dva subjekty a možnost čerpání
investic v několika etapách. Pro sklářskou školu je provozování Domova mládeže
klíčové po celou dobu její existence. SUPŠS Železný Brod je tradičně nepřetržitě
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vyhledávána uchazeči z celé České republiky. V současnosti je na DM ubytován
každý třetí žák školy, kapacita kolem 60 ubytovaných je dlouhodobě naplněna.
Mgr. A. Jan Hásek, ředitel školy

Chemickotechnologický vánoční stromek
Každoroční tradiční vánoční stromek ve vestibulu školy má vždy jiné ozdoby.
Po nejčastějším využívání skleněných ozdob, vyrobených v rámci výuky skleněné
bižuterie, ve sklářské huti a v oddělení skleněných figurek, jsme letos připravili
stromek „chemickotechnologický“. Monumentální smrk od dárce z Loužnice letos
nápaditě ozdobil školník a výtvarník v jedné osobě, Martin Janda, zcela netradičně
a tematicky, laboratorními pomůckami z technického skla (pipetami, byretami,
zkumavkami, odměrnými válci a baňkami, analytickými nálevkami, křivulemi
a špačky…). Za výtvarnou větev  přispělo oddělení Bižuterie geometrickými tělesy
vyrobených ze skleněných čípků.

Informace k oslavě výročí 100 let školy
Oslava 100. výročí založení školy proběhne v sobotu 19. června 2021 převážně
v areálu školy a na několika dalších místech města Železný Brod. V rámci oslav
připravujeme širší program zahrnující výstavu žákovských prací s předváděním
tvorby v budově školy, slavnostní představení a svěcení knihy SKLO|STO|BROD,
která detailně mapuje stoletý vývoj školy, symbolické vysazení pamětní lípy ve
spolupráci s Klubem sklářské školy, vystavení pamětní stříbrné 200 Kč mince
vydané k 100. výročí školy Českou národní bankou v Praze, a to vše za hudebních
doprovodů během celého dne. Součástí programu bude tradiční setkání
absolventů a předvedení hry na netradiční skleněný nástroj Karnyx, který vzniká
dle výtvarných návrhů žáků za realizační a finanční podpory firmou Detesk s. r. o.
Hudební produkci v areálu školy na závěr oslav vystřídá taneční zábava v místní
sokolovně. Více informací naleznete na www.supss.cz/100-let-skoly.

Výstava SKLOLETÍ 100 let sklářské školy doputovala do našeho kraje
Naše škola si v letošním školním roce připomíná 100. výročí své existence.
Výstava SKLOLETÍ instalovaná ve výstavním sále Muzea východních Čech v Hradci
Králové v loňském roce byla ohlédnutím za posledními deseti roky tvůrčího úsilí
školy, a byla autenticky doplněná ukázkami uměleckého skla z počátečního období
její existence. Nebylo to poprvé, kdy se studentské práce z železnobrodské sklářské
školy představily v této budově v Hradci. Před 91 lety v roce 1929 uspořádal
Sklářský ústav školní výstavu v Kotěrově průmyslovém muzeu v Hradci Králové.
V současné době vedení školy usiluje o přesun této zdařilé výstavy do jednoho
z nejprestižnějších muzeí libereckého kraje. Pakliže se přesun podaří, stane se tak
první putovní výstavou školy k výročí.
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Stezka svobody
V tomto školním roce jsme pokračovali ve společném projektu s občanským
sdružením z Horního Maxova na realizaci skleněných krychlí pro venkovní
kamenné objekty se sklem a kovem. Monolitické žulové hranoly budou doplněny
citáty významných osobností ve vztahu ke svobodě, jejichž textovou podobu
v ocelových pásech navrhují žáci školy. Letošní odhalení přerušil COVID-19.
Stezka by měla být slavnostně otevřena 8. 5. 2021. Pro vznikající Stezku svobody
v Jizerských horách bylo na školní huti odlito 12 skleněných krychlí. Poslední
krychle měla být slavnostně odlita na školní huti v sobotu 7. 11. 2020 v rámci akce
Crystal Valley a za účasti médií, ale obě akce byly pro COVID-19 opatření zrušeny.
V náhradním termínu vás rádi do školy znovu pozveme.
Mgr. A. Jan Hásek, ředitel školy

