
Železnobrodský zpravodaj
1/22





obsah

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 malby: Alois Metelák, Autoportrét – olej na plátně 1915, 
fotografie archiv IKS Železný Brod
Kontaktní e-mail pro zasílání příspěvků: zpravodaj@zelbrod.cz
Uzávěrka únorového čísla: 10. 1. 2022 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

úvodní slovo ...............................................................................................2
radnICe InForMUje ....................................................................................3
kancelář tajemníka ........................................................................................4
odbor životního prostředí ..............................................................................6
odbor finanční ...............................................................................................7
spolek pro občanské záležitosti města Železný brod .......................................9
Městská policie v Železném brodě ................................................................10
InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod ...............................11
MĚsTskÉ dIvadlo Železný brod ..............................................................12
MĚsTskÁ GalerIe vlaTIMIla radY Železný brod ..................................13
kC kIno Železný brod ...............................................................................14
MĚsTskÉ MUzeUM Železný brod ..............................................................18
MUzeUM a GalerIe deTesk Železný brod ...............................................20
MĚsTskÁ knIHovna Železný brod ..........................................................20
ze ŠkolskýCH zaŘízení .............................................................................21
Mateřská škola slunečná ..............................................................................21
základní škola pelechovská ..........................................................................21
základní škola Školní ...................................................................................23
střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný brod ...........................24
základní umělecká škola Železný brod .........................................................26
svČ Mozaika Železný brod ............................................................................26
akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí .........................................................27
divadelní spolek Tyl Železný brod ................................................................27
spolek zdravotně postižených Železnobrodska .............................................28
skautské středisko údolí Železný brod .........................................................28
rodinné centrum andílek ............................................................................29
Glass Choir ...................................................................................................30
My Gospel .....................................................................................................30
sporT ..........................................................................................................30
klub kanoistiky Železný brod – sportovně turistický areál „paraplíčko“ .......30
T. j. sokol bzí ................................................................................................31
osTaTní .......................................................................................................31
InzerCe .......................................................................................................32

1



úvodní slovo

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, 
stojíme na prahu nového roku, který nese letopočet 2022. Jako každoročně, opět si 
mnoho z nás klade otázku, co nadcházející rok přinese – pro nás jako jednotlivce, 
pro naše rodiny, pro naše město, pro společnost, pro celý svět. Ta otázka je o to 
naléhavější, že poslední dva roky žijeme všichni v jakési nervozitě v důsledku 
různých opatření vůči koronavirové pandemii, která do jisté míry překopala naše 
zaběhlé životní zvyklosti.
 Hlavním naším přáním pro všechny Broďáky je proto hodně zdraví, určitě to 
nejcennější co člověk může mít. Nemáme na mysli jenom záležitosti kolem 
koronaviru, ale také návrat k bývalému normálnímu stavu v nemocnicích a jiných 
zdravotnických zařízeních, aby se znovu bez omezení mohli léčit všichni, kteří to 
potřebují a péče o ně nemusela být odkládána.   
 Přejeme našim obyvatelům, aby v nadcházejícím roce zvládali také všechny 
obtíže, které se objevily v závěru právě uplynulého roku. Máme na mysli především 
zdražování energií a od toho se odvíjející zdražování prakticky všeho, na co si 
vzpomeneme. K tomu všem přejeme hlavně pevné nervy a pochopitelně i nějakou 
tu ušetřenou korunu. S tím se pojí také přání, aby byl nadále pro nás všechny 
dostatek pracovních příležitostí, aby ekonomika státu netrpěla žádnými výpadky.
 Přejeme Železnému Brodu další pěkně opravené budovy a rozhodně málo 
nepříjemných událostí týkajících se staveb. Přejme si, aby do krásy postupně 
rozkvetly rovněž další čtvrti, tak jako se vylouply do nové podoby Trávníky. V roce 
2022 se bude realizovat další etapa regenerace sídliště na Jiráskově nábřeží.
 Přejeme všem sportovním oddílům a spolkům, aby v nadcházejícím roce byla 
jejich činnost plynulá, nepřerušovaná různými opatřeními. Železný Brod jejich 
aktivity potřebuje, bez těchto organizací by život ve městě byl daleko chudší. 
Doufáme, že se podaří zkrášlit venkovní areál sportovního centra vybudováním 
víceúčelového hřiště určeného pro veřejnost.
 Přejeme všem Broďákům, aby tak nějak v pravidelném rytmu probíhaly 
také kulturní akce. Nechceme rušená představení v divadle, nechceme kino  
v minimálním provozu, nechceme omezenou výstavní činnost. Chtěli bychom, aby 
se už konečně po dvou letech mohl konat například oblíbený jarmark. Informační 
a kulturní středisko má připraveno akcí dost.
 Přejeme našemu městu a jeho obyvatelům rovněž hodně štěstí, pospolitosti  
a myšlenek i činů, které Železný Brod v roce 2022 posunou zase o kousek dále.

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

Obálky zpravodaje budou po celý rok doprovázet ukázky z díla arch. Aloise 
Meteláka. Obálka každého vydání našeho měsíčníku bude prezentovat některou  
z jeho kreseb, maleb, návrhů či grafiky. Architekt, sklářský výtvarník, pedagog 
a také první ředitel sklářské školy Alois Metelák náleží mezi nejvýznamnější  
a doposud ne zcela doceněné osobnosti našeho města.
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radnICe InForMUje

Usnesení rady města Železný brod ze 52. zasedání 
konaného dne 29. 11. 2021 
Rada města Železný brod po projednání 
 schvaluje program 52. schůze RM v předloženém znění a bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení ze 51. schůze RM 
 souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 8/2021/RM 
 schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2021 MŠ Koníček Železný Brod 
 souhlasí s přijetím věcného daru – v souladu s mimořádnými opatřeními  
a usneseními vlády ČR – testy na přítomnost viru COVID-19 z pohotovostních zásob 
SSHR ve prospěch MŠMT za účelem provádění preventivního plošného testování 
dětí/žáků pro ZŠ Pelechovská a ZŠ Školní 
 bere na vědomí přerušení provozu MŠ Na Vápence, MŠ Slunečná a MŠ Koníček 
v době vánočních svátků od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 vč. 
 schvaluje odměny ředitelům škol a školského zařízení zřizovaných městem 
Železný Brod
 schvaluje poskytnutí finančního daru 18 300 Kč Českému zelenému kříži, o. p. s., 
IČO 28434722, na projekt „Dětský úsměv“ 
 souhlasí s finančním příspěvkem 2 000 Kč na pokrytí části nákladů revalidační 
mise Globálního geoparku UNESCO Český ráj 
 doporučuje oslovit firmu WebActive, s. r. o., IČO 25428829, na zřízení nového 
webu Skleněného městečka za cenu 37 000 Kč bez DPH + roční maintenance  
a hosting 1 790 Kč bez DPH 
 bere na vědomí uzavření silnice III. třídy (silnice v majetku LB kraje) a souhlasí 
s uzavírkou místní komunikace a vydáním rozhodnutí zvláštního užívání na místní 
komunikaci v majetku města Železný Brod v rozsahu žádosti a její mapové přílohy, 
tj. komunikace mezi obcí Bzí-Chlístov s podmínkou, že navrhovaná RZ odstartuje 
u čp. 409 Železný Brod 
 bere na vědomí zápis Hospodářské komise ze dne 10. 11. 2021 
 bere na vědomí zápisy z Redakční rady č. 7–9, ze dne 20. 9., 12. 10. a 12. 11. 2021 
 schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Zpracování 
lesních hospodářských osnov Železný Brod – Železnobrodsko“ a schvaluje uzavření 
smlouvy s EKOLES-PROJEKT, s. r. o., IČO 61324787 za nabídkovou cenu 1 122 000 Kč 
bez DPH, cena za 1 ha skutečné plochy zpracovaných LHO (tj. za měrnou jednotku 
1 ha) 600 Kč bez DPH 
 souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování sbírek muzejní povahy  
s PhDr. Jitkou Lněničkovou, DIČ CZ6051071103, za cenu 168 000 Kč 
 schvaluje smlouvu o poskytování služeb a odborné pomoci v oboru bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany; dílo bude vykonáváno pro Město 
Železný Brod a to pro 8 objektů (MěÚ Železný Brod – budova radnice A a B,  
vč. divadla, dále sportovní centrum, KC Kino, knihovna, muzeum a DPS vč. Bzí)
 souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci Železný Brod – opravy místních komunikací 
2022 v rámci programu MMR 117D8220A – Podpora obnovy místních komunikací 
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radnICe InForMUje

 schvaluje Dodatek č. 2 ke sml. o dílo 97/42R/2021 s Michal Zonyga, IČO 72940247, 
kterým se mění konečný termín dokončení díla na 28. 2. 2022
 schvaluje zřízení služebnosti a uzavření sml. na pozemky pč. 667, 3292, 2103/1, 
vše v k. ú. Žel. Brod pro SVS, a. s. 
 neschvaluje uzavření předkládané sml. o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4021351/VB/003 s ČEZ Distribuce, a. s.,  
IČO 24729035, zastoupené KOLLERT ELEKTRO, s. r. o., IČO 2479035, na pozemek pč. 
3025 v k. ú. Železný Brod a požaduje její přepracování a schvaluje zřízení věcného 
břemene na pozemku pč. 3025 v k. ú. Železný Brod ve smyslu budoucí oprávněné 
umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčené 
nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost budoucí 
povinné výkon těchto práv strpět, cena věcného břemene je 300 Kč za 1bm + sazba 
DPH, 28 bm × 300 tj. 8 400 Kč + DPH 
 schvaluje uzavření pachtu a pachtovní sml. na část pozemku pč. 664/3, o výměře 
160 m2 v k. ú. Chlístov, ve výši 500 Kč za rok (osvobozeno od DPH)
 schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 15. 10. 2001 na pronájem části 
pozemku pč. 1378/1 v k. ú. Žel. Brod dohodou k 31. 12. 2021 
 schvaluje záměr pronájmu části pozemku pč. 1378/1 v k. ú. Žel. Brod za účelem 
postavení plechové garáže 
 schvaluje pronájem prostoru pro podnikání a uzavření nájemní sml. v Hr. Horka 
81 za účelem provozování prodejny potravin a smíšeného zboží panu Van Hoang 
Nguyen, IČO 28250141 za cenu 1 500 Kč za měsíc (osvobozeno od DPH)
 souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu nábřeží Obránců míru 570, 
Železný Brod 
 schvaluje změnu pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti s UNIQA 
pojišťovna, a. s., IČO 49240480 – aktualizace pojistné smlouvy č. 2737325348 – 
navýšení pojistných částek majetku s navýšením ročního pojistného o 26 891 Kč 
 schvaluje navýšení úvazku pro pracovní pozici sociální pracovník v DPS Železný 
Brod, a to z 0,5 úvazku na 0,625 (tj. o 5 hodin týdně) od 1. 1. 2022 

