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NESEM VÁM NOVINY…

„Tak vidíte. Máme zase Vánoce, jak když je člověk vymaluje. A hlavně jsme
moudřejší a chytřejší. Už víme, jak to uděláme napřesrok. Víme, že napřesrok
většinu dárků seženeme mnohem dřív. Ano, tak se to má dělat. Kupovat dárky v září
a říjnu, když má člověk po dovolené spoustu peněz…“
Zcela záměrně jsem si, vážení spoluobčané, vybrala na začátek vánočního
zamyšlení slova spisovatele Františka Nepila. Jednak mám jeho povídání moc ráda,
jednak s ním naprosto souhlasím a rok co rok si toto moudro opakuji znovu. Zatím
marně. Mnoho krásných slov bylo napsáno o Vánocích a jen bych znovu
opakovala, že jsou kouzelné, voňavé, u nás starších navíc prodchnuté vzpomínkami
na Vánoce našeho dětství. Také na ně často vzpomínám a vybavují se mi chvíle
zasunuté v paměti, chvíle strávené s rodiči a babičkou, zvědavost a nedočkavost
starších brášků i mladších sester, kdy že už přijde ta chvíle a táta zazvoní na chodbě
zvonečkem na znamení, že Ježíšek už nám něco nadělil pod stromeček. S novou
dobou se Vánoce začaly měnit. Někdo je tráví mimo domov, na horách nebo u
moře, v krajích teplých a exotických. Vánoční přání si posíláme mobilními telefony
a dárky nakupujeme přes internet. Některým dětem dokonce nenaděluje dárky
Ježíšek, ale stařík v červeném kabátě, Santa Klaus. I když jsem zastáncem
tradičních zvyklostí a oslav českých Vánoc, je volbou každého, jak a kde chce
vánoční svátky prožít. Důležité je, že chceme být s rodinou, že se neztratilo kouzlo
porozumění, že dokážeme rozdávat lásku, úsměv, štěstí.
Nedávno mi přišel hezký mail, dopis Ježíškovi. Dovolte mi, abych Vám ho
tímto způsobem přeposlala.
„Milý Ježíšku, chci,
aby ten člověk, co to právě
čte, byl šťastný. O Vánocích
jen slyším, co lidé chtějí a co
už koupili, Ale co chci já…
Chci, aby lidé, co jsou
nemocní, byli zdraví. Aby si
nemuseli
dělat
starosti
s bydlením, jídlem a teplem.
Chci pro všechny lidi
přátelství, ohleduplnost a
hlavně mír a klid. Nechám se
překvapit.„
Také já Vám přeji,
abyste nejen tyto, ale každé
Vánoce prožívali v míru a
lásku a štěstí v srdci měli nejen o Vánocích, kdy mají lidé k sobě blíž, ale po celý další rok.
-
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Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vám poděkovat za důvěru při komunálních volbách. Budu se snažit všechny své
dosavadní znalosti a zkušenosti využít ve prospěch města Železnice a chtěla bych Vás ujistit, že se na mě
vždy můžete obrátit, pokud budete potřebovat řešit nějaký problém, protože bych byla ráda starostkou,
která se o své občany opravdu stará.
Děkuji minulému vedení města za to, že nové zastupitelstvo přebírá město ve velmi dobré
finanční situaci s řadou připravených investičních akcí. Jde zejména o největší investiční akci příštího
roku, a tou je zateplení školy, školky a sokolovny.
Přede mnou a před celým zastupitelstvem stojí v příštích čtyřech letech mnoho úkolů- dokončit
opravy chodníků, veřejného osvětlení, připravit stavební parcely pro výstavbu rodinných domů,
abychom do Železnice získali další obyvatele, zlepšit odpadové hospodářství, řešit klesající počet žáků
v naší základní škole, pokusit se o bezpečnější spojení mezi Železnicí a Valdicemi pro pěší a cyklisty
výstavbou chodníku či cyklostezky. Samozřejmě při plánování investičních akci nesmíme zapomínat na
přilehlé obce a musíme na nákladnější akce maximálně využívat všech dostupných dotací.
Chtěla bych, aby se více rozvíjela spolupráce radnice se všemi místními spolky a organizacemi,
s místními podnikateli, chtěla bych, aby občané byli lépe informováni o aktuálním dění ve městě na
webových stránkách města. Měli bychom také navázat na dobrou tradici společenských, kulturních a
sportovních akcí pro všechny věkové kategorie. Věřím, že v novém zastupitelstvu i v nově zvolených
komisích jsou lidé, kteří budou mít zájem o další oživení našeho města.
Pokud budete mít jakékoli podněty, připomínky, nápady na zlepšení chodu města, budu Vám za
ně vděčná a budu se jimi zabývat.
Přeji Vám krásné, klidné vánoční svátky a do roku 2015 Vám přeji hodně pohody, štěstí a
samozřejmě zdraví.
Ing. Dana Kracíková
starostka

