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úvodní slovo

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
 jedním z významných mezinárodních dnů v únoru je Světový den sociální 
spravedlnosti. V tento den by se více než obvykle měla připomínat témata chudoby 
a sociálních problémů. Solidarita je pak slovo, bez kterého ony problémy nelze 
vyřešit. Pojďme tedy společně nahlédnout na situaci v našem městě.  
 Předně je nutné poznamenat, že na městském úřadě velmi dobře funguje 
odbor sociálních věcí. Prochází všemi kontrolami nadřízených orgánů s kladným 
hodnocením, je oceňována jeho práce v nevelkém personálním obsazení. Pokud 
má člověk sociální problém, je potřeba se nejdříve obrátit na tento odbor, tam mu 
poradí a budou se snažit najít přijatelné řešení.
 Na rozdíl od mnoha jiných měst máme vybudován dům pro sociální bydlení. Na 
tuto realizaci byla získána poměrně vysoká státní dotace. Máme tak nejen 12 bytů 
pro sociálně potřebné, ale podařilo se nám za tím účelem kompletně zrekonstruovat 
také jeden z bývalých dělnických Liebigových domů v lokalitě Na Poříčí. Pravidla 
pro obsazování bytů v těchto domech jsou přísná, nejsou vymyšlena městskými 
úředníky, nýbrž Ministerstvem pro místní rozvoj.
 Rada města na doporučení sociálního odboru v různých časových intervalech 
přiděluje byty v Domech s pečovatelskou službou pro osoby s věkovým a zdravotním 
hendikepem, které potřebují využít pomoc pečovatelek. Oba domy, v Železném 
Brodě i ve Bzí, fungují, ale je třeba si uvědomit, že oba vyžadují na údržbu také 
nějaké peníze. Ty jdou rovněž do dalších výdajů spojených s pečovatelskou službou, 
např. do aut, aby mohly být poskytovány služby osobám, které využívají její služby 
v domácím prostředí.
 Město poskytuje ve spolupráci s Úřadem práce ČR místa pro veřejně prospěšné 
práce, která mají za úkol vytvořit základní pracovní návyky u takto zaměstnaných 
osob. Všechna školská zařízení poskytují obědy zdarma pro děti ze znevýhodněných 
skupin, službu financuje stát ze svého rozpočtu. Obě základní školy mají řadu 
různých opatření, aby co nejvíce snížily sociální nerovnost dětí v jednotlivých 
třídách. 
 Za podotknutí stojí, a to s velkým potěšením, že sociálně spravedliví chtějí být 
také samotní Broďáci. Jako malý příklad mohou sloužit různé sbírky, ať už na 
pomoc Ukrajině nebo pro Český červený kříž. Ve městě rovněž funguje potravinová 
banka, k využití došla i nábytková banka.
 Mnoho obyvatel našeho města využívá nějakou formu pomoci různých oficiálních 
poskytovatelů sociálních služeb. Město Železný Brod má za tím účelem zpracován 
Komunitní plán, který se každoročně aktualizuje. Zástupci města se setkávají na 
pravidelných konzultacích s pracovníky poskytovatelů sociálních služeb.
 Bohužel také my čas od času vídáme ne úplně správné využívání sociálních 
dávek. To je však věc kontrolních orgánů a obecně nastaveného systému státem, 
my se snažíme na tyto jevy upozorňovat. V poslední době evidujeme rovněž snahu 
státu přenést více finanční zátěže v oblasti sociální nerovnosti na obecní rozpočty.  
S touto vizí státu tak úplně nesouhlasíme, nicméně můžeme ujistit všechny Broďáky, 
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Mgr. Ivan Mališ, místostarosta Mgr. František Lufinka, starosta

radnICe InForMUje

že se budeme snažit jak na samotném městském úřadě, tak v rámci zastupitelských 
orgánů o snižování sociální nerovnosti v rámci finančních možností našeho města.

Usnesení rady města Železný brod z 3. zasedání 
konaného dne 19. 12. 2022
Rada města Železný brod po projednání 
 schvaluje program 3. schůze RM v předloženém znění a bere na vědomí kontrolu 
plnění usnesení z 2. schůze RM 
 souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 8/2022/RM 
 bere na vědomí Mediální plán města Železný Brod na rok 2023
 schvaluje návrhy rozpočtu na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 
2024–2025 příspěvkových organizací: ZŠ Školní, ZŠ Pelechovská, MŠ Koníček,  
MŠ Slunečná, MŠ Na Vápence, SVČ Mozaika, ZUŠ Železný Brod, Městské muzeum 
v Železném Brodě a Bytový podnik města Železného Brodu 
 schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv mezi Městem Železný Broda obcemi 
Skuhrov, Pěnčín, Vlastiboř (pouze bod. č. 1 a 2), Koberovy, Zásada (pouze bod  
č. 1) o výkonu přenesené působnosti na dobu určitou do 31. 12. 2026: 1) na úseku 
řízení o přestupcích, s tím, že cena za každé započaté řízení je 3 000 Kč, 2) na 
úseku agendy rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, s tím, že 
cena za každé započaté řízení je 2 000 Kč a Zásada, Koberovy (pouze bod č. 1), 
3) na zabezpečení provádění zápisů údajů do ISÚI adres a nemovitostí podle zák.  
č. 111/2009 Sb. o základních registrech, s tím, že cena za každý zápis je 200 Kč
 souhlasí s pořádáním pravidelných prodejních trhů v Železném Brodě  
v roce 2023 1x měsíčně fa Obchodní a pořadatelská činnost – Václav Chaloupka,  
IČO 46512314
 bere na vědomí předfinancování projektu „Zvyšování gramotnosti formou 
odpovídajícího IT vybavení ZŠ Pelechovská 800“ ve výši 80 % celkových výdajů, na 
které může být poskytnuta dotace, v případě přiznání dotace z výzvy MAS Achát  
z Programu rozvoje venkova a schvaluje předfinancování a spolufinancování 
dotace z Programu rozvoje venkova ČR – Interaktivní displeje do tříd – MŠ Koníček 
 schvaluje čerpání fondu odměn ZUŠ Železný Brod na odměny zaměstnanců za 
zvýšenou aktivitu nad rámec jejich pracovních povinností v době adventu a Vánoc 
 neschvaluje poskytnutí finanční částky formou daru o. p. s. Zdravotní klaun,  
IČO 26547953 
 neschvaluje poskytnutí finanční částky formou daru Lesnímu klubu Skaláček na 
provoz výchovně vzdělávacího klubu zaměřeného na práci s předškolními dětmi 
 souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze dne 29. 1. 2003 na pronájem pozemku 
pč. 24 v k. ú. Hrubá Horka dohodou k 31. 12. 2022
 schvaluje zřízení věcného břemene na části ppč. 2210 v k. ú. Jirkov pro  
ČEZ Distribuce, a. s., ve smyslu: umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení 
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Usnesení rady města Železný brod ze 4. zasedání 
konaného dne 9. 1. 2023 
Rada města Železný brod po projednání 
 schvaluje program 4. schůze RM v upraveném znění a bere na vědomí kontrolu 
plnění usnesení z 3. schůze RM 
 jmenuje na základě svého usnesení č.5/1R/2018 v souladu s ustanovením § 122 
odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tyto členy komisí:
Komise kulturně-společenská: 
Miloslav Kafka, Ivan Roubal (ČZS Železný Brod), Petr Vacek (Trávnice, z. s.), Jana 
Boučková (FSA), Ivana Slezáková (T. J. Sokol Těpeře), Helena Mališová (DS Tyl)
Komise sportovní: 
Jaroslava Skrbková (T. J. Sokol Železný Brod), Radka Šefrová (TJ Sokol Chlístov), 
Jiří Linka (TK Železný Brod), Jindřich Pulíček (T. J. Sokol Těpeře), Zbyněk Votoček 
(Horolezecký oddíl Železný Brod), Jana Boučková (FSA), Jaroslav Kletečka  
(FK Železný Brod), Petr Brychcí (Klub kanoistiky Železný Brod)
Komise pro vzhled města: 
Daniela Lufinková, Jiřina Čermáková (Trávnice, z. s.), Ivan Mališ (místostarosta – 
zastupitel, podílející se na pořizování územně plánovací dokumentace), Jaromír 
Janata a Ivan Roubal (ČZS Železný Brod), Milada Motlíková (zastupitelka), Jana 
Hamerková

distribuční soustavy na dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu  
a modernizaci a povinnost budoucí povinné výkon těchto práv strpět, cena věcného 
břemene je stanovena znaleckým posudkem č. 1291-1094/2022 ze dne 23. 11. 2022, 
ve výši 7 950 Kč + sazba DPH a schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby číslo 
IP-12-401443/VB1, se spol. ELIPROM, s. r. o., IČO 48264237 na výše uvedené
 schvaluje přidělení soc. bytu č. 3, Stavbařů 329, Železný Brod 
 schvaluje změnu pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti s UNIQA 
pojišťovna, a. s., IČO 49240480 – aktualizace pojistné smlouvy č. 2737325348 – 
navýšení pojistných částek z důvodu indexace budov o 5 % s navýšením ročního 
pojistného o 15 618 Kč 
 schvaluje peněžitý dar pro členy JSDHO Železný Brod 120 Kč/na osobu za každý 
výjezd, ve výši 8 760 Kč 
 schvaluje odměnu řediteli Bytového podniku města Železného Brodu 

Zasedání Zastupitelstva města Železný Brod se v I. polovině roku uskuteční  
v pondělí 6. 2., 20. 3., 24. 4. a 5. 6. vždy od 16.30 hodin.