AKTIVITY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Rodinné centrum Andílek
sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora
Jelikož je naše centrum stále zavřené kvůli vládním nařízením, rozhodli jsme
se opět pro naše online aktivity. Každý den se tak můžete těšit na jiné téma naší
online herničky. Podívat se na ně můžete na fb/Rodinné centrum Andílek nebo na
našem YouTube kanálu/Centrum Andílek.
Vzhledem k tomu, že vánoční Kamínkov na Bělišti se shledal s velikým zájmem,
můžete až do dovolání na dané místo stále své kamínky nosit či si je odnášet.
Oblíbenou vánoční aktivitou byl také Adventní kalendář, a proto tuto aktivitu
zopakujeme i kolem Velikonoc jako Výpravu za Velikonočním zajíčkem.
A které akce nás v blízké době čekají? Pokud se situace v ČR zlepší, můžete se
těšit na Tradiční Masopust po staru (14. 2.), Karneval s Andílkem (20. 3.) a Bejvávalo
aneb oslava Dne Země (25. 4.).

Novinka!
Nabízíme sdílenou kancelář – potřebujete v klidu pracovat na PC nebo „papírovat“
a nemáte pro to doma s dětmi prostor? Ozvěte se nám na mob.: 774 608 874
a domluvíme se! K dispozici máme volné prostory a proškolené chůvy.
za Rodinné centrum Andílek Helena Simmová
Více informací na www.centrum-andilek.cz,
h.simmova@centrum-andilek.cz, 774 608 874.

info@centrum-andilek.cz,
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AKTIVITY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Středisko volného času mozaika železný brod
sídlo: Jiráskovo nábřeží 366, (kontakty: mob.: 778 494 827, www.mozaikazb.cz)
Pokud vládní nařízení dovolí, uskuteční se u nás v únoru tyto akce:
1.–5. 2. Prázdninový týden v Mozaice (dílničky, výlety, hry)
každý den od 8.30 do 16 hodin
11. 2. Seminář pro rodiče školáků a předškoláků
12. 2. Valentýnské spaní
16. 2. Masopustní odpoledne pro děti
20. 2. Masopust se staročeskou zabíjačkou
27. 2. Kurz Patchwork
Jitka Šírková, vedoucí SVČ Mozaika Železný Brod

Ms Česká křesťanská akademie – Český ráj
Předkládáme vám trochu paradoxní pozvánku na přednášku, která se měla konat
v říjnu, ale Covid-19 jejímu uskutečnění zabránil.
Nakonec jsme se domluvili s přednášejícím Prof. Pavlem Hoškem, ThD.,
pedagogem, religionistou, kazatelem Církve bratrské, prvním viceprezidentem
České křesťanské akademie a centrálním vedením České křesťanské akademie, že
přednášku uděláme formou videa.
Na základě předchozího elektronického hlasování bylo zvoleno prostou většinou
hlasů ze čtyř navrhovaných témat:
Židovská mystika všedního dne. Přednášku je možno zhlédnout na internetu,
zde: https://www.youtube.com/watch?v=SBp1isJMWGs.
Doporučuji vřele a musím přiznat i určitá pozitiva Covidu. Přednášku zhlédlo již
přes dva tisíce lidí. Ti by se do auly sklářské školy určitě nevešli.
Přeji vše dobré a doufám, že se v aule zase jednou budeme moci osobně setkat na
zajímavých přednáškách.
Ing. arch. Martin Tomešek