Zasedání Rady města Železný Brod se v ½ roku 2022 uskuteční v termínech:  
10. 1., 31. 1., 21. 2., 14. 3., 4. 4., 25. 4., 16. 5., 6. 6. a 27. 6. 2022. Na veřejně zasedání 
Zastupitelstva města Železný Brod vždy od 16.30 hodin se můžete přijít podívat do 
zasedací místnosti budovy „B“ MěÚ, a to v termínech: 7. 2., 21. 3., 2. 5. a 13. 6. 2022.  

 kancelář tajemníka 

Tajemník Městského úřadu Železný Brod podle § 7 zákona č. 312/2002 sb.,  
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na pozici úředníka odboru 
sociálních věcí: Referent sociálních věcí a veřejný opatrovník. 

výběrové řízení – sociální pracovník a veřejný opatrovník
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Jako každoročně, Město Železný Brod jakožto zřizovatel, potřebovalo dovybavit 
šest Jednotek dobrovolných hasičů prostředky požární ochrany.
 Některé ochranné prostředky nahradí vybavení, kterému končí životnost nebo 
bylo poškozeno při zásazích. Peníze byly konkrétně využity na nákup zásahových 
vícevrstvých obleků (2 ks), rukavic a obuvi (8 ks), svítilen s držákem (2 ks), přileb 
(4 ks) a obleků jednovrstvých (4 ks), a to do JSDHO Železný Brod, Těpeře, Hrubá 
Horka, Bzí, Horská Kamenice a Jirkov.
 Uvedené prostředky byly hrazeny z Dotačního fondu LB kraje, programu 
podpory č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Výše 
dotace dosáhla 60 % z celkových nákladů projektu, které činily 209 581 Kč, dotace 
tedy byla celkem 125 748,60 Kč.
 Vzhledem k tomu, že naše JSDHO Železný Brod je, mimo jiné, také předurčena 
pro zásahy v souvislosti s následky živelných pohrom způsobených vodou, bylo 
dalším projektem, zakoupení dvou suchých obleků, a to včetně neoprenových 
rukavic a ochranné kukly. Tento vodotěsný oblek, který byl vyvinut společně  
s profesionálními záchranáři, poskytuje komplexní ochranu celého těla před 
vlhkem a chladem i při náročných záchranářských pracích ve vodě. Realizovaný 
nákup obleků byl také podpořen z Dotačního fondu LB kraje z projektu: Pořízení 
věcných prostředků požární ochrany pro zásahy v souvislosti se záplavami  
a povodněmi. V tomto případě výše dotace činila 70 % z celkových nákladů 
projektu, které činily 80 260 Kč, dotace tedy byla 56 182 Kč. 
 Nákupem těchto ochranných prostředků se výrazně zlepší bezpečnost a ochrana 
zasahujících členů dobrovolných jednotek při výjezdu. Díky těmto získaným 
dotacím, za které patří velké díky Libereckému kraji, byla opět výrazně posílena  
i schopnost JSDHO města Železný Brod. 

krizové řízení

Způsob a místo podání přihlášek
Přihlášky mohou být podány osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní 
licence, a to v uzavřených obálkách s označením „Výběrové řízení – sociální 
pracovník MěÚ“. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž lze nabídku vrátit. 
Přihlášku podávanou prostřednictvím držitele poštovní licence zašlete na adresu: 
Město Železný Brod, nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod. Za okamžik předání 
přihlášky je považován okamžik převzetí zásilky adresátem. Osobně lze přihlášku 
podat na podatelně MěÚ (po, st 8–17 hod., út a čt 8–15 hod., pá 8–12 hod.).
 Lhůta pro podání přihlášek: 7. 1. 2022 do 12 hodin. 
 Výběrové řízení se uskuteční 11. 1. 2022 od 9 hodin v zasedací místnosti budovy 
radnice „A“ MěÚ (1. patro).
 Vyhlášení výběrového řízení a další informace poskytne vedoucí odboru 
sociálních věcí Bc. Eva Sasková (tel. 483 333 928, e.saskova@zelbrod.cz).

Mgr. Josef Haas, tajemník
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radnICe InForMUje

 odbor životního prostředí

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

V prosinci se místní dobrovolní hasiči dočkali ještě jedné modernizace. Tentokrát 
se město zaměřilo na jejich bezpečnost při výjezdu, proto naistalovalo nový 
signalizační systém. Při výjezdu ze základny v ul. Štefánikova se tak zastaví provoz 
díky nově instalovaným semaforům.
 Touto cestou bych chtěla moc poděkovat všem členům našich šesti JSDHO, kteří 
mají standardně každý rok více jak stovku výjezdů. Obzvlášť výjezdová JPO-JSDHO 
Železný Brod kategorie JPO III/1, která je předurčena pro zásahy v souvislosti  
s následky dopravních nehod, pro zásahy v souvislosti s úniky nebezpečných 
látek, pro zásahy v souvislosti s větrnými smrštěmi a sněhovými kalamitami, pro 
zásahy v souvislosti s následky živelných pohrom způsobených vodou, pro zásahy  
v souvislosti s úniky ropných produktů na vodním toku a také pro zásahy s leteckou 
hasičskou službou. Tato jednotka, pod perfektním vedením velitele Radima 
Kovaříka, má od roku 2018–2020 na svém kontě 294 výjezdů, v letošním roce už 
se počet výjezdů blíží zase ke 100. Za tyto roky se nikdy nestalo, že by jednotka 
nevyjela k zásahu, a to i navzdory tomu, že se jedná o dobrovolnou, bez nároku na 
honorář, ale současně velmi náročnou činnost. 
 Mé poděkování patří těm členům a členkám jednotek, kteří tak vyjíždějí 
dobrovolně, ze své vlastní vůle, do zbrojnice přijedou svým vlastním vozidlem,  
v noci, za nepříznivých podmínek, většinou v čase, který by mohli trávit se svými 
rodinami, dětmi a přáteli a jedou nezištně pomoci vyprostit někoho z hořícího 
domu, z havarovaného vozidla nebo odklízet následky nějaké havárie. Těch 
činností, které pro naše obyvatele dobrovolní hasiči zaštitují je nespočet a těžko 
bych je tady vyjmenovala všechny. Tito členové mnohdy sami riskují své zdraví  
a život, aby pomohli někomu druhému a většinou de facto někomu cizímu. 
 Do nového roku vám všem přeji pevné zdraví, příjemné chvíle v kruhu svých 
blízkých a aby těch výjezdů bylo co možná nejméně.

Mgr. Ludmila Opočenská, krizové řízení

Připomínáme, že od 1. 12. 2021 mohou fyzické i právnické osoby (vyjma Auto  
a pneu servisů) odevzdat pneumatiky ZDARMA ve sběrném dvoře Města Železný 
Brod. Tuto možnost mohou využít všichni obyvatelé trvale žijící na území ČR.
Provozní doba zpětného odběru je shodná se sběrným dvorem. Tímto bychom 
chtěli požádat občany, aby k odkládání pneumatik využívali právě toto místo 
zpětného odběru. 
Druhy pneumatik:
 sk.1 pneu pro motocykly, tříkolky a čtyřkolky

nové místo na zpětný odběr pneumatik
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 sk. 2 osobní pneu, pneu pro terénní vozidla a lehká užitková vozidla, nákladní  
s vnitřním průměrem menším než 17,5 palců, pneu pro autobusy, přípojná vozidla 
a speciální vozidla s vnitřním a průměrem menším než 17,5 palců
 sk. 3 nákladní pneu s vnitřním průměrem 17,5 palců a větším, pneu pro autobusy, 
přípojná vozidla a speciální vozidla s vnitřním průměrem 17,5 palců a větším
 sk. 4 pneu pro zemědělské a lesnické traktory a stroje
 sk. 5 průmyslové pneu pro nakládací stroje, manipulační techniku a zemní 
stroje, pneu pro jiné pracovní stroje a vojenskou techniku, pneu pro jiné dopravní 
prostředky nebo jiná zařízení než vozidla

Eva Pavlatová, OŽP MěÚ Železný Brod

V roce 2021 bylo za prvních šest měsíců, ve zpětném odběru elektrozařízení, předáno 
firmě Elektrowin, a. s. 24,744 t chlazení, velkých a malých elektrospotřebičů. 
Díky vysoké míře odevzdávání spotřebičů od občanů jsme mohli čerpat odměnu  
z motivačního programu této firmy a pořídit za částku 47 893 Kč bez DPH elektrický 
vysokozdvižný vozík pro sběrný dvůr. Vozík pomůže zaměstnancům manipulovat  
s objemnými elektrospotřebiči.
 Tímto, chceme poděkovat občanům, že tak pilně odevzdávají elektroodpad  
do sběrného dvora.

Ing. Martina Říhová, OŽP MěÚ Železný Brod

odměna z motivačního programu

 odbor finanční

Zastupitelstvo města Železný Brod dne 1. 11. 2021 na svém zasedání schválilo 
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 640 Kč na poplatníka 
za kalendářní rok.
Poplatek platí
1. a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
  b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na 
území obce.
2. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro 
rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
splatnost poplatku
·jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného roku

·ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného 
roku.
Poplatek lze uhradit
·bezhotovostním převodem na číslo účtu 2225-0963249319/0800, pod specifickým 
symbolem přiděleným správcem poplatku,

poplatek za odpady pro rok 2022
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radnICe InForMUje

·hotově nebo běžnou platební kartou v pokladně MěÚ Železný Brod (přízemí 
budovy „A“, č. dveří 105).
symboly pro platbu
·variabilní symbol pro platbu za osoby s trvalým pobytem je 13371
·variabilní symbol pro platbu za vlastníky staveb určených k individuální rekreaci, 
bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 
je 13372
·specifický symbol sdělí správce poplatku na tel. č.: 483 333 955, 
e-mail: poplatek.odpady@zelbrod.cz.
 Osvobození a úlevy najdete podrobně rozepsané v obecně závazné vyhlášce  
č. 2/2021, čl.7.
 objednání nové nebo výměnu poškozené popelnice vyřizuje na odboru životního 
prostředí paní Eva Pavlatová, tel. č.: 483 333 942, e-mail: e.pavlatova@zelbrod.cz.