Zasedání Rady města Železný Brod se v I. polovině roku uskuteční 20. 2., 13. 3.,  
3. a 17. 4., 9. a 29. 5. a 19. 6. vždy ve 13.30 hodin.

radnICe InForMUje
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V loňském roce si na území našeho města řeklo své „ano“ 36 zamilovaných 
párů a 18 párů v ostatních obcích správního obvodu Železného Brodu. Všem 
novomanželům tímto přejeme mnoho krásně prožitých společných let. Věříme, 
že po jednom boku spolu stráví třeba i 50 let a stejně tak jako jeden manželský pár 
v loňském roce u nás oslaví Zlatou svatbu.
 Za loňský rok se v období 1. 1.–31. 12. v Železném Brodě narodilo 40 nových 
občánků z toho 16 dívek (nejčastěji Rozálií) a 24 chlapců (nejvíce Tobiášů). Jako 
první občánek se nám 14. ledna 2022 narodila holčička. Všem dětem přejeme do 

 odbor vnitřních věcí

Malé ohlédnutí za rokem 2022 z pohledu evidence obyvatel a matriky

Komise hospodářská: 
František Lufinka (starosta), Jan Tempel, Vladimír Kočí, Iveta Polejová a Jan Bukvic 
(radní) 
 schvaluje nový ceník palivového dřeva na 1. Q roku 2023 
 souhlasí s přihlášením osob na adresy v Železném Brodě: 1) Stavbařů 388,  
2) Jiráskovo nábřeží 715 
 bere na vědomí současnou úpravu pro uchazeče o získání městského bytu 
obálkovou metodou s cizím státním občanstvím ve Směrnici Města Železného 
Brodu pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města jako dostatečnou  
a nedoporučuje její změny 
 schvaluje přijetí sponzorského daru v hodnotě 5 055 Kč od p. Grába do majetku 
MŠ Na Vápence 
 pověřuje p. Brožka k zastupování Města Železný Brod na valné hromadě 
Honebního společenstva Železný Brod dne 15. 2. 2023, a to v plném rozsahu 
vlastníka honebních pozemků a stanov honební společnosti 
 schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí 
nízkého napětí (nn) s ČEZ ESCO, a. s., IČO 03592880 
 souhlasí s čerpáním provozních prostředků MŠ Slunečná na odměnu za 
provedenou práci ve výši 3 353 Kč 

Tajemník MěÚ Železný brod podle § 7 zákona č. 312/2002 sb., 
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

InvesTIČní reFerenT
lhůta pro podání přihlášek: 15. 2. 2023 do 17 hodin. 

Více na www.zeleznybrod.cz.
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radnICe InForMUje

života hodně zdraví a věříme, že z nich vyrostou správní občané našeho města. 
Třeba se i oni dožijí krásných 100 let, jako měla v loňském roce naše nejstarší 
obyvatelka. 
 Aby byla statistika kompletní, musíme s lítostí také napsat, že nás za loňský rok 
nenávratně opustilo 74 našich občanů. Aktuálně je tak v Železném Brodě 5 691 
trvale žijících.

Jolana Novotná a Monika Holeček Vohnoutová, OVV

Připomínáme, že ZM Železný Brod dne 5. 12. 2022 na svém zasedání schválilo výši 
místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 680 Kč na 
poplatníka za kalendářní rok. 
 splatnost poplatku je 1) jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného 
kalendářní roku nebo 2) ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. března 
a do 30. září příslušného kalendářního roku.
 Poplatek lze uhradit 1) bezhotovostním převodem na č. ú. 2225-0963249319/0800, 
pod specifickým symbolem přiděleným správcem poplatku nebo 2) hotově nebo 
běžnou platební kartou v pokladně MěÚ Železný Brod (přízemí budova A, č. dveří 
105).

Jehličková Iveta, finanční odbor

 odbor finanční

poplatek za odpady

MěÚ Železný Brod jako správce místního poplatku ze psů (dle zákona č. 565/1990 
Sb.) informuje o sazbách poplatku ze psů. Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým 
je osoba přihlášená nebo se sídlem na území ČR. 

sazba poplatku za kalendářní rok činí:
 1) pro držitele s místem přihlášení nebo sídlem v bytovém domě se třemi  
a více byty v části města Železný brod:
· za jednoho psa 1 000 Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1 500 Kč

· za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let nebo poživatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem 
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč a za druhého a každého dalšího 
psa téhož držitele 300 Kč 
 2) pro držitele s místem přihlášení nebo sídlem na místě neuvedeném v odst. 
1 v části města Železný brod:
· za jednoho psa 120 Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč
 3) pro držitele s místem přihlášení nebo sídlem v částech města bzí, horská 

Informace pro majitele psů

6



Kamenice, hrubá horka, Chlístov, Jirkov, Malá horka, Pelechov, splzov, 
střevelná, Těpeře a Veselí:
· za jednoho psa 50 Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100 Kč
 splatnost poplatku 1) nečiní-li více než 400 Kč ročně je nejpozději do 31. března 
příslušného kalendářního roku, 2) činí-li 401 Kč a více ročně je splatný ve dvou 
stejných splátkách (do 31. března a 30. září) příslušného kalendářního roku  
a 3) poplatek lze zaplatit i jednorázově do 31. března příslušného kalendářního 
roku.

Petra Hermanová, finanční odbor

Vážení občané,
 hledáte-li dostupnou a vyhovující sociální službu pro vás či pro vaše blízké čtěte 
pravidelně po celý rok prezentaci poskytovatelů služeb ze Železnobrodska v našem 
zpravodaji.
 Poskytovatelů, kteří na našem území působí, je celá řada a zaměřují se na 
různé cílové skupiny. Každý z nich představí svoji činnost, zaměření a kontaktní 
informace.
 V případě, že se o oblast sociálních služeb aktuálně zajímáte a máte potřebu řešit 
svoji životní situaci či situaci někoho blízkého, obraťte se na Odbor sociálních věcí 
na MěÚ Železný Brod, kancelář č. 200, 1. patro, budova „B“ MěÚ, Mgr. Krchňavá 
Anna, tel.: 483 333 968, e-mail: a.krchnava@zelbrod.cz.

za Odbor sociálních věcí Bc. Eva Sasková

 odbor sociálních věcí

Posláním tohoto zařízení pro děti a mládež Kotva je dětem ve 
věku 6–15 let a mládeži ve věku 16–26 let nabízet bezpečný 
prostor pro trávení svého volného času, poskytovat informace, 
pomoc a podporu v jejich obtížných životních situacích (rozpad rodiny, problémy 
se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky apod.) a tak 
ovlivňovat kladně jejich životní styl a hodnoty, to vše dle jejich individuálních 
potřeb.
 Služba je realizována organizací Charita Most a je poskytována bezplatně.  
V zařízení jsou přítomni pracovníci, se kterými si příchozí mohou popovídat  
o všem, co je zajímá nebo trápí. 

Dále NZDM Kotva brod nabízí:
· výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – pobyt v zařízení, doučování, 
preventivní aktivity, volnočasové aktivity v klubu (řízené a neřízené, zážitkové 
aktivity, rozvoj specifických dovedností)

II. poskytovatel sociální služby: 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež koTva brod 
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radnICe InForMUje

Liberecký kraj vypsal nový dotační titul na podporu dodatečné instalace 
akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu 10 kW do 300 kW vč., který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní 
soustavu ústředního vytápění a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 
Sb., tj. kotle 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle s ekodesignem.
 Žadatelem musí být fyzická osoba nepodnikající, vlastnící „rodinný dům“ na 
území Libereckého kraje, ve kterém je nainstalovaná nová akumulační nádoba. 
Termín pro podání žádosti o dotaci je do 29. 12. 2023.
 Více informací a vzor formuláře žádosti na www.kraj-lbc.cz. 

