inzerce

obsah
úvodní slovo............................................................................................ 2
RADNICE INFORMUJE.................................................................................. 3
Odbor životního prostředí............................................................................ 5
Odbor územního plánování a regoinálního rozvoje........................................ 9
Odbor sociálních věcí .................................................................................10
Městská policie v Železném Brodě................................................................10
INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO Železný brod..................................12
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽELEZNÝ BROD...........................................................12
Městské muzeum ŽELEZNÝ BROD..............................................................13
ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ............................................................................15
Mateřská škola Slunečná Železný Brod.........................................................15
Mateřská škola Na Vápence Železný Brod......................................................15
Základní škola Pelechovská Železný Brod.....................................................16
Základní škola Školní Železný Brod..............................................................18
AKTIVITY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ.........................................................19
Spolek zdravotně postižených železnobrodska ..............................................19
Český červený kříž Železný Brod..................................................................20
Kamenický klub mládeže............................................................................20
Skautské středisko Údolí Železný Brod..........................................................20
Rodinné centrum Andílek...........................................................................21
sport.......................................................................................................22
Fitstudio sportovních aktivit Jany Boučkové.................................................22
SDH Železný Brod.......................................................................................22
OSTATNÍ....................................................................................................23
inzerce....................................................................................................24

Pověřená řízením redakce: Alena Matějková
Facebook: IKS Železný Brod
Redakční rada:
Eva Vozková, PaedDr. Milada Motlíková, Mgr. Eva Divinová, MgA. Martin Hlubuček
Jazyková redakce: redakční rada
Autor titulní kresby: Petr Rada, ostatní fotografie archiv IKS Železný Brod
Kontaktní e-mail pro zasílání příspěvků: zpravodaj@zelbrod.cz
Uzávěrka květnového čísla: 10. 4. 2021 do 12 hodin
Vydává Město Železný Brod nákladem 2 800 ks
náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, www.zeleznybrod.cz
IČ: 00262633, registrace: MK ČR E 10450
Tisk a DTP: Květoslav Zaplatílek – polygrafická výroba, Vesec
Sazba: Hana Srbová
Grafické zpracování přední strany obálky: Mgr. František Kocourek
1

úvodní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
v dubnu se již většinou dá počítat s razantním nástupem jara. Sice nás v některé
dny ještě čeká nevyzpytatelné aprílové počasí, ale tohle roční období si již vládu
nad přírodou ze svých rukou vzít nedá.
Letos, více než kdy jindy, s jistou dávkou nervozity vyhlížíme teplejší počasí.
To proto, že vkládáme naději do dalšího pomocníka v boji proti koronaviru, do
vyšších denních teplot. Ačkoli přesně nevíme, jaké účinky má v tomto případě
teplé počasí, chápeme to jako naději pro zpomalení vývoje pandemie. Když nic
jiného, tak teplé počasí nám určitě zlepší náladu, umožní pobyt nebo práci na
zahradách či procházky v přírodě, byť veškerá naše aktivita je omezena prostorem,
ve kterém je nám umožněno se pohybovat.
Začátkem měsíce nás čekají velikonoční svátky. Již druhé za sebou ovlivněné
řadou opatření. Kdo by si loni pomyslel, že za rok bude situace stejná, spíše horší.
Většina z nás se domnívala, že o letošních velikonočních svátcích bude stav kolem
koronaviru vyřešen, že se vrátíme ke zvykům a obyčejům, které k těmto svátkům
jara patří, že budeme cestovat k příbuzným. Jak vidno, přepočítali jsme se. To ale
neznamená, že budeme rezignovat. Naopak, využijme zkušeností z loňského roku
a slavme Velikonoce pokud možno v kruhu rodinném, předávejme si optimismus
navzájem. Máme zde několik dnů, kdy můžeme zvolnit a v klidu nabírat síly do
dalších obtížných dní.
Chtěli bychom vás požádat, abyste po celou dobu dodržovali nařízená opatření.
Nemá cenu teď spekulovat o tom, jak nařízená opatření ovlivňují mou osobní
svobodu či má lidská práva, na to je situace nyní příliš složitá a pokud budeme
ztrácet čas takovýmito diskusemi, tak se nikam ve vývoji koronavirového problému
nepohneme. Až ten bude vyřešen nebo podstatně zmírněn, pak teprve může být
účinnost jednotlivých opatření vyhodnocena. Děkujeme za pochopení.
Jedním z opatření také bylo a možná ještě je nové, dočasné fungování městského
úřadu, kdy se prakticky do obou budov nedostanete jinak, než že si sjednáte
schůzku s daným úředníkem telefonicky nebo elektronickou poštou. Omlouváme
se všem za tyto komplikace, ale je zde určitě oboustranná snaha, omezit co nejvíce
osobní kontakty, postávání ve frontách na úřadu apod. Systém jsme částečně
převzali od obecních úřadů, kde uspokojivě funguje. Nemáme radost, že vám takto
komplikujeme vyřizování vašich záležitostí, ale jsme malý úřad, takže nemáme
na jednu agendu často víc než jednu osobu a varováním je nám rovněž podstatné
omezení fungování některých úřadů v kraji, jejichž chod byl značně omezen kvůli
onemocnění nebo karanténě velkého množství úředníků. Naše zaměstnance
navíc od druhé poloviny února pravidelně testujeme, dělo se tak už před vládním
nařízením, protože chceme chránit nejen je samotné, ale také vás, kteří na úřad
přicházíte.
Doba je složitá, nicméně bylo by chybou propadat pesimismu. Doufejme, že se
kladně projeví nařízená opatření. Věříme, že budeme mít dostatek vakcín a svůj
vliv na pandemii ukáže očkování, přejme si, aby vědci byli úspěšní a podařilo se jim
vyvinout a v relativně krátkém čase otestovat účinný lék na koronavirus. My všichni
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se vzájemně jakkoliv podporujme, neveďme poraženecké řeči, sdělujme si i drobné
radosti. V jednom z minulých úvodníků jsme napsali, že Broďáci jsou schopni se
dostat z různé šlamastyky. Pořád jsme o tom pevně přesvědčeni. Děkujeme vám
za to, jak celou situaci zvládáte. A ať vám jaro, o kterém se zmiňujeme v úvodu,
přináší jen samé radosti.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Provoz Městského úřadu Železný Brod
Po dobu trvání nouzového stavu, jehož termín v době uzávěrky zpravodaje nebyl
znám, připomínáme, že úřední hodiny veškerých agend jsou:
MěÚ Železný Brod: (pouze po telefonické domluvě)
pondělí a středa: 8–12 a 13–17 hodin
úterý a čtvrtek: 8–12 a 13–15 hodin
výjimkami jsou:
pokladna (bez telefonické domluvy): platba odpadů, poplatků za psy, apod.
pondělí a středa: 8-12 a 13-17 hodin
Turistické informační centrum (bez telefonické domluvy): registrace seniorů
na očkování COVID-19, prodej respirátorů, objednávání na atigenní testy
pondělí a středa: 8-12 a 12.30–17 hodin
úterý, čtvrtek, pátek: 8–16 hodin – zvonek na dveřích radnice!