Iveta Jehličková, FO referent

Městský úřad Železný Brod jako správce místního poplatku ze psů (dle zákona  
č. 565/1990 Sb.) informuje o sazebě poplatku ze psů.
 Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je osoba přihlášená nebo se sídlem 
na území ČR. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové 
povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy 
nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také změny a zánik 
své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). 
 Psa lze přihlásit i odhlásit na MěÚ v Železném Brodě (budova „A“, 2. patro, 
finanční odbor). 
sazba poplatku za kalendářní rok činí:
 1. pro držitele s místem přihlášení nebo sídlem v bytovém domě se třemi  
a více byty v části města Železný brod:
a) za jednoho psa 1 000 Kč 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1 500 Kč
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, poživatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, 
anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele jako v bodě c) 300 Kč
 2) pro držitele s místem přihlášení nebo sídlem na místě neuvedeném v odst. 
1 v části města Železný brod:
a) za jednoho psa 120 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč
 3) pro držitele s místem přihlášení nebo sídlem v částech města bzí, horská 
Kamenice, hrubá horka, Chlístov, Jirkov, Malá horka, Pelechov, splzov, 
střevelná, Těpeře a Veselí:

Informace pro majitele psů
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 spolek pro občanské záležitosti města Železný brod

V listopadu 2021 se rodiče s dětmi dostavili k slavnostnímu vítání dětí do života  
a k podepsání se do pamětní knihy zdejšího městského úřadu. Tímto vítáme mezi 
námi naše nové občánky a přejeme jim hodně zdraví a štěstí v životě. Rodičům 
přejeme hodně sil, aby své ratolesti vychovali ve slušné a zodpovědné občany 
našeho města.

a) za jednoho psa 50 Kč 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100 Kč 

Poplatek je možné zaplatit v hotovosti nebo běžnou platební kartou na pokladně 
MěÚ v Železném Brodě nebo bezhotovostně na účet číslo 19-0963249319/0800, 
variabilní a specifický symbol je pro každého poplatníka jiný a lze ho zjistit na 
finančním odboru na tel. č.: 483 333 947.
 Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří 
mu správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky 
nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
 Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, 
která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona 
upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, 
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující 
útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis.
splatnost poplatku:
 a) nečiní-li více než 400 Kč ročně, nejpozději do 31. března příslušného 
kalendářního roku
 b) činí-li 401 Kč a více ročně, je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději  
v termínech do 31. března a 30. září příslušného kalendářního roku
 c) poplatek lze zaplatit i jednorázově do 31. března příslušného kalendářního 
roku

Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními 
předpisy.
 Zároveň informujeme držitele psů, že sáčky na psí exkrementy si mohou 
vyzvednout na pokladně MěÚ v Železném brodě (přízemí radnice „a“).

Petra Hermanová, referent FO

manželé Hamerkovi se synem Jakubem
manželé Hráčkovi se synem Lucianem
manželé Kopečtí se synem Matyášem

manželé Královi se synem Jakubem
manželé Huškovi se synem Eduardem

přivítáni byli
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radnICe InForMUje

manželé Maříkovi s dcerou Nelou
manželé Kotlárovi s dcerou Emmou
manželé Linkovi s dcerou Viktorií
manželé Votočkovi s dcerou Zorou
manželé Schovánkovi s dcerou Karin
manželé Mytrovcij 
s dcerou Nikoletou Mariou
manželé Makulovi s dcerou Adélou
manželé Koškovi s dcerou Zuzanou
manželé Kverek s dcerou Maliou 
a synem Matyášem

p. Burian a p. Zahradníková 
se synem Matoušem
p. Kmínek a p. Gaislerová 
se synem Martinem
p. Hadrava a p. Šilhánová 
se synem Lukášem
p. Dendys a p. Nosková 
se synem Darkem
p. Lufinka a p. Boučková 
se synem Dominikem
p. Aubrecht a p. Kočová 
se synem Oliverem
p. Hozda a p. Richtrová 
se synem Kevinem

p. Novotný a p. Lintimerová 
se synem Bonifácem
p. Vaníček a p. Bartůňková 
se synem Matyášem

p. Kousal a p. Ademiová 
s dcerou Eliškou
p. Sychrovský a p. Repavská 
s dcerou Patricií
p. Kratochvíl a p. Brodská s dcerou Elou
p. Paldus a p. Buriánková 
s dcerou Stellou
p. Jína a p. Motlíková s dcerou Jasmínou
p. Pláček a p. Telúchová s dcerou Marií
p. Hladík a p. Pašková s dcerou Rozálií
p. Vajdák a p. Hlaváčková 
s dcerou Laurou
p. Stuchlík a p. Janusová s dcerou Aurelií

p. Farbárová s dcerou Kateřinou
p. Krykorková s dcerou Rozálií

p. Fotrová se synem Tobiasem
p. Pospíchal se synem Leem

Letošní rok byl pro naši městskou policii, tak jako pro celou společnost, jemně 
řečeno poněkud zvláštní. Na začátku roku se MP podílela na vládních opatřeních 
v souvislosti s nouzovým stavem. V tomto období díky omezené možnosti volného 
pohybu občanů došlo i ke snížení trestně-právních událostí zaznamenaných MP. 
Naopak došlo ke zvýšení počtu výjezdů k osobám potřebujícím lékařskou pomoc. 
Takových výjezdů bylo v tomto období nejvíce za poslední roky. Strážníci museli 
několikrát otevírat byt nebo dům, aby se ke zraněné nebo nemocné osobě dostali. 
Pro vytíženost záchranných složek byla MP mnohokrát požádána dispečinkem 
ZZS LK o výjezd a poskytnutí první pomoci, protože dojezdové časy zdravotníků se 
prodloužily. Více než jindy byli strážníci požádáni o transport pacienta do sanitky. 
 Díky pravé zimě, která se dostavila po letech, došlo v prvním čtvrtletí roku  
k nárůstu dopravních nehod, u kterých strážníci zasahovali. 
 Po rozvolnění opatření přišlo léto, a to lze bez nadsázky nazvat jako nejdivočejší 
za posledních dvacet let. Během prázdnin provedli strážníci 79 ostrých výjezdů, 

 Městská policie v Železném brodě 
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Turistické informační centrum (náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod,  
tel. č.: 483 333 999, 778 527 000)
 Od 3. ledna je otevřeno dle běžné otevírací doby, tedy po–pá: 8–12  
a 12.30–16 hodin, so 9–16 hodin. 

což je na městečko jako Žel. Brod opravdu hodně. Jako výjezd je hodnocen ten 
zásah strážníků, kdy je ohrožen život a zdraví, hrozí velká škoda na majetku nebo 
dochází závažným způsobem k narušení veřejného pořádku. 
 Po konci léta ještě přišlo Skleněné městečko, které díky nutnosti nasadit větší 
počet strážníků do služby dalo MP také zabrat. Poté se situace vrátila do běžných 
kolejí a vydrželo to tak celý podzim. 
 Rok začínala MP v podstavu jednoho strážníka. Stav se podařilo doplnit a po 
absolvování výcviku se v červnu zapojil nový kolega do výkonu služby. Během 
roku se jeden strážník nakazil ve službě Covidem a druhý utrpěl úraz při zákroku  
v hromadné rvačce. Takže MP se po celý rok potýkala s podstavem.  
 V roce 2021 (k 12. 12.) MP zaznamenala 5 794 událostí, z toho bylo 795 oznámení, 
z nichž 226 si vyžádalo další šetření a u 307 musel být proveden okamžitý 
výjezd, k nimž provedla MP 1 935 právních úkonů, 337 z nich byly přestupky,  
86 případů bylo řešeno ve spolupráci s PČR. V souvislosti se svou činností 
zkontrolovali strážníci 951 osob. Strážníci zasahovali u 43 dopravních nehod. 
Ve zbytku případů se jednalo o žádosti o pomoc nebo o případy, které nemají 
trestněprávní charakter. 
 Hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů v roce 2022 vám za celou Městskou 
policii Železný Brod přeje 

sstr. Pavel Hriník, velitel MP

Nepřetržitá pomoc Městské policie Železný brod je poskytována na mob.  
602 646 188.

InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 

MeT opera a baleT – přímé přenosy
Zajišťujeme prodej vstupenek na MET operu a balet do kina Jitřenka v Semilech. 
opera od 18.45 hodin: 1. 1. J. Masenet: Popelka, 29. 1. G. Verdi: Rigoletto, 12. 3.  
R. Strauss: Ariadna na Naxu. Cena 350 Kč vč. dopravy zpět po skončení opery.  
balet od 16 hodin: 23. 1. Drahokamy, 6. 3. Labutí jezero, 1. 5. Faraonova dcera. 
Cena 300 Kč vč. dopravy zpět po skončení baletu.  

Zveme na tyto akce
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InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 

MĚsTský sklÁŘský ples

HrÁTkY s paMĚTí

FoTosoUTĚŽ brodY v brodĚ 

CesTovaTelskÉ pŘednÁŠkY

V sobotu 15. ledna od 20 hodin si v sokolovně v Železném Brodě zatančíte s hudební 
skupinou Sky Way z Jablonce nad Nisou. Zajištěn je doprovodný taneční program 
a tombola, do které ceny věnovali podnikatelé a živnostníci ze Železnobrodska. 
Prodej vstupenek 85 Kč/osoba a 135 Kč/pár v den konání akce přímo na plese, 
rezervace stolů v TIC Železný Brod.

Sociálně-aktivizační služba pro seniory aneb trénink paměti s lektorem Zdeňkem 
Chourou, pracovníkem v sociálních službách a členem České alzheimerovské 
společnosti se v DPS Železný Brod (ul. Obránců míru) v roce 2022 uskuteční 11. 1., 
15. 2., 15. 3., 12. 4., 10. 5., 14. 6., 12. 7., 16. 8., 13. 9., 11. 10., 15. 11., 6. 12. 2022 vždy 
od 10 hodin. Dobrou náladu a tužku s sebou. 

Na www.fotobrody.cz jsou zveřejněny výsledky 9. ročníku fotosoutěže Brody 
v Brodě. Z 574 fotografií od 71 autorů bylo těžké vybrat vítěze. Za Železný Brod se 
umístila fotografie „Čekání na Godota“ od Yanga Caiho. O termínu putovní výstavy 
budete včas informováni.

S ohledem na situaci COVID-19 vstupenky v TIC Železný Brod pouze rezervujeme. 
Týden před akcí posíláme SMS s aktuální informací o konání či zrušení představení. 
Vstupenky se prodávají v den konání akce na pokladně divadla od 18.30 hodin. 
Prosíme, mějte připravenou hotovost odpovídající výši vstupenek! 
Upozorňujeme diváky, že na vlastní zodpovědnost musí zajistit na požádání 
předložení bezinfekčnosti dle aktuálních vládních nařízení týkajících se 
onemocnění COVID-19. Děkujeme za pochopení. 

17. 1. vás cestovatelka Pavla bičíková provede po barmě – zemi úsměvů a zlatých 
pagod, kde v této donedávna pro cizince uzavřené zemi najdete tisíce pagod, 
buddhistických chrámů a... více na str. 16.