Ing. Alena Klímová, kontaktní osoba
 tel.: 485 226 327, e-mail: alena.klimova@kraj-lbc.cz 

 odbor životního prostředí

dotace z programu dotačního fondu libereckého kraje

· zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
– návštěva kulturních, sportovních a jiných společenských 
institucí, návštěva zařízení jiných sociálních služeb, pracovní 
terapie, skupinová práce

Naším cílem je:
· pomoc při zvládání nepříznivých životních událostí a přijetí 
důsledků rizikového chování

· pomoc při zlepšování prospěchu ve škole vytvářením vhodných podmínek pro 
vzdělávání a podporou při vzdělávání

· pomoc při zlepšování osobnostních a motorických, psychických a sociálních 
dovedností pomocí pracovně výchovné činnosti, nácvikem těchto dovedností  
a zajištěním podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

· poradenským a podpůrným charakterem služby vytvářet dětem a mládeži 
rovnocenné podmínky k uplatnění ve společnosti s ostatními
 Sídlo v budově bývalé knihovny na adrese: Příčná 331, 468 22 Železný Brod. 
Otevírací doba: po–pá 12–17 hodin. Kontakt na vedoucí služby: Bc. Michaela 
Lochmanová, DiS., mob.: 775 713 302.

otevírací doba sběrného dvoru (ul. Příkrá 140) v zimním období je pondělí, 
středa, pátek: 9–16 hodin; úterý, čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin. 
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Zájemcům nabízíme pestrou a zajímavou práci se zajímavými benefity. Máte-li 
chuť a chcete-li pomoc s bezpečností ve městě, kontaktujte velitele MP sstr. Pavla 
Hriníka (e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz, mob.: 724 132 179). 

Nepřetržitá pomoc naší Městské policie Železný Brod je poskytována na telefonu 
602 646 188.

sstr. Pavel Hriník, velitel MP

 Městská policie v Železném brodě 

nábor strážníků a strážnic 

InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 

zveme na tyto akce

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

MeT opera – přímé přenosy
Využijte nabídky odvozu na přímé přenosy v kině Jitřenka Semily. Zajišťujeme 
odvoz zpět po skončení opery v ceně vstupenky za 350 Kč. Opery v programu:  
R. Wagner: Lohengrin (18. 3.), G. Verdi: Falstaff (1. 4.), R. Strauss: Růžový kavalír 
(15. 4.), T. Blanchard: Šampion (29. 4.), W. A. Mozart: Don Giovanni (20. 5.)  
a W. A. Mozart: Kouzelná flétna (3. 6.).  

CesTovaTelskÉ pŘednÁŠkY
Uskuteční se vždy od 18 hodin v KC Kino Železný Brod. Vstupné: 50 Kč 
 13. 2. Radka Tkáčiková: Treky pod dvě nejvyšší hory světa (Mt. Everest a K2) 
– Trek v divokém a nespoutaném Karakoramu, ledovec Baltoro, majestátní štíty 
Broad peaku, Masebrunu a katedrála, osmitisícovka Nanga Parbat v Pákistánu  
v nejzápadnějším výběžku Himalájí a těžký život místních lidiček. Kultura  
a snaha o rozvoj izolovaných oblastí včetně vzdělávání. Karakoram highway podél 
majestátní řeky Indus. V druhé části vás zavedeme do Nepálu pod nejvyšší horu 
světa Mt. Everest, která je přístupovou trekovou trasou a absolutním protipólem 
trasy pod K2. Rozdíly kulturní i náboženské, ale stejně milí lidé v obou zemích. 
 27. 2. Tomáš Šapovalov: Nový Zéland – Cestovatel nás seznámí se zážitky  
z 15 měsíčního pobytu u protinožců, z místa, které láká cestovatele z celého světa 
a mnozí ho považují za nejhezčí místo na Zemi. Není divu, když zde můžete jeden 
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InForMaČní a kUlTUrní sTŘedIsko Železný brod 

Vážení a milí diváci,
 srdečně vás zveme do našeho železnobrodského divadla. Předprodej vstupenek 
na všechna představení je v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz. 

den lyžovat a hned druhý se koupat v moři. Během jediného dne můžete navštívit 
písečné duny i deštný prales. Zažít vzrušení z adrenalinových sportů, vychutnat si 
tepající atmosféru rušných měst nebo se dokonale zrelaxovat v tichu liduprázdné 
přírody.
 13. 3. Pavla bičíková: andalusie – Putování po krajině jižního Španělska. 
Společně se vydáme do historických měst Granada, Baeza a Úbeda, která jsou 
památkami UNESCO.
 27. 3. Libor Drahoňovský: Jihočeská Šumava, kde Vltava protéká ve stínu hor – 
Během besedy s promítáním fotografií se budeme toulat jihočeskou částí Šumavy 
od pramene Vltavy k přehradní nádrži Lipno. Kromě nejvyšších vrcholů jihočeské 
části Šumavy s vyhlídkami na Alpy si prohlédneme Plešné jezero, hluboká 
rašeliniště i skalní útvary.
 Cestovatelské přednášky pořádá IKS Železný Brod. Své připomínky  
a náměty na další přednášky můžete psát nebo volat Lucii Chvalinové na e-mail:  
galerie@zelbrod.cz, mob.: 602 716 133. Děkujeme za přízeň!

MĚsTskÉ dIvadlo Železný brod

9. 2. od 19 hodin zIMní pŘíHodY vČelíCH Medvídků (50 kč)
 U čmeláčí chaloupky začíná podzim. Brumda a Čmelda ochutnávají sladké hrušky 
a neví, že si na nich pochutnává i nebezpečný Sršeň. V pohádce divadla Krapet 
Praha se dozvíte, o tom co dělají v Čmeláčci v zimě.

15. 2. od 19 hodin krasavCI na CHMelU… 
aneb CHlapI jsoU jen pro leGraCI (350 kč)

Crazy komedie se odehrává v jedné krachující maloměstské hospodě U krasavce, 
jejíž osud vezmou pitoreskní štamgasti do svých rukou, když vyrazí do netradičního 
boje proti záludným developerům, kteří jim chtějí prodat „střechu“ nad hlavou. 
Kameňáková legrace, plná laskavého i tvrdého humoru s prvky pantomimy, tance, 
zpěvu a satiry na soudobou neradostnou realitu, která nás obklopuje každý den.
 Hrají: Milan Peroutka, Miroslav Šimůnek/Martin Maxa, Braňo Polák, Jaroslava 
Stránská, Václav Upír Krejčí, Barbora Rajnišová, Aneta Vrzalová.
 Původně byl plánovaný na toto představení termín 8. 2., vstupenky zakoupené  
s tímto datem zůstávají v platnosti nebo se mohou vracet v TIC Železný Brod.
 Děkujeme za pochopení.
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25. 2. od 19 hodin Hrdý bUď, Žes...! (100 kč)
Divadelní retrokomedie ze 70. let podle některých námětů z knih Ireny Douskové 
„Hrdý Budžes“ a „Oněgin byl Rusák“ v podání Vrchlabského divadelního spolku 
LIPANY. Hrají: Jitka Pešinová, Přemek Čáp, Markéta Chudobová, Kačka Urbanová, 
Adélka a Natálka Halíková, scénář a režie: Jan Švimberský.

MĚsTskÉ dIvadlo Železný brod

8. 3. od 19 hodin oneknorshow – MIloŠ knor (290 kč)
Celovečerní Stand-Up Comedy Show jednoho Knora „Než začnu“. Jedinečné 
celovečerní představení známého komika přináší smíchuplných 90 minut.
 Miloš Knor probere aktuální témata, která mu vrtají hlavou. Nebude se bát 
píchnout do vosího hnízda a případně se i pořádně popíchat. To vše jen aby pobavil 
svoje věrné publikum a pořádně divákům namasíroval bránice. POZOR! může 
zaznít i humor.

Městské divadlo v Železném brodě potřebuje doplnit personál. Máte-li chuť 
pracovat v divadle jako správce – technik nebo jako zvukař a obsluha světel 
na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, kontaktujte nás 
na kultura@zelbrod.cz. Děkujeme.

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

MĚsTskÁ GalerIe vlasTIMIla radY Železný brod 

boHUMIl lHoTa: obrazY, plasTIkY, projekTY (do 11. 2.)
Autor strávil více než dvacet let budováním rodinného domu, který by splňoval 
jeho představy o dokonalém bydlení. Výsledkem je kruhový dům, který se otáčí  
o 360 stupňů a zajíždí dva metry do země. Nejen tento, ale i další architektonické 
projekty se prezentují na výstavě. K vidění je zde také mnoho obrazů z autorovy 
tvorby v průběhu několika desítek let. 

salon IX. (18. 2.–25. 3.)
Těšte se na již devátý ročník nevšedního výstavního projektu SALON. Výstavní 
koncept akce SALON 9 záměrně stírá rozdíly mezi amatéry a profesionály – svou 
tvorbu zde prezentují nejenom profesionální umělci, ale také laičtí autoři, kteří by 
v galeriích za normálních podmínek neměli šanci vystavovat. Této výstavy se může 
účastnit kdokoliv ze Železného Brodu a jeho okolí. Vystavovat mohou také zájemci, 
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MĚsTskÁ GalerIe vlasTIMIla radY Železný brod 

kteří v Železném Brodě nežijí, ale mají k němu úzký vztah. Předchozí ročníky 
výstavy SALON ukázaly značnou pestrost ve výtvarných technikách a tématech. 
Samotná instalace přináší pořadatelům i návštěvníkům výstavy mnohá nečekaná 
překvapení. 
 Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 17. února od 17 hodin. Výstavu pořádá 
Občanská beseda Železný Brod, z. s. a IKS Železný Brod.

kC kIno Železný brod

Vážení diváci,
 je tu měsíc únor a s ním i program zahrnující nejen novinky, ale i úspěšné tituly 
v reprízách. Druhý Avatar Jamese Camerona si i po necelých dvou měsících od 
premiéry stále vede dobře, a proto se na něj můžete těšit do třetice i nyní. Ve 
chvíli, kdy píšu tyto řádky, se s celosvětovou tržbou blíží ke dvěma miliardám 
dolarů. Jedná se tedy skutečně o filmový megahit! Přijďte si ho proto klidně znovu 
vychutnat v sobotu 11. 2.! 
 Dále bych se rád vrátil k nedávnému doporučení. Během zimních měsíců se 
rozhodně nestyďte vzít si s sebou vlastní deku či teplejší bundu. Zkvalitnění 
vytápění se stále řeší, ale nejsme jediní, kdo se tuto zimu potýká s nepříjemným 
faktem, kdy si opravdu nemůžeme dovolit „pětadvacet ve stínu“. I přesto vám 
přejeme příjemné filmové zážitky, děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!
 Aktuální program sledujte na www.kinobrod.cz nebo na Fb/KC Kina, ať nic 
nepropásnete. Těšíme se na vás!  