Usnesení Rady města Železný Brod ze 40. zasedání
konaného dne 22. 2. 2021
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 40. schůze RM v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 39. schůze Rady města Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 1/2021/RM
ruší bez udání důvodu zadávací řízení číslo 02–2021 s názvem „Operativní leasing
– osobní automobil OSV“, a to podle článku 13, odst. e) Výzvy k podání nabídek
odkládá uzavření Rámcové smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na příští
schůzi RM po zapracování předložených připomínek
nesouhlasí s konáním závodu v orientačním běhu tzv. Euromeeting na území
města Železný Brod
souhlasí s provedeným výběrovým řízením a s podpisem Smlouvy o dílo
s fi EVOSA, spol. s r. o., IČO 18384501 na akci Rekonstrukce páteřních rozvodů vody
v čp. 714 a 715 v Železném Brodě za cenu celkem 1 360 704,96 Kč s DPH
souhlasí s uzavřením třístranné Smlouvy o postoupení smlouvy na žádost za účelem
obdržení dotace na akci Zateplení fasády objektu čp. 570 a 571 v Železném Brodě
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radnice informuje
souhlasí s uzavřením nájemní Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
v objektu Příčná 350 v Železném Brodě se spol. GOUVERNEL, s. r. o., IČO 06882951
a souhlasí s umístěním sídla této firmy v místě schválené provozovny a souhlasí
s podnájmem části prostor o velikosti 18 m2 pronajatých fi GOUVERNEL, s. r. o.,
spol. Jablonex, s. r. o., IČO 05340519 za podmínky, že tuto smlouvu po právní
stránce zkontroluje tajemník MěÚ
souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání v objektu ul. Štefánikova 879 v Železném Brodě za účelem poskytování
zdravotnických služeb
schvaluje záměr pronájmu pozemku st. 237, součástí pozemků je stavba s čp.
28 – občanská vybavenost, p. č. 1019/1 – ost. plocha o výměře 651 m2, p. č. 1012/2
– ost. plocha o výměře 1 236 m2, p. č. 1019/2 – ost. plocha o výměře 222 m2, p. č.
1012/3 – ost. plocha o výměře 68 m2, p. č. 1019/3 – ost. plocha o výměře 279 m2,
p. č. 1012/4 – ost. plocha o výměře 185 m2, p. č. 1012/5 – ost. plocha o výměře 46 m2,
p. č. 1012/1 – travní plocha o výměře 620 m2, v k. ú. Bzí
schvaluje uzavření Smlouv o zřízení věcného břemene číslo: IV-12-4018932/
VB/02 a IV-12-4018957/VB/02, mezi městem Železný Brod, IČO 00262633 a fi ČEZ
Distribuce, a. s., IČO 24729035, zastoupena fi BIMONT, s. r. o., na pozemek p. č. 961
v k. ú. Železný Brod
schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemků p. č. 1681/4 a 222
v k. ú. Hrubá Horka ve smyslu: právu zřídit a provozovat na služebném pozemku
plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti
se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení a schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi městem Železný Brod a GasNet, s. r. o., na výše uvedené pozemky
revokuje usnesení RM č. 7/38R/2021 ze dne 11. 1. 2021 a schvaluje uzavření
úplatného věcného břemene na části pozemku p. č. 458, 456, 708, 709/3, 710/1,
710/2, 710/31, 711/4, 3269/1, 3270/1 vše v k. ú. Železný 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
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700102619_1/BVB mezi
městem Železný Brod a GasNet, s. r. o., na výše uvedené pozemky
souhlasí s přihlášením žadatele k trvalému pobytu na adresu Vaněčkova 431
neschvaluje udělení výjimky ze Směrnice města Železného Brodu pro přidělování
a pronajímání bytů ve vlastnictví města dle čl. 7, bod 4 písm. b)
souhlasí s přidělením bytu č. 1 v Jirkově 73 za podmínek spoluúčasti na rekonstrukci
bytu dle dohody s Bytovým podnikem, nájemné bude ve výši 78 Kč/m2
bere na vědomí zprávu z jednání bytové komise dne 2. 2. 2021
schvaluje přidělení bytů: 1) č. 14 o vel. 2+1, Jiráskovo nábřeží 717, nájemné 112 Kč/
m2, 2) č. 37 o vel. 1+1, Jiráskovo nábřeží 712, nájemné 94 Kč/m2, 3) č. 77 o vel. 2+1,
Na Vápence 753, nájemné 70 Kč/m2, 4) č. 3 o vel. 1+1, Na Vápence 770, nájemné 102 Kč/m2
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schvaluje přidělení bytů č. 14 a č. 21 v DPS Železný Brod
schvaluje objednávku LB kraji, IČO 70891508 na zajištění základní péče a provoz
objektu pro dočasný pobyt osob bez přístřeší v karanténě dle § 69 odst. 1 písm.
i) zákona o ochraně veřejného zdraví pro ORP Železný Brod v období 1. 1. 2021 do
skončení nouzového stavu
schvaluje platnost Plánu prevence kriminality města Železný Brod na období
2017–2020, obsah opatření a úkolů v něm stanovených i v roce 2021, a to do
schválení nové Strategie prevence kriminality v ČR a návazně Plánu prevence
kriminality města na následující období
neschvaluje odpuštění nájemného nebo jeho části pro podnikatele podnikajících
v městských objektech za druhé pololetí roku 2020 a odkazuje nájemníky na
dotační program COVID – Nájemné
Veřejná zasedání zastupitelstva Města Železný Brod v první polovině roku
2021 budou: 3. 5. a 14. 6. 2021 vždy od 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ „B“
(3. patro).

Odbor životního prostředí
Otevírací doba sběrného dvoru v dubnu: pondělí, středa, pátek: 9–18 hodin;
úterý, čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin.

Sběr velkoobjemového odpadu
Ve sběrném dvoře se od poplatníků zapojených do systému odpadového
hospodářství města odebírají objemné komunální odpady v množství max. 50 kg
na poplatníka a rok, přičemž hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného
bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost odpadů je zpoplatněna dle platného
ceníku.
Dále se od poplatníků zdarma odebírají objemné komunální odpady (katalogové
číslo 200307) 2 × ročně v předem stanovených termínech bez ohledu na množství.
Letošní jarní termín je stanoven na pátek 16. 4. (čas 9–18 hod.) a sobotu 17. 4.
(9–12 hod.).
Objemný odpad je odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům
a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob (kontejner,
popelnice) např.: nábytek, koberce, linolea, matrace, sedací soupravy apod. Jiné
druhy odpadů, např.: pytle s komunálním odpadem, budou i v tomto období
zpoplatněny dle platného ceníku.
Odebírání odpadů zdarma je možné jen od poplatníků (fyzických osob)
zapojených do systému odpadového hospodářství v Železném Brodě. Občané
jiných obcí, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání vše zaplatí dle
platného ceníku.
Z důvodu zákonem nařízené provozní evidence bude veškerý odpad evidován
nejen co do množství, ale i s adresou osoby, která ho dovezla. Proto žádáme občany
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o trpělivost při vyřizování administrativních záležitostí, pokud se najednou dostaví
více lidí.
Pavlína Kunzeová, OŽP – Odpadové hospodářství

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Město Železný Brod ve spolupráci se SKS, s. r. o. pořádá sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu, který se uskuteční v neděli 2. května dle časového rozpisu:
8.30–8.40 Pelechov (motorest); Železný Brod: 8.45–8.55 Na Vápence (čp. 762); 9.00–
9.10 Poštovní (čp. 428); 9.20–9.30 Poříčí (Internát); 9.35–9.45 Splzov (křižovatka);
9.50–10.00 Bzí (potraviny), 10.05–10.15 Těpěře (sokolovna), 10.25–10.35 Chlístov
(čp. 33). Železný Brod: 10.40–10.50 Těpeřská (odbočka k Poliklinice); 10.55–11.10
Malé náměstí; 10.55–11.05 Horecká (hřbitov); 12.40–12.50 Hrubá Horka (koloniál);
12.55–13.05 Střevelná (čp. 39); 13.10–13.20 Jirkov (restaurace); 13.30–13.40 Horská
Kamenice (hasičárna); 13.50–14.00 Malá Horka (bus zastávka).
Sběr ambulantním způsobem (pojízdná sběrna) bude přistavena dle rozpisu
na označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky
pod dohledem zástupce MěÚ. Odpady budou předávány občany na označeném
stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zakázáno odkládat odpady
před příjezdem mobilní sběrny – tento odpad nebude přijat.
Přijímány budou tyto druhy odpadů: oleje, tuky, absorpční činidla (znečištěný
textilní materiál), obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů,
barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, léčiva, hnojiva, akumulátory,
baterie, články a zářivky. Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech
a v objemu množství odpovídající provozu běžné domácnosti.
Více informací na MěÚ Železný Brod, odbor životní prostředí, tel. č.: 483 333 924.
Pavlína Kunzeová, OŽP – Odpadové hospodářství