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA

Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla třikrát (11.11., 24.11. a 8.12.). Přijala
usnesení především v těchto bodech:
Schválila znění příkazní smlouvy mezi městem Železnice a Václavem Hrdým na „Zabezpečení
činností koordinátora bezpečnosti práce na akci Zateplení MŠ, ZŠ a sokolovny“. Cena stanovena
dohodou ve výši 15.000,- Kč (včetně vytvoření plánu BOZP).
Schválila objednávku projektové dokumentace na veřejné osvětlení na Těšíně u firmy BartelELPRO Rumburk za částku 25.000,- Kč (bez geodetického zaměření a poplatků).
Schválila doplněnou výroční zprávu o činnosti Masarykovy ZŠ a MŠ ve školním roce 2013/2014.
Zřídila jako své iniciativní a poradní orgány tři komise:
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Komisi pro kulturu a cestovní ruch: předseda PhDr. Čestmír Jung, členové: Eva Trojanová,
Martin Zajíček a David Jung.
- Komisi pro školství a sociální věci: předsedkyně Mgr. Soňa Munzarová, členové: Bc. David
Rejlek a Bronislava Šťastná.
- Komisi pro tělovýchovu a sport: předseda Ladislav Hrabala, členové: Dimitrij Tominec a Josef
Čermák.
Schválila podání žádosti o dotaci na opravy chodníků z Programu obnovy venkova na rok 2015.
Schválila výsledek výběrového řízení na firmu, která opraví prasklý teplovod z kotelny ZŠ do
sokolovny. Vítěznou firmou je I. SPZ, s.r.o z Pardubic.
Schválila doplnění pracovní skupiny na úklidové práce a údržbu veřejného prostranství pro
nadcházející zimní období.
Schválila ponechat sazby za svoz a likvidaci komunálního odpadu v dosavadní výši.
Schválila zvýšené náklady na dokončení oprav v sokolovně ve výši cca 35.000,- Kč.
Vzala na vědomí výsledky dílčího přezkoumání hospodaření města za tři čtvrtletí roku 2014.
Schválila výsledek výběrového řízení na zhotovitele pasportu komunikací včetně dopravního
značení. Vítězná firma Projektservis Jičín vypracuje tento zákonem požadovaný dokument za
částku 59.290,-Kč.
Schválila ponechat výši vodného a stočného na úrovni roku 2014 (pitná voda 26,-. Kč za m3,
odpadní voda za 27,- Kč za m3).
Schválila podmínky další spolupráce na údržbě veřejného osvětlení se Zdeňkem Šolcem.
Vzala na vědomí změnu emailové adresy města. Od 9.12.2014 platí nová adresa:
mu@zeleznice.net.
-

