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úvodní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
květen je měsícem bohatým na významné dny, ať už se jedná o připomínku
různých výročí nebo upozornění na některé skupiny obyvatel této planety či přímo
varování před řadou problémů Země samotné. A jiné významné dny zase vzdávají
hold tomu, co lidstvo samo ve svůj prospěch vytvořilo.
Určitě v čele všech květnových významných dnů stojí ty, které nám připomínají
výročí osvobození Železného Brodu i našeho státu a konce 2. světové války. Už loni
se jejich oslavy nebo pietní akty nesly ve velmi uskromněné podobě vzhledem
k epidemiologické situaci. Nejinak je tomu také letos, přesto je potřeba vzdát
úctu všem tehdejším obětem a uvědomit si, že se nám bohudík již 76 let podobný
konflikt vyhýbá a spokojeně si můžeme žít naše současné životy.
Všichni víme, že v nynější době vedeme jinou, velmi úpornou celosvětovou válku,
zjednodušeně řečeno boj s covidem. A také tento boj má své, bohužel padlé, ale
rovněž k radosti a úlevě všech i své hrdiny. Připomeňme si alespoň dva z našeho
města.
Jedním z významných dnů v květnu je Světový den Červeného kříže. Když Henri
Dunant tuhle organizaci v 19. století zakládal, asi netušil, jakého záslužného činu se
právě dopustil a jak mocnou organizaci vytvořil. Jeden její malý zlomeček působí
také v Železném Brodě. Málokdo si uvědomí, co všechno tento spolek v našem
městě dělá. Kromě zdravotnické osvěty nebo školení nám zajišťuje například první
pomoc během jarmarku nebo Skleněného městečka. Většinou dvakrát ročně
vybírá od občanů nepotřebné šatstvo, které dál poskytuje různým humanitárním
organizacím. V době covidové zprvu masivně členky šily doma roušky, nadále
pomáhají seniorům s nákupy nebo jen tak dobrým slovem. Vězte, že bez děvčat
z Červeného kříže bychom neměli v Železném Brodě testovací centrum, které se
v mobilní formě rozšířilo také do okolních obcí. Určitě by bylo dobré, kdyby se
situace uklidnila a Červený kříž Železný Brod by se mohl zase vypravit třeba na
nějaký jejich oblíbený zájezd po vlastech českých. Zaslouží si to.
Jiným významným květnovým dnem je Den hasičů. Souvisí se dnem sv. Floriána,
jejich patrona. Pro dobu covidovou nenápadný spolek, ale nesmírně užitečný.
Kdo by přivezl ty hektolitry dezinfekcí, rozlil je a rozvezl na potřebná místa? Kdo
by dovezl některé vakcíny potřebné pro očkování? Kdo by pomohl zdravotnické
záchranné službě s nepohyblivými covidovými pacienty? Kdo by pomohl postavit
zázemí pro testování řidičů na hranicích našeho státu? To vše naši hasiči, ať už se
jedná o ty přímo z města nebo jeho místních částí. A do toho všeho jejich klasická
činnost, od požárů přes dopravní nehody až po odstraňování padlých stromů
z vozovky nebo veřejných míst. Také proto nechceme na hasičích tak úplně šetřit,
takže pro letošní rok je v rozpočtu počítáno s částkou malinko přes 5 mil. Kč
zahrnující potřeby dobrovolných hasičů ve všech částech města. I oni si to
zaslouží.
Rozhodně jsme nezapomněli na ostatní organizace nebo jednotlivce podílející
se na řešení současné nelehké situace, jen jsme chtěli poukázat na činnost dvou,
které mají v květnu své významné dny, a bez nichž by to v Železném Brodě šlo velmi
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těžko. Doufejme, že květnové dny přinesou posun k lepšímu. Všem dohromady
přejeme radost z již snad definitivně probuzeného jara.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod ze 41. zasedání
konaného dne 15. 3. 2021
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 41. schůze RM v předloženém znění a bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení ze 40. schůze Rady města Železný Brod
bere na vědomí výsledek inventarizace majetku Města Železný Brod za rok 2020
schvaluje účetní závěrky za rok 2020 (účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty,
přílohu) a hospodářský výsledek za rok 2020 městských příspěvkových organizací:
1) Bytový podnik města Železného Brodu, IČO 64669033, 2) ZŠ Pelechovská,
IČO 70694982, 3) ZŠ Školní, IČO 70694974, 4) MŠ Slunečná, IČO 70695016,
5) MŠ Stavbařů, IČO 70694991, 6) MŠ Na Vápence, IČO 04624548, 7) Městské
muzeum v Železném Brodě, IČO 43257283, 8) SVČ Mozaika, IČO 75125439,
9) ZUŠ Železný Brod, IČO 75125412
schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací
do fondů dle přiloženého seznamu
schvaluje odpisový plán příspěvkových organizací zřizovaných Městem Železný
Brod na rok 2021
neschvaluje čerpání fondu odměn v prvním pololetí roku 2021 v ZUŠ Železný
Brod na odměny pedagogů školy za práci nad rámec jejich pedagogické činnosti
v průběhu roku 2021 a doporučuje tuto žádost předložit se zdůvodněním v druhém
pololetí 2021
odkládá rozhodnutí o přerušení provozu MŠ Koníček, MŠ Na Vápence,
MŠ Slunečná v době hlavních prázdnin na šest týdnů, a to od 12. 7.–20. 8. 2021 vč.,
materiál bude projednán v květnu dle vývoje situace COVID-19
bere na vědomí přehled vyúčtování dotací poskytnutých Městem Železný Brod
v roce 2020
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu LB kraje z finančních prostředků MPaSV na rok
2021 č. OLP /260/2021 s LB krajem, IČO 70891508 na Pečovatelskou službu ve výši
1 723 000 Kč
schvaluje poskytnutí finanční částky 3 000 Kč formou daru SK Zásada,
IČO 43254292 na podporu zimního sportování
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radnice informuje
neschvaluje poskytnutí dotace Klubu přátel železnic Českého ráje (KPŽČR),
IČO 49294211, na jízdy historickým vlakem Českým rájem a schvaluje poskytnutí
finanční částky 3 000 Kč formou daru KPŽČR na výše uvedené
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi
Městem Železný Brod, IČO 00262633 a p. Janíkem, IČO 60258781, ve kterém se ruší
právo pronajímatele na jednostranné zvýšení sjednaného základního nájemného
o míru inflace vyhlášené ČSÚ za rok 2020 pro rok 2021 a schvaluje nájemci odpuštění
½ nájmu prostor sloužících k podnikání v ul. Masarykova 500 po dobu účinnosti
krizových opatření COVID-19 zakazujících přítomnost veřejnosti v provozovnách
stravovacích služeb
schvaluje uzavření příkazní smlouvy s fi ARTENDER, IČO 241 90 853,
o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt: „Pořízení automobilu pro
poskytovatele sociálních služeb“ s tím, že polovina odměny bude vyplacena až po
přiznání dotace na projekt
schvaluje Smlouvu č. 1191100007 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR na akci „Snížení ekologické zátěže autoprovozu
MěÚ Železný Brod“
schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce dobíjecí stanice se spol. ČEZ, a. s.,
IČO 45274649
schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s fi Stavby MH, s. r. o., IČO 09185500,
kterým se upřesňuje konečná cena díla na částku 780 146,63 Kč bez DPH
schvaluje smlouvu o dílo s fi L&P stavební, s. r. o., IČO 63906236, na zhotovení
„Zateplení administrativní budovy TS v Železném Brodě“ za cenu 1 525 036,94 Kč
bez DPH
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výsadbu zeleně v areálu Exathermu s fi
S. O. S. DEKORACE, s. r. o., IČO 27119432 za cenu 299 881 Kč bez DPH
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo
IP-12-4010170/VB/1, mezi Městem Železný Brod a spol. ČEZ Distribuce, a. s.,
IČO 24729035, která je zastoupena spol. EMJ, s. r. o., IČO 27268632, na pozemek
pč. 2103/1 v k. ú. Železný Brod
schvaluje zřízení k tíži služebného pozemku pč. 1446/1 v k. ú. Železný Brod
služebnost stezky, služebnosti průhonu a služebnosti cesty ve prospěch panujících
pozemků pč. 1446/5, 1446/2, 1446/3, vše v k. ú. Železný Brod, cena stanovena ve
výši 10 000 Kč + sazba DPH
schvaluje pronájem prostor pro podnikání o vel. 48 m2 stavby občanské
vybavenosti Splzov 28, která je součástí stavební parcely č. 237 a části pozemku
pč. 1012/2 o výměře 70 m2 a části pozemku pč. 1019/1 o výměře 300 m2, vše
v k. ú. Bzí, p. Machačkovi, IČO 75013380 za účelem zřízení a provozování prodejny
regionálních výrobků, výše nájemného činí 18 000 Kč za rok a schvaluje uzavření
nájemní smlouvy mezi dotčenými na výše uvedené
schvaluje pronájem prostor pro podnikání o velikosti 160 m2 stavby občanské
vybavenosti Splzov 28, která je součástí stavební parcely č. 237 a části pozemků
pč. 1012/2, 1012/1, 1012/3, 1012/4 o celkové výměře 1 500 m2, vše v k. ú. Bzí, Junáku
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– český skaut, středisko Údolí Železný Brod, IČO 60252944, za účelem zřízení
klubovny skautů, výše nájemného byla stanovena na 1 Kč za rok, náklady na
provoz klubovny ponese nájemce
souhlasí s přijetím věcného daru – dle Usnesení vlády ČR č. 187 z 22. 2. 2021 –
respirátory FFP2 z pohotovostních zásob SSHR ve prospěch MŠMT, a to za účelem
ochrany pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců zajišťujících činnost
škol pro příspěvkové organizace MŠ Koníček, MŠ Na Vápence, MŠ Slunečná,
ZŠ Pelechovská, ZŠ Školní

Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 18. zasedání
konaného dne 22. 3. 2021
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 18. zasedání ZM v předloženém znění a bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení ze 17. zasedání
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 1/2021/ZM
schvaluje pravidla pro vytvoření a použití Fondu na zlepšení úrovně bydlení
na území města Železný Brod pro rok 2021 a schvaluje vyhlášení výběrového
řízení pro žadatele o návratnou finanční výpomoc z tohoto fondu v rozsahu čl. IV.
schválených pravidel s tím, že uchazeči mohou podávat žádosti během celého roku
2021
schvaluje lhůtu pro podání žádosti z Programu podpory kultury, činnosti spolků
v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže
v Železném Brodě pro rok 2021, a to od 26. 4. do 10. 5. 2021 (do 12 hodin) a od
13. 9. do 24. 9. 2021 (do 12 hodin) a schvaluje Dotační programy města Železný Brod
na rok 2021: Program podpory sociálních služeb v Železném Brodě na rok 2021,
Program podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2021
a Program podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory organizací
nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2021 za účelem
čerpání dotací z těchto programů
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120 000 Kč SZdP Železnobrodska,
IČO 26608022 na úhradu nájemného a služeb s ním souvisejících v roce 2021
a schvaluje uzavření smlouvy
souhlasí se zařazením předložených žádostí do procesu pořízení územního
plánu
souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře na dlužnou částku a souhlasí
s přidělením náhradního odpovídajícího bytu s dohledem sociálního odboru MěÚ
v Železném Brodě
schvaluje záměr prodeje pozemku pč. 1504/2 a části pozemku pč. 1497 vše
v k. ú. Železný Brod
odkládá prodej části pozemku parc. č. 770/1 v k. ú. Železný Brod
schvaluje opakovaný záměr prodeje pozemku parc. č. 48/2 – zahrada o výměře
2 818 m2 v k. ú. Chlístov, podmínkou prodeje je stavba rodinného domu, za
minimální cenu 1 700 000 Kč + 21 % DPH tj. 2 057 000 Kč
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radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod ze 42. zasedání
konaného dne 12. 4. 2021
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 42. schůze RM v doplněném znění a bere na vědomí kontrolu
plnění usnesení ze 41. schůze RM Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 2/2021/RM
schvaluje uzavření pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti s UNIQA
pojišťovna, a. s., IČO 49240480 – změna pojistné smlouvy č. 2737325348 – výluka
vlastní škody s navýšením pojistného o 1 275 Kč/rok
jmenuje v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) členem Komise pro vzhled města p. Editu Hazdrovou
schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč MUDr. Heleně Procházkové
za pomoc při očkování vakcínou Moderna podle strategie LB kraje v DPS Železný
Brod
souhlasí s přijetím věcného daru – ochranné nanomasky ve výši 23 595 Kč od LB
kraje pro ZŠ Školní a ZŠ Pelechovská
schvaluje převod finančních prostředků ZŠ Školní ve výši 200 000 Kč z rezervního
fondu do fondu investic a následné čerpání na financování dostavby venkovní učebny
schvaluje uzavření smlouvy o zajištění mimozáručního a pozáručního servisu
se společností APEX, s. r. o., IČO 45242259 na servis elektronického zastávkového
systému v Železném Brodě
schvaluje uzavření Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů s dodavatelem
Marius Pedersen, a. s., IČO 42194920
schvaluje výsledky zjednodušeného podlimitního řízení „Modernizace
sportovního areálu Železný Brod – šatny a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem
p. Michalem Zonygou, IČO 72940247, za nabídkovou cenu 7 153 822,75 Kč bez DPH
bere na vědomí objízdnou trasu přes město Železný Brod dne 10. 7. 2021 při
konání uzavřené rychlostní zkoušky – Chloudov v rámci RALLY BOHEMIA
(9.–11. 7. 2021)
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s fi TS města Železný Brod, s. r. o.,
IČO 27260887, na opravu komunikaci v Trávníkách – ul. Hluboká a Zahradnická
(druhé úseky) za cenu 1 764 900 Kč bez DPH
doporučuje ZM schválit žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z Fondu na zlepšení úrovně bydlení p. Dominice Kočové, na rekonstrukci koupelny
a bytového jádra v bytě domu Na Vápnece 811, ve výši 100 000 Kč
schvaluje nájemci p. Petru Drmlovi, odpuštění jedné poloviny nájmu částí
pozemků pč. 3280 a 806 v k. ú. Žel. Brod po dobu účinnosti krizových opatření
COVID-19 zakazujících přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb
(např. restaurace, hospody a bary).
bere na vědomí a doporučuje postupovat i nadále v souladu s platným
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR
bere na vědomí zápisy z Redakční rady 12. 2. a 12. 3.
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schvaluje uzavření sml. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti stezky,
průhonu a cesty mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633 a p. Kateřinou Brans, na
pozemku pč. 1446/1 v k. ú. Železný Brod
schvaluje záměr pronájmu prostoru pro podnikání v budově Pelechovská 800 za
účelem umístění radiového zařízení
schvaluje záměr pronájmu části pozemku pč. 1389/5 v k. ú. Žel. Brod, za účelem
postavení plechové garáže o jednom stání
souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu Průmyslová 314, Ž. Brod
schvaluje udělení výjimky ze Směrnice města Železného Brodu pro přidělování
a pronajímání bytů ve vlastnictví města dle čl. 7, bod 4 písm. b) a souhlasí
s přihlášením do výběrového řízení přidělování bytů obálkovou metodou
neschvaluje udělení výjimky ze Směrnice pro přidělování a pronajímání bytů ve
vlastnictví města dle čl. 7, bod 4 písm. g)
souhlasí s přidělením bytů v Žel. Brodě: 1) náhradní byt č. 1 o vel. 1+1 a výměře
52,75 m2 v ul. Vaněčkova 341, 2) byt č. 4 o vel. 0+1 a výměře 37,7 m2 v ul. nábřeží
Obr. míru čp. 580, 3) byt č. 8 a 7 (Bzí) v DPS
schvaluje vytvoření čtyř pracovních míst pro realizaci projektu „Spojeno sklem!“
– č. projektu KU-CH1-088 schválený v rámci programu Kultura spolufinancovaného
z Finančního mechanismu EHP 2014-2021 v rozsahu: 0,5 úvazku projektový
manažer, 0,2 úvazku administrátor, 0,5 úvazku finanční manažer, 0,2 úvazku
PR manažer a 0,2 úvazku účetní projektu, pracovní místa budou vytvořena do
31. 12. 2023, zajistí projektový manažer
souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 5 000 Kč na rekonstrukci
babyboxu v nemocnici v Jablonci nad Nisou

Provoz Městského úřadu Železný Brod
Po skončení nouzového stavu jsou úřední hodiny veškerých agend upraveny,
a to takto:
bez telefonické domluvy:
MěÚ Železný Brod: pondělí a středa: 8–12 a 13–17 hodin
pokladna: platba odpadů, poplatků za psy, apod.
pondělí a středa: 8–12 a 13–17 hodin
Turistické informační centrum: 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!
po telefonické dohodě:
MěÚ Železný Brod: úterý a čtvrtek: 8–12 a 13–15 hodin
Upozorňujeme, že ve čtvrtek 13. května od 12.30 hodin bude MěÚ Železný Brod
z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
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radnice informuje
Poslední veřejné zasedání zastupitelstva Města Železný Brod první poloviny
roku 2021 bude: 14. 6. od 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ „B“ (3. patro).
Ve druhé polovině roku jsou termíny zasedání stanoveny na: 20. 9., 1. 11.
a 13. 12. 2021.

Městské dotační programy – příjem žádostí
Upozorňujeme zájemce o dotaci ze všech tří městských dotačních programů,
že právě probíhající příjem žádostí končí v pondělí 10. května 2021 ve 12 hodin.
Formulář žádosti je na www.zeleznybrod.cz s postupným přechodem přes odkazy
Občan – Dokumenty – Formuláře. Současně je nutné, aby si zájemci tamtéž přečetli
znění patřičného dotačního programu, které upřesňuje dokumenty, které je třeba
k žádosti přiložit.
V případě dotazů kontaktujte, prosíme, místostarostu města Mgr. Ivana
Mališe (tel. 483 333 920) nebo vedoucí finančního odboru paní Věru Sochorovou
(tel. 483 333 922).
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Odbor obecní živnostenský úřad
Upozornění pro podnikatele
Obecní živnostenský úřad upozorňuje zejména podnikatele, kteří jsou nově
zapsáni do živnostenského rejstříku, že mohou být osloveni různými soukromými
společnostmi s nabídkou zápisu do dalších rejstříků, nazvaných např. „Rejstřík
obchodu a živností“ nebo „Živnostenská komora“, případně „Česká komora firem
a živnostníků“. Dopisy od těchto společností většinou obsahují složenku k zaplacení
poplatku za zápis do výše uvedených rejstříků či komor.
Jedná se o soukromé společnosti, jejichž činnost nesouvisí s živnostenským
rejstříkem, avšak svým názvem mohou podnikatele klamat. Podnikatelům
nevzniká žádná povinnost zápisu do těchto ani obdobných rejstříků a nemusejí
hradit žádné poplatky spojené s takovým zápisem.

Upozornění pro dopravce
Obecní živnostenský úřad upozorňuje dopravce, kteří provozují koncesovanou
živnost „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí“ a „ Silniční motorová doprava – osobní provozovaná
vozidly určenými pro přepravu více než devíti osob včetně řidiče“, na povinnost
prokázat finanční způsobilost dle § 8 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve
znění pozdějších předpisů.
Finanční způsobilost prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované
velkými vozidly KÚ LB kraje, odboru dopravy, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 za
každý kalendářní rok. Velkým vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
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nebo vozidlo určené pro přepravu více než devíti osob včetně řidiče. Termín pro
splnění finanční způsobilosti končí dnem 31. července 2021. Finanční způsobilost
musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy, pokud není provozování
živnosti na základě oznámení podnikatele přerušeno dle zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
V případě nejasností můžete kontaktovat Obecní živnostenský úřad v Železném
Brodě (tel. č.: 483 333 927, 483 333 929) nebo přímo Odbor dopravy Krajského úřadu
Libereckého kraje (tel. č.: 485 226 282, 485 226 283).
Monika Králová, vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad

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

V roce 2020 jsme do sběrných nádob vybrali 89 kg baterií
Do sběrných nádob v budovách MěÚ Železný Brod a sběrném dvoře jsme v roce
2020 vytřídili 89 kg použitých baterií. Od neziskové společnosti ECOBAT, která
zajišťuje sběr a recyklaci baterií v ČR, jsme za tuto činnost obdrželi „Osvědčení
o přínosu pro životní prostředí“. Děkujeme vám všem, kteří jste se do sběru zapojili.
I díky vám je svět zelenější!
A proč vůbec třídíme baterie?
Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, putovaly by na skládku nebo do
spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých
kovů. Ty by pak znečisťovaly ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když
baterie odnesete na sběrná místa, včetně toho u nás v budově MěÚ Železný Brod,
předcházíte těmto škodlivým procesům, které se negativně podepisují nejen
na přírodě, ale i na našem zdraví. Zároveň díky recyklací získaným druhotným
surovinám šetříme nerostné zdroje a nemusíme životní prostředí zatěžovat další
těžbou.
Podle statistik společnosti ECOBAT ročně v ČR vytřídíme zhruba 45 % baterií,
které se dostanou do oběhu. To je necelá polovina. Jde přibližně o 1 700 tun.
Z toho vyplývá, že kolem 2 100 t baterií končí neznámo kde. Vedle rozumné
spotřeby baterií je proto nezbytné, aby lidé vybité baterie odnášeli na sběrná místa.
Má to velký smysl. Vždyť prostřednictvím
recyklace jsme schopni ze 100 kg baterií získat
65 kilogramů kovonosných surovin, které
znovu slouží lidem k užitku.
Například z tužkových baterií získáváme
recyklací ocel, zinek, mangan, nikl a měď.
Z dalších typů baterií také olovo, kadmium,
kobalt a stříbro. Tyto suroviny pak využíváme
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radnice informuje
k výrobě nových produktů využitelných např. ve stavebnictví, dále při výrobě
popelnic, okapů, ale třeba i kosmetiky, šperků nebo hudebních nástrojů.
Každý máme možnost volby – chovat se zodpovědně a dát použitým bateriím
šanci na „druhý život“, aby nám suroviny z nich po recyklaci znovu sloužily nebo
to prostě neřešit. My máme jasno – volíme zodpovědnost! Jsme rádi, že také
touto cestou můžeme přispět k ochraně životního prostředí. Z baterií které byly
v loňském roce v Železném Brodě vybrány, bylo recyklací získáno 89 kg kovonosných
surovin. Každá vytříděná baterie se počítá. Děkujeme, že třídíte s námi.
Ing. Pavlína Kunzeová, OŽP – Odpadové hospodářství