Pneumatiky a zpětný odběr
Třídíte odpad? To je skvělé. Tak proč netřídit i pneumatiky? Dejte pneumatikám
druhý život a odevzdejte je zdarma na to správné místo – na místo zpětného
odběru.
Pneumatika není komunální odpad a její likvidaci platí občan již v ceně
zakoupeného produktu. Proto je žádoucí, aby pneumatika byla co nejkratší cestou
vrácena zpět výrobci a nekončila jako odpad na sběrném dvoře či dokonce jako
černá skládka. Apelujeme tedy na občany města, aby k odkládání pneumatik
využívali právě místa zpětného odběru. V Železném Brodě a okolí se v současné
době jedná konkrétně o tato místa: Autogerda, spol. s r. o., Železný Brod (Jiráskovo
nábřeží 626), MH Car Pěnčín a Pneuservis Hádek Bozkov.
Místa, která bezplatně sváží provozovatel kolektivního systému Eltma pro
povinné osoby, které se účastní kolektivního systému, najdete na www.eltma.cz
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v sekci Sběrná místa. Síť sběrných míst se neustále rozšiřuje, proto doporučujeme
pro aktuální situaci vždy výše zmíněné stránky navštívit.
Místa zpětného odběru pneumatik musí být stejně dostupná jako místa jejich
prodeje, což znamená, že se musí jednat o místa veřejně přístupná, která musí
být viditelně označena a zpětný odběr zde musí probíhat bez nároku na úplatu –
zdarma, bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně
zatěžovat konečného uživatele. Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele
odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu. Princip je v podstatě stejný jako
u elektrospotřebičů, které je také možno bezplatně odevzdat v prodejnách elektro.
Pavlína Kunzeová, OŽP – Odpadové hospodářství

Péče o kulturní dědictví v Železném Brodě
Památková hodnota objektu je dána nejenom jeho architektonickou úrovní,
ale také stářím, originalitou a vzácností. Proto je třeba pečovat o honosná díla
špičkových architektů, jako jsou hrady, zámky, katedrály, ale stejně tak o venkovské
stavby, kostelíky či drobné památky, jejichž konstrukce jsou mnohdy jednoduché,
ale přesto v sobě ukrývají jedinečnou krásu tvořivosti lidových umělců.
Jednou z hlavních součástí koncepce památkové péče je chránit stavby jako
celek, tzn. chránit fasádu, střešní plášť, nosné konstrukce, uměleckořemeslné
prvky, architektonické detaily nebo třeba dispozici. Důvodem není jen romantická
snaha o zachování stavby jako přímého svědka minulosti, včetně patiny dokládající
její stáří, ale především velmi významná vypovídající schopnost každé části
stavby. Omítky, střešní krytina, okenní a dveřní výplně, použitý materiál nebo
technologické provedení jednotlivých konstrukcí a detailů jsou doklady stavební
historie objektu, ze kterých poučený a vnímavý pozorovatel vyčte celou řadu
informací.
Obnova a ochrana stavebních památek si proto klade za cíl zachovat historický
odkaz minulých generací, a to nejen pro naši dobu, ale především pro naše
následovníky. Stavební historické památky jsou významnou součástí kulturního
odkazu a zaslouží si naší maximální péči. Obnova a ochrana historických
a kulturních stavebních památek je bezpochyby nejzodpovědnější a leckdy
i nejsložitější činností v rámci rekonstrukčních prací při správě stavebních objektů.
Tolik několik obecných slov týkajících se smyslu památkové péče a ochrany
kulturního dědictví. S ohledem k vyřčenému chci navázat na zajímavé a dle
mého názoru dobře provedené realizace na konkrétních objektech, které byly
provedeny v posledních několika letech v Železném Brodě. Mnohé ze staveb jsou
dosud rozestavěné a ještě na nich bude muset být odveden pořádný kus práce, než
ukážou svou znovu obnovenou krásu.
Asi největší změna a bezesporu posun k příjemnému vnímání prostředí je
patrný v prostoru Malého náměstí, kde proběhla obnova povrchů, zároveň byly
odstraněny rozbité živičné povrchy a nahrazeny kamennou dlažbou. Dům čp. 68
(hospůdka u Kašťáků) dostal nový kabát v podobě břidlicové střechy a nové fasády,
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zároveň došlo k výměně zcela dožitých oken. V konečné podobě domu je znát
vstřícný přístup vlastníků k zachování historických hodnot a jejich cit pro detail.
To je patrné například při bližším ohledání omítek fasády, při níž se navrátila kdysi
odstraněná profilace pásové bosáže v přízemí nebo zajímavý kontrast okrových
oken se zeleným odstínem fasády, který dům oživil. Břidlicová střešní krytina
byla položena též na navazujícím domě čp. 69. I na tomto objektu došlo k výměně
oken, která celkovému výrazu domu jednoznačně prospěla, protože se jednalo
o návrat k původní podobě. V rámci prací totiž byla odstraněna nevhodná novodobá
trojdílná okna, okenní otvory přezděny a osazena nová dvoukřídlá okna členěná
do osmi tabulek, jejichž vzhled a provedení vychází z dochované historické
fotodokumentace. Obnovou domů čp. 68 a 69 došlo k vytvoření kompaktního
celku, který skvěle doplnily zrealizované povrchy z kamenné dlažby. Celý pohled
pak doplňuje a umocňuje kamenná kašna v popředí.
Na Malém rynku pokračuje postupná rekonstrukce dalšího objektu čp. 111, který
známe pod názvem „Jechovsko“ nebo také „Hrbatá chalupa“. V roubence bylo
nutné provést rozsáhlé výměny roubení, obnova podlahy a stropu světnice. Zatím
poslední akcí, která zde byla realizována, je obnova lomenice hlavního štítového
průčelí, při níž došlo k vyzdvižení a ukotvení pokleslé lomenice, výměně dožilých
prken a lišt bednění a obnově nátěru v původním odstínu.
Doslova za pět minut dvanáct byla v loňském roce zahájena celková rekonstrukce
domu čp. 76 v Křížové ulici. Obnova objektu, který je v havarijním stavu, byla
zahájena výměnou dožilého roubení světnice. Protože se jedná o finančně velice
náročné práce, bude rekonstrukce rozdělena do několika etap. V roce 2021 se
připravuje obnova zděných konstrukcí zadní části domu.
Poslední památkou, na kterou bych poukázala, je objekt čp. 29, tzv. „Teprovsko“.
V roce 2017 zde proběhla obnova okenních výplní, při níž bylo zjištěno výrazné
poškození spodních partií obvodového roubení až po parapety okenních otvorů.
Na základě toho byla v loňském roce provedena výměna shnilých částí obvodového
roubení. Stejně jako u předchozího domu čp. 76 bylo dožilé roubení nahrazeno
trámy s ručně upraveným povrchem a spáry vyplněny hliněnými vymazávkami
a na závěr opatřeny nátěrem. Součástí prací byla i obnova podezdívky, která byla
v minulosti opatřena nevhodnou neprodyšnou omítkou. Teprovsko výše uvedenými
pracemi nesporně prokouklo, ale tímto oprava roubenky nekončí, neboť vlastník
v další etapě plánuje obnovu lomenice hlavního štítu.
Dana Picková, OŽP – památková péče
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Odbor územního plánování a regoinálního rozvoje
Sokolovna je zase o kousek hezčí
Dokončili jsme rekonstrukci toalet na chodbě vedle sálu sokolovny. Tato sociální
zařízení jsou používána nejen při různých sportovních akcích, ale také při
společenských událostech. Ano, mám na mysli především sezónu plesů. Myslím
si, že dámy v elegantních šatech a pánové v oblecích ocení nové, čisté a moderní
toalety.
Některé příčky jsme museli vybourat a nahradit sanitárními. Byly vybudovány
přípojky vody a nová odvětraná kanalizace. Toalety byly obloženy vhodnými
obklady a dlažbou. Veškeré sanitární zařízení bylo vyměněno za nové, do
sádrokartonového podhledu na stropě byla umístěna nová světla.
Věřím, že se vám nové toalety budou líbit – nejlépe při některé společenské či
sportovní akci.
Milan Bakeš, OÚP a RR

Kontejnerové stání v ulici Vl. Rady
V minulých dnech byla dokončena výstavba kontejnerového stání v ulici
Vlastimila Rady u sklářské školy. Současně se stáním pro kontejnery byla opravena
i sousední odstavná plocha, kde je nyní možné odstavit čtyři osobní automobily.
Součástí zpevněných ploch je i průchod k dětskému hřišti a do „parku“ nad
Štefánikovou ulicí.
Zhotovitelem jsou Technické služby města Železný Brod, kterým se podařilo
vytvořit další zlepšení místa pro sběr tříděných odpadů a přispět tak k lepšímu
vzhledu lokality. Za to jim patří dík. Věříme, že si občané zvyknou na nové hnízdo
kontejnerů, a bude jim sloužit po dlouhou dobu.
Mgr. Martin Řehák, vedoucí OÚP a RR