 31. 1. vás cestovatelka Radka Tkáčiková vezme na 
výlet do Namibie – barevná pouštní krajina s největšími 
dunami, národní parky a... více na str. 18.
 Konají se v KC Kino Železný Brod vždy od 18 hodin. 
Vstupné: 50 Kč 

MĚsTskÉ dIvadlo Železný brod
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v jarní sezóně uvidíte
21. 1. od 19 hodin J. Girault, J. Vilfrid: svatba bez obřadu (Drama Production, s. r. o.)  
– vstupenky pouze na www.ticket365.cz
 28.–30. 1. Železnobrodské divadelní hry – DS Tyl Železný Brod, více na str.: 28
 1. 2. od 19 hodin Kafe u osmanyho – originální talkshow populárního módního 
návrháře kubánského původu Osmany Laffity (Mamut Agency) 
 23. 2. od 19 hodin G. Koren: Neperte se, prosím vás! (Divadlo Palce Praha) – Tři 
sourozenci se sešli v advokátní kanceláři, aby si vyslechli otcovu poslední vůli. 
Hvězda dětských show o bezpečnosti silničního provozu, ztahaná pracující matka 
samoživitelka a poněkud přestárlý, věčně zadlužený, leč stále vysmátý hipík. 
Jejich setkání ale není výrazem sourozenecké harmonie. Proto asi nepřekvapí, 
že důrazným přáním zesnulého v poslední vůli je, aby se jeho děti měly rády  
a nepraly se mezi sebou. Co ale překvapivé je, že největší díl dědictví má získat 
jakási tajemná Nina Yablonsky. Kdo to je? A proč k ní byl otec tak štědrý na úkor 
svých dětí? Podaří se ji vypátrat a přesvědčit, aby se své části dědictví vzdala?  
A není to celé jen velký podvod otcova advokáta? Hrají: Martina Hudečková/Zuzana 
Slavíková, Zuzana Kajnarová, Miroslav Etzler, Ladislav Hampl, Jaroslav Vlach/Jan 
Szymik/Miloš Kopečný a Kateřina Holánová. Vstupné: 330 Kč.
 21. 3. od 19 hodin show haliny Pawlowské (Drama Production, s. r. o.)  
– vstupenky pouze na www.ticket365.cz

výsTava salon vIII
termín: 15. 1.–27. 2. 2022, vernisáž 14. 1. od 17 hodin

Osmé pokračování úspěšného výstavního formátu SALON. K výstavě byli pozváni 
všichni kreativní jedinci, kteří si věří a jsou ochotni vystavit obraz, grafiku, kresbu, 
fotografii, plastiku či jiný umělecký artefakt.
 Pro předem přihlášené připomínáme, že díla budou na TIC Železný Brod 
přijímána v termínu: 3.–8. 1. 2022. Díla, která jsou určená pro zavěšení, musí 
být opatřena na zadní straně háčkem nebo okem. Bez této úpravy nebo po výše 
stanoveném termínu nebudou díla do výstavy přijímána. 
 Novinkou letošní vernisáže bude dražba nevyzvednutých děl z předešlých 
ročníků. Vybraná hotovost bude použita na dovybavení galerie.

V lednu otevřena od pondělí do soboty vždy v čase 9–16 hodin. Otevírací doba je 
shodná s otevírací dobou TIC Železný Brod.

MĚsTskÉ dIvadlo Železný brod

MĚsTskÁ GalerIe vlasTIMIla radY Železný brod
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v lednu přijďte do kina na

Vážené čtenářky a čtenáři,
rok 2021 je minulostí a já doufám, že jste do toho nového vstoupili pravou nohou. 
 Pevně věřím, že se v něm opět budeme mít na co těšit i ve světě filmu. Loni nás 
po lockdownovém období doslova zasypal svými novinkami svět Marvelu, dočkali 
jsme se konečně jubilejního Jamese Bonda i velkolepé Duny. Rád bych poukázal 
na skvělou návštěvnost hlavně českých titulů, jako byl Zátopek nebo dokument 
Karel. Děkujeme, že jste i v neblahém loňsku našli v rámci možností prostor a čas 
pro návštěvy kina a doufám, že tomu i tak zůstane, protože filmové novinky budou 
přicházet dál. 
 Nyní mi dovolte vás alespoň na jednu, kterou si nemohu odpustit, navnadit  
a pozvat. Velice očekávanou a dlouho odsouvanou událostí nejen pro skalní 
fanoušky či celé rodiny bude regulérní třetí pokračování o partě ochránců před 
zlými duchy, kterou má svět rád již skoro čtyři dekády, Krotitelé duchů: Odkaz. 
Přímého navázání po více jak třiceti letech se ujal syn režiséra Ivana Reitmana 
narozeného v Československu, Jason Reitman. Setkáme se s novou generací 
hrdinů, v pozadí ale nesmí chybět ani staří známí! A tak si nejen na Krotitele duchů 
rezervujte místa na info@kinobrod.cz a přijďte si užít filmové novinky i v novém 
roce! Těšíme se na vás!

Jan Jelínek, vedoucí KC Kina ŽB

kC kIno Železný brod

benedeTTa 

TŘI pŘÁní pro popelkU

Francie 2021 · pátek 7. 1., 19.30 hodin · erotické drama/historický · premiérové 
kino · 131 min. · nepřístupný do 15 let · v původním znění s českými titulky 
100 Kč
Schopnost konat zázraky zajistí Benedettě výsadní postavení v toskánském klášteře. 
Co se ale stane, když její slabost pro mladou Bartolomeu přeroste v nespoutanou 
vášeň, zjistíte z filmu natočeného dle skutečného příběhu.
 hrají: Virginie Efira, Charlotte Rampling ad., režie: Paul Verhoeven

Norsko 2021 · sobota 8. 1., 15 hodin · pohádka · rodinné kino · 87 min. · český 
dabing · 120 Kč
Severská pocta české filmové klasice. Příběh odvahy, 
lásky, dobrého srdce a magie v moderní velkolepé 
verzi.
 hrají: Astrid S, Cengiz Al, Ellen Dorrit Petersen ad., 
režie: Cecilie A. Mosli
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kInGsMan: první MIse 

MaCHr na 30 dnŮ

vŘískoT

velký Červený pes ClIFFord

kroTITelÉ dUCHŮ: odkaz

Usa 2020 · sobota 8. 1., 19.30 hodin · akční/dobrodružný/komedie · premiérové 
kino · 131 min. · nevhodný do 12 let · v původním znění s českými titulky · 130 Kč
Zatímco se nejhorší tyrani a geniální zločinci připravují rozpoutat válku, snaží se 
jeden muž vyhrát závod s časem a zastavit je. 
 hrají: Ralph Fiennes, Gemma Arterton ad., režie: Matthew Vaughn

Francie 2020 · úterý 11. 1., 19.30 hodin · komedie · premiérové kino · 87 min. 
nepřístupný do 15 let · český dabing · 120 Kč
Nemotorný policajt Rayane se dozví mylnou diagnózu od ošetřujícího lékaře  
a začne si užívat naplno. Seznam toho, co by chtěl zažít, než zemře, jej přivede do 
víru bláznivých zážitků.
 hrají: Tarek Boudali, José Garcia ad., režie: Tarek Boudali

Usa 2022 · pátek 14. 12., 19.30 hodin · horor/thriller · premiérové kino 
115 min. · nepřístupný do 15 let · v původním znění s českými titulky · 130 Kč
25 let po vraždách v městečku Woodsboro se objevuje nový vrah, který si nasadil 
na obličej kultovní bílou masku a zaměřil se na mládež. 
 hrají: Neve Campbell, David Arquette ad., režie: Matt Bettinelli-Olpin

Usa 2021 · sobota 15. 1., 15 hodin · komedie · rodinné kino · 96 min. 
český dabing · 120 Kč
Emily si pořídí štěně, ze kterého se přes noc stane obrovský hafan. V bytě je takový 
pes nepraktický, jenže Emily ho zbožňuje.
 hrají: Darby Camp, Jack Whitehall ad., režie: Walt Becker

Usa 2021 · sobota 15. 1., 19.30 hodin · komedie/sci-fi · premiérové kino  
124 min. · český dabing · 130 Kč
Svobodná matka se přestěhuje se svými dětmi na maloměsto a společně objeví 
spojení s původními krotiteli duchů a tajemný odkaz, který po sobě zanechal jejich 
dědeček.
 hrají: Finn Wolfhard, Carrie Coon, Sigourney Weaver ad., režie: Jason Reitman
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kC kIno Železný brod

barMa – zeMĚ úsMĚvŮ a zlaTýCH paGod

je sUIs karl

draČí prInCezna

spenCer

srdCe na dlanI

pondělí 17. 1., 18 hodin · cestovatelská přednáška · 50 Kč
V této donedávna pro cizince uzavřené zemi najdete tisíce pagod, buddhistických 
chrámů a zlatých soch Buddhy, jezera, vodopády, krápníkové jeskyně, rýžová pole, 
neprostupnou džungli a stále se usmívající bezstarostné obyvatele.
 přednáší: Pavla Bičíková

Německo, ČR 2021 · úterý 18. 1., 19.30 hodin · thriller/drama · dobré kino  
126 min. · nevhodný do 15 let · v původním znění s českými titulky · 120 Kč
Pravicová teroristická buňka vedená Karlem provede v Berlíně teroristický útok ve 
stylu islamistických atentátů. Všechno perfektně běží, dokud se Karl nedozví, že 
existuje osoba, která útok přežila.
 hrají: Luna Wedler, Jannis Niewöhner ad., režie: Christian Schwochow

Norsko, ČR 2020 · sobota 22. 1., 15 hodin · rodinný/pohádka · dětské kino 
85 min. · 120 Kč
Jsou Vánoce a ve městě se objeví malý dráček, který zabloudil z bájné dračí země. 
Se Sárou a Mortimerem převrátí svátky klidu a míru vzhůru nohama. 
 hrají: Isha Z. Khan, Anders B. Christiansen ad., režie: Katarina Launing

Usa, Vb, Německo, Chile 2021 · sobota 22. 1., 19.30 hodin · drama · premiérové 
kino · 111 min. · nepřístupný do 15 let · v původním znění s českými titulky  
130 Kč
O manželství princezny Diany a prince Charlese se množí drby o aférách a rozvodu, 
během vánočních slavností v královnině sídle Sandringham je, ale přikázán mír. 
Naplánováno je společné stolování, střelba a lov. Diana tuto hru zná. Letos však 
budou věci úplně jiné. Film divákům představuje to, co se mohlo stát během těch 
několika osudných dnů.
 hrají: Kristen Stewart, Sean Harris ad., režie: Pablo Larraín

ČR 2022 · pátek 21. 1., 19.30 hodin · komedie · premiérové kino · 91 min. · 140 Kč
Láska se na věk ani na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme 
nás potkat kdykoliv a kdekoliv.
 hrají: Vladimír a Boleslav Polívkovi, Eliška Balzerová ad., režie: Martin Horský
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kUrz ManŽelskÉ ToUHY

svĚTÁCI

CesTa doMŮ

MŮj soUsed ToToro

MorbIUs

ČR 2021 · úterý 25. 1., 10.30 hodin · komedie · seniorské kino · 90 min. 
nevhodný do 12 let · 60 Kč
Film pro dvojice se smyslem pro humor, které po sobě chtějí toužit, než se láskou 
udusit nebo rovnou uškrtit. V příběhu není protagonistou tygr na útěku, ale žena 
se sebeúctou.
 hrají: Vojta Kotek, Lenka Vlasáková, Jiří Bartoška ad., režie: Radek Bajgar

ČsR 1969 · úterý 25. 1., 19.30 hodin · komedie · dobré kino · 99 min. · 70 Kč
Tři ženatí venkovští fasádníci dočasně pracují v Praze na obnově domů. Po práci se 
chtějí bavit a řádně si užít toho, co nabízí jen velkoměsto.
 hrají: Jiří Sovák, Vlastimil Brodský, Jan Libíček ad., režie: Zdeněk Podskalský

ČR 2021 · pátek 28. 1., 19.30 hodin · komedie · premiérové kino · 92 min. 
nevhodný do 12 let · 100 Kč
Snímek navazuje na filmy Cesta z města a Cesta do lesa, vytvoří z nich uzavřenou 
trilogii a završí osudy stěžejních postav – starého zemědělce Papoše i jeho syna Ludvy.
 hrají: Tomáš Vorel ml., Eva Holubová, Boleslav Polívka, ad., režie: Tomáš Vorel st. 