Výsadba dřevin
Sázení stromů je v poslední době velkým tématem. Zájem lidí o stromy byl vždy
veliký a v dnešní době klimatických změn a s tím souvisejícími jevy, jako jsou
dlouhá období sucha, vlny veder, městské tepelné ostrovy a další, je ještě větší. Stát
se rozhodl tomuto zájmu vyjít vstříc a poskytuje na výsadbu stromů nemalé dotace
(alokace 300 milionů) a ve spolupráci s Nadací partnerství spoluinicioval projekt
„Sázíme budoucnost“, kde se snaží dosáhnout výsadby 10 milionů stromů.
Popisovat zde význam zeleně pro člověka by bylo nejspíš nošením dříví do
lesa, ale dovolte alespoň pár vět. Zeleň v sídlech, zejména stromy, mají výraznou
prostorotvornou funkci a významně se podílí na tvorbě prostředí, které je pro
člověka vhodné, kde se cítí příjemně a spokojeně. Takové vhodné prostředí
naplňuje nejen základní potřeby člověka, jako např. jíst, pít, potřebu bezpečí, zdraví
a pohybu, ale i potřeby vyšší, duchovní, jako je potřeba poznání a porozumění,
utváření vlastní identity a pocitu domova, umožnění práce a odpočinku, podpora
kreativity. Studie z posledních let prokázaly významný vliv zeleně v sídlech na
fyzické i duševní zdraví člověka, snižování stresu, obezity či kardiovaskulárních
onemocnění a také na ochlazování okolního prostoru. Naopak vliv na snížení
hlučnosti nebo prašnosti se ukázal jako zanedbatelný.
Výsadba stromů tedy jistě smysl má, ale i zde má kvalita přednost před kvantitou,
proto bych zde zmínil důležité věci, kterým je třeba při výsadbě věnovat pozornost.
Výběr místa – Při výsadbě stromů je třeba pamatovat na to, že strom roste.
Ač se to zdá banální, velmi často se na to zapomíná. Je třeba vidět, jak bude
strom velký v době, kdy dosáhne plné dospělosti. Strom nemůže svůj růst zastavit
a rok co rok přiroste do tloušťky, výšky a šířky a rozrůstá se mu kořenový systém.
Z hlediska sousedských vztahů se často zmiňuje zákaz vysazovat stromy blíže než
3 m od společné hranice pozemků. Takovýto zákaz ovšem neexistuje. Jedná se
o špatnou interpretaci § 1017 z občanského zákoníku. Sousedské vztahy a práva je
samozřejmě třeba při výsadbě také zohlednit.
Výběr taxonu – Výběru konkrétního druhu je třeba věnovat velkou pozornost.
Z hlediska zdravotního a bezpečnostního je vhodné se v některých místech
vyhnout druhům jedovatým, trnitým nebo silně alergenním (např. dětská hřiště).
Významné je také hledisko estetické a kulturně-historické. Např. při výsadbách
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v historických částech města jako jsou Trávníky nebo i v jádrech vesnic je obecně
vhodné vyhnout se výsadbě jehličnatých dřevin, které narušují tradiční ráz
těchto oblastí a vybírat dle prostorových možností buď z ovocných druhů nebo
našich původních listnatých. Podobně ve volné krajině, při výsadbě stromořadí
nebo solitér, je dobré se vyhnout jehličnanům, okrasným kultivarům a druhům
invazním.
Samotné provedení výsadby – Vhodným obdobím pro výsadbu je obecně
podzim a jaro. Dřeviny v kontejnerech nebo jehličnany lze sázet téměř po celý
rok. U výsadbové jámy je vhodné zdrsnit stěny a dno, aby nedocházelo k rotaci
kořenů (tzv. květináčový efekt). Důležité je umístění kořenového krčku s úrovní
terénu. Kolem stromku je také třeba vytvořit ze zeminy ohrádku kvůli zalévání, tzv.
závlahovou mísu. Dle velikosti výsadby je potřeba ji zajistit pomocí jednoho nebo
tří kůlů a kmínek ochránit před korní spálou a ve volné krajině nebo na okraji měst
i proti poškozování zvěří.
Zajištění následné péče – Samotnou výsadbou to nekončí. Zcela zásadní je
věnovat provedené výsadbě následnou péči, tzn.: provádět pravidelnou zálivku
s ohledem na počasí, v delším časovém horizontu provádět kontrolu kotvení
a ochrany kmínku a nezapomenout je včas odstranit. Často opomíjenou, ale velmi
důležitou činností je výchovný řez, díky kterému se vyhneme růstovým defektům
v koruně, které by jinak znamenaly pozdější nemalé náklady na zajištění provozní
bezpečnosti stromu nebo by významně zkrátily perspektivu setrvání stromu na
stanovišti.
Možnosti financování – Pokud byste chtěli využít možnosti dotací na výsadbu,
tak v současné době je nejzajímavější a administrativně nejjednodušší výzva
č. 9/2019: Výsadba stromů z Národního programu Životní prostředí, kde lze získat
až 100 % způsobilých výdajů na výsadbu. Minimální výše příspěvku je 20 000 Kč,
maximální pak 250 000 Kč. Dalšími možnostmi jsou např. granty na výsadbu, které
poskytuje Nadace Partnerství, dotace Libereckého kraje nebo Operační program
Životní prostředí.
Pokud byste se chtěli dále informovat o výsadbě dřevin, případně využít
odbornou konzultaci, tak se na mne můžete obrátit na níže uvedených kontaktech,
velmi rád vaše dotazy zodpovím nebo si můžete prostudovat některou z metodik
na stránkách projektu „Sázíme budoucnost“ (www.sazimebudoucnost.cz).
S přáním hezkých jarních dní
Bc. Vítězslav Prchal, referent ochrany přírody a krajiny na OŽP

Odbor územního plánování a regoinálního rozvoje
Barevné vzorky na budově radnice
Na budově radnice se na konci března objevily barevné vzorky v různých odstínech
žluté barvy. Jedná se o vzorky, které vycházejí z barevného návrhu, zpracovaného
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ing. arch. Hilpertem pro probíhající zateplení budovy radnice. Uvedené odstíny
jsou takové, jaké jsou uvedeny ve zpracované studii barevného řešení a nemusí
přesně odpovídat představě architekta. Proto jsou vzorky na fasádě, aby se na ně
mohly podívat zainteresované osoby a posoudit, jedná-li se o odstíny, které budou
radnici slušet. Návrh barevného řešení je možné si prohlédnout na webových
stránkách města.
Mgr. Martin Řehák, vedoucí OÚP a RR

Zateplení půdy radnice budovy „A“
V rámci akce „Zateplení radnice A“ jsme dokončili zateplení půdy. Proběhlo zde
vyklizení půdy od letitého nepořádku, část cihlových půdovek byla odstraněna
a obnažená prkna byla ošetřena proti dřevokazným houbám a hmyzu. Na podlahu
byla položena skladba materiálů: parozábrana, tuhé desky z minerální vaty
a cementotřískové desky s perem a drážkou. Zároveň byla nainstalována nová
světla. Z půdy se tím stal docela příjemný prostor, který si budete moci prohlédnout
při akci Otevřená radnice (květen 2022).
Milan Bakeš, OÚP a RR

Fond na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný Brod
ZM Železný Brod schválilo na svém zasedání 18. 5. 2020 vyhlášení programu: Fond
na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný Brod. Program je zaměřen
na opravy, úpravy a rekonstrukce staveb na území města Železný Brod tak, aby
se zlepšoval vzhled a technický stav bytových a rodinných domů. Zájemci mohou
využít návratné finanční výpomoci na dobu 2 až 7 let.
Z fondu je možné poskytnout návratnou finanční výpomoc na:
01 Obnova fasády domu starší 15 let
02 Opravy a obnovy střech včetně konstrukce krovů
a klempířských prvků
03 Výměny oken v domě starších 20 let
04 Výměna rozvodů ústředního topení, vč. topných
těles v domě a kotle ÚT
05 Výměna bytového jádra v panelovém domě
06 Vybudování malé čistírny odpadních vod
ke stávajícímu domu
07 Vybudování, oprava vodovodní přípojky, přípojky
plynu a NN ke stávajícímu domu
08 Instalace solárních panelů na stávajících konstrukcích
domu, z důvodu ohřevu teplé vody v domě
09 Rekonstrukce koupelny
10 Výměna elektroinstalace v domě starším 15 let
11 Stavební úpravy komínového tělesa
12 Dodatečné izolace domu proti vlhkosti
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7 let max. 200 000 Kč/1 dům
7 let max. 200 000 Kč/ 1 dům
7 let max. 100 000 Kč/1 byt
5 let max. 50 000 Kč/1 byt
5 let max. 50 000 Kč/1 byt
5 let max. 50 000 Kč/1 dům
5 let max. 50 000 Kč/1 dům
5 let max. 50 000 Kč/1 dům
5 let
5 let
2 let
5 let

max. 50 000 Kč/1 byt
max. 50 000 Kč/1 byt
max. 20 000 Kč/1 dům
max. 50 000 Kč/1 dům

Žádosti k účasti ve výběrovém řízení je možno podávat kdykoliv v průběhu
roku. Formulář žádosti lze stáhnout z www.zeleznybrod.cz, kde jsou informace
a formuláře umístěny v sekci „Občan“.
Polejová Iveta, OÚP a RR
e-mail: i.polejova@zelbrod.cz

Odbor vnitřních věcí
Sbor pro občanské záležitosti
Rádi bychom vám sdělili, že dárkové balíčky, které jsme neroznesli našim
jubilantům v měsíci březnu a dubnu z důvodu nouzového stavu, budou postupně
dodány a nikdo o ně určitě nepřijde. Tato nelehká situace nás, doufám, všechny
obrnila trpělivostí a tolerancí a budeme věřit, že již bude lépe.
Děkuji za pochopení a přeji hezké jarní dny plné sluníčka a dobré nálady.
Ivana Ouhrabková, OVV

Městská policie v železném brodě
V Železném Brodě funguje již 27 let a za období její činnosti v našem městě se
v jejich řadách vystřídalo 49 strážníků. V současné době jich zde působí a můžete
se osobně setkat s osmi. V každém vydání zpravodaje máte možnost „osobně“
poznat jednoho z nich.
Strážníkem měsíce května je Pavel Michler
Co vás vedlo k práci u policie? K policii jsem chtěl nastoupit již od
mládí. Chtěl jsem hlavně pomáhat spoluobčanům. Jedná se o práci,
kde nikdy nevíte, co se bude dít a to má své kouzlo.
Jaký veselý zážitek jste během své práce zažil? V práci moc veselých zážitků
není, ale třeba při výcviku na raftech na divoké vodě bylo docela veselo.
Co rád děláte ve volném čase? Ve volném čase se věnuji hlavně rodině
a zahradě. Koupili jsme starý dům, tak se ho snažíme rekonstruovat – je
to dost práce. No, a když zbyde trochu času (a situace to dovolí) zajdu si
s kamarády na nějaké to pivo.
Městská policie v březnu zaznamenala celkem 511 událostí, z toho bylo 52 oznámení
z nichž 13 si vyžádalo další šetření, u 26 musel být proveden okamžitý výjezd.
K nimž provedla MP 377 právních úkonů, 114 z nich byly přestupky, osm případů
bylo řešeno ve spolupráci s PČR. V souvislosti se svou činností zkontrolovali
strážníci 156 osob. Strážníci asistovali u třech dopravních nehod. Ve zbytku případů
se jednalo o žádosti o pomoc nebo o případy, které nemají trestněprávní charakter.
sstr. Pavel Hriník, velitel MP
Nepřetržitá pomoc Městské policie Železný Brod
je poskytována na mob. 602 646 188.
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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 květnu 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).