Opravy komunikací v Trávníkách
Začátkem března byly zahájeny práce na opravě komunikací v Trávníkách. Práce
započaly přípravnými pracemi a vytýčením inženýrských sítí v části ulice Hluboká
a dále pokračují prací v ulici Zahradnická. Přes prázdniny bychom chtěli postupně
opravit úsek od Malého náměstí do Školní ulice. Podle těchto „uzlových bodů“
a termínů se budou řídit další práce. V letošním roce by měla být opravena
podstatná část komunikací v historické části Trávníků.
Žádáme obyvatele a návštěvníky Trávníků, aby respektovali aktuálně probíhající
práce, dbali pokynů zaměstnanců zhotovitele a měli pochopení pro dočasné
omezení. Výsledkem budou nové komunikace, které po dlouhých letech budou
ozdobou této městské části. Děkujeme všem za pochopení.
Mgr. Martin Řehák, vedoucí OÚP a RR
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Odbor sociálních věcí
…Představujeme poskytovatele sociálních služeb… díl XIV.
Domácí zdravotní péče MALYRA na Železnobrodskou
Tato péče je určena pacientům všech věkových skupin
(od dětských pacientů po seniory), kteří potřebují
odbornou zdravotní péči, ale jejich zdravotní stav nevyžaduje celodenní lékařský
dohled. Pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje sledování a odbornou
ošetřovatelskou péči, ale není u nich nutná hospitalizace v nemocničním zařízení.
Tento druh zdravotních služeb umožňuje brzké propuštění z nemocnice do
vlastního domácího prostředí.
Péči poskytujeme pro pacienty všech věkových kategorií a diagnóz, včetně
dlouhodobě ležících a onkologických pacientů. Tuto péči vám může předepsat váš
praktický lékař nebo lékař, který vás propouští z nemocnice. Vždy s vaším lékařem
spolupracujeme.
Potřebujete zajít k lékaři na odběr nebo pro léky? Potřebujete pravidelné převazy
a cesta k lékaři je pro vás obtížná? Je váš blízký vážně nemocen a přeje si zůstat
doma co nejdéle? Právě pro vás je tato forma zdravotní péče vhodná.
Od roku 2020 působíme nově v regionu Železnobrodska, Turnovska a Jablonecka
a daří se nám pomáhat stále více pacientům. Máme dlouholeté zkušenosti s péčí
o pacienty různých diagnóz. Domácí zdravotní péče Malyra funguje v regionu
Mladoboleslavska již od roku 1998.
Péče je dostupná sedm dní v týdnu, 24 hodin denně a je zcela hrazena všemi
zdravotními pojišťovnami. V pohodlí vašeho domova poskytujeme: odběry krve,
převazy všech druhů ran, aplikaci injekcí, podání a přípravu léků. Pečujeme
o pacienty se všemi typy stomií, naučíme vás i celou vaši rodinu o ni pečovat.
Pečujeme dlouhodobě o umírající pacienty. Pracujeme vždy s pacientem i jeho
rodinou, aby péče byla komplexní. V případě, že máte problémy s pohybem,
pomůžeme vám a poradíme s cvičením. Půjčujeme zdravotní pomůcky a vybavení
(polohovací lůžka, chodítka a další) a naučíme vás je používat. Naše sestřičky jsou
milé, ochotné a očkované proti COVID-19.
kontaktní pracoviště Železný Brod: Příčná 350 (budova Internátu)
pro více informací: mob.: 702 072 970, e-mail: domacipecezbrod@malyra.cz,
www.maryla.cz, fb/maryla

Městská policie v železném brodě
V Železném Brodě funguje již 27 let. S technickým rozvojem se vyvíjely i prostředky,
které používají strážníci k dokumentaci protiprávních jednání. Od fotoaparátu
na film přes digitální fotoaparát a videokameru až po současnou dokumentaci
mobilním telefonem. Stejné to je i s městským dohlížecím kamerovým systémem
(MKDS).
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První kamera byla pořízena v roce 2009, jednalo se o analogový systém a byla
umístěna na panelovém domě na Jiráskově nábřeží čp. 715. Další kamery, již
digitální, přibyly v roce 2014 u nově vybudovaného dopravního terminálu u nádraží
ČD a u sokolovny. O tři roky později přibyly další, a to díky dotaci Ministerstva
vnitra. V letech 2018 a 2019 pořídilo město Železný Brod několik kamer z vlastních
zdrojů. Poslední kamery byly instalovány v roce 2020 do prostoru nové knihovny.
V současné době má MKDS 23 kamerových bodů.
Zde je rozmístění kamerových bodů a sledované prostory:
1) Jiráskovo nábřeží 715 –
parkoviště u ul. Masarykova,
most přes řeku, ul. Obránců
míru od mostu po čp. 847
2) Vaněčkova 407 – parkoviště
před
supermarkety,
ul.
Slunečná, Jiráskovo nábřeží
(u stavidel)
3) Malé náměstí (sloup) – prostor náměstí, ul. Husova po čp. 42
4–6) nám. 3. května – prostor před a vedle optiky a před Normou
7) Masarykova 500 – prostor zastávky sokolovna
8) Masarykova 357 – prostor okolo pomníku TGM
9) nám. 3. května 18 – prostor za budovou MěÚ „B“ a Normou
10) Na Vápence 810 – kontejnerové stání u čp. 810
11–12) Nádražní (sloup) – nádraží ČD (prostor vstupu a parkoviště)
13–16) Nádražní 618 – nádraží ČD (prostor příjezdu, vstupu do čekárny a prostor
za budovou ČD)
17–19) nábřeží Obránců míru 834 – DPS (prostory před vstupy)
20–23) Jiráskovo nábřeží 737 – prostor knihovny (dětské a fotbalové hřiště, garáže,
vstup do knihovny)
strážníkem měsíce dubna je Jiří Nekola
… zeptali jsme se na…
Co vás vedlo k práci u policie?
K Městské policii v Železném Brodě jsem nastoupil po
skončení vojenské služby, a to v roce 1998. Lákala mě zase
práce v uniformě a také to, že tato práce není jednotvárná
a je plná nových zážitků a výzev.
Jaký veselý zážitek jste během své práce zažil?
Jelikož městská policie je spíše represivní složka, těch
veselých zážitků moc není, převládají spíše ty smutné.
Co rád děláte ve volném čase?
Jsem členem mysliveckého sdružení. Jako myslivec
hodně času trávím v přírodě, jak péčí o zvěř, tak zákonem
povoleným lovem zvěře a s tím je spojena i moje vášeň
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pro zbraně – střelectví. Pokud je sníh, máme s dětmi rádi zimní sporty – běžky
a sjezdovky. S rodinou podnikáme výlety po památkách i do přírody.
Městská policie v únoru zaznamenala celkem 411 událostí, z toho bylo 68
oznámení z nichž 16 si vyžádalo další šetření a u 27 musel být proveden okamžitý
výjezd. K nimž provedla MP 215 právních úkonů, 49 z nich byly přestupky,
18 případů bylo řešeno ve spolupráci s PČR. V souvislosti se svou činností
zkontrolovali strážníci 103 osob. Jedna osoba byla převezena do záchytné
protialkoholické stanice v Liberci. Strážníci asistovali u šesti dopravních nehod.
Ve zbytku případů se jednalo o žádosti o pomoc nebo o případy, které nemají
trestněprávní charakter.
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 dubnu je otevřeno: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin nebo dle
aktuálních vládních nařízení ohledně Covid-19 (viz. www.zeleznybrod.cz). Na
dveřích radnice je umístěn zvonek – nebojte se zazvonit – přijdeme vám otevřít
a zajistíme vaši službu (např.: kopírování a tisk do max. vel. A3, scan, kroužkovou
vazbu, laminování nebo pouze radu či pomoc).
Seniorům nabízíme bezplatnou pomoc při registraci na očkování proti
onemocnění Covid-19. Nově se lze u nás objednávat i na antigenní testy. Stále
máme v prodeji ochranné pomůcky (respirátory, roušky, nanoroušky) a různé
druhy desinfekčních prostředků.
V Městské galerii Vlastimila Rady je nainstalovaná výstava Čtyři generace Radů
– nové objevy. Jednotlivcům, kteří mají o zhlédnutí výstavy zájem, ji na požádání
zpřístupníme. K výstavě byla vydána kniha Čtyři generace Radů, která je v prodeji
v TIC Železný Brod za 550 Kč.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽELEZNÝ BROD
Jiráskovo nábřeží 737 (kontakty: e-mail: knihovna@zelbrod.cz, tel. č.: 483 389 123)