Japonsko 1988 · sobota 29. 1., 15 hodin · animovaný/rodinný/dobrodružný 
dětské kino · 86 min · 100 Kč
Sestry Sacuki a Mei se s tatínkem stěhují na venkov do strašidelného domu. Dívky 
se spřátelí s roztomilými lesními duchy v čele s obrovským chlupáčem Totorem  
a prožijí s nimi největší dobrodružství svého života.
 režie: Hajao Mijazaki

Usa 2022 · sobota 29. 1., 19.30 hodin · akční/sci-fi · premiérové kino · nevhodný 
do 12 let · český dabing · 130 Kč
Nejpodmanivější a nerozporuplnější hrdina filmového světa značky Marvel 
se mění v charismatického antihrdinu Michaela Morbiuse, který trpí vzácnou  
a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem zachránit druhé, kterým hrozí stejný 
osud, se Michael rozhodne k riskantnímu činu. Ten přinese lék, který je však dost 
možná nebezpečnější než sama smrtelná choroba.
 hrají: Jared Leto, Adria Arjona, Matt Smith ad., režie: Daniel Espinosa
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kC kIno Železný brod

naMIbIe
pondělí 31. 1., 18 hodin · cestovatelská přednáška · 50 Kč
Barevná pouštní krajina s největšími dunami, národní parky s množstvím zvěře, 
druhý největší kaňon světa Fish river, nejstarší květiny a Atlantský oceán s kolonií 
lachtanů a tučňáků. Vše umocněno etnickou pestrostí – původní etnika Himbů  
a Hererů a jejich zvláštnosti. přednáší: Radka Tkáčiková

MĚsTskÉ MUzeUM Železný brod

Návštěvní doba pro obě expozice v lednu (sklářská – Novinky ve sbírce skla, Letní 
sklářská dílna 2021 a národopisná – Železnobrodský Edward Kelley – Jiří Plachý): 
sobota–neděle, 9–12 a 13–16 hodin.  

spojeno sklem! v roce 2021
Konec starého roku a začátek nového navádí k bilancování. Máme za sebou tři 
čtvrtě roku realizace projektu „Spojeno sklem!“ financovaného z Fondů EHP  
a Norska. A jak jsme si zatím vedli?
 Projekt se rozběhl 1. dubna 2021 a ihned jsme začali pracovat na všech aktivitách 
projektu. Ve spolupráci s IKS Železný Brod jsme připravili k vydání brožurku 
rodinné hry „Putování po stopách skřítka Střípka“, která je ve zcela nové grafické 
podobě. Pořídili jsme i pěkné odměny pro soutěžící – figurky skřítka Střípka  
a skleněnky v barvách české a norské trikolóry. V plánu projektu byla i účast dvou 
norských sklářských výtvarnic na uměleckém sympoziu „Letní sklářská dílna“, 
která se uskutečnila na začátku září v dílnách sklářské školy a ve firmě Detesk. 
Kvůli koronaviru ale nakonec dorazila pouze jedna z výtvarnic – Jeanne-Sophie 
Aas, která kromě účasti na symposiu představila svou tvorbu na veřejné přednášce 
a navštívila několik místních sklářských firem a Sklářskou pouť na Kristiánově. 
Byl to pro všechny zúčastněné plodný týden a bezpochyby jsme navázali aktivní 
spolupráci s norským sklářským výtvarným světem. 
 Již na jaře jsme se pustili do výzkumu Romové a sklo. Zajímalo nás, jakou roli 
hráli Romové v procesu železnobrodské sklářské výroby. Provedli jsme rozhovory 
s místními Romy a informace jsme zpracovali do dokumentu Romové a sklo, 
který bude zveřejněn na stránkách www.muzeumzb.cz v záložce Spojeno sklem! 
Další aktivitou byl sklářský workshop primárně navštívený romskými dětmi, 
který proběhl ve spolupráci se sklářskou školou na sklonku října. Jsme rádi, že 
projekt nabídl hezké inspirativní odpoledne romským dětem, které po skončení 
workshopu projevily zájem ucházet se o studium právě na sklářské škole. 
 V posledních měsících roku jsme ještě postoupili v realizování dalších 
důležitých částí projektu. Vytvoření nového loga muzea a na něj navazující nové 
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MĚsTskÉ MUzeUM Železný brod

vizuální identity organizace a vybrání odbornice, která odborně zpracuje muzejní 
sbírku historického skla. Netrpělivě očekávaný začátek stavebních prací, které 
měly vypuknout na podzim, jsme kvůli komplikacím se zhotovením prováděcí 
dokumentace posunuli na jaro 2022. Máte tedy ještě jednu z posledních možností 
navštívit stávající expozici před uzavřením muzea. Budeme rádi za vaši návštěvu!

Petra Hejralová, ředitelka muzea

Představování významných někdy i téměř zapomenutých osobností našeho města 
bude pokračovat i v letošním zpravodaji.
 V lednu si připomeneme život Jindřicha harapáta 
mladšího (*26. 11. 1895 Litomyšl, †28. 3. 1979 Praha).
 Rodina Harapátova se v roce 1900 přestěhovala do Železného 
Brodu. Otec, JUDr. Jindřich Harapát (1860–1919), byl oblíbený 
advokát a člen mnoha spolků a organizací. Podle kronikáře 
Františka Sochora hovořil na balkóně železnobrodské radnice 
při příležitosti prohlášení československého samostatného 
státu dne 29. října 1918.
 Mladý Jindřich (též Jindra) maturoval na gymnáziu  
v Mladé Boleslavi v roce 1915. Během studií se věnoval hudbě a soukromě studoval  
u skladatele a pedagoga Josefa Cyrila Sychry. Již v sextě sestavil studentský orchestr 
a v prvních drobných pokusech složil tehdy svoji prvotinu – pochod „Studenti na 
barikádách“.
 Jeho studia na Právnické fakultě v Praze přerušila válka (po válce ve studiích 
pokračoval v Praze a v Bratislavě, ale na plné právnické vzdělaní nedosáhl). 
Jindřich Harapát byl odveden a stal se kapelníkem hudby u 11. střeleckého pluku  
v Šoproni. V roce 1918 padl do zajetí na italské frontě a stal se kapelníkem vojenské 
hudby 39. domobraneckého praporu v italském Avezzanu.
 Po návratu do vlasti působil jako učitel hudby a věnoval se dirigování v Železném 
Brodě. V rodinném domě ve Wilsonově (dnešní Vaněčkově) ulici si otevřel malé 
knihkupectví a prodej not. Ve 30. letech vstoupil do městských služeb, kde působil 
do roku 1945 jako tajemník. V té době založil v Železném Brodě dechovou hudbu 
Broďanka, která hraje dodnes. Po druhé světové válce, v letech 1945–1951, se stal 
vedoucím úředníkem Místního národního výboru v Lokti a později vykonával stejnou 
funkci u Krajského národního výboru v Karlových Varech. V letech 1954–1959 pak byl 
vedoucím hudebního oddělení Dilia (Divadelní a literární jednatelství) v Praze.
 Jindřich Harapát složil několik operet. Mezi nejvýznamnější patří operetní hudba 
k Šamberkovu „Jedenáctému přikázání“, jež mělo svoji premiéru v Železném 
Brodě a bylo uvedeno v Praze ve Vinohradské zpěvohře. Po úspěchu se uvedl další 
výpravnou operetou „Bouřliváci táhnou“, k níž napsal libreto František Hlavatý. 
Provedena byla ve Vinohradské zpěvohře, v pražské Uranii a na dalších scénách. 
Psal hudbu k pohádkovým hrám pro děti („Za pokladem“, „Sirotek“, „Princezna 
koloběžka...atd.), které byly přijaty nejen publikem, ale i kritikou.

19



MĚsTskÉ MUzeUM Železný brod

V galerii Detesk je až do 16. ledna k vidění retrospektivní výstava pastelů, akvarelů 
a digitální kresby výtvarnice Dagmar Loumové s názvem „Kouzlo naší krajiny“. 
Autorka je absolventkou železnobrodské sklářské školy, kde vystudovala obor 
bižuterie. Hodnota jejího malířského díla nespočívá jenom v rovině umělecké. 
Často plní úlohu cenného dokumentu, patrné je to v mapování především lidové 
architektury naší kouzelné krajiny. 

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

Přejeme všem čtenářům i nečtenářům šťastný a úspěšný nový rok, hlavně pevné 
zdraví a dobrou mysl. K ní může přispět i kvalitní četba a kulturní program  
a sebevzdělávání. To vše bychom vám rádi nabídli.
 Přijímáme přihlášky na další semestr Virtuální univerzity 3. věku na kurz České 
dějiny a jejich souvislosti. Předtočené přednášky budeme promítat v sále knihovny 
vždy v úterý od 9 hodin (šest přednášek a následných testů vždy ve 14 denních 
intervalech od února do dubna 2022). Cena kurzu je 300 Kč.
 Nabízíme také hravé trénování paměti s certifikovanou trenérkou Jiřinou 
Ziklovou, lekce jsou jednou za měsíc vždy ve středu od 14 hodin, první lekce se 
bude konat 12. ledna.

