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Čas koled a vůně jehličí

Čas koled, shánění
dárků a vůně vánočního
cukroví – to jsou Vánoce.
Rok co rok se vracejí,
abychom je prožili se svými
nejbližšími. Jsou zahaleny
závojem
očekávání,
nezevšední, mají své kouzlo,
atmosférou
umocněné
nasvícených
výloh
s blikajícími stromečky.
Dávno před nimi se
objevují v našich schránkách
nabídky všeho možného,
které
se
předhánějí
v pestrosti tvarů, barev,
užitkovosti
a
hlavně
v cenách. Však to jistě sami dobře znáte. Jdete
nakoupit něco nezbytného, ale lákavé zboží na nás
útočí ze všech stran a vy je koupíte, i když je právě
nepotřebujete. Sedla jsem k počítači a zadala slovo
Vánoce. Schválně, řekla jsem si, jaká hezká
myšlenka na mě vykoukne? Nevykoukla žádná, ale
dozvěděla jsem se, kde koupit nejlepší vánoční
tapety, jaká je barva letošních Vánoc, motivy
Vánoc a že úplným hitem mezi dárky jsou tablety
(nikoliv léčivé) a čtečky. Kdo že by po nich pod
stromečkem nezatoužil? Nejsem proti těmto
technickým vymoženostem, ale čekala jsem nějaké
zamyšlení, které tam chybělo.
Zamyšlení třeba o tom, že Vánoce se stávají
příležitostí, abychom obnovili všechna narušená

pouta, abychom i přátelské svazky, často
zaprášené, oživili alespoň jednou v roce vánoční
pohlednicí (jak krásné proti neosobní SMS!),
abychom v dnešní době honiček, spěchu a
všelijakých zlých zpráv nezapomínali na to
nejdůležitější – být spolu. Abychom nezapomínali
ani na ty, po nichž zůstane o Štědrém dni při večeři
prázdné místo.
Zdeněk Svěrák v jedné své písničce zpívá:
„Je prosinec a vrabec prosí – mějte lásku
v duších…“. Symbolem Vánoc je klid a mír
v lidských srdcích a duších. Je to čas jiný než
ostatní dny v roce. Jedinečný, tajuplný, opředený
krásnými zvyky a tradicemi, čas, kdy chceme být
lepší. Čas nadějí a darů, které ač nejsou vidět, jsou
dary největšími.
Ať jsou Vaše Vánoce klidné, šťastné a
spokojené, prožijte je ve zdraví. A mějte se pěkně
nejen o Vánocích, ale i celý příští rok.
Nataša Kalousková, ředitelka muzea
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od vydání říjnového čísla Zpravodaje sešla třikrát (29.10., 19.11. a 3.12. 2012).
Přijala usnesení především v těchto bodech:
Schválila volební řád pro volby členů školské rady Masarykovy ZŠ a MŠ Železnice.
Schválila rozpočtové opatření č. 5/2012 – přijetí dotace od Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje ve výši 10 tisíc Kč na 6. muzejní den a oslavy 100. výročí povýšení
Železnice na město.
Schválila smlouvu o poskytnutí dotace jednotce sboru dobrovolných hasičů na neinvestiční
výdaje. Podle této smlouvy poskytuje Královéhradecký kraj dotaci ve výši 4.765,- Kč.
Schválila přílohu k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2011 o poplatku za komunální odpad.
Svozová firma z důvodu zvýšených nákladů na pohonné hmoty a poplatek na skládce navyšuje
ceny za sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu pro rok 2013. Nový ceník bude
uveřejněn v únoru ve Zpravodaji č. 1/2013. Poplatky za odpady bude MěÚ vybírat od 1.3.
2013.
Schválila uvolnění 50% částky z výnosu výherních hracích automatů pro činnost obou TJ
Sokol.
Vzala na vědomí uznání dluhu na nájemném (E. Součková) a schválila podmínky splátkového
kalendáře.
Vzala na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města, ze kterého vyplývá, že za
období leden – říjen 2012 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Vzala na vědomí upravenou trasu navrhované cyklostezky v úseku Železnice – Bradlecká
Lhota.
Schválila smlouvu č. 111/2012 s firmou Strom Praha a.s. o zapůjčení traktoru s radlicí na zimní
údržbu (měsíční nájemné činí 8.400,- Kč vč. DPH na období od 1.12. 2012 do 15.3. 2013).
Zastupitelstvo města na svém pátém letošním zasedání dne 31.10. 2012 přijalo toto usnesení:
Vzalo na vědomí:
Informace z jednání rady města za období od 10.9. do 29.10. 2012.
Schválilo:
Bezúplatný převod poz. parcely č. 613/10 o výměře 352 m2 (ostatní plocha – silnice) v k.ú.
Cidlina do vlastnictví Královéhradeckého kraje.
Zařazení těchto investičních akcí do plánu na rok 2013:
- rekonstrukce komunikace ulic Kumburská a Bradlecká
- bezpečný přechod před budovou Masarykovy ZŠ
- přeložka vysokého napětí v ulici Hřbitovní
- zasíťování pěti stavebních parcel v ulici Hřbitovní
- rekonstrukce veřejného osvětlení (ul. Nádražní, Železná, Kavánova, Hřbitovní) a Těšín
- zateplení budov Masarykovy ZŠ, MŠ a sokolovny
- rekonstrukce podlahy v sokolovně
Podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2013 a to
na akce:
Dotační titul č. l - oprava podlahy v sokolovně v Železnici
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Dotační titul č. 2 - oprava místních komunikací – ul. Bradlecká a Kumburská
Dotační titul č. 4 – dotace úroků z úvěru na akci: Stavební úpravy a půdní vestavby
v čp. 85, ulice Šimonova
Zastupitelstvo prohlašuje, že město Železnice má prostředky na spolufinancování všech tří
akcí.
Uložilo:
Pořizovateli Změn č. 5 ÚPSÚ Železnice zapracovat vypuštěnou lokalitu V/3. Zároveň bude
prověřena možnost vypuštění některých zastavitelných ploch či jejich částí, které byly
vymezeny platnou územně plánovací dokumentací a nejsou dosud zastavěny, pokud od vydání
dokumentace uplynula lhůta min. 5 let.
Poslední letošní zasedání zastupitelstva města se uskuteční 19.12. 2012 a jeho usnesení bude
uveřejněno v prvním Zpravodaji příštího roku.