Jan Jelínek, vedoucí KC Kina ŽB

2. 2. od 18 hodin nadĚje aŽ do konCe
Zveme vás na promítání filmu režisérky Veroniky Stehlíkové. Dokumentární film 
zachycuje příběhy lidí, do jejichž života vstoupila nemoc ALS (amyotrofická laterální 
skleróza) – léčba neexistuje; průměrná délka dožití po stanovení diagnózy je 2–5 let. 
 Protagonisté: Vladimír byl masérem české fotbalové reprezentace. Potetovaná 
rebelka Jára pracovala jako kuchařka. Alena byla laborantkou na patologii a Tomáš 
rozvíjel kadeřnickou praxi. Dnes je spojuje ALS, ale každý z nich s touto nemocí 
bojuje po svém.
 Všichni však touží po tom co nejlépe naplnit omezený čas, který jim na tomto 
světě zbývá. Čas ke smíření, nalezení sama sebe, čas k šíleným akcím a i k tomu 
milovat a být milován. 
 Časosběrný dokument o nemocných a o těch, kteří se o ně starají, je strhujícím 
příběhem plným humoru, lásky a odvahy užívat si života i tváří v tvář mezní situaci.

v únoru promítáme
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Vstupné: 50 Kč. Výtěžek ze vstupného půjde ALSA, z. s., spolku, který jako jediný  
u nás pacientům s ALS pomáhá.

www.zsalsa.cz

kC kIno Železný brod

3. 2. od 19.30 hodin NĚKDo KLEPE Na DVEŘE
Usa 2023 | horor/thriller | premiéra | 140 Kč | 102 min. | nepřístupný do 15 let  
v původním znění s českými titulky
Intenzivní film o jednom nepředstavitelném dilematu. Byli byste ochotní učinit 
neuskutečnitelné, kdyby to byl jediný způsob jak zachránit svět? 
 hrají: Dave Bautista, Jonathan Groff, Rupert Grint ad., režie: M. Night Shyamalan

4. 2. od 15 hodin KoCoUR V boTÁCh: PosLEDNÍ PŘÁNÍ  
Usa 2022 | animovaný/komedie | dětské | 120 Kč | 101 min. | český dabing
Nejoblíbenější hrdina z pohádek o Shrekovi s nejroztomilejším kukučem, který 
před alkoholem dává přednost mléku a jako šermíř je přímo geniální, si bude  
v pohádkové jízdě plnit poslední přání.

4. 2. od 17.30 hodin osTRoV  
ČR 2023 | komedie/dobrodružný/romantický | premiéra | 140 Kč | 100 min. 
nevhodný do 12 let
Dva aktéři na opuštěném ostrůvku v tropickém ráji zjistí, že hádky a spory jsou  
k ničemu. V divočině obzvlášť.
 hrají: Jana Plodková, Jiří Langmajer ad., režie: Rudolf Havlík

4. 2. od 20.30 hodin VÍLY Z INIshERINU    
Irsko, Vb, Usa 2022 | drama | premiéra | 130 Kč | 114 min. | nevhodný do 12 let  
v původním znění s českými titulky
Na odlehlém ostrově sledujeme celoživotní přátele Pádraica a Colma, kteří se 
ocitnou v nejednoduché situaci – Colm nečekaně přátelství ukončí. Zaskočený 
Pádraic usiluje o obnovu přátelství a odmítá ne jako odpověď.
 hrají: Colin Farrell, Brendan Gleeson ad., režie: Martin McDonagh

10. 2. od 19.30 hodin PŘÁNÍ K NaRoZENINÁM  
ČR 2023 | komedie | repríza | 130 Kč | 93 min. 
Líba trvá na tom, aby se na její narozeninové oslavě sešla celá rodina, což všichni 
vždy splnili. Tedy až letos. Odhalí se při oslavě dlouho skrývané tajemství syna 
Petra?
 hrají: Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Tomáš Klus, Igor Orozovič ad., režie: Marta 
Ferencová
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kC kIno Železný brod

11. 2. od 15 hodin asTERIX a obELIX: ŘÍŠE sTŘEDU   
Francie 2023 | komedie/dobrodružný/rodinný | 130 Kč | český dabing
Píše se rok 50 př. n. l. a proradný princ Deng Tsin Ruin nechává uvěznit čínskou 
císařovnu. Princezna Sass-Yi prchá do Galie za udatnými válečníky, Asterixem  
a Obelixem, kteří jsou díky svému kouzelnému lektvaru obdařeni nadlidskou silou. 
 hrají: Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Pierre Richard ad., režie: Guillaume 
Canet

11. 2. od 18.30 hodin aVaTaR: ThE WaY oF WaTER
Usa 2022 | akční/dobrodružný/sci-fi | repríza | 150 Kč | 190 min. | český dabing
Nádherný svět Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce, kde 
se po více jak deseti letech opět setkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich dětmi, 
kteří stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.
 hrají: Zoe Saldana, Sigourney Weaver ad., režie: James Cameron

13. 2. od 18 hodin TREKY PoD MT. EVEREsT a K2
Cestovatelská přednáška Radky Tkáčikové, vstupné: 50 Kč, více na str.: 9.

17. 2. od 19.30 hodin MUŽ JMÉNEM oTTo 
Usa, Švédsko 2023 | komedie/drama | premiéra | 130 Kč | 126 min. | v původním 
znění s českými titulky
Film dle knižního bestselleru Muž jménem Ove o muži, který po ztrátě manželky 
ztratí smysl života. Otto chce vše ukončit, když mu plány naruší mladá, živá rodina, 
která se nastěhuje do sousedního domu. 
 hrají: Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller ad., režie: Marc Forster

18. 2. od 15 hodin MUMIE   
Španělsko 2023 | animovaný/komedie/dobrodružný | dětské | 130 Kč | 88 min.  
český dabing
Návštěva Egypta, kde se v útrobách země nachází 3 000 let staré město mumií.  
Z císařského pověření se princezna Nefer musí provdat za Thuta, ale ani jednomu 
se do toho nechce. Nefer touží po svobodě a Thut je alergický na závazky. Přání 
bohů je však nevyhnutelné a Thut si bude muset Nefer vzít za pouhých sedm dní  
a přinést na svatbu starobylý prsten, který mu věnoval faraon.
 režie: Juan Jesús García Galocha
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18. 2. od 17.30 hodin aNT-MaN a WasP: QUaNTUMaNIa 
Usa 2023 | akční/komedie/dobrodružný | premiéra | 130 Kč | český dabing
Scott Lang a Hope Van Dyne spolu s Hankem Pymem a Janet Van Dyne 
prozkoumávají Quantum Realm, kde interagují s podivnými tvory a vydávají se na 
dobrodružství, které přesahuje hranice toho, co považovali za možné.
 hrají: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas ad., režie: Peyton Reed

18. 2. od 20.30 hodin sPRaVEDLNosT PRo EMMETa TILLa 
Usa 2023 | životopisný/drama | premiéra | 130 Kč | 130 min. | nevhodný do 12 let  
v původním znění s českými titulky
Film dle skutečného příběhu, který v roce 1955 otřásl Amerikou, kdy mladý chlapec 
byl usmrcen brutálním lynčováním, na jehož pozadí stál rasismus.
 hrají: Danielle Deadwyler, Whoopi Goldberg ad., režie: Chinonye Chukwu

21. 2. od 10.30 hodin VÁNoČNÍ PŘÍbĚh 
ČR 2021 | komedie | seniorské | 60 Kč | 118 min. | nevhodný do 12 let
Film plný nečekaných situací, emocí, dojemných chvil, ale i zábavy se odehrává 
během Štědrého dne. 
 hrají: Karel Roden, Jiří Lábus, Oldřich Kaiser ad., režie: Irena Pavlásková