 Zkomponoval hudbu ke cvičení vojáků na VII. všesokolském sletu (1920).  
Z řady pochodů jež složil, jsou nejznámější „Pochod župy Krkonošské“, „Letem 
sokolím“ nebo „Vojenské vzpomínky“. Na Železný Brod pamatoval „Písničkou 
o Brodě“ a „Brodečku Železný“. Na počest Pojizerské krajinské a průmyslové 
výstavy v Železném Brodě (1930) složil hudbu k písni na text Miloše Hudského 
„Železnobrodská výstava“.
 Nejznámější skladbou Jindřicha Harapáta je pochodová píseň „Travička zelená“ 
(1937), kterou si během II. světové války oblíbili vojáci na Středním východě  
a zároveň byla pochodem československé vojenské jednotky v SSSR. Při 
osvobozování v květnu 1945 jí byla vítána čs. obrněná brigáda v Plzni a pravidelně 
je zpívána u hrobu generála Karla Klapálka na Olšanech.
 Jindřich Harapát ml. zemřel 28. března 1979 v Praze a je pohřben na Olšanském 
hřbitově.

David Řeřicha, pracovník muzea

MUzeUM a GalerIe deTesk Železný brod

MĚsTskÁ knIHovna Železný brod 

otevřeno: denně 9–17 hodin
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V měsíci prosinci naši školku navštívil Mikuláš s andělem a čerticí Elvírou. 
Děkujeme mamince, majitelce firmy Čokoládové pokušení, za spoustu dobrot pro 
děti a panu Zdeňkovi Farovi za krásné balíčky plné sladkostí. Druhý den přišel  
i Ježíšek s nadílkou, děti dostaly nové hračky, stavebnice a hry.
 Do roku 2022 přeji všem zaměstnancům, dětem, jejich rodinným příslušníkům  
a dalším obyvatelům Železnobrodska pevné zdraví a pozitivní mysl. Naší mateřské 
škole přeji šťastné děti, spokojené rodiče a druhé pololetí školního roku plné 
krásných zážitků.

Daniela Lufinková, ředitelka

V roce 2022 ve školním roce 2021/2022 si děti užijí tyto prázdniny: jednodenní 
pololetní v pátek 4. února (vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude 
žákům předáno v pondělí 31. ledna), jarní budou v termínu 14.–20. 2., velikonoční 
připadnou na čtvrtek 14. dubna a hlavní letní začnou v pátku 1. července a potrvají 
až do středy 31. srpna 2022. 

 Mateřská škola slunečná

ze ŠkolskýCH zaŘízení

MĚsTskÁ knIHovna Železný brod 

Pro děti z 2.–3. třídy plánujeme hravý kurz robotiky – ovládání ozobotů, který by 
měl probíhat pod vedením lektora Miloslava Kafky v pěti lekcích od února 2022  
v sále knihovny (zřejmě ve středu od 15.30 – ještě upřesníme). Cena kurzu je 250 Kč.  
Zájemci se mohou hlásit v knihovně.
 Rodiče s nejmenšími dětmi zveme v rámci projektu Bookstart na pohádkové 
odpoledne na téma Zima s Krakonošem v neděli 30. ledna od 16 hodin – s divadélkem 
a výtvarnou dílničkou s PaedDr. Lenkou Hřibovou. Rádi bychom tím nastartovali 
pravidelná pohádková nedělní setkávání s nejmenšími „čtenáři“ každou poslední 
neděli v měsíci.

Děkujeme všem našim čtenářům a návštěvníkům za přízeň v uplynulém roce  
a těšíme se na další setkávání v novém roce 2022.

Dana Hudíková a Barbora Vymazalová

závěr kalendářního roku na naší škole
Listí opadalo ze stromů a zima se konečně přihlásila o slovo. Nebyla však jediná, 
která přišla po celkem klidném podzimu, s ní přišla i další vlna pandemie. Její 
rozsah a razance nám přidělaly mnoho starostí a práce kolem. Opatření s rouškami 

 základní škola pelechovská
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍze ŠkolskýCH zaŘízení

pomáhat nás baví...
Jako každý školní rok tak i ten letošní, přes nepřízeň covidových opatření, jsme se  
s elánem rozhodli pomáhat. Nejdříve jsme odstartovali akci s názvem „Krabice 
od bot“, kde jsme vybrali celkem sto dárků pro holky a kluky od 0 roku do 17 let 
z Jablonecka. Dárky jsme odvezli do jablonecké DIAKONIE, kde dárky předají 
dětem. Rozsvítila se tak první hvězdička na vánočním stromečku. 
 Další akcí měly být trhy v Železném Brodě s prodejem našich výrobků ze ŠD, žáků  
i rodičů a prarodičů. Trhy se nakonec nekonaly, ale my se nevzdáváme jen 
tak, proto jsme si otevřeli charitativní krámeček ve škole, kde si každý mohl 

a testováním jsme po předešlých zkušenostech celkem dobře zvládali, ale 
Covid-19 značně oslabil pedagogický sbor a z části i samotnou výuku. A to hlavně 
ze dvou důvodů. Jedním z nich byla nemocnost žáků, jejichž počty se ve třídách 
pohybovaly těsně nad polovinou. Přesto jsme chtěli vzdělávat i ty žáky, kteří jsou 
doma, proto jsme zavedli tzv. hybridní výuku. Učitel tedy musel učit nejenom žáky 
ve třídě, ale i ty připojené přes počítač. Tato výuka je velmi nesnadná, ale díky ní, 
nemuselo zůstat cca 35 rodičů doma s dětmi na ošetřovném. Dalším problémem 
bylo samotné pokrytí výuky. S vypjetím sil všech zdravých učitelů, asistentů 
pedagogů a družinářek se nám podařilo zajistit vzdělávání ve všech třídách mimo 
devátých ročníků, kde pandemie a jiné nemoci skolily většinu žáků. Věděli jsme, 
že informace od KHS, ale i od rodičů jsou s velkým odstupem, neboť lhůty na PCR 
testy byly a stále jsou velmi dlouhé. Snažili jsme se tedy najít kompromis mezi 
zajištěním výuky, zabezpečením zdraví žáků a zaměstnanců školy a neomezením 
velkého množství rodičů přechodem na OČR. Snad se to povedlo.
 Zažili jsme i pěkné okamžiky. Zní to možná trochu pateticky, ale byly to chvíle  
v pekle. I letos se nám, za dodržení epidemiologických opatření, podařilo 
uspořádat pekelné představení pro děti z Železného Brodu a okolí. Peklo otevřelo 
své brány v neděli 5. 12. v 15.30 hodin a do 19.30 hodin ho nepřetržitě navštívilo 
65 dětí, u kterých kniha hříchů prozradila všechny neduhy. Všichni však slíbili, 
že se napraví, a tudíž nám v pekle neuvízla ani jedna dušička, což je dobře. Jak 
se peklo zjevilo, tak druhý den zmizelo. No, nebylo to tak rychlé, ještě se nám  
v pondělí dopoledne čerti s andělem a Mikulášem prošli po třídách na prvním stupni  
a věřte i zde mnoho žáčků slibovalo a slibovalo. Každý však po obdržení dobrot od 
anděla pookřál. Doufejme, že jim jejich předsevzetí vydrží co nejdéle a čerti budou 
moct po celý rok v klidu odpočívat a věnovat se jiným činnostem, než je náprava 
hříšníků.
 Na závěr bychom rádi vám všem popřáli do roku 2022 pevné zdraví, mnoho 
úspěchů, stálý úsměv na tváři a plno dobrých lidí ve vašem okolí. Děkujeme také 
všem sponzorům a příznivcům naší školy za jejich dary a pomoc a těšíme se na 
další spolupráci. 
 Krásný rok 2022 přeje 

Mgr. Milan Hlubuček a Mgr. Tomáš Hartl, vedení ZŠ Pelechovské
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nakoupit z vystaveného zboží. Domácí šťávy, marmelády, sádlo, cukroví 
mizelo ze stolů stejně rychle jako andělé z břízy, skládaného papíru či 
keramiky. Kdo nechtěl vánoční tématiku, mohl si koupit náušnice z fimo 
hmoty, bižuterii... Celkem jsme utržili krásných 44 000 Kč, které se stejným 
dílem rozdělí mezi osm nemocných dětí – Tomáška V., sourozence Barunku  
a Jiříčka (onkologické onemocnění), Kristiána a Sebíka (porucha autistického 
spektra), sourozence Elinku a Matýska (nemoc motýlích křídel) a Marečka 
(spinální svalová atrofie). Děkujeme též dobrým lidem z nemocnice v Semilech, 
kteří si zakoupili naše výrobky a navýšili tak částku pro děti. A další hvězdička se 
rozsvítila. 
 Nakonec jsme ozdobili ve ŠD a v učebně přírodopisu „Strom splněných přání“ 
pro kočičky a psy v útulcích. Díky štědrosti dětí a jejich rodičů a učitelů se nám 
granule, konzervy a hračky nevešly ani pod stromeček. Balíčky s dobrotami 
poputují do útulků – Azylpes, Kočky u Katky, Chlup – nechlup, Srdcem pro kočky  
a dalších zařízení. Tak se rozsvítila i třetí hvězdička.
 Dovolte nám popřát všem dobrým lidem krásné Vánoce, ať se i vám rozsvítí 
hvězdičky na vánočním stromečku a pevné zdraví do nového roku 2022. 

Lada Palová, vedoucí školní družiny na ZŠ Pelechovské

návštěvy ve sklářské škole
Naše škola se žáky 8.–9. třídy opět využila nabídku k návštěvě 
zdejší sklářské školy. Žáci měli již tradičně připravenou práci  
v chemických laboratořích a nově i ve výtvarných dílnách. 
Ohlasy žáků byly velmi pěkné. Jeden z mnoha od Elen: „Ve 
sklářské škole se mi moc líbilo. Bylo to naučné, zajímavé  
a zábavné. Určitě bych tam chtěla jít znovu.“ 
 Děkujeme všem, kteří se na naši návštěvu spojenou s praxí 
připravovali a věnovali se žákům!

 základní škola Školní 

Školní rok 2021/22
Za 1. pololetí bychom velice rádi poděkovali všem pedagogům. 
Jejich práce byla náročná. Učili prezenčně, distančně i hybridně, 
což vyžadovalo trpělivost. Přejeme všem zaměstnancům  
i přátelům školy a obyvatelům našeho města šťastný nový rok 2022!

Mgr. Zdeněk Kučera, Mgr. Malinová Soňa, 
Mgr. Jitka Fischerová (autorka PF)
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I. kolo přijímacího řízení s talentovou zkouškou sUpŠs

přijímací řízení do technických oborů sUpŠs

Jako každý rok na počátku ledna proběhne přijímací řízení s talentovou zkouškou 
do výtvarných oborů školy. Letos evidujeme přes 60 přihlášek, což svědčí o zájmu 
o studium na naší škole. Zvýšený zájem nás těší a dokládá, že škola i přes nelehkou 
dobu je atraktivní vzdělávací institucí, která má studentům co nabídnout.
 Přes zvýšený zájem o studium očekáváme vyhlášení minimálně jednoho dalšího 
kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou, a to v květnu, kdy každoročně 
dochází k vyzvedávání několika zápisových lístků zákonnými zástupci uchazečů, 
kteří byli přijati v rámci dubnových přijímacích řízení.

