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úvodní slovo

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, 
tradičním a velmi důležitým bodem únorového zasedání zastupitelstva našeho města 
bylo schvalování rozpočtu Železného Brodu na rok 2022. Jedná se o dokument, na němž 
závisí prakticky chod města nejen v roce 2022, ale přeneseně v Brodě ovlivňuje i roky 
budoucí.
 Příjmy městského rozpočtu na rok 2022 jsou plánovány ve výši zhruba 191 mil. Kč, 
výdaje pak ve výši zhruba 251 mil. Kč. K zadlužování města ale nedochází, schodek 
rozpočtu ve výši 60 mil. Kč bude pokryt z úspor města za minulá léta. Ani tak nedojde  
k úplnému vyčerpání všech naspořených peněz, na běžném účtu je ponechána rezerva 
ve výši 12 mil. Kč a dalších 11 mil. Kč má město uloženo v různých fondech jako je 
například Fond na zlepšení úrovně bydlení.
 V oblasti příjmů se pro tento rok počítá především s vyššími daňovými příjmy, což by 
mělo odrážet skutečně získané finance z daní v loňském roce. Rovněž vyšší příjem se 
očekává z dotací. Jedná se hlavně o dotace národní nebo krajské, neboť jednotlivé výzvy 
k evropským dotacím zatím nebyly vyhlášeny vzhledem k pokračujícím jednáním mezi 
ČR a Evropskou unií. 
 V oblasti výdajů je potřeba poznamenat, že došlo k nutné redukci původního čísla. 
Kdybychom vzali všechny požadavky jednotlivých odborů městského úřadu, požadavky 
příspěvkových organizací a organizačních složek, potřebovali bychom v městské 
pokladně ještě tak o 150 mil. více. Největší investice v roce 2022 jsou spjaty s následujícími 
akcemi: Sportovní centrum – rekonstrukce šaten v suterénu sokolovny a vybudování 
multifunkčního hřiště za sokolovnou, rekonstrukce muzea, 5. etapa regenerace 
sídliště Jiráskovo nábřeží, cyklostezka Greenway Jizera, úpravy na ZŠ Pelechovská, 
pořízení nového cisternového vozidla pro hasiče v Železném Brodě, rekonstrukce 
objektu na hasičském cvičišti a zateplení hasičské zbrojnice na Hrubé Horce. Nesmíme 
zapomenout ani na některé nutné mnohamilionové výdaje jako je například veřejné 
osvětlení, příspěvky a opravy školských zařízení, stále se zvyšující nakládání s odpady, 
ochrana obyvatelstva nebo územní rozvoj.  
 Přes všechny složitosti dnešní doby jsou ve výdajích zachovány pro stávající městské 
dotační programy finanční částky na úrovni roku 2021. Jejich případné navýšení  
a provedení rozpočtových změn se bude odvíjet především podle vývoje a stavu 
městského rozpočtu a až následně podle aktuálních požadavků v příslušných oblastech.
 Víme všichni, v jak složité situaci se v závislosti na celosvětovém vývoji naše země  
a celá společnost nachází, proto nebylo jednoduché rozpočet vytvořit. Dá se konstatovat, 
že je obtížné sestavit jakýkoli výhled. Co platilo ještě před měsícem a zdálo se to 
nepřekročitelné, tak to už dnes zhusta neplatí, viz například ceny energií a pohonných 
hmot.
 Dovolte nám tedy, abychom za sestavení rozpočtu našeho města na rok 2022 poděkovali 
především finančnímu odboru a odboru územního plánování a regionálního rozvoje, 
vedoucím všech městských organizací, dále pak finančnímu výboru za posouzení návrhu 
rozpočtu a připomínky k němu a také drtivé většině zastupitelů města za jeho přijetí.

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

Usnesení rady města Železný brod z 56. zasedání 
konaného dne 31. 1. 2022 

Usnesení zastupitelstva města Železný brod z 25. zasedání 
konaného dne 7. 2. 2022 

Rada města Železný brod po projednání 
 schvaluje program 56. schůze v doplněném znění a bere na vědomí kontrolu 
plnění usnesení 55. schůze 
 pověřuje zastupitele Ing. Jana Maška k přijímání prohlášení o uzavření 
manželství. 
 schvaluje dočasné navýšení počtu pracovních míst na odboru územního 
plánování a regionálního rozvoje o místo investičního technika 
 schvaluje dodatek ke smlouvě o poskytování servisní podpory informačního 
systému MP uzavřené dne 21. 10. 2016 a pověřuje starostu města podepsat tento 
dodatek s fa Milichovský, s. r. o.
 schvaluje změnu poskytování služeb zabezpečení ostraha PCO pro objekt 
Střevelná 43 spol. OMD – KOVO, s. r. o., IČO 25492152, objekt bude připojen 
bez poskytování dalších služeb, objednatel bude hradit náklady připojení přes 
multiSIM dle dodatku č. 1 ke smlouvě o zabezpečení ostrahy objektu 
 schvaluje ceny roku 2021 pro rok 2022 u pronájmu pozemků dle seznamu 
předloženého finančním odborem, a to s účinností od 1. 1. 2022 
 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pozemek pč. 609 a stavbu občanské 
vybavenosti bez čp, která je součástí st. pč. 137, vše v k. ú. Střevelná, na 5 let do  
1. 2. 2027 a schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na výše uvedené, 
který je uzavřen mezi Městem Železný Brod a Spolkem Střevelná, IČO 26999102
 souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu Železný Brod, Jiráskovo 
nábřeží 715 
 schvaluje přidělení bytů v Železném Brodě: 1) č. 44 o vel. 2+1, Jiráskovo nábřeží 
714, nájemné 65 Kč/m2, 2) č. 2 a 3 v DPS Železný Brod  
 schvaluje smlouvu o dílo na obnovu nátěru zvonice se zhotovitelem p. Polej,  
IČO 75568021, za cenu 127 584,25 Kč bez DPH 

Zasedání Rady města Železný Brod se v ½ roku 2022 uskuteční v termínech: 14. 3., 
4. 4., 25. 4., 16. 5., 6. 6. a 27. 6. 2022. 

Zastupitelstvo města Železný brod po projednání
 schvaluje program 25. zasedání ZM v předloženém znění a bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení z 24. zasedání 
 bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 26. 1. 2022 
 schvaluje rozpočet města na rok 2022 v upraveném znění
 schvaluje závazné ukazatele rozpočtu v členění dle předloženého a zveřejněného 
materiálu „Návrh rozpočtu města Železný Brod na rok 2022“ v upraveném znění
 schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023–2024
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radnICe InForMUje

 schvaluje zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc. č. 3288/5, 3336, 3337, 
vše v k. ú. Žel. Brod, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 3288/1 v k. ú. 
Žel. Brod, spočívající v umístění a provozování stavby výustních objektů za účelem 
údržby a oprav, jak je uvedeno v GP č. 1923-1018/2020, za celkovou cenu 10 000 Kč 
+ DPH a schvaluje uzavření darovací smlouvy č. j. OLP/3887/2021 mezi Městem 
Železný Brod a LB krajem, IČO 70891508 na převod pozemku parc. č. 3257/2 v k. ú. 
Žel. Brod 
 schvaluje uzavření darovací smlouvy č. j. OLP/3885/2021 mezi Městem Železný 
Brod a LB krajem na pozemky parc. č. 3288/12, 3288/13 v k. ú. Železný Brod 
 schvaluje záměr prodej pozemku parc. č. 1309/4 o výměře 16 m2 v k. ú. Železný 
Brod 
 revokuje usnesení č. 42/20Z/2021: záměr směny ½ z celku části pozemku parc.  
č. 3049/1 o výměře 13,5 m2 za část pozemku pč. 3051 o výměře 60 m2, vše v k. ú. Žel. 
Brod s finančním vyrovnáním a schvaluje záměr směny ½ z celku části pozemku 
parc. č. 3049/1 o výměře 13,5 m2 za část pozemku pč. 3051 o výměře 76 m2, vše  
v k. ú. Žel. Brod s finančním vyrovnáním 
 schvaluje v upraveném znění uzavření Smlouvy o sml. budoucí kupní mezi  
SVS, a. s., IČO 49099469 a Městem Železný Brod na část pozemku parc. č. 1518/5  
v k. ú. Železný Brod

Na veřejně zasedání Zastupitelstva města Železný Brod vždy od 16.30 hodin přijďte 
do zasedací místnosti budovy „B“ MěÚ, a to v termínech: 21. 3., 2. 5. a 13. 6. 2022.  

 odbor územního plánování a regionální rozvoje

Zjistíte-li, že je v nepořádku mobiliář ve městě, nesvítí lampa veřejného osvětlení, 
je poškozen nebo přeplněn odpadkový koš – využijte aplikaci Hlášení závad na 
www.zeleznybrod.cz.
 Ovládání aplikace je jednoduché – po zadání několika údajů, je hlášení odesláno 
na příslušný e-mail konkrétnímu řešiteli. Pomocí mapy se zadá místo nalezené 
závady, vyplní se e-mail, stručný popis a kategorie, do které je závada zařazena.  
K záznamu lze připojit i fotografii závady. Následně se vše odešle. 
 Závady z jednotlivých kategorií jsou odesílány na konkrétní e-maily a jsou řešeny 
dle možností a závažnosti. Aplikace funguje i na mobilních telefonech. Je tak 
možné posílat závady přímo z terénu (pozor – důležité je mít zapnutá data).
 Děkujeme, že i vy svojí všímavostí, upozorněním na poškození nebo nedostatek, 
přispíváte ke zlepšování stavu našeho města. 

Martin Řehák, vedoucí OÚP a RR

MěÚ Železný Brod má „v rukou“ stavební povolení s nabytím právní 
moci na výstavbu Greenway Jizera v úseku Líšný – Železný Brod. 

aplikace Hlášení závad na webu města

dobrá zpráva
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 odbor sociálních věcí

V souvislosti s úpadkem společnosti Bohemia Energy apod. dodavatelů energií 
chceme opět upozornit bývalé zákazníky těchto společností, kteří doposud čerpají 
energie od dodavatele poslední instance (DPI), aby si urychleně vyřídili řádnou 
smlouvu s dodavatelem. Dodávky energií od dodavatele poslední instance mohou 
trvat maximálně 6 měsíců, do té doby si musí každý zákazník uzavřít smlouvu  
s vybraným dodavatelem. Opakovaně se setkáváme s případy, kdy klienti řešení 
situace odkládají, zbytečně pak platí velké zálohy a po 6 měsících jim hrozí zrušení 
dodávek energie. Postarejte se proto o sebe i o své blízké a zkontrolujte, zda nemáte 
nyní odběr energií v tzv. režimu DPI. 
 Opětovně bychom chtěli upozornit na výskyt podomních prodejců, kteří nabízí 
odběr energií za „výhodné“ ceny. Zaznamenali jsme v poslední době případy 
zaslaných faktur za energii od dodavatelů, se kterými lidé nemají uzavřené 
smlouvy. Tito dodavatelé spoléhají na to, že občané budou tyto faktury považovat 
za závazné a budou je platit. V případě takto obdržené faktury se vždy přesvědčte, 
že se jedná o dodavatele, se kterým máte uzavřenou řádnou smlouvu. 
 Na rizika podomního prodeje jsme již několikrát upozorňovali, neuškodí 
připomenout si několik základních zásad, jak se vyhnout podepsání nevýhodné 
smlouvy. 
 Nikdy nepouštějte žádného prodejce do svého bytu. Nepodepisujte žádný 
dokument ve spěchu, na chodbě svého domu nebo na předváděcích akcích. Také 
buďte obezřetní při telefonických rozhovorech, které se týkají různých nabídek  
a „výhodných“ nákupů. Pozor na odesílání záloh dodavatelům, se kterými nemáte 
uzavřenou řádnou smlouvu. 
 Pokud si nejste jistí, poraďte se s někým blízkým, nebo se obraťte na odbor 
sociálních věcí MěÚ Železný Brod, budova „B“ (vedle Normy), 1. patro, kancelář  
č. 200, Mgr. Anna Krchňavá, tel.: 773 787 849, 483 333 968.