Páté zasedání zastupitelstva města se konalo 5. listopadu 2014. Bylo to zasedání ustavující, o
výsledku jednání jsme informovali v minulém čísle Zpravodaje.
Zastupitelstvo města se sešlo na šestém letošním zasedání dne 3. prosince 2014 a přijalo usnesení
v tomto znění:
Vzalo na vědomí:
Informace z jednání rady města za období od 5.11.2014.
Podpis smlouvy o dílo s firmou Gallos s.r.o. Liberec na akci „Zateplení budov ZŠ, MŠ a
sokolovny“ (dílo v hodnotě 9,539.702,- Kč bude dokončeno 30.6.2015).
Schválilo:
Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na obnovu chodníků a uzavření smlouvy o
výpůjčce pozemku p.č. 1281/49 v k.ú. Železnice o výměře 27.270 m2, který je součástí
komunikace II/286.
Příspěvek 80.000,- Kč TJ Sokol Železnice na činnost TJ. Částka je polovinou z příjmu města
z provozu výherních hracích automatů.
Zadat zpracování nových webových stránek města Železnice.
Uložila radě města:
Připravit obecně závaznou vyhlášku o zákazu podomního prodeje a o zákazu nabízení služeb na
území pod samosprávou města.
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Upozornění na změnu poplatku ze psů:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích část II. poplatek ze psů, platná od 1.1. 2015.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa
c) držitel invalidního, starobního, vdovského, sirotčího důchodu
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele-invalidního, starobního,
vdovského, sirotčího důchodu
e) úleva se poskytuje držitelům psů s trvalým pobytem nebo sídlem
v částech obce: Cidlina, Doubravice, Těšín Zámezí
f) za druhého a každého dalšího psa v částech obce: Cidlina, Doubravice,
Těšín a Zámezí

200,- Kč
300,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
100,- Kč
150,- Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.
Podrobné informace ohledně Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o místních poplatcích jsou na
internetové stránce Města Železnice www.zeleznice.net (vyvěšeno 25.9.2014).

PROSINEC VE ŠKOLE

Záložky do knih putují ze Železnice na Slovensko
Začátkem nového školního roku se
Masarykova základní škola Železnice úspěšně
zapojila do mezinárodního projektu“ Záložka
do knihy spojuje školy“. Cílem tohoto
projektu je motivovat děti k četbě, navázat
partnerství se slovenskou školou a vyměnit si
navzájem záložky, které děti vytvoří.
Dětem ze železnické školy byla
přidělena Základní škola Velká Mača na
Slovensku.
Prostřednictvím
e-mailové
korespondence jsme se s partnerskou školou
spojili a vyměnili si základní kontaktní údaje a
poradili se o plánované akci. Přišla nám kladná
odezva, a tak nebránilo nic tomu vydat se
vstříc novému dobrodružství v hodinách
českého jazyka a pracovních činnostech.
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Během září a října jsme
se s elánem a nadšením pustili
do tvorby záložek. Děti
z prvního stupně projekt velmi
bavil, povídali jsme si o
přečtených knížkách, malovali,
vystřihovali. Kdo si nevěděl
rady, tomu paní učitelky
poradily. Užili jsme si spousty
legrace a i výtvory stály za to.
Však posuďte sami☺. Jako
odměna nám přišel krásný
dopis a také záložky od dětí ze
Slovenska.

Mgr. Marika Tomšová

Advent ve škole
Akce místní základní školy
s názvem „Advent ve škole“ se konala
ve čtvrtek 11.12.2014. V 16.00h.
bylo atrium školy v přízemí zaplněno
nedočkavými diváky. Děti předvedly
poetický vánoční program, svoji
činnost prezentovaly také některé
zájmové kroužky. Veřejnou premiéru
měla znělka školy. Po programu zbyla
chvilka na popovídání s čajem, kávou
a cukrovím. Advent ve škole bude
připomínat
„Strom přání“,
na
který diváci připevnili papírové
vločky s napsanými přáníčky dětem a
škole.
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ZPRÁVA OBRAZEM

Několika fotografiemi se vracíme k akcím, které
předznamenaly blížící se vánoční svátky.

Vokál požehnal varhany, vyvrcholila generální
oprava tohoto vzácného hudebního nástroje
v kostele sv. Jiljí. V plné kráse zazněly jejich tóny
o adventním koncertu MgA. Marie Zahrádkové
dne 7. prosince.

Slavnostní mší v neděli dne 23.11. 2014, při
které sídelní královéhradecký biskup Mons. Jan

Letošnímu zahájení Adventu 26. listopadu
určitě prospělo, že bylo z Muzejního náměstí
přesunuto do komornějších prostorů nádvoří.