Z knižních novinek pro dospělé čtenáře nabízíme
Karin Lednická: Šikmý kostel 2: kronika ztraceného města, léta 1921–1945
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– Druhý díl rodinné ságy z Karviné na základě skutečných událostí sleduje osudy
hrdinů od 20. let do 2. světové války.
Bernard Minier: Údolí – Pokračování bestsellerové série s kriminalistou
Martinem Servazem, který tentokrát čelí brutálnímu sériovému vrahovi.
Karin Krajčo Babinská: Hvězdy na cestě – Úspěšný stárnoucí herec Igor se po
smrti své matky vydává s dcerou na cestu na Krétu, kde se pokusí zrekapitulovat
svůj život.
Louise Candlish: Náš dům – Oceňovaný thriller britské autorky, jehož hrdinka
podivným způsobem přichází o svůj domov.
Lucinda Riley: Sestra Luny: příběh Tiggy – Pátý díl romantické rodinné ságy
o sedmi hvězdných sestrách. Pátrání po vlastních kořenech dovede Tiggy, další ze
sester, až do cikánských komunit Granady.
Dave Goulston: Divočina v zahradě – Zásadní kniha pro každého, kdo má zahradu
a není mu lhostejná naše planeta.

Trénování paměti
Protože v současné době nemohou probíhat lekce trénování paměti, připravila pro
vás lektorka Jiřina Ziklová několik cvičení na trénování paměti a pozornosti, která
jsou zveřejněna na www.zeleznybrod.cz/knihovna nebo si je můžete vyzvednout
v tištěné podobě v knihovně při bezkontaktním půjčování. Každý měsíc se budou
úkoly obměňovat a zároveň bude zveřejněno správné řešení předešlých úkolů.
Dana Hudíková, vedoucí Městské knihovny Železný Brod

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. Obě expozice budou v dubnu otevřeny
pouze o víkendu v čase 9–12 a 13–16 hodin, a to dle aktuální epidemiologické situace.
V letošním roce vám v Železnobrodském zpravodaji představujeme významné
někdy i téměř zapomenuté osobnosti našeho města.

Josef Commersi (*23. 9. 1841 Železný Brod – †3. 4. 1899 Panenský Týnec)
Jeho otec Antonín Commersi byl obchodníkem, jehož předkové pocházeli
z francouzské šlechtické rodiny. Josefova maminka Kateřina, rozená Hlubůčková,
byla dcerou mlynáře a vzdálenou příbuznou Františka Ladislava Riegra.
Po vychození obecné školy studoval Josef na gymnázium v Jičíně a v kvintě
přestoupil na akademické gymnázium do Prahy. Po maturitě se přihlásil na
právnickou fakultu pražské university. V Praze se blíže seznámil s Riegrem, stal se
jeho příznivcem a zůstal jeho straně věrný až do konce života. Při zemských volbách
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v roce 1863 pro něj úspěšně agitoval na Železnobrodsku a Semilsku a Rieger vyšel
z voleb jako vítěz. František Ladislav Rieger uvedl Josefa Commersiho do literárních
a politických kruhů. Tak se Josef seznámil s Janem Nerudou, Vítězslavem Hálkem
a ostatními předními literáty i politickými osobnostmi v Praze a také navštěvoval
místa, kde se tito nadšenci scházeli. Jeho vlastenecká činnost za studií na právech
byla rozdělena mezi Prahu a Železný Brod. Přednášel proslovy a básně, z nichž
mnohé sám složil, hrál ochotnické divadlo. U svých přátel podněcoval národní
nadšení i politickými písněmi, jež tehdy v četných opisech kolovaly v Praze i po
venkově. O jeho lásce ke zpěvu svědčí, že byl v době studií členem pražského
zpěváckého spolku „Hlahol“. V roce 1862 se Commersi stal členem pražského
Sokola a spolupodílel se na založení sokolské jednoty v Železném Brodě, kde se
stal prvním jednatelem a cvičitelem. Železnobrodský sokol neoficiálně vznikl již
v roce 1862, ale úředně byl povolen až o rok později, kdy byly jeho stanovy schváleny
okresním úřadem v Semilech.
V roce 1863 vypuklo v Polsku národní povstání, kterého se Commersi účastnil.
Po bitvě u Radzivolova byl zatčen a dopraven do žaláře a po propuštění domů byl
dlouhou dobu pod četnickým dohledem jako politický zločinec. Byla mu zakázána
právnická i jiná studia na univerzitě, a tak se v roce 1864 rozhodl vstoupit do
semináře, kde studovat mohl. Byl přijat do semináře v Litoměřicích, a i odtud
povzbuzoval dopisy své přátele v Železném Brodě k národní práci. V roce 1868 byl
vysvěcen a měl primiční mši (první mše, kterou slouží nově vysvěcený kněz, za
účasti farní komunity, ze které pochází) v Železném Brodě.
Jeho první místo kaplana bylo v Klinghardtu na Chebsku. Po roce byl přesazen
jako druhý kaplan do Budyně nad Ohří. Zde byl jeho nadřízeným děkan Rojek,
který si Commersiho oblíbil. Commersi v Budyni zakládal vlastenecké spolky
a byl také činný v pěveckém sdružení „Bivoj“. V roce 1876 byl dosazen na uvolněnou
faru v Ječovicích u Roudnice nad Labem. V novém působišti pořádal ochotnická
divadla, která sám režíroval. V Podbradci založil sbor dobrovolných hasičů a stal
se jeho prvním velitelem. Vyučoval náboženství. Nadaným žákům pomáhal dostat
se na studia, pro chudé žáky sháněl protekce. V roce 1891 byl jmenován farářem
v Panenském Týnci u Loun. Založil tu spolek divadelních ochotníků. Položil
základ k zřízení Občanské záložny, kterou jako její první ředitel vedl a spravoval.
Veřejnou obecní knihovnu Palackého obdaroval mnoha svazky a burcoval
v občanech snahu po sebevzdělání. Roku 1898 se stal zakládajícím členem Sokola.
V provádění církevních úkonů, kromě mše používal češtiny, neboť byl velkým
ctitelem svatováclavského kultu. Habsburky a Rakousko prudce nenáviděl a nikdy
se tím netajil. Jeho smýšlení je nejlépe charakterizováno faktem, že Havlíček byl
jeho miláčkem. Commersi o něm napsal řadu rozprav a básní.
Páter Josef Commersi zemřel na následky zákeřné chřipky a střevního tyfu,
v Pondělí velikonoční dne 3. dubna 1899. Jaké úctě a vážnosti se těšil, tomu
nasvědčovala ohromná účast při pohřbu v Panenském Týnci, kde je také pohřben.
David Řeřicha, pracovník muzea
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V termínu 1.–5. dubna se uskuteční velikonoční prázdniny.

Zápisy do mateřských a základních škol pro školní rok 2021/2022
Zápis do prvních tříd ZŠ zřizovaných Městem Železný Brod, tj. ZŠ Pelechovská
a ZŠ Školní proběhne nejspíše pouze on-line, a to ve dnech od 1. do 16. dubna
2021. Podrobné informace na: www.zspelechovska.cz a web.zs-skolni.cz. Zapisují
se děti, které do 31. srpna 2021 dovrší šestý rok věku a děti s odkladem.
Zápis do všech MŠ zřizovaných Městem Železný Brod, tj. do MŠ Koníček, MŠ
Na Vápence a MŠ Slunečná proběhne nejspíše pouze distančně ve dnech od 4. do
7. května 2021. Podrobné informace na: www.ms-konicek.cz, www.msnavapence.cz
a materska-škola-slunecna.estranky.cz. Povinně se do MŠ zapisují děti, které do
31. srpna 2021 dosáhnou pátého roku věku a dosud do školky nechodí.