Bc. Eva Sasková, vedoucí OSV

Upozornění 

ŽeleZnobRoDsKý JaRMaRK 10.–12. 6. 2022
Z ouřadu purkmistrovského staroslavného města Železného brodu 

se všem domácím i cizím na vědomost dává, 
že se v našem městě uskuteční slavný Železnobrodský jarmark.

Tímto vyzýváme všechny neziskové organizace mající zájem o stánková místa, 
aby se nejpozději do 31. 3. hlásili v TIC Železný Brod. 

Prodej stánkových míst ostatním prodejcům bude zahájen 
v 2. polovině měsíce dubna 2022. Prosíme zájemce o stánková místa, 
aby byli trpěliví. Míst je spousta a na všechny se dostane. Děkujeme.

Alena Matějková, IKS Železný Brod
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 odbor finanční

Úhradu poplatků za odpady pro rok 2022 ve výši 640 Kč na poplatníka a rok lze 
uhradit do 31. 3. 2022 bezhotovostním převodem na účet č. 2225-0963249319/0800 
nebo hotově či kartou přímo na pokladně MěÚ Železný Brod (po a st: 8–17 a út  
a čt: 8–12).
 Majitele pejsků upozorňujeme, že domácí mazlíčky lze přihlásit či odhlásit na 
FO u p. Hermanové (483 333 947) a dle zákona č. 565/1990 Sb. splnit poplatkovou 
povinnost na účet č. 19-0963249319/0800 nebo hotově, a to do 15 dnů ode dne, kdy 
se pes stal starším tří měsíců nebo ode dne kdy nabyl psa staršího tří měsíců. 

Iveta Jehličková a Petra Hermanová, FO referent

Z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném brodě a podpory 
organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném brodě bylo  
v roce 2021 vyčerpáno celkem 572 827 Kč na tyto projekty:
1.  SDH Horská Kamenice: Loučení s létem 15 000 Kč 
2. TJ Sokol Bzí: Zahradní slavnost s kapelou Žízeň 6 400 Kč, Rekonstrukce 
  přípravny potravin u přísálí sokolovny 25 000 Kč, Rekonstrukce zázemí  
  sportovních a společenských akcí v sokolovně Bzí 56 000 Kč, Vinný košt 14 000 Kč
3.  BZOS: XVI. Staromilská pouť – sousedská 4 000 Kč, Oprava dětského hřiště  
  24 511 Kč
4.  Myslivecký spolek Jizera Železný Brod: Ochrana zemědělských ploch  
  před černou zvěří 13 000 Kč, Zakoupení nerezového nádobí pro spolupořádání  
  kulturních akcí 15 520 Kč, Krmení pro spárkatou zvěř 14 400 Kč
5.  ČČK MS Železný Brod: Zdravotnické brašny a vybavení 4 437 Kč, Pomůcky pro  
  školení a nácvik KPR 7 179 Kč, Stan, židle a stoly 18 400 Kč
6.  SZdP Železnobrodska: Zájezd seniorů Zákupy, Pardubice, Krkonoše 22 120 Kč
7.  Trávnice: Zpátky v čase 20 800 Kč 
8.  RC Andílek: Zahradní slavnost v rámci Noci kostelů 8 000 Kč, Orient show VIII.  
  5 000 Kč, Letní venkovní herničky 10 000 Kč, Pohádková cesta za večerníčkem 8 000 Kč,  
  Jablečná slavnost 9 000 Kč
9.  TK Železný Brod: Dětské hřiště v areálu 60 000 Kč
10.  paní L. Neugebauerová: Dovybavení včelaře speciální výstrojí a nářadím 2 353 Kč
11.  pan P. Donát: Pomůcka pro včelaře na tavení vosku 6 712 Kč
12.  SDH Jirkov: Kulturní akce 29 314 Kč
13.  My Gospel: My Gospel je vidět a slyšet 9 461 Kč
14.  TJ Sokol Těpeře: Provozní náklady na činnost 39 060 Kč, Dětské kreativní  
  dílničky 5 600 Kč

úhrady poplatků

Čerpání finančních prostředků z dotací v roce 2021

radnICe InForMUje
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15.  ČZS ZO Jirkov: Provozní náklady na činnost spolku, moštárny, klubovny, 
  údržba veřejných prostor a nářadí 16 000 Kč
16.  paní H. Mališová: Jen Silverman – Přítelkyně (divadelní hra) 33 600 Kč
17.  KKM Horská Kamenice: Celoroční provoz klubovny 23 000 Kč
18.  TJ Sokol Železný Brod: Kulturní program 28 000 Kč
19.  Středisko Údolí Železný Brod – skauti: Obnova vybavení – Týpí 18 960 Kč

Z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném brodě bylo  
v roce 2021 vyčerpáno celkem 1 500 000 Kč na tyto projekty:
1.  TJ Chlístov: Příspěvek na zateplení sokolovny 78 700 Kč, Příspěvek na sportovní  
  činnost 10 880 Kč
2. TJ Sokol Hrubá Horka: Úhrada provozních nákladů – elektřina, voda, dřevo  
  30 000 Kč
3.  TJ Sokol Bzí: Nákup sportovního vybavení 8 480 Kč
4.  SDH Těpeře: Celoroční příprava MH 20 800 Kč
5.  HO Železný Brod: Podpora činnosti 39 652 Kč
6.  KKM Horská Kamenice: Sportovní aktivity, nákup sportovního vybavení, 
  Speed badmintonový turnaj 30 400 Kč
7.  Klub kanoistiky Železný Brod: Zkvalitnění a údržba slalomové trati a areálu  
  „Paraplíčko“ 37 600 Kč
8.  SK Jirkov: Podpora údržby a drobné renovační práce na sportovním areálu  
  14 400 Kč
9.  FK Železný Brod: Sportovní vybavení a opravy sportovního areálu 308 750 Kč,  
  Provozní náklady 318 750 Kč
10.  TK Železný Brod: Správce areálu 64 837 Kč, Provoz a sportovní činnost 266 000 Kč
11.  FSA J. Boučkové: Činnost klubu 179 460 Kč
12.  TJ Sokol Železný Brod: Podpora sportu mládeže 91 291 Kč

Z Programu podpory sociálních služeb v Železném brodě byly v roce 2021  
v celkové částce 125 000 Kč podpořeny tyto projekty:
1.  Spokojený domov: Terénní sociální služby v domácím prostředí 20 000 Kč
2.  Linka bezpečí: Pro děti a mládež z města ŽB 5 000 Kč
3.  Compitum Jablonec n/N: Terénní SAS COMPITUM ŽB 20 000 Kč
4.  Fokus Turnov: Zajištění služby Podpora samostatného bydlení v ŽB 15 000 Kč
5.  Hospic sv. Zdislavy: Podpora činnosti 10 000 Kč
6.  Fokus Semily: Sociálně terapeutické dílny 15 000 Kč
7.  Most k naději: Terénní program pro lidi ohrožené drogou v LbK 20 000 Kč
8.  CpZP LbK: Odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám  
  s dětmi v LbK 20 000 Kč

Dále byla v roce 2021 poskytnuta účelová dotace pro sZdP Železnobrodska na 
nájem nebytových prostor a služeb s ním souvisejících 97 359 Kč a účelová 
dotace církvím v celkové výši 150 000 Kč pro:
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 odbor životního prostředí

Otevírací doba sběrného dvoru v březnu je pondělí, středa, pátek: 9–18 hodin; 
úterý, čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin. Více info na mob.: 722 036 373.

ptačí budky 

 Městská policie v Železném brodě 

Do našich řad hledáme nové kolegy/ně na pozici strážník/ce s nástupem  
k 1. 4. 2022. Práce v nepřetržitém provozu s nerovnoměrně rozvrženou pracovní 
dobou, jejíž náplní je plnění celé škály úkolů vyplývající ze zák. 553/1991 Sb.  
a dalších speciálních zákonů. Uchazeči o toto zaměstnání musí splňovat podmínky 
dle zák. 553/1991 Sb.: § 4. 
 Zájemci, splňujete-li podmínky zveřejněné na www.zeleznybrod.cz, zasílejte 
přihlášky k náboru vč. příloh na: MP Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22 
Železný Brod. Obálku označte „Nábor MP neotvírat“. Přihlášku lze doručit i osobně 
na podatelnu MěÚ Železný Brod. Více o náboru vám poskytne velitel MP sstr. Pavel 
Hriník (e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz, mob.: 724 132 179).

sstr. Pavel Hriník, velitel MP

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

nábor strážníků

Výroba a vyvěšování budek je jeden z nejznámějších a nejrozšířenějších způsobů, 
jak lidé pomáhají ptákům. V našem městě je rozvěšeno 32 ptačích budek  
a proběhlo jejich čištění, revize a obsazenost. Ptačích budek existuje mnoho 
typů. V našem městě najdeme sýkorníky, střízlíkovníky, rehkovníky, skorcovník, 
puštíkovník. Budka chrání hnízdící ptáky před nepřízní počasí i před útoky 
predátorů. Ptačí budka musí svými rozměry a konstrukcí vyhovovat druhům,  
o jejichž usídlení máme zájem, tedy musí ptákům nabízet výhodné a bezpečné 
místo pro vyhnízdění a vyvedení mláďat. 

Bc. Veronika Hlavová, referentka OŽP

1.  Římskokatolickou farnost děkanství Železný Brod: Obnova střechy fary  
  v Železném Brodě 112 500 Kč,
2.  Ochranovský sbor při ČCE v Železném Brodě: Výměna plynového kotle  
  v budově kaple 37 500 Kč.

radnICe InForMUje
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InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 

Mezinárodní den žen (8. března) je mezinárodně uznávaný svátek stanovený 
Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908.  
V České republice je svátek od roku 2004 významným dnem. Milé ženy, dámy, paní, 
slečny a holčičky přijďte si k nám v úterý pro kytičku s přáním...

V roce 2018 se naše TIC Železný Brod zapojilo do iniciativy Semínkovna. Bezplatně 
si, tak u nás můžete vybrat z množství semínek a osiva od místních zahrádkářů  
a využít je pro své pěstitelské umění. Více na www.seminkovny.com. 

Novinkou letošního roku jsou Rychlosoutěže, které nepravidelně vyhlašujeme na našem 
Fb. Za sebou již máme čtyři, a to o mapy KČT – Český ráj, o vstupenky na divadelní 
představení a kulich Jizerské padesátky. Připraveno jich máme do konce roku ještě 
mnoho. Staňte se tedy fanouškem našeho Fb a žádná rychlosoutěž vám neunikne.

MdŽ – kytičky s přáním pro ženy

semínkovna

rychlosoutěže na Fb Iks Železný brod

zveme na tyto akce

MeT opera a baleT – přímé přenosy

CesTovaTelskÉ pŘednÁŠkY

Zajišťujeme prodej vstupenek na MET operu a balet do kina Jitřenka v Semilech. 
opera od 18.45 hodin: 12. 3. R. Strauss: Ariadna na Naxu,  26. 3. (16.45) G. Verdi: 
Don Carlos a 7. 5. G. Puccini: Turandot. Cena 350 Kč. balet od 16 hodin: 6. 3. Labutí 
jezero, 1. 5. Faraonova dcera. Cena 300 Kč. Ceny vždy vč. dopravy zpět po skončení 
přenosu.  

14. 3. s cestovatelem Davidem hainallem navštívíte skotsko, zemi hlubokých 
jezer, nejlepší whisky, nekonečných vřesovišť, měsíční krajiny náhorních plošin 
a především úchvatných hor. Nad rozlehlou modří desítek vodních ploch se tyčí 
téměř 300 munros, tedy vrcholů vyšších než 900 metrů. Najdete zde i středověké 
hrady, originální architekturu a upravené vesničky. 

28. 3. budeme promítat krátké filmy a seznámíme vás s prací lékařů bez hranic, 
která je jejich posláním.

Turistické informační centrum (náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, tel. č.: 
483 333 999, 778 527 000)
 V březnu je otevřeno dle běžné otevírací doby, tedy po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin, 
so 9–16 hodin. 
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HrÁTkY s paMĚTí
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) uskuteční 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. 