Ds Tyl Železný Brod
Vážení a milí příznivci divadla,
letošní rok pro nás nezačal úplně nejlépe. Kvůli vládním nařízením se neuskutečnily
každoroční lednové Železnobrodské divadelní hry, a tak jsme se rozhodli, odložit je až
na příští rok. Doufáme a věříme, že další měsíce budou lepší.
Co máme v plánu pro tento rok? Přihlásili jsme se do dvou divadelních přehlídek, kde bychom
rádi zahráli hru Eliška Kateřina od Karla Svobody. Tuto hru bychom rádi zopakovali i u nás v našem
divadle. Jako novinku bychom vám moc chtěli zahrát pohádku Ženich pro čertici. Během roku
se pokusíme pozvat k nám i divadelní spolky, které měly hrát na Železnobrodských divadelních
hrách. Věříme, že se to podaří a všichni se zase sejdeme v divadle k všeobecnému pobavení.
za DS TYL Iveta Adamčíková
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SPORT
T. J. Sokol Bzí
Rok 2020 byl zvláštní a v mnoha ohledech smutný. Nejen pro nás všechny jako
jednotlivce, ale i pro sokolské jednoty a další neziskové organizace, které poskytují
sportovní a kulturní vyžití místním i přespolním. Naší jednoty se Covid-19 dotkl hned
od začátku, kdy byly dva dny před plánovaným plesem zakázány všechny kulturní
a sportovní akce. Pokračovalo to velikonočními trhy, pálením čarodějnic a vinným
koštem – tyto tradiční akce se opět kvůli Covidu nemohly uskutečnit. V létě jsme se
mohli sejít aspoň na zahradní slavnosti a sportovních turnajích, ale podzim nám
opět udělal čáru přes rozpočet. Dlouho plánovaný koncert MTO Universal, Bzovský
divadelní podzim i vánoční trhy, nic z toho se uskutečnit nemohlo. Všechny tyto akce
nám zajišťují finance na provoz a údržbu a jejich výpadek řešíme žádostmi o dotace
a nejspíš se budeme muset uchýlit i k prosbě o dobrovolný příspěvek našich členů
a podporovatelů.
Ráda bych tímto poděkovala Městu Železný Brod, které nám v roce 2020
poskytlo dotaci ve výši 35 000 Kč na energie (celkové náklady činily 78 469 Kč)
a 128 000 Kč na rekonstrukci zázemí (ta nás stála bezmála 205 000 Kč). V této souvislosti
bych také chtěla zmínit zásluhu br. Pavla Štěrby, který věnoval spoustu svého
osobního volna organizaci rekonstrukce, výběru odborných firem a navíc přispěl
i vlastní dobrovolnickou prací, čímž se významně podílel na snížení celkových
nákladů.
Začátek roku 2021 bohužel optimismem nesrší a nikdo neumí předvídat, jak dlouho
tato situace potrvá. Pevně však věřím, že nás neopustíte a jakmile to bude možné,
přijdete nás podpořit na naše akce. Všem přeji mnoho štěstí, pohody a hlavně zdraví
do roku 2021.
za T. J. Sokol Bzí Lucie Chvalinová, starostka