Mateřská škola Slunečná Železný Brod
V úterý 2. března nás nečekaně opustila naše dlouholetá
kolegyně a kamarádka Káťa Pavlatová. Celý svůj život pracovala
jako učitelka. Nejprve v mateřské škole pro děti s vadami řeči
a v roce 1997 nastoupila do mateřské školy Slunečné, kde
pracovala do září roku 2020. Byla nám vzorem v motivaci dětí
k jejich nejlepším výkonům. Z požární soutěže Soptík její
družstvo odjíždělo vždy s medailí. Moc nám chybí.
Daniela Lufinková, ředitelka MŠ

Mateřská škola Na Vápence Železný Brod
Jak se během pandemie žije dětem v naší školce
Ve společnosti je dětství často zakořeněno jako období plné pocitů štěstí
a bezstarostnosti. A tak se snažíme dělat maximum pro to, aby tomu tak skutečně
bylo i přes všechny události této doby. Přestože jsme byli nuceni několikrát z důvodu
karantény dětí i zaměstnanců náš provoz přerušit nebo částečně omezit, usilujeme
o to, aby se děti především bavily a přitom rozšiřovaly své obzory, získávaly
vědomosti a dovednosti ze všech oblastí předškolního vzdělávání. Uvědomujeme
si, že míra socializace, ke které mateřská škola přispívá, je nenahraditelná. Paní
učitelky mají za úkol přiměřeným způsobem podporovat rozvoj dětí v oblasti tělesné,
duševní, sociální, jazykové a vědomostní. Jisté je, že předškolní věk je obdobím
největšího rozvoje člověka. Je dokázáno, že už nikdy později v životě během tak
krátké doby nezískáme tolik znalostí a neosvojíme si tak lehce tolik schopností
a dovedností. A tak se i přes veškeré překážky snažíme dětem předat maximum.
Než byly školky vládním rozhodnutím uzavřeny, užívali jsme si společný čas naplno.
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Díky letošní bohaté sněhové nadílce
jsme například mohli uspořádat
týden zimních olympijských her. Děti
sportovaly venku, ale i uvnitř. Každý
den tak absolvovaly závody v různých
disciplínách. Například v běhu na
lyžích, slalomu, v rychlobruslení,
krasobruslení, v jízdě na bobech,
hrály hokej. Vyvrcholením byl biatlon
na školní zahradě. Děti si celý týden
náležitě užily a v pátek po slavnostním
ukončení Olympijských her si hrdě domů odnášely medaile a sladkou odměnu.
V projektu „Čím budu“ se seznamovaly s různými profesemi, vyráběly dřevěné
domečky, pekly perníčky, prodávaly, stavěly domy z kostek, řídily dopravu, léčily
panenky. Náležitě jsme si užili i jarmareček a masopust. Vyzdobenou školkou
se linula vůně koblížků a ze tříd se ozývala hudba a jásavé švitoření soutěžících
zvířátek, šašků a pohádkových postaviček.
Nyní jsou školky vládním nařízením uzavřené, a tak dětem pro které je předškolní
vzdělávání povinné, zasíláme vzdělávací nabídku prostřednictvím e-mailů nebo
přes sociální sítě. Podařilo se nám uspořádat i on-line setkání. Ale i s mladšími
dětmi jsme zůstali v kontaktu. Na naši fcb skupinu nám děti posílají fotografie
i videa svých vzdělávacích úspěchů. Všem jsme také připravili venkovní aktivitu
s názvem „Za sluníčkem za vrátka, utekla nám zvířátka“, při které děti s rodiči cestou
v přírodě hledají obrázky zvířátek, od kterých se dozvědí spoustu zajímavých věcí
a plní s nimi různé pohybové úkoly. Věříme, že pro předškolní dítě, je čas strávený
spolu s rodičem stále tou nejlepší smysluplnou činností. Současná krize všem
rodinám dala něco velmi vzácného – poskytla čas být spolu. A tak to prostě jen
zkusme využít, ať si na této době zpětně najdeme aspoň něco dobrého. My zatím
připravíme další zajímavé projekty a budeme se těšit, až naše děti se do školky zase
vrátí.
s přáním pevného zdraví
Jitka Jírová, ředitelka MŠ

Základní škola Pelechovská Železný Brod
Den otevřených dveří a zápis do 1. třídy
Vážení rodiče,
epidemiologická situace nám již druhým rokem neumožňuje uspořádat Den
otevřených dveří, který se těšil velké oblibě a umožňoval předání všech potřebných
informací k výběru budoucí školy. Přesto nechceme, abyste o tyto informace přišli.
Na www.zspelechovska.cz v sekci O škole naleznete odkaz na Den otevřených dveří.
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Pod ním se nachází prezentace a krátké informativní video. Zde byste měli najít
většinu odpovědí na vaše otázky týkající se výběru školy. Jelikož jsme nakloněni
osobnímu jednání a zodpovězení všeho, co vás zajímá, tak vám rádi umožníme
i návštěvu naší školy s předáním potřebných informací. V případě zájmu nás
neváhejte kontaktovat a dohodneme si společně termín na osobní schůzku. Zde
bude nutností dodržet všechna vládní nařízení k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví. Kontaktní údaje na vedení školy naleznete na výše uvedeném webu.
Každoročně jsme pro děti, které se rozhodly pro naši školu a přišly k zápisu,
připravili pohádkový zápis. Zde pohádkové bytosti provedly děti „přijímacím
rituálem“, společně splnily připravené úkoly a odnesly si velké množství zážitků
a odměn. Pro děti byl tento den příjemným vstupem do školního prostředí a paní
učitelky si během něj ověřily připravenost dětí na zahájení vzdělávání. Bohužel,
ani letos nám není situace nakloněna a zápis se musí uskutečnit elektronickou
formou.
Co potřebujete vědět: termín zápisu je od 1. 4. do 16. 4. 2021, zápis je určen pro
děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s odkladem povinné školní
docházky z loňského roku.
Jak na to? Navštívíte www.zspelechovska.cz, kliknete na odkaz: Přihláška
a poté, co se vám zobrazí formulář, ve kterém vyplníte potřebné osobní údaje vč.
kontaktních informací, vyberete si, zda žádáte o přijetí k povinné školní docházce
nebo o odklad povinné školní docházky. Formulář se poté automaticky odešle do
systému naší školy. Následně si ho stáhněte do počítače a doplňte zbývající údaje.
Po vyplnění formuláře už zbývá pouze dokončení formální části, a to podpis
zákonného zástupce dítěte. Vyplněný pdf soubor si můžete vytisknout a do naší
školy ho doručit či odeslat poštou. Podepsat ho lze i elektronicky a zaslat e-mailem.
V případě, že nemáte možnost tisku, pošlete vyplněný formulář na e-mail:
skola@zspelechovska.cz, zde ho vytiskneme, zavoláme vám a dohodneme společně
termín, kdy formulář ve škole podepíšete.
K zápisu je potřeba kopie rodného listu. V případě, že budete žádost posílat
elektronicky, kopii rodného listu přiložte do přílohy. Půjdete-li do školy formulář
podepsat či odevzdat osobně, vezměte kopii rodného listu s sebou. Zákonní
zástupci dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2020/2021 povolen, vyplní zápis
opět i v tomto školním roce.
V případě, že si nejste něčím jisti, volejte, rádi vám pomůžeme. Těšíme se na vás
i vaše děti, až se osobně setkáme u nás ve škole.
Mgr. Milan Hlubuček, ředitel školy
Mgr. Tomáš Hartl, zástupce ředitele

Spolu to zvládneme...
Jedna myšlenka, která se stala realitou. Ve školní družině jsme se s dětmi dohodli,
že podpoříme sestřičky a doktory z nemocnic, kteří se starají o covidové pacienty.
Ale jak? No tak, jak to umíme a co nás těší. Jedno středeční odpoledne jsme upekli
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spoustu muffinů, ozdobili čokoládovou polevou a cukrovým posypem a zapíchli
do nich papírová srdíčka, která děti samy vyrobily. K našemu nápadu se připojily
i ostatní děti z první a druhé třídy, které s paní učitelkami a asistentkami namalovaly
a ozdobily krásná velká srdce. Zapojily se i další paní učitelky, maminky, kuchařky,
a tak se peklo nejen ve škole, ale i v rodinách dětí a paní učitelek. S velkou ochotou
se zapojili žáci páté třídy, kteří se o naší akci dozvěděli z online výuky od paní
učitelky, a tak se peklo a peklo a peklo.
Protože tohle nám jde opravdu moc dobře, druhý den jsme všechny dobroty,
dárečky a obrázky rozvezli do nemocnice v Semilech, Jablonci n. Nisou, Liberci,
Turnově a Tanvaldu. Dobroty dostali nejen sestřičky a doktoři z covidových
oddělení, ale i z oddělení následné péče, chirurgie, gynekologie, záchranáři,
sanitáři, zdravotníci z odběrového místa,...
Setkání se všemi byla plná emocí, nechyběly slzy, smích, strach i radost, ale
hlavně vědomí, že v tom nejsou sami, a že si jejich práce moc vážíme a myslíme na
ně v této těžké době. Děkujeme.
Děkujeme všem, kteří se zapojili a vyjádřili tak s námi obdiv a podporu
zdravotníkům, kteří si ji stoprocentně zaslouží.
Lada Palová