24. 2. od 19.30 hodin bEZ KaLhoT: PosLEDNÍ TaNEC 
Usa 2023 | komedie/drama | premiéra | 130 Kč | 107 min. | nepřístupný do 15 let  
v původním znění s českými titulky
„Magic“ Mike Lane po delší pauze opět míří na scénu – tentokrát do Londýna, kde 
ho čeká poslední štace s bohatou ženou, která má pro něj neodolatelnou nabídku..., 
ale také vlastní tajný plán.
 hrají: Chaning Tatum, Salma Hayek ad., režie: Steven Soderbergh

25. 2. od 15 hodin DIVNosVĚT  
Usa 2022 | animovaný/komedie | dětské | 110 Kč | 99 min. | český dabing
Průzkumnická rodina Cladových se v obří vzducholodi snaží proletět skrz 
neprobádaný, zrádný a především divný svět. 
 režie: Don Hall
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oznámení o uzavření sklářské expozice 

kC kIno Železný brod

MUzea v ŽeleznÉM brodĚ 

 Městské muzeum Železný brod

25. 2. od 17.30 hodin DĚTI NaGaNa  
ČR 2023 | dobrodružný/rodinný | 140 Kč | 98 min.
Žádný sen není příliš velký. Film inspirovaný památným vítězstvím českých 
hokejistů na olympiádě v Naganu. Parta kluků v důležitém hokejovém zápase  
s tenisákem na plácku proti rivalům z vedlejší vesnice. Hrát se bude o vítězství,  
o respekt, o první pusu a o srdce nejlepší holky ze třídy.
 hrají: Hynek Čermák, Klára Issová, Dominik Hašek ad., režie: Dan Pánek

25. 2. od 20.30 hodin MEDVĚD Na KoKsU 
Usa 2023 | komedie/thriller | premiéra | 140 Kč | 95 min. | nepřístupný do 15 let  
v původním znění s českými titulky
Pašeráci drog, policisté, turisti, záškoláci, starostlivá matka jednoho z nich  
a medvěd k prasknutí nacpaný kokainem jsou hrdiny filmu, který je inspirován 
skutečnými událostmi. 
 hrají: Keri Russell, O’Shea Jackson, Jr., Ray Liotta ad.,  režie: Elizabeth Banks

27. 2. od 18 hodin NoVÝ ZÉLaND
Cestovatelská přednáška Tomáš Šapovalov, vstupné: 50 Kč, více na str.: 9.

Z důvodu plánované rekonstrukce muzea v rámci projektu „Spojeno sklem!“ 
financovaného z fondů EHP 2014–2021 se 30. ledna dveře sklářské expozice pro 
veřejnost uzavřely. Téměř celý rok se bude pracovat na nové podobě expozice skla, 
ve které bude využito inovativních způsobů prezentace našich sbírek. Zároveň 
vznikne místo pro společné setkávání – konferenční místnost a kompletně se 
promění i muzejní prodejna. O průběhu rekonstrukce a přesném termínu otevření 
nové expozice vás budeme informovat prostřednictvím zpravodaje i sociálních sítí.
 Kolektiv našeho muzea čeká letos hodně práce na dokončení celého projektu. 
Pracuje se na nové podobě webových stránek, připravuje se výstava pro galerii 
Vlastimila Rady, v září proběhne další ročník Letní sklářské dílny s účastí norských 
sklářských výtvarnic a mnoho dalšího. 

Národopisná expozice běliště zůstává pro veřejnost otevřená i nadále dle běžné 
otevírací doby: v sobotu a v neděli v čase 9–12 a 13–16 hodin. Těšit se můžete na 
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Velikonoční jarmark (31. 3.–2. 4. 2023), Dny lidové architektury i Vánoční trhy. 
Během roku zde také budou probíhat krátkodobé výstavy v přízemí domu. 
 Aktuálně je zde do 26. 3. k vidění výstava Volha byl náš přístav o legendární 
železnobrodské hospodě. Výstava připomíná historii domu čp. 136, který stával 
na Malém náměstí a v němž měly pohostinské služby dlouhou tradici. Výstavu 
doplňují dobové fotografie a vzpomínky pamětníků.

I během letošního roku si budete moci ze zápisků Davida Řeřichy přečíst informace 
ze života výjimečných železnobrodských občanů.

MUzea v ŽeleznÉM brodĚ 

Celestýn Louma mladší
(* 28. 11. 1882 huntířov, † 1. 11. 1928 Tanvald)
Celestýn Louma ml. byl syn malíře skla a podruha 
Celestýna Loumy, nadšený člen řady spolků  
a organizací. Po absolvování obecné školy pracoval jako 
malíř skla, podobně jako jeho otec. Byl velmi aktivní ve 
spolkovém životě Železného Brodu. Díky své pracovitosti  
a nadšení se vypracoval a stal se úředníkem Okresní 
nemocenské pokladny v Železném Brodě. Po vzniku 
československého samostatného státu byl jmenován, 
za národně socialistickou stranu prvním náměstkem 
Místní správní komise Železného Brodu, která působila 
do prvních voleb v roce 1919. V městském zastupitelstvu 
působil i další volební období. Celestýn Louma ml. byl 
povolán i k úřadu předsedy Okresní správní komise.  
Z této pozice dal podnět ke zřízení odborné sklářské 
školy a Masarykova okresního ústavu sociální péče v našem městě. V květnu 1928 
byl zvolen předsedou přípravného výboru místního Klubu Pražských vzorkových 
veletrhů.
 Celestýn Louma ml. byl nadšený divadelník. V roce 1906 byl zvolen jako jednatel 
do výboru Spolku divadelních ochotníků „Tyl“ v Železném Brodě. V roce 1910 mu 
byla svěřena funkce předsedy spolku, v níž byl přes celou válku. Po ní mu bylo 
vytýkáno, že uspořádal dvě představení s nečleny spolku a dokonce ve prospěch 
politických stran, což mělo prý za následek, že se začal stranit ochotnické činnosti 
„Tylu“. Přesto zůstal ještě několik let režisérem, ale nakonec definitivně odešel 
mezi textilní dělníky na Poříč, kde založil dramatický odbor při jejich odborové 
organizaci. Definitivní odchod Celestýna Loumy od „Tylu“ zapříčinil konflikt  
v roce 1923, mezi ochotnickým spolkem a správou města, která si nárokovala 
výlučné právo disponovat divadelním sálem a jevištěm. Dramatický odbor 
textilního dělnictva, jehož režisérem byl Celestýn Louma ml., se domáhal vstupu 
na jeviště v radnici. Ředitelství „Tyla“ a radnice se rozhodla, že Dramatický odbor 
Odbočky textilního dělnictva na železnobrodské jeviště nesmí! Dělnická organizace 
se tak musela trvale usídlit v továrním hotelu na Poříčí. 
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MUzea v ŽeleznÉM brodĚ 

 Z ostatních jeho funkcí je třeba zmínit: byl okresním důvěrníkem politické strany 
národně socialistické, členem Sokola, vzdělavatelem hasičské župy Brázdovy, 
předsedou výboru spořitelny města, předsedou okresního sboru osvětového  
a členem okresního školního výboru. 
 Pan Celestýn Louma ml. zemřel dne 1. listopadu 1928 v nemocnici v Tanvaldě. Je 
pohřben na hřbitově v Železném Brodě v neoznačeném hrobě. 

David Řeřicha, pracovník muzea
Více o muzejních akcích na: www.muzeumzb.cz.

 Muzeum a galerie detesk Železný brod

Náměstí 3. května 20
otevřeno: denně 9–17 hodin
 Více než 400 exponátů uměleckého skla dokumentuje vývoj železnobrodské 
sklářské tvorby zhruba od roku 1920 do 90. let 20. století. Samostatné oddělení 
muzea se věnuje dalšímu železnobrodskému symbolu, skleněným figurkám. 
Návštěvníci jich mohou zhlédnout přibližně tři stovky. Drátkových, modelovaných, 
foukaných i hutnických.

 Muzeum socialistických vozů Železný brod
Poříčí – areál bývalé Kolory – vedle obchodu Lidl
otevřeno: so–ne, svátky v čase 10–16 hodin
 Možnost prohlédnout si expozici, která vás provede motorismem východního 
bloku 50.–80. let. Vystaveny jsou motocykly a osobní i nákladní vozy z mnoha 
zemí východní Evropy. Při návštěvě muzea se přenesete na československé silnice  
2. poloviny minulého století.
Více na www.socialist-motorgate.cz.

Pavel Kadaš

 Minimuzeum betlémů Železný brod
Železná 103 (směr hrubá horka)
otevřeno: út–so po tel. domluvě na mob.: 777 168 470 
 Možnost prohlédnout si přes 70 skleněných historických i moderních betlémů 
vytvořených různou sklářskou technikou (návlek korálků, rytiny, mozaika, tavená 
plastika a...). K vidění je i velký hutní betlém, zasazený do ručně malovaných kulis 
Železného Brodu. 
 V muzeu je také kreativní korálková dílna a obchod s bižuterií a drobnými 
skleněnými předměty.

