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úvodní slovo

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, 
 pravidelné únorové zasedání Zastupitelstva města Železný Brod bylo jaksi už 
tradičně věnováno schvalování městského rozpočtu na rok 2021. Přijetí tohoto 
významného dokumentu znamená, že má Město představu, z čeho bude mít 
příjmy, jaká bude mít vydání nebo také, že se mohou rozjet plánované akce. Rovněž 
některé dotační tituly vyžadují, aby žadatelé měli projekty zahrnuty v městském 
rozpočtu a hlavně, aby na ně měli peníze.
 V letošním roce se rozpočet města sestavoval obtížněji než v minulých letech. 
Všichni víme, že za tím stojí především celosvětové ekonomické problémy 
způsobené pandemií Covid-19, které se nevyhnuly ani České republice. Naše 
národní hospodářství zaznamenalo citelný pokles, je zde řada různých náhrad  
a kompenzačních programů pro postižená odvětví, ale i pro obyvatelstvo, na ty je 
samozřejmě potřeba uvolnit další peníze ze státního rozpočtu. Nadto ještě před 
koncem minulého roku Poslanecká sněmovna schválila některé změny v daních, 
což způsobilo velmi značný zásah do příjmů samotných obcí. Například náš 
rozpočet předpokládá pro rok 2021 daňové příjmy nižší zhruba o 12 milionů Kč. 
Skutečnost ale může být horší.
 Rozpočet Železného Brodu pro rok 2021 má navrženy příjmy ve výši 169 500 000 Kč,  
výdaje potom ve výši 215 557 000 Kč. Jedná se o rozpočet schodkový. Rozdíl mezi 
příjmy a výdaji činí 46 057 000 Kč. Tento rozdíl bude vyrovnán z ušetřených 
finančních prostředků z minulých let, jedná se tedy o tzv. vlastní financování. 
Chceme občany ubezpečit, že všechny ušetřené peníze nebudou vyčerpány, určitá 
částka z nich jako rezerva zůstane na základním běžném účtu a ještě má město 
peníze ve svých fondech.
 Co se týče výdajů je jasné, že jsou zde nutné výdaje zajišťující běžný chod 
města a městského úřadu, různé opravy a údržba, finance školám, knihovně, 
SVČ Mozaika nebo muzeu, výdaje na požární ochranu, sociální služby apod.  
K větším akcím, na které již byla získána dotace nebo je o dotaci zažádáno patří 
například zateplení objektu Technických služeb města Železného Brodu, zateplení 
radnice, vybavení odborných učeben na ZŠ Pelechovská, rekonstrukce šaten  
v sokolovně, rekonstrukce veřejného osvětlení v Jirkově, Střevelné a ve Vaněčkově 
ulici, 4. etapa regenerace Jiráskova nábřeží. K velkým akcím bez dotace pak patří 
veřejné osvětlení a oprava povrchů v Trávníkách, kde se pokračuje v již započatých 
pracích. Nadále probíhají přípravné práce a hlavně hledání peněz na finančně 
náročné akce jako je přístavba Základní umělecké školy, Greenway Jizera nebo 
lávka přes Jizeru.
 Navrhovaný rozpočet byl posouzen finančním výborem, který ZM doporučil 
návrh v předložené verzi přijmout.  Zastupitelstvo doporučení finančního výboru 
akceptovalo, takže Železný Brod má rozpočet města pro rok 2021 schválen. 
Rozpočet je zveřejněn na webových stránkách města, na úřední desce před budou 
radnice a k nahlédnutí je také u vedoucí finančního odboru.
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Mgr. Ivan Mališ, místostarosta Mgr. František Lufinka, starosta

RadnICE InFoRMUJE

Usnesení Rady města Železný brod z 39. zasedání 
konaného dne 1. 2. 2021 

Rada města Železný Brod po projednání
 schvaluje program 39. schůze RM v předloženém znění 
 bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 38. schůze Rady města Železný Brod 
 souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 10/2020/RM 
 schvaluje nový ceník prodeje palivového dřeva – ceník je platný od 1. 2. 2021  
a k nahlédnutí je u p. Petra Kadlece na OÚP a RR MěÚ (tel. č.: 483 333 976, e-mail: 
p. kadlec@zelbrod.cz)
 souhlasí s uzavřením smluv o dílo s fi TS města Železný Brod, s. r. o., IČO 27260887: 
1) na opravu komunikace v Trávníkách – ul. Školní za cenu 2 259 729,75 Kč bez 
DPH; 2) na opravu komunikace v Trávníkách – část Hluboká sever a Zahradnická 
za cenu 1 651 800 Kč bez DPH; 3) na rekonstrukci veřejného osvětlení v Trávníkách 
za cenu 886 600 Kč bez DPH
 souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 5 000 Kč od pana D. Hrdličky pro MŠ 
Koníček Železný Brod, finanční prostředky budou použity na akce pořádané MŠ 
 odkládá materiál výběrové řízení „Rekonstrukce rozvodů vody v čp. 714 a 715, 
Jiráskovo nábřeží, Železný Brod“ a ukládá Bytovému podniku doplnit protokoly  
a předložit materiál na příští schůzi RM Železný Brod 
 souhlasí s provedením JŘBU č. 1–4 na akci Zateplení fasády objektu čp. 570 a 571 
Železný Brod včetně změnových listů č. 1–4 
 bere na vědomí zápisy z Redakční rady (11. 12. 2020 a 13. 1. 2021) 
 schvaluje ceny roku 2020 pro rok 2021 u pronájmu pozemků dle seznamu 
předloženého finančním odborem, a to s účinností od 1. 1. 2021 
 schvaluje ukončení nájemní smlouvy s panem H. Ademim na pronájem části 
pozemku ppč. 2217 a 2218 v k. ú. Železný Brod za účelem postavení plechové 
garáže ke dni 31. 1. 2021 

 Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na vytvoření rozpočtu města podíleli, 
finančnímu výboru za jeho posouzení a některá doporučení a zastupitelům města 
za jeho přijetí. Všechny občany města bychom pak chtěli ubezpečit, že v průběhu 
roku lze dělat rozpočtové změny, které schvaluje zastupitelstvo nebo rada města. 
Přejme si, aby se podařilo uskutečnit co nejvíce v rozpočtu schválených akcí, aby 
se třeba trochu vylepšily příjmy rozpočtu oproti předpokladům a hlavně, aby se 
neobjevily další vnější vlivy, které by negativně ovlivnily náš rozpočet.
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RadnICE InFoRMUJE

Usnesení zastupitelstva města Železný brod ze 17. zasedání 
konaného dne 8. 2. 2021 

Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání 
 schvaluje program 17. zasedání ZM v předloženém znění a bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení z 16. zasedání 
 bere na vědomí složení slibu nového člena ZM pana Cyrila Vacka podle § 69 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 neschvaluje snížení nájemného za užívání pozemku pč. 74/1 v k. ú. Železný Brod 
na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 30. 7. 2020 mezi městem Železný Brod, 
IČO 0026263 a Vu Van Tinh a Van Anh CHU 
 schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemku pč. 1581 v k. ú. Hr. Horka 
pro ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, ve smyslu: na dotčenou nemovitost umístit, 
zřídit, provozovat, opravovat, udržovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu  
a modernizaci Součásti distribuční soustavy a schvaluje uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby číslo IV-12-
4019157/VB/6, mezi městem Železný Brod a spol. ČEZ Distribuce, a. s., která je 
zastoupena spol. RYDVAL-ELEKTRO, s. r. o., IČO 25298194, na pozemek pč. 1581  
v k. ú. Hr. Horka 
 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
4018177/VB/03 mezi městem Železný Brod, IČO 00262633 a ČEZ Distribuce, a. s., 
IČO 24729035 zastoupené fi RYDVAL-ELEKTRO, s. r. o., IČO 25298194, na pozemek 
pč. 712/1 v k. ú. Chlístov 
 schvaluje nájem části pozemků pč. 1725/4 v k. ú. Líšný o výměře 6 553 m2, pč. 
1725/1 v k. ú. Vrát o výměře 5 072 m2, pč. 693/2 v k. ú. Chlístov o výměře 150 m2, 
pč. 898/3 v k. ú. Bzí o výměře 33 m2, pč. 916 v k. ú. Bzí o výměře 189 m2, pč. 3319/1  
v k. ú. Železný Brod o výměře 3 542 m2, po dobu stavby Greenway Jizera – úsek 
Železný Brod – Líšný o celkové výměře 15 539 m2 za cenu 341 858 Kč/rok (osvobozeno 
od DPH) a schvaluje uzavřít nájemní smlouvu mezi Správou železnic, státní 
organizace, IČO 70994234 a městem Železný Brod, IČO 00262633 na pronájem části 
pozemků pč. 1725/4 v k. ú. Líšný, pč. 1725/1 v k. ú. Vrát, pč. 693/2 v k. ú. Chlístov, 
pč. 898/3 v k. ú. Bzí, pč. 916 v k. ú. Bzí, pč. 3319/1 v k. ú. Železný Brod o celkové 
výměře 15 539 m2 za cenu 341 858 Kč/rok (osvobozeno od DPH) 
 souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu Jiráskovo nábřeží 717, 
Železný Brod 
 schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na byt v Železném Brodě, nábřeží Obránců 
míru 570 
 schvaluje udělení výjimky ze Směrnice města Železného Brodu pro přidělování 
a pronajímání bytů ve vlastnictví města dle čl. 7, bod 4 písm. b). a souhlasí  
s přihlášením do výběrového řízení přidělování bytů obálkovou metodou 
 schvaluje uzavření Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů s dodavatelem 
SKS, s. r. o., IČO 62738542 
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nová obecně závazná vyhláška města Železný brod – o regulaci  
používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí platná od 1. 4. 2021

 Dlouho se řeší, že pyrotechnika děsí čtyřnohé domácí mazlíčky, faktem ale je, 
že škodí nejen jim. Špatný vliv má na všechna zvířata, u ptáků dokonce způsobuje 
častá úmrtí. Někteří lidé špatně psychicky nesou výbuchy, pyrotechnika způsobuje 
i častá zranění, požáry a navíc ohňostroje zamořují vzduch zplodinami. Zároveň 
s tím jsme se rozhodli celoročně zakázat lampiony štěstí, jelikož jde o vypouštění 
nekontrolovatelného ohně. Určitě jste zaznamenali několik požárů lesů a luk po 
dopadu těchto lampionů a někteří si možná i vzpomenete na nedávný incident 
ze sousedních Semil, kdy lampion štěstí zapálil střechu panelového domu. Těmto 
incidentům chceme zabránit.

 volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zákona o obcích 
předsedu kontrolního výboru Ing. Jana Maška a člena kontrolního výboru pana 
Jana Tempela 
 bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 27. 1. 2021 
 schvaluje rozpočet města na rok 2021 a schvaluje závazné ukazatele rozpočtu 
v členění dle předloženého a zveřejněného materiálu „Návrh rozpočtu města 
Železný Brod na rok 2021“
 schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022–2023 
 schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Železný Brod o regulaci používání 
zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí v upraveném znění – navíc výjimka  
k 28. 10. Den vzniku samostatného československého státu 
 schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi DOMOVEM U SPASITELE Středisko 
husitské diakonie, IČO 73632791 a městem Železný Brod, IČO 00262633, na 
odkoupení pozemku pč. 6/3 zahrada o výměře 81 m2 v k. ú. Hr. Kamenice za cenu 
198 Kč za 1 m2, tj. celkem 16 038 Kč 
 neschvaluje odkoupení pozemku pč. 49/2 v k. ú. Chlístov o výměře 953 m2 za 
cenu 100 Kč za 1 m2 

 Veřejná zasedání zastupitelstva Města Železný Brod v první ½ roku 2021 budou 
v těchto termínech: 22. 3., 3. 5. a 14. 6. 2021. Zasedání začne vždy v 16.30 hodin  
v zasedací místnosti MěÚ „B“ (3. patro). 

oznámení o volných pracovních pozicích
 Tajemník Městského úřadu Železný Brod oznamuje, že je vyhlášena výzva pro 
zájemce o místo člena v Komisi pro vzhled města. 
 Zároveň hledáme brigádníky pro práci ve sběrném dvoře v Železném Brodě,  
u kterých uvítáme znalost práce na PC a časovou flexibilitu. Zájemci o výše uvedené 
se mohou hlásit nejpozději do 31. března 2021 na e-mailu j.haas@zelbrod.cz.