Krásně vyzdobené a nasvícené místo vytvořilo
přívětivou kulisu přátelského setkání i nakupování.
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Již tradiční předvánoční setkání seniorů
přišla pozdravit starostka ing. Dana Kracíková a

děti z mateřské i základní školy.

VÁNOČNÍ VÝSTAVY V MUZEU

Také letos je v muzeu
připravena
vánoční
výstava.
Všechny prostory zcela zaplnily
betlémy
Václava
Zahrádky
z Lomnice nad Pop. Jejich tvorbě
se s láskou věnuje už od mládí a
opravdu je na co se dívat. Kdo ještě
nebyl na výstavě prací grafika Jana
Hrubého, má stále ještě možnost
potěšit se jejich úžasným vtipem. Obě výstavy
budou doplněny skleněnou krásou firmy HAN
z Jičína.

Akademický
malíř
Jiří
Škopek
zhotovil
tři
nové
pohlednice, na kterých zachytil
zimní motivy z Březky, Cidliny a
Zámezí. Zájemci si je mohou (spolu
s těmi z předešlých let) zakoupit
v muzeu. To bude o nadcházejících
vánočních svátcích otevřeno 26.12.
na svátek sv. Štěpána, potom 28.12.
a na Silvestra – vždy od 13 do 17 hodin.

Aranka Novotná, pracovnice muzea

PŘÁNÍ Z KNIHOVNY
Přeji všem čtenářům a příznivcům
knihovny hezké prožití vánočních svátků v kruhu
svých blízkých, hodně zdraví, spokojenosti a
životního optimismu po celý příští rok.

V době vánočních svátků bude knihovna
z důvodu dovolené uzavřena (22.12.2014
až
2.1.2015). Na Vaši první návštěvu v novém roce se
těším v pondělí 5. ledna 2015.
Eva Trojanová, knihovnice
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KŘESŤANSKÉ VÁNOCE
Přijměte srdečné pozvání na mši sv. "v
noci", která v železnickém kostele začíná na
Štědrý večer 24. 12. 2014 ve 23 hod. Během
bohoslužby zazní skladby z České mše vánoční
Jana Jakuba Ryby a Pastorální mše Josefa
Güttlera v podání chrámového sboru působícího
při kůru u sv. Jiljí. 15 minut před začátkem
slavnostní mše sv. si budete moci poslechnout a

zazpívat několik tradičních koled. Stejný
repertoár bude na programu i při poslední mši
sv. v tomto roce na Silvestra 31. 12. 2014 v 15
hodin. Informace o dalším dění v železnické
farnosti můžete sledovat na webu www.farnostzeleznice.cz.
Mgr. Veronika Jungová

Betlémské světlo v Železnici
Betlémské světlo je dnes pro miliony lidí
neodmyslitelnou součástí vánočních zvyků, a proto
bych Vám chtěla oznámit, že si toto světlo bude
možné připálit i v našem městě.

svého domova, ale s přáním pokoje i sousedům,
přátelům či lidem v domovech seniorů.
Máte-li tedy i Vy zájem prozářit
svůj domov světlem z Betléma nebo
udělat radost lidem ve svém okolí,
udělejte si na Štědrý den 24. 12.
2014 malou procházku k roubence u
muzea v Železnici. Světlo si zde
bude možné připálit od 13 do 14
hod. Přineste si prosím s sebou
lucernu nebo svíčku chráněnou před
větrem.

Čím je toto světlo jedinečné? Je to
plamen putující napříč třemi
kontinenty
zažehnutý
v místě
narození Ježíše Krista – Betlémě.
Myšlenka šířit světlo z Betléma
jako předvánoční symbol míru,
porozumění a naděje vznikla
v Rakousku, odkud se postupně
rozšířila do více než 25 evropských
zemí, USA, Argentiny a dokonce i
Austrálie.
Poprvé
plamen
přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, k nám
se Betlémské světlo dostalo až po převratu
v prosinci 1989. Díky iniciativě skautů od té doby
světlo tradičně putuje z Vídně do Brna, odkud je
vlaky rozváženo po celé ČR. Na určených místech
si ho tak zájemci mohou připálit a odnést nejen do