Základní škola Školní Železný Brod
Týden deskových her
Na tom, že nás baví hrát deskové
hry, se shodli prvňáčci ve školní
družině. Koncem února proběhl
v odděleních turnaj v hraní
deskových her. Děti soutěžily
v Dámě, Piškvorkách a Člověče,
nezlob se! Při společných hrách
jsme
si
procvičili
postřeh,
paměť, logické myšlení, taktiku
i vědomosti a naše hlavičky se
někdy hodně potrápily. Herní
duely se všem soutěžícím moc
líbily a určitě si za rok opět
zahrajeme.
Zaslouženou odměnu a diplom dostaly samozřejmě všechny děti, které musím
pochválit za snahu a zdravé soutěžení. Deskové hry jsou skvělou oddechovkou pro
všechny kluky a holky!
Dana Maršinská a Jakub Hlubuček
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ZŠ Školní informuje
A přece soutěžíme!, aneb třetí místo v okrese
V pondělí 8. března se konala konverzační soutěž v anglickém jazyce. Této
akce se naše škola účastní každoročně, ale letos byla trochu jiná. Žáci nejprve
absolvovali poslech a pak se přes rozstřel probojovali k ústní části. Vše proběhlo jak
jinak než distančně. Pro žáky to byla zároveň zkouška z ovládání komunikačních
technologií. Naši školu letos reprezentoval Tomáš Jegr ze 7. A a obsadil skvělé
3. místo. Gratulujeme!!
A jak soutěž prožíval její letošní účastník Tomáš? „Vše probíhalo skvěle. Nejdříve
jsme měli poslech, který byl lehký a byl dobře slyšet. Dále jsme pak měli ústní rozstřel, kde
jsem byl jako poslední, takže jsem slyšel všechny ostatní žáky, jak o sobě hovoří, a mohl
jsem se inspirovat. Upřímně jsem ani nečekal, že zde postoupím. Nakonec bylo ústní
zkoušení, kde jsem byl už hodně vystresovaný. Dost často jsem komolil slovíčka, takže
jsem ani nepočítal s lepším umístěním, ale olympiádu jsem si moc užil! Mimochodem,
paní učitelky na celé olympiádě byly moc milé a furt se usmívaly, což bylo hezké. Tímto
jim chci poděkovat.“
Mgr. Alice Nebeská

AKTIVITY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Spolek zdravotně postižených železnobrodska
Informace pro členy
Vzhledem k vážné epidemiologické situaci nepočítejte s odjezdem do lázní
Harkány v Maďarsku. Zájezd se měl uskutečnit 15. 5. 2021. Buďte trpěliví, záloha
bude během dvou až tří měsíců vrácena. Sledujte vývěsku, kde bude upřesněn
způsob, místo a datum předání zálohy. (J. Mullerová a L. Mastníková).
Čas rychle letí, uplynul rok a jsou tu opět Velikonoce. Všichni jsme věřili, že se
setkáme za rok na velikonočních trzích. Nikdo z nás si neuměl představit, že by
tomu tak nebylo.
S přicházejícím jarem a sluníčkem je zde i nová naděje, že vše zvládneme. Užívejte
si krásné slunečné dny, načerpejte z nich novou energii a věřte, že bude lépe.
Sluníčko nám bude vycházet a zapadat každý den, navzdory pandemii. Přejeme
všem hezké Velikonoce a hodně zdraví.
za výbor Marcela Minářová
Kontakty: neslysicizb@post.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233,
M. Paldusová: 724 462 219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová:
724 531 270, M. Flajšmanová: 721 861 515
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AKTIVITY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Český červený kříž Železný Brod
Ve spolupráci s Městem Železný Brod provádíme atigenní testování na COVID-19,
a to v budově Městské knihovny Železný Brod (Jiráskovo nábřeží 737). Testování
probíhá pro předem telefonicky objednané zájemce (tel. č.: 483 333 948 a mob.:
739 051 011) pravidelně v pondělí (8–11 hodin), ve středu (14.30–17.30 hodin) a v pátek
(14–17 hodin.). Testování je hrazené ze zdravotního pojištění pro osoby pojištěné
v ČR, které 90 dnů před testováním neprodělali COVID-19.
Lidmila Fidlerová

Kamenický klub mládeže
V sobotu 24. dubna uklidíme veřejná prostranství včetně přístupových
komunikací do obce Horská Kamenice. Chcete-li pomoci s úklidem naší vísky
i vy, přijďte v 9.30 hodin před klubovnu KKM. Případné změny budou upraveny dle
aktuálních vládních nařízení.
Jarmila Koňáková

Skautské středisko údolí železný brod
Zprávy z našeho střediska
Duben je podle indiánů měsíc trávy, příroda se probouzí. Jaro už se od začátku
března hlásilo zpěvem ptáčků, pozorovali jsme první sněženky, bledule, sasanky
a pampelišky... a sluníčko dává naději na lepší časy.
Ale ani v zimě jsme úplně nezaháleli. Uspořádali jsme skautskou radu a věnovali
se úředním záležitostem, abychom měli potřebné doklady povolující táboření na
našem propachtovaném pozemku na Malé Skále. Také vymýšlíme a plánujeme
činnost, abychom byli připraveni, až přísná opatření zmírní. Díky firmě truhlářství
Martin Bursa ze Sněhova máme nové podsadové stany, děkujeme! V současné době
má naše středisko 15 nových krásných podsad, ve kterých může tábořit 30 dětí.
Bohužel, ani v měsíci březnu jsme se nemohli s dětmi potkávat a pořádat schůzky,
ale zůstáváme se všemi rodinami v kontaktu. Posíláme si fotky, jak se komu daří
a také posíláme další úkoly k plnění. Krmítka většina
rodin vyzdobila tak, že je pomalovali. V naší nástěnce
u tržnice v Železném Brodě jsou k vidění některé výtvory.
Pokus podle skautského časopisu, jestli po
zahřívání začne dřív voda kapat z kusu ledu anebo
ze sněhové koule, jako první provedli kamarádi
z Rokytnice nad Jizerou. Jak myslíte, že to dopadlo?…
Dalšími tvořivými úkoly bylo třeba odlévání stopy ze
sádry nebo otisk ruky, namalovat šnečí ulitu, vyrobit
svíčku, zasít obilí a pozorovat, jak roste.
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Na měsíc duben připadá několik významných událostí. S Velikonocemi
a Velkým pátkem se pojí otevírání skal s ukrytými poklady. Také my jsme pro naše
děti vymysleli krátkou cestu v okolí Splzova spojenou s plněním úkolů, na jehož
konci byl schovaný poklad. Rodiny s dětmi mohly přijet individuálně podle svých
časových možností a cestu si kdykoliv projít, aniž by se potkali s ostatními.
Dalším významným celosvětovým dnem je 22. dubna „Den Země“, který má
upozornit na ekologické problémy a ničení přírody. Podle tohoto svátku vznikla
akce „Ukliďme Česko“, do které se v různých koutech, podle místa bydliště, zapojují
i skauti. Tentokrát bude zřejmě uklízení komornější, pouze v rámci rodin.
Dne 24. dubna má svátek Jiří. Svatý Jiří, který symbolizuje boj dobra proti zlu
a hodnoty, jakými jsou čestnost, pravda či odvaha, je patronem skautů na celém
světě již více než 100 let. Svatého Jiří za patrona všech skautů a skautek zvolil
zakladatel skautingu Angličan Lord Robert Baden Powell. Skauti chodí tento den
ve svých krojích, potkávají se, hrají hry a zapalují slavnostní oheň. Pokud se ještě
nebudeme moci potkat, zapálí každá rodina malý ohýnek nebo alespoň svíčku.
Vzpomeneme na hezké chvíle u ohýnku nebo na táboře a zazpíváme si naše
oblíbené písničky.
za skautské středisko Údolí
Hanka Kleinová-Bronťa a Jarda Kočvara-Mýval

Rodinné centrum Andílek
sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora
Centrum je kvůli vládním nařízením zavřené. Sledovat naše online aktivity
můžete na fb/Rodinné centrum Andílek nebo na YouTube kanálu/Centrum
Andílek. Stále nabízíme možnost realizovat vlastní online herničku. Stačí, když
sami nebo s vašimi dětmi natočíte jakoukoliv aktivitu – vaření, pečení, tvoření,
zpívání nebo kutění a pošlete nám video, které na našem profilu zveřejníme. Pro
vaše herničky je vyhrazeno páteční vysílání. Tak hurá do toho!
Aktivně plánujeme jarní akce (Stezka za velikonočním zajíčkem, Velikonoční
kamínkov, zdobení vrby velikonočními vajíčky, sázení pomlázek, Májový průvod,
Cesta za recepty, velikonoční soutěže a Vědecký karneval 20. 3.) a věříme v jejich
uskutečnění.