Do čtyřletých maturitních oborů Aplikovaná chemie a Technologie silikátů lze 
přihlášky podávat do 1. března 2022. V rámci oboru Aplikovaná chemie nabízíme 
zaměření Analytická chemie, Farmaceutické substance, Ochrana životního 
prostředí a nově zaměření Nanotechnologie a polymery. Pokud máte zájem  
o prohlídku školy a bližší informace o nabízených oborech, pak můžete využít dne 
otevřených dveří 9. února v čase od 8 do 16 hodin či individuální prohlídky školy 
ve smluveném termínu. 
 Vaše dotazy ke studiu zodpovíme na tel. č.: 483 346 162, 720 992 074 či e-mailem: 
sekretariat@supss.cz.

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný brod

dva úspěchy sUpŠs v národní ceně za studentský design 2021
Velký úspěch sklářské školy v Národní ceně za studentský design 2021 přichází 
ve dvou získaných oceněních v kategoriích Transportní design a Produktový 
design. Ocenění žáci SUPŠS z ateliéru Produktový design, Ondřej Vele – cena  
v kategorii Excelentní studentský design 2021 a Lucie Charvátová – cena  
v kategorii Produktový design 2021, dokazují vysoko nastavenou laťku vzdělávání  
v naší škole. Oběma žákům i celému týmu ateliéru blahopřejeme! V současné době 
probíhá výstava soutěžních prací v Plzni, následně se přesune do Prahy. Rok 2021 
patří pracím z nejširšího spektra 3D designu 
zahrnujícího produktový a industriální design, 
včetně užitého umění. Do letošního ročníku 
se přihlásilo 248 autorů se 269 pracemi ze  
17 univerzit a vysokých škol a 13 vyšších 
odborných škol a středních odborných škol. Více 
na www.designcabinet.cz.

ondřej Vele – cena Excelentní 
studentský design 2021–T 1000

ze ŠkolskýCH zaŘízení
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T1000 je redesignem legendární tramvaje T3. Je to bezpilotní tramvaj nové generace, 
která je převážně určena libereckému kraji. Ovšem díky svým proporcím, které 
jsou převzaté z Tatry T3, je ji možno použít jako jejího nástupce v nové éře strojů 
bez řidiče. T100 je praktická, moderní, designová tramvaj, která je vhodná pro 
každé město a svým minimalistickým vzhledem nikoho neurazí.

COCHIN je soubor skládacích dřevě-
ných hraček, které podporují dětskou 
zručnost a rozvíjejí představivost. 
Jejich sestavování je zaměřené na 
spolupráci a komunikaci rodiče  
s dítětem. Každá hračka se skládá  
z pěti až sedmi plochých dílů, jejichž 
provlečením je možné vytvářet zví-
řátka s různými ozdobnými vzory. 
Výběr zvířat reprezentuje život na 

farmě, ale kombinací jejich různých dílů lze také vytvářet různé příšerky dle 
vlastní fantazie.

Lucie Charvátová – cena děkana fakulty designu 
a umění Ladislava sutnara ZČU Plzeň – CoChIN

poděkování za spolupráci v roce 2021 a přání do roku 2022 
Vážené vedení města, milí čtenáři, příznivci sklářské školy, dovolte mi, abych 
jménem sklářské školy poděkoval všem subjektům za pokračování dlouhodobé 
spolupráce v uplynulém, covidově nelehkém roce 2021. Poděkování tradičně patří 
Městu Železný Brod a jím zřizovaným organizacím, především muzeu, Městské 
galerii Vl. Rady, ZUŠ, základním školám a KC Kinu Železný Brod.
 Škola byla patnáctým rokem nejen spoluorganizátorem veletrhu Skleněné 
městečko, ale díky grantům, které získal MěÚ Železný Brod, byl ve škole realizován 
10. ročník sklářského sympozia Letní sklářská dílna. Výroční výstava výsledků ze 
sbírky muzea, 10 let sklářského sympozia, Letní sklářská dílna, proběhla v galerii. 
Součástí Skleněného městečka 2021 bylo rovněž slavnostní představení tradičního 
keltského hudebního nástroje Karnyx ze skla ve škole, kde vznikl návrh jeho 
hlavice a který byl vyroben ve firmě Detesk. Stejně tak i slavnostní přípitkové číše 
na sekt k oslavě 100. výročí školy 19. 6. 2021. Sklářská škola je jedním z významných 
subjektů zapojených do hry pro rodiny s dětmi, Putování po stopách skřítka Střípka 
a sklářů, čímž se zviditelňuje i v rámci turistického ruchu. Velký dík za spolupráci a 
podporu patří železnobrodským firmám, konkrétně společnostem Detesk, s. r. o.,  
Lhotský, s. r. o., Sklo Suchánek, s. r. o., a dalším. Za participaci na dodržování 
proticovidových opatření při akci Skleněné městečko patří poděkování organizaci 
ČČK Železný Brod. Za hudební doprovody na akcích školy, (vernisáže, slavnostní 
předávání vysvědčení, oslava výročí školy) a náborové akce pak rovněž ZUŠ Železný 
Brod. Základním školám v Železném Brodě a v přilehlém regionu děkujeme za 
pokračování tradičních projektových dnů pro žáky ZŠ v chemické laboratoři,  
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a to v nabídce deseti různých tematických zaměření. Ve školním roce 2020/2021 
se v rámci projektu realizovalo 20 projektových dnů, kterých se zúčastnilo 13 
základních škol regionu. Z obou základních železnobrodských škol v letošním 
školním roce 2021/2022 (září–prosinec) již využilo 123 žáků školních laboratoří  
a 64 školních dílen v rámci Hraní se sklem. 
 Děkujeme vám všem za spolupráci a těšíme se na její pokračování. Na závěr 
mi dovolte popřát všem především zdraví, štěstí a optimismus v nesnadné době 
nadcházejícího roku 2022.

Mgr. A. Jan Hásek, ředitel
Více informací na www.supss.cz.

V úterý 18. ledna vás srdečně zveme na Žákovské matiné, které se od 17 hodin. 
Malý školní koncert pro začínající i pro pokročilé žáky pořádáme v krásném 
prostředí nové knihovny na Jiráskově nábřeží. Hudební odpoledne zprostředkuje 
rodičům, příbuzným, známým, kamarádům, ale i veřejnosti, co nového se malí 
umělci naučili a zvládli.

Do nového roku 2022 vám všem ZUŠka přeje pevné zdraví, dobrou mysl a krásu  
v duši. Ať máte všichni celý rok správně vyladěný, vymalovaný těmi nejkrásnějšími 
barvami, protančený s lehkostí a grácií a role ať vás potkávají jen ty pozitivní  
a s dobrou náladou.

Mgr. Eva Lédlová, ředitelka školy

Podrobné informace v kanceláři školy nebo mob.: 608 782 712.

 základní umělecká škola Železný brod

připravované akce na leden
7. 1.  Novoroční spaní
11. 1.  Patchwork – pro začátečníky  
  i pokročilé
21. 1.  Muzikantské spaní
4. 2.  Prázdninový den v Mozaice

 svČ Mozaika Železný brod 

ze ŠkolskýCH zaŘízení
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akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

klubko

ohlédnutí za svatomartinským posvícením

Od ledna 2022 bude změna návštěvní doby dopoledního mateřského centra Klubko. 
Herna bude otevřena každou středu a pátek od 9 do 11 hodin. Je určena pro rodiče 
s dětmi na mateřské dovolené. Nabízíme velké prostory na cvičení, tančení, stavbu 
opičí dráhy, jízdu na odrážedlech a jiné pohybové aktivity. Další místnost je plná 
hraček pro děti, s možností pro rodiče posedět si u kávy. Program je nenásilný, 
přizpůsobený věku a náladě dětí. Přijďte se podívat do zrekonstruovaných prostor. 
Těšíme se na vás i vaše děti.

Jana Řezáčová, vedoucí Klubka

V sobotu 13. 11. jsme v SVČ Mozaika poprvé pořádali Svatomartinské posvícení. 
Podávala se kachna na divoko i staročeská s knedlíkem a zelím, řízky  
s bramborovým salátem, výpečky, polévka, sejkory a samozřejmě několik druhů 
sladkého i slaného pečiva. Celé odpoledne nám zpříjemňovala kapela 3D hudbou 
a krásnými písničkami. Věříme, že se stane posvícenské posezení tradicí i u nás  
v Mozaice.
 Do nového roku přejeme za celý kolektiv pevné zdraví, štěstí a pohodu.

Jitka Šírková, ředitelka SVČ Mozaika
Podrobné informace na 
www.mozaikazb.cz, mob: 778 494 827, e-mail: ddm.zb@seznam.cz.

Vážení a milí přátelé divadla,
věříme, že jste si Vánoce a Nový rok užili, jak jste si přáli, v klidu, se svou rodinou 
a blízkými. Doufáme, že rok 2022 bude daleko lepší než roky předchozí a všichni 
se budeme scházet při kulturních a společenských příležitostech. Přes všechny 
potíže vám chceme i nadále přinášet radost z našich her.
 Rádi bychom vás pozvali na každoroční lednové Železnobrodské divadelní hry, 
které se uskuteční v termínu 28.–30. 1. 2022. Jako každý rok se v pátek a v sobotu od 
19 hodin hraje pro dospělé diváky. Děti se mohou těšit na pohádkové představení 
v neděli od 15 hodin. Konkrétní divadelní představení ŽB her budou uvedena na 
plakátech.

za DS TYL Iveta Adamčíková

 divadelní spolek Tyl Železný brod

27



akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

plán akcí na měsíc leden

Nejdříve touto cestou děkujeme Městu Železný Brod za poskytnutou dotaci ve výši 
18 960 Kč, která byla využita na pořízení nového indiánského týpí, jehož celková 
cena je 23 700 Kč. Vzhledem k tomu, že se naše řady neustále rozrůstají o nové 
členy (v roce 2021 bylo registrováno 99 členů střediska a podobné to bude i v roce 
2022), nové týpí nám pomůže zajistit zázemí zejména na letních táborech.
 O schůzkách v posledních dvou měsících starého roku, které byly částečně 
přerušovány z důvodu rozsáhlých karantén mezi dětmi i dospělými, jsme navodili 
vánoční atmosféru tvořením adventních věnců a výrobou vánočních papírových 
hvězd. Děti mohly stavět sněhuláky a oddíl Ledňáčků se vydal na hřbitov zapálit 
svíčku a vzpomenout na naše skautské bratry.
 Pěší skauti svou vánoční besídku v klubovně v Železném Brodě stihli (s malou 
bojovou vsuvkou v sobotu večer) uspořádat a modrý oddíl svou besídku přesunul  
k řece Jizeře do Splzova, kde pouštěli lodičky, rozdělali ohýnek a zazpívali si vánoční 
koledy. Jako tradičně i letos naši skauti a skautky rozdávali Betlémské světlo, aby  
s ním lidé rozsvítili svůj domov a svá srdce. 
 Doufáme v lepší zítřky a věříme, že v novém roce budeme spolu moci trávit více 
času bez nějakých větších omezení. Zahájení běžné oddílové činnosti všechny 
oddíly plánují ihned v prvním lednovém týdnu. Oddíl skautů a skautek se opět 
zúčastní tajné severské expedice jako přípravy na náročný zimní závod skautských 
dvojic „Chilkoot“ a vedoucí věří, že broďáci uloví nějaké to vyšší umístění.