OSTATNÍ
Úspěšná činnost železnobrodské firmy
Studio Lhotský ze Železného Brodu –
Pelechova úspěšně zrealizovalo významnou
zakázku pro Římskokatolickou farnost
u kostela svatých Filipa a Jakuba. Jedná se
o 5,5 metru vysoký skleněný kříž podle návrhu
architektů Jakuba Žišky a Pavla Šmelhause
do moderního kostela Krista Spasitele na
Barrandově. Realizace probíhala od záměru po
zdroj: www.jabloneckydenik.cz
dokončení více jak půl roku. Přes tunu vážící
skleněný kříž je složen ze tří kusů skla, které jsou spojené v křížení kovovou konstrukcí.
Kříž je ukotven v zemi do ocelové patky. Nerezové části vyrobila firma Design for All.
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OSTATNÍ
Nejnáročnějším procesem při realizaci celého díla byla výroba skleněných částí.
„Autoři záměru ji původně chtěli realizovat s využitím technologie taveného skla. Tato
technologie má však svá úskalí, hlavně co do statického posouzení a bezpečnosti.
Nakonec se zvolilo vrstvení plochých temperovaných skel pomocí bezpečnostních
fólií,“ popsal Zdeněk Lhotský, majitel Studia Lhotský. Vrstvení skel zajistila firma OGB.
Rozměr nejdelšího šestimetrového kusu se ukázal výrobně jako limitní s ohledem na
požadavek autorů zachovat kříž maximálně tenký. Studio Lhotský, které po Stanislavu
Libenském a Jaroslavě Brychtové, dnes provozuje přední český sochař Zdeněk Lhotský
realizovalo například skleněný sarkofág pro dánskou královskou rodinu, uskutečnilo
celý projekt, zajistilo spojení všech částí kříže a finální instalaci v kostele. Na jaře
letošního roku bude na skleněný kříž doinstalována dřevěná socha Krista.
zdroj www.jabloneckydenik.cz

inzerce
Podmínky inzerce v Železnobrodském zpravodaji
Platnost od 1. 6. 2018
• níže uvedené ceny jsou vč. DPH
• sleva od prvního opakování inzerátu v kalendářním roce činí 5 %
• uzávěrka příjmu inzerce je nejpozději k 10. dni daného měsíce pro měsíc
následující, tedy: lednový zpravodaj má uzávěrku již 10. 12., únorový 10. 1. atd.
• kontakt: 483 333 999, zpravodaj@zelbrod.cz
Inzerce řádková
• pouze pro fyzické osoby
• cena 1,50 Kč / znak (včetně mezer)
Obrázek
• cena 50 Kč / ks
černobílá

barevná obálka

uvnitř

vnitřní str.

62 × 44 mm (1/8 str.)

500 Kč

800 Kč

62 × 90 mm (1/4 str.)

800 Kč

1 200 Kč

128 × 90 mm (1/2 str.)

1 300 Kč

1 900 Kč

128 × 183 mm (1 str.)

2 200 Kč

3 000 Kč

Inzerce plošná
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kontaktník
Město Železný Brod – kontaktník

podatelna 483 333 911

podatelna@zelbrod.cz

funkce

telefonní číslo mobil

e-mail

Mgr. František Lufinka

starosta

483 333 940

602 648 193

starosta@zelbrod.cz

Mgr. Ivan Mališ

místostarosta

483 333 920

725 435 921

mistostarosta@zelbrod.cz

Mgr. Josef Haas

tajemník

483 333 921

724 810 288

j.haas@zelbrod.cz

Mgr. Tereza Červenková

GDPR, PR, sekretariát

483 333 941

777 515 582

sekretariat@zelbrod.cz

budova radnice A (náměstí 3. května čp. 1)
jméno
Vedení města – 1. patro

Finanční odbor – 2. patro
Věra Sochorová

vedoucí

483 333 922

v.sochorova@zelbrod.cz

Bc. Jana Nagyová

účtárna – výdaje

483 333 965

j.nagyova@zelbrod.cz
i.sevcikova@zelbrod.cz

Ivana Ševčíková

účtárna – příjmy

483 333 946

Petra Hermanová

mzdy, zápis psů

483 333 947

p.hermanova@zelbrod.cz

Jitka Ležáková

mzdy – školy

483 333 983

j.lezakova@zelbrod.cz

Lenka Hazdrová

školství

483 333 950

l.hazdrova@zelbrod.cz

Pokladna – přízemí (vlevo)
Iveta Jehličková

pokladna, odpady

483 333 955

i.jehlickova@zelbrod.cz

Marcela Štrynclová

pohledávky, majetek

483 333 956

m.strynclova@zelbrod.cz

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje – 2. patro
Mgr. Martin Řehák