Kraslicov 2021
Město Železný Brod se v polovině března zapojilo do velikonoční výzvy, jejímž
cílem bylo vyzvat občany města, aby si svá okna vyzdobili kraslicemi většími
než 30 cm. A tak se v Železném Brodě objevilo a do soutěže bylo započítáno
80 krasliček, za které tímto všem velice děkujeme. Do výzvy bylo zapojeno
156 obcí z celé České republiky, ale pouze osm z Libereckého kraje. Těší nás, že se
to podařilo i nám, a že i naše město bylo díky vám krásně velikonočně vyzdobeno.
Věříme, že příští rok se vás občanů zapojí ještě o něco více a ze 119 místa se
posuneme blíže k získání titulu Velikonoční Kraslicov 2021. Ten získala obec
Vižina ze Středočeského kraje se 462 kraslicemi, na 2. místě skončila obec Zaječov,
Středočeský kraj (405) a krásné bronzové místo získala obec Tatobity z Libereckého
kraje s 350 kraslicemi.

Na viděnou!
Nově jsme se zapojili do projektu Na viděnou!, který organizuje společnost Police
Symphony Orchestra. Chceme k našim občanům prostřednictvím výlepových
ploch, které v současné době zejí prázdnotou, dostat trochu kvalitní kultury.
Na výlepových plochách v Železném Brodě jsou vylepeny plakáty s velkým
unikátním QR kódem, který je výtvarně zpracován tak, aby zaujal na první pohled.
Pod každým se skrývá jiná skladba z koncertů orchestru. Máte-li chytrý telefon
s čtečkou ve vašem telefonu, udělejte si při procházce městem radost malým
koncertem. K poslechu vám zahraje PSO a Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův
smíšený sbor nebo balet Národního divadla a mnoho dalších. Více o projektu na
www.policesymphonyorchestra.cz/navidenou.

MĚSTSKÁ GALERIE VLATIMILA RADY ŽELEZNÝ BROD
Aktuálně je nainstalována výstava Čtyři generace Radů, nové objevy, která
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.
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MĚSTSKÁ GALERIE VLATIMILA RADY ŽELEZNÝ BROD
Dle aktuální situace uskutečníme komentovanou prohlídku se Šárkou Radovou,
při které bude pokřtěna kniha 4GR. Ta je již nyní v TIC Železný Brod v prodeji za
550 Kč. Jednotlivcům výstavu rádi zpřístupníme na požádání v TIC Železný Brod.

Fotosoutěž „Brody v Brodě 2021“
Dne 1. dubna byl vyhlášen 9. ročník fotografické soutěže. Za osm let trvání
soutěže přišlo mnoho krásných fotografií měst a městských zákoutí, městských
slavností a událostí. Okolí těchto měst je neméně krásné, a proto se pořadatelé
rozhodli, že zadání rozšíří na celé regiony a okolí „Brodů“.
Soutěžními tématy jsou: 1) Krajina, 2) Lidé a události, 3) Architektura –
„Brodska“ tedy Českobrodska, Havlíčkobrodska, Uherskobrodska, Vyšebrodska
a Železnobrodska. Fotografie můžete přihlašovat přes www.fotobordy.cz až do
30. 9. 2021.
Fotostředisko Havlíčkův Brod instalovalo v únoru na radnici v Havlíčkově Brodě
vítězné a nejlepší snímky ze soutěže Brody v Brodě 2020. Věříme, že již brzy začnou
vítězné fotografie „putovat“ a putovní výstavy se dočkáme i v naší galerii.

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

Z knižních novinek
Zdeněk Svěrák: Povídky a jedna báseň – Zcela nové povídky různého ladění,
z nichž některé jsou humorné, jiné vedou k zamyšlení, ale všechny jsou prodchnuté
autorovou laskavostí a životní moudrostí. Bonusem knihy je báseň, která nečekaně
předpovídá budoucnost českého národa.
Julie Caplin: Čajovna v Tokiu – Vydejte se spolu s hlavní hrdinkou romantického
příběhu za exotikou na Dálný východ, do země čajových rituálů a rozkvetlých
sakur.
Lisa Regan: Dívka beze jména – Dechberoucí světový bestseller s neústupnou
a statečnou vyšetřovatelkou Josie Quinnovou, která pátrá po únosci mladých dívek.
Jan Horníček: Čarostřelec – Postmoderně laděná historická krimi se odehrává
v Jizerských horách na konci 18. století. Vyšetřování zavede hrdiny hluboko do hor,
mezi pytláky a pašeráky, jimž vládne pověstný čarostřelec Tapper.
V současné době je knihovna otevřena: v úterý a ve čtvrtek 9–17.30 hodin, ve
středu 9–14 hodin a v pátek 9–13.30 hodin. Upozorňujeme, že ve středu a v pátek
odpoledne budete, z důvodu zde probíhajícího COVID-19 testování, obslouženi po
zazvonění prostřednictvím výdejního okénka u bočního vchodu do sálu (od hřiště
a parkoviště). Těšíme se na vaši návštěvu!
15

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽELEZNÝ BROD
Kromě knihovny je vám k dispozici v hale vlakového nádraží
samoobslužná knihobudka, která funguje v rámci projektu
Kniha do vlaku ve spolupráci knihovny a Správy českých drah.
Můžete si tak čekání na vlak i samotné cestování zpříjemnit
četbou.

Virtuální univerzita 3. věku v knihovně
Výhledově nabízíme seniorům atraktivní možnost vzdělávání v kurzech
Virtuální univerzity 3. věku, které realizuje Provozně ekonomická fakulta České
zemědělské univerzity v Praze. Jedná se o předtočené přednášky v pololetních
tematických cyklech, které přihlášeným zájemcům zprostředkujeme promítnutím
v multifunkčním sále knihovny. Pro zahajovací podzimní semestr (od října 2021)
jsme vybrali kurz: Etika jako východisko z krize. Jedná se jen zdánlivě o teoretické
téma, vždyť otázky slušnosti, svědomí, hledání smyslu života apod. se týkají
každého z nás. Studia se mohou účastnit občané důchodového věku nebo invalidní
důchodci. Jedná se o šest přednášek během semestru – vždy jednou za 14 dní
a následné testy. Studijní poplatek činí 300 Kč za jeden semestr. Doufáme, že nám
situace dovolí na podzim přednášky Virtuální univerzity 3V v knihovně zahájit.
Zájemce prosíme o předběžné přihlášení v knihovně.
Dana Hudíková, vedoucí

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 květnu otevřeny
od úterý do neděle 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.

Rudolf Hásek (*4. 10. 1890 Těpeře – †1. 4. 1993 Toronto)
Narodil se 4. října 1890 v Těpeřích u Železného Brodu. Po studiu na reálném
gymnáziu (1906–1910) sloužil v rakouské armádě, kde absolvoval školu záložních
důstojníků. Za války bojoval na východní frontě, kde padl do zajetí. Přihlásil se do
legií, kde působil jako velitel kulometné čety, později velel I. údernému praporu.
Rudolf Hásek velel tomuto praporu ve více než dvaceti těžkých bitvách a dvakrát
byl raněn. Tato jednotka bojovala proti Rudé armádě, například u Nižněudinsku
v roce 1918. První úderný prapor byl také nasazen k potlačení nepokojů ve vlastních
legiích a k odzbrojení neposlušných jednotek. V roce 1919 byl Rudolf povýšen
na majora. Přes půlku světa (Vladivostok – Kanadu – Československo) se v roce
16

MĚSTSKÉ MUZEUM ŽELEZNÝ BROD
1920 vrátil zpět do vlasti. Domů přijel společně s manželkou Marjou, s kterou se
seznámil v Krasnodarsku (narodila se v Omsku, rodičům pocházejícím z Litvy).
Za první republiky pracoval v rodinné obchodní firmě, kterou založil v roce 1922
společně se svým bratrem Jaroslavem v Jablonci nad Nisou. Firma bratří Hásků
se postupně vypracovala v jednu z největších exportních firem skla a bižuterie.
S příchodem německé armády se přestěhoval do Železného Brodu, kde se zapojil
do odboje. Na sklonku války během počínajícího květnového povstání musel už
jako okresní vojenský velitel počítat se silou německé posádky dlící v Železném
Brodě. Šlo asi o 300 vojáků, včetně příslušníků SS, kteří představovali svou
výzbrojí a kázní velkou převahu proti možnému ozbrojenému boji nedostatečně
vyzbrojených povstalců. Major Rudolf Hásek si byl toho dobře vědom, a proto se
rozhodl pro taktiku partyzánskou a vyčkávací. Podařilo se mu sjednat příměří
a německá posádka byla 6. května odzbrojena a odsunuta do Liberce. Zásluhou
vojenských zkušeností a diplomacie majora Rudolfa Háska skončilo Květnové
povstání v Železném Brodě bez zbytečných incidentů a krveprolití, i když byl za
toto nekonfrontační jednání některými odbojáři a partyzány kritizován.
Po skončení války se oba bratři Háskové vrátili do Jablonce nad Nisou
a pokračovali v podnikání. Rudolf Hásek se stal členem Grémia exportérů, ale už
v roce 1948 jim byla firma znárodněna. V lednu 1950 odešel se svou rodinou
a rodinou svého bratra za dramatických okolností do exilu. Manželé Háskovi
se usadili v kanadském Torontu. Po roce 1989 byl major Hásek povýšen na
podplukovníka. V roce 1992 obdržel Řád Milana Rostislava Štefánika III. třídy
a byl jmenován čestným občanem Železného Brodu. Podplukovník Rudolf Hásek
zemřel v Torontu 1. dubna 1993.
David Řeřicha, pracovník muzea

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2021/2022
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.