VÁNOCE V KOSTELE SV. JILJÍ
Letošní poutní benefiční koncert na
podporu opravy varhan železnického kostela
sv. Jiljí, který se konal pod záštitou starosty města
pana Jiřího Kazdy a mimořádně se vydařil. Podle
pamětníků byl možná takto zaplněný kostel jen při
žehnání praporu města. Vynikající výkon
účinkujících, zejména mladé varhanice Marie
Zahrádkové z Lomnice nad Popelkou, byl velkým
zážitkem pro každého účastníka koncertu.
Skutečností je, že na koncertě se vybralo přes
neuvěřitelných 14.000 korun, a díky dalším darům,
které byly zaslány na speciálně založený účet
farnosti, a díky prodeji obrazu, který věnoval zdejší
malíř Michail Ščigol, je v současné době
k dispozici na opravu varhan již 120.000 korun.
usilovat o získání grantu na opravu varhan.
Pořadatelé koncertu děkují všem dárcům a budou Současně si dovolují pozvat občany Železnice na
další návštěvy kostela.
V sobotu 22. prosince 2012 v 17.00 hodin
v kostele sv. Jiljí pořádá Muzeum Železnice ve
spolupráci s železnickou farností a občanským
sdružením Organum Cantate adventní koncert,
kde vystoupí jičínská zpěvačka, sopranistka
Veronika Vildmanová za doprovodu varhanice
Zdeňky Nečesané. Kdo si chce odpočinout od
přemíry předvánočně hraných a zpívaných
vánočních písní a koled v marketech, na náměstích
a předčasně rozsvícených vánočních stromků a
oken, může přijít. Adventní koncert v kostele sv.
Jiljí bude chvílí zastavení pro adventní rozjímání i
očekávané radosti. Zazní například slavný chorál
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Jesus bleibet meine Freude z Adventní kantáty J. S.
Bacha i méně známé Ave Maria italského
renesančního skladatele Giulia Cacciniho. Zdeňka
Nečesaná přednese mj. mistrovské varhanní dílo F.
Liszta Preludium a fuga na B-A-C-H a dvě skladby
dnes již pozapomenutého německého varhanního
skladatele S. K. Elerta.
Železnické varhany zazní samozřejmě i na
Štědrý večer. Při slavení narození Páně za ně
zasedne pan Martin Zajíček, aby pod vedením
Ludmily
Kracíkové,
společně
s dalšími
muzikanty, Ludmilou Šulcovou /housle/, Ludmilou