Josef Haas, tajemník MěÚ Želený Brod

5



RadnICE InFoRMUJE

 Proto jsme s Piráty ke konci minulého roku předložili k projednání vyhlášku 
výrazně omezující ohňostroje a zároveň úplně zakazující lampiony štěstí. Za 
přispění mého nástupce Cyrila Vacka byla vyhláška schválena na zastupitelstvu  
8. 2. 2021. Použití zábavní pyrotechniky bylo omezeno po celý s rok s následujícími 
výjimkami: od 31. 12., 18.00 do 2.00 hodiny, v době konání železnobrodského 
ohňostroje (květen), v den výročí založení republiky 28. 10. anebo s nutností 
alespoň 30 dní před pořádáním akce požádat o výjimku Radu města, která ji může, 
ale nemusí, odsouhlasit.

S pozdravem a přáním pevného zdraví
Jan Tempel

 odbor vnitřních věcí

 Požádat si o vystavení nového občanského průkazu a cestovního dokladu 
můžete v budově „B“ MěÚ Železný Brod, a to v úřední dny (pondělí a středa: 8–12  
a 13–17 hodin) nebo po telefonické domluvě (občanské průkazy: Ivana Ouhrabková,  
483 333 960 a cestovní doklady: Jitka Jehličková, 483 333 961) se lze objednat i mimo 
tuto dobu. Určitě najdeme nějaký vhodný termín ke spokojenosti občanů. 
 Vzhledem k tomu, že byla zrušena místní příslušnost, mohou si o vydání dokladu 
požádat jak občané Železného Brodu, tak i z jiných obcí, které nespadají do našeho 
ORP. I těm můžeme vyhovět. 
 Všechny žádosti o občanský průkaz či cestovní doklad se vyřizují elektronicky  
a fotografie se pořizují přímo na místě. 

Věra Brunclíková, vedoucí OVV

Místní poplatek za odpady v roce 2021
 Zastupitelstvo města Železný Brod na svém zasedání dne 14. 12. 2020 usnesením 
č. 79/16Z/2020 schválilo poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2021 
ve výši 620 Kč za poplatníka a kalendářní rok, který je splatný nejpozději do  
31. března příslušného kalendářního roku.
Poplatek lze uhradit:
 a) bezhotovostním převodem na číslo účtu 2225-0963249319/0800, pod 
specifickým symbolem přiděleným správcem poplatku,
 b)   hotově nebo běžnou platební kartou v pokladně MěÚ Železný Brod, která je 
otevřena v pondělí a ve středu: 8–12 a 13–17 hodin.

 Objednání nové nebo výměnu poškozené popelnice vyřizuje na odboru životního 
prostředí paní Pavlína Kunzeová, tel. č.: 483 333 924, e-mail: p.kunzeova @zelbrod.cz.

Iveta Jehličková, FO – pokladna

 odbor finanční
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Fungování veřejných institucí v Železném brodě

Městské dotační programy v roce 2021

 Po dobu trvání nouzového stavu, který v době uzávěrky zpravodaje stále trval, 
připomínáme, že veřejné instituce v našem městě fungují takto:
 Městský úřad Železný Brod (náměstí 3. května) – tel. č.: 483 333 911 podatelna
úřední hodiny:  pondělí a středa: 8–12 a 13–17 hodin
   úterý a čtvrtek: 8–12 hodin pro předem objednané klienty
 Stále upřednostňujte písemný, elektronický či telefonický kontakt. Vždy, kdy je to 
možné, využijte elektronické komunikace.
 Kulturní a sportovní zařízení (Sportovní centrum ŽB – sokolovna, městské 
muzeum, galerie Vl. Rady, divadlo, KC Kino Železný Brod) jsou stále uzavřeny.
 Městská knihovna Železný Brod (Jiráskovo nábřeží) – tel. č.: 483 389 123, 
knihovna@zelbrod.cz
 Možnost bezkontaktního výdeje knih na objednání nebo prostřednictvím on-
line katalogu – objednané knihy si po domluvě termínu vyzvednete u vstupu do 
knihovny (zvonek u dveří). 
 Turistické a informační centrum (náměstí 3. května) – tel. č. 483 333 999
 pondělí až pátek: 8–16 hodin běžné služby a Registrace seniorů 80+ na očkování 
proti COVID-19 a prodej ochranných pomůcek (respirátor KN95 – cena 11 Kč/1 ks,  
česká nano rouška – cena 18 Kč/1ks a chirurgická ústenka s gumičkami – cena 
2,50 Kč/1ks). Platba možná pouze hotově! Zásoby budou průběžně doplňovány  
v závislosti na poptávce.
 Školy a školská zařízení zůstávají ve stejném režimu jako doposud. Ukončení 
nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve 
školství se budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví dle platného 
opatření PES.
 U všech výše uvedených institucí upozorňujeme, že změna je vyhrazena dle 
dalšího vývoje epidemické situace, popř. vládních opatření.

 Zastupitelstvo města Železný Brod schválilo na svém zasedání dne 8. 2. 2021 
rozpočet města na rok 2021. V tomto rozpočtu byly rovněž schváleny finanční 
částky pro městské dotační programy. Pro oblast tělovýchovy a sportu částka  
1 500 000 Kč, pro oblast kultury a činnosti spolků 500 000 Kč a pro sociální oblast 
125 000 Kč. Částky byly o proti loňskému roku poníženy, což bude klást vyšší nároky 
na kvalitu jednotlivých projektů. 
 Znění jednotlivých programů musí schválit zastupitelstvo města na svém zasedání 
dne 22. 3. 2021. Poté musí být podle zákona programy vyvěšeny po dobu 30 dnů 
a teprve potom je možno podávat žádosti. Vzhledem k následnému schvalování 
požadovaných částek v komisích, v radě města nebo v zastupitelstvu města tak lze 
očekávat příjem financí u úspěšných žadatelů nejdříve na konci května a v červnu.

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta města 

7



Čerpání finančních prostředků z dotací v roce 2020
 Z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory 
organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě bylo  
v roce 2020 vyčerpáno celkem 490 252 Kč na tyto projekty: 1. RC Andílek: Jablečná 
slavnost 3 680 Kč, Letní herničky – Běliště, koupaliště 10 184 Kč, Mikulášská 
besídka 5 840 Kč,  Závody kočárků 2 980 Kč,  Zahradní slavnost v rámci Noci kostelů 
4 364 Kč, Karneval 6 500 Kč, 2. paní M. Šírková: Aktivity pořádané MS ČČK Hrubá 
Horka – kulturní a spol. akce 7 527 Kč, 3. DS Tyl Železný Brod: Železnobrodské 
divadelní hry 5 000 Kč, Propagační mat. k uvedení her 640 Kč, Doplnění a opravy 
kostýmního vybavení 28 000 Kč, 4. Trávnice: Zpátky v čase 20 800 Kč, 5. BZOS:  
XV. Staromilská pouť – sousedská 4 000 Kč, Fotodokumentace Bzí – interaktiv. 
mapa 5 600 Kč, 6. ČZS ZO ŽB: v osadě Zálesí I. – Rekonstrukce rozvodů vody  
u zásobní nádrže na vodu 6 000 Kč, Oprava cesty 24 000 Kč, 7. ČZS ZO Jirkov: 
Provoz. náklady na činnost spolku, moštárny, klubovny, údržba veřejných prostor  
a nářadí 14 400 Kč, 8. T. J. Sokol Těpeře: Provoz. náklady (energie a voda) na činnost 
spolku 39 660 Kč, 9. TJ Sokol Hr. Horka: Dětské sport. odpoledne a Vítání léta 6 000 Kč,  
10. TJ Sokol Bzí: Rekonstrukce zázemí sport. a spol. akcí – kuchyně a výdejna 
občerstvení 128 000 Kč, 11. ČČK MS Železný Brod: Maskování 2 400 Kč, Výstražné 
vesty s potiskem DOBROVOLNÍK 16 504 Kč, 12. KKM Hr. Kamenice: Kulturní akce 
3 600 Kč, Celoroční provoz klubovny 19 500 Kč, Pohádková cesta s oslavou dětského 
dne 3 000 Kč, Výstavba zastřešení u vchodu do budovy školy 6 617 Kč, 13. SDH 
Jirkov: Kulturní akce 12 240 Kč, 14. SDH Hr. Kamenice: Loučení s létem 12 800 Kč, 
15. SDH Těpeře: Vybavení klubovny novými stoly a židlemi 21 600 Kč, Vybavení 
statut. zástupců sboru vycházkovými uniformami 13 200 Kč, 16. SDH Železný 
Brod: Oděv GoodPRO FRA FireBull TFA – závodní oblek pro závody TFA 17 414 Kč, 
17. HO Železný Brod: Maturitní ples SUPŠS 20 000 Kč, 18. paní L. Neugebauerová: 
Doplnění včelařského vybavení 2 084 Kč, 19. SZdP Železnobrodska: Zájezd seniorů 
Hřensko – Pardubice 16 118 Kč

 Z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě 
bylo v roce 2020 vyčerpáno celkem 1 892 558 Kč na tyto projekty: 1. TJ Sokol 
Hrubá Horka: Úhrada provozních nákladů – el., voda 20 000 Kč, Pořízení nových 
mantinelů na kluziště 15 000 Kč, 2. TJ Chlístov: Příspěvek na sport. činnost 10 879 
Kč, Příspěvek na židle do 24 000 Kč, 3. TJ Sokol Železný Brod: Náklady spojené 
s činností 160 000 Kč, 4. T. J. Sokol Bzí: Úhrada energií 35 000 Kč, 5. SDH Jirkov: 
Sportovní činnost 8 240 Kč, 6. SDH Těpeře: Celoroční příprava MH 19 690 Kč, 7. SK 
Jirkov: Rozšíření sport. vybavení a podpora údržby areálu 18 400 Kč, 8. HO Železný 
Brod: Podpora činnosti 44 720 Kč, 9. KKM Hr. Kamenice: Sport. aktivity, speed 
badmintonový turnaj 3 200 Kč, 10. HC Železný Brod: Úhrada provozních nákladů 
9 120 Kč, 11. FSA J. Boučkové: Činnost studia 284 000 Kč, 12. FK Železný Brod: 
Činnost klubu 400 000 Kč, Provoz a údržba fotbalového hřiště 400 000 Kč, 13. TK 
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Železný Brod: Správce areálu 56 000 Kč, Hřiště z umělé trávy na kurt 316 549 Kč, 
Pořízení UV fólie na přetlakovou halu 67 760 Kč 

 Z Programu podpory sociálních služeb v Železném Brodě byly v roce 2020 
v celkové částce 125 000 Kč podpořeny tyto projekty: 1. Hospic sv. Zdislavy: 
Činnost 12 000 Kč, 2. CpZP LbK: Komplex. odborná terénní a ambulantní pomoc 
ohroženým rodinám s dětmi v LbK 13 000 Kč, 3. Spokojený domov: Terénní soc. 
služby v domácím prostředí 10 000 Kč, 4. Most k naději: Terénní program pro 
osoby ohrožené drogou v LbK 13 000 Kč, 5. Naděje: Terénní programy (identifikátor 
9860755) 10 000 Kč, 6. Compitum: Terénní SAS COMPITUM ŽB 13 000 Kč, 7. Fokus 
Turnov: Zajištění služby Podpora samostatného bydlení v ŽB 13 000 Kč, 8. Fokus 
Semily: Soc. rehabilitace 13 000 Kč, 9. Oblastní charita Most: Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Kotva 13 000 Kč, 10. Oblastní charita Liberec: Domov 
sv. Anny pro matky s dětmi v tísni 3 000 Kč, 11. Centrum LIRA: Zajištění soc. 
aktivizačních služeb pro rodinu s PAS 3 000 Kč, Zajištění poskytování preventivní 
soc. služby rané péče 5 000 Kč, 12. Linka bezpečí: Pro děti a mládež z města ŽB  
4 000 Kč 