Alena Kortanová
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únorové akce v knihovně

MĚsTskÁ knIHovna Železný brod 

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

10. 2. od 9 hodin (sál knihovny) – zahajovací přednáška letního semestru Virtuální 
univerzity 3. věku – Kurz Genealogie/hledáme své předky. Zveme i nové zájemce  
k nezávazné účasti na úvodní přednášce, poté se můžete rozhodnout, zda se celého 
kurzu (šest přednášek) od února do dubna v ceně 400 Kč zúčastníte. Další termíny 
přednášek jsou: 24. 2., 10. 3., 24. 3., 6. 4. (pozor – čtvrtek) a 21. 4. 2023.
12. 2. od 17 hodin – pohádkové odpoledne pro nejmenší s Lenkou Hřibovou  
v rámci projektu Bookstart – téma: Vyrábíme masopustní masky
3. 3. od 17 hodin – přednáška pana Ladislava Šourka o obnově hradu Valdštejn, 
která probíhala v 80. a 90. letech

z knižních novinek nabízíme
Julie Caplinová: hrad ve skotsku – Hrdinka zdědí skutečný hrad na Skotské 
vysočině, zbývá už jen maličkost – proměnit chátrající hrad během pár týdnů před 
Vánocemi na kouzelný hotel.
Robert bryndza: osudné svědectví – Inspektorka Erika Fosterová se vrací  
v novém strhujícím případu vyšetřování vraždy ženy, která měla svůj vlastní 
podcast o skutečných zločinech.
Evžen boček: aristokratka pod palbou lásky – Z královského výletu do Nizozemí 
si Marie III. Kostková přiveze kromě zážitků a fotky s Jejím Veličenstvem královnou 
Beatrix také milostnou „šmodrchanici“.
Martin Moravec – Josef Mareš: Moje případy z 1. oddělení – Pozor, začíná výslech! 
Odpovídat bude Josef Mareš, nejznámější český kriminalista, bývalý šéf pražské 
mordparty, autor seriálů Devadesátky a Případy 1. oddělení.

z novinek pro děti
Pavlína Jurková: Eliška Rebelka – Pokračování příběhu druhačky Elišky, která by 
si moc přála domácí zvířátko.
Petr hugo Šlik: Zkáza Jezerní kotliny – Pokračování legendární foglarovky! Ludva 
s Pavlem dál chodí do své milované Jezerní kotliny a nosí do města lékárníkovi 
vzácný šafrán. Při jedné z výprav objeví jeskyni a v ní něco, co otevře celou řadu 
otázek.
Kelly barnhillová: Zlobryně a sirotci – Napínavý fantasy román, který v sobě 
skrývá mnohá ponaučení.
 Otevřeno máme od úterý do pátku vždy v čase 9–17.30 hodin.

Dana Hudíková a Barbora Vymazalová
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ze ŠkolskýCH zaŘízení

Přejeme žákům a studentům, aby si dne 3. 2. užili pololetní prázdniny a aby si  
v týdnu (20.–24. 2.) o prázdninách jarních hezky odpočinuli.

zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024
Zápisy do 1. tříd základních škol zřizovaných Městem Železný Brod, tj. ZŠ Školní  
a ZŠ Pelechovská, budou probíhat ve školách v úterý 4. 4. a ve středu 5. 4. 2023 vždy 
od 14 do 17 hodin. 
 Zapisují se děti, které do 31. srpna 2023 dovrší šestý rok věku, a děti s odkladem. 
Podrobné informace nebo případné změny k zápisu najdete na www.zs-skolni.cz  
a www.zspelechovska.cz.

 zŠ Školní Železný brod

 zŠ pelechovská Železný brod

den otevřených dveří 
Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří ve středu 1. 3. od 14 do 17 hodin na 
naší škole. Rádi uvítáme budoucí prvňáčky s rodiči, zájemce o studium do vyšších 
tříd nebo přátele školy, kteří si chtějí zavzpomínat na svá školní léta a prohlédnout 
si prostory naší školy. Jsme připraveni zodpovědět dotazy k výuce na naší škole. 
Těšíme se na viděnou!

Mgr. Zdeněk Kučera, ředitel školy

Srdečně zveme nejen rodiče budoucích prvňáčků na Den otevřených dveří, který 
se uskuteční v sobotu 25. března od 9 hodin.

Mgr. Tomáš Hartl, zástupce ředitele školy

 základní umělecká škola Železný brod

Srdečně zveme 14. února od 17 hodin na Žákovské matiné, tedy malý školní 
koncert pro začínající i pro pokročilé žáky, který pořádáme v krásném prostředí 
Městské knihovny v Železném Brodě na Jiráskově nábřeží. Hudební odpoledne 
zprostředkuje rodičům, příbuzným, známým, kamarádům, ale i veřejnosti, co 
nového se malí umělci naučili a zvládli.

Mgr. Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ Železný Brod

Více na www.zusbrod.cz, mob.: 608 782 712, e-mailu: ledlova@zusbrod.cz.
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 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný brod

Talentové zkoušky 
Ve dnech 3.–4. 1. proběhly talentové přijímací zkoušky, ve kterých 54 uchazečů  
o výtvarné obory poměřilo své dovednosti ve třech výtvarných úkolech. Zájemci  
o studium v prvním zadání kreslili zátiší s třemi předměty, ve druhém pak 
modelovali dle předlohy a ve třetím navrhovali dílo dle odlišného zadání pro 
studijní obory Design skla a Produktový design. Vzrůstající zájem o výtvarné obory 
školy nás těší a svědčí o dlouholeté kvalitě školy. I přes vyšší zájem o nabízené 
výtvarné obory předpokládáme vyhlášení 2. kola přijímacího řízení s talentovou 
zkouškou pro obor 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů. 

Mgr. Věra Valová, zástupkyně ředitele SUPŠS

přijímací řízení do technických oborů
Do čtyřletých maturitních oborů Aplikovaná chemie a Technologie silikátů lze 
podávat přihlášky do 1. března. V rámci oboru Aplikovaná chemie nabízíme 
čtyři zaměření: Analytická chemie, Farmaceutické substance, Ochrana životního 
prostředí a nově Nanotechnologie a polymery! Pokud máte zájem o prohlídku 
školy a bližší informace nejen o nabízených oborech, využijte dne otevřených dveří  
8. února v čase 8–16 hodin či individuální prohlídky školy ve smluveném termínu.

Mgr. Věra Valová, zástupkyně ředitele SUPŠS

den otevřených dveří II s nanospiderem
Ve středu 8. února se od 8 do 16 hodin koná pro zájemce o studium všech oborů 
školy Den otevřených dveří. Akce je zaměřená na technické i výtvarné obory školy, 
k vidění budou laboratoře, dílny, školní huť, ale i výstava nejnovějších žákovských 
prací a prodejna výrobků. Novinkou letošních ukázek bude spuštění laboratorního 
zařízení pro výrobu nanovláken NS LAB (nanospider) od firmy Elmarco Liberec, 
které je další učební pomůckou školy ve vazbě na potřeby průmyslu. 

Mgr. A. Jan Hásek, ředitel SUPŠS

nový web sklářské školy spuštěn
Po soutěžení dodavatele a více jak po roce příprav a konzultací, dodala začátkem 
ledna 2023 firma AS4U nový web školy splňující zákonné požadavky a moderní 
funkce medializace školy. Koncepčně škola vycházela z předešlé oblíbené verze, 
aby zůstaly stránky v podobném duchu a stylu, ale grafika i systémové prvky  
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ze ŠkolskýCH zaŘízení

a ovládání jsou úplně nové. Novinkou je velmi důležitý přímý odkaz na informace 
pro uchazeče o studium na naší škole. Páté tlačítko uprostřed hlavní nabídky  
v červené barvě školy doplnilo chybějící přímý vstup pod názvem uchazeč. Nová 
konstrukce stránek umožňuje umístění více fotografií, filmů, odkazů a materiálů. 
Nyní lze konečně prezentovat i 3D nasnímání interiéru školy a dokumenty  
o výstavách a publikacích. Postupně bude škola web dál naplňovat a aktualizovat, 
jak je tradičně jejím zvykem, včetně galerie osobností.

Mgr. A. Jan Hásek, ředitel SUPŠS

Made in jablonec a sUpŠs
Žáci naší školy, zaměření Design šperku, bižuterie a módních doplňků, se již 
tradičně každoročně účastní módní přehlídky Made in Jablonec se svými šperky. 
Letošní ročník měl podtitul „Dotek budoucnosti“. Žákyně 3. výtvarného ročníku, 
Eliška Daňková a Natálie Medková, vytvořily i tentokrát ve spolupráci s Vyšší 
odbornou školou oděvního návrhářství v Praze tři modely. Výsledky nejen jejich 
práce jsme mohli zhlédnout v premiéře přehlídky 12. ledna v Eurocentru Jablonec 
nad Nisou.