Pronájem prostor a hlídání dětí
Nabízíme naše centrum k pronájmu za 100 Kč/hodina. Potřebujete-li v klidu
pracovat na PC a nemáte pro to doma s dětmi prostor, chcete se v klidu učit,
zkoušet hru na hudební nástroje, scházet se na doučování apod.? Ozvěte se nám,
máme k dispozici volné prostory.
Naše proškolené chůvy také nabízí hlídání dětí (cena: 100 Kč/hod.). Chůvy jsou
pravidelně testovány na Covid-19 a prostory čištěny ozónem, samozřejmostí pro
nás je dodržování všech hygienických opatření.
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AKTIVITY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Donio – finance na změnu našeho Andílkovského příběhu
Začátkem února jsme se registrovali v crowdfundingové platformě
Donio, kde jsme zveřejnili příběh našeho centra. Věříme, že se nám
podaří získat od dárců dostatečnou částku na náš další provoz. V současné době
dočerpáváme finance z Evropské unie, které nám vystačí do září letošního roku.
Abychom poté nemuseli naše centrum uzavřít, věříme v dobré srdce dárců... Více
na fb/Donio.

Jarní aktivity
Zdobení vrby na farní zahradě (od 22. 3.) – vytvořte velikonoční kraslice,
vejdumky a zajíčky a přijďte jimi ozdobit farní zahradu.
Cesta za recepty (od 22. 3.) – při procházkách městem, můžete objevit zajímavé
recepty a inspirovat se pro obohacení velikonoční kuchyně.
Stezka za velikonočním zajíčkem (od 1. 4.) – zajímavý výlet se uskuteční pouze
v případě uvolnění vládních nařízení ohledně Covid-19.
Velikonoční zajíček (duben) – před velikonočními svátky se bude pohybovat po
městě.
Bejvávalo aneb oslava dne Země spojené s EkoTrhy (25. 4.).
za Rodinné centrum Andílek Helena Simmová
Více informací na www.centrum-andilek.cz, info@centrum-andilek.cz,
h.simmova@centrum-andilek.cz, mob.: 774 608 874.

SPORT
Fitstudio sportovních aktivit Jany Boučkové
Půjčování koloběžek na vaše rodinné výletování
Koloběžky vlastní klub a jsou součástí kondiční přípravy členů našeho klubu,
proto je i půjčovné pro ně a jejich rodiče zdarma. V případě, že nejsou našimi členy
využity, nabízíme možnost zápůjčky široké veřejnosti za tyto ceny: 100 Kč /1 hod.
a 500 Kč / víkend. Rezervaci provádějte na mob.: 602 252 677 vždy několik dní
předem.
Jana Boučková

SDH Železný Brod
Na konci února absolvovala naše jednotka v lomě v Jesenném výcvik záchrany
osob na zamrzlých hladinách. Po teoretické části si hasiči v ideálních podmínkách
(teplota vzduchu cca 6° C, voda cca 0° C) postupně vyzkoušeli všechny druhy
22

SPORT
záchrany osoby, která se propadla do ledu.
Použili k tomu různé prostředky z výbavy
hasičských vozidel, jako např. žebřík, lana,
miralonovou smyčku, házecí pytlík atd.
Velké díky za povedený výcvik patří VPZS
Liberec pod vedením Petra Fatky.
Martin Kovařík, velitel SDH Železný Brod

OSTATNÍ
Poděkování
Letošní zima, nám lyžařům, přinesla alespoň trošku sněhu. Sice jsme nemohli
na sjezdovky, ale díky panu Princovi ze Zásady, panu Pavlatovi z Huntířova, panu
Vundererovi z Dlouhého a určitě spoustě jejich kamarádů, jsme mohli vyrazit
na běžky. Krásně upravené tratě, skoro každý den. Mohli jsme vyrazit kdykoliv
a vždy to byla paráda. Veškeré úpravy dělali ve svém volném čase jen proto, že
chtěli udělat něco pro ostatní lidi. Kdo chtěl, našel si číslo účtu a přispěl sokolu
nebo spolku libovolnou finanční částkou, protože byl rád a vděčný za tuto jejich
práci. Tímto jim za všechny běžkaře moc a moc děkuji.
Vlasta Serinová

Vzpomínka
V letošním roce dne 2. dubna uplynulo 111 let od narození učitele Františka
Sochora a 29. ledna 40 let od jeho úmrtí. František Sochor byl dlouholetým učitelem
na železnobrodských školách. Působil také jako kronikář, archivář a muzejník
města. Své rodné město velmi miloval a většinu svého volného času věnoval jeho
historii.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Vzpomínají dcery a syn s rodinami

Minimuzeum skleněných betlémů v Železném Brodě
I přestože je kvůli COVID pandemii zavřené, své sbírky úspěšně
rozšiřuje. Novým přírůstkem se stal betlém háčkovaný rokailem
na textilu, který vyrobila firma Atlas paní Květy Konopkové
a Kristiny Chmelové ze Zásady.
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OSTATNÍ
V Minimuzeum skleněných betlémů, které je spojeno s prodejnou skla
a s kreativní korálkovou dílničkou tak budete po otevření moci obdivovat více než
80 exponátů skleněných betlémů.
Minimuzeum se nachází v Železné ulici a je součástí trasy Poznávacího okruhu
Trávníky. V současné době zde probíhají úpravy povrchů komunikací a další
dílčí stavební práce. Po jejich dokončení, ale doporučuji vydat se na značenou
procházku malebnou historickou čtvrtí Železného Brodu a navštívit naše malé
krásné muzeum.
Alena Kortanová

Sčítání lidu, domů a bytů
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů,
a to v termínu 26.–27. 3. 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované
údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online. Kontaktní místo pro město Železný
Brod: Česká pošta, s. p., Poštovní 404, tel. č.: 954 246 822. Vyhledávání sčítacích
komisařů města Železný Brod a další důležité informace na wwww.scitani.cz.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním
sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

inzerce

Čištění Pospíšil

čištění pohovek, koberců, matrací, čalouněného nábytku a kůže. Dezinfekce ozonem.

725 852 868, www.cistenipospisil.cz
Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky
Green Shell – typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 16–20 týdnů, cena 185–229 Kč/ks. Prodej 8. 4. a 8. 5. 2021 v 16.30 hodin na
autobusovém nádraží v Železném Brodě. Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info:
po–pá 9–16 hodin, mob.: 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
Inzerce plošná
62 × 44 mm (1/8 str.)
62 × 90 mm (1/4 str.)
128 × 90 mm (1/2 str.)
128 × 183 mm (1 str.)
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černobílá
uvnitř
500 Kč
800 Kč
1 300 Kč
2 200 Kč

barevná obálka
vnitřní str.
800 Kč
1 200 Kč
1 900 Kč
3 000 Kč

inzerce

DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ
Zpravodaj
obsahuje důležité informace
pro občany našeho města
například

otevírací doby MěÚ Železný Brod v době nouzového stavu
testování proti COVID-19 a registrování na očkování
sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu a pneumatik
městský kamerový systém
život ve školských zařízeních
Všem občanům doporučujeme
bedlivě přečíst každý zpravodaj

Kdo ho přečte,
ten ví víc,
Kdo ho nečte, neví nic