 Dále byly v roce 2020 poskytnuty tyto Účelová dotace: 1. SZdP Železnobrodska na 
Nájem nebytových prostor a služeb s ním souvisejících 107 524 Kč a Účelové dotace 
církvím v celkové výši 249 899 Kč pro: 1. Římskokatolickou farnost děkanství 
ŽB: Restaurování bočního oltáře sv. Josefa v kostele sv. Jakuba Většího 200 000 Kč, 
2. Ochranovský sbor při ČCE v ŽB: Úprava topení v budově kaple Jednoty bratrské 
na Brodci 49 899 Kč 

svoz komunálního odpadu v zimním období
 Aktivně řešíme situaci kolem vývozu v těchto náročných klimatických 
podmínkách. Největší problémová místa našeho katastru jsou Popluž a Záskalí, 
kde obsluhují SKS, s. r. o. svozovým vozidlem 
4×4, ale bohužel i tak jsou místa, která zůstávají 
nevyvezena. Jsme ve spojení i s TS města Železný 
Brod, aby byla zajištěna sjízdnost a dostupnost ve 
dnech vývozu. 
 Konečné rozhodnutí, zda v jízdě pokračovat, je 
vždy na řidiči, který situaci vyhodnotí s ohledem 
na případnou hrozící škodu na technice. V případě 
neuskutečněného svozu nám to posádka ohlásí 
a sveze se v nejbližším dalším možném termínu 

 Otevírací doba sběrného dvoru je v březnu: pondělí, středa, pátek: 9–18 hodin; 
úterý, čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin. 

 odbor životního prostředí

Případ, kdy došlo ke špatnému 
vyhodnocení řidičem.
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novela vodního zákona
 Od 1. 2. 2021 nabyl účinnosti zákon 544/2020 Sb., kterým se mění zákon  
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony. Z velké škály změn (např. nově 
HLAVA X – Zvládání sucha a stavu nedostatku vody, technickobezpečnostní dohled 
nad vodními díly atd.) vybírám např.: nové znění 5 odstavec 3:
 „Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání je stavebník povinen 
podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou  
a odváděním odpadních vod kanalizací k tomu určenou. Není-li kanalizace v místě  
k dispozici, odpadní vody se zneškodňují přímým čištěním s následným vypouštěním do 
vod povrchových nebo podzemních. V případě technické neproveditelnosti způsobů podle 
vět první a druhé lze odpadní vody akumulovat v nepropustné jímce (žumpě) s následným 
vyvážením akumulovaných vod na zařízení schválené pro jejich zneškodnění. Dále je 
stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem 
atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážková voda“) akumulací a následným 
využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto 
způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním  
a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez splnění těchto podmínek 
nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani 
vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání 
stavby.“
Dešťovka II
 Informujeme občany, že je stále otevřena Výzva č. 12/2017: Dešťovka II 2018+ (do 
vyčerpání alokace). V druhém kole dotačního programu mají majitelé rodinných, 
rekreačních a bytových domů příležitost získat příspěvek (max. však 50 % z celkových 
způsobilých výdajů) na: zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulace 
srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti a na využití vyčištěné 
odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové.
 Dotace se vztahuje na nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu 
rozvodů. U projektů zaměřených na čištění odpadních vod je součástí dotace  
i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 000 korun. Podrobné 
informace získáte na www.dotacedestovka.cz (doporučuji navštívit zejména část 
„Často kladené otázky“ a „Jak požádat o dotaci krok za krokem“.

Mgr. Martin Hoření, vedoucí OŽP 

včetně odpadu nahromaděném i v neoznačených pytlích u nádob. Mějte prosím 
odklizený sníh od sběrových míst a nenechávejte nádoby za plotem na soukromých 
pozemcích, kam pracovníci svozové firmy nesmí vstupovat. Samozřejmě nás 
můžete kontaktovat i na tel. č.: 483 333 924, kde můžete problémy s vývozy hlásit, 
budeme je řešit. Děkujeme za vaši spolupráci a pochopení situace.

Pavlína Kunzeová, OŽP – Odpadové hospodářství
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vysoké stavy černé zvěře

K tomuto celoročnímu výskytu pruhovaných selat v našem oRP 
Železný brod nedochází

 Myslivečtí biologové zabývající se studiem černé zvěře upozorňují, že jednou  
z příčin tohoto vývoje je i rozbití přirozené sociální struktury tlup černé zvěře. 
Mimo osaměle žijících kňourů a přechodných mládeneckých tlup kanečků-
lončáků, žije černá zvěř v rodinných svazcích s velice výraznou sociální hierarchií. 
Takováto tlupa je tvořena starší bachyní, jejími dospělými dcerami a selaty. Od 
desátého měsíce věku v ní zaujímají nejnižší místa selata a nejvyšší staré bachyně. 
Rozhodující pro sociální postavení je tedy věk. Vedoucí bachyně je zpravidla 
zároveň i nejstarší v tlupě. Ona určuje dobu ukončení denního odpočinku, konání 
hygienických potřeb jako kalištění a drbání, odchod za hledáním potravy a návrat 
od něj. Stejně tak určuje i místa hledání potravy. Nejdůležitější však je, že určuje  
i počátek doby chrutí celého rodinného společenstva. Je-li v důsledku vyžadovaného 
silného loveckého tlaku a neuvážlivého odstřelu dospělých (starších a těžších) 
kňourů a bachyň tato přirozená věková a sociální hierarchie narušena, má to za 
důsledek ztrátu synchronizace chrutí a jeho nástup u jednotlivých bachyň podle 
toho jak tělesně a pohlavně dospívají. 
 U pohlavně dospělých bachyň probíhají říjné cykly opakovaně zhruba po třech 
týdnech. K jejich pokládání dochází v různé roční době, oplodněny jsou všechny,  
i slabé bachyňky a ještě k tomu často od vlastních slabých, stejnověkých sourozenců. 
Přirozená selekce je ztracena. Veškeré pohlavně dospělé bachyně metají selata 
a populační exploze je v podstatě naprogramována. Když se v průběhu celého 
roku setkáváme s nevyspělými, ještě pruhovanými selaty, je to známka vážného 
narušení věkové a tím i sociální struktury populace černé zvěře. 
 Více na www.myslivost.cz.

Ing. Josef Feuereisel, PhD. 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 

Ústav ochrany lesů a myslivosti 
Lesnická fakulta, Zemědělská 3, 613 00 Brno, e-mail: feuer@mendelu.cz

 Lov je směřován i díky nouzovému stavu výhradně na čekanou či šoulačku 
(pochůzce v loveckém revíru bez sednutí). Šoulačka je dosti problematický způsob 
lovu díky větru, terénním podmínkám ORP Železný Brod (údolíčka a prudké 
svahy), rozdrobenosti zástavby a zvýšeného pohybu lidí v lesích. 
 Myslivost je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící 
zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení 
mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví. 
Myslivost je dobrovolnou činností, která podléhá oproti zahrádkářům a SDH mnoha 
právním regulativům: Zákon č. 449/2001Sb., o myslivosti, Zákon č. 289/1995 Sb., 
lesní zákon, Zákon č. 13/2021 o střelných zbraních a střelivu všechny vč. prováděcích 
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vyhlášek, v platném znění, Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Zákon  
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 Myslivcem se člověk nerodí, v průběhu života se jím teprve stává. Mnohá 
myslivecká sdružení či spolky pracují s mládeží ať už pořádáním přednášek na 
školách, mysliveckých kroužků a dále se jednotliví členové věnují přípravám 
žadatelů na zkoušku o svůj první lovecký lístek. 
 Každý lovec má v rukou smrtící zbraň v případě kulovnice s dalekým dostřelem 
a smrtícím efektem na velkou vzdálenost, v podstatě odstřelovací pušku. Za 
každou ránu si je myslivec zodpovědný. Proto střílí zejména z vyvýšených míst, 
aby se projektil po zasažení zvěře a jejím případném průniku „zavrtal“ do země  
a nepokračoval dále ve své smrtící cestě. Toto v blízkosti lidských obydlí a stezek  
s pohybem turistů je velmi ošemetné. Ideálním až nezbytným společníkem 
myslivce je jeho věrný druh – lovecký pes, který mu pomáhá při průběhu lovu, 
vystavením zvěř – upozorněním lovce na zvěř a následně jejím vypíchnutím, 
po povelu lovce. Hlavní uděl loveckého psa je dosled či dohledání zvěře, která 
nezůstala po zasažení na místě nástřelu, tzv. v ohni. Pak nastupuje lovecký pes se 
svým výborným čenichem. 
 Černá zvěř (prase divoké) je zvěří velice ostražitou a její aktivity se přesouvají 
vlivem loveckého tlaku do nočních hodin. Myslivec je tudíž nucen lovit v noci. 
Tento lov na sebe váže v podstatě nutnost pořízení nočního vidění či termovize 
( jejíž cena se pohybuje kolem 100 tisíc). Aktivní lovci si také pořizují fotopasti pro 
zjištění pohybových aktivit zvěře. V dnešní době se mluví v důsledku vysokých 
stavů černé zvěře a zvýšených stavů spárkaté zvěře zejména o lovu, ale myslivost 
je zejména o péči o její zdravotní stav, kvalitě chovu a k tomu nutně patří průběrný 
odstřel. Přikrmování a předkládání soli takzvaných lizů či medicinálních lizů, 
medicinálních krmiv proti např. Střečkovitosti podkožní či nosohltanové. Dále 
se myslivci věnují výstavbě a údržbě mysliveckých zařízení – krmelců, zásypů, 
slanisek, posedů, kazatelen a zřizování napajedel v době sucha. Je-li to potřeba 
také zřizováním přikrmovacích políček a výsadbou plodonosných dřevin pro 
zvýšení úživnosti honitby. Přikrmování zvěře v době nouze, která nezačíná až 
s napadnutím sněhu, ale přichází i se sklizní z rozsáhlých polí, kde se potravní 
nabídka rapidně redukuje a způsobuje nejeden dietologický problém např. řepka 
ozimá. 
 Myslivci stále řeší častý nešvar pejskařů, a to nechat své čtyřnohé miláčky volně 
pobíhat v lese. Zákon o myslivosti přímo ukládá, že v prostoru honitby, což znamená 
většinou mimo intravilán obce (= tam, kde končí zahrady a domy), musí být pes 
pod vlivem vůdce (svého pána). Řada soudních judikátů následně stanovila, že pod 
vlivem vůdce je pes pouze na vodítku, rozhodnutí soudů bylo podloženo mnoha 
znaleckými posudky soudních znalců.
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 V našem ORP Železný Brod jsou tato myslivecká sdružení a myslivecké spolky, 
starající se o výkon práva myslivosti:
 Poznámka: Myslivecký rok začíná např. 1. 4. 2019 a končí 31. 3. 2020.

 Z výše uvedené tabulky je patrné, že lov černé zvěře se postupně zvyšuje. 
Nicméně je nutné vnímat tento zvýšený stav v celém kontextu Libereckého kraje 
potažmo republiky, i když dojde k rapidnímu odlovu černé zvěře v jedné či dvou 
honitbách, tlupa prasat se rozprchne do klidnějších honiteb.
 Z hlediska státu jsou poskytovány tyto podpory, které jsou přehledně shrnuty  
v Příručce pro žadatele o finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti:  
G. 1. a zlepšování životního prostředí zvěře, G. 1. b podpora ohrožených druhů zvěře  
a zajíce polního, G. 1. c oborní chovy vzácných druhů nebo poddruhů zvěře, G. 1. d  
použití dravců v ochraně rostlin, G. 1. e veterinární antiparazitní přípravky, G. 1. f 
ulovení kormorána velkého, G. 1. g ulovení prasete divokého, G. 1. h ozeleňování 
krajiny včetně oplocování dřevin, G. 2. a zjišťování nákaz v chovech zvěře, G. 2. b 
chladící zařízení pro ulovenou zvěř.