Rejlkovou /viola/ a Veronikou Jungovou
/violoncello/ doprovodili zpěváky při slavnostní
mši. Ještě před ní – od 22:45 do 23:00, budou znít
kostelem koledy. Ve 23:00 začne mše svatá.
Budou na ní provedeny tři části Rybovy mše Hej
mistře a dále Francouzská koleda, Adeste Fidele
a další skladby.
Všichni hudebníci a zpěváci jsou železničtí
občané nebo dojíždějící farníci.
Případné dary z obou akcí budou opět
použity na opravu zdejších varhan.
PhDr. Čestmír Jung
za o.s. Organum Cantate

MUZEUM V ČASE VÁNOČNÍM

Hezká tradice Zpívání pod vánočním
stromkem u muzejní chaloupky pokračuje i
v letošním roce. Sejdeme se v úterý 18. prosince
v 17 hodin a nezapomeneme ani na svíčky,
prskavky a zvonky.
Pro ty, kteří si už Štědrý večer nedovedou
představit bez návštěvy muzea bude otevřeno od
21 hodin do 22,30 hodin. Nejen svařák a cukroví,
ale především příjemná a srdečná setkání jsou
smyslem muzejních Vánoc.
Ve vánočním čase bude otevřeno ještě
26.12., 28.12. a 31.12. vždy od 13 do 17 hodin.
Nataša Kalousková
ředitelka muzea

KNIHOVNA V ZÁVĚRU ROKU

Stejně jako v letech minulých připojuji i já knížky nebo na kulturních akcích, které pořádá
přání klidného prožití vánočních svátků, pevného knihovna ve spolupráci s muzeem.
zdraví, štěstí a pohody v roce příštím. Doufám, že
Milí čtenáři, těším se na setkání s Vámi po
se i nadále budeme setkávat v knihovně u hezké vánoční přestávce v první výpůjční den, kterým
bude středa 2. ledna 2013.
Eva Trojanová, knihovnice
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ZPRÁVY OBRAZEM

Dvakrát se v letošním roce uskutečnilo
slavnostní vítání nových železnických občánků.
V květnu to byli Lukáš Brož, Nela Vojtěchová a
Anna Čapková. Začátkem prosince Tobias Frank,
Michaela Součková, Nicol Holasová,

Anna Fidrmucová, Tereza Drahoňovská, Simon
Vích, Matyáš Samko, Veronika Klusáková, Ondřej
Kobrle a Michal Dudek. Tolik dětí v jednom roce
jsme nevítali už několik let.

Slavnostní vernisáží na den sv. Mikuláše
byla v muzeu zahájena výstava pohlednic a
betlémů akademického malíře Jiřího Škopka. Husté
sněžení za okny navodilo krásnou zimní atmosféru,
ale bylo také příčinou menší návštěvy, než bývá

obvyklé. Snímek ukazuje, že se přítomný autor
těšil velkému zájmu nejen účastníků, ale také
novinářů. Iva Kovářová jej zpovídala pro Jičínský
deník a Jiří Němeček pro Nové noviny. Výstava
pohlednic potrvá do konce ledna příštího roku.

5

ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY SÁZEJÍ KROKUSY
Masarykova ZŠ Železnice se zapojila do
projektu „ŽLUTÉ KROKUSY“. Škola získala
celkem 500 krokusů, které měli žáci za úkol
vysadit podél cesty ke školce. Myšlenkou této
akce je uctít památku vyhlazení více než 10 000
našich spoluobčanů v rodinném táboře OsvětimBřezinka ve dnech 8. 3. 1944 a 10. – 12. 7. 1944.
Celkem se v obcích na Jičínsku vysadilo přesně
10 000 žlutých krokusů. Krokusy rozkvetou na
jaře příštího roku jako symboly žlutých
židovských hvězd.
Radim Prokeš, žák 9. třídy