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! 

promítány budou tyto filmy
směr: Válečná zóna (2012) – 70 minut, režie: P. Casaer a E. Gregoor, otevřeně 
vypráví o překážkách, které brání poskytování humanitární pomoci válečným 
obětem.
not a Target (2016) – 10 minut, Lékaři bez hranic upozorňující na to, že zdravotnická 
zařízení, pacienti ani zdravotníci nesmějí být terčem útoku. I válka má svá pravidla, 
která bohužel nejsou často respektovaná.
otevřít oči (2019) – 16 minut, Lékaři bez hranic a výjimečná cesta Qusaye Husseina 
za novým životem.

25. 4. Cestovatel, průvodce, fotograf a publicista David hainall při své asijské cestě 
přes Turecko, Rusko, Mongolsko, Nepál, Bhútán, Myanmar (Barma) a Srí Lanku 
„Všude potkal lidi a zvířata“. Přijďte se přesvědčit o tom, že každá země je jiná, ale 
všude potkáme skvělé, báječné a usměvavé lidi, krásné hory a unikátní divokou 
přírodu. 

Konají se v KC Kino Železný Brod vždy od 18 hodin. Vstupné: 50 Kč 

MĚsTskÉ dIvadlo Železný brod

oTevŘenÁ radnICe a oHŇosTroj na sTavIdleCH
 4. 5. v čase 10 až 17 hodin

Můžete navštívit budovy radnice a prohlédnout si i běžně nepřístupné prostory. 
Připraveno bude občerstvení, komentované prohlídky, výstavy a... ve 21.30 hodin 
bude na stavidlech řeky Jizery odpálen ohňostroj. Podrobný program v dubnovém 
zpravodaji.

InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 
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MĚsTskÁ GalerIe vlasTIMIla radY Železný brod 

výsTava salon vIII

pĚT HvĚzd na poUŠTI

Poslední možnost návštěvy do 9. 3. 2022
Osmý úspěšný výstavní formát, ke kterému byli pozváni všichni kreativní jedinci, kteří si věří 
a byli ochotni vystavit obraz, grafiku, kresbu, fotografii, plastiku či jiný umělecký artefakt.

vernisáž 17. 3. v 17 hodin, výstava do 16. 4. 2022
Historie, obnova a současnost kaple sv. Jana Nepomuckého – více na str.: 26.

MĚsTskÉ dIvadlo Železný brod

9. 3. od 19 hodin: Mojmír Babáček: Tak krátký čas na život aneb Životní příběh básníka 
Václava hraběte (Turnovský underground) – hra se odehrává v hospodě, kde básník rád 
vysedával a povídal si o životě se svými přáteli. Děj dokreslují jeho básně, např.: „Láska je 
jako večernice“, která byla zhudebněna Vladimírem Mišíkem. Vstupné: 100 Kč

13. 3. od 15 hodin: Posezení s dechovkou – Broďanka a Táboranka, vstupné: 50 Kč

připravujeme
11. 4. od 18.30 hodin: J. Gould-Bourn: Když panda tančí – nové LiStOVáNí  
s Lukášem Hejlíkem a Pavlem Oubramem, vstupné: 250 Kč do 31. 3., poté 280 Kč, 
více na str.: 31.

22. 4. od 19 hodin: božský řízek (Nakafráno Turnov) – Pět naprosto rozdílných žen 
se jednoho dne sejde v pokročilém stavu v porodnici a... hra divákovi poodhaluje 
zákoutí ženské duše, tentokrát zákoutí duší žen „vylehávajících“ těhotných, žen 
prostých i tajemných s cílem diváka pobavit a rozesmát. Autorská komedie napsaná 
ženami o ženách, a nejen pro ženy. Přijďte zjistit, co se stane, když se představy, 
naděje a sny střetnou s realitou všedního dne. Představení vás humorně provede 
všemi fázemi ženského života. A že nevíte, kdo jsou vylehávačky a proč je řízek 
božský? Tak se račte přijít podívat… Vstupné: 200 Kč

7. 5. od 19 hodin: Dámská šatna (DS Tyl Železný Brod) – premiérové představení

19. 5. od 19 hodin: Jean-Luc Lemoine: láska a párečky (VIP Art Company) – 
Komedie o tom, co vše se semele, když si uděláte grilovačku se svými Ex. V hlavní 
roli Jan Révai, Karel Zima, Jarmil Škvrna, Ernesto Čekan a Kateřina Janečková. 
Vstupné: 350 Kč

v březnu hrajeme

11



MĚsTskÁ GalerIe vlasTIMIla radY Železný brod 

Vážené čtenářky a čtenáři,
v měsíci březnu se budete mít na co těšit. Jako vždy nás čeká uvedení filmů 
zahraničních i tuzemských. V očekávání je veliká premiéra nové komedie nám 
všem dobře známé tvůrčí dvojice syna a otce – Jana a Zdeňka Svěrákových 
betlémské světlo. Určitě si proto přijďte zpříjemnit večer v sobotu 12. března!
 O tom, že ne všechny úspěchy zahraničních filmů míří do Hollywoodu, svědčí 
kvalita titulů severských. Již v únoru jste mohli zhlédnout několik ochutnávek  
z festivalu SCANDI a ani nyní tomu nebude jinak. Zejména úterky budou tradičně 
věnované evropské i nezávislé filmové tvorbě. K vidění bude finsko-švédské 
životopisné drama Tove a animovaný dokument Utéct. 
 Filmových přehlídek a událostí se ale občas sejde víc, a proto je mi ctí pozvat 
vás všechny, a hlavně fanoušky krále amerického nezávislého filmu, režiséra Jima 
Jarmusche, na znovuobnovené uvedení jeho kousků jako Kafe a cigára (2003) nebo 
dodnes oceňovaný „antiwestern“ s jedinečným soundtrackem Neila Younga Mrtvý 
muž z roku 1995, v němž exceluje mladý Johnny Depp. 
 Na závěr bych rád podotkl, že se všechny (a nejen) úterní tituly včetně britského 
jednozáběrového bodu varu pohybují na csfd.cz ve svém hodnocení okolo 
pověstných 80 %. Půjde proto o mimořádné zážitky!

Jan Jelínek, vedoucí KC Kina ŽB

v březnu přijďte do kina na

1. 3. od 19.30 hodin Tove 
Finsko, Švédsko 2020 | drama/životopisný/historický | dobré kino | 110 Kč 
103 min. | nepřístupný do 15 let | v původ. znění s českými titulky 
Válka skončila a pro Tove začíná nový život. Když potká divadelní režisérku Vivicu 
Bandlerovou, zamiluje se. Zároveň se její kreativita začíná ubírat nečekanými 
cestami a začíná psát příběh Mumínků.
 hrají: Alma Pöysti, Krista Kosonen ad., režie: Zaida Bergroth

kC kIno Železný brod

připravujeme
duben – 100 let skautingu v Železném Brodě (vernisáž 22. 4., výstava potrvá od  
23. do 30. 4. 2022)
květen – Bára Křivská, Lada Semecká a Stanislav Müller – sklo
léto – Velká letní výstava prezentující modely z módních přehlídek Made in 
Jablonec. V rámci této výstavy budou probíhat sklářské, bižuterní a jiné řemeslné 
workshopy. Máte-li zájem o zajištění řemeslného workshopu, neváhejte nás 
kontaktovat na e-mailu: galerie@zelbrod.cz.
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kC kIno Železný brod

5. 3. od 15 hodin HaFTaŇan a TŘI MUŠTerIÉŘI  

5. 3. od 19.30 hodin UnCHarTed

8. 3. od 19.30 hodin UTÉCT 

11. 3. od 19.30 hodin baTMan 

Španělsko 2022 | animovaný/pohádka | dětské | 110 Kč | 84 min. 
Haftaňan mladý chudý šlechtic se spoustou ideálů, jehož životním cílem je stát 
se královým mušteriérem. Při cestě do Paříže se k němu připojí myšák Pip  
a o dobrodružství je postaráno. 
 režie: Toni Garcia

Usa 2022 | akční/dobrodružný | premiérové | 130 Kč | 115 min. | český dabing
Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea našel stopu k prokleté 
zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za zády se mu 
náhle objeví zákeřní konkurenti.
 hrají: Tom Holland, Antonio Banderas ad., režie: Ruben Fleischer

Dánsko, Francie, Švédsko, norsko, Usa 2021 | animovaný/dokument | dobré 
kino | 110 Kč | 93 min. | nepřístupný do 15 let | v původ. znění s českými titulky 
Skutečný příběh muže Amina, kterého blížící se manželství přinutí poprvé odhalit 
svou skrytou minulost.
 hrají: Rashid Aitouganov, Daniel Karimyar ad., režie: Jonas Poher Rasmussen

Usa 2022 | akční/krimi/drama | premiérové | 130 Kč | 176 min. | nevhodný do  
12 let | český dabing
Dva roky slídění v roli Batmana zavedly Bruce Waynea do stínů Gotham City mezi 
zkorumpovanou sít úředníků a vysoce postavených osobností. Pouze s několika 
spojenci čelí i sériovému vrahovi známému jako Hádankář.
 hrají: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrell ad., režie: Matt Reeves

4. 3. od 19.30 hodin pes 
Usa 2022 | komedie | premiérové | 120 Kč | 101 min. | nevhodný do 12 let  
v původ. znění s českými titulky 
Cesta podél pobřeží Tichého oceánu s jediným cílem – pohřeb bývalého pána. 
Nový pán i čtyřnohý pasažér jsou svérázní a tvrdohlaví a jejich společná cesta je 
nakonec důležitější, než se zdálo.
 hrají: Channing Tatum, pes ad., režie: Channing Tatum, Reid Carolin
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12. 3. od 15 hodin proMĚna
Usa 2022 | animovaný/komedie/dobrodružný | dětské | 120 Kč | 100 min.
Třináctiletá dívka Mei se, je-li příliš rozrušená, proměňuje v obří červenou pandu 
a vzniklá událost vždy zavdá spoustě dobrodružství.
 režie: Domee Shi

14. 3. od 18 hodin nejHezČí HorY skoTska 

15. 3. od 19.30 hodin bod varU 

18. 3. od 19.30 hodin MIMoŘÁdnÁ UdÁlosT

12. 3. od 19.30 hodin beTlÉMskÉ svĚTlo

Více o cestovatelské přednášce Davida Hainalla na str.: 9.