 Osobně vám mohu ze své myslivecké praxe říci, že jsem více zvěře zakopal než 
ulovil. Je to způsobeno hlavně automobilovou, železniční dopravou a bohužel  
i toulavými psy. Trochu hanlivé lidové rčení o ozbrojeném brigádníkovi není daleko 
od pravdy. Myslivci jsou lidé s kladným vztahem k přírodě a krajině, ve které žijí. 

Zdroj dat Mysl (MZe) 1–01, 2017, 2018, 2019
Měsíční hlášení o plnění plánu MYSL 8 Lov černé zvěře

Myslivecký spolek/nebo 
sdružení – vykonavatel práva 
myslivosti

ha 
honitby

Držitelé 
platných 
loveckých 
lístků 2019

2018 2019
2020 neu-
zavřeno, 
prosinec

Myslivecký spolek Březí 
(Huť 186) 820 15 20 24 11

Myslivecké sdružení Český Ráj 
– Malá Skála 
(Sněhov č. ev. 700)

1303 25 33 34 19

Myslivecký spolek Jizera 
(Štefánikova 29) 1124 20 18 45 53

Myslivecký spolek Jirkovská 
Borovice 
(Horská Kamenice 88)

1902 23 36 44 35

Myslivecký spolek Zásada 
(čp. 219) 610 17 10 12 9

Myslivecký spolek Držkov 
(čp. 227) 540 18 5 12 8
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africký mor prasat (aMP) 
 V roce 2020 byl AMP hlášen celkem z 15 evropských zemí, 12 z nich jsou členy EU. 
Během roku 2020 došlo oproti roku 2019 k mírnému poklesu počtu ohnisek AMP  
v chovech domácích prasat, avšak k výraznému nárůstu počtu pozitivních nálezů  
u prasat divokých. Celkem bylo v roce 2020 nahlášeno 1 243 ohnisek AMP v chovech 
domácích prasat (1 912 ohnisek v roce 2019) a 11 139 pozitivních nálezů AMP  
u prasat divokých (6 436 případů v roce 2019). Během prosince 2020 bylo hlášeno 
celkem 114 nových ohnisek AMP v chovech domácích prasat a 1 332 pozitivních 
nálezů AMP u prasat divokých.
 Z hlediska ČR je největším rizikem šíření AMP v Polsku, zejména v západní části 
země v příhraničí s Německem, Německu v oblastech navazujících na lokality  
s výskytem AMP v Polsku (nejbližší pozitivní nálezy jsou v obou těchto zemích jen 
cca 60 km od hranice s ČR) a dále na Slovensku, kde se AMP postupně šíří zejména 
ve východní části země. Riziko představuje i rychlé šíření nákazy západním 
směrem v Maďarsku. 
 zdroj: Informace k aktuální nákazové situaci 

– africký mor prasat a aviární influenza, k datu: 5. 1. 2021

Jsou to také lidé ctící a dodržující tradice. Dělají svého celoživotního koně, ano 
koně, ne koníčka se srdcem na dlani a bez ohledu na čas a námahu odvedenou 
přírodě. Na jaře, v létě, na podzim i v zimě na lyžích s pytlem sena a trochou té 
zadiny pod zásyp. Odměnou bývá klid v zeleném hvozdu, pohled na zvěř popásající 
se na louce a občasný lov. Jsou to ale také jenom lidé, kteří bývají občas omylní, 
náladoví, nervózní i unavení ze svého zaměstnání či práce a pak také z častých 
půtek a osočování.  
 V uplynulém kalendářním roce proběhlo pár incidentů ohledně škod způsobených 
černou zvěří, které byly na ORP Železný Brod projednány s poškozenými vlastníky 
pozemků a mysliveckými sdruženími. Dva incidenty byly také smírně vyřešeny. 
Jeden incident byl řešen poškozenou vlastnicí i za pomocí znaleckého posudku 
na stanovení výše škody způsobené volně žijící zvěří na zemědělském pozemku.  
Z mého pohledu se stav komunikace mezi poškozenými vlastníky pozemků 
a mysliveckými sdruženími lepší případ od případu a daří se nám, až na jednu 
výjimku, nacházet smysluplná řešení jednotlivých kauz.
 Děkuji všem myslivcům a přátelům myslivosti za jejich obětavou práci, děkuji 
všem zemědělcům a vlastníkům půdy za nalézání schůdných řešení. Ať se nám  
i v následujícím mysliveckém roce daří prohlubovat vzájemnou spolupráci nejen 
na poli myslivosti. Osobní svobody člověka jsou vymezeny zákony a dalo by se říci, 
že kde končí osobní svoboda jednoho člověka, začíná osobní svoboda druhého 
člověka. Respektujme zákony, buďme k sobě ohleduplní a shovívaví. Jsme jenom 
lidé.

RadnICE InFoRMUJE

14



…Představujeme poskytovatele sociálních služeb… díl XIII. 

 Zvěř nezná hranic – tak tedy není otázkou, zda se u nás AMP objeví, ale pouze 
otázkou, kdy. Myslivecká sdružení v tzv. nárazníkovém pásmu úzce spolupracují 
s Krajskou státní veterinární zprávou pro LB kraj a tím poskytují nemalou službu 
našemu státu a zejména zemědělství v případě výskytu AMP na území ČR. Naše 
ORP Železný Brod se v tomto „nárazníkovém pásmu“ dosud nenachází.  V ohniscích 
nákazy totiž dochází i k pokud možno úplné likvidaci volně žijících divokých 
prasat, ale také chovu prasat domácích v ohnisku nákazy. To vše by bylo upřesněno 
Státní veterinární správou buď na krajské nebo celorepublikové úrovni. Informace 
o nákazové situaci jsou neprodleně předávány mysliveckým hospodářům, aby je 
mohly dále sdělovat jednotlivým členům mysliveckého spolku nebo mysliveckého 
sdružení.

Ing. Lukáš Staněk, OŽP 
referent odboru pro státní správu lesů, státní správu myslivosti, 

lovecké lístky, rybářské lístky, 
veterinární péče, ochrana zvířat proti týrání, koordinovaná stanoviska

Městský úřad Železný Brod – Odbor sociálních věcí
 Pokud řešíte jakoukoliv sociální či životní situaci a nevíte si rady, neváhejte se 
obrátit na náš odbor na adrese:
 Městský úřad Železný Brod, náměstí 3. května 18, Železný Brod, Budova „B“ 
(vedle Normy), 2. patro, kancelář č. 200.

Zajišťujeme: 
 odborné sociální poradenství ohledně jakýchkoliv životních a sociálních situací, 
zprostředkování kontaktu na další organizace a instituce, vydávání parkovacího 
průkazu pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, vyřizování žádostí o přidělení bytu 
v Domě s pečovatelskou službou v Železném Brodě a ve Bzí, vyřizování žádostí 
o přidělení sociálního bytu, poradenství ohledně péče o seniory a zdravotně 
znevýhodněné občany, změny příjemce důchodu, péči o občany ohrožené 
sociálním vyloučením, sociální poradenství a veřejné opatrovnictví.

Kontakty:
 Bc. Eva Sasková, vedoucí odboru sociálních věcí 
– tel. č.: 483 333 928, mob.: 728 856 901, e-mail: e.saskova@zelbrod.cz
 Bc. Šárka Jirošová, sociální pracovník 
– tel. č.: 483 333 968, mob.: 773 787 849, e-mail: s.jirosova@zelbrod.cz

 odbor sociálních věcí
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a nyní krátké zamyšlení a pár postřehů o sociální práci v praxi

 Městská policie v Železném Brodě funguje již 27 let. Za tu dobu měla v užívání 
čtyři služební vozy. První byla Suzuki Vitara s náhonem na všechna kola. Strážníci 
si ji velmi pochvalovali pro skvělé jízdní vlastnosti a celkovou využitelnost. Měla 
však velkou spotřebu, také její údržba byla nákladná. Proto se ji tehdejší vedení 
města rozhodlo v roce 1996 prodat.
 Nově byla pořízena Škoda Felicie, která byla předělána na LPG pohon. Nevýhodou 
vozu byl pohon pouze na jednu nápravu. Provoz tohoto vozu byl však velmi levný 
a i údržba byla za únosnou cenu. Jelikož ani jízdní vlastnosti nebyly špatné, svoji 
práci odvedla. 
 V roce 2004 byla Felicie přesunuta do pozice záložního vozidla a pořízena byla 
Škoda Fabia kombi. Fabia měla pohon také pouze na jednu nápravu. Brzy se ale 
ukázalo, že se jako služební vůz příliš nehodí – bylo poruchové, s nákladným 
provozem a jeho jedinou výhodou byl velký zavazadlový prostor. V roce 2013, 
kdy údržba tohoto vozu stála již desítky tisíc korun ročně, byla Fabia přesunuta 
do pozice rezervního vozidla, Felicie byla ekologicky zlikvidována a pořízena byla 
Škoda Yetti s náhonem na všechna kola. 
 Yetti s dieselovým pohonem, který je provozně levný, má jedinou nevýhodu, 
kterou je malý zavazadlový prostor. Údržba nebyla, mimo běžných věcí, až do 
loňského roku potřeba, a toto vozidlo se osvědčilo. Jelikož má také „to nejlepší za 
sebou“, bude v letošním roce pořízeno vozidlo nové. Věříme, že při jeho výběru 
budeme mít šťastnou ruku jako u Yetti.

 Městská policie v Železném brodě 

 „Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.“ Seneca
 Pomoc a podpora pro druhé lidi je mnohdy považována za samozřejmost, 
která by měla vycházet zejména z dobrého vychování a z pocitu každého z nás 
být potřebný. Pokud se však snaha pomáhat druhým stane profesí, lze považovat 
pomoc druhým jako poslání.
 Sociální pracovník může klientovi nabídnout odbornou pomoc a poradenství, 
ale není jeho úkolem za klienta danou situaci vyřešit. Také by měl správně reagovat 
na aktuální problém klienta, se kterým se na sociálního pracovníka obrátil. Dále 
by měl umět svého klienta odkázat na další specializované a odborné služby. 
 Domníváme se, že důležitým předpokladem pro výkon profese sociálního 
pracovníka není pouze povinné odborné vzdělání, ale zejména jeho osobitý 
profesionální přístup k jednotlivým klientům. 
 Toto krátké zamyšlení ukončíme citátem Mgr. Moniky Střelkové, který o sociální 
práci mnohé vypovídá: „Úkolem sociálních pracovníků je pomáhat, nikoliv činit 
zázraky.“ 

Bc. Eva Sasková, vedoucí odboru sociálních věcí

RadnICE InFoRMUJE
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 strážníkem měsíce března je Jiří Hujer, psovod
 … zeptali jsme se na…
Co vás vedlo k práci u policie? 
 Je to již dvanáct let, kdy jsem zvažoval změnu zaměstnání,  
a tato možnost mi byla nabídnuta. Podmínky a zaměření práce 
mi vyhovovaly, a tak jsem po splnění zákonných podmínek  
k přijetí nastoupil k MP Železný Brod.
 Nyní je mým parťákem hyperaktivní pes Dyk, plemene 
Německý ovčák. Aby mohl nastoupit do služby u MP, musel 
i on složit zkoušky ve výcvikovém středisku Policie České 
republiky. Zkoušky platí na dva roky a po uplynutí této doby je musí opakovat, aby 
prokázal, že dokáže být psovodovi pomocníkem v práci. 
Co rád děláte ve volném čase? 
 Kromě nekončící práce na výcviku psa, kdy často spolupracujeme s psovody 
z jiných MP, je jedním z mých zájmů lukostřelba. Lukostřelbou se zabývám již 
mnoho let a zúčastňuji se závodů v lovecké i terénní lukostřelbě. I mé další oblíbené 
aktivity jsou spojeny s přírodou – kolo, loď. A pokud nepádluji nebo někam nejedu, 
tak si přečtu dobrou knihu.

 V lednu MP zaznamenala celkem 359 událostí, z toho bylo 49 oznámení  
z nichž 12 si vyžádalo další šetření a u 18 musel být proveden okamžitý výjezd.  
K nimž provedla MP 95 právních úkonů, 14 z nich byly přestupky, 12 případů bylo 
řešeno ve spolupráci s PČR.  V souvislosti se svou činností zkontrolovali strážníci  
40 osob. Jedna osoba byla převezena do záchytné protialkoholické stanice  
v Liberci. Strážníci asistovali u jedné dopravní nehody. Ve zbytku případů se 
jednalo o žádosti o pomoc nebo o případy, které nemají trestněprávní charakter.

nábor strážníků
 Městská policie Železný Brod hledá do svých řad kolegy/ně na pozici strážník/
ce. Jedná se o práci v nepřetržitém provozu s nerovnoměrně rozvrženou pracovní 
dobou. Náplní práce je plnění celé škály úkolů vyplývajících ze zák. 553/1991 
Sb. a dalších speciálních zákonů. Veškeré informace k náboru jsou uvedeny na  
www.zeleznybrod.cz. 

sstr. Pavel Hriník, velitel MP

 Turistické informační centrum (náměstí 3. května 1, 468 22 Železný 
Brod, tel. č.: 483 333 999, 778 527 000)
 V březnu je otevřeno: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin nebo dle 

InFoRMaČní a KUlTURní sTŘEdIsKo ŽElEzný bRod 
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zpráva o činnosti městské knihovny v roce 2020

 Rok 2020 byl pro knihovnu rokem přelomové změny – začal stěhováním ze staré 
nevyhovující knihovny na Poříči do moderně zrekonstruovaného objektu bývalého 
výměníku tepla na Jiráskově nábřeží. Knihovna tím získala krásné a důstojné 
prostory na dobré adrese v klidové zóně uprostřed panelových domů u Jizery.

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

 V galerii je aktuálně nainstalovaná výstava Čtyři generace Radů – nové objevy, 
která čeká na uvolnění vládních opatření, aby vám mohla být zpřístupněna. Během 
výstavy pak proběhne komentovaná prohlídka s paní Šárkou Radovou, při které 
bude pokřtěna kniha Čtyři generace Radů, která je již nyní v prodeji v TIC Železný 
Brod za 550 Kč. Jednotlivcům, kteří mají o návštěvu výstavy zájem, ji na požádání 
zpřístupníme.
 Dále pro vás v letošním roce připravujeme následující výstavy, jejichž konání  
a termíny se budou odvíjet od vládních nařízení a budeme vás o nich včas 
informovat: Salon VIII., výstava o kostelíčku Na Poušti, letní výstava modelů  
z módní přehlídky Made in Jablonec, Brodecká vápenka a Vánoční andělská 
výstava.

InFoRMaČní a KUlTURní sTŘEdIsKo ŽElEzný bRod 

aktuálních vládních nařízení ohledně Covid-19 (viz. www.zeleznybrod.cz). Na 
dveřích radnice je umístěn zvonek – nebojte se zazvonit – přijdeme vám otevřít  
a zajistíme vaši službu (např.: kopírování a tisk do max. vel. A3, scan, kroužkovou 
vazbu, laminování nebo pouze radu či pomoc). 
 Seniorům také nabízíme bezplatnou pomoc při registraci na očkování proti 
onemocnění Covid-19.

 V TIC Železný Brod stále probíhá předprodeje vstupenek do Městského divadla 
Železný Brod na představení agentury VIP Art Company:
 12. 4. od 19 hodin – Můžem i s mužem (390 Kč) – vtipná autorská feérie  
V. Hybnerové, K. Kairy Hrachovcové, J. Sedláčkové a D. Zázvůrkové, která vznikla 
z potřeby podívat se pravdě do očí...
 26. 5. od 19 hodin – Jean-Luc Lemoine: Láska a párečky (350 Kč) – úspěšná 
francouzská komedie, ve které excelují J. Révai, K. Zima, J. Škrvna, E. Čekan  
a K. Janečková komickým způsobem demonstruje problémy vztahů mezi mužem 
a ženou

MĚsTsKÁ GalERIE vlasTIMIla RadY ŽElEzný bRod 

MĚsTsKÁ KnIhovna ŽElEzný bRod
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MĚsTsKÁ KnIhovna ŽElEzný bRod

Od 16. prosince 2019 probíhalo za pomoci TS města Železný Brod stěhování 
knihovny, po něm následovala revize fondu. Slavnostní otevření nové budovy se 
odehrálo 20. února 2020 za hojné účasti pozvaných hostů i veřejnosti. Bohužel rok 
2020 byl také rokem, kdy svět zasáhla koronavirová pandemie, takže po slibném 
začátku, kdy se knihovna po tři týdny těšila velkému zájmu návštěvníků, došlo 
13. března k vyhlášení nouzového stavu a uzavření knihoven. Znovu jsme otevřeli 
knihovnu až 28. dubna v omezeném režimu. Odděleno bylo vracení a půjčování 
knih, vrácené knihy byly ponechány tři dny v karanténě, dopolední hodiny byly 
vyhrazeny pro seniory, samozřejmostí bylo dodržování hygienických opatření. 
Od úterý 19. května jsme se vrátili k normální otvírací době knihovny a k téměř 
normálnímu provozu za dodržení všech hygienických opatření. V létě pak 
knihovna fungovala v prázdninovém režimu (otevřeno: út–čt), tak jako každý rok.
Od poloviny září se sice opět zpřísnila hygienická opatření, ale knihovna s určitými 
omezeními dál fungovala, po vyhlášení nouzového stavu 9. října byly zrušeny 
všechny akce a umožněny byly zase pouze základní výpůjční služby.
 Od čtvrtka 22. října byly knihovny celostátně uzavřeny, až 24. listopadu jsme 
opět mohli otevřít, avšak pouze v režimu výdejního okénka, kde si lidé mohli 
vyzvednout předem objednané knihy. Od 3. do 14. prosince byla knihovna zavřena 
kvůli koronavirové karanténě. Stihli jsme otevřít pouze na tři dny normálního 
provozu a od 18. prosince bylo opět nařízeno půjčovat pouze přes výdejní okénko. 
To fungovalo v naší knihovně do 23. prosince, poté následovalo vyhlášení 5. stupně 
protiepidemického systému a opětovné celostátní uzavření knihoven.
 Vzhledem k tomu, že knihovna byla téměř polovinu roku 2020 zavřená nebo 
fungovala jen v omezeném režimu, nedají se ze statistiky výpůjček a návštěvnosti 
vyvozovat žádné závěry. Knihovna má nyní ideální podmínky, co se týče budovy, 
materiálně technického vybavení atd., což vyvolává zájem a nadšený ohlas 
veřejnosti a čtenářů. Podařilo se získat dotaci MK z grantu VISK 3 na vybavení 
mobilní počítačové učebny osmi notebooky a získání čtyř ozobotů pro kroužek 
mládeže ovládání minirobotů a dotaci K 21 na programy v rámci projektu Bookstart 
a lekce trénování paměti pro seniory. Bohužel okolnosti pandemie brzdily po celý 
rok rozvoj našich služeb a aktivit a neumožňovaly plně využít potenciál nové 
knihovny.
 Stav knihovního fondu k 31. 12. 2020 činil 21 430 knihovních jednotek (včetně 87 
audioknih a 80 spol. her). Přírůstek fondu činil 806 svazků, odepsáno bylo 508 svazků. 
Přírůstek fondu byl nižší než v roce 2019, protože nejen knihovna, ale i knihkupectví 
byla po několik měsíců zavřená. Snažili jsme se částečně řešit výpadek nákupem 
z e-shopů a využívat slevy jednotlivých nakladatelství. Na doplňování fondu bylo 
v roce 2020 vynaloženo 126 675 Kč, z toho 15 046 Kč na předplatné periodik. Z 
předplaceného balíčku e-výpůjček, které nám poskytuje společnost Palmknihy, nám 
zbývá k dispozici ještě 13 230 Kč, tedy 270 e-knih ke stažení.
 V roce 2020 bylo v knihovně zaregistrováno 849 čtenářů, z toho 186 dětí do 15 
let, což je o 21 čtenářů víc než v roce 2019. Čekali jsme po přestěhování knihovny 
větší zájem a příliv nových čtenářů, ale souvisí to opět s pandemií koronaviru  
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a téměř šestiměsíčním uzavřením knihovny. Ze stejného důvodu byl nižší i celkový 
počet výpůjček za rok 2020 – pouze 18 287 výpůjček (29 318 v r. 2019). Vzrůstá zájem  
o výpůjčky audioknih (293 výpůjček) a e-výpůjčky (105 výpůjček). Našim čtenářům 
jsme zprostředkovali 109 výpůjček meziknihovní výpůjční službou z jiných 
knihoven.
 Zaznamenali jsme 5 019 návštěvníků půjčovny, 295 návštěvníků využívajících 
internet v knihovně (velký pokles oproti 1 920 uživatelům internetu v roce 2019 
v knihovně na Poříči). Návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí v knihovně 
bylo celkem 698. Virtuálních návštěvníků (návštěvy webu, on-line katalogu, 
čtenářského konta, stahování e-výpůjček) bylo zaznamenáno 3 011.
 V oblasti kulturně výchovné činnosti jsme se snažili udržet v běhu alespoň 
nejosvědčenější dlouhodobé projekty na podporu čtenářské gramotnosti – 
Bookstart a Knížka pro prvňáčka, i když v omezeném rozsahu. Uskutečnila 
se tři setkání pro rodiče s nejmenšími dětmi – vždy nad knížkami k tématu,  
s divadélkem a výtvarnou dílničkou pod vedením lektorky PaedDr. Lenky Hřibové. 
V únoru jsme uspořádali ve spolupráci s RC Andílek besedu se spisovatelkou  
V. Hurdovou, autorkou knihy „Krkavčí matka“. Bohužel se nekonalo vítání občánků, 
takže dárkové sady pro nejmenší z programu Bookstart tu máme připravené na 
další rok. Prvňáčci ze ZŠ Školní, ZŠ Pelechovská a ZŠ Koberovy byli v knihovně 
pasováni na čtenáře až v odloženém termínu 23. září (už jako druháci).
 Díky aktivitě MAP Železnobrodsko II. fungoval v knihovně v průběhu roku 
čtenářský kroužek, vedený paní H. Týblovou.
 Celkem v knihovně proběhlo v roce 2020 pouze 10 knihovnicko-informativních 
lekcí pro žáky ZŠ, podařilo se také uskutečnit několik pořadů čtenářské gramotnosti 
s lektorkou PaedDr. Lenkou Hřibovou pro MŠ a družinu a tím zrealizovat alespoň 
část projektu Městská knihovna – místo pro komunitní setkávání a vzdělávání od 
předškoláků po seniory, na který jsme získali dotaci MK. Část projektu určenou 
seniorům – lekce trénování paměti s lektorkou J. Ziklovou jsme museli po 
zahajovací přednášce přerušit a odložit na rok 2021.
 Stejně tak musel být přerušen počítačový kurz pro seniory s Ing. Mirkou 
Bartoňovou. Počítáme s jeho dokončením v roce 2021 po uvolnění protiepidemických 
opatření. Kurz Začínáme s ozoboty (ovládání minirobotů pro děti) nebyl v říjnu 
ani zahájen. Zrušena, respektive odložena na neurčito musela být celá řada 
dalších domluvených akcí – besed, přednášek a představení. Některé se ale přece 
jen podařilo v mezidobí realizovat – např. přednáška Ing. Černohouse o českých 
krajanech v Banátu, přednáška Mgr. Davida Řeřichy o květnových událostech roku 
1945 v Železném Brodě a přednáška prof. J. Šedlbauera Jak nevyschnout (o dopadu 
klimatických změn).
 Doufáme, že vše dohoníme v roce 2021 a budeme moci našim čtenářům  
a návštěvníkům nabídnout atraktivní služby a programy. Na podzim roku 2021 
chystáme například zapojení do Virtuální univerzity 3. věku.

Dana Hudíková, vedoucí Městské knihovny Železný Brod
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Jak důležité je muzeum

 Aktuální výstava ve sklářské expozici je Sklářské symposium Letní sklářská 
dílna 2020. V národopisné expozici je k vidění výstava Historie zachycená na skle 
– skleněné negativy v muzejních sbírkách. Obě expozice budou v březnu otevřeny 
pouze o víkendu v čase 9–12 a 13–16 hodin, a to dle aktuální epidemiologické 
situace.

 Muzea plní mnoho rozličných funkcí. Ráda bych vám zde představila dvě funkce 
muzea, z nichž jedna je velmi vidět a druhá naopak téměř ne, je však neméně 
zásadní. 
 Muzea jsou vyhledávaným cílem turistů. Kultivují, vzdělávají a inspirují své 
návštěvníky. Městské muzeum v Železném Brodě rozhodně za návštěvu stojí,  
a to nejen díky sbírce unikátních skleněných objektů, ale i díky atmosféře samotné 
budovy muzea. V současné době jsme se rozhodli výrazně posílit funkci muzea 
jakožto atraktivního turistického cíle. Tohoto záměru dosáhneme díky realizaci 
projektu „Spojeno sklem!“, o němž jsme vás již informovali. Čeká nás mimo jiné 
zbrusu nová interaktivní expozice a projekt nám umožní i efektivní propagaci 
muzea. 
 Dalším počinem na poli propagace je naše zapojení do projektu „Křišťálové 
údolí“, díky kterému je naše muzeum zase o kousek viditelnější. „Křišťálové 
údolí“ v současné době natáčí propagační videa jednotlivých zapojených subjektů. 
Minulý týden vyšlo video právě o našem muzeu, které můžete vidět na našem 
facebookovém profilu.
 Snad nemusím zmiňovat, že se zvýšením návštěvnosti muzea se zvýší i počet 
návštěvníků ve městě. Věříme, že tím pomůžeme místním sklářům a podnikatelům, 
kteří to v současné době nemají zrovna lehké. 
 Nicméně muzejní práce je daleko rozmanitější. Zahrnuje totiž práci odbornou, tj. 
badatelskou a publikační. Může se zdát, že naše muzeum je zaměřeno výhradně na 
umělecké sklo, ale není tomu zdaleka tak. Naše muzeum uchovává paměť zdejších 
obyvatel a regionu Železnobrodska. Soustavně shromažďujeme a zpracováváme 
rozličné předměty spojené se zdejším regionem a jeho obyvatelstvem. 
 Výbornými klíčem k minulosti jsou například i fotografie či písemnosti. Díky 
nim pak pečlivě odhalujeme naši společnou minulost, chráníme ji a uchováváme 
pro další generace. V neposlední řadě nám výsledky práce s archivním materiálem 
umožňují připravit výstavy, knihy nebo i novou expozici. A je to i díky vám, 
občanům Železného Brodu, kteří nám do muzea nosíte třeba staré fotografie. 
A když při velkém úklidu narazíte na staré „krámy“, které budete chtít vyhodit, 
přijďte se poradit s námi. Třeba to zrovna bude kus, který nám poodhalí kus naší 
minulosti. 

Lenka Jůnová, pracovnice muzea
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Florianek (*6. 11. 1812 – †18. 9. 1876)

 V letošním roce vám v Železnobrodském zpravodaji představujeme významné 
někdy i téměř zapomenuté osobnosti našeho města.

 Florian Hlubuček, syn železnobrodského učitele Jana Hlubučka, se narodil  
v Železném Brodě 6. listopadu 1812. Jeho otec Jan byl původně mydlářský mistr, 
který po vykonání potřebných zkoušek nastoupil na místo učitele. Dosavadní 
a oblíbený kantor František Václav Jech byl v roce 1815, po dvaceti letech 
učitelování, propuštěn pro neshody s tehdejším purkmistrem, když jejich osobní 
spor vygradoval fyzickým napadením purkmistra. Jan Hlubuček působil na 
železnobrodské škole až do roku 1849, kdy na jeho místo nastoupil jeho syn Florian 
Hlubuček.
 Florian byl k dětem dobrotivým, spíše přísným otcem než chladným, odměřeným 
vychovatelem. Ve škole dokázal udržet přísnou kázeň od ranní modlitby až do 
chvíle, kdy žáčky propouštěl ze školy. Po dvou je seřadil před školu, napřed 
chlapce, za nimi děvčata. Školáci v řadě sešli dolů k Malému náměstí, až k sochám 
pod kostelními schody. Florianek sám zůstal stát před školou, a když se školáci 
zastavili, pokynul jim rukou, hoši narazili čepice a průvod se rozešel. 
 Žáci se nesměli rozběhnout přímo ze školních dveří jako stádo. Ve škole platila 
spíše přirozená pravidla mravní výchovy než úřední školní řád. Když na školáka 
neplatilo kantorovo dobré slovo, účinně zasáhla metla. Zůstal-li provinilec „po 
škole“, poslíček o tom zpravil rodiče a školní trest doma otec po svém doplnil. Kdo 
neposlouchal a rušil vyučování, byl podle Florianka hňup, kujón anebo mamlas. 
Pro děvčata podobných výstřelků měl Florianek jediné a vždy totéž přízvisko: „Ó, ty 
opice jakás!“ Peníze na školní pomůcky nebyly. Bylo-li třeba opatřit novou houbu 
na utírání tabule nebo křídu, kantor vyzval žáky, aby přinesli krejcar nebo dva. 
Kupovat inkoust byla věc příliš nákladná, proto ho vařil pan učitel sám. Ke konci 
školního roku vybídl žáky, aby se odpoledne dostavili do školy, protože se bude 
vařit inkoust. Žáci v hmoždíři roztloukali duběnky, Florianek v kamnech rozdělal 
oheň a navařil inkoustu na celý rok. 
 Hmotný život tehdejších učitelů nebyl jednoduchý. Sobotáles určený na 
vydržování kantorů byl nepatrný, přesto tíživý pro většinu brodských rodin. Těžko 
se sháněl. Sobotáles vybíral a kantorům vyplácel radní Sochor ze Železné ulice.  
A Sochor byl co do výplaty peněz učitelům pán velmi opatrný, ba skoupý. František 
Kalfus vzpomínal, jak Floriankova dcera Márinka vyprávěla, že jednoho rána 
nebylo v domě ani na snídani. Proto vypravila matka dcerušku k Sochorovi, aby 
zaprosila o zálohu. „A nedej se odbýt,“ přikazovala, „nehni se z místa bez peněz.“  
A skutečně Márinka se vrátila s celými dvěma zlatými. Nevynášela-li na kantorskou 
domácnost škola, měl vypomoci kostel, ale ani zde to nebylo o moc lepší. Farář 
Zima nebyl náročný, znal svoje osadníky. Jak vzpomínal František Kalfus: „A přeci 
naši venkované, jak jsem toho byl svědkem za svého ministrování, s farářem 
krvavě smlouvali. Nedostal-li farář, nedostal ani kantor.“ Na živobytí si kantor 
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 V termínu 1.–5. dubna se uskuteční velikonoční prázdniny. Všem dětem přejeme 
krásné počasí při velikonočním koledování.

 Jarní prázdniny nebyly pro naši školku vůbec jednoduché. Kvůli koronavirové 
pandemii musel jít veškerý provozní personál do karantény. Ve školce tak zbyly 
paní učitelky, které se s touto skutečností skvěle vypořádaly. Jenom díky nim mohla 
školka fungovat alespoň v omezeném provozu. Velmi jim za jejich přístup děkuji. 
Velké poděkování patří také rodičům, kteří vyšli vstříc mé prosbě, aby, pokud jim 
to situace dovoluje, po dobu omezeného provozu své děti nepřiváděli do školky. 
Během týdne se bohužel ukázalo, že omezený provoz se prodlouží. Oslovili jsme 
proto Mateřskou školu Koníček Železný Brod s prosbou o zajištění celodenní stravy 
pro naše děti. Děkuji paní ředitelce a celému jejímu personálu za jejich ochotu.
 I přes veškeré obtíže se dětem snažíme jejich pobyt ve školce ozvláštnit. Každý 
týden „navštěvujeme“ Naivní divadlo Liberec, které všem školkám v Libereckém 
kraji bezplatně zprostředkovává jejich inscenace online.

Daniela Lufinková, ředitelka MŠ
Redakčně neupraveno.

 Mateřská škola slunečná 

přivydělával hudbou a té se věnovala celá učitelská rodina, která při křtinách, 
svatbách a pohřbech zpěvem i hudbou vypomáhala. Dlouho se vzpomínalo na 
Florianovy krásné kostelní koncerty, zejména v době vánoční.
 Florian Hlubuček byl velmi oblíbený po celé brodské farnosti. Rodičům vychoval 
děti, snoubencům vyhrával dojemnými zvuky varhan do manželství, za nedělí 
zpěvem a hudbou povznášel duši lidu z útrap všedního života a jeho drahé provázel 
ke hrobu modlitbou. Mohla-li duše lidu lásku ke svému učiteli a varhaníku projevit 
upřímněji a z celé hloubky citu, než když je Floriankem nazývala? 
 V roce 1873 vstoupil v platnost nový školní řád, který otřásl starou školou  
v samých základech. Byla zavedena osmiletá školní docházka, místo dosavadní 
šestileté. Byly vydány nové učebnice i pravidla pro školní učebny, do kterých byli 
dosazeni mladí školení učitelé. Nevíme, jak železnobrodský Florianek tyto změny 
snášel. Již se nedočkal, pro něho jistě bolestivé chvíle, kdy se v roce 1879 škola 
stěhovala do nové budovy na Velkém rynku. Kantor Florian Hlubuček zemřel  
18. září 1876 a byl pohřben na starém hřbitově v samé blízkosti kostela. 

David Řeřicha, pracovník muzea

zE ŠKolsKýCh zaŘízEní
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zE ŠKolsKýCh zaŘízEní

Učení doma nebo ve škole?

ohlédnutí za letošní zimou

 Nyní, v této pro mnohé těžké době, je většina žáků doma a učí se distančně přes 
internet. Všichni víme, že celá situace s koronavirem u nás začala vloni na jaře, kdy 
jsme si zažili tvrdý lockdown. Zavřené byly školy a v nich všechny ročníky a třídy.
 Mnohé nás tato situace zaskočila nepřipravené a museli jsme se naučit sžít se  
s online prostředím více, než jsme dosud byli zvyklí. Zvláště děti mladšího 
školního věku se často s počítačem a s jeho různými funkcemi a aplikacemi setkali 
poprvé v životě. Pro pedagogy byl úkol někdy také nelehký a učitelé se v tomto 
směru informačních technologií museli začít vzdělávat a prohlubovat své znalosti  
a dovednosti, což je jednou z mála výhod distanční výuky.

 Do nového roku jsme hrdě vstupovali pod novým názvem naší mateřské školy, 
ale především s nadějí, že se naše životy postupně vrátí do starých kolejí. Těšili 
jsme se na třídy plné dětí, na všechny plánované a připravované akce. Situace nám 
však stále mnohé nedovolila uskutečnit. Chyběly nám zážitky z pohádek v divadle, 
ze cvičení v sokolovně, z tvoření v keramice a ze společných akcí rodičů s dětmi.  
O to víc jsme se snažili obohacovat každodenní běžné činnosti, hry a vzdělávání 
tak, aby byla naše školička pro děti stále místem klidu, radosti, jistoty a bezpečí. 
 Co se letošní zimě opravdu povedlo, byla nadílka sněhu. A tak jsme si naplno 
užívali sněhových hrátek na čerstvém vzduchu. Chodili jsme často na ježdíky  
v nejbližším okolí a rádi využívali i naši velkou zahradu, kde jsme stavěli sněhuláky 
a různé jiné stavby ze sněhu a vyzkoušeli třeba i barvit sníh.
 Celým školním rokem nás provází víla 
Jizerýna, na kterou se děti vždy moc těší. Máme 
to štěstí, že se s dětmi můžeme radovat každý 
den. A tak neustále něco tvoříme, malujeme, 
cvičíme, zpíváme, a především si hrajeme.
 A co říct závěrem? Vážíme si zodpovědného 
přístupu rodičů a děkujeme jim, že dodržují 
doporučení a do mateřské školy nevodí děti  
s respiračními nemocemi a omezují docházku, 
pokud se v jejich okolí objeví podezření nebo  
i nemoc Covid-19.
 Těšíme se na každé další chvíle, které ve školce s dětmi společně prožijeme.

za kolektiv MŠ Koníček Helena Korecká, ředitelka MŠ

 základní škola Pelechovská 

 Mateřská škola Koníček  
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 „Ve škole mě to víc baví. Víc se toho naučíme. Doma nemůžeme vidět kamarády a paní 
učitelku, jenom přes počítač.“ Klárka Bucharová 
 „Mě nebavilo se učit přes ten počítač, protože se to strašně sekalo a neviděla jsem děti. 
Moc se nenaučíme, ve škole se naučíme líp.“ Janička Kyloušková
 „Stýskalo se mi po škole, stýskalo se mi po kamarádech.“ Vendulka Polánková
 „Rád pomáhám kamarádům. Rád chodím do školy. Rád vidím školu. Máme hezkou 
třídu. A tak se radši učím ve škole.“ Vincek Pšenčík

 Jarní výuka doma byla tedy pro mnohé náročná. Učitelé samotní neměli některé 
věci doladěné do nejmenších detailů, jako tomu bylo na podzim. Na jaře jsme také 
nevěděli, jak celý lockdown bude trvat dlouho. Také rodiče s dětmi měli na jaře 
výuku určitě náročnější.
 Když jsme se po hlavních letních prázdninách vrátili do školy, zanedlouho jsme 
museli přejít opět na distanční výuku. Výuka přes internet nyní již byla plynulejší 
a profesionálnější. Děti se učily několik vyučovacích hodin online, kde viděly paní 
učitelku, paní asistentku, spolužáky a spolužačky. Měly prostor si i popovídat  
o tom, co doma či venku prožily. Avšak i nyní byla online výuka náročná. Děti se 
také musely naučit pracovat s aplikací Teams, např.: ztlumit si mikrofon, zvednout 
ručičku apod. Právě mladším dětem se vším často pomáhali trpěliví a ochotní 
rodiče, kteří s nimi často museli zůstat doma. Před tím smekáme klobouky, protože  
i pro rodiče byla a stále je tato doba také náročná. Po příchodu dětí do školy bylo 
pak velmi znát, když s nimi rodiče pilně pracovali a snažili se procvičovat počítání, 
čtení a psaní. Takže rodiče, velké díky! Svým dětem jste moc pomohli a nás ve 
škole často potěšili hezkou fotečkou z odpolední procházky v přírodě.
 Nyní máme to štěstí chodit do školy. Je to úplně o něčem jiném – školy si nyní my 
pedagogové a hlavně děti, moc vážíme. Ve škole jsme si povídali, co se dětem líbilo 
a nelíbilo na domácí výuce. 
 Myslím, že se všichni shodneme na tom, že výuka ve škole je prostě lepší. Děti 
samy napsaly několik řádků o výuce doma a ve škole, kterou výuku preferují a co 
se jim na té či oné líbí či nelíbí. 
 Budeme rádi, když si přečtete několik řádků, které pro vás děti z 2. A napsaly. 

redakčně zkráceno

za celou ZŠ Pelechovská vás zdraví
Mgr. Eva Vundererová, učitelka 2. A, 

Mgr. Anna Machotková, asistentka 2. A
 a všechny děti z druhé třídy
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 základní škola Školní 

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný brod  

Přijímací řízení do technických oborů

dny otevřených dveří

 Den otevřených dveří se prozatím odkládá. Naši školu si můžete prohlédnout 
ve fotogalerii na www.zs-skolni.cz. Všechny případné dotazy rádi zodpovíme na 
e-mailu: skola@zs-skolni.cz.
 V měsíci lednu proběhla okresní kola olympiád v dějepise a českém jazyce. Dne 
19. ledna se konalo distanční formou okresní kolo dějepisné olympiády. Naši žáci 
Tina Šťastná, Martin Burkoň a Veronika Valentová obsadili 1., 6. a 8. místo a všichni 
postupují do krajského kola. Školu dále reprezentovaly žákyně 9. tříd na online 
Olympiádě v českém jazyce pořádané Domem dětí a mládeže Vikýř v Jablonci 
nad Nisou. V tomto okresním kole se umístila Bára Kaplanová na 9. místě a Nikol 
Brunclíková obsadila místo 11. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Sáblová Michaela

 Přijímací zkoušky do čtyřletých maturitních oborů 28-44-M/01 Aplikovaná 
chemie a 28-46-M/01 Technologie silikátů proběhnou 12.–13. dubna. Uchazeči  
o studium mohou předat přihlášku ke studiu řediteli střední školy do 1. března 2021. 
V rámci oboru Aplikovaná chemie připravujeme nové zaměření Nanotechnologie 
a polymery, které připraví žáky pro výkon povolání technického pracovníka 
pro výrobu a vývoj nanotechnologií či pro navazující vysokoškolské studium 
nanotechnologií, například na TUL Liberec.

 Ve dnech 10. a 17. února proběhly Dny otevřených dveří. Akce zaměřené na 
technické i výtvarné obory školy se formou individuálních návštěv zúčastnilo více 
než dvě desítky zájemců. 

RNDr. Martin Smola, statutární zástupce ředitele

 „Doma jsem neviděla kamarády ani paní učitelku a paní asistentku. Ve škole: víc se 
toho naučím, je dobré si pohrát s kamarády.“ Johanka Žantová 
 „Ve škole je to lepší, protože si můžeme pomáhat. Na online hodinách sice můžeme 
taky, ale někdy se to seká a my si nerozumíme. Taky se mi stýskalo po kamarádech.“ 
Eliška Petříková 
 „Při výuce doma se nemusí nosit roušky, můžeme si déle pospat, výuka je kratší, ale 
nejlepší je chodit do školy, mohu se vidět s kamarády.“ Natálka Ocelková (1. A)
 „Ve škole je to lepší, protože tam mám plno kamarádů, taky se ráda učím. Vyučování 
doma nebylo fajn.“ Natálka Fetterová (1. A)
 „Mám rád, když jsem ve škole, mám tam kamarády.“ Štěpán Veverka (1. A)

zE ŠKolsKýCh zaŘízEní
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 1) Není možné vyvíjet činnost spolku, proto výbor rozhodl, že se nebude platit 
příspěvek 100 Kč na rok 2021 a doporučuje, aby členové tuto částku použili na nákup 
respirátorů. Zajištění respirátorů a jejich distribuci spolek realizovat nemůže, proto 
jsme zvolili tento způsob pomoci. 

 Začátkem roku 2021 ředitel SUPŠS Železný Brod uzavřel memorandum o vzájemné 
spolupráci a podpoře s firmou Elmarco, s. r. o., Liberec. Tato společnost je přední 
dodavatel zařízení na výrobu nanovlákenných materiálů v průmyslovém měřítku, 
nabízí portfolio strojů Nanospider v široké škále, od přípravy laboratorních vzorků 
až po průmyslovou výrobu ve velkých objemech. SUPŠS je specializovanou střední 
školou poskytující vzdělání v oblasti chemie, technologie skla, sklářského umění 
a designu. Svými výsledky danými unikátním konceptem duálního vzdělávání 
si škola získala světové renomé, spolupráce obou institucí je velmi perspektivní  
a žádoucí. 
 Účelem memoranda je zaštítit vzájemnou spolupráci mezi firmou Elmarco, s. r. o.  
a SUPŠS do budoucna, při rozvíjení znalostí a schopností studentů, mediální 
podpoře, nabídce pracovních příležitostí a v neposlední řadě propojení středního 
školství s konáním odborných praxí při výchově a vzdělávání špičkových 
odborníků. Obě instituce se dohodly na sdílení kapacit v oblasti odborných 
praxí, technologické podpory a vybavení. Vzájemná interakce probíhá v rovině 
personální, technologické a vzdělávací. Společně pracujeme na přípravě ŠVP 
nového zaměření Nanotechnologie a polymery v rámci oboru Aplikovaná chemie, 
které bychom rádi nabídli již letošním uchazečům o studium, čímž se jim tak 
otevře příprava pro možné navazující oborové studium na Technické univerzitě  
v Liberci.

 Od ledna má naše škola (stejně jako MHD Liberec) ošetřeny kliky dveří fólií proti 
koronaviru. Systém Coversafe je antimikrobiální lepící fólie, která nepřetržitě ničí 
bakterie, viry a plísně (včetně koronaviru). Po nalepení na povrch si uchovává své 
vlastnosti po několik let. V současné době máme v budově školy ošetřeno 60 kusů 
klik, tedy 30 dveří. Jedná se o hlavní vchod, dveře sekretariátu, ředitelny, prodejny, 
kanceláře ekonomky, všech WC a většiny ateliérů.

Mgr. A. Jan Hásek, ředitel školy

Informace pro naše členy

Memorandum o spolupráci

antibakteriální kliky dveří školy

aKTIvITY nEzIsKovýCh oRGanIzaCí

 spolek zdravotně postižených železnobrodska 
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 skautské středisko údolí Železný brod 

 Ačkoliv je naše činnost stále pozastavena (a není to jiné ani v roce 2021), s dětmi 
můžeme být v kontaktu jen online přes internet, bylo skautům umožněno tradičně 
před Vánocemi rozdávat Betlémské světlo. V Železném Brodě jsme byli na náměstí  
3. května a nově také u Domu s pečovatelskou službou na Rafandě. Pro velký zájem 
nejen seniorů budeme na tomto místě rozdávat 
Betlémské světlo i v následujících letech. Vodní oddíl 
Ledňáček, vzhledem k širšímu okruhu bydliště svých 
členů, rozdával Betlémské světlo na Malé Skále, 
Skuhrově a Huntířově, Radčicích, Michovce anebo 
třeba i v Rokytnici nad Jizerou. Jsme rádi, že i malý 
plamínek pomáhá udržovat nejen vánoční tradice, ale 
v mnohých případech vykouzlí úsměv na tváři a vnese 
klid do našich domovů. 
 Na závěr roku uspořádal vodní oddíl Ledňáčků Mikulášskou nadílku ve Splzově  
v Plátěné osadě. V rámci rodin jsme se krátce sešli ještě před vánočními prázdninami 
na Malé Skále, abychom na Jizeru pustili vyrobené lodičky z kůry, předali si vánoční 
dárečky a zazpívali koledy. Protože si myslíme, že počítačů si děti užívají kvůli distanční 
výuce dost, nepořádáme online schůzky, přesto jsme se všemi rodinami v kontaktu 
a dětem posíláme k plnění různé úkoly. Krom radovánek na sněhu, otužování  
a sportování o jarních prázdninách mají děti dozdobit krmítka pro ptáčky, malovat 

aKTIvITY nEzIsKovýCh oRGanIzaCí

 Kontakty: neslysicizb@post.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233,  
M. Paldusová: 724 462 219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová:  
724 531 270, M. Flajšmanová: 721 861 515

 2) Koronavirus je naprosto nevyzpytatelný, ale chceme být připraveni. Potřebujeme 
zjistit předběžný zájem o ozdravný pobyt v Chorvatsku. Termín 6.–15. 9. 2021, Baška 
Voda, počet osob 50–52, ubytování ve stejných vilách jako vloni, polopenze ve stejné 
restauraci jako vloni, cestovní kancelář Karavan Liberec, autokarová doprava ze 
Železného Brodu. Cena: 7 790 Kč + pobytová taxa 1,5 euro na osobu/den + pojištění. 
Potřebujeme vědět, zda bude v případě dobré epidemické situace dostatečný počet 
zájemců (nemusí být členy spolku). Předběžné přihlášky přijímáme do 15. 4. 2021, 
hlaste se ve dvojicích, mobil M. Minářová.
 3) Při příležitosti významného životního jubilea děkujeme paní Zděnce Vrchovské 
za dlouholetou aktivní pomoc v klubu ručních prací a přejeme jí do dalších let pevné 
zdraví a veselou mysl. Ze srdce děkujeme a blahopřejeme.

 Spolek stále existuje, ale činnost obnovit zatím nemůžeme. Stále sledujte vývěsku 
na tržnici. Chraňte své zdraví a opatrujte se, abychom se zase všichni setkali v lepších 
časech.

za výbor Marcela Minářová
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kamínky, navlékat korálky, vyrobit skautskou 
hůl a jeden kůl na teepee, uvařit v přírodě… 
 Dospělí uspořádali další online skautskou 
radu, aby probrali organizační záležitosti, 
činnost s dětmi, tábory a registrace. 
Registrační poplatky se vybírají na kalendářní 
rok, všichni členové jsou pojištěni a mohou  
v rámci poplatku dostávat skautské časopisy.  
I přes všechny obtíže předchozího roku se naše skautské středisko Údolí nadále 
rozrůstá a k 31. lednu 2021 máme registrovaných 94 aktivních členů, tj. pět oddílů: 
Vlčata a Světlušky, Skauti a skautky, věkově smíšený vodní oddíl Ledňáček, Klub 
rodinného skautingu, Klub oldskautů a přibude i šestý – oddíl Benjamínci pro naše 
nejmenší, kteří zatím patří pod Vlčata a Světlušky.
 Trošku se ponoříme do historie skautingu. Dne 22. února slavíme den zamyšlení. 
Je to jeden z hlavních skautských svátků, který připomíná narození zakladatelů 
světového skautingu Roberta Baden-Powella a jeho ženy Olave Baden-Powellové. Na 
jejich počest v tento den nosí skauti po celém světě skautské kroje a šátky. 
 Skautské hnutí bylo založeno roku 1908 pro chlapce a od roku 1910 i pro děvčata. 
Předcházel tomu první skautský tábor pořádaný v roku 1907 pro 22 chlapců na ostrově 
Brownsea (v zálivu u města Poole v anglickém hrabství Dorset).
 Na konci dubna, přesně 24. 4., nás čeká hlavní skautský svátek – sv. Jiří, který je 
patronem všech skautů. Tento den se tradičně scházíme se všemi členy střediska. 
Pořádáme různé hry, soutěže a večer je zakončen slavnostním ohněm, u kterého 
zpíváme a hrajeme na kytaru. Všichni doufáme, že na sv. Jiří se budeme moci konečně 
spolu setkat a tento den oslavit.
 V duchu našeho smýšlení a tradic si přejeme, abychom se všichni k sobě chovali 
ohleduplně, pomáhali si a nezapomínali, že i úsměv schovaný pod rouškou se odráží  
v našich očích a dokáže zahřát u srdíčka i v této nelehké době.

za skautské středisko Údolí 
Roman Fotr-Říman (náčelník), Ondřej Marek-Seny a Hanka Kleinová-Bronťa

 Rodinné centrum andílek 

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

 Vzhledem k tomu, že je naše centrum stále zavřené kvůli vládním nařízením, 
pokračujeme v online aktivitách, které můžete sledovat na fb/Rodinné centrum 
Andílek nebo na našem YouTube kanálu/Centrum Andílek. Jako novinku vám 
nabízíme možnost realizovat také svoji online herničku. Stačí, když sami nebo s 
vašimi dětmi natočíte jakoukoliv aktivitu – vaření, pečení, tvoření, zpívání nebo 
kutění a pošlete nám video, které na našem profilu zveřejníme. Pro vaše herničky 
je vyhrazeno páteční vysílání. Tak hurá do toho!
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 Aktivně plánujeme jarní akce (Stezka za velikonočním zajíčkem, Velikonoční 
kamínkov, zdobení vrby velikonočními vajíčky, sázení pomlázek, Májový průvod, 
Cesta za recepty, velikonoční soutěže a Vědecký karneval 20. 3.) a věříme v jejich 
uskutečnění. 

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

 Tisk a kopírování (černobíle 2 Kč/A4 a barevně 7 Kč/A4), scan (2 Kč/A4), kroužková 
vazba (40 Kč), laminace (15 Kč/A4), skartovaní dokumentů (zdarma), půjčení 
ozonátoru (100 Kč/den), dezinfekce v ozonovém pytli (100 Kč).

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

za Rodinné centrum Andílek Helena Simmová
 Více informací na www.centrum-andilek.cz, info@centrum-andilek.cz, 
h.simmova@centrum-andilek.cz, mob.: 774 608 874.

Pronájem prostor a hlídání dětí

nově nabízíme v našem centru i tyto služby

donio – finance na změnu našeho andílkovského příběhu 

sPoRT

 Fitstudio sportovních aktivit Jany boučkové 
 V pátek 19. března se za maximálního dodržení platných opatření 
týkajících se COVID-19 uskuteční „Noční běh“. Pro 2. ročník této 
akce bude připravena nová trať. Dále se můžete těšit na Hry všestrannosti (9. 4.)  
a Orientační běh panskou zahradou (20. 5.). Svojí účastí na připravovaných akcích, 
podpoříte činnost našeho klubu. Pro všechny zúčastněné máme připraveny 
medaile, diplomy a malé pozornosti. Více na www.fitstudio.cz.

Jana Boučková

aKTIvITY nEzIsKovýCh oRGanIzaCí
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sPoRT

 sdh Jirkov

 Jirkovští hasiči se jako jedni z mála v ČR mohou pochlubit vlastní hymnou. Tu 
jim v nahrávacím studiu Hitmakers dle textu Ladislava Ouhrabky nazpívala kapela 
Těsně Vedle. Hymna včetně videoklipu, kde si všichni z týmu zahráli, je k vidění na 
kanálu youtube Jirkov – Těsně Vedle. Věříme, že červenobílo – černý tým i díky této 
skvělé hymně bude při požárních soutěžích stát vždy na stupních vítězů. Tak Jirkov 
jdem, zatnem zuby, zaberem…  

Ondřej Fejtek

osTaTní

 Katedrála v dánském Roskilde, sakristie baziliky Sagrada Familia ve španělské 
Barceloně, koncertní síň Kioi Hall v japonském Tokiu i zahrada soukromé 
rezidence v USA. Tam všude se dostala díla, která se zrodila ve sklářském atelieru 
v Pelechově na Železnobrodsku.
 Tradice pelechovského Studia tavené plastiky sahá do 50. let minulého století, kdy 
jej založili světoznámí sklářští výtvarníci Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová. 
V současné době zde tým zkušených sklářských technologů, brusičů a formařů 
pracuje na ojedinělých projektech z celého světa. 
 Produkce studia se soustřeďuje na výrobu objemných plastik pro výtvarníky 
a designéry, uměleckých prvků do architektury a autorskou tvorbu Zdeňka 
Lhotského, která zahrnuje design, tavené plastiky a práci pro architekturu. Právě 
on je od roku 1994 majitelem, manažerem, technologem, uměleckým šéfem  
a výtvarníkem pelechovského ateliéru.
 „Stačí se jen zadívat do nádherných masivních mís Zdeňka Lhotského vystavených  
v galerii v Železném Brodě a člověku je hned zřejmé, že má před očima něco mimořádného. 
Byly vyrobeny za použití nové technologie nazvané vitrucell, jejímž autorem je právě 
Lhotský,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči  
a cestovní ruch LB kraje.
 Zdeněk Lhotský je umělec širokého záběru, který se kromě skla zabývá také 
grafikou, sochařstvím, fotografií a hudbou. Vyučil se na sklářském učilišti ve 
Světlé nad Sázavou, absolvoval železnobrodskou 
průmyslovku a později i sklářský ateliér u profesora 
Libenského na VŠ uměleckoprůmyslové v Praze.
 V roce 1987 se stal spoluzakladatelem výtvarné 
skupiny Tvrdohlavých. Ačkoliv se toto sdružení 
výrazných uměleckých osobností o pět let později 
rozešlo, vzájemné kontakty přetrvávají v různé 
podobě i nadále. Někteří ze členů z této skupiny se 

skleněné plastiky z Železnobrodska zamířily do Japonska, dánska i Usa
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osTaTní

Zdeňkem stále spolupracují. V roce 2004 zahájil Zdeněk Lhotský v Severočeském 
muzeu v Liberci výstavní cyklus, který má volné pokračování na řadě dalších míst 
v České republice a v zahraničí.  

zdroj: fb/Naše Jablonecko

 Ve středu 20. ledna 2021 nás nečekaně, bohužel navždy, 
opustil pan František Bartůněk. Člověk, jehož jméno se, 
troufám si říci, stalo v Železném Brodě pojmem. Člověk, 
který pro město, jeho obyvatele a také pro okolní obyvatele 
vykonal mnoho. Prostě osobnost města.
 František Bartůněk se celý život pohyboval v oblasti 
zemědělství a v oblasti zahradnictví a sadařství. Díky 
svému stálému sebevzdělávání a uplatňování nabytých 
zkušeností se stal uznávaným odborníkem. Věnoval se 
rovněž včelařství, byl také amatérským meteorologem, 
pečlivě si vedl denní záznamy počasí. Dlouholetý člen 
Českého zahrádkářského svazu působil rovněž jako instruktor, například jeho 
praktické jarní instruktáže týkající se řezu a roubování ovocných stromů se staly 
velmi populárními, o čemž svědčí jejich navštěvovanost zvláště v posledních 
letech. 
 Málokterý Broďák si uvědomí, kterou zeleň ve městě F. Bartůněk navrhoval,  
u které prováděl úpravy nebo se dokonce sám o ni staral. Pamatuji se, jak po 
výsadbě nových lip v areálu hřbitova jezdil každý den kontrolovat, jak byly stromy 
zality a když nebyl spokojen, tak vzal na hřbitově konve a nedostatky napravil. Jeho 
návrhy v Komisi pro vzhled města byly vždy věcné a vysoce odborné.
 František Bartůněk byl laskavý člověk, který neodmítl radu ani pomoc nejen 
známým, ale rovněž i cizím lidem. Byl také velmi skromný, to většinou patří k lidem, 
jejichž znalosti a dovednosti jsou rozsáhlé. Ovšem především to byl kamarád, milý 
a také veselý člověk. Proto ta ztráta tolik bolí. Čest jeho památce. 

Mgr. Ivan Mališ
místostarosta, předseda ZO ČZS Železný Brod 

za Františkem bartůňkem

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

InzERCE
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inzerce

Čištění Pospíšil
čištění pohovek, koberců, matrací, čalouněného nábytku a kůže. 

dezinfekce ozonem. 
725 852 868, www.cistenipospisil.cz

Kácení stromů – Truhlářství
724 115 977



otevírací doby pokladny MěÚ, sběrného dvora a dalších
telefonní čísla

informace o odpadech, africkém moru prasat na našem území
o pracovní činnosti na území města – chodníky, trávníky...

DŮLEŽITÉ 
UPOZORNĚNÍ

například

KDO HO PŘEČTE, 
TEN Ví VíC,

KDO HO NEČTE, NEVí NIC

Zpravodaj 
obsahuje důležité informace 

pro občany našeho města

Všem občanům doporučujeme 

bedlivě přečíst každý zpravodaj