SOKOLSKÁ JUBILEA

Skončila II. světová válka a sokolské
jednoty téměř okamžitě obnovily svoji činnost.
Česká obec sokolská byla znovu založena 1. ledna
1946, ale k tomuto datu už fungovalo u nás 3 300
jednot s více než milionem členů. Byly zahájeny
přípravy na XI. všesokolský slet, který se
uskutečnil v létě 1948.
Stejně tak jako v celé zemi, tak i v Železnici
obnovila sokolská jednota svoji činnost. Jejím
starostou byl zvolen Josef Boháč, náčelníkem
František Kazda, náčelnicí Marie Pokorná. Pod
jejich vedením nacvičovaly všechny složky (od
žáků přes dorost až po muže a ženy) sletová
vystoupení.
Dne 16. května 1948 se konal v Železnici
okrskový slet. Zúčastnili se ho nejen místní, ale i
více než 600 cvičenců ze sousedních i
vzdálenějších jednot. Pamětníci vzpomínají, že je
přivezl zvláštní vlak a uvítáni byli představiteli
města a Sokola. Za doprovodu dechové hudby pak
prošel průvod slavnostně vyzdobeným městem od
nádraží na cvičiště za sokolovnou. Všechny

Uprostřed s praporem 16 letý Stanislav Rudolf
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předvedené skladby sklidily u diváků velký
úspěch.
Členové místní jednoty byli v červnu 1948 i
mezi účastníky sletových vystoupení v Praze. Přes
půl milionu cvičenců XI. všesokolského sletu
vyjádřilo odpor proti nastupující komunistické
moci a odplata na sebe nenechala dlouho čekat.
Akčními výbory bylo ze sokolských jednot
vyloučeno 11 tisíc členů, sokolský majetek byl
postupně zabavován a členové přeřazováni do nově
vznikající jednotné sportovní organizace. Hlavní
představitelé České obce sokolské odešli do
emigrace a v roce 1952 byla tato organizace už

potřetí ve své historii zrušena. Pokus o obnovu
v roce 1968 přerušila srpnová okupace a tak teprve
v roce 1990, po dlouhých 38 letech, byla Česká
obec sokolská znovu ustavena (v Železnici se tak
stalo v roce 1997).
V závěru bych chtěla poděkovat za
zapůjčení fotografií bývalým členkám jednoty Mil.
Markové, Miluši Kazdové a Marii Kozákové. Byly
to především jejich vzpomínky, které nahradily
chybějící písemné doklady o krátké poválečné
historii Sokola a umožnily mi tímto článkem
uzavřít letošní sokolský seriál. Skleněný odznak
má ve své sbírce Ladislav Kehar.
Olga Jakubcová

INFORMACE ZE SPORTU
Informace tělovýchovné komise a správy tělovýchovných zařízení města Železnice:
S nástupem blížící se zimy se utlumuje provoz na víceúčelovém hřišti a naopak veškerá činnost
se přesouvá do sokolovny, která doslova praská ve švech. Víceúčelové hřiště budou i v zimním období
v případě příznivého počasí využívat fotbalisté k zimní přípravě pro jarní polovinu soutěží.
V sokolovně rovněž počítáme s plesovou sezónou 2013 a začínáme 26.1. plesem oddílu fotbalu –
bližší na plakátech. Kdo se bude chtít dobře pobavit, jistě si cestu do sokolovny najde.
Na zimní měsíce se vyhlašuje pro zájemce o aktivní pohyb na čerstvém zimním vzduchu ŽELEKOP.
Turnaj v malé kopané. Přihlásit se mohou všichni, kteří dají dohromady 6 zájemců + 2-4 náhradníky.
Přihlášky: železnicesport@seznam.cz s uvedením zpětné adresy. Všechny další informace
prostřednictvím elektronické pošty. Přihlášky do 10.1.2013.
Tělovýchovná jednota Sokol Železnice informuje:
TJ pokračuje ve své činnosti. Oddílu fotbalu mistrovské soutěže skončily a zimní přestávku
hráči využívají k pilné zimní přípravě ve všech kategoriích. Naopak stolní tenisté mají svoji sezónu
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v plném proudu. Výsledková informace samostatně. Ostatní oddíly pokračují ve své pravidelné
činnosti. Turisté budou jistě netrpělivě očekávat nástup jara.
Ladislav Hrabala

Oddíl fotbalu informuje:

FOTBAL PO PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY
Začátkem listopadu skončila podzimní část sezóny fotbalistů. V okresním přeboru mužů patří
našemu A-družstvu (trenér I.Hrych) 3.příčka vyrovnané tabulky. Béčko (trenér J.Plecháč) je v okresní
soutěži zatím 6. Nově vytvořené družstvo mladšího dorostu pod vedením trenérů Plecháče a Miky
překvapilo dobrými výkony i umístěním - 7.místo ve dvanáctičlenném poli je pro tým, jehož hráči
ještě na jaře hráli o dvě kategorie níže, úspěchem. První, byť zatím nesoutěžní utkání, mají za sebou i
nejmenší adepti fotbalu. Tréninky fotbalové školičky pokračují i přes zimu – v sokolovně trénují
v úterý od 16:00 hodin starší (ročníky 2002-2004), ve čtvrtek od 15:30 hodin potom
nejmladší (2005-2006).
TJ Sokol ŽELEZNICE, oddíl fotbalu si dovoluje touto cestou poděkovat všem svým fanouškům
za přízeň, kterou jim po celý rok věnovali a přeje klidné a pohodové prožití vánočních svátků a do
nového roku pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů.
(pk)

železnické naděje před utkáním v Milíčevsi

Oddíl stolního tenisu informuje.
Divize – ženy.
Naše družstvo žen si nadále vede v soutěži velmi dobře. Nejprve přijelo na naše stoly velmi
ambiciózní mladé družstvo ze vzdálené Chrudimi. Naše hráčky však sršely odhodláním a „zakously“
se do soupeřek hned v úvodní čtyřhře, kterou vyhrály a položily dobrý základ k celkovému výsledku.
Po vyrovnaných bojích nakonec naše děvčata zvítězila 6 : 4 a získala velmi cenný skalp. K dalším
utkáním zajížděly do Hostinného, kde nejprve domácí družstvo „smetly“ 10 : 0 a chuť jim ještě zůstala
na další utkání proti skvělé Lokomotivě Trutnov, která přijela se svoji nejlepší hráčkou Hronešovou.
Nebylo to však nic platné, výsledek 6 : 4 pro nás hovoří za vše. Děvčata Zuzana Ježková, Monika
Kretová a Zdenka Tajčová velmi dobře reprezentují náš oddíl a i město Železnici. První polovina
soutěže byla dohrána 09.12. Nejprve si naše děvčata „spravila“ chuť a porazila vysoko Stěženy 9 : 1.
Ve druhém domácím utkání chybělo kousek štěstíčka alespoň k remíze s Českou Skalicí, což by byl
vynikající výsledek. Nepovedlo se, nakonec byla Č. Skalice úspěšnější s výsledkem 4:6. I tak je možné
pochválit naše ženy za velmi dobrý výkon a výsledky v první polovině divizní soutěže.
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Po první polovině
1. Jiskra Jaroměř A
5. Sokol Železnice

10 10 0 0 0
10 6 0 4 0

94:6
56:44

30
22

Krajská soutěž I muži.
V dalších utkáních měli naši hráči zdánlivě slabší soupeře z druhé poloviny tabulky. Nejprve
nám los přisoudil soupeře ze Stěžer a naši si poradili celkem 10 : 2 a zdravě se nabudili na odpolední
utkání proti DTJ-Slavia Hradec Králové. Avšak ani tomuto soupeři se nevedlo o mnoho lépe a
výsledek 10 : 3 v náš prospěch byl dalším kamínkem do mozaiky úspěchů. V dalším pokračování jsme
přivítali velmi zdatný celek z Libchyně. A naši hráči nedali soupeři žádnou šanci a s přehledem
zvítězili 10 : 3. Odpolední utkání proti Novému Městu n/M. bylo otázkou kdo z koho. Mírným
favoritem byli hosté. Utkání se nejprve vyvíjelo velmi dobře v náš prospěch, kde jsme dokázali vést 4 :
1. Avšak potom si vybrali slabší chvilky naši hráči a dovolili soupeři otočit na 7 : 9. Nezměrnou vůlí a
bojovností nakonec skončilo utkání 9 : 9. Naši hráči tak nadále udržují kontakt se špičkou soutěže a to
je velmi potěšitelné. Poslední utkání I. kola naše hráče přivedla do herny v Lánově, kde hráli nejprve
s domácím celkem, který jasně přehráli a zvítězili 10:3. Nezaváhali ani proti silnému celku TJ
Trutnov-Poříčí, který byl o stupínek před námi. Ani jemu se nevedlo o mnoho lépe a naši hráči
zvítězili 10:5 a nadále se pohybují na čele tabulky.
Po první polovině
1 Baník Vamberk
3. Sokol Železnice