UK 2021 | drama/thriller | premiérové | 100 Kč | 92 min. | nevhodný do 12 let  
v původ. znění s českými titulky 
Šéfkuchař Andy nestíhá, jeho restaurace je přebookovaná, kuchyní šmejdí 
nespokojený kontrolor a na večeři dorazí kuchařská ikona s uznávanou food-
kritičkou. Jednozáběrová jízda hektickým večerem začíná… 
 hrají: Stephen Graham, Hannah Walters ad., režie: Philip Barantini

ČR 2022 | komedie | repríza | 130 Kč | 102 min. | nevhodný do 12 let
Strojvedoucí lokálky neplánovaně zastaví v mírném svahu mezi poli a vystoupí  
z vlaku, aby vyřešil drobný technický problém. Co se stane s cestujícími, kteří 
jedou ve vlaku špatným směrem a bez strojvedoucího? 
 hrají: Jana Plodková, Igor Chmela, Jenovéfa Boková, Jaroslav Plesl ad., režie: Jiří 
Havelka

ČR 2022 | komedie | premiérové | 140 Kč | 99 min | nevhodný do 12 let  
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi už psaní nejde jako dřív a nedokončené 
povídky se mu hromadí v hlavě. Postavy vylézají na světlo a dožadují se, aby autor 
pokračoval v ději. Manželka si ale myslí, že už by měl psaní nechat a věnovat se jí.
 hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová ad., režie: Jan Svěrák

19. 3. od 15 hodin TajeMsTví sTarÉ baMbITkY 2 

ČR 2021 | pohádka | dětské | 120 Kč | 100min.
Princezna Johanka je ráda u dědečka Karaby. Rádcové Lorenc a Ferenc, kteří byli vyhnáni 
z království, se rozhodnou využít královnu Julii ze sousedního království, a tak se pomstít.
 hrají: Ondřej Vetchý, Veronika Khek Kubařová ad., režie: Ivo Macharáček

kC kIno Železný brod
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19. 3. od 19.30 hodin nejHorŠí ČlovĚk na svĚTĚ
norsko 2021 | komedie/drama | premiérové | 100 Kč | 121 min. | nevhodný do  
12 let | v původ. znění s českými titulky
Julie hledá své místo ve světě a experimentuje. Její přítel Aksel by se rád usadil  
a začal novou životní etapu. Jak jim život zkomplikuje mladý a okouzlující Eivind?
 hrají: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie ad., režie: Joachim Trier

22. 3. od 10.30 hodin srdCe na dlanI

22. 3. od 19.30 hodin kaFe a CIGÁra

25. 3. od 19.30 hodin zTraCenÉ MĚsTo

26. 3. od 15 hodin pŘíŠerÁkovI 2

ČR 2022 | komedie | seniorské | 60 Kč | 91 min.
Láska se na věk ani na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká... 
zamilovat se zkrátka můžeme kdykoliv.
 hrají: Vladimír a Boleslav Polívkovi, Eliška Balzerová ad., režie: Martin Horský

Usa 2003 | komedie/drama/povídkový | dobré kino | 100 Kč | 96 min. | nevhodný 
do 12 let | v původ. znění s českými titulky
V každém z 11 černobílých minipříběhů, točených postupně od roku 1986, 
diskutují jejich protagonisté nad šálkem kávy a za vydatného pokuřování cigaret  
o nejroztodivnějších tématech, např.: o Paříži dvacátých let a... 
 hrají: Roberto Benigni, Cate Blanchett, Iggy Pop, Jack White ad., režie: Jim 
Jarmusch

Usa 2022 | komedie/dobrodružný | premiérové | 140 Kč | 105 min. | nevhodný do 
12 let | v původ. znění s českými titulky
Spisovatelka dobrodružných románů pro ženy se ocitne v situaci, která jako by 
vypadla z některé její knížky. Ve spáru únosců a uprostřed divoké džungle. Chybí 
jen pravý hrdina, který by ji zachránil. Nebo, že by ne? 
 Hrají: Sandra Bullock, Brad Pitt, Daniel Radcliffe ad., režie: Adam Nee, Aaron 
Nee

UK, německo 2021 | animovaný/dobrodružný/rodinný | dětské | 120 Kč | 103 min. 
Pozvání na svatbu čarodějnice Baby Jagy a komorníka Renfielda je pro rodinu 
Wishbonů vítaným rozptýlením. Zábava začíná, když supercool agentka a obávaná 
lovkyně příšer, oba svatebčany unese! 
 režie: Holger Tappe
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26. 3. od 19.30 hodin poslední zÁvod

29. 3. od 19.30 hodin MrTvý MUŽ 

28. 3. od 18 hodin lÉkaŘI bez HranIC

ČR 2022 | drama | premiérové | 120 Kč | 100 min. 
Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo ale ví, jak se opravdu 
odehrál. Film přiblíží tehdejší události z mrazivých hřebenů Krkonoš tak, jak se 
opravdu staly a vyzdvihne důležitou a zapomenutou postavu Emericha Ratha.
 Hrají: Kryštof Hádek, Judit Bárdos, Marek Adamczyk ad., režie: Tomáš Hodan 

Usa, německo, Japonsko 1995 | western/drama | dobré kino | 100 Kč | 120 min. 
nevhodný do 12 let | v původ. znění s českými titulky 
Homérské putování mladého těžce zraněného a bloudícího muže jménem William 
Blake napříč americkým západem 19. století a potkání odvrženého indiána 
jménem Nikdo. 
 hrají: Johnny Depp, Gary Farmer ad., režie: Jim Jarmusch

Promítání krátkých filmů společnosti Lékaři bez hranic, které nám představí jejich 
poslání. Více na str.: 9 u cestovatelských přednášek.

MĚsTskÉ MUzeUM v ŽeleznÉM brodĚ 

Expozice jsou v březnu otevřeny: sobota–neděle, 9–12 a 13–16 hodin.  
sklářská – Novinky ve sbírce skla, Letní sklářská dílna 2021
národopisná běliště – Výstava ke 1100. výročí smrti sv. Ludmily (od 5. 3.) – Z kaple 
sv. Jana Nepomuckého Na Poušti se přeinstalovala výstava studentů a profesorů 
sklářské školy i dalších autorů, která reflektovala loňské jubilejní výročí úmrtí  
sv. Ludmily. Výstava se konala v rámci 51. benefičního koncertu Na Poušti.

velIkonoČní jarMark na bĚlIŠTI 
8.–10. dubna (pátek–neděle vždy v čase 9–17 hodin)

Týden před velikonočními svátky bude v národopisné expozici probíhat tradiční 
Velikonoční jarmark. Prostory roubeného stavení se promění v prodejní galerii 
řemeslných výrobků, jarních dekorací a velikonočního zboží. Ke spolupráci 
na akci byly opět přizvány místní organizace – Spolek zdravotně postižených,  
RC Andílek, SVČ Mozaika i ZUŠ Železný Brod, které přispějí svou troškou do mlýna. 
Pevně věříme, že nebude chybět ani občerstvení v podobě koláčů, mazanců, jidášů 
a Bělišťáku.

kC kIno Železný brod
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MĚsTskÉ MUzeUM v ŽeleznÉM brodĚ 

Představování významných někdy i téměř zapomenutých 
osobností našeho města pokračuje. V březnu si připomeneme 
život ladislava Ceé (* 27. 10. 1910 Železný Brod, † 1. 8. 1951 
Ostrava).
 Ladislav Ceé se narodil do rodiny drobných živnostníků. Otec 
Ladislav byl vyučený řezbář a později si otevřel v Železné ulici 
hostinec. Jeho manželka Josefa, rozená Šilhartová vlastnila  
v Železném Brodě dům a provozovala obchod s galanterií.
 Po ukončení školní docházky se Ladislav vyučil strojním zámečníkem. 
Poté pracoval jako dělník v železnobrodské Mrklasově šroubárně. Od října 
1930 do března 1932 vykonával základní vojenskou službu u hraničářského 
praporu v Trutnově. Po návratu se mu nedařilo nalézt práci, a proto se 
znovu vrátil do armády. V letech 1933–1936 sloužil u horského pěšího 
pluku v Ružomberku. V srpnu 1936 odešel z armády a nastoupil k policii  
v Ostravě, kde se natrvalo usadil.
 V roce 1939 se oženil s Annou, rozenou Jurečkovou a měli tři děti: Janu (* 1942)  
a dvojčata Ladislava a Marcelu (* 1946).
 Za okupace byl služebně přidělen k dopravnímu oddělení v Ostravě, které 
transportovalo politické vězně. Podle svědectví se snažil vězňům pomáhat, 

výzva k pamětníkům

Z doprovodného programu můžeme již dnes avizovat páteční vystoupení 
swingového orchestru ZUŠ, výtvarnou dílnu Lenky Hřibové (Semínko země)  
a sobotní pohádku Rudy Hancvencla „Hvězdné války“. Novinkou bude koncert 
smyčcového dua Yellow nazvaný „Keltské jaro“, který proběhne v neděli dle počasí 
buď před domem nebo v půdních prostorech. 
 Yellow duo tvoří Michaela Krejčová Vitáková a Pavla Mazancová, dvě 
profesionální muzikantky působící v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu  
a Pražském filmovém orchestru, které se vedle klasické hudby věnují i žánrům jako 
je jazz, irská hudba či filmová a populární hudba. Poslední den jarmarku se ponese 
v duchu keltské hudby. Přijďte se nechat unést libými tóny houslí a violoncella přes 
skotská vřesoviště až do irské krčmy!
 Podrobnější program Velikonočního jarmarku se objeví v dubnovém zpravodaji, 
na plakátech, na www.muzeumzb.cz a Fb/Městské muzeum v Železném Brodě.

Kateřina Řezníková, pracovnice muzea

Připravuji článek o restauraci Volha do regionálního sborníku Od Ještědu  
k Troskám. Rád bych touto cestou požádal pamětníky, zda mají a chtěli by nám 
zapůjčit fotografie nebo zavzpomínat na tuto legendární železnobrodskou hospodu. 
Můžete mě kontaktovat na mob.: 777 797 852 nebo na e-mailu: rericha@zelbrod.cz. 
Děkuji vám předem za každou informaci. 

David Řeřicha, pracovník muzea
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zprostředkoval jim ilegální písemný a osobní styk, doručoval jim balíčky potravin...  
Po válce byl převelen k SNB, kde dosáhl hodnosti štábního strážmistra.
 V letech 1946–1948 byl Ladislav členem v národně socialistické straně, po únoru 
1948 vstoupil do KSČ. Pravděpodobně se domníval, stejně jako mnozí jiní, že si 
tímto krokem uchová dosavadní zaměstnání.
 V říjnu roku 1949 byl Ladislav zatčen během bezpečnostní akce „Bezkyd“  
v souvislosti s činností v odbojové skupině Jana Buchala. Ta měla připravovat 
ozbrojené povstání, které mělo svrhnout komunistickou nadvládu. Povstalci prý 
byli napojeni přímo na národně socialistickou skupinu kolem doktorky Milady 
Horákové. Zatčení byli podrobeni výslechům s použitím smutně proslulých 
dobových metod a donuceni podepsat připravená doznání. Ladislav tak např.: 
přiznával opakované ilegální schůzky s Janem Buchalem, o jehož protistátní 
činnosti, řízené Františkou Zemínovou, prý věděl. S odstupem více než sedmdesáti 
let a z jednostranně vypovídajících dobových zdrojů je velmi obtížné hodnotit, jak 
se událost ve skutečnosti odehrávala. Faktem je, že mezi odsouzenými byla řada 
zkušených příslušníků SNB a armádních důstojníků, kteří si museli být vědomi, že 
pokus o puč, provedený s minimem výzbroje a bez vojenské podpory, nemohl mít 
naději na úspěch.
 Ve dnech 17.–21. 7. 1950 pak v Čapkově sokolovně v Ostravě zasedl státní soud, 
který vynesl mimořádně kruté rozsudky: čtyři rozsudky smrti a řadu mnohaletých 
verdiktů odnětí svobody. Jan Buchal, hlava údajného spiknutí, byl popraven 
 s Miladou Horákovou, Závišem Kalandrou a Oldřichem Peclem 27. června 1950  
v Praze-Pankráci.
 Ladislav byl odsouzen za vyzvědačství a velezradu k trestu smrti a zabavení 
veškerého majetku. Jeho obhájce se odvolal, ale odvolání bylo zamítnuto již  
v září 1950. Zamítnuty byly také žádosti o milost, kterou podaly matka i manželka 
odsouzeného. Ladislav Ceé byl popraven 1. srpna 1951 v ostravské věznici.
 Původní rozsudek byl zrušen až v roce 1990 a v roce 1997 bylo Ladislavu uděleno 
čestné občanství města Ostravy. Jeho památku připomínají pamětní desky  
v Ostravě a Frýdku-Místku. Na železnobrodském hřbitově je uvedeno jeho jméno 
na Památníku obětem bezpráví, ale s chybnými údaji o letopočtech narození  
i úmrtí.

David Řeřicha, pracovník muzea

MUzeUM a GalerIe deTesk Železný brod  

otevřeno: denně 9–17 hodin

Milan Metelák – Malířské dílo (do 3. 4. 2022)
Do rodiny prvního ředitele místní sklářské školy Aloise Meteláka se narodil  
v roce 1928, v rámci silné rodinné tradice sklářskou školu také v období 1943–1947 
navštěvoval. V letech 1947–1952 pokračoval ve studiu na pražské VŠU v ateliéru  

MĚsTskÉ MUzeUM v ŽeleznÉM brodĚ 
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MUzeUM a GalerIe deTesk Železný brod 

MĚsTskÁ knIHovna Železný brod 

prof. Štipla. Souběžně navštěvoval pedagogickou fakultu UK. Mimořádný umělecký 
cit uplatnil v návrzích pro harrachovský závod Borského skla, kam po studiích  
v roce 1955 nastoupil na místo vedoucího výtvarníka. Pozoruhodné je i jeho 
malířské dílo. Milan Metelák zemřel v Harrachově 11. 6. 1993.

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

připravené březnové akce

z nových knih pro dospělé čtenáře nabízíme

z knížek pro děti vybíráme

od 2. 3. (15.30 hodin): Začínáme s ozoboty – kurz ovládání miniaturních robotů 
pro děti (1. st. ZŠ) bude probíhat vždy ve středu. Stále se mohou hlásit noví zájemci. 
Cena 250 Kč za 5 lekcí. 
16. 3. (14 hodin): hrátky s pamětí s trenérkou Jiřinou Ziklovou. 
23.–24. 3. (9–11 hodin): Jak na chytrý telefon a tablet – bezplatný seminář pro 
seniory od společnosti Moudrá sovička je určen seniorům nad 65 let. S ohledem na 
kapacitu 10–15 účastníků je nutné přihlásit se předem. Děkujeme.
27. 3. (17 hodin): Pohádkové odpoledne s lenkou hřibovou – v rámci projektu 
Bookstart pro rodiče s nejmenšími dětmi na téma pohádky „Jak kohouti obarvili svět“.

J. harper: Ztracený v pustině – Detektivní thriller anglo-australské autorky, jehož 
hrdina pátrá po okolnostech zdánlivě dobrovolné smrti svého bratra.
s. hepworth: hodná sestra – Psychothriller o dvou sestrách, které pojí stejná krev 
a spousta rodinných lží a tajemství.
D. Digma Čechová: Jedna z pěti – Román pro ženy, jehož hrdinka pátrá, se kterou 
z pěti jejích kamarádek ji manžel podvádí.

D. Walliams: bestie z buckinghamského paláce – Fantasy příběh z Anglie 
budoucnosti – princ Alfréd se vydává zachránit svou matku a s ní celou Anglii.
l. M. Montgomery: emily z novoluní – Svérázná osiřelá dívenka si získává svým 
kouzlem přísné příbuzné na kanadské farmě Novoluní.
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MĚsTskÁ knIHovna Železný brod 

zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023
Zápis do prvních tříd ZŠ zřizovaných Městem Železný Brod, tj. ZŠ Školní  
a ZŠ Pelechovská budou probíhat ve dnech od 5.–6. 4. 2022 od 14 do 17 hodin. 
Zapisují se děti, které do 31. srpna 2022 dovrší šestý rok věku a děti s odkladem. 
Podrobné informace nebo změny z důvodu mimořádných opatřeních k zápisu 
najdete na www.zs-skolni.cz a www.zspelechovska.cz. 

ze ŠkolskýCH zaŘízení

s. nordquist: Jak Fiškus s Pettsonem napálili lišku – Další dobrodružství ze 
statku na švédském venkově – tentokrát chystají léčku na lišku, ale nachytají 
někoho jiného.
Dále řada nových albi knížek: Mořské pohádky, Evropa na talíři, Zvířátka na 
statku, Anglický obrázkový slovník... také spousta nových komiksů: další díly 
Naruta, Ateliéru špičatých klobouků a Němého hlasu.

Nezapomeňte, že březen je tradičním měsícem knížek a čtenářů. Přijďte se podívat, 
co vše vám knihovna nabízí v běžné otevírací době od úterý do pátku vždy v čase 
9–17.30 hodin.

Dana Hudíková a Barbora Vymazalová

Matematická olympiáda se 5. třídám na zŠ Školní vydařila
Žáci 5. tříd se účastnili dne 26. ledna okresního kola Matematické olympiády.  
I přes nelehkou dobu výuky, narušenou v předešlých letech distanční výukou a nyní 
častými karanténami, zaznamenali velký úspěch! 
Jsme velmi rádi a hrdí na všechny zúčastněné děti, 
které v sobě našly odvahu a reprezentovaly naši 
školu právě v matematice! Ta často bývá velmi 
obávaným předmětem.
 Největšího úspěchu dosáhl Jakub Esselbach z 5. B, 
který ziskem plného počtu bodů vybojoval 1. místo! 
Na krásném 3. místě se umístil Matyáš Makula  
z 5. B. Dalšími úspěšnými řešiteli byli Adéla Malinová 
(5. A), Filip Drda (5. A) a Tereza Ouhrabková (5. B). 
Všem gratulujeme a přejeme další úspěchy!

Mgr. Soňa Malinová

 zŠ Školní Železný brod
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ze ŠkolskýCH zaŘízení

s poezií rovnou do časopisu

Bezsluníčkový průvodce

Žákyně osmého ročníku Valerie Polmová se zapojila do projektu Žáci píší Mojí 
zemi, kterou v listopadu loňského roku vyhlásil časopis Moje země. Z několika 
desítek zaslaných textů na téma Průvodce po mém městě byla vybrána její poezie 
s názvem Bezsluníčkový průvodce a byla otištěna v letošním prvním čísle Mojí 
země. Gratulujeme a přejeme další literární úspěchy. 

V Železném Brodě mnohé znám, z výšky rád se na něj podívám. Dovol mi průvodcem 
tvým být, o zajímavá místa se podělit. Poezie, to je moje, a já doufám, že máš ji rád, tak 
hurá! Jdem se na to podívat.

Žijeme olympiádou
Slavnostní zahájení 24. zimních olympijských her proběhlo 4. února v čínském 
Pekingu a naše družinka se na chvíli přenesla do dění této olympiády. Děti 
se seznámily s myšlenkou her, symbolikou a barvou olympijských kruhů, 
zastoupenými sporty a maskotem. Panda Bing Dwen Dwen pak zdobila zdi na 
plakátech a zdobila dětský obličej jako karnevalová škraboška.

 Po celou dobu sledování her jsme shromažďovali nové informace a fotografie. 
Děti z nich vytvářely povedené koláže. V herně a tělocvičně si děti vyzkoušely 
některé disciplíny „nasucho“ a v olympijském pětiboji a trojboji si vedly velice 
dobře. Ze skokanů na lyžích byli rázem biatlonisté, hokejisté, bobisté a běžci na 
lyžích.
 V našem pojetí však nebylo cílem vyhrát, ale pořádně si to užít! A to se nám 
určitě podařilo. Velké díky patří všem skvělým sportovcům, kteří v této nelehké 
pandemické době soutěžili v duchu fair play a my s nimi prožívali zimní olympiádu!

za školní družinu Dana Maršinská a Jakub Hlubuček
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novinky z naší školy
Školní rok se přehoupl do své druhé části, což pro žáky znamenalo „výplatu“ ve 
formě vysvědčení za práci v prvním pololetí. Někdo s ní byl spokojen více, někdo 
méně, ale tak to v životě chodí. Ne všichni žáci, jako tomu bylo v první třídě, mohou 
mít samé jedničky. My dobře víme, že škola nejsou pouze známky. Jde hlavně o to, 
aby se každý žák posunul, kam to jeho možnosti dovolují, aby se u nás všichni 
cítili bezpečně a dobře. Aby si prožili okamžiky, které je budou provázet celým 
životem. Málo kdo si asi vzpomene, zda dostal z diktátu dvojku, nebo trojku. Ale na 
okamžiky strávené společně se svými kamarády, jako je lyžařský kurz, jistě budou 
rádi všichni zúčastnění na společných setkáních vzpomínat.
 Možná i proto, že kvůli epidemii jsme do poslední chvíle nevěděli, zda se kurz 
uskuteční. Jelikož jsme nechtěli naše žáky sedmého a osmého ročníku o tento 
zážitek připravit, udělali jsme vše, co bylo v našich silách a možná i o trochu více. 
Ale stálo to za to. Třicet žáků vyrazilo do Rokytnice nad Jizerou, kde úspěšně 
absolvovali výuku na sjezdových a běžeckých lyžích. Jedenáct z nich se na lyže 
postavilo poprvé v životě a pokrok, který udělali, byl ohromný. Své síly žáci změřili 
ve slalomu, ale i v biatlonovém závodě, při kterém zjistili, že střelba ze vzduchovky 
po náročném běhu na lyžích není vůbec lehký úkol. Všichni si kurz velmi 
pochvalovali a mnozí z těch, kteří se zde postavili na lyže poprvé, nyní potkáváme 
na svahu, ale i v bílé stopě. A věřte, je to radost.
 Dovolte, abychom vás tímto pozvali na Den otevřených dveří, který se v případě 
příznivých epidemiologických podmínek uskuteční v sobotu 26. 3. 2022 od 9 hodin. 
Budete zde moci zhlédnout ukázkové hodiny, dále obdivovat výkresy a výrobky 
našich žáků, navštívit všechny prostory školy, pohovořit s učiteli a vedením školy 
a v neposlední řadě okusit kvality naší školní jídelny. Bližší informace najdete  
s předstihem na www.zspelechovska.cz.
 Těšíme se na osobní setkání a přejeme co nejvíce slunečných dní. 

Mgr. Milan Hlubuček a Mgr. Tomáš Hartl, vedení ZŠ Pelechovská

 zŠ pelechovská Železný brod

Prvním místem k zastavení Trávníky se stávají, spoustu domů ukrývají, od starých až po 
nové. Na procházku ideální, historii dozvíš se, cestičkami mezi domy, až k řece Jizeře. 
Městem také potok se line, nazývá se Žernovník, u můstku na Bělišti hlídá ho vodník. 
 Druhé místo, které za prohlídku stojí, bude místní knihovna. Milé lidi ukrývá, spoustu 
knížek nabízí, můžeš začít od románů, přes detektivky k fantasy. Pohádky, sci-fi, beletrie, 
to vše také tu je. 
 Další místo leží výš, pochopíš, až uvidíš. Rád představil bych ti kostelíček Na poušti  
a výhled, který jeho umístění turistům nabízí. Všude krása k nalezení, v tomto městě také 
tak, mnoho míst k navštívení, zajisté více než z mých rad.
 Loučí se tvůj průvodce a kamarád mrak.

Valerie Polmová, 13 let

ze ŠkolskýCH zaŘízení
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přijímací řízení 

Hejtmanský den v naší škole

1) do technických oborů sUPŠs
Do čtyřletých maturitních oborů Technologie silikátů a Aplikovaná chemie 
(zaměření Analytická chemie, Farmaceutické substance, Ochrana životního 
prostředí, Nanotechnologie a polymery) lze podávat přihlášky do 1. března. 
2) s talentovou zkouškou, 2. kolo
Ředitel školy vyhlásil 2. kolo do oboru 82–41-M/13 Výtvarné zpracování skla 
a světelných objektů na 22. března. Přihlášku ke studiu lze podat do 7. 3. do 
sekretariátu školy.
 Případnou prohlídku školy a bližší info o nabízených oborech poskytneme na 
tel.: 483 346 162, 720 992 074, e-mail: sekretariat@supss.cz.

V pátek 21. ledna proběhl v Železném Brodě 
Hejtmanský den, kdy v rámci nabitého 
programu hejtman LB kraje pan Martin Půta 
navštívil v doprovodu starosty Františka 
Lufinky naši školu. 
 Seznámili se s aktuální situací školy nejen  
z hlediska jejích vzdělávacích úspěchů, ale  
i z hlediska jejích potřeb. Ředitel školy 
nemohl být schůzce přítomen z důvodu 
nemoci, proto významnou návštěvu provedli 
oba pověření zástupci ředitele, ekonomka 
školy a předseda předmětové komise 
výtvarníků. 
 Návštěva se nesla v přátelském duchu, 
samozřejmostí trasy exkurze pana hejt-
mana byla školní pec Hedvika, výstava 
nejnovějších žákovských prací, ale rovněž laboratoře a dílny jednotlivých oborů 
a zaměření s ukázkami procesů vzdělávání. Velký zájem vzbudily vystavené 
architektonické modely na téma, jak by si žáci představovali nový Domov mládeže 
(dále DM) spojený s budovou školy na pozemku směrem k parku. Návrhy žáků 
vznikly v reakci na nedávné zrušení memoranda o spolupráci na rekonstrukci 
stávající budovy DM ze strany zřizovatele a města. Stará budova DM měla být po 
rekonstrukci společným zázemím SUPŠS a ZUŠ. Jak již tehdy z KÚLK zaznělo a pan 
hejtman při své návštěvě Železného Brodu znovu potvrdil, levnější variantou bude 
postavit novou budovu DM v areálu školy.

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný brod
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výstava salon 8

za uměním do ústí nad labem

den otevřených dveří II

srdečně vás zveme na tyto akce

Tradičně se každoroční výstavy Salon, která je rozmanitou přehlídkou profesionální 
i laické tvorby, zúčastní řada osobností spjatých s naší školou, ať už jsou to současní 
či bývalí pedagogové, absolventi a stále častěji i žáci. Účastnit se může doslova 
každý. Výstavu pořádá Občanská beseda a IKS Železný Brod. Za instalaci děkujeme 
pedagogům školy. Díla můžete v Městské galerii Vlastimila Rady Železný Brod 
obdivovat do 9. března. 

Žáci 3. a 4. výtvarného ročníku se 3. února zúčastnili exkurze za výtvarným 
uměním pořádané Domem umění města Ústí nad Labem. Účastníky čekala 
komentovaná prohlídka výstavy Narušená rovnováha revisited a procházka po 
výstavě klauzurních prací studentek a studentů Fakulty umění a designu UJEP, kde 
se také mohli setkat s vedoucími pedagogy a asistenty všech ateliérů v rámci Dne 
otevřených dveří.

Žákovské matiné – malý školní koncert v sále Městské knihovny Železný Brod na 
Jiráskově nábřeží se v březnu uskuteční hned dvakrát.

Akce 9. 2. byla tradičně zaměřená na technické i výtvarné obory, k vidění byly 
laboratoře, dílny, školní huť i výstava nejnovějších žákovských prací a prodejna 
výrobků. Uskutečnění akce bylo vázáno na aktuální vládní opatření proti covid, 
které návštěvníky neodradilo, ba naopak, školu navštívilo přes 40 zájemců z řad 
uchazečů s rodiči a čerstvě přijatí uchazeči za účelem volby zaměření v rámci 
oboru Design skla. 
 Významnou návštěvou byli také zástupci firmy IQLANDIA Liberec, s kterou 
připravujeme nábor ve spojení firma a škola regionu, dodávající kvalifikované 
zaměstnance. Pro sklářskou školu je k prezentaci ukázkové spolupráce vybrána 
firma ELMARCO, s níž spolupracuje od roku 2021 nejen v konání odborných praxí, 
ale také jako budoucí zaměstnavatel našich absolventů v jednom z nejmodernějších 
odvětví průmyslu, jakým je zaměření nanotechnologie a polymery.

za vedení sklářské školy Mgr. A. Jan Hásek, ředitel
Více informací na www.supss.cz.

 základní umělecká škola Železný brod

ze ŠkolskýCH zaŘízení
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1. 3. od 17 hodin – Školní kolo národní soutěže základních uměleckých škol ve 
hře na dechové nástroje. 
První březnový školní koncert bude patřit soutěžícím ve hře na dechové nástroje, 
pro které koncert bude generálkou na okresní kolo soutěže, které se uskuteční  
7. března v Tanvaldu.

8. 3. od 18 hodin – Školní kolo národní soutěže základních uměleckých škol  
v sólovém a komorním zpěvu. 
Druhý březnový školní koncert bude patřit soutěžícím v sólovém a komorní zpěvu, 
pro které koncert bude generálkou na okresní kolo soutěže.

okresní kolo národní soutěže Základních uměleckých škol v sólovém  
a komorním zpěvu 
Ve čtvrtek 10. března od 10 hodin se v Městské obřadní síni v Železném Brodě 
před odbornou porotou představí žáci sólového a komorního zpěvu základních 
uměleckých škol našeho okresu a budou bojovat o postup do kola krajského. Soutěž 
je přístupná veřejnosti, tak si přijďte poslechnout naše nadané žáky.

Mgr. Eva Lédlová, ředitelka školy
Podrobné informace v kanceláři školy nebo mob.: 608 782 712.

plán březnových akcí 

letní tábory 2022

5. 3. Masopustní zabijačka (od 9 hodin) – ochutnávky zabíjačkových pochoutek, 
vyhlášení soutěže o nejlepší domácí koblihu, jarmareček s řemeslnými výrobky 
šikulů z Brodu a okolí
11. 3. hrátky s vlnou – spaní v Mozaice 
25. 3. Muzikantské spaní 

Příměstské 
11.–15. 7.  Cestou necestou za pohádkou (1 400 Kč), Skalní (2 500 Kč) a Horolezecký 
  (2 200 Kč)
18.–22. 7.  Cesta za pokladem (1 400 Kč), Street dance camp (1 700 Kč)
1.–8. 8.  Malí průzkumníci (1 400 Kč)
8.–12. 8.  Hledání kouzelné země (1 400 Kč)
15.–19. 8.  Expedice Mozaika (1 400 Kč)
Pobytové 
3.–16. 7.  Automodelářský (8 500 Kč)
24.–30. 7.  Ettelewen – výtvarný tábor (3 400 Kč) a Extrém camp (3 600 Kč)
1.–5. 8.  Jezdecký tábor (3 400 Kč)

 svČ Mozaika Železný brod 
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pravidelný pořad bohoslužeb

liturgický kalendář

 Římskokatolická farnost

 Čka – Český ráj Železný brod 

22.–27. 8.  Ruce v hlíně – keramický tábor (3 400 Kč)
 Podrobné informace vč. přihlášek na letní tábory na www.mozaikazb.cz,  
mob: 778 494 827, e-mail: ddm.zb@seznam.cz.

Jitka Šírková, ředitelka SVČ Mozaika

Srdečně zveme na připravovanou výstavu „Pět hvězd na Poušti“ v termínu  
18. 3.–16. 4. 2022 do Městské galerie Vlastimila Rady v Železném Brodě. Vernisáž se 
uskuteční ve čtvrtek 17. 3. od 17 hodin.
 Kostelíček, přesněji řečeno kaple sv. Jana Nepomuckého, byl v 80. letech 
minulého století veden v soupisu památek jako památka poničená. Ale po změně 
režimu povstal z popela.
 O době dávné, nedávné i současné, o aktivitách spojených s tímto magickým 
místem nad naším městem hovoří slovem, obrazem i vystavenými objekty tato 
výstava.
 Budeme rádi, když si ji přijde zhlédnout co nejvíce zájemců a poutníků minulých 
i budoucích. Doufáme, že plánovanou pouť 14. 5. 2022 nám už Covid nezhatí.
Těšíme se na vaši účast.

za organizátory Martin Tomešek

Železný brod – kostel sv. Jakuba: neděle od 8.30 hod., úterý, středa, pátek od  
18 hod., a čtvrtek od 8 hod.
bzí – kostel Nejsvětější Trojice: sobota od 18 hod.
Držkov – kostel sv. Bartoloměje: čtvrtek od 16 hod.
Krásná – kostel sv. Josefa: neděle od 16 hod.
loučky – kostel sv. Antonína: neděle od 11 hod.
Zásada – kaple sv. Prokopa: sobota od 16 hod.

středa 2. března Popeleční středa – možnost přijetí popelce pro každého, začíná 
40-ti denní půst
pátek 4. března v 17.30 hod. a každý další pátek do 8. dubna prožíváme křížovou 
cestu 

Děkanství Železný Brod, Fr. Balatky 132, P. Jan Jucha MS, mob.: 731 479 031

Církevní orGanIzaCe

ze ŠkolskýCH zaŘízení
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akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

plán akcí na měsíc březen
2. 3.  Schůze výboru od 14 hodin
7. 3.  Úřední den od 14 hodin 
7., 14., 21. a 28. 3. Ruční práce od 14 hodin (příprava na velikonoční trhy, které se 
budou konat 8.–10. 4., času je málo, potřebujeme šikovné ruce.)
9. 3.  Klub ONKO-DIA od 14 hodin
16. 3.  Šlápoty – sraz v 13 hodin na zastávce u sokolovny. Pojedeme autobusem ve 
13.20 hodin do Bzí a odtud pěšky zpět do Železného Brodu.

 spolek zdravotně postižených Železnobrodska

důležité informace 
21. 3. od 14 hodin se vybírá záloha 4 000 Kč na ozdravný pobyt v Kadani. Přineste si 
občanský průkaz a průkazku ZTP.
28. 3. od 14 hodin se vybírá první záloha 2 000 Kč na ozdravný pobyt v Chorvatsku.

Ozdravný pobyt v Kadani se uskuteční v termínu 6.–11. 6. 2022. Cena cca 7 000 Kč  
– 7 500 Kč zahrnuje dopravu, ubytování ve dvoulůžkových pokojích se soc. zařízením 
a příspěvek na vstupné. Nevíme, jaká budou proti epidemiologická opatření.

Ozdravný pobyt v Chorvatsku Gradaci se uskuteční ve dnech 16.–25. 9. 2022. 
Ubytování v hotelu Gradac ve dvoulůžkových pokojích s klimatizací, chladničkou  
a internetem. K dispozici je venkovní bazén s lehátky, k moři 150 m. Cena 11 150 Kč  
zahrnuje dopravu, ubytování, stravování formou all inclusive a pobytovou taxu. 
Závazné přihlášky od 1. 3. od 8 hodin přijímá M. Minářová (mob.: 724 531 270). 
První záloha 2 000 Kč se vybírá 28. 3. ve 14 hodin v klubovně na Poříčí. Druhá 
záloha 4 000 Kč a pobytová taxa 300 Kč se vybírá 27. 6. ve 14 hodin. Doplatek  
4 850 Kč se vybírá 8. 8. ve 14 hodin. Opět je možné zaplatit cestovní pojištění  
u CK Karavan. Zatím platí na cestu do Chorvatska potvrzení o očkování.

13. 4. se uskuteční jednodenní zájezd do skanzenu v Přerově nad Labem  
(s průvodcem) a cukrovaru v Dobrovicích. Členové 230 Kč, nečlenové 250 Kč. 
Přihlášky přijímá od 1. 3. M. Minářová. Zájezd se uskuteční při plném obsazení 
autobusu (48 míst). Další informace budou ve vývěsce na tržnici.

ostatní
Poděkování za prohlídku fary a kostela panu faráři P. Janu Juchovi MS a za hru na 
varhany paní Hlubůčkové na šlápotách 19. ledna.
Příspěvky 100 Kč za rok 2022 se vybírají každé pondělí do konce března.
Aktuální informace sledujte ve vývěsce na tržnici. 

27



ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

představujeme naši novou kapelu
Náš sbor se rozrostl o moc cenné členy. Muzikanty, díky kterým můžeme pomalu 
přecházet ze zpívání do nahraných podkladů, k živým doprovodům. A to má jiné 
grády! Před Vánoci s námi začal hrát kytarista Jirka Bednář a od ledna se k němu 
přidala baskytaristka Alena Kimová. Kapelu vede a na mandolínu či dobro nás 
bude doprovázet Jarda Handlíř. 
 Jirka je tesař z Horního Maxova a zapadne k nám i díky svému smyslu pro humor. 
Na otázku, proč s námi chce hrát, vtipně odpovídá: „Už mě štvalo mrznout v zimě 
na střeše se svojí ženou, takže chodím, jako abych měl změnu, mrznout s cizíma 
ženskejma do kostela. A těším se na zkoušky, protože na těch se topí a holky nejsou 
tak nabalený.“ Je pravda, že víc mužů ve sboru by se nám opravdu hodilo. 
 Odpověď Aleny je naopak skoro až dojemná. „Proč chci hrát s My Gospel? Jednak 
proto, že sborový zpěv gospelů mi hladí duši a možností být na zkouškách si tohle 
pohlazení můžu dopřát mnohem častěji než posluchač na koncertě. A pak taky 
proto, že Bůh má tuhle muziku rád a je fajn pocit mít tak mocného posluchače.“
 V téhle naší kapele prý ale hlavní roli hraje Jarda, milovník bluegrassu, tajný 
milovník gospelu a skvělý hudebník. „K doprovázení souboru jsem se dostal přes 
svého žáka na kytaru Jirku,... Již mnoho let navštěvuji vystoupení pěveckých 
hudebních těles v regionu a ten žánr je mi velmi blízký.“ 
 Jsme moc rádi, že nám je osud přivedl do cesty a těšíme se na spolupráci! Álu, Jardu 
a Jirku s námi v nejbližší době můžete slyšet na prvních plánovaných koncertech 
tohoto roku, a to v neděli 6. 3. ve Sboru Dr. Karla Farského (v modlitebně Církve 
československé husitské) v Semilech a v sobotu 9. 4. na Velikonočních farmářských 
trzích u nás v Železné Brodě. 

za My Gospel Petra Lelovičová

 My Gospel Železný brod

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

Těšíme se na vaši účast na našich akcích, které pro vás připravujeme.   

za výbor Marcela Minářová

Informace pro členy 
Vážené rybářky a rybáři,
z důvodů epidemiologických vládních nařízení se členská schůze mohla konat 

 Mo Český rybářský svaz Železný brod
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pouze v úzkém počtu členů. Proto vám důležité informace předáváme tímto 
způsobem.
 Výdej povolenek bude zajištěn v sobotu 2. dubna a v sobotu 9. dubna vždy  
v čase 8–12 hodin na líhni v Tisovce. Ceny povolenek, i přes stále rostoucí náklady, 
se letos nemění. Při výdeji povolenek je také možné zakoupit členské známky  
a vyřídit ostatní závazky.
 Brigádnická povinnost je beze změn. Brigády budou probíhat od března každou 
sobotu na odchovném zařízení v Haratině. 
 V loňském roce se na našich vodách ulovilo toto množství ryb: kapr 363 ks o váze 
947 kg, lín 21 ks o váze 14,2 kg, cejn 50 ks o váze 21,8 kg, jelec tloušť 70 ks o váze  
63,3 kg, okoun 8 ks o váze 3,1 kg, štika 10 ks o váze 25,4 kg, candát 14 ks o váze 38,3 kg,  
úhoř 7 ks o váze 7,6 kg, pstruh obecný 235 ks o váze 99,5 kg, pstruh duhový 168 ks  
o váze 87,7 kg, lipan podhorní 132 ks o váze 48,3 kg, siven americký 184 ks o váze 
74,7 kg, amur 29 ks o váze 96,6 kg, karas 18 ks o váze 17,5 kg, ostatní 33 ks o váze 
9,5 kg. Celkem se tedy na našich vodách ulovilo 1 342 kusů ryb o celkové váze  
1 554,5 kg. 
 Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nelitovali svůj volný čas a udělali 
něco navíc, než jsou jenom povinnosti řádného člena ČRS. V následující sezoně 
vám přeji mnoho krásných zážitků a hodně úlovků v našich revírech. Vám i vašim 
rodinám přeji pohodu a pevné zdraví. 
 Petru zdar!

Petr Šefr, hospodář MO ČRS Železný Brod

zprávy z našeho údolí
Měsíc březen je podle indiánů měsícem vran. Po krutých zimách roztávají  
v indiánských zimovištích poslední zbytky sněhu. Odkrývá se zelená planina, ale 
také mnoho drobných živočichů a velkých zvířat, kteří zimu nezvládli. Ptáci jako 
krkavci, supi, vrány a jiní mrchožrouti mají hostinu… I skauti pozorují, jak se 
příroda začíná probouzet, jen místo zvířat se objevuje velké množství odpadků. Ty 
se snažíme při každé vycházce do přírody sbírat a uklízet.
Během zimních schůzek se skauti z Ledňáčka učili sbalit si batoh tak, aby měli na 
výpravu všechno potřebné a netahali zbytečnosti. Batohy jsme také vážili, aby si 
děti dokázaly uvědomit, kolik toho ponesou na zádech. Mýval popovídal o vandrech 
a dětem ukázal staré tele, usárnu a kletr. Opakem starých časů, jako překvapení, 
jsme dětem předvedli moderní stravu – ohřev vojenského jídla. Výpravu v měsíci 
únoru jsme uspořádali v naší malé klubovně ve Splzově, během které jsme vařili 
venku v kotlících na ohni, pekli halušky, odlévali jsme stopy sádrou a každé  
z dětí si vyrobilo svou svíčku – hromničku. V březnu se chystáme do terénu, máme 
domluvené spaní v horolezecké chatě ve Skaláku…
Pěší skauti pátrají po novém letním tábořišti, aby poznali jiný kout naší krásné 
země než jenom Měsíční louku u Holan. Ledňáčkové u Jestřebí v Krkonoších 

 skautské středisko údolí Železný brod 
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program na březen 
– více o akcích na plakátech a sociálních sítích
  4. 3. Chvilka pro maminky
  8. 3. Ženské hýčkání (15.30–18 hod.) – Přijďte si k nám zarelaxovat. 
14. 3.  Setkání se zástupci MŠ (16 hodin) – konzultace pro rodiče budoucích 
  školáčků o provozu místních školek  
15. 3. Grafika s Lenkou (16 hod.) – tvorba plakátků a letáčků 
18. 3. Chvilka pro maminky
25. 3. Jarní tvoření s Honzou Diblíčkem
19. 3. Karneval s Andílkem (15–18 hod., sokolovna) – bohatý doprovodný 
program, tancování, soutěže, malování na obličej, tvoření balónkových zvířátek, 
módní přehlídka masek, tombola, bonbónový déšť a ocenění každé masky... 
Občerstvení zajistí kavárna Avantýra. Vstupné: 60 Kč – dítě, 40 Kč – dospělý 
(vstupenky v prodeji od 14. 2. v RC Andílek).

 divadelní spolek TYl Železný brod

 rodinné centrum andílek 

pomohli s nakládáním dřeva, které se použije k výrobě dřevěných doplňků na 
lodi La Grace. Tam se na svůj pirátský tábor chystají oni a krom toho plánují tábor 
putovní, částečně vodácký.
  Dospělí vedoucí se pustili do úklidu kotelny a inventur majetku. Opravujeme 
sportovní a táborové vybavení a chystáme všechny potřebné dokumenty  
a předměty, abychom v dubnu, u příležitosti oslav 100 let skautingu v Železném 
Brodě, uspořádali výstavu. O tom podrobněji určitě příště!

za středisko Údolí Hanka Kleinová 

Zdravíme divadelní přátelé, 
letošní rok jsme zahájili lednovými Železnobrodskými divadelními hrami, které 
nedopadly dle očekávání. Kdy s ohledem na onemocnění pozvaných souborů bylo 
odehráno pouze jedno představení. 
 Náš spolek nyní nacvičuje novou hru. 

Na květen letošního roku chystáme premiéru hry 
Arnošta Goldflama: Dámská šatna. Pevně věříme, že 
okolnosti nám budou příznivě nakloněny a že se na jaře 
opět v našem divadle setkáme.

za váš DS TYL Železný Brod Iveta Adamčíková

sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora 
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V březnu jsou pro vás a vaše děti stále otevřené! Při návštěvě můžete využít 
speciální balíček, a to vstup za 100 Kč s neomezenou konzumací nápojů a jednoho 
zákusku. Běžná cena: 50 Kč – dospělá osoba.
 Herničky jsou otevřené ve středu a ve čtvrtek (9–12 hodin), každé liché pondělí 
(15–17 hodin) a v pátek (15–18 hodin).

Co očekávat od listoVání s lukášem hejlíkem a Pavlem oubramem? 
Pobavení od příběhu, v němž hlavní hrdina ztratil milovanou ženu, jeho syn od 
té doby nepromluvil ani slovo, v práci dostal padáka a bez praxe nemůže dělat 
ani venčitele psů. Tak začne v parku tančit jako panda. Přestože jeho vypelichaný 
kostým páchne jako zvratky a lidé si ho pletou s fretkou, blýskne se mu na lepší 
časy, když se dozví o soutěži talentů. Do parády si ho navíc vezme tanečnice u tyče. 
Podaří se Dannymu vyhrát hlavní cenu a získat zpět důvěru jediného syna, než 
mu zlotřilý domácí nechá zpřerážet kosti? Knihu v roce 2020 vydalo nakladatelství 
Host v překladu Lucie Bregantové.

Přejeme vám krásné jarní dny plné sluníčka.

za Rodinné centrum Helena Simmová

Pro více informací a přihlášení na jednotlivé workshopy, přednášky a kroužky 
využijte tyto kontakty: 
mob.: 774 608 874, info@centrum-andilek.cz, h.simmova@centrum-andilek.cz. 
Podrobnosti o jednotlivých akcích na www.centrum-andilek.cz. 

11. 4. od 18.30 hodin v Městském divadle Železný Brod: James Gould-Bourn: Když 
Panda tančí, vstupné: 250 Kč do 31. 3. v RC Andílek nebo v TIC Železný Brod, poté 
280 Kč.

Herničky

na duben připravujeme divadelní zábavu spojenou s listováním knihou!

 kamenický klub mládeže Horská kamenice

V loňském roce jsme museli mnoho akcí odložit na neurčito, což nás moc mrzelo, 
ale jsme přesvědčeni, že ty zrealizované akce se moc povedly a všichni si je užili.
 Za klub chceme touto cestou poděkovat všem účastníkům našich akcí konaných 
v roce 2021 – Úklid okolí Horské Kamenice, Velikonoční pletení, Pohádková cesta 
s oslavou dětského dne, Speed badmintonový turnaj, Vánoční pečení perníčků  
a příprava vánočního stromu v Horské Kamenici. Akce bychom nemohli realizovat 
bez akčnosti našich členů a bez podpory Města Železný Brod. Děkujeme vám všem.
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V sobotu 26. 3. vás srdečně zveme do těpeřské sokolovny na dvě akce. Dětský 
maškarní karneval s DJ Brožkem začíná ve 14 hodin. Vstupné: 20 Kč/osoba. 
Sportovní ples, při kterém k tanci a poslechu zahraje skupina Rytma, začíná ve  
20 hodin. Vstupné: 100 Kč/osoba.
 Zároveň touto cestou velmi děkujeme Městu Železný Brod za finanční podporu 
naší činnosti v uplynulém roce. 
 Více info na www.obec-tepere.cz.

za T. J. Sokol Těpeře Tomáš Vosáhlo

Dne 16. února jsme si připomněli již 160 let od založení Sokola. Ve Bzí jsme toto 
výročí oslavili vyvěšením sokolské vlajky, připomenutím si, jak před 160-ti lety vše 
probíhalo a zapálením svíček před sokolovnou. 

Pokud nám to covidová situace dovolí, rádi bychom vás v rámci oslav pozvali na 
následující akce:
12. 3.  Bzovský bál
25. 3.  Volební valná hromada – pro členy T. J. Sokol Bzí a pozvané hosty
  2. 4.  Tradiční bzovské velikonoční trhy se zabijačkovou kuchyní (od 10 hodin)

Věříme, že už to bude možné a budeme vás moct přivítat v naší sokolovně. Těšíme 
se na vás! 
 Se sokolským pozdravem Nazdar! 