  3. 1.  Úřední den od 14 hodin
  5. 1.  Schůze výboru od 14 hodin
12. 1.  Klub ONKO-DIA od 14 hodin, měření tlaku a hladiny cukru.
19. 1.  Šlápoty – zdravotní procházka, sraz ve 13.30 hodin na Malém náměstí.

Plánované akce na rok 2022 budou uváděny pravidelně každý měsíc ve zpravodaji 
a ve vývěsce na tržnici, kde jsou vždy aktuální údaje. Činnost spolku bude záviset  
i na vývoji epidemiologické situace. 
 Není-li napsáno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí.

za výbor Věra Valentová

 skautské středisko údolí Železný brod 

 spolek zdravotně postižených Železnobrodska

Kontakty: neslysicizb@post.cz, szdpzb@seznam.cz, M. Paldusová: 724 462 219, 
V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 724 531 270, M. Flajšmanová: 721 861 515, 
J. Černá: 605 459 649, V. Valentová: 737 744 873
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 Kromě práce s dětmi nás dospělé čekají úřední věci, jako je registrace členů pro 
rok 2022, tj. vyplňování přihlášek od nových členů, zadávání údajů na webové 
stránky junáckého ústředí, vybírání a odeslání členských příspěvků. Dále pak 
vyúčtování dotací a sepsání výroční zprávy o činnosti jednotlivých oddílů a celého 
střediska Údolí. Čas uteče a my se budeme chystat na letní tábory…
 Ať jsme všichni na naši činnost zdraví a plní nápadů!

za středisko Hanka Kleinová, Lucie Arendášová a Tereza Polmová  

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

V novém roce jsme tu opět zpátky pro vás! Připravujeme možnost při herničkách 
zakoupit si ke kávě dortík a drobné pochutiny pro děti. Stále máme v prodeji 
permanentky do centra i zrnkovou kávu Original Nordbeans (200 g/200 Kč).

 rodinné centrum andílek 

pravidelná otevírací doba a akce

lednový program  

Pondělí 9–12 hodin podpůrná skupinka maminek (uzavřená skupinka)
 14–17 hodin Dámský klub (sudý týden) a 15–18 hodin Hernička (lichý týden)
Úterý 8–12 hodin Předškolička, 16–18 hodin přednášky nebo workshopy
Středa 9–12 hodin Hernička, 16–16.45 hodin Tanečky pro holčičky, 17–17.45 hodin
 Orientální tance pro dívky, 18–20 hodin Ženské kruhy
Čtvrtek 9–12 hodin Hernička, 17–18.30 hodin Jóga
Pátek 8–12 hodin Předškolička

3. 1. začínáme s pravidelným programem a Předškoličkou
4. 1. od 16 hodin Workshop tvoření z Vizovického těsta, vstup 50 Kč
6. 1. dopoledne Tři Králové chodí po městě – když je potkáte, můžete se s nimi  
  vyfotit  
7. 1. od 16 hodin Hravé odpoledne s „deskovkami“
14. 1. od 15 hodin Zimní tvoření s Verčou v odpolední herničce
15. 1. od 14 hodin Sněhovánky (u kostelíku Na Poušti) – stavění sněhuláků 
(soutěž o největšího sněhuláka) a bobování,  akce pro celou rodinu se koná se za 
příznivých sněhových podmínek!
21. 1. od 16 hodin Workshop malování hennou – hennové rituály od profesionála
28. 1. od 16 hodin Pravidelné kino v Andílku (dětské), vstup 50 Kč

V únoru se můžete těšit na Masopust po staru (27. 2.), Valentýnské aktivity, Týden 
pro manželství a…
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 klub kanoistiky Železný brod – sportovně turistický areál „paraplíčko“

 Glass Choir 

sportovně turistický areál 

představujeme se...

Zajišťujeme zde stálé činnosti, kterými jsou údržba areálu, sekání trávy, drobné 
opravy, udržování pořádku a čistoty – likvidace odpadů, udržování sociálních 
zařízení. V roce 2021 jsme se zaměřili na zkvalitnění příjezdové cesty a odstavné 
plochy pro parkování vozidel a nákup vybavení (stoly a lavice). Areál jsme rozdělili 

Srdečně vás zveme v neděli 9. ledna od 17 hodin do kostela sv. Jakuba Většího  
v Železném Brodě na Tříkrálový gospelový koncert. Přijďte se s námi naladit na 
pohodový nový rok...

Jsme nově založený sbor v Železném Brodě. Parta lidí s dobrou 
náladou a s láskou k hudbě. Zpíváme spirituály, gospely, 
lidové písně i české klasiky… Fungujeme od září 2021 a již teď umíme mnoho 
krásných písní a těšíme se, že s nimi někdy v budoucnu třeba potěšíme  
i vás!
 Milujete hudbu stejně jako my? Přidejte se k nám! Zkoušíme pravidelně každé 
pondělí od 17 hodin na faře u kostela sv. Jakuba Většího v Železném Brodě.
 „Život bez hudby by byl jako tělo bez duše“

za Glass Choir Helena Simmová

Činnost železnobrodských kanoistů nebyla přerušena ani v covidové době  
v posledních dvou letech. Sice jsme nemohli uspořádat kanoistické závody na 
slalomové trati „Paraplíčko“ na Jizeře Pod Spálovem, ale jakmile došlo k rozvolnění, 
zaměřili jsme se na úpravy slalomové trati a přilehlého areálu, který spravujeme 
tak, aby umožňoval využití nejenom pro sportovce provozující vodní sporty, ale  
i pro širokou veřejnost a občany Železného Brodu a okolí pro oddych a relaxaci.

 Přejeme vám krásné zimní dny!
Helena Simmová

Pro více informací a přihlášení na jednotlivé workshopy, přednášky a kroužky 
využijte mob.: 774 608 874, info@centrum-andilek.cz, www.centrum-andilek.cz. 

sporT

akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

 My Gospel
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sporT

do sektorů, částečně na základě covidových opatření, ale i z důvodu zkvalitnění 
služeb při objednávkách k zajištění prostoru pro pobyt. Tyto činnosti se nám 
podařilo zajistit s podporou Města Železný Brod z dotačního titulu podpory sportu. 
Moc děkujeme.

slalomová trať
Při provozu na slalomové trati nás velice ovlivňovaly stavy vody. Zejména v letních 
měsících, kdy bylo vody málo, se trénovat nedalo. Postupnými úpravami lze 
dnes tuto trať využívat prakticky celoročně pro všechny druhy vodních sportů. 
V roce 2021 jsme v jedné třetině trati instalovali sloupy pro kotvení slalomových 
branek, které umožní ještě větší variabilitu umístění branek a využití trati. K těmto 
úpravám přistupujeme i z důvodu ochrany životního prostředí, neboť v minulosti 
byly slalomové branky kotveny na stromy u řeky. Toto se podařilo z dotačního 
příspěvku Nadace ČEZ. V těchto úpravách chceme pokračovat i nadále.

Na lepší časy se snad blýská i v rámci naší závodní činnosti nárůstem členské 
základny, a to zejména mladých členů, kteří mají zájem o vodní sporty – kanoistika 
na divoké vodě a paddleboarding.
Přijďte se přesvědčit.

Petr Brychcí, předseda Klubu kanoistiky Železný Brod

Do roku 2022 všem přejeme hodně štěstí, spokojenosti, pohybu a zdraví! Doufáme, 
že se v letošním roce budeme moci setkat například na našem sokolském bzovském 
bále, trzích či sportovních turnajích, ale i při běžných sportovních aktivitách. 
 Za T. J. Sokol Bzí se sokolským pozdravem Nazdar! 

Lucie Chvalinová

 T. j. sokol bzí

osTaTní

V letošním zpravodaji se díky příspěvkům pana Oldřicha Kašpara seznámíte  
s obyčeji a zvyky na Železnobrodsku v závislosti na jednotlivých obdobích roku. 

svátek Tří králů a tříkrálové lidové obyčeje na Železnobrodsku
Podle evangelia sv. Matouše byli Tři králové mudrci (mágové) z Východu, kteří 
navštívili Ježíše krátce po jeho narození a přinesli mu dary. Později se v náboženské 
a lidové tradici objevila jejich jména Kašpar, Melichar a Baltazar a byli vnímáni 
nikoliv jen jako mágové, ale také jako králové. Na tento pohled navázal obyčej 
tříkrálových divadelních představení, která ve středověku vedl kněz později 
zpravidla kantor (učitel) a vystupovali v nich žáci městských a následně vznikajících 
vesnických škol. Poslední fází tříkrálových lidových obyčejů se stala obchůzka 
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osTaTní

spojená s koledou. Tři chlapci v „královských oděvech“ obcházeli a dodnes někde 
obcházejí obydlí, zpívají koledu a odnášejí si drobné dary. Nad vchod navštíveného 
domu (bytu) píší (původně) svěcenou křídou nápis K + M + B (Kašpar + Melichar + 
Baltazar). 
 V pozdějším vysvětlení se jedná o první písmena latinské věty „Christus 
mansionem benedicat“ (Kristus ať obydlí žehná). Součástí nejstarších tříkrálových 
obyčejů bylo (podobně jako o Vánocích) věštění délky života pomocí zapálené 
svíce a obřady spjaté se svěcenou vodou, zajišťující podle lidové víry hlavně zdraví. 
Nejrozšířenější tříkrálovou kolední písní rozšířenou i v Železném Brodě a okolí se 
stala ta, jejíž text začíná slovy: My Tři králové jdeme k Vám…

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.

Nám třem se hvězda zjevila, která jakživ nebyla.
Jak jsme tu hvězdu viděli, hned jsme se do Betléma brali.

V současné době ztratila Tříkrálová obchůzka svůj původní náboženský obsah  
a z lidové tradice se stala spíše součást dětské zábavy ovlivněná dnešním 
komerčním způsobem života.

Oldřich Kašpar

InzerCe

v Železném brodě na vápence pronajmu byt vel. 1+1 od 1. 2. 2022
více info na mob.: 605 843 024
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