Betlémské světlo si bude dále
možné připálit i po bohoslužbě
v kostele sv. Jiljí v Železnici, která na Štědrý den
začíná ve 23 hodin.
Pokud máte nějaké dotazy, chcete pomoci
s rozdáváním Betlémského světla, nebo byste
chtěli, abychom Vám světlo přinesli domů,
kontaktujte nás na tel. čísle 774 324 123.
Mgr. Veronika Jungová
ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Železnici,
Římskokatolickou farností Železnice
a online-průvodcem www.touratlas.cz

Tříkrálová koleda v roce 2015
Společně s Vámi pomáháme mírnit neštěstí obyčejných lidí
malé dary, díky nimž se mohou dít velké věci.
Možná dorazí i k Vám. Nezavírejte před nimi

Již tradičně patří k novoročním událostem
Tříkrálová koleda. Stejně tak tomu bude i začátkem
roku 2015, kdy skupinky koledníků vyrazí sbírat
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dveře, prosím. Nikdy nevíte, komu může Váš dar
pomoci.
Malá část celkové sbírky je určena na
humanitární pomoc, kterou zajišťuje Charita Česká
republika v případě živelných
pohrom a válečných konfliktů po
celém světě. Většinový výtěžek
zůstává
v regionu,
podporuje
činnosti Oblastní charity Jičín, o
jejich prospěšnosti se můžete
dozvědět na www.jicin.charita.cz.
Ovšem smysl sbírky není pouze ve vybírání peněz.
Smyslem sbírky je také něco, co nám začíná hodně
chybět. Je to o osobním kontaktu. Je to o tom, že
k Vám přijdou lidé a popřejí Vám hezký Nový rok.
„….štěstí, zdraví vinšujeme Vám…“ se zpívá
v tříkrálové koledě. A věřte, že když to koledníci
zpívají, myslí to doopravdy.

A tak, až k Vám přijde skupinka tříkrálových
koledníků, neodmítejte je prosím. Nežebrají.
Dávají Vám příležitost podat pomocnou ruku a
nabízejí Vám obyčejné lidské setkání.
Důležité je vědět, že skupinku koledníků
doprovází vždy vedoucí, který se Vám musí
prokázat platnou průkazkou – pověření ředitele
Charity ČR a platným občanským průkazem. Číslo
průkazky musí být shodné s číslem pokladničky.
Ta musí být zapečetěná a opatřená logem charity.
Je to tak proto, že se u nás často setkáváme
s falešnými koledníky, a na ty je třeba si dát pozor.
Koledování proběhne kromě Železnice také
v Jičíně, Nové Pace, Staré Pace, Úbislavicích,
Libáni, Kopidlně, Hořicích, Vysokém Veselí a
Lázních Bělohradu. A v přilehlých obcích.
Děkujeme Vám všem, kteří přispějete!
Bc. David Rejlek
ředitel Oblastní charity Jičín

OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝM ROKEM 2014

Fotbalový oddíl TJ Sokol Železnice reprezentoval v podzimní části soutěží dosud rekordní počet
šesti týmů. Áčko mužů patří trvale mezi nejlepší týmy okresu, stále ale něco málo chybí, aby navázalo na
dlouholeté působení v krajských soutěžích. Po podzimu přezimuje na 3.příčce tabulky. B – tým mužů
trochu zaostal za očekáváním, když obsadil v okresní soutěži 7.místo.
Radost určitě panuje z výsledků mládežnických družstev – dorost půjde do jara ze stříbrného
stupínku, žáčci jsou zatím šestí. Soutěže přípravek se hrají bez dlouhodobých tabulek a oba naše
týmy mají výborné statistiky a patří v okrese k nejužší špičce.
Máme radost i ze stále se zvyšujícího počtu nejmenších adeptů fotbalu v našem oddíle. V průběhu
podzimu se díky kontaktům trenéra starší přípravky Jarky Daniše mladšího podařilo zajistit trénink žáčků
a přípravek na našem hřišti pod vedením bývalého ligového