Lucie Chvalinová

 T. j. sokol Těpeře

 T. j. sokol bzí

 V letošním roce máme naplánované tyto akce: Úklid okolí Horské Kamenice 
a Velikonoční pletení (duben), Oslava dětského dne (květen), Kamenický speed 
badmintonový turnaj pro děti a dospělé (srpen), Stavění a rozsvícení vánočního 
stromu (prosinec).
 Poslední dva roky byly pro všechny vyčerpávající, a proto vám všem ze srdce 
přejeme, aby ten letošní rok 2022 byl rokem klidu, pohody s hromadou štěstí, 
zdraví, osobních a pracovních úspěchů.

za Kamenický klub mládeže Hanka, Terezka a Jarka

sporT
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sporT

Na březen (18. 3.) máme v plánu uskutečnit 3. ročník Nočního běhu. Trasa 
tentokrát povede na Vrší. Informace jsou k dispozici na www.fitstudio.cz i Fb. Na 
duben připravujeme on-line hru jako v loňském roce. 
 Aktuálně také můžete na mob.: 602 204 658 u Mirky Vostré hlásit své děti na 
příměstské tábory – I. turnus (4.–8. 7. 2022), II. turnus (8.–12. 8. 2022). 
 Doufáme, že se všichni těšíte pevnému zdraví. Těším se na brzkou shledanou  
v tělocvičně!

za Fitstudio Sportovních Aktivit Jana Boučková

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

 Fsa jany boučkové Železný brod

osTaTní

Jak je obecně známo počátky dnešního města Železného Brodu spadají patrně do 
13. století. Tehdy při zemské obchodní stezce, která vedla z Prahy do Lužice a Slezska 
vznikla, u brodu přes Jizeru, osada zvaná Brod nebo také Brodek. Její obyvatelé 
poskytovali procházejícím kupcům služby převoznické, ubytovací a stravovací 
a také s nimi obchodovali. Řemesla, která se v místě rozvíjela – představovali je 
kováři, tesaři, ševci, hrnčíři, krejčí, ad., sloužila nejen místnímu obyvatelstvu, ale 
i kupcům. V 16. století se přidalo k tradiční řemeslné výrobě i železářství. V hamru 
a železářské peci (zvané dýmačka) na potoce Žernovníku se zpracovávala železná 
ruda. Nově se objevili pivovarníci, mlynář ad. V následujícím století železářství 
zaniklo v důsledku malé kvality bítouchovské rudy a nedostatku dřeva. Nicméně 
přívlastek „Železný“ zůstal městu dodneška.
 V roce 1654 žilo v Železném Brodě 30 rodin a k již uvedeným řemeslům je možno 
přičlenit soukenictví. Rokem 1660, kdy město získalo tzv. hrdelní právo, se objevilo 
nové – byť to zní poněkud absurdně až hrůzně – řemeslo, a sice katovské. Šibenice 
měla své místo nad městem, na vršku dodnes zvaném Šibeňák, na náměstí pak 
stával pranýř a trestné koše. Roku 1695 obdržel Železný Brod právo výročních trhů 
neboli jarmarků. Tím se město stalo význačným hospodářským střediskem oblasti. 
Na počátku 18. století se řemeslníci sdružují v cechy, z nichž nejstarším byl cech 
ševcovský (1701). Devatenácté století znamená začátek průmyslové výroby. V jeho 
druhé polovině zakládá německý podnikatel baron Liebig textilní továrnu, a tak se 
rozvíjí textilní průmysl. Liebig otevírá na Železnobrodsku rovněž břidličné lomy. 
Koncem 19. a začátkem 20. století se objevuje sklářská výroba zejména v podobě 
brusíren. V roce 1920 je otevřena první česká odborná škola sklářsko-obchodní, 

proměna železnobrodských řemesel v čase

33



ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍosTaTní

Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ vznikla v polovině devadesátých let 
v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí na 
podporu Tibetu. Akce probíhá každý rok v den výročí povstání Tibeťanů proti 
čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, 
statisíce jich zemřely v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech 
nebo v důsledku hladomoru. 
 Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. 
ČR se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila 
první čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo 838 obcí, měst, městských 
částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně např. v Německu, Francii, Belgii  
a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy,  
a kromě různých organizací také mnoho občanů ČR. 
 Dne 10. března si připomeneme už 63. výročí tibetského povstání.
 Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbolický charakter a je vyjádřením 
solidarity s Tibeťany. Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, který 
Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných protestech. Za její vyvěšení jim hrozí 
až několikaleté tresty vězení.

zdroj: www.lungta.cz

Obvykle ve vypjatých situacích jednám racionálně. Ověřila jsem si ve skalách – 
na stěně… V okamžicích, kdy to bylo buď anebo. Tehdy jsem instinktivně volila 
variantu reálně možnou a schůdnou.
 Tohle ale bylo jiné. Seděla jsem u TV a sledovala pořad Antarktida z výšky... Sníh, 
bílý sníh a bílé pláně. Najednou nečekaně zrůžověly až jako by zčervenaly. Zaujalo 
mě, že zčervenal i nábytek. Na západ slunce to bylo moc… moc červené. Ohlédla 
jsem se k oknu a to, co zaznamenaly moje oči, mozek nepobral…
 Proti oknu útočily dlouhé jazyky plamenů. Hořelo. Venku hořelo. Hořely dřevníky 
(šupy) a poryvy větru natahovaly nenasytné ohnivé jazyky až k onomu zmíněnému 
oknu. První okamžiky (pár vteřin… minut…?) jsem připomínala žábu, zírající 
do očí hada. Nic. Prostě nic... Pak se mozek probral z mrákot a začal fungovat. 
Urychleně jsem pozavírala větračky oken a zavolala hasiče. Tedy, chtěla jsem 
zavolat hasiče, ale jediné číslo, jež jsem si pamatovala bylo 155. Tam mi řekli, že 
mám volat 150. Prsty se mi třásly, nicméně se mi podařilo tu stopadesátku vyťukat. 
Ujištění, že už mají požár nahlášený a hasiči už jedou, mě uklidnilo jen částečně. 
Každý další poryv větru, který umožnil plamenům lehce olíznout okno, za nímž 
jsem stála, mi svíral hrdlo i pozadí…

proč na Železnobrodské radnici visí 10. března tibetská vlajka?

poděkování

to už je ovšem jiná kapitola. Železný Brod se stává – mimo jiné – městem skla  
a skleněné bižuterie, což ho proslavilo po celém světě.

Oldřich Kašpar
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Ono, když člověk leze po skalách, tak ví, předpokládá, že se může dostat do 
všelijakých situací. Ale když jej potká něco tak nečekaného a náhlého – je to  
o něčem zcela jiném. 
 Vzpamatovala jsem se už natolik, že jsem sbalila do batůžku doklady, peníze  
a oblečení na převlečení pro případ evakuace sobě i manželovi a šla před barák, 
kde už s hadicemi zasahovali hasiči. 
 Zvládli to kluci na výbornou a cítila jsem potřebu jim poděkovat, že nám 
zachránili bydlení, ale hluk, který vydávaly stříkačky a motory hasičských aut mi 
to neumožnil. Tak alespoň takto „kluci hasičský děkujeme vám z celého srdce za 
vaši práci a obětavost!“

za nás i ostatní nájemníky Věra Heroutová, Stavbařů 388 Železný Brod

Milostivé léto po třech měsících pomoci zadluženým občanům skončilo. Dluhy 
mazalo i na Semilsku a Železnobrodsku, kde je podle Mapy exekucí v ORP Železný 
Brod zadluženo zhruba 7,01 % lidí z 10 236 obyvatel starších 15 let a v ORP Semily 
7,11 % z 21 615 osob starších 15 let. Někteří místní byli podpořeni z veřejné sbírky 
„SOS Milostivé léto“ Člověka v tísni, jejíž výtěžek šel na podporu lidí, kterým by tato 
akce mohla pomoci z dluhové pasti, avšak neměli šanci původní dluh kvůli jeho 
výši zaplatit. Ačkoliv Milostivé léto skončilo, ještě letos na podzim lze očekávat 
jeho pokračování.
 Milostivé léto dalo lidem možnost zbavit se některých dluhů u veřejnoprávních 
institucí a dlužníci jej mohli využít od 29. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Pro mnoho lidí 
však nebylo možné do tří měsíců potřebné finanční prostředky sehnat. Obecně 
prospěšná společnost Člověk v tísni na tento fakt zareagoval a otevřela veřejnou 
sbírku „SOS Milostivé léto“. Výtěžek sbírky byl určen lidem, kterým by uhrazení 
exekuce pomohlo z dluhové pasti, avšak oni sami neměli šanci původní dluh 
zaplatit. Zároveň byla spuštěny webové stránky www.milostiveleto.cz, jejichž 
součástí byl i exekuční poradce. 
 Zadlužená společnost a dluhové pasti jednotlivců a celých rodin jsou velkým 
problémem naší společnosti. Dluhové poradenství Člověka v tísni začalo pro 
Semily a okolí fungovat na jaře minulého roku, kdy byla přímo v Semilech otevřena 
dluhová poradna. Peníze ze sbírky SOS Milostivé léto pomohly také u nás v regionu. 
Obdarováno bylo celkem osm osob. Uhrazením jistin ve výši celkem 261 655 Kč  
a uhrazení paušálních nákladů exekuce, zaniklo příslušenství dluhů ve výši  
1 076 048 Kč, zastaveno bylo tak na 40 exekucí.
 Mezi obdarovanými z našeho regionu byli čtyři maminky samoživitelky; 
dále mladý muž, který se dokázal po smrti svých nejbližších a protialkoholní 
léčbě odrazit od úplného dna; předlužený muž ve středním věku, kterému díky 
Milostivému létu bude zůstávat více peněz pro jeho děti, invalidní důchodce  
s nešťastným ručitelským závazkem a nemocná seniorka pečující o vnučku. To je 
naše konkrétní pomoc osmi lidem a jejich rodinám.

exekuce, Milostivé léto a Člověk v tísni
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

K silným osobním zážitkům v uplynulých třech měsících patří skutky,
· kdy zaměstnavatel poskytl zaměstnanci bezúročnou půjčku, aby se z exekucí 
mohl v rámci Milostivého léta zaměstnanec vyplatit

· kdy se pracovní kolektiv složil na vyplacení exekucí pro svou kolegyni, matku 
samoživitelku se dvěma zaměstnáními

· kdy se několik rodin z Železnobrodska rozhodlo pomoci a věnovalo do sbírky 
významný finanční dar

· kdy dlužníkovi pomáhali v komunikaci se mnou a s úřady „cizí lidé“ z jeho okolí,  
protože jim nebyl jeho osud lhostejný. 
 Máte finanční problémy, problémy se splácením půjčky dluhy nebo exekuce, 
nevyznáte se v nich, nevíte co s tím? Potřebujete poradit? Zavolejte mi, napište, 
zkusíme společně najít řešení. Pomohu vám se zastavením nezákonné exekuce, 
se sepsáním návrhu na smírné řešení poskytovateli půjčky, pomohu v komunikaci 
s věřiteli, s exekutory, s finančním arbitrem, se soudy, s podáním insolvenčního 
návrhu s návrhem na povolení oddlužení… Jsem tu pro vás, 

Iva Chaloupková
Dluhová poradna, Člověk v tísni, o. p. s, Bc. Iva Chaloupková, dluhový poradce
Sokolská 418, 513 01 Semily
e-mail: iva.chaloupkova@clovekvtisni.cz, mob.: 702 182 857
www.clovekvtisni.cz, www.jakprezitdluhy.cz, www.dolozkomat.cz, 
www.milostiveleto.cz

InzerCe

Inzerce plošná
černobílá barevná obálka

uvnitř vnitřní str.
62 × 44 mm (1/8 str.) 500 Kč 800 Kč
62 × 90 mm (1/4 str.) 800 Kč 1 200 Kč

128 × 90 mm (1/2 str.) 1 300 Kč 1 900 Kč
128 × 183 mm (1 str.) 2 200 Kč 3 000 Kč

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

podmínky inzerce v Železnobrodském zpravodaji 

osTaTní
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přijmeme pracovníka 
na pozici strojníka MVE.

Naše společnost hledá vhodného 
kandidáta pro obsazení volného 

pracovního místa na pozici 
Strojníka pro provoz 

malých vodních elektráren 
pro pracoviště: 

Malé vodní elektrárny Semily.
Požadujeme

manuální zručnost, spolehlivost, 
všestrannost, samostatnost, řidičské 

oprávnění skupiny B.
Nabízíme

práci v hlavním pracovním poměru, 
pestrou náplň práce, dobré platové 

ohodnocení, možnost zaškolení  
i v jiných profesích.

Bližší informace pro vážné uchazeče 
poskytneme na mob.: 724 038 285.

Čištění PosPíšil             725 852 868, www.cistenipospisil.cz
čištění pohovek, koberců, matrací, čalouněného nábytku, kůže a interiérů vozidel

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍInzerCe




