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ZÁPIS
dětí do 1. ročníku základních škol
v Železném Brodě
na školní rok 2011 / 2012 proběhne
v úterý 1. 2. 2011 a ve středu 2. 2. 2011
vždy od 14:00 do 17:00 hodin
ź v Základní škole Železný Brod, Školní 700,
ź v Základní škole Železný Brod, Pelechovská 800.
Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které
dovrší 31. 8. 2011 šestý rok věku, k zápisu do školy.
Žáci, kterým byl povolen odklad školní docházky, se rovněž dostaví k zápisu.
Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Zastupitelstvo města Železný Brod stanovilo obecně závaznou vyhláškou školské obvody
základních škol zřízených Městem Železný Brod takto:
a) školský obvod Základní školy Železný Brod, Školní 700:
pravý břeh řeky Jizery
ulice: Štefánikova, Vaněčkova, Školní, Horecká, Fr. Balatky, V Trávníkách, Husova,
Na Stráni, Zahradnická, Hluboká, Železná, Křížová, Jirchářská, Betlémská, Těpeřská,
Jarní, Vlastimila Rady, Chvalíkovická, Smetanovo zátiší, Slunečná, Stavbařů,
Průmyslová, Příčná, nábřeží Obránců míru, náměstí 3. května, Malé náměstí
části města: Horská Kamenice, Malá Horka, Hrubá Horka, Střevelná, Jirkov, Bzí, Těpeře,
Chlístov, Veselí
b) školský obvod Základní školy Železný Brod, Pelechovská 800:
levý břeh řeky Jizery
ulice: Masarykova, Pelechovská, Sokolská, Poštovní, Koberovská, Nádražní, Na Vápence,
.
Brodecká, Svahová, J. A. Komenského, Příkrá, Jiráskovo nábřeží
části města: Pelechov, Splzov
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Zastupitelstvo města schvaluje:
ź Jednací řád Zastupitelstva města Železný Brod s doplněním v čl. 2 odst. 3 o body v) a w) takto:

v) plní další úkoly stanovené zvláštním právním předpisem
w) rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předloženy k rozhodnutí podle §105 odst. 1
ź zřízení finančního výboru ve složení:

Předseda: Bc. Petr Hloušek
Člen: Ing. Pavla Novotná
Člen: Miroslava Krauterová

zřízení kontrolního výboru ve složení:
Předseda: MUDr.Zdeňka Rákosová
Člen: Bc. Aleš Drmla
Člen: Jiří Novotný

ź rozpočtová opatření č. 5 na rok 2010 předložená finančním odborem
ź rozpočtové provizorium na rok 2011 dle předloženého návrhu
ź Obecně závaznou vyhlášku Města Železný Brod č. 2/2010 o místním poplatku ze psů s tím, že

bude zveřejněna celková výše platících a celková výše vybraných poplatků

INFORMACE PRO OBČANY

Usneseníz z2.2.zasedání
zasedáníZastupitelstva
Zastupitelstvaměsta
města
Usnesení
ŽeleznýBrod
Brodkonaného
konanéhodne
dne8.8.12.
12.2010
2010
Železný

ź Obecně závaznou vyhlášku Města Železný Brod č. 3/2010 o místním poplatku za lázeňský

nebo rekreační pobyt
ź Obecně závaznou vyhlášku Města Železný Brod č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací

kapacity
ź Obecně závaznou vyhlášku Města Železný Brod č. 5/2010 o místním poplatku za užívání

veřejného prostranství
ź prodloužení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 4. 2. 2008, jejímž předmětem je

ź
ź

ź

ź

ź

závazek k uzavření kupní smlouvy na akci Železný Brod – Těpeřská stráň – vodovod
se Severočeskou vodárenskou společností a.s.
přijetí dotace z programu Ministerstva zemědělství ČR na akci Železný Brod – Těpeřská
stráň – vodovod – II. etapa se spoluúčastí města ve výši 4 692 000 Kč
zahájit jednání s vlastníky, na kterých je pravděpodobně umístěna komunikace ppč.1593/1
v k.ú. Střevelná, navrhnout majetkoprávní vypořádání pozemků s následným geometrickým
zaměřením a kupní smlouvou, vypracovat projektovou dokumentaci a vybudovat místní
komunikaci
bezplatný převod ppč. 717/12 - orná půda, celková výměra 993 m2, k.ú. Chlístov u
Železného Brodu z vlastnictví ČR, ve správě Pozemkového fondu ČR do majetku Města
Železný Brod
bezplatný převod ppč. 3288/3, ppč. 3288/4, ppč. 3288/2, ppč. 3288/5, ppč. 3288/6, vše ostatní
plocha v k.ú. Železný Brod z vlastnictví Libereckého kraje, ve správě Krajské správy silnic
Libereckého kraje, do majetku Města Železný Brod
provést zazimování oken ve sportovní hale v celkových nákladech na akci 71 802 Kč s tím,
že na ceně se bude finančně podílet TJ Sokol ŽBS Železný Brod, a to jednou polovinou
z celé částky

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
ź Plán zimní údržby místních komunikací s tím, že bude doplněn o jméno osoby zodpovědné
za plán zimní údržby - pan Ivo Havlíček a budou jmenovitě určena pásma úklidu podle
pořadí důležitosti
ź zákonné sazby pro místní poplatky
Zastupitelstvo města odkládá:
ź vytýčení a zpevnění příjezdové komunikace ppč. 1218/1 a ppč. 1216/3 v k.ú. Horská
Kamenice do doby, než bude vyřešeno odvodnění komunikace.
http://www.zeleznybrod.cz
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Změna přidělování příspěvků neziskovým a občanským sdružením
V prosinci 2010 byly Radou města jmenované komise pro kulturu, pro sport a pro společenský
a spolkový život. Tyto komise budou hlavním poradním orgánem při přidělování příspěvků
na činnost železnobrodských neziskových a občanských sdružení dle daných oblastí: kultura,
sport a společenský a spolkový život. Žádosti mohou být podávané na celkovou činnost i na
jednotlivé akce.
André Jakubička
starosta
Složení komisí – viz usnesení níže.

Usnesení z 2. zasedání Rady města Železný Brod
konaného dne 14. 12. 2010

Rada města schvaluje:
komisi pro kulturu v tomto složení:

komisi pro sport v tomto složení:

Akad.mal. Zdeněk Lhotský (předseda)
Mgr. David Pešek
Kateřina Řezníková
Alena Matějková
Rudolf Müller
PhDr. Michal Babík
RNDr. Ludmila Infeldová
MgA. Martin Hlubuček
Milena Procházková
Jan Mašek

Ing. Miloslav Louma (předseda)
Ing. Jiří Novotný
Jana Boučková
Jozef Makula
Mgr. František Lufinka
MUDr. Jarmila Kotowská
Jaroslava Skrbková
Miroslav Buriánek

komisi pro spolkový a společenský život
v tomto složení:
André Jakubička (předseda)
Jitka Šimůnková, DiS.
Ing. Alena Kortanová
Jiří Košek
Ladislav Hlubuček
PhDr. Miroslava Gajzlerová
Zdislava Bartoszová
Stanislav Čermák
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komisi pro vzhled města ve složení:
Ivan Kalousek (předseda)
MUDr. Robert Procházka
František Bartůněk
Ing. arch. Pavel Bohuslav
Tomáš Kesner
Miroslav Kolka
komisi sociálně právní ochrany
dětí v složení:
MUDr. Jarmila Kotowská (předseda)
PaedDr. Milada Motlíková
Mgr. Miluška Řeháková
Eva Sasková
Marie Hlaváčová

e-mail : info@zelbrod.cz

ź jmenování Evy Saskové, Ivany Kočvarové a MUDr. Jarmily Kotowské členy Krajské poradní

skupiny za naše území
ź uzavření veřejnoprávních smluv mezi Městem Železný Brod a Obcemi Jílové u Držkova,

ź

ź
ź

ź
ź

ź
ź
ź

Skuhrov, Radčice, Loužnice o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu do 31. 12. 2014, s tím, že cena za každé započaté
řízení je 1 000 Kč
uzavření veřejnoprávních smluv mezi Městem Železný Brod a Obcemi Jílové u Držkova,
Skuhrov, Radčice, Loužnice o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích do
31. 12. 2014, s tím, že cena za každé započaté řízení je 1 000 Kč
konání prodejních trhů firmou Ing. František Fiala, Kostelec nad Orlicí, na Městské tržnici na
zkušební dobu 3 měsíců
vypracování žádosti odborem ÚPaRR do grantového řízení Oranžová hřiště na hřiště
Vaněčkova 408-431, Hrubá Horka, Rafanda areál DPS a doporučuje Zastupitelstvu města
schválit podání žádosti o dotaci
čerpání z rezervního fondu a fondu odměn z důvodu krytí případného deficitu rozpočtu
Městského muzea za rok 2010
prodlužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v ulici Stavbařů 728 s panem
Bohumilem Aubrechtem do 30. 6. 2011, s tím, že ukládá odboru ÚPaRR prověření možnosti
prodeje stavby
zachování cen roku 2010 pro rok 2011 u pronájmu pozemků dle seznamu předloženého
finančním odborem
vyřazení paní M. B. ze seznamu uchazečů o byt z důvodu prokázaného dluhu na nájemném
do seznamu žadatelů o byt nebudou zapisováni žadatelé, kteří měli v minulosti dluh na
nájemném

INFORMACE PRO OBČANY

dále Rada města schvaluje:

Rada města ukládá:
ź odboru ÚPaRR vyzvání Krajské správy silnic k vyřešení závad kaluží na silnici nábřeží

Obránců míru
ź odboru ÚPaRR prověřit veřejné osvětlení v ulici nábřeží Obránců míru a zajistit jeho

zprovoznění v zimních měsících
Rada města doporučuje:
ź komisi pro vzhled města doplnění vykácených ploch o nové stromy a zabývat se i dalšími body

návrhu na kácení dřevin rostoucích mimo les předloženého odborem ÚPaRR
Rada města odkládá:
ź prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem Železný Brod a Českou

spořitelnou a.s. do provedení právního posouzení smlouvy a současně žádá p. JUDr. Motlíka o
právní posouzení této smlouvy

http://www.zeleznybrod.cz
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Zimní údržba komunikací v Železném Brodě
Zimní údržbu místních komunikací v našem městě zajišťují:
Technické služby Města Železný Brod s.r.o.,
(http://www.tszb.cz). V případě nesjízdnosti nebo
neschůdnosti některé místní komunikace můžete volat:
v pracovní době od 6:00 do 15:00 hodin Technické služby
na tel. č. 602 112 063
mimo pracovní dobu od 15:00 do 6:00 hodin Městskou
policii na tel. č. 602 646 188.

Odbor sociálních věcí informuje občany, že v roce 2011 dochází v souvislosti
s úspornými opatřeními k celé řadě změn v působnosti Ministerstva práce a sociálních
věci (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění:

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Od 1. ledna 2011 se snižuje příspěvek na péči
v prvním stupni závislosti dospělých osob (lehká
závislost) z 2 000 Kč na 800 Kč měsíčně
(u mladistvých do 18 let zůstává současných 3 000
Kč). Výše 800 Kč plně odpovídá intenzitě
a náročnosti péče u tohoto nejnižšího typu závislosti,
příspěvek v této kategorii nemá charakter přímé
pomoci, u vyšších stupňů závislosti zůstává
příspěvek stejný. Například lidé, kteří potřebují 24
hodinovou pomoc, jsou ve čtvrtém stupni závislosti a příspěvek na péči činí 12 000 Kč
měsíčně.
Dále informujeme, že výše příspěvku na provoz motorového vozidla pro občany, jejichž
zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené
občany, zůstává dle vyjádření MPSV v roce 2011 a 2012 nezměněna.
Výše příspěvku:
III. stupeň ( průkaz ZTP/P ) činí 7 920 Kč
II. stupeň (průkaz ZTP ) činí 3 000 Kč
Pokud žadatel splňuje podmínky pro více příspěvků, snižuje se výše druhého a každého dalšího
příspěvku o částku 2 124 Kč.
Eva Sasková
vedoucí odboru sociálních věcí
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Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Dne 21. prosince 2010 Parlament ČR schválil novelu zákona o pobytu cizinců na území České
republiky (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů). Novelu zákona podepsal dne 23. prosince 2010 prezident
ČR a byla publikována ve Sbírce zákonů 30. prosince 2010 pod číslem 427/2010. Účinnost
nabyla 1. ledna 2011.
V souvislosti se změnou zákona o pobytu cizinců dochází k výrazným změnám v oblasti
živnostenského podnikání zahraničních fyzických osob z tzv. třetích států (dále jen „cizinci“) a ke
změně obchodního zákoníku.
Změna obchodního zákoníku a navazující změna živnostenského zákona
ź Cizinci, kteří hodlají podnikat v režimu živnostenského zákona, nejsou povinni
se zapisovat do obchodního rejstříku
Změna živnostenského zákona

INFORMACE PRO OBČANY

ODBOR OBECNÍ
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

ź Ruší se institut „potvrzení o splnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování

živnosti“ pro účely řízení o povolení k pobytu
ź Mění se způsob vzniku živnostenského oprávnění, a to následovně:

a) dnem ohlášení nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese
b) dnem doložení dokladu prokazujícího udělení dlouhodobého víza nebo povolení
k dlouhodobému pobytu živnostenskému úřadu
Aktuální informace ohledně změn cizineckého zákona jsou k dispozici na webových stránkách
www.mvcr.cz/cizinci
Podrobnější změny v oblasti živnostenského podnikání cizinců a obchodního zákoníku
v souvislosti se změnou zákona o pobytu cizinců najdete na stránkách
www.zelbrod.cz/obcan/zivnostenskyurad/
Novela nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
Ve Sbírce zákonů v částce 108/2010 rozeslané dne 22. října 2010 bylo uveřejněno nařízení vlády č.
288/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých
živností, které nabylo účinnosti 1. ledna 2011.
Toto nařízení vlády především reaguje na novou právní úpravu některých živností
v živnostenském zákoně a na změny jiných právních předpisů, které souvisejí s obsahem činností
spadajících do živností. Novelou dále dochází u některých živností k věcnému
i terminologickému zpřesnění jejich obsahových náplní. Podrobnější změny obsahových náplní
v nařízení vlády najdete na www.zelbrod.cz/obcan/zivnostenskyurad/ nebo vám je zodpoví
pracovnice odboru obecní živnostenský úřad.
Kontrolní činnost odboru obecní živnostenský úřad
V rámci společné kontroly odboru obecní živnostenský úřad a České obchodní inspekce budou
probíhat v období měsíců leden – červen kontroly zaměřené na prodej kusových cigaret a značení
tabákových výrobků. Cílem kontroly bude ověření, zda v provozovnách s prodejem tabákových
výrobků nedochází k porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Upozorňujeme, že
dle výše citovaného zákona se správního deliktu dopustí právnická nebo podnikající fyzická
osoba tím, že prodá tabákové výrobky jinak než v uzavřeném jednotkovém balení. Za správní
delikt ji může být uložena pokuta až do 50 000 Kč.
Monika Králová vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
http://www.zeleznybrod.cz
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ČERPACÍ STANICE

MĚSTSKÁ POLICIE
ŽELEZNÝ BROD
INFORMUJE

Příkrá Železný Brod Technické služby
Informujeme občany o neškodnosti
pohonných hmot u čerpací stanice Příkrá
Železný Brod. Správní orgán hodnotil správní
delikt jako méně závažný. Jedná se pouze
o snížení obsahu methylesterů mastných
kyselin v Bionaftě 100%. Vzorek obsahoval
93,8% m/m MEMK oproti stanoveným
94, 5% m/m. Rozdíl se tedy lišil o pouhých
0,7%. Dále bylo zjištěno u Motorové nafty
nižší bod vzplanutí. Ten byl zjištěn již při
47,5°C oproti stanoveným min. 53,0°C.
Ke zhoršení kvality pohonných hmot může
dojít již při přečerpávání do cisteren přímo
u dodavatele.

V obou případech nehrozí žádné
nebezpečí poškození motorů
vozidel!
Celé vyjádření České obchodní inspekce
najdete na našich stránkách
www.zeleznybrod.cz, v aktualitách.

V období velkých mrazů
Městská policie (dále
MP) přijala oznámení
o bezvládně ležícím
muži v kempu Pod
Spálovem. Hlídkou byl
zjištěn 57-letý muž, silně
podchlazený. Muži byla poskytnuta první
pomoc a přivolána LSPP, která muže převezla
do nemocnice.
V prosinci řešila MP ve spolupráci s místním
mysliveckým sdružením několik případů
uhynulých nebo poraněných srn.
V posledním období se MP zaměřila na kontrolu
dodržování pravidel venčení psů a úklidu psích
exkrementů. Bylo zjištěno 40 porušení zákona.
Ve 35 případech byl přestupek vyřešen
domluvou a 5 případů bylo vyřešeno
v blokovém řízení.
Celkem bylo v prosinci přijato 180 oznámení, 20
z nich bylo vyřešeno v blokovém řízení,
2 poznatky podstoupeny odboru životního
prostředí, 35 případů bylo řešeno ve spolupráci
s policii ČR. Zbytek případů byl vyřešen
domluvou nebo se jednalo o žádosti o pomoc,
které nemají trestněprávní charakter.
velitel MP sstr. Hriník Pavel

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO
novinky:
„Za tajemstvími kraje kolem
Jizery“ - Ladislav Šourek
Kniha nás zavede do minulosti podkrkonošského
dolování aneb jak to tady kdysi (snad) vypadalo.
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PŘEDNÁŠKA, TANEČNÍ
Město Železný Brod Vás srdečně zve na přednášku

CESTOVATELKY RADKY TKÁČIKOVÉ
BARMA – země zlatých pagod

Zlaté pagody, ale i nádherná příroda a bohužel země s jedním z nejhorších režimů na naší
planetě...
S touto fantastickou asijskou zemí, životem lidí a buddhismem Vás seznámí průvodkyně Radka
Tkáčiková, která tuto zemi navštívila již 7x,
naposledy v roce 2010.
Klima: Barma má tropické podnebí, i když
velkou roli hraje nadmořská výška. Velkou část
rozlohy Barmy tvoří hory – na severu sahají až
do výšek kolek 5500 m n. m. Střední část země je
pak nížinatá. Rok je možné rozdělit do dvou
období – chladnější monzunové (květen–říjen)
a teplé vlhké (listopad–duben). Kvůli
srážkovému stínu na severu jsou nížiny
o množství monzunových srážek ochuzeny.
Na pobřeží jsou teploty nejvyšší a v období
březen – květen dosahují svého maxima.
Mentalita: Podobně jako většina Asiatů jsou i Barmánci milí a vstřícní. Svou nezištnou
přátelskostí předčí obyvatele mnohých jiných zemí, takže na návštěvu Barmy budete často a rádi
vzpomínat.

KULTURNÍ AKCE

9. února 2011 od 18:00 hodin

Zasedací místnost Městského úřadu, budova B, 3. patro.
Vstupné 40 Kč
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním středisku.

TANEČNÍ KURZY 2011
Pro začínající, zkušené, i mírně zapomnětlivé páry, bez rozdílu
věku a stavu Město Železný Brod vyhlašuje pro rok 2011
TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
Zájemce o oba kurzy prosíme, aby se hlásili v Turistickém
informačním středisku Železný Brod osobně. Telefonicky na čísle
484 353 333 nebo e-mail: info@zelbrod.cz
Termín konání bude vyhlášen pouze v případě dostatečného počtu
zájemců.
http://www.zeleznybrod.cz

e-mail : info@zelbrod.cz
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KULTURNÍ AKCE

MASOPUST = KARNEVAL

Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční
středy. Popeleční středou začíná postní období před Velikonocemi. Maškarní zábava, která
probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla
vyvrcholením masopustu. Název karneval je synonymem masopustu (z latiny carnem levare,
"maso vyloučit").
Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období (ostatky, fašank, fašanky, končiny,
bláznivé dny, konec masopustu), byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během
kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době
masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici
vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnili, se posílala bohatá výslužka, kdysi zvaná
v Čechách zabijačka. Výslužka většinou obsahovala huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice,
ovar, škvarky.
Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář
všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleční středu) naposledy se konzumovaly
mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už
byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené
brambory.
Pojem „Masopust“ v dnešní době známe jako jeden jediný den, který vychází vždy na úterý
před Popelační středou. Den, kdy městy a vesnicemi prochází průvod masek, kdy
se naposledy můžeme dosyta najíst před dlouhým 40ti denním půstem, který trvá až
do Velikonoc.

V letošním roce vychází Masopust na 8. března 2011.
Jakým způsobem se datum toho dne vypočítává Vám sdělíme v příštím vydání
Železnobrodského zpravodaje, abyste se měli na co těšit.

FIT STUDIO AEROBIKU Jany Boučkové
a TJ SOKOL ŽELEZNÝ BROD ve spolupráci
s MĚSTEM ŽELEZNÝ BROD
srdečně zvou na DĚTSKÝ KARNEVAL
sobota 26. února 2011 od 14:30 – 17:00 hodin
v železnobrodské sokolovně
program - dětská diskotéka – DJ TASS
- soutěž o nejlepší masku ve 3 věkových
kategoriích; tombola
vstupné - děti 0 – 3 ……….zdarma
- děti 3 – 12 ..…….. 30 Kč
- dospělí …………..50 Kč
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PLESOVÁ SEZONA ZAČÍNÁ
Srdečně zveme všechny zájemce plesů, bálů a dobré zábavy na tyto plesy.
ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
5. února 2011 od 20:00 hodin
v restauraci Sport v železnobrodské sokolovně
K tanci a poslechu hraje skupina Gemini.
Vstupné: 100 Kč

KULTURNÍ AKCE

MĚSTSKÝ PLES
26. února 2011 od 20:00 hodin
v Městské sokolovně Železný Brod
K tanci a poslechu hraje skupina Domestic.
program:
ź módní přehlídka svatebních a společenských šatů
ź kadetky Fit Studia Aerobiku Jany Boučkové
ź

zvěřinová kuchyně

Vstupné: 100 Kč
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním středisku.

MATURITNÍ PLES SKLÁŘSKÉ ŠKOLY
5. března 2011 - od 20:00 hodin
v kulturním středisku Golf v Semilech.
Škola organizuje dopravu autobusem, odjezd bude v 18:30 hodin
a v 19:15 hodin z autobusového nádraží v Železném Brodě.
Odjezd autobusu zpět do Železného Brodu se uskuteční v 1:45 hodin
a 2:30 hodin.
Vstupné: 150 Kč k sezení.
Cena vstupenky k stání: 100 Kč v předprodeji a 120 Kč na místě.
Předprodej vstupenek ve sklářské škole: od 7. února 2011, každé pondělí od 11:00 – 17:00
hodin (Mgr. R. Kotyza, tel.: 732 956 688, mail: roko@seznam.cz).

Báseň Ú N O R
Karel Svoboda
- člen divadelního ochotnického sboru Tyl
Železný Brod
- ze sbírky „Dvanáct měsíců” (vlastní tvorba)

Pole spí, louky jsou zaváté,
jen slabounký vánek šeptá,
že jaro se chystá do kraje,
co poutník znovuzrozený,
nesoucí poselství Země
Jen potichu jaro usmáté
na svět po roce si breptá
se stromy, s vodou si hraje,
co Plaváček do koše vložený,
co nový dech matičky Země.

http://www.zeleznybrod.cz

e-mail : info@zelbrod.cz
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MĚSTSKÉ DIVADLO
v sobotu 12. února 2011 od 10:00 hodin

Kterak skřivánek Vánek musel vrznout aneb
Masopustní pohádka vstupné dospělí 40 Kč, děti 20 Kč

KULTURNÍ AKCE

Hraje: divadlo KAPSA Andělská Hora
Na zahrádce pod lesem je zima. Vše je schováno
pod bílou sněhovou peřinkou. Ale kde se tu vzaly
stopy ve sněhu? A komu patří? Tak to vrtá hlavou
strašákovi Pašákovi. A dokonce i kos Boss přiletí
na obhlídku. Oba se schovají za plůtek. Nejprve
je vystraší stará babka, pak dědek a nakonec
koza. Že by snad chtěl někdo na zahrádce škodit?
Ale co vás nemá. To jen zahrádkou prošel
masopustní průvod maškar. Pojďte se s námi
pobavit i vy.
Třeba se svezeme vláčkem Chytráčkem.
v sobotu 19. února od 19:00 hodin
KOČIČÍ HRA, autor Istvan Örkeny
Hraje: DS Tyl Železný Brod. Vstupné 50 Kč
Repríza tragikomedie o příběhu dvou sester,
jejichž život dělí železná opona, o naději,
odvaze a chuti do života. Bilancování dvou
stárnoucích sester, z nichž jedna dává přednost
spolehlivosti a jistotě, zatímco druhá si v ničem
nedokáže udělat pořádek. A přece je to právě
ona, kdo přes všechny zklamání a zmatky
neztrácí chuť se prát a zvítězit. Tragikomedie
je zrcadlem duševního utrpení a radostí jedné
ze sester, která vede zvláštní dialogy nejen
se sebou, ale i se svojí sestrou a s celým
okolním světem.

v pondělí 28. února 2011 od 10:00 hodin

O MAZANÉM KAŠPÁRKOVI
Hraje: DS Tyl Železný Brod
Přijďte se podívat jak to dopadne, když
se princezna nechce vdávat a pan král chce
na zámku mít spoustu vnoučátek. A co musí
mazaný kašpárek společně s Honzou vymyslet,
aby princeznu zachránili z pekla.
Hrajeme pro MŠ a 1.tř. ZŠ zdarma.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI - březen:
ź v úterý 22. března od 10:00 hodin

Jak Trautenberk dělal Krakonošovi ducha
hraje: divadlo Kompanyje Praha
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ź ve středu 23. března od 10:00 hodin
Není drak jako drak - loutková pohádka pro
nejmenší, hraje: Divadélko KUBA
http://www.zeleznybrod.cz

e-mail : info@zelbrod.cz

MĚSTSKÉ DIVADLO - BŘEZEN
v úterý 22. března od 19:00 hodin

POSTEL PLNÁ CIZINCŮ, autor Dave Freeman
Hraje: divadlo Kompanyje Praha.

Vstupné 200 Kč

Ztřeštěná situační komedie o tom, co všechno se může stát, když si manželé vyjedou
na dovolenou někam, kde si nezajistili ubytování ... když chce milující manželka potěšit svého
manžela tím, že za ním nečekaně přijede na místo jeho služebního pobytu .... když se všichni
sejdou v trochu záhadném hotelu, kde je ředitelem ustrašený mladíček, který se potřebuje všem
zavděčit, a vrátného mu dělá zkušený a sebejistý letitý zaměstnanec podniku, jehož jedinou
slabinou je trochu obtížnější domluva, protože pochází z cizineckých legií .. a když se k tomu
všemu přidá tradiční místní maškarní slavnost riskují samozřejmě všichni.
Mistrná kaskáda zápletek, které si na ně autor vymyslel (v naprostém souladu s řádem života,
který všichni žijme) jim dá pořádně zabrat.
(Lze uplatnit slevový kupón).

KULTURNÍ AKCE

Komedie o malém hotýlku plném lásky, nevěry a nečekaných překvapení se seriálovými herci
Ordinace v růžové zahradě, Velmi křehké vztahy a Ulice. V hlavních rolích uvidíte:
Jan Révai, Otto Kalus, Zuzana Dřízhalová, Sylvie Koblížková, Tomáš Valík, Miroslav Mezlík
a Markéta Pánková.

10 % S L E V A
na představení
Postel plná cizinců
lze uplatnit pouze na plné
vstupné 200 Kč

POZOR! Pokud máte zájem navštívit představení Postel plná cizinců a nemáte se jak
dopravit, kontaktujte nás v Turistickém informačním středisku (tel.č.: 484 353 333,
info@zelbrod.cz). V případě dostatečného počtu zájemců z jedné oblasti (např.: Jirkov, Hrubá
Horka, Horská Kamenice, Těpeře, Bzí, Koberovy….) pro Vás rádi zajistíme svozový autobus.

Předprodej vstupenek na tato představení:
·
Kterak skřivánek vánek musel vrznout aneb Masopustní pohádka
·
Kočičí hra
·
Postel plná cizinců
začíná 1. 2. 2011 v Turistickém informačním středisku Železný Brod.
http://www.zeleznybrod.cz

e-mail : info@zelbrod.cz
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KULTURNÍ AKCE

KULTURNÍ AKCE

Srdečně zveme na

POLOLETNÍ KONCERT
nejlepších žáků a souborů hudebního oboru
ZUŠ v Železném Brodě
Městské divadlo v Železném Brodě v pátek, dne 11. února 2011 v 17 hodin
Vstupné dobrovolné

14.2. Svatý Valentýn - svátek zamilovaných
Svátek sv. Valentýna je rozšířený po celém světě.
Sv. Valentýn byl historickou osobností o které se, ale toho
moc neví. Z historie se dochovalo pouze to, že zemřel 14.2.
r.269 př.n.l.
Byl to velice moudrý muž a kněz, který za svého života byl
knězem v době císaře Klaudia II.
Klaudius byl krutým vládcem, který byl přesvědčen, že
láska odvádí vojáky od vojenských povinností a tak dal
zakázat sňatky. Valentýn se však rozhodl tento nesmyslný
Klaudiův zákon nedodržovat a nadále oddával mladé
zamilované páry. To se však císaři nelíbilo a tak jedné noci císařovi vojáci vtrhli do kostela
a Valentýna zajali. Valentýn byl tak uvržen do vězení.
Stalo se však něco zvláštního. U oken a dveří žaláře se začali kupit dopisy a dárečky od těch,
kterým pomohl nebo se chystal pomoci tím, že je oddá. Zamilované páry přicházeli k žaláři
a dávali mu tak najevo, že stejně jako on věří v lásku.
Dcera jeho žalářníka se také rozhodla, že jej navštíví.
A tak si návštěvu vyprosila na otci. Mladí lidé se do sebe však zamilovali a Valentýn v den
jeho popravy, tedy 14. nora 269 př.n.l., ji zanechal dopis, ve kterém se jí vyznává ze své
lásky. Celý dopis je ukončen podpisem "Od Tvého Valentýna".
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MĚSTSKÉ KINO - ÚNOR
úterý 8. února – 16:30 hodin

JÁ PADOUCH – animovaná komedie, USA, 2010
Na ospalém předměstí zastavěném rozkošnými domky
s upravenými předzahrádkami žije největší zloduch pod sluncem Gru, který se nezastaví před žádnou špatností, na druhou stranu ale
umí být nekonečně zábavný. Udržet se na špici světového zločinu dá pořádnou fušku. A protože
si na post veřejného nepřítele číslo jedna brousí zuby Gruův největší oponent Vektor, rozhodne
se tenhle padouch pro dosud nevídaný zločin. Ukradne Měsíc! Ano, ten co svítí na obloze. Jenže
zásadní roli v jeho plánech hrál zmenšovač, který mu ukradl právě Vektor.
V českém znění: Jiří Lábus, Jan Přeučil, Jiří Hromada, Alena Kokrdová, Ivana Korálová, ad.
České znění * Přístupný * 95 minut * 61 Kč
úterý 15. února – 17:30 hodin

TACHO – černá komedie, ČR, 2010
Černá komedie o úspěšném automobilovém závodníkovi
a jeho životním závodu. Bez rallye si Alex nedovede svůj
život představit a podřizuje jí vše. Po havárii, při níž
se těžce zraní jeho spolujezdec, shání Alexův manažer
zoufale náhradníka, protože termín nejdůležitějšího
závodu sezóny se neúprosně blíží. Alex chce jet rallye za každou cenu, i přes výslovný zákaz
svého lékaře. Závodí už patnáct let, ale nejvyšší stupínek mu vždycky o vlásek unikl.
Po osudovém setkání s dívkou se překvapivě rozhodne, že životní závod s ním pojede jako
spolujezdec právě ona, zcela nezkušená, ale k vítězství odhodlaná Lucie.
Hrají: Daniel Landa, Olga Lounová, George Nicolas, Roman Pomajbo, Martin Havelka,
Christopher Rhithin, Julian Pindar, Rudolf Hrušínský, Kamila Magálová, Rudolf Hrušínský ml.
České znění * Do 12 let nevhodný * 102 minut * 80 Kč

KULTURNÍ AKCE

Klaďasové už nefrčí..

Úterý 22. února – 17:30 hodin

RODINKA – komedie,ČR, 2010
Volné pokračování kultovního seriálu Taková
normální rodinka, která se vrací ke svým divákům po
více než třiceti letech!Jak zplodit potomka? Kdo
vyprávěl malé Daisy pohádky o Zelené Karkulce,
Hodných jezinkách či Odbarvené zlatovlásce? Jak dopadli Zdeněk a Káča na tanečních kurzech
pro pokročilé? Proč se Andulka schovává před tchýni? Jaký poklad zanechala Babička rodince?
Proč Pavle mizí z pračky ponožky? Kdo je Míša a jak se vloupala k rodince? Jak se stal Pavel
zámeckým pánem? Proč se rodinný pes jmenuje Alarm? Jaké štědrovečerní překvapení připravil
pro rodinu „raubíř“ Petr? Kdo „zamordoval“ vánoční kapry?...
Hrají: Jana Štěpánková, Daniela Kolářová, Jaromír Hanzlík, Petr Forman, Lucie Vondráčková,
Lenka Vlasáková, Josef Polášek, Naďa Konvalinková, Radek Zima, Tereza Kostková, Petr
Kostka, Veronika Svobodová, Agáta Zimová, Poldinky, pes Alarm, ad.
České znění * Přístupný * 90 minut * 71 Kč
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2011: Zelený sršeň, Na vlásku, Cizinec
http://www.zeleznybrod.cz
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GALERIE, MUZEA

MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY

KULTURNÍ AKCE

5. února – 27. března 2011
TAPISERIE DANY REZKOVÉ
Dana Rezková realizuje textilní tapiserie útkového rypsu,
vyvazováním uzlů a různou kombinovanou technikou. Pracuje
s vlnou, konopím, sisalem a dalším materiálem. Zaměřuje
se převážně na portrétní a figurativní tvorbu. Do plochy vetkává
emotivně pojaté znaky postav. Tapiserie Dany Rezkové svědčí
nejenom o nesporném talentu autorky, ale také o její nevšední píli
a vnitřním zaujetí, které ji pomohly zvládnout náročné textilní
techniky.
V přízemí radnice Městského úřadu.
Vstupné: 10 Kč.

České znění

přístupný

140 minut

71 Kč

Městské muzeum
Železný Brod
národopisná expozice Běliště
NASTALA NÁM KOLEDA (výstava)

• výstava potrvá do 27. února 2011
• Otevírací doba:
soboty a neděle 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
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ZIMNÍ SKLÁŘSKÉ PÁTKY

V roce 2011 se konají v Železném Brodě opět tzv. Zimní sklářské pátky.
Jde o tip na výlet – balíček služeb, který umožní poznat historii a současnost zdejšího sklářství.
Letos se pořádá již třetí ročník.
1.
Akce začíná exkurzí ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské,
která začíná v 10 hodin. Zájemce shromážděné před sklářskou školou
vyzvedne k tomu určený student a provede je školními dílnami
(www.supss.cz).
Z provozních důvodů je exkurze sklářskými dílnami možná pouze od 10 hodin, nikoli
i v hodinách pozdějších.
Ve sklářské škole si zájemci zakoupí vstupenku (50 Kč dospělí, 30 Kč studenti
a důchodci), která má platnost nejen pro tuto exkurzi, ale následně i pro návštěvu
Městského muzea.
Exkurze není možná ve dnech 4. února a 25. února, kdy z důvodů prázdnin je škola
zavřená. Další program Zimních skl. pátků není však v těchto dnech omezen.
2.

Dalším účastníkem Zimních sklářských pátků je Městské muzeum
v Železném Brodě. To je v době konání Zim. skl. pátků otevřeno kromě
víkendu vždy i v pátek od 11 do 16 hodin.
V muzeu se návštěvníci mohou seznámit s historií železnobrodského
sklářství a mohou obdivovat stálou výstavu tavených plastik světově známých
sklářských výtvarníků – Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové.
Muzeum se nachází na náměstí, v roubené budově zvané Klemencovsko
(www.zelbrod.cz/volnycas).

3.

Taktéž na náměstí se nachází další zajímavost, a tou je firemní
prodejna firmy DETESK, s.r.o. Zde můžete na velkoplošné
obrazovce sledovat záběry z výroby a mnohé výrobky si na místě zakoupit. Firma
se specializuje na výrobu technického i dekoračního skla foukáním z dutých trubic.
Taktéž je pro skupinky 4 a více návštěvníků možno telefonicky na čísle 483 391 172
předem domluvit exkurzi do provozovny firmy Detesk (asi 500 m od centra města, při
silnici směrem na Semily), www.detesk.cz

4.

KULTURNÍ AKCE

7. ledna - 18. března 2011

SKLO - BIŽUTERIE
K ORTAN

Předvádění výroby skleněných vinutých perlí nebo figurek
u sklářského kahanu můžete sledovat ve firemní prodejně firmy
KORTAN – SKLO BIŽUTERIE. Předvádění probíhá za plexisklovou stěnou přímo v
prodejně a zájemcům je podáván odborný výklad, vše uvedené bezplatně. Pokud Vám
skleněná krása učaruje, můžete si ručně vinuté perle, šperky z nich, skleněné figurky
a další předměty ze skla zakoupit, za ceny přímo z výroby. Kreativně zaměření
návštěvníci si mohou z nakoupených materiálů sami navléknout náhrdelník dle vlastní
představy.
Prodejna se nachází asi 100 metrů od Malého náměstí, v Železné ulici 103, v historické
části města. Leží přímo na trase Poznávacího okruhu Trávníky.
Otevřeno v prodejně je PO – PÁ: 9 – 17 hodin + každou první sobotu v měsíci 9 – 17
hodin (www.kortanglass.com).

http://www.zeleznybrod.cz

e-mail : info@zelbrod.cz
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ZIMNÍ SKLÁŘSKÉ PÁTKY
Místo Galerie na Rynku, která ukončila svou činnost, je pátým
účastníkem Zimních sklářských pátků firma DT GLASS, s.r.o. Její
firemní prodejnu s předváděním výroby naleznete na nábřeží
Obránců míru, vedle Restaurace U Zvonice.
Otevřeno PO – PÁ 10:00 - 11:30 a 12:00 – 16:30 hod. Předvádění výroby probíhá
do 15 hodin. Zde si můžete také zakoupit firemní výrobky – dekorační sklo
z foukaných trubic (www.dtglass.cz).

KULTURNÍ AKCE

5.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – PROSINEC 2010

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

manželé Petříkovi se synem Filipem
sl. Vaňátková, p. Šírek s dcerou Adrianou
manželé Malinovi s dcerou Adélou
manželé Bouchalovi se synem Matyášem
manželé Komadovi s dcerou Štěpánkou
manželé Boudovi s dcerou Anežkou
manželé Esselbachovi se synem Jakubem
sl. Barešová, p. Svoboda s dcerou Kristýnou Marií
sl. Vokáčová, p. Zavadil s dcerou Terezou
pí Kozáková, p. Boháč s dcerou Zuzanou
manželé Šefrovi se synem Jiřím
manželé Zavřelovi se synem Antonínem
pí Petráčková, p. Vaníček se synem Adamem
sl. Preislerová, p. Brožek se synem Štěpánem
sl. Lakatošová, p. Cirok se synem Michalem
manželé Reifovi se synem Jakubem
manželé Klucki se synem Denisem
sl. Poloprudská, p. Hnatay s dcerou Eliškou
pí Balogová s dcerou Martinou
manželé Ouhrabkovi s dcerou Terezou
sl. Halamová s dcerou Vanesou
sl. Stuchlíková, p. Šilhán s dcerou Emou
sl. Nechanická, p. Časár s dcerou Viktorií
pí Churá, p. Daněk se synem Matyášem
sl. Medková, p. Šrédl se synem Milanem
pí Hladíková, p. Vele se synem Pavlem

manželé Kurfiřtovi se synem Tomášem
sl. Klápšťová, p. Pelikán se synem Jakubem
manželé Hýblovi se synem Matyášem
manželé Pšenčíkovi s dcerou Lotou
manželé Vepřekovi s dcerou Lucií
manželé Jakubičkovi se syny Prokopem a Ondřejem
sl. Lumpeová, p. Kohoutek s dcerou Amálií
manželé Rajovi s dcerou Karolínou
manželé Čermákovi se synem Jakubem

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Ve čtvrtek 9. prosince 2010 se do obřadní síně v budově radnice dostavili rodiče s dětmi
k slavnostnímu zápisu do pamětní knihy Města Železný Brod:

Do života děti přivítala zastupitelka Eva Dvořáková, popřála jim hodně zdraví, štěstí, radosti
a slovy básníka Františka Novotného poradila rodičům, jakých chyb by se měli při výchově dětí
vyvarovat.
František Novotný
„Moji milí, nerozmazlujte mne.
Vím dobře, že bych nemělo dostat všechno, oč si řeknu, já vás jenom zkouším.
Nechraňte mne před všemi následky mého jednání.
Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.
Nebuďte nedůslední. To mne úplně mate.
Neříkejte, že mne nemáte rádi, i když někdy dělám strašné věci.
Nehubujte a nedomlouvejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mne zapůsobí, když se
mnou promluvíte v klidu a soukromí.
Nezapomínejte, jak rychle dospívám. Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale
prosím, snažte se.
Nezapomínejte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého
porozumění.
Ale to všechno vám nemusím říkat, že ne?
Vaše dítě.“
http://www.zeleznybrod.cz

e-mail : info@zelbrod.cz
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SEZNAM JUBILANTŮ – LEDEN 2011

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V měsíci lednu 2011 oslavili
významné životní jubileum
tito naši občané

Všem jubilantům blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Pokud oslavíte narozeniny v měsíci únoru a nepřejete si být
zveřejněni v březnovém vydání Železnobrodského
zpravodaje, můžete zavolat do redakce na tel.č.:
483 333 925, mobil: 602 716 133 nebo napsat na: e-mail
a.malafarinova@zelbrod.cz, a to nejpozději
do 10. února 2011.
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V městské knihovně bylo v roce 2010 registrováno
646 čtenářů (z toho 175 dětí do 15 let), kteří
knihovnu v průběhu roku navštívili 6 576 krát
a vypůjčili si celkem 35 338 knih a časopisů. Je to v
podstatě stejný počet čtenářů i výpůjček, jakého
jsme dosáhli i v roce 2009 (649 čtenářů a 35 510
výpůjček). Přesto nejsme s tímto výsledkem příliš
spokojeni, registrovaní čtenáři tvoří pouze 10%
z počtu obyvatel města, což je podprůměrný počet
ve srovnání s jinými obcemi našeho regionu
i v celostátním měřítku. Souvisí to s nevhodným
umístěním knihovny v problémové lokalitě města
a naše vstřícné aktivity (Týden knihoven
s možností registrace zdarma, pasování prvňáčků
na čtenáře apod.) to mohou jen málo ovlivnit.
Přírůstek knihovního fondu v roce 2010 činil 760
svazků knih. Na nákup knih a časopisů bylo
vynaloženo 124 tisíc Kč. Knihovna odebírala na 20
titulů periodik. Nabídka knih byla obohacována
i výměnnými soubory z regionálního fondu
Městské knihovny v Jablonci n. N. Čtenáři rovněž
využívali možnosti zprostředkování odborné
literatury meziknihovní výpůjční službou.
V květnu 2010 proběhla revize knihovního fondu,
která si vyžádala týdenní uzavření knihovny. Byla
při ní zjištěna ztráta 450 knih za posledních pět let,
což je vysoké číslo. Bohužel ke ztrátám v knihovně
stále dochází a nezabrání jim ani bezpečnostní
kamery. Je to opět dáno umístěním knihovny
a častým pohybem problémové mládeže
v prostorách knihovny. Stav knihovního fondu ke
konci roku 2010 činil 20 141 svazků, s pobočkou
v Jirkově celkem 24 277 svazků.
Knihovna používá od roku 2009 automatizovaný
knihovnický systém Clavius, který umožňuje
čtenářům mimo jiné i vstup do našeho
elektronického katalogu po internetu z domova
a rezervaci knih a prodlužování výpůjček
prostřednictvím svého čtenářského konta. Těchto
elektronických služeb využilo v roce 2010 přes 600
čtenářů. Těší nás, že si naši uživatelé zvykají i na
tyto nové pohodlné služby. Katalog knihovny je
umístěn na www.zeleznybrod/volnycas/knihovna,
jsou zde i informace o novinkách a aktuálním dění
v knihovně a fotografie z našich akcí. V knihovně
je veřejnosti také umožněn bezplatný přístup
na internet na čtyřech počítačích. Této služby
v roce 2010 využilo na 7 200 uživatelů.
V oblasti kulturně-výchovné činnosti jsme se opět
soustředili hlavně na začínající čtenáře. Již druhým
rokem jsme se zapojili do celostátního projektu
http://www.zeleznybrod.cz

„Už jsem čtenář -Knížka pro prvňáčka“, který
vyhlásila Národní pedagogická knihovna
Komenského v Praze a je financován z grantu
Ministerstva školství. Děti v průběhu svého
prvního školního roku navštěvovaly knihovnu,
z jejich obrázků jsme vyrobili leporelo – Galerii
pohádkových postav a jedna ze dvou
zúčastněných tříd se v květnu vypravila
na celokrajský Den čtenářů na hradě Valdštejn
na setkání se spisovatelem Jiřím Kahounem
a ilustrátorem Jiřím Fixlem. Na konci školního
roku byly děti slavnostně pasovány na čtenáře,
získaly zdarma čtenářský průkaz a hlavně knížku
Jiřího Kahouna a Jiřího Fixla Legrační dům.
S panem Fixlem se děti setkaly znovu v říjnu
na besedě v rámci Týdne knihoven, kdy jim
vyprávěl o práci ilustrátora. Děti se mu
pochlubily novými leporely, která vytvořily
na motivy knížky Legrační dům. Leporela jsme
potom poslali na výstavu do Turnova a třída 2. A
ze ZŠ Školní byla za odměnu pozvána
do turnovské knihovny na předvánoční posezení
a získala diplom za rekordně dlouhé leporelo.
Nezapomínali jsme ani na ostatní mladé čtenáře,
celkem bylo v knihovně uspořádáno 25
knihovnicko-informatických lekcí a besed
o knihách ve spolupráci se školami a školními
družinami. V dubnu byla pro žáky šestých
a sedmých tříd připravena beseda a autorské čtení
spisovatele Jiřího Macouna. Před Velikonocemi
proběhla jarní výtvarná dílna a v adventním
období vánoční výtvarná dílna. Těší nás, že
se zájem škol o spolupráci s knihovnou
v posledních letech zvyšuje a doufáme, že nám
tento trend vydrží i do budoucna.
Dana Hudíková

e-mail : info@zelbrod.cz

PŘÍSPĚVKY

ČINNOST MĚSTSKÉ KNIHOVNY
V ROCE 2010
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELECHOVSKÁ

PŘÍSPĚVKY

„JE LEPŠÍ ZAPÁLIT SVÍČKU, NEŽ SI STĚŽOVAT NA TMU.“
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(čínské přísloví)
Sobotní ráno 8. ledna 2011 začalo uplakaně. Bohatá sněhová nadílka posledních týdnů pomalu,
ale jistě mizela před očima. Otazník v našich myslích se zvětšoval. Přiláká náš první sobotní
Den otevřených dveří veřejnost? Nebude naše pečlivá příprava zbytečná? Tyto i další
pochybnosti probíhaly v myslích
většiny žáků
i pedagogů naší ZŠ
Pelechovská 800,
Železný Brod.
Obavy rozptýlili první zájemci. Postupně
přicházeli další
a další. Školou se
začal rozléhat smích a
výskot dětí.
V 9:15 hod. se uskutečnila v interaktivní
učebně prezentace
školy. Místnost byla
zaplněna. Nejprve
se představil ředitel
školy Mgr. Milan
Hlubuček a zástupkyně Mgr. Hana
Gregarová. Informovali všechny přítomné o záměru školy a jejích představách. Vyzdvihli
úspěchy v soutěžích a bohaté školní akce. Zdůraznili výhody naší školy, zejména rodinnou
a pohodovou atmosféru, kvalitní pedagogický sbor, individuální přístup i širokou škálu
volitelných a nepovinných předmětů. Nezazněla však jen samá chvála, vždyť jsme teprve
na počátku změn!
Rodiče a veřejnost měli jedinečnou příležitost seznámit se s probíhajícími projekty a snahou
pedagogů učit jinak, kooperativně. Návštěvníci školy se pak mohli podívat i do vyučovacích
hodin a na vlastní oči vidět své dítko při práci, případně sledovat činnost pedagogů. Školní
družina si pro menší děti připravila Pohádkovou školu plnou soutěží. Všichni zúčastnění měli
jedinečnou příležitost debatovat se zaměstnanci školy, prohlédnout si učebny, školní kroniky,
čísla školních časopisů, fotografie z akcí tříd v PC učebně. V kavárničce si mohli popovídat
a posedět při chutném a bohatém občerstvení s teplými i studenými nápoji, které pro ně připravili
žáci i pedagogové.
Přestože je do příštích akcí co vylepšovat, dovolím si tvrdit, že den byl i přes nepřízeň počasí
velmi zdařilý. Bývalí žáci obdivovali velké změny, které ve škole nastaly, a rodiče s povzdechem
konstatovali: „ Kéž bychom takovou školu zažili i my!“
Závěrem zbývá už jen dodat, že klademe důraz na environmentální, kreativní a otevřenou školu,
proto jsou dveře do té naší otevřeny veřejnosti stále.
Zdeňka Pirková, třídní učitelka 6.třídy

http://www.zeleznybrod.cz
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
MATEŘSKÉ CENTRUM
každé dopoledne pondělí - pátek v DDM Mozaika,
cena 30 Kč jedno dopoledne
možnost permanentek, bližší informace v DDM Mozaika, tel.:
483389396
KAMARÁDÍME SE S POČÍTAČEM - PC KURZ – DDM Mozaika
Nevíte si občas rady s počítačem?
Zdržuje Vás to doma či v práci?
Neřešte to sami, pomůžeme Vám si s tím poradit!
- práce s Windows, psaní dopisů, návrh tabulek, úprava fotek
a odeslání e-mailem
- hledání na Internetu, sociální sítě a jejich pro a proti
- forma osobního přístupu výuky
- navíc knížka + ZDARMA e-mailem rady související s
výukou
Od března každý čtvrtek od 16 do 18 hodin v celkové délce
30 hodin, jen za 1 888 Kč. Více o kurzu a přihlášky:
Více o výuce DDM Mozaika, tel. 483 389 396 a na Leošově mobilu - 604 255 107.

PŘÍSPĚVKY

VÝLET ZA VYSVĚDČENÍ
v pátek 4. 2. 2011
Program se přizpůsobí počasí, takže je to tak trochu „tajný výlet“
Sraz účastníků je v 8:30 hod. u DDM MOZAIKA
Na cestu: 100 Kč doprava + vstupy, svačinu.
Nutné přihlásit do 2. 2. 2011.

JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
ODJEZD: pondělí 21. 2. 2011
NÁVRAT: pátek 25. 2. 2011
Ubytování: Sklenaříce, zařízení TJ Sklenařice
domácí strava 5x denně, pitný režim
Program: lyžování na sjezdových tratích ve Sklenařícich
a Vysokém nad Jizerou - Šachty
vycházky po okolí, hry, soutěže,
vhodné jak pro pokročilé lyžaře, tak začátečníky – lyžařská školička
Cena za ubytování, stravování a dopravu:
1.700,- Kč
Finanční obnos na úhradu vleku:
od 500,- do 1000 Kč
Přihlaste se i se složením finanční částky na ubytování a stravování v DDM,
podrobnější informace na místě, nebo na tel.čísle 483 389 396

http://www.zeleznybrod.cz

e-mail : info@zelbrod.cz
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SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Kontakty:
J. Brynda
M. Paldusová
A. Kletečková
V. Petružálková
L. Havlinová
M. Minářová

720 382 233
724 462 219
732 939 416
721 026 030
732 216 870
480 018 774
(pevná linka)

e-mail: neslysicizb@seznam.cz
e-mail:
SZdPZB@seznam.cz

2. 2.

(středa) Výroční členská schůze.
Začátek ve 14:00 hodin v budově „B“ Městského úřadu, ve 3. poschodí (použijte
výtah). Bude se volit nový výbor, projednávat plán na rok 2011, vybírat členský
poplatek 70 Kč. Věříme, že se schůze zúčastníte v co největším počtu. Občerstvení
zajištěno. Těšíme se na Vás a na Vaše připomínky a podněty pro další činnost našeho
sdružení.

PŘÍSPĚVKY

7. 2. (pondělí) Úřední den od 14:00 hodin
9. 2. (středa) Šlápoty – Výlet do Galerie ve Smrčí
Sraz na autobusovém nádraží ve 12:50 hodin. Cesta zpět dle počasí.
Exkurze do vodní elektrárny se přesouvá na jiný termín.
14. 2. (pondělí) SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – zdravotní
pomůcky, poradenství, od 14 hodin pí. Boudná), Městský úřad, budova B, 3. poschodí.
16. 2. (středa) Kluby ONKO a DIA od 14:00 hodin
Srdečně Vás zveme na Masopustní posezení v klubovně na Poříči. Zábava, povídaní,
občerstvení. Těšíme se na Vás.
21. 2. (pondělí) Klub ručních prací od 14:00 hodin (V. Petružálková) – Začíná příprava
výrobků na Velikonoce.
28. 2. (pondělí) Klub seniorů od 14:00 hodin, vede pí A.Kletečková
Kurz znakového jazyka po dohodě s lektorkou pí M. Paldusovou.
Upozornění! Stále přijímáme přihlášky na ozdravný pobyt v Chorvatsku (10.-17. 9. 2011)
se zálohou 1.000 Kč - průběžně u všech členů výboru v úřední dny až do 30.6.2011. Zveme
všechny zájemce. Podrobnosti o ubytování, dopravě, výletech naleznete ve vývěsce na
Tržnici.
Marcela Minářová
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Pozvánka místní skupiny

Srdečně zveme na přednášku a besedu s doc. RNDr. Vladimírem Petkevičem, CSc.
„Edita Steinová“
v úterý 15. února 2011, 18:15 hod., aula Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské
v Železném Brodě.
Doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., * 1954, vysokoškolský učitel - obor matematická
(a v menší míře obecná) lingvistika.
Syn české matky a ruského otce (otec - ročník 1931 - byl potomek bílých emigrantů, kteří se na
počátku dvacátých let dvacátého století usadili v nově vzniklé Československé republice)
1979 - vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale dlouho
se zabývá lingvistikou
1980 -1992: programátor ve Výzkumném ústavu
matematických strojů v Praze
1993 - dosud: pedagogicky a vědecky pracuje v oboru
matematická lingvistika (a v menší míře obecná)
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Vyznáním je římský katolík, avšak křtěný a biřmovaný jako
pravoslavný. Od roku 2006 vede místní skupinu České
křesťanské akademie v Praze 6.
Mimo to překládá a rediguje knihy a články z oblasti
lingvistiky, religionistiky, teologie, filozofie, historiografie,
politologie a také výjimečně překládá beletrii. S filozofkou
a karmelitkou Editou Steinovou se seznámil v roce 1983 a od
té doby se jí zabývá (roku 2000 vyšla například knížka
Myšlenky a meditace obsahující český překlad myšlenek
Edity Steinové a její stručný životopis).
Těšíme se na Vaši bohatou účast.
Ing. arch. Martin Tomešek

SKAUTSKÝ ODDÍL ÚDOLÍ - ŽELEZNÝ BROD

PŘISPĚVKY

České křesťanské akademie Český ráj:

Měsíc prosinec byl pro železnobrodské Skauty ve znamení vánoční
pohody a to jak tradičním vánočním víkendem (který se uskutečnil
v předstihu ) tak i ve znamení "Betlémského světla" , které se stalo
každoroční akcí v Železném Brodě. Betlémské světlo je oheň
z Ježíšovi jeskyně, který přepravují rakouští Skauti do Vídně
a odtud Betlémské světlo rozváží Skauti do celé Evropy. Tímto
děkujeme všem kdo nám při této akci přispěl na sportovní vybavení
pro děti.
Luboš Hušek – Balů

http://www.zeleznybrod.cz

e-mail : info@zelbrod.cz
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VÝSLEDKY ANKETY SPORTOVEC
ROKU 2010
Město Železný Brod ve spolupráci s TJ SOKOL ŽELEZNÝ BROD
Vyhlašuje
VÝSLEDKY ANKETY SPORTOVEC ROKU 2010

Kolektiv mládež
1. místo
FITNESS AEROBIC KADET
oddíl Fitness tým aerobiku kadet
úspěch: 1.místo MČR fitness; 1.,1.,3. místo v dalších soutěžích fitness
2. místo
FOTBALISTÉ, starší žáci
oddíl FK ŽBS Železný Brod, starší žáci
úspěch: 1.místo po podzimní části přeboru žáků (bez ztráty bodu)
3. místo
STARŠÍ ŽÁCI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Těpeře
Sbor dobrovolných hasičů Těpeře, starší žáci
úspěch: 4.místo v krajském kole

Kolektiv dospělí
1. místo
FOTBALISTÉ A-TÝM, starší žáci
FK ŽBS Železný Brod, starší žáci
úspěch: Historické vítězství v krajském poháru, postup do poháru ČMFS

SPORT

2. místo
HÁZENÁ, tým mužů
oddíl házené TJ SOKOL ŽB, muži
úspěch: 3.místo ve východočeské lize
3. místo
WELLNESS TÝM SENIORŮ
Wellness tým seniorů Huntířov a ŽB
úspěch: 1., 2., 1.místo v soutěži wellness

Jednotlivci mládež
1. místo
ANEŽKA MASNÁ
Sbor dobrovolných hasičů Tepete, starší žáci
úspěch: 2.místo v celorepublikovém kole v hale
2. místo
KATEŘINA KUŽELÁKOVÁ
Taneční a pohybová škola ILMA
úspěch: 1.místo MČR a 1.místo MS v Latina Show
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3. místo
PATRIK ŠONSKÝ
Oddíl stolního tenisu TJ SOKOL ŽB
úspěch: jeden z nejlepších v přeboru mládeže

Jednotlivci dospělí
1. místo
LUBOMÍR MAJŠAJDR ml.
Oddíl tenisu LTK Liberec
úspěch: finalista MČR mužů, semifinále turnaje ATP v Egyptě, 806.místo světového žebříčku
ATP
2. místo
TOMÁŠ JANUS
Oddíl házené TJ SOKOL ŽB, muži
úspěch: nejlepší střelec východočeské ligy – 58 gólů
3. místo
LUDĚK MRKLAS
úspěch: 1.místo přebor ČOS veteráni, 1.místo MČR

Trenér
1. místo
JANA BOUČKOVÁ
Sportovní aerobik
úspěch: 1.místo MČR fitness, 1.místo wellness děti, 1.místo wellness tým senioři

3. místo
PETR ŘEPÍK
Trenér mládeže, oddíl stolního tenisu TJ SOKOL ŽB
úspěchy ve výchově mládeže

Celoživotní přínos sportu
JOSEF JANUS
Jedna z nejvýraznějších postav sportu v Železném Brodě, dlouholetý trenér házené.
Pravidelně navštěvuje všechna domácí utkání házenkářů a pomáhá při jejich organizačním
zabezpečení.

SPORT

2. místo
JIŘINA ČURDOVÁ
Trenérka A týmu žen, oddíl volejbalu TJ SOKOL ŽB

Sportovcům tímto gretulujeme a přejeme mnoho úspěchů
sil a vytrvalosti v další sportovní činnosti!

http://www.zeleznybrod.cz
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S PO RT
TJ SOKOL ŽB ODDÍL HÁZENÉ
pořádá nábor žactva ve věku 6 – 10 let chlapců a dívek ve dnech pondělí 7. 2., středa 9.
2. a pátek 11. 2. vždy od 16 hodin v železnobrodské sokolovně, příp. salónku v 1. patře
sokolovny.
Garantem je TJ Sokol ŽB ve spolupráci s Českým svazem házené, kteří zaštítí celý projekt po
finanční i organizační stránce. TJ Sokol ŽB se zavazuje minimálně po dobu 1. roku pokrýt
veškeré finanční náklady, včetně členských příspěvků.
V případě zájmů či dotazů se obraťte na:
trenéry
- Petra Hlouška, tel.: 739 551 269, e-mail: petrhlo@seznam.cz
- Jiřího Hampla, tel.: 776 360 696, e-mail: jirihampl@centrum.cz
tajemníka VV - B. Pastorka, tel.: 606 410 230, e-mail: bohumil.pastorek@seznam.cz

TJ FK ŽBS ŽELEZNÝ BROD
POŘÁDÁ ZIMNÍ TURNAJ MUŽŮ
FK ŽBS Železný Brod A
FK ŽBS Železný Brod B
FK Košťálov
SK Mírová
SK Sobotka
Sokol Horní Branná
Hřiště: UMT Železný Brod

SPORT

Účastníci:
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Termíny a rozpis zápasů:
So 29.1.2011
So 29.1.2011
So 29.1.2011
So 5.2.2011
So 5.2.2011
So 5.2.2011
So 12.2.2011
So 12.2.2011
So 12.2.2011
So 19.2.2011
So 19.2.2011
So 19.2.2011
So 26.2.2011
So 26.2.2011
So ????????

http://www.zeleznybrod.cz

10:30 hod.
12:30 hod.
14:30 hod.
10:30 hod.
12:30 hod.
14:30 hod.
11:30 hod.
13:30 hod.
15:30 hod.
11:30 hod.
13:30 hod.
15:30 hod.
13:30 hod.
15:30 hod.
????????

KP – Liberecký kraj (13. místo)
OP – Jablonec nad Nisou (1. místo)
1.A-třída – Liberecký kraj (7. místo)
1.B-třída – Liberecký kraj (1. místo)
1.A-třída – Královehr. kraj (9. místo)
1.B-třída – Liberecký kraj (8. místo)

Horní Branná – Mírová
Železný Brod A – Košťálov
Železný Brod B – Sobotka
Železný Brod A – Sobotka
Železný Brod B – Horní Branná
Košťálov – Mírová
Železný Brod A – Mírová
Železný Brod B – Košťálov
Horní Branná – Sobotka
Košťálov – Sobotka
Železný Brod A – Horní Branná
Železný Brod B - Mírová
Sobotka – Mírová
Košťálov – Horní Branná
Železný Brod A – Železný Brod B

e-mail : info@zelbrod.cz

TJ FK ŽBS Železný Brod
6. ročník zimního turnaje mladších žáků
„UMT Železný Brod“

Účastníci: TJ FK ŽBS Železný Brod, SK Semily,
FK Pěnčín/Turnov A, FK Pěnčín/Turnov B,
FK Košťálov, o.s , SK VTJ Rapid Liberec,
FK Jiskra Mšeno-Jablonec n. N, Velké Hamry
Místo: umělý trávník TJ FK ŽBS Železný Brod
Organizační zabezpečení:
hlavní pořadatel: Kletečka Jaroslav
pořadatelé: TJ FK ŽBS Železný Brod
Termín: hrací dny jsou upřesněny v rozlosování

Účastníci: FK BAUMIT Jablonec, Velké Hamry,
FK Sedmihorky, Spartak Rychnov n. Nisou (st. žáci),
FK Dobrovice, SK Semily, FC Pěnčín (st. žáci),
Jiskra Tanvald
Místo: umělý trávník TJ FK ŽBS Železný Brod
Organizační zabezpečení:
hlavní pořadatel: Kletečka Jaroslav
pořadatelé: TJ FK ŽBS Železný Brod
Termín: hrací dny jsou upřesněny v rozlosování

1. kolo:
Ne 6. 2.
Ne 30. 1.
So 29. 1.
So 29. 1.

15:00 hod.
10:30 hod.
9:00 hod.
16:30 hod.

V. Hamry – Turnov B
Semily – Košťálov
Mšeno – Ž. Brod
Rapid LBC – Turnov A

1. kolo:
Ne
6.2.
Ne
30.1.
Ne
30.1.
Po
14.2.

12:00 hod.
12:00 hod.
13:30 hod.
16:30 hod.

V. Hamry – Dobrovice
FK BAUMIT – Pěnčín
Rychnov - Tanvald
Sedmihorky - Semily

2. kolo:
Pá 4. 2.
So 5. 2.
Ne 6. 2.
So 5. 2.

16:00 hod.
16:30 hod.
10:30 hod.
13:00 hod.

Turnov B – Turnov A
Mšeno – Rapid LB
Košťálov – Ž. Brod
V. Hamry – Semily **

2. kolo:
So
5.2.
Ne
6.2.
Ne
6.2.
So
5.2.

9:00 hod.
13:30 hod.
9:00 hod.
9:00 hod.

Dobrovice – Semily
Tanvald - Sedmihorky
Pěnčín - Rychnov
V. Hamry – FK BAUMIT **

3. kolo:
Ne 13.2.
Ne 13.2.
Ne 13.2.
So 12.2.

9:00 hod.
11:00 hod.
10:30 hod.
10:00 hod.

Semily – Turnov B
Ž. Brod – V. Hamry **
Rapid LBC – Košťálov
Turnov A – Mšeno

3. kolo:
Ne
13.2.
Ne
13.2.
ČT
17.2.
SO
12.2.

12:00 hod.
12:30 hod.
16:30 hod.
8:45 hod.

FK BAUMIT – Dobrovice
Rychnov – V. Hamry **
Sedmihorky - Pěnčín
Semily - Tanvald

4. kolo:
Ne 20.2.
So 19.2.
Ne 20.2.
So 19.2.

13:30 hod.
9:45 hod.
15:00 hod.
17:15 hod.

Turnov B – Mšeno
Košťálov – Turnov A
V. Hamry – Rapid LBC **
Ž. Brod – Semily

4. kolo:
Ne
20.2.
Ne
20.2.
ST
23.2.
Ne
20.2.

12:00 hod.
10.30 hod.
16:00 hod.
9:00 hod.

Dobrovice - Tanvald
Pěnčín - Semily
V. Hamry – Sedmihorky **
FK BAUMIT - Rychnov

5. kolo:
Ne 20.3.
So 26.2.
So 26.2.
Ne 27.2.

9:00 hod.
10:30 hod.
17:15 hod.
10:30 hod.

Ž. Brod – Turnov B
Turnov A – V. Hamry
Mšeno – Košťálov
Rapid LBC– Semily

5. kolo:
St.2.3. 16:30 hod.
So
26.2. 12:00 hod.
Ne
27.2. 12:00 hod.
So
26.2. 9:00 hod.

Rychnov - Dobrovice
Sedmihorky – FK BAUMIT
Semily – V. Hamry
Tanvald - Pěnčín

6. kolo:
Ne 6.3.
So 5.3.
So 5.3.
So 5.3.

9:00 hod.
17:00 hod.
12:00 hod.
10:30 hod.

Turnov B - Košťálov
V. Hamry – Mšeno **
Semily – Turnov A
Ž. Brod – Rapid LBC

6. kolo:
Ne
6.3.
So
5.3.
So
5.3.
Po
7.3.

10:30 hod.
11:00 hod.
9:00 hod.
16:30 hod.

Dobrovice - Pěnčín
V. Hamry – Tanvald **
Semily – FK BAUMIT
Sedmihorky – Rychnov

7. kolo:
So 12.3.
Ne 13.3.
So 12.3.
So 12.3.

10:30 hod.
10:30 hod.
13:15 hod.
14:30 hod.

Ž. Brod – Turnov A
Rapid Liberec –Turnov B
Mšeno – Semily
Košťálov – V. Hamry

7. kolo:
Ne
13.3.
So
12.3.
Ne
20.3.
So
12.3.

9:00 hod.
12:00 hod.
12:00 hod.
9:00 hod.

Sedmihorky - Dobrovice
Semily - Rychnov
Tanvald – FK BAUMIT
Pěnčín – V. Hamry

** (UMT Desná)

** (UMT Desná)
(Kle)

http://www.zeleznybrod.cz
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35. ročník zimního turnaje starších žáků
“ O skleněný míč“

e-mail : info@zelbrod.cz
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Plán přípravných fotbalových zápasů pro muže
TJ FK ŽBS Železný Brod
* změny vyhrazeny

PLACENÁ INZERCE
řádková inzerce:

Prodám garáž na Vápence
kontakt: 732 488 138

Titania Lux, s. r. o.
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vyrábí, montuje a dodává široký
sortiment bytových a interiérových svítidel.
Svítidla dodáme jak standardní dle vlastního
nabídkového katalogu, tak i atypická,
nestandardní dle přání zákazníka.
Více na: www. titanialux.cz
Kde nás najdete: Betlémská 337, Železný Brod
Kontakty: info@titanialux.cz , 481 321 865,
777 651 130, 777 614 978

http://www.zeleznybrod.cz
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Společnost DETESK s.r.o.
výrobce technického a dekoračního skla

do svých železnobrodských provozů
několik mužů a žen do následujících profesí:
přijme: foukač/ka skla
obsluha sklářských strojů
expedice zboží
manipulant/ka

INZERCE

Podrobnější informace poskytne v sídle firmy na adrese: Příkrá 401, Železný Brod,
vedoucí personálního oddělení J.Vávrová, popř. e-mailem: jitka.vavrova@detesk.cz

http://www.zeleznybrod.cz

e-mail : info@zelbrod.cz

31

PODMÍNKY INZERCE

INZERCE v Železnobrodském zpravodaji
a Informačním servisu
Podmínky inzerce: platné od 1. září 2008

Železnobrodský zpravodaj
Základní cena černobílé inzerce u prvního uvedení inzerátu:
inzerce o rozměrech
inzerce o rozměrech
inzerce o rozměrech
inzerce o rozměrech

4,3 x 6 cm
9 x 6 cm
9 x 12,4 cm
18,4 x 12,4 cm – pouze na výšku

400 Kč
600 Kč
1 200 Kč
2 000 Kč

Informační servis
příjem pouze 4 ks inzerátů (černobílé provedení)
1 ks inzerce

velikosti 4,2 x 8,3 cm

700 Kč

Uvedené ceny jsou vč. DPH.
V ceně inzerátu je zahrnuto grafické zpracování (při dodání zpracovaného inzerátu
se sleva neposkytuje).

INZERCE

Sleva od prvního opakování inzerátu v kalendářním roce
(platí pro Železnobrodský zpravodaj i Informační servis)

32

5%

Pro opakovanou inzerci - platba předem.
Zpoplatnění ostatních (řádkových) příspěvků do
Železnobrodského zpravodaje:
1 řádek textu
1 obrázek velikosti
1 obrázek velikosti

http://www.zeleznybrod.cz

4,3 x 6 cm
9 x 6 cm

10 Kč
25 Kč
50 Kč

e-mail : info@zelbrod.cz