Mgr. A. Jan Hásek, ředitel SUPŠS

Více informací, letáky a přihlášky ke studiu i na kurzy naleznete na www.supss.cz. 
Vaše případné dotazy ke studiu rádi zodpovíme telefonicky na tel. č.: 483 346 162, 
mob.: 720 992 074 nebo e-mailem: sekretariat@supss.cz.

Fr. balatky 132, 468 22 Železný brod, mob.: 603 555 570, P. Jan Jucha Ms, mob.: 
731 479 031

Církevní orGanIzaCe

 Římskokatolická farnost děkanství Železný brod

pravidelný pořad bohoslužeb
Železný Brod, kostel sv. Jakuba – úterý, středa a pátek (18 hodin), čtvrtek (8 hodin), 
 neděle (8.30 hodin)
Bzí, kostel Nejsvětější Trojice – sobota 18 hodin
Držkov, kostel sv. Bartoloměje – čtvrtek 16 hodin
Krásná, kostel sv. Josefa – neděle 16 hodin
Loučky, kostel sv. Antonína – neděle 11 hodin
Zásada, kaple sv. Prokopa – sobota 16 hodin
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únorové svátky
svátek Uvedení Páně do chrámu – hromnice – 2. února
Slaví se vždy čtyřicet dní po Vánocích a připomíná událost, kdy Maria a Josef 
přinesli malého Ježíše 40 dní po jeho narození do chrámu v Jeruzalémě, aby ho 
svěřili Bohu.
 Když Maria a Josef přinesli malého Ježíše do chrámu, potkali zbožného starce 
Simeona, který malého Ježíška vzal do náručí. A řekl, že Ježíš je Světlem pro všechny 
národy. Simeon měl prorockého ducha a viděl věci jinak, než jak je bylo možné 
vnímat jen lidským poznáním. Celé vyprávění je v Bibli v Lukášově evangeliu,  
2. kapitola, verše 22-40 (Lk 2,22-40). 
svíčky hromničky – Od slova hromnice je odvozeno slovo hromničky, což jsou 
svíčky, které se v tento den žehnají. Hromničky si můžeme zapalovat při modlitbě – 
zvláště v nejrůznějších těžkých chvílích, kdy prosíme Boha o ochranu. V dřívějších 
dobách se lidé neuměli hromosvodem bránit bouřce, zapalovali si proto tyto svíčky 
i při bouřkách (a „hromech“) – odtud název „hromničky“.
 Tímto dnem dříve končila doba vánoční, můžete proto vidět v kostele vánoční 
výzdobu s betlémem až do tohoto dne.
Popeleční středa – 22. února
Popeleční středou začíná 40denní doba postní, kterou prožíváme jako přípravu na 
oslavu Ježíšova zmrtvýchvstání – Velikonoce.
 V tento den se uděluje na čelo znamení kříže, které uděluje kněz popelem 
ze spálených ratolestí (větviček „kočiček“) požehnaných na Květnou neděli 
předchozího roku. Říká při tom větu „Pamatuj, že prach jsi a v prach se navrátíš“ 
nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“. 
 Pro dospělé je tento den také dnem přísného postu – nejedí maso a neměli by se 
přejídat. Děti sice tento přísný půst od jídla dodržovat nemusí, ale stejně tak jako 
dospělí se mohou snažit o bližší poznání Pána Ježíše a obrácení k němu. 
 (zdroj://deti.vira.cz)

Lenka Pešatová

akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

 zo Českého zahrádkářského svazu Železný brod

zahrádkářský ples
Po dvouleté, vnějšími okolnostmi vynucené přestávce, vás zveme na tradiční 
Zahrádkářský ples, který se uskuteční v sobotu 4. února od 20 hodin v prostorách 
restaurace Sport v sokolovně v Železném Brodě. Hudba Gemini, bohatá tombola. 
Vstupenky za 150 Kč lze zakoupit v předprodeji v TIC Železný Brod.

Ivan Mališ, předseda ZO ČZS Jirkov 
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akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

 divadelní spolek Tyl Železný brod

vzpomínka na anitu balatkovou
Z nadšené recitátorky a milovnice poezie – mladý herecký 
talent. Pečlivá v přípravě, nekompromisní hlavně k sobě, 
neúnavná kronikářka, kamarádka nejen v divadle, ale  
i na společných divadelních dovolených.
 Jako herečka obdržela mnohá ocenění, nejvyšší pak  
z celostátní přehlídky v Hronově: herecký talent roku 
1974. Já nejvíc vzpomínám na její Maryšu. Ale v životě 
není jen úspěch a potlesk. Tak to prostě je.

za DS Tyl Milena Procházková

Anatalia Balatková (1947–2022) se stala členkou ochotnického spolku Tyl v roce 
1963 a až do 90. let 20. století v něm velmi aktivně a úspěšně působila. Dodnes se 
při setkáních v divadle vzpomíná na její neobyčejné role v představeních Starší 
syn, Mordová rokle a Maryša. 

 spolek zdravotně postižených Železnobrodska 

akce
 1. 2. Schůze výboru od 14 hodin
 6. 2. Úřední den od 14 hodin
 8. 2. Šlápoty – navštívíme muzeum v Semilech. Sejdeme se u sokolovny v Žele-
zném Brodě, odkud odjedeme linkovým autobusem ve 13 hodin do Semil.
 15. 2. Masopustní setkání. Začátek ve 14.30 hodin v restauraci Sport v sokolovně. 
Hudba i malé občerstvení zajištěno, nápoje si hradí každý sám. Přijďte se pobavit, 
zatančit, setkat se s přáteli. Těšíme se na vás.
 20. 2. Ruční práce od 14 hodin, příprava na Velikonoční trhy na Bělišti

Informujeme
1) Rekondiční pobyt v letošním roce – Mariánské Lázně, hotel Flora, 12.–19. 6. 
2023. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polopenze, volný vstup do bazénu. 
Lázeňský poplatek 50 Kč na osobu a noc, tzn. 350 Kč. Předpokládaná cena pobytu 
je 9 500 Kč i s dopravou, ale může se změnit. Zájemci hlaste se u V. Petružálkové 
(mob.: 721 026 030) nebo u J. Černé (mob.: 605 459 646). Závazné přihlášky do 6. 3. 
2023. Záloha 7 000 Kč se bude vybírat v pondělí 20. 3. 2023 od 13 hodin v klubovně 
na Poříčí.
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Kontakty: neslysicizb@post.cz, szdpzb@seznam.cz, M. Paldusová: 724 462 219, 
V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 724 531 270, R. Mrklasová: 702 566 907,  
J. Černá: 605 459 649, V. Valentová: 737 744 873

2) Ozdravný pobyt v Chorvatsku – Baška Voda, 8.–17. 9. 2023, zajišťuje opět  
CK Karavan Liberec. Ubytování v privátních vilách, polopenze v restauraci Mars. 
Cena na osobu činí 9 300 Kč + pobytová taxa + pojištění u CK (kdo chce). Přihlášky do 
15. 3. 2023 u M. Minářové (mob.: 724 531 270) nebo u V. Bartošové (mob.: 774 781 767).  
Záloha 5 000 Kč se bude vybírat v podělí 27. 3. 2023 od 13 hodin v klubovně na 
Poříčí.

3) Plán na rok 2023 každý člen obdržel, ale i tak připomínáme, že výroční členská 
schůze se bude konat 15. 3. 2023 a bude se vybírat členský příspěvek 100 Kč na 
tento rok.

Sledujte aktuální informace ve vývěsce na tržnici nebo Na Vápence. Není-li 
napsáno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí.
 Snažili jsme se vytvořit pestrý a zajímavý program i s ohledem na finanční situaci 
nás všech. Teď už záleží jen na vás, pro kterou akci se rozhodnete.

za výbor Marcela Minářová

 rodinné centrum andílek 
Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora 

akce
19. 2. Tradiční železnobrodský Masopust „po staru“ – klíč od masopustního 
veselí se bude předávat v 15 hodin na Bělišti. Odtud také vyjdeme a přes Trávníky 
(zastavení a malé občerstvení v chalupách) dojdeme až na Malé náměstí, kde 
bude probíhat doprovodný program (dobové stánky, taneční vystoupení, tradice 
a zvyky masopustu – svatba nevěsty a ženicha, pohřeb basy). K zakoupení bude 
spousta dobrot, např.: koblihy, jitrnice. Přijďte podpořit tuto krásnou tradici  
v masopustních maskách. Akce se koná s finanční podporou Města Železný Brod. 

za tým Rodinného centra Andílek Helena Simmová 

Více na www.centrum-andilek.cz, e-mailu: info@centrum-andilek.cz, 
h.simmova@centrum-andilek.cz, mob.: 774 608 874 nebo Fb. 
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 středisko volného času Mozaika Železný brod

akce
3. 2. Pololetní výlet s Mozaikou
14. 2. Kurz Patchwork
17. 2. Horolezecké spaní
20.–24. 2. Lyžování v Zásadě (pouze pokud budou vhodné podmínky)
20.–24. 2. Jarní příměstský tábor 
 Více na: mob.: 778 494 827, www.mozaikazb.cz.