vedoucí, dotace

483 333 977

Ludmila Neugebauerová

veřejné zakázky

483 333 988

777 718 905

m.rehak@zelbrod.cz
l.neugebauerova@zelbrod.cz

Milan Bakeš

investice

483 333 964

724 973 549

Petr Kadlec

investice

483 333 976

607 614 586

Ing. Dana Makovská

územní plánování

483 333 966

d.makovska@zelbrod.cz

483 333 966

m.markova@zelbrod.cz

Bc. Markéta Marková

m.bakes@zelbrod.cz
p.kadlec@zelbrod.cz

Živnostenský úřad – 2. patro
Monika Králová

vedoucí

483 333 929

m.kralova@zelbrod.cz

Květa Rulcová

registrace, kontrola

483 333 927

k.rulcova@zelbrod.cz

přestupky, volby,
stížnosti

483 333 953

k.velickova@zelbrod.cz

Odbor vnitřních věcí
Kateřina Veličková
Ludmila Fidlerová

podatelna

483 333 911

Ludmila Opočenská

krizové řízení

483 333 949

602 144 028

l.opocenska@zelbrod.cz

podatelna@zelbrod.cz

Jaroslava Dufek

správce IT

483 333 957

724 229 884

j.dufek@zelbrod.cz

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

vedoucí, divadlo,
zpravodaj

483 333 925

728 256 175

kultura@zelbrod.cz

Lucie Chvalinová

galerie

483 333 925

602 716 133

galerie@zelbrod.cz

Veronika Vebrová

propagace

483 333 948

773 131 701

v.vebrova@zelbrod.cz

483 333 999

778 527 000

info@zelbrod.cz

483 333 933

602 646 188

p.hrinik@zelbrod.cz

Turistické informační centrum (íčko, info, TIC)
Městská policie – přízemí (vlevo)
sstr. Pavel Hriník

velitel

mestska.policie@zelbrod.cz
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kontaktník
Město Železný Brod – kontaktník

podatelna 483 333 911

podatelna@zelbrod.cz

budova radnice B (náměstí 3. května čp. 18 – žlutá budova vedle obchodu Norma)
jméno

funkce

telefonní číslo

mobil

e-mail

773 769 574

v.brunclikova@zelbrod.cz

Odbor vnitřních věcí – přízemí
Věra Brunclíková

vedoucí, bytová
agenda

483 333 963

Jolana Novotná

matrika, vidimace,
legalizace

483 333 926

j.novotna@zelbrod.cz

Ivana Ouhrabková

občanské průkazy

483 333 960

i.ouhrabkova@zelbrod.cz

Jitka Jehličková

cestovní doklady

483 333 961

j.jehlickova@zelbrod.cz

Monika Vohnoutová

evidence obyvatel

483 333 962

m.vohnoutova@zelbrod.cz

Odbor životního prostředí – 1. patro
Mgr. Martin Hoření

vedoucí,
vodoprávní úřad

483 333 984

723 518 492

m.horeni@zelbrod.cz

Ing. Pavlína Kunzeová

ovzduší, odpady

483 333 924

728 005 195

p.kunzeova@zelbrod.cz

Bc. Vítezslav Prchal

půda, rostliny

483 333 984

725 047 950

v.prchal@zelbrod.cz

Ing. Lukáš Staněk

lesy, myslivost,
ryby, kácení

483 333 986

l.stanek@zelbrod.cz

Dana Picková

památková péče

483 333 981

d.pickova@zelbrod.cz

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje – 1. patro
Iveta Polejová

nemovitosti města

483 333 944

i.polejova@zelbrod.cz

Iva Bryknarová

vedoucí

483 333 923

i.bryknarova@zelbrod.cz

Jaroslav Fetter

referent

483 333 943

j.fetter@zelbrod.cz

Jaroslava Paldus

referent

483 333 943

j.paldus@zelbrod.cz

Šárka Nejedlová

referent

483 333 945

s.nejedlova@zelbrod.cz

Mgr. Jiří Horušický

vedoucí, zkušební
komisař, BESIP

483 333 971

Radka Hušková

přestupky BESIP

483 333 970

Miroslav Radostný

pozemní
komunikace

483 333 972

Jitka Veselá

registr řidičů

483 333 973

j.vesela@zelbrod.cz

Jaroslava Radochová

registr vozidel

483 333 974

j.radochova@zelbrod.cz

Jana Fialová

registr vozidel

483 333 975

j.fialova@zelbrod.cz

Stavební úřad – 1. patro

Odbor dopravy – přízemí
604 751 966

j.horusicky@zelbrod.cz
r.huskova@zelbrod.cz

728 901 282

m.radostny@zelbrod.cz

Odbor sociálních věcí – 1. patro
Bc. Eva Sasková

vedoucí, prevence
kriminality

483 333 928

728 856 901

e.saskova@zelbrod.cz

Bc. Šárka Jirošová

sociální
poradenství, DPS

483 333 968

773 787 849

s.jirosova@zelbrod.cz

Mgr. Markéta Halamová

sociálně-právní
ochrana dětí

483 333 979

728 017 126

m.halamova@zelbrod.cz

Bc. Marcela Jarešová

sociálně-právní
ochrana dětí

483 333 954

777 718 903

m.jaresova@zelbrod.cz

Bc. Jaroslav Čermák

kurátor pro děti
a mládež

483 333 969

773 769 576

j.cermak@zelbrod.cz
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inzerce

SERVIS ZAHRADNÍ TECHNIKY

MARTIN BENDA

Alšovice 213
IČO: 09159223
tel: 731 136 468,
e-mail: matesmartinek@seznam.cz
NABÍZÍM:
opravy a servis zahradní techniky
(sekačky, pily, křovinořezy,
traktůrky, zahradní nůžky,
sněhové frézy…)
značky: Stihl, Husqvarna, Honda,
Stiga, Oleo-Mac, Briggs&Stratton,
Al-ko, Vari
broušení řetězů motorových
a elektrických pil
sekání křovinořezem

•

•

•

•

Čištění Pospíšil
čištění pohovek, koberců, matrací, čalouněného nábytku a kůže.
Dezinfekce ozonem.
725 852 868, www.cistenipospisil.cz

Kácení stromů – Truhlářství
724 115 977

Doučování němčiny pro začátečníky i pokročilé
Gramatika i konverzace
Cena 300 Kč/hod. – Mgr. Jitka Řezníčková
737 629 383

Přihlášení k očkování seniorů starších 80 let začalo v pátek 15. ledna 2021.
Registrace je možná přes web crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz.
Pořadí očkování určuje rychlost přihlášení.
Zájemce o očkování nejprve na webu při vstupu do formuláře zadá své
telefonní číslo, na které mu přijde PIN kód pro potvrzení,
což je bezpečnostní opatření proti neoprávněnému přihlašování
ze strany robotických počítačových programů.
Přihlášený bude poté zadávat jméno, trvalé bydliště, rodné číslo
a údaje o své zdravotní pojišťovně.
Vybere si také preferované místo, kde se chce nechat očkovat.
Nabízíme seniorům, kteří nejsou příliš zkušení s prací na počítači,
aby při registraci využili linku 1221 nebo pomoc Turistického informačního
centra Železný Brod ve dnech pondělí až pátek od 8 do 16 hodin.

tel. č.: 483 333 999
e-mail: info@zelbrod.cz.
Pracovnice TIC Železný Brod vás rády zaregistrují.
Upozorňují na to, že při registraci je nezbytné mít s sebou
vlastní mobilní telefon.
Občanům města zejména 80+, kteří nemají jinou možnost dopravy,
město zajistí bezplatně dopravu do očkovacího centra.