11 10 1 0 0
11 8 1 2 0

109 : 40 32
102 : 58 28

Pokračují i okresní soutěže, kde má oddíl celkem tři zastoupení. V nejvyšší 1. třídě nám však
naše „B“ žádnou radost nedělá a je zatím bez vítězství na posledním místě. Očekáváme však ještě
zlepšení, které jistě přijde. Družstvo „C“ v soutěži 3. třídy si vede velmi dobře a je po 10. kole na 1.
místě. Družstvo „D“ je lídrem 4. třídy skupiny B, kde zatím suverénně kraluje bez jediné porážky. Za
zmínku stojí i úspěšnost Jarky Kalouska, který v soutěži ze 30 utkání neokusil dosud hořkost porážky a
ve své soutěži kraluje se 100% úspěšností.
Družstvo žáků, se kterými systematicky pracuje J. Breuer a J. Čermák za asistence i dalších
hráčů oddílu, zejména žen. Chlapci hrají soutěž prvním rokem a tak sbírají cenné zkušenosti. Do bojů
zasáhli Boček O., Daniš R., Hynek J., Saal D. a Vraštil V. Prohráli s Valdicemi 3:7, Chomuticemi 2:8,
Jičínem B 3:7 a s Libání 0:10. Porazili Lány 10:0. Je předpoklad jejich dalšího herního růstu.
Nejvyšší soutěž v historii oddílu pokračuje naše družstvo žen v divizní soutěži, která je společná pro Královéhradecký a
Pardubický kraj. Uvádíme opět část losování. Závěr příště.
Kolo
12 13
14

Čas

Datum

Herna

22.12.

Montas H.K.

13.01.2013.

09.00

Čas

Utkání
Železnice - Voděrady

Chlumec n/C.

09.00

Chlumec - Železnice

15 16

27.01.

Železnice

09.00

Železnice – Jaroměř A

17

09.02.

Chrudim

09.00

Chrudim - Železnice

Utkání

11.00

Železnice – Montas H.K.

11.00

Železnice – Jaroměř B

Muži pokračují v krajské soutěži I. třídy. Druhá část losování. Závěr příště.
Datum

Kolo

Čas

22.12.
12.01.2013.
19.01.
17.02.

12
14
15
17

09.00
09.00
09.00
09.00

Utkání

Čas

Utkání

13

14.00

Kostelec n/o. - Železnice

16
18

14.00
14.00

Železnice v- Hořice v.P.
DTJ-Slavia H.K.-Železnice

Kolo

Vamberk - Železnice
Valdice – Železnice
Železnice – Chlumec n/C.
Stěženy - Železnice

Okresní přebor – žáci.
Kolo

Čas

Zúčastní se družstva

Datum

Herna

4

27.01.

Stará Paka

08.30

s
Stará Paka, Lázně Bělohrad a Železnice

5

16.02.

Radim

08.30

Radim, Železnice

Červené označení: Utkání v domácí herně.

Změna programu vyhrazena
Jan Hrabala
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sobota 26.ledna 2013 od 20:00 hodin

SPORTOVNÍ PLES
pořadatel : oddíl fotbalu TJ Sokol Železnice
hraje: ALLEGRO
sobota 16.února 2013 od 20:00 hodin

HASIČSKÝ BÁL
pořadatel : Sbor dobrovolných hasičů Železnice
hraje : SERVIS - VOKAP
sobota 9.března 2013 od 20:00 hodin

od 13:00 hodin

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY

DĚTSKÝ KARNEVAL

pořadatel : TJ Sokol a T.J.Sokol Železnice
hraje : STYL

tentokrát na téma KOUZELNÝ LES

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Září 2012
Říjen 2012

Matyáš Samko
Michal Dudek

Významná jubilea:
Listopad 2012

Marie Lacková, Zámezí (93 let), Božena Šípová, Doubravice (93
let), Františka Kozáková (85 let), Věra Malátová (85 let), Marie
Poláčková (80 let)

Prosinec 2012

Vlasta Picková (91 let), Miloslava Bláhová, Doubravice (90 let),
Anna Tomincová (85 let), Eva Breuerová (80 let)

Úmrtí:
Srpen 2012

Helena Horčičková
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