Základní škola Školní Železný Brod
Pohádka Vilda to ví zpestřila naše město
Žáci ze 4. B ze ZŠ Školní v Železném Brodě pod vedením paní učitelky Šárky
Šírové a ve spolupráci s Petrou Jetelovou, lektorkou Dětského úsměvu a dentální
hygienistkou ve společnosti Dentes Železný Brod, s. r. o. se zapojili do soutěže,
vyhlášené iniciativou Oživíme Česko.
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tato třída byla společně s několika dalšími brodskými
třídami v loňském roce zapojena do projektu Dětský
úsměv, který částečně sponzorovalo Město Železný
Brod. Letos bohužel nemohly tyto lekce prezenčně ve
školách probíhat, a protože dětem i lektorce společná setkávání chyběla, vymysleli
si tuto aktivitu.
Společně napsali a ilustrovali pohádkovou knihu na téma „Jak se chovat při úrazu
zubu“. Všechny příběhy propojuje hlavní hrdina medvídek Vilda, který zde sehrává
buď aktivní nebo pasivní roli. Kniha obsahuje úvodní pohádku od Jana Hubingera
s názvem Vildovy trampoty a dalších 18 příběhů v celkem sedmi kapitolách:
1) kapitola: Ve školce (Ulomený zub: Matyáš Makula)
2) kapitola: Sny (Jak šel Vilda k zubaři: Kryštof Šmoldas, Bezzubý sen: Ela
Berntová)
3) kapitola: Ve škole (Jak si Honzík vyrazil zub o pařez: Ella Blažková)
4) kapitola: Holčičí čtyřlístek (Příběh o Aničce a její nehodě: Štěpánka Jonášová,
Kája a její nalomený zub: Lucie Krajdlová, Vyražený zub: Ema Šilhánová a Anička
na kluzišti: Jana Aubrechtová)
5) kapitola: I kluci sportují (Tonda a hokejový trénink: Jiří Šefr, Lední hokej:
Tobiáš Kořenský, Fotbalová srážka: Václav Ulrich)
6) kapitola: I Vilda může mít špatné svědomí (Výprava za zubařem: Jakub
Esselbach, Návštěva v úlu: Štěpán Brožek, O neposlušném medvídkovi Vilíkovi:
Klaudie Časárová a Vilda a jeho zub: Šimon Krykorka)
7) kapitola: Uhlídat sportovce není snadné (Pepa u zubaře: Jakub Čermák,
Štěpánčin vyražený zub: Matouš Skrbek, Vildův vlastní příběh: Terezka Ouhrabková
a Jak si Franta Vojer rozbil zub: Michael Ságl).
Knihou provází a za medvěda Vildu vypráví Petra Jetelová. Celou knihu si můžete
prohlédnout a přečíst na Fb/IKS Železný Brod a na www.zeleznybrod.cz. Tímto
velice děkujeme všem dětem, paní učitelce i paní Jetelové, že máme díky jejich
obrázkům a pohádkám zase o něco krásnější naše město. Pohádky i obrázky jsou
vylepeny na výlepové ploše (sloupu) před budovou radnice.
Alena Matějková, IKS

Okresní a krajské kolo dějepisné olympiády
Dne 19. 1. 2021 se konalo distanční formou okresní a krajské kolo dějepisné
olympiády. Naši žáci Tina Šťastná, Martin Burkoň, Veronika Valentová obsadili
1., 6. a 8. místo a všichni postoupili do krajského kola. Krajské kolo proběhlo
18. března. Se stíženými podmínkami pro přípravu na soutěž kvůli pandemii se
dokázala vyrovnat Tina Šťastná z 9. A a Veronika Valentová z 8. A. Obě obsadily
18. místo a získaly titul úspěšného řešitele. Cenné body a zkušenosti získal i Martin
Burkoň z 8. B, které jistě zúročí v příštím, snad již „nepandemickém“, ročníku. Všem
děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.
Mgr. Kateřina Bisová
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Okresní kolo chemické olympiády
V tomto školním roce probíhá netradičně on-line 57. ročník chemické olympiády.
Odvahu a chuť pro účast v této on-line výukové době našly žákyně z 9. tříd Linda
Vajdáková, Anežka Šírková a Markéta Špačková. Do okresního kola postoupila
a pěkné umístění 29. března získala Anežka Šírková z 9. A – 6. místo a 5. místo
obsadila Markéta Špačková z 9. B! Děvčatům gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci školy. Držíme palce Markétě, která postoupila do krajského kola
chemické olympiády!
Mgr. Soňa Malinová

Základní umělecká škola Železný Brod
Vážené čtenářky, čtenáři a uměnímilovní spoluobčané,
naše škola, tak jako každá jiná, byla od Vánoc až do 12. dubna
zavřená a všechny děti jsme učili distančně. Vzhledem k tomu,
že podobné situace zažíváme opakovaně již celý rok, tak i u nás
nastal značný posun ve způsobu výuky, ale i prezentace, která je důležitou součástí
našeho zuškového bytí a na kterou jsme zvyklí z normální necovidové doby. Již před
Vánocemi jsme natočili několik koncertů a presentací, které byly ke zhlédnutí na
našem webu. V této činnosti jsme pokračovali dál a nabízíme vám na webu celou
řadu třídních koncertů, ale i výukových videí pro vaše děti a také koncert učitelů,
který tradičně na jaře každoročně pořádáme.
Byli jsme tedy školou zavřenou, ale fungující. Všichni kantoři se popasovali
s nastalou situací se ctí. I přes mnohé technické problémy nejen ve škole, která
nemá odpovídající parametry pro výuku na dálku, ale i v mnoha domácnostech,
kde rovněž na tuto situaci nebyli připraveni. Nasazení některých pedagogů bylo
až fascinující. Nové technologie, nový přístup k výuce, nové možnosti poznání
a presentace, nový způsob motivace a metodiky. To vše se jistě zúročí i v budoucnosti
a posune naši školu dál.
Musím ale zmínit i skvělý přístup mnohých rodičů a žáků, kteří sami byli
inspirací a podporou škole. Mnozí pochopili, že i když zpívat, hrát, tančit, kreslit
či deklamovat přes Skype, WhatsApp a jiná média není to samé jako naživo, přece
jen to má v této situaci a době své nezastupitelné a důležité místo. A to nejen kvůli
dětem, ale i kvůli škole. Nenechali naši školu „padnout“ jako „zbytečnou“, ale dali
jí svou důvěru a za to jim patří obrovský dík.
Kdo někdy provozoval uměleckou činnost, ví, jak nezastupitelný a důležitý je při
tom osobní kontakt s posluchači či diváky. Nelze ho nahradit ničím. Když se umění
člověk učí, je to velmi podobné. Jsme rádi, že od 12. dubna máme své žáky zpět ve
škole, a že i nadále vám můžeme poskytnout nahrávky našich uměleckých výstupů
na našem webu, a jakmile to bude jen trochu možné, uspořádáme živé koncerty
a představení, po kterých skutečně prahneme my i naši žáci.
Děkujeme všem za podporu a věříme v brzké shledání na jakémkoli pódiu.
za ZUŠku Eva Lédlová, ředitelka
19

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Týden otevřených dveří a Zápis na školní rok 2021/2022
Srdečně vás zveme v termínu 31. 5.–4. 6. 2021 na prohlídku naší školy. Přijďte se
podívat, jak naše škola funguje a co zajímavého nabízí. Celý týden můžete využít
k návštěvě vyučovacích hodin, konzultací s pedagogy nebo přímo k zápisu do
jednotlivých oborů pro školní rok 2021/2022.
V naší ZUŠce nabízíme tyto obory:
1) hudební – Studium začíná zpravidla přípravnou hudební výchovou, ta je
určena pro předškoláky a děti, které po prázdninách začnou chodit do 1. třídy ZŠ.
Děti si mohou vybrat z těchto hudebních nástrojů: klavír, housle, sólový zpěv, viola,
violoncello, kytara, zobcová flétna, příčná flétna, trubka, pozoun, tenor, saxofon,
klarinet, bicí nástroje nebo kolektivní předmět sborový zpěv ve sborech CVRČCI –
pro děti od 4 do 6 let, HVĚZDIČKY pro malé školáky a ŘETÍZEK pro starší děti. Do
nástrojových a pěveckých oddělení lze přijmout děti i z vyšších tříd ZŠ.
2) výtvarný – do tohoto oboru přijímáme děti všech věkových kategorií –
od nejmladších, kde se zaměřujeme na všestranný rozvoj výtvarného talentu
a estetického cítění, až po speciální přípravu našich absolventů ke studiu na
uměleckých a pedagogických školách s důrazem na sklářské a bižuterní obory.
V naší škole nabízíme dva předměty – výtvarnou tvorbu a keramiku. Nově od září
otevíráme další předmět Grafický design a animace. Dobře vybavené ateliéry
výtvarného oboru umožňují dětem práci nejrůznějšími výtvarnými technikami
jako je kresba, malba, grafika a alternativní techniky, práce na PC v grafických
programech, s digitální fotografií a animace. Děti poznají práci s různými materiály
včetně modelování z keramické hlíny s bohatě barevnými glazurami. Seznámí se
s díly slavných malířů, sochařů, architektů, zúčastní se zájezdů a exkurzí do galerií,
zámků a ateliérů, jejich nejlepší práce budou vystaveny a zaslány do různých
soutěží.
3) literárně dramatický – zde se děti učí výrazné a správné výslovnosti, pohybu
na jevišti a všem dalším základům dramatického umění. Přes pohybové a slovesné
etudy se děti záhy dopracují k nastudování divadelní hry, kterou na konci školního
roku předvedou rodičům a veřejnosti v divadle. Výsledkem studia v LDO by měl
být všestranně vybavený, sebevědomý mladý člověk, schopný dobře komunikovat
se svým okolím, což uplatní nejen na jevišti, před mikrofonem či kamerou, ale
především v denním kontaktu s lidmi.
4) taneční – komplexně rozvíjí schopnosti dětí po stránce tělesné i duševní
prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit. S taneční průpravou je vhodné
začít už v pěti letech. Vedeme žáky k všestrannému pohybovému rozvoji. Učíme
žáky orientovat se v různých oblastech a druzích tance. Dbáme na rozvoj tanečních
technik a pomocí improvizace pěstujeme jejich vnitřní citlivost, představivost
a tvořivost. Podporujeme hudební a prostorové cítění. Taneční obor poskytuje
každému žákovi základy odborného vzdělání, které mu umožní zapojit se jako
tanečník v různých amatérských pohybových aktivitách.
Mgr. Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ Železný Brod
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Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
Přijímací řízení
Přijímací zkoušky do čtyřletých maturitních oborů 28-44-M/01 Aplikovaná
chemie a 28-46-M/01 Technologie silikátů proběhnou 3. a 4. května. Předpokládáme
vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do technických oborů.
V rámci oboru Aplikovaná chemie připravujeme nové zaměření Nanotechnologie
a polymery, které připraví žáky pro výkon povolání technického pracovníka
pro výrobu a vývoj nanotechnologií či pro navazující vysokoškolské studium
nanotechnologií např. na TUL Liberec.
Ředitel školy v květnu vyhlásí 4. kolo přijímacího řízení s talentovou zkouškou
do oboru 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů. Nabízíme osm
volných míst. Přihlášky lze podávat do 28. května. Individuální prohlídku školy lze
objednat na mob.: 602 185 806.
Více informací k přijímacímu řízení naleznete na www.supss.cz v sekci Uchazeč.