Jiráskovo nábřeží 366

akTIvITY nezIskovýCH orGanIzaCí

 Česká křesťanská akademie – Český ráj Ms Železný brod
Srdečně vás zveme do auly sklářské školy v Železném Brodě dne 15. 2. od 18.15 
hodin na přednášku Doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D., DSc. na téma „Ukrajina – 
historie, současnost“ a následnou besedu s přednášejícím.
 Pan Šebek je vicepresident ČKA. Máme velkou radost, že už několikrát u nás 
přednášel a jsme potěšeni, že opět zavítá mezi nás. Těšíme se na bohatou účast 
posluchačstva s přesvědčením, že to bude pro všechny obohacující večer.

Ing. arch. Martin Tomešek
Pár informací o přednášejícím: 
Jaroslav Šebek (* 18. března 1970 Benešov) je český historik, pracovník Historického 
ústavu AV ČR Praha, zaměřující se na dějiny českých zemí 20. století, zejména 
dějiny politických stran, česko-německé vztahy a církevní dějiny. Od března 2022 
je člen Rady Českého rozhlasu.
 V roce 1993 absolvoval magisterské studium historie na Filozofické fakultě UK  
v Praze. Jeho diplomová práce byla na téma Československý rok 1929. V červnu 
1995 nastoupil do Historického ústavu AV ČR Praha, kde pak trvale působil  
a působí v oddělení československých dějin 20. století. 
 V roce 1999 získal na této škole i doktorský titul s dizertační prací Sudetoněmecký 
politický katolicismus na křižovatce. Roku 2009 se habilitoval v oboru historie – 
české dějiny na Filozofické fakultě MU v Brně, kde předložil habilitační práci na 
téma Mezi křížem a národem.
 V roce 2012 pak získal Cenu předsedy Akademie věd ČR za propagaci a popularizaci 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Spolupracuje s Křesťanskou  
a demokratickou unií – Československou stranou lidovou. Vystupoval mj. na ideové 
konferenci strany v roce 2012.
 V březnu 2022 byl zvolen členem Rady Českého rozhlasu, do této funkce jej 
navrhla Akademie věd ČR. Získal 156 hlasů od 182 hlasujících. 5. října 2022 z rukou 
Evy Zažímalové, předsedkyně Akademie věd ČR, převzal titul doktora věd.

zdroj: Wikipedie
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sporT

 sdH jirkov
Srdečně vás zve na tradiční Jirkovský ples, který se uskuteční v sobotu 25. února od 
20 hodin. K poslechu a tanci zahraje kapela DONAHA. Vstupné: 120 Kč, předprodej 
zajišťuje paní Šárka Abrahamová – Jirkov 96 (mob.: 604 334 294). Občerstvení 
zajištěno. Více na www.SDH-Jirkov.estranky.cz.

 T. j. sokol Těpeře
srdečně vás v únoru zveme do sokolovny v obci Těpeře na tyto akce:
1) Dětský maškarní karneval v sobotu 4. 2. od 14 hodin – pro děti máme připravené 
zábavné odpoledne plné her a dovednostních soutěží. Nebude chybět ani velice 
oblíbená „židličkovaná“. Po celé odpoledne se nám postará o hudební doprovod  
DJ Brožek a... možná přijde i kouzelník. Vstupné dobrovolné.

2) 16. Sportovní ples v sobotu 4. 2. od 20 hodin – k tanci a poslechu zahraje hudební 
skupina RYTMA z Jablonce nad Nisou. Připravena bude kuchyně se spoustou 
dobrot, pivo a kořalna. Dámy se mohou těšit na soutěž ve střelbě na bránu. 
Vstupné: 150 Kč – vstupenky lze rezervovat na mob.: 775 389 661 (p. Pulíček) či 
prostřednictvím formuláře na www.obec-tepere.cz.

3) CZ/SK RC Drift Championship 2023 – Round 1. v sobotu 18. 2. od 10 hodin – North 
RC gang ve spolupráci s T. J. Sokol Těpeře připravili 1. kolo mistrovství republiky  
v RC driftech pro rok 2023. Jedná se o závody RC modelů v měřítku 1/10 poháněné 
zadní nápravou RWD, které kopírují nejen svým vzhledem, ale hlavně jízdními 
vlastnostmi opravdové driftovací speciály. V trénincích a finálovém závodě TOP 32 
uvidíte jízdu „bok na bok“ a „kolo na dveře“. 

harmonogram: od 10 hodin – dopolední tréninky 
s kvalifikací do TOP 32, od 13 hodin – Battly TOP 
32, od 14 hodin – Battly TOP 16 a TOP 8 a od  
15 hodin – finále 
 Více na www.obec-tepere.cz nebo na Fb: 
SOKOLTepere

 T. j. sokol bzí

Srdečně vás zveme do Bzí na tyto akce: 1) 11. 2. od 
11 hodin Masopust, 2) 11. 3. od 20 hodin Bzovský 
bál, hraje kapela Duo BigBand Turnov, vstupné: 
150 Kč. 
 Více www.obec-bzi.cz.
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osTaTní

pracovní pozice
Aktuálně nabízíme volné pracovní pozice na Městské policii v Železném 
Brodě (strážník/strážnice) – více info sstr. Pavel Hriník, mob.: 724 132 179, na 
Městském koupališti v Železném Brodě (plavčík/plavčice) – více info p. Kochánek, 
mob.: 721 365 964 a v Městském divadle Železný Brod ( jevištní technik/zvukař  
a osvětlovač) – více info na e-mailu: kultura@zelbrod.cz. Máte-li o nabízené 
pracovní pozice zájem, neváhejte se obrátit na výše uvedené kontakty. Děkujeme.

akad. soch. pavel ježek (1938–1999)
V lednu letošního roku jsme si připomněli nedožité 
85. narozeniny sochaře, skláře a pedagoga Pavla Ježka.
 Jeho umělecký projev a výtvarný názor na sklo byl 
suverénní a přitom neokázalý. Svůj autorský styl 
objevil v osobitém zpracování skla velké hmotnosti 
a síly – jeho tvorba se opírala o realizace objektů 
sestavovaných z masivních bloků skla, jejichž plochy 
zušlechťoval broušením a leštěním. Téměř všechny 
realizoval v čirém transparentním křišťálu, přičemž 
ve skle nechával vyznít jeho přirozené efekty, které 
vznikají při procesu lití skla (bubliny, šlíry, závoje...). 
Charakteristickými se staly jeho skleněné plastiky 
kombinované s kovem (železem, leštěnou ocelí). 
Náměty čerpal z věcí či rozmanitých technických zařízení – názvy mnoha z nich 
jsou spojené s elementem vody nebo vodním tokem – Bóje, Hráz, Kotva, Vozík, 
Stavidlo... Jeho díla jsou zastoupena v mnoha veřejných sbírkách v České republice 
i v zahraničí.
 Když v roce 1968 nastoupil do zdejší sklářské školy, ujal se výtvarného vedení  
v oddělení hutně tvarovaného skla (do roku 1990). Přinesl do tohoto oboru důležité 
koncepční změny – zaměřil navrhování skla na modifikaci zdejších tradic do 
současného výtvarného jazyka s velkým respektem ke zpracování skla, typického 
pro zdejší železnobrodskou výrobu. Pavel Ježek kladl důraz na řemeslné zvládnutí 
materiálu a jako pedagog usiloval o to, aby studenti měli dobrou průpravu zejména 
v kresbě, zatímco v modelování kultivoval jejich vztah pro tvar. Kvalitu Ježkových 
pedagogických dovedností lze měřit také velkým počtem absolventů, kteří na něj 
rádi vzpomínají a zmiňují jeho empatii a laskavý smysl pro humor.
 V roce 1990 se stal ředitelem školy a zásadně se zasloužil o její modernizaci 
přebudováním nevyužitých půdních prostor na výtvarné ateliéry a generální 
rekonstrukcí školní sklářské hutě. 

Martin Hlubuček

 připomínáme si…
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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)
Za grafické zpracování, kvalitu a bezchybnost inzerátu nese zodpovědnost inzerent.

podmínky inzerce v Železnobrodském zpravodaji 

Inzerce plošná
černobílá uvnitř barevná obálka

62 × 44 mm (1/8 str.) – 500 Kč 74 × 53 mm (1/8 str.) – 800 Kč
62 × 90 mm (1/4 str.) – 800 Kč 74 × 105 mmm (1/4 str.) – 1 200 Kč

128 × 90 mm (1/2 str.) – 1 300 Kč 148 × 105 mm (1/2 str. se spadávkou 3 mm) – 1 900 Kč
128 × 183 mm (1 str.) – 2 200 Kč 148 × 210 mm (1 str. se spadávkou 3 mm) – 3 000 Kč

Prodám byt 2+1 s lodžií (62 m²) Jiráskovo nábřeží
cena 2,2 mil. – více informací na 732 307 623