Výběrová řízení
Ředitel SUPŠS v Železném Brodě vyhlásil výběrové řízení na pozice středoškolský
učitel/ka všeobecných předmětů – Anglický jazyk a výběrové řízení na pozici
středoškolský učitel/učitelka odborných předmět – Základy ekologie a biologie,
Biologie, Biologický seminář, Životní prostředí, Biochemie a Chemie. Zájemci
naleznou bližší informace k výběrovým řízením na webu školy v sekci Aktuality.
RNDr. Martin Smola, statutární zástupce ředitele

AKTIVITY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Středisko volného času Mozaika
Jiráskovo nábřeží 366
Plánované květnové akce:
8. 5. Pochod Ještěd–Kozákov
16. 5. Probouzení skřítků
22. 5. Workshop pro dospělé – pedig, hedvábí a kresba
28. 5. Dobrodružné spaní s tajemnou stezkou
Prosíme, abyste sledovali naše webové stránky, kde naleznete
aktuální informace o akcích. Děkujeme. Těšíme se na vás při
konání výše uvedených akcí.
Podrobné informace na www.mozaikazb.cz nebo na mob.: 778 494 827.
Za kolektiv vedoucích SVČ Mozaika
Jitka Šírková, ředitelka
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AKTIVITY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Spolek zdravotně postižených železnobrodska
Informace pro členy
1) Chorvatsko 2021
Na základě předběžných přihlášek na ozdravný pobyt do Chorvatska jsme tento
pobyt objednali u CK Karavan. Vše bude záviset na vývoji epidemiologické situace.
Zatím jsme dohodli placení zálohy až na konec června. Bezproblémový vstup do
Chorvatska nám umožní očkování proti Covidu 19, proto žádáme účastníky, aby se
dali očkovat. Všechny aktuální informace budou zveřejněny ve vývěsce na tržnici
nebo informace podá telefonicky M. Minářová.
2) Český den proti rakovině 2021
Prodej kytiček v květnovém termínu se vzhledem ke komplikované situaci
neuskuteční a přesouvá se na září. Proběhne ale on-line kampaň na podporu
e-kytiček. Aktuální informace budou opět ve vývěsce na tržnici.
3) Šlápoty
Pokud epidemiologická situace dovolí, zorganizovali bychom první pocovidové
šlápoty ve středu 12. května. Sraz na Malém náměstí ve 13.15 hodin. V. Petružálková
Pokud bude situace v červnu velmi příznivá, můžete počítat s tradičními
jednodenními výlety. Vše máme připraveno.
Při postupném rozvolňování bude hodně záležet na každém z nás. Čím pečlivěji
budeme dodržovat hygienická pravidla i nadále, tím dříve se společně setkáme
a postupně budeme obnovovat náš spolkový život.
Hodně zdraví a optimismu vám všem přeje
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

Český červený kříž Železný Brod
Antigenní testování v Železném Brodě a okolí
Dne 1. března jsme zahájili v Železném Brodě ve spolupráci
s Městem Železný Brod Antigenní testování na Covid-19 pro veřejnost.
S mobilním týmem ČČK jsme za měsíc březen otestovali 755 osob
a 33 z toho bylo pozitivních.
Ráda bych touto cestou poděkovala dobrovolníkům a zdravotníkům, kteří se do
této činnosti zapojili, protože díky tomu, že jsou ochotni věnovat nám svůj volný
čas, můžeme i nadále provádět bezplatné testování (testy hrazené ze zdravotního
pojištění) v Železném Brodě. Oblastnímu spolku ČČK Jablonec nad Nisou
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a SMRŽO-MEDIK, s. r. o. za administrativní záležitosti a zpracování výsledků,
vybavení ochrannými pracovními prostředky a testy. Městu Železný Brod za
poskytnutí prostor pro testování a Městské knihovně Železný Brod za trpělivost
v omezeném provozu.
Testování probíhá pravidelně po 8–11 hodin, st 14.30–17.30 hodin a pá
14–17 hodin. Pro objednání na testy můžete nově využít i rezervační portál
Libereckého kraje, kde zvolíte odběrové místo SMRŽO-MEDIK, s. r. o. – pracoviště
MS ČČK Železný Brod, případně můžete i nadále využít telefonní čísla 739 051 011
a 483 333 948.
Od 25. 3. vyjíždíme s mobilním týmem i do obcí v našem ORP (Pěnčín, Skuhrov
a Zásada). Informace o testování v obcích vám poskytne příslušný obecní úřad.
Z další činnosti ČČK Železný Brod – nadále díky dobrovolníkům probíhají
nákupy pro seniory, venčení pejsků a další pomoc seniorům a potřebným. Díky
podpoře firmy TFnet, s. r. o. se nám podařilo obnovit a oživit naše webové stránky
www.cck-zeleznybrod.cz, kde se můžete dozvědět více o naší činnosti.
Spoustu klidných dnů vám za MS ČČK Železný Brod přeje
Ludmila Fidlerová, mob.: 739 051 011

Skautské středisko údolí železný brod
I když je naše běžná činnost s dětmi nadále pozastavena, všichni cítí únavu
a rozčarování, snažíme se, aby nedošlo k přerušení kontaktu s dětmi a jejich rodiči.
Posíláme si na dálku přání k narozeninám, fotky z rodinných výletů nebo třeba
z jarních úklidů, které ještě musely proběhnout individuální formou. Rodiče si
mezi sebou sdílí názory na testování a posíláme si vzájemnou, v této době tolik
důležitou podporu.
Všichni pevně věříme, že se celá situace brzy uklidní a budeme se moci vrátit
k běžnému životu a také k pravidelným schůzkám, na které se už moc všichni
těšíme! Zároveň věříme, že budeme moci realizovat i naše letní tábory v plném
rozsahu, vymýšlíme rozmístění táborových staveb a programový rámec.
Situace s výstavbou nové skautské klubovny je závislá na získání dotace,
přesto se snažíme stávající budovu klubovny v Betlémské ulici upravit tak, aby
vyhovovala současným standardům a hygienickým normám. Z tohoto důvodu
jsme požádali o pomoc s rekonstrukcí sociálního
zařízení. Naší žádosti vedení Města Železný Brod
vyhovělo a velmi rychle zajistilo řemeslníky
a celou zakázku i financovalo. Touto cestou všem
zainteresovaným velice děkujeme za zdařilou
rekonstrukci umývárny se sprchou a prostoru
WC, které si moc vážíme.
za skautské středisko Údolí Hanka Kleinová-Bronťa
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AKTIVITY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Rodinné centrum Andílek
sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora
Jak bude naše centrum fungovat v měsíci květnu, záleží na aktuální situaci
týkající se onemocnění COVID-19 v ČR. Pokud se situace zlepší, zpřístupníme pro
předem přihlášené zájemce za dodržení přísných hygienických opatření herničky
v centru. Pokud zůstane situace stejná, budeme i na dále natáčet online videa.
Herničky online (vč. nových pátečních čtených pohádek) jsou k vidění na Youtube/
Centrum Andílek – YouTube nebo na Fb.
V případě příznivého květnového počasí plánujeme také tradiční venkovní
herničky na Bělišti, a to vždy v úterý a ve čtvrtek v čase 9–12 hodin.

Květnové akce
8. 5.
Férová snídaně v trávě – na výletě v Železném Brodě (Běliště,
10–12 hodin) – největší akce s fairtradovými potravinami na podporu pěstitelů
nejen z blízkého okolí ale i Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Akce pro širokou
veřejnost za přísných hygienických podmínek, více na www.ferovasnidane.cz,
#SnidamFerove
15. 5. Pohádková cesta s Andílkem – Hurá za večerníčkem
do 16. 5. Aktivity ke dni Země a tance, Májové aktivity
22. 5. Májový průvod
Na letní měsíce připravujeme Rodinný víkend v Krkonoších (11.–13. 6.) a na
prázdniny příměstské tábory.

Rádi s dětmi čtete?
Do centra jsme dostali úplně novou dětskou knihu, kterou
jsme se rozhodli poslat do světa. Nabízíme vám možnost
zapojit se do našeho nového projektu „Putovní kniha“. Pokud
se k vám náhodou kniha dostane (od kamarádky, sousedky,
nebo…) přečtěte ji svým dětem, poté se do knihy podepište,
vyfoťte se s ní a pošlete ji dál… #putovniknihaandilka. Kniha
je již u první rodiny.
Přejeme vám u čtení příjemné chvíle s vašimi dětmi.

Ohlédnutí za fungováním našeho centra v covidovém období
I v době covidové naše centrum fungovalo. Rádi bychom se s vámi ohlédli za
uplynulým ne úplně jednoduchým rokem a podělili se s vámi o to, čím jsme vám
dělali radost.
V termínu 23. 3.–9. 4. jsme natočili celkem 200 online videí. Uspořádali jsme
mnoho venkovních aktivit (např.: vánoční a zamilovanou stezku, Poznávání
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krás Železnobrodska), šili roušky, vydali benefiční Andělský kalendář na pomoc
Vojtíkovi z DMO, založili Kamínkov na Bělišti a jako zajíci rozdali velikonoční
sladkosti. Věříme, že veškeré aktivity jste si užili.
Krásné jarní dny za Rodinné centrum Andílek přeje
Helena Simmová
Více informací na www.centrum-andilek.cz, info@centrum-andilek.cz,
h.simmova@centrum-andilek.cz, mob.: 774 608 874.

SPORT
Novinky ze Sportovního centra Železný Brod
Od poloviny prosince je naše Sportovní centrum bohužel
nepřístupné všem sportovcům, nicméně Město využilo
tento čas a pustilo se do rekonstrukce soc. zařízení pro
sokolovnu a sportovní halu, po které naši sportovci dlouho
volali. Práce trvaly dva a půl měsíce, nyní jsou dokončeny
a soc. zařízení je předáno k užívání.
Další novinkou jsou videotelefony, které jsou nainstalovány
ve všech třech sálech. Budou sloužit sportovcům k otevírání
hlavního vchodu v případě, že bude zamčený.
Také si „polepšila“ ubytovna. Nechali jsme pro klienty
ubytovny vybudovat úschovnu kol z nevyužívaných prostor soc. zařízení restaurace
a zároveň jsme zde vymalovali vchod, schodiště a chodby.
Tímto ale práce v sokolovně zdaleka nekončí a dá se říct, že nás letos to hlavní
teprve čeká. Během dubna budou zahájeny práce na rekonstrukci suterénu, které
potrvají téměř do konce letošního roku. Zdvojnásobí se počet šaten ze současných
čtyř na osm, a přibudou nové sprchy a soc. zařízení. Pro sportovní oddíly to bude
znamenat omezení v pořádání zápasů a turnajů, protože už letos nebudou šatny
a sprchy k dispozici. Tato akce bude poslední velká rekonstrukce v budově pak už
by se měl dostat na řadu venkovní areál.
Alena Antoszová, vedoucí Sportovního centra
sportovni.centrum@zelbrod.cz

Fitstudio sportovních aktivit Jany Boučkové
Aktuální činnost klubu
Nic nás nezastaví… ani pandemie! Pandemie koronaviru omezila nás všechny.
Dál bojujeme a snažíme se motivovat k pohybu nejen naše členy, ale i širokou
veřejnost.
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SPORT
Pro děti jsme vypsali hned několik soutěží a výzev.
• V únoru to byla soutěž, která měla dvě části. Vymyslet a nahrát pódiovou sestavu
a přeskoky přes švihadlo, vše v délce jedné minuty. Výsledky jsme zveřejnili na Fb.
Cenu obdržel každý účastník.
• Před Velikonocemi jsme vytvořili vědomostní kvíz, který byl určen pro všechny
věkové kategorie od nejmenších až po teenagery. Vše se opět odehrávalo on-line.
• Mnoho našich dětí nám nahrálo pozdravy ve formě krátkých videí a fotografií,
které jsme také uveřejnili na našem Instagramovém profilu i Facebooku.
• Pravidelné hodiny on-line pro děti, 2× týdně.
Jedna hodina byla dynamická – intervalový
trénink, druhá zaměřena na správné držení těla
a kompenzačním cviky.
• Dětem zasíláme pohybové básničky a výuková videa.
Naše činnost ale není zaměřená pouze na děti.
• S dospělými cvičíme 3–4× týdně podle zájmu.
• Pro řadu členů jsme vytvořili individuální cvičební plány kompenzačních cviků
pro zdravá záda.
• Někteří proměnili svůj předplacený kredit v zapůjčení koloběžek, které jsme
v loňském roce pořídili a na kterých v létě chystáme mnoho výletů.
• Před Velikonocemi jsme odstartovali dvoutýdenní Jarní výzvu. Přihlášeným byla
zaslána videa s dynamickým cvičením a posilováním, které jsme zkombinovali
s on-line hodinami. Na každý den tak připadla jedna hodina cvičení.
V letních měsících samozřejmě plánujeme i příměstské tábory, a to rovnou
v těchto třech termínech: I. turnus: 5.–9. 7., II. turnus: 12.–16. 7. a III. turnus:
9.–13. 8. 2021.
Věříme, že se situace brzy vrátí k normálu a konečně rozjedeme naše činnosti
bez výraznějších omezení včetně našich tradičních akcí. Všem, kteří nás podporují
a přihlašují se na naše lekce, děkujeme. Opravdu si toho moc a moc vážíme. Dává
nám to sílu vydržet a nevzdat to.
Jana Boučková, www.fitstudio.cz

JSDHO Železný Brod
Dlouhá a pestrá historie hasičského sboru v Železném Brodě se začala psát
již roku 1872, kdy byl sbor založen. Hasiči vždy pomáhali městu se zvládnutím
mimořádných událostí a ani dnes tomu není jinak. Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Železný Brod (JSDHO) zajišťuje požární ochranu města a jeho
přilehlých částí, vyjíždí v průměru ke sto zásahům za rok. Zřizovatelem jednotky,
která patří do kategorie JPO III s územní působností a výjezdem do 10 minut od
vyhlášení poplachu, je Město Železný Brod.
Mimo hlavní činnost, pro kterou jsme určeni, vykonáváme mnoho dalších služeb
a činností pro město. V dnešní době to jsou především práce spojené s pandemií
Covid-19 (rozvoz dezinfekcí, doprava vakcín pro obvodní lékaře, doprava seniorů
na očkování a dovoz ochranných pomůcek do školských zařízení a do DPS).
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JSDHO v letošním roce zasahovala již u celkem 28 mimořádných událostí, z toho
bylo deset zásahů u dopravních nehod, čtyři požáry, tři likvidace úniků ropných
látek, deset technických zásahů a jeden planý poplach.
Nejtěžším zásahem letošního roku byla nehoda nákladního vozidla s osobním na
komunikaci 1/10 v obci Chlístov. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem
zjištěno, že na místě jsou dvě zraněné osoby, z čehož jedna zaklíněná. Okamžitě
jsme provedli protipožární opatření a zahájili jsme vyprošťovací práce za pomoci
akumulátorových hydraulických nástrojů WeberRescue. Po příjezdu HZS LK
stanice Semily jsme v součinnosti vyprostili zraněnou osobu z vozidla a následně
ji předali do péče ZZS. Dále jsme v součinnosti s HZS zasypali únik provozních
kapalin a zahradili únik chlévské mrvy do vodního toku. Po předání místa události
velitelem zásahu PČR jsme na místě zůstali a odkláněli dopravu ve spolupráci
s MP Železný Brod až do závěrečného úklidu a zprůjezdnění komunikace.
V závěru mi dovolte poděkovat našim členům, kteří tuto dobrovolnickou činnost
vykonávají a také Městu Železný Brod, které investuje nemalé finanční prostředky
z rozpočtu města na provoz jednotky hasičů.
za JSDHO Železný Brod Radim Kovařík, velitel jednotky
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Aktuality a práce projektu v období uzavírky vzdělávacích zařízení

Již delší dobu jsou zavřené všechny školy, školky i vzdělávací zařízení na našem
území. Nekonají se zájmové kroužky a mohlo by se zdát, že nemáme kde pomáhat.
Opak je ale pravdou. Neustále pomáháme pedagogům s formou distanční výuky
i lektorům, kteří vedou své kroužky distanční formou. Zaměřili jsme se v poslední
době také více na fyzické i psychické zdraví všech, kterých se opatření týkají.
Zveme pedagogy na různé webináře, jako například „Vzdělávání distančním
způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči“. Ve spolupráci s Fitgee pořádáme webinář
„Fit Homeoffice: Jak sedět a vlastně se hýbat“ nebo jsme účastníky online webináře
pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ na téma „Úžasné fyzikální pokusy“. Koncem března
také proběhl webinář „Začít spolu“ pro pedagogy MŠ.
Nezapomínáme ale ani na děti. Například kroužek 3D tisku ZŠ Pěnčín úspěšně
pokračuje pod vedením pana Jana Tichého online. Záznamy z kroužku můžete
najít na Fb i na youtube.com. Na našem Fb také najdete pozvánky na záznamy
divadelních představení Divadla Kampa nebo Velikonoční výzvu o nejkrásnější
velikonoční vajíčko z Železného Brodu.
Snažíme se být co nejvíce aktivní alespoň online, když se s vámi v této době
nemůžeme setkávat osobně. Rádi bychom také tímto vyzvali všechny pedagogy,
27

OSTATNÍ
ale i rodiče našich žáčků z ORP Železný Brod, kteří by uvítali jakoukoliv formu
podpory, ať už ve formě distanční výuky nebo jiné pomoci, aby se na nás obrátili
se svými návrhy, které následně projednáme a pokusíme se zařídit další zajímavé
webináře nebo kurzy dle vašeho přání. Na našem webu najdete užitečné odkazy
na psychologickou pomoc pro děti a rodiče, na doučování a doporučení z MŠMT.
Kontaktovat nás můžete na e-mailu: map-zeleznobrodsko@seznam.cz.
Nakonec bychom vás rádi informovali o jednom z velkých projektů, který je
stále v běhu, a tím je výtvarná soutěž pořádaná MAS Achát, z. s., ve spolupráci
s MAP Železnobrodsko II, s názvem Fantazie s MASkou. Do soutěže se mohl zapojit
každý žák nebo žákyně z ORP Železný Brod, jak z MŠ, tak i z těch základních. Úkol
byl jednoduchý – probudit svou fantazii a namalovat strašidlo, zvířátko, bytost
či jinou postavu z vašeho fantasy světa. Registrace obrázků probíhala od 1. 3. do
30. 4. 2021 a my máme velkou radost z toho, kolik dětí se do soutěže zapojilo. Nyní
až do 31. května probíhá online veřejné hlasování, kde i vy můžete vybrat ten
nejkrásnější obrázek a dát mu hlas.
Veškeré informace o soutěži se dočtete opět na našem Fb/MAPZeleznobrodsko,
ale také na www.mas-achat.cz/map2 a hlasovat můžete rovnou ze stránek samotné
soutěže www.fantaziesmaskou.cz.
Jitka Lakatošová, vedoucí projektového týmu / projektový manažer

Vzpomínka na figurkáře Ladislava Ouhrabku
Dne 19. 4. 2021 tomu bylo již 50 let, které uplynuly od úmrtí
Ladislava Ouhrabky z Těpeř, figurkáře a odborného učitele
na střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném
Brodě. Jako absolvent školy v roce 1933 prošel sklářskými
dílnami v Železném Brodě a na základě těchto zkušeností
založil v Těpeřích svoji vlastní sklářskou živnost. Na SUPŠS
v Železném Brodě začal vypomáhat hned po skončení
2. světové války a pak od roku 1946 učil již na plný úvazek jako odborný učitel
vinutých, tažených a foukaných skleněných figurek až do své smrti v roce 1971.
Jeho nadšení a zájem o všechny vynálezy techniky této doby ho přivedly k jeho
životnímu koníčku, a to filmu, kdy ještě v době svého živnostenského podnikání
začal spolupráci s režisérem Karlem Zemanem ve Zlíně. Touto spoluprací se snažil
oživit skleněné figurky ve filmu, a to jejich animací, což se v té době zatím nikomu
nepovedlo (film Inspirace z roku 1948). Jeho aktivity ve filmové tvorbě se týkaly
zejména animace skleněných figurek v krátkém filmu, pohádkách, uměleckých
žánrech, ale i filmech naučných. V neposlední řadě využíval svých kontaktů,
a to i pražských režisérů a producentů k propagaci sklářského umění při vzniku
krátkých filmů. V té době šlo o velmi oblíbené krátkometrážní snímky, jež sloužily
k propagaci SUPŠS a široké sklářské tvorby našeho města vůbec. Jen málokdo ví, že
to byl on, kdo inicioval i vznik filmu „Skleněné městečko“. Jako pamětník natáčení
mohu potvrdit, že díky svým osobním kontaktům s režisérem Kaněrou a celým
28

filmovým štábem, přímo ovlivňoval v průběhu natáčení samotný scénář a děj,
o čem svědčí nemálo důkazů, které můžeme vidět v samotném filmu. Například
chtěl zachovat podobu významných místních lidí pro další generace, tak prosadil
například nenávazně ve třech částech filmu významné legionáře a významné
osobnosti Těpeř jako kronikáře Miloslava Novotného (v jeho typickém klobouku)
a kronikáře Jaromíra Novotného. Toto v politické situaci, v době natáčení filmu
v roce 1958, byl více než „husarský kousek“ provedený tajně díky spolupráci
s filmaři. Z dalších krátkých filmů vedoucích k propagaci sklářských tradic a umění
sklářů a výtvarníků patří film z roku 1955 „Liberecko“, kde železnobrodští skláři
zhotovují skleněné figurky. Dále film z roku 1956 „Sklářská škola“, zde můžeme
vidět výrobu uměleckých figurek. Natočeny byly i snímky z roku 1960 „Umělecké
sklo v železnobrodských sklárnách“ a film z roku 1964 „Figurky inspirované
Shakespearovými dramaty“ – film pro Anglii.
Tím však jeho osobní aktivity nekončily.
Připomeňme si jeho kolekce pro cestu do Afriky
cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, skleněný kočár
se čtyřspřežením, motocyklisty a cyklisty a různé
sportovce a další a další postavičky z různých
oborů lidské činnosti, jako i reakce na aktuální
události té doby přetavené do skleněných figurek. Náročná byla i barevná skleněná
stěna (o rozměrech cca 50 cm × 75 cm z barevných tyčinek spojených na kahanu)
i animace skleněného hudebního orchestru pro krátký film. Nelze opomenout
spolupráci s „Laternou magikou“ a další jeho soukromé aktivity v tomto oboru.
Byl to člověk, který dělal své řemeslo s láskou a ovlivnil tím hodně sklářů v tomto
oboru. Ti kdo jste ho znali a měli ho rádi, tak si na něho vzpomeňte.
Ing. Ladislav Ouhrabka, syn

Sčítání lidu, domů a bytů – prodlouženo až do 11. 5. 2021
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 až do 11. 5. 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.
Potřebujete-li se sčítáním pomoci, rádi vám na TIC Železný Brod, pomůžeme…
(tel. č.: 483 333 999).
Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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Norské miliony míří do Železného Brodu.
Městské muzeum projde velkou modernizací
Do tří let změní Městské muzeum v Železném Brodě svou, možno říci, už trošku
okoukanou tvář. Z „Norských fondů“ sem zamíří 28 milionů korun na projekt
s názvem Spojeno sklem! Muzeum se kvůli práci na rekonstrukci uzavře již tento
rok na podzim a první představení moderních prostor proběhne zřejmě v červnu
roku 2023.
„Vznikne zbrusu nová interaktivní expozice. Vrchní patro muzea bude celé bez
přístupu denního světla a budou nasvíceny jednotlivé exponáty a návštěvníci si tak
budou moci vychutnat krásu a hloubku skleněných předmětů,“ přiblížila odborná
pracovnice a zpracovatelka projektu Lenka Jůnová.
Nově vznikne konferenční místnost, která bude sloužit pro různá jednání,
přednášky a společenské aktivity. Vznikne i nový dětský koutek. Návštěvnický
komfort zvýší i nová sociální zařízení a muzejní shop. Muzeum se tak stane novým
atraktivním cílem pro širokou veřejnost.
Na změny se těší i dlouholetá ředitelka muzea Petra Hejralová. „Samozřejmě na
novou sklářskou expozici a nové moderní zázemí pro návštěvníky. A odstraníme
letité nánosy různých úprav, které v minulosti proběhly, a ještě více vynikne
geniální jednoduchost a krása naší muzejní budovy,“ popsala.
Připravený projekt je mnohem komplexnější, než je jen oprava budovy. „Součástí
je například i výzkum na téma Romové a sklo, propagace turistické hry zaměřené
na místní sklářství, digitalizace sbírky skla a mnoho dalších aktivit“ upřesnila
Jůnová. V rámci projektu proběhne i výstava skleněných obrazů romského
výtvarníka Rudolfa Dzurka.
Roky s Nory
Vše začalo před více než dvěma lety. Tehdy se Lenka Jůnová vydala na první
seminář fondů EHP a Norska k programu Kultura. „Tam jsem se dozvěděla, že
výzva, která bude vypsána, je přesně určená pro muzea našeho typu. Norové
chtějí investovat finanční prostředky do nějakého okrajového regionu, který má
ale obrovský potenciál, je ale buď zapomenutý nebo nevyužívaný. A náš zřizovatel
Město Železný Brod nám umožnil projekt zpracovat a předložit,“ přiblížila Jůnová.
Začala horečnatá snaha vymyslet námět,
aby mohl vznikat smysluplný projekt. Ležel
přímo v muzeu, které schraňuje velké
portfolio skleněných výrobků místních
sklářů. „Na Železnobrodsku má sklářství
velkou tradici, potenciál je v něm pořád
obrovský, ale je nevyužitý. A zároveň
je tu minimálně využívaný potenciál
cestovního ruchu. To vše jsme do projektu
zakomponovali,“ popsala Jůnová. „A měli
jsme velké štěstí na zajímavého norského
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partnera. Ozvala se nám sklářská výtvarnice, a protože skláři jsou jedna velká
rodina, do projektu vtáhla své další tři kolegyně. V září přijedou představit svůj um
na každoroční sklářské sympozium, které je doprovodným programem slavností
skla Skleněné městečko.“ dodala Hejralová.
„Jsem ráda, že projekt ožívá. Těším se na spolupráci s Lenkou Jůnovou a celým
týmem muzea a těšíme se na naši první návštěvu v září v Železném Brodě,“ uvedla
pro Deník jedna z výtvarnic Jeanne-Sophie Aas. „Jsem ráda, že byl náš projekt
v obrovské konkurenci podpořen a věřím, že z výsledku všech zamýšlených aktivit
bude nakonec profitovat celé město,“ uzavřela Petra Hejralová.
autor: Jan Sedlák, Jablonecký deník
zdroj: www.jablonecky.denik.cz

Severočeská vodárenská společnost (SVS) informuje
V Železném Brodě byla v měsíci dubnu zahájena plánovaná investiční akce
roku 2021, a to: stavebně-technologická rekonstrukce čistírny odpadních vod
s výhledovým zatížením pro 5 500 napojených obyvatel.
Mechanicko – biologická čistírna odpadních vod (ČOV) Železný Brod byla
zkolaudována v roce 1972 a v roce 2002 byla ukončena její částečná rekonstrukce.
Jelikož postupně dožívají jednotlivá strojní a technologická zařízení je potřeba
jejich výměna. Stavební práce budou výhledově trvat až do března 2023.
Podrobné informace o stavbě naleznete na www.svs.cz.
Mgr. Jiří Hladík, SVS – úsek komunikace a PR

Neziskové organizace
ZO Český zahrádkářský svaz Železný Brod
Informace pro členy
Upozorňuje své členky a členy, že vzhledem k současné epidemiologické situaci
nemůže být uskutečněna výroční členská schůze. Přesto je nutné podle stanov
zaplatit členské známky do konce května.
Jejich platbu lze učinit dvojím způsobem: majitelé zahrádek v zahrádkových
osadách Zálesí I a Zálesí II u př. Jiřího Hlubučka, u př. Ladislava Hlubučka
a u př. Jaromíra Janaty, v zahrádkové osadě Na Poušti pak u př. Libuše Vachkové.
Ostatní členky a členové mohou platit v přízemí budovy radnice „A“ v Turistickém
informačním centru Železný Brod. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
Mgr. Ivan Mališ, předseda ZO ČZS Železný Brod
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100 let od narození Stanislava Libenského
V tomto roce uplynulo 100 let od narození malíře, sklářského výtvarníka,
středoškolského pedagoga a vysokoškolského profesora Stanislava Libenského,
který byl v letech 1954–1963 ředitelem zdejší sklářské školy. Za Stanislavem
Libenským zůstává nepřehlédnutelná tvůrčí stopa. Avšak nebyl na to sám –
svou uměleckou tvorbu i osobní život spojil s Jaroslavou Brychtovou, se kterou
tvořil výjimečnou dvojici, jež zásadním způsobem ovlivňovala českou i světovou
sklářskou scénu 2. poloviny 20. století.
Stanislav Libenský se narodil 27. března 1921 v Sezemicích u Mnichova Hradiště.
V letech 1937–1938 studoval na Odborné sklářské škole v Novém Boru. Po připojení
pohraničí k Německu začal navštěvovat sklářskou školu v Železném Brodě, kde
setrval až do února 1939. Poté studoval v ateliéru skla a monumentální malby
prof. Jaroslava Holečka na UMPRUM (1939–1944) a později dálkově u prof. Josefa
Kaplického na VŠUP (1949–1950). Učil malbu na sklo na Odborné škole sklářské
v Novém Boru (1945–1954) a po její vynucené změně na technologickou školu
vyhrál konkurz na místo ředitele školy v Železném Brodě. Libenský se zasloužil
o přejmenování průmyslové školy sklářské na školu uměleckoprůmyslovou.
Roku 1955 začala jeho spolupráce s výtvarnicí sklárny Železnobrodské sklo
(ŽBS) Jaroslavou Brychtovou, což je okamžik, který je považován za počátek jeho
zájmu o technologii skla taveného ve formě. Následně již vznikala společná díla
pro architekturu i pro významné výstavy, například EXPO ’58 v Bruselu (oceněno
Grand Prix), EXPO ’67 v Montrealu, nebo EXPO ’70 v Ósace.
Roku 1963 se Libenský stal profesorem sklářského ateliéru na VŠUP, kde působil
až do roku 1986. V 70., a částečně také v 80. letech Libenský realizoval zásadní
díla pro domácí architekturu i nové československé zastupitelské úřady v zahraničí
(Stockholm, Nové Dillí). V roce 1982 výtvarně vyřešil unikátní skleněný obklad
Nové scény ND v Praze. Libenský s Brychtovou realizovali prestižní zakázky pro
domácí i zahraniční architekturu – např. trojici plastik pro vstupní halu sklářského
muzea v Corningu (1978/80), křišťálovou stěnu s holubicí pro Staroměstskou
radnici v Praze (1979/90), Zelené oko pyramidy pro novou budovu muzea
v Corningu (1991/93), vitráž pro Kulturní centrum Kameoka v Kjótu, a další. Vývoj
jejich společné tvorby se nesl od inspirace moderním malířstvím a sochařstvím
přes informelní tendence v 60. letech, křišťálové období 70. let, barevné expresivní
plastiky let osmdesátých, až k závěrečné sérii působivých objektů-Rubášů.
Stanislav Libenský byl nejenom mezinárodní uměleckou, ale také pedagogickou
celebritou. Jeho žáci z VŠUP se uplatnili jako sklářští výtvarníci, malíři, sochaři, šperkaři,
scénografové a pedagogové. Byla mezi nimi celá řada absolventů naší sklářské školy.
Stanislav Libenský zemřel 24. února 2002 v Železném Brodě.
M. Hlubuček
V červnu letošního roku sklářská škola vydává publikaci SKLO–STO–BROD, jejíž
součástí je také medailon věnovaný Stanislavu Libenskému.
Foto: Gabriel Urbánek
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DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ
Zpravodaj
obsahuje důležité informace
pro občany našeho města
například

upozornění Obecního živnostenského úřadu pro dopravce
a podnikatele
městské dotační programy a Fond pro zlepšení úrovně bydlení
výsadba dřevin a recyklace odpadů
fotosoutěž „Brody v Brodě“
činnost neziskových organizací města
Všem občanům doporučujeme
bedlivě přečíst každý zpravodaj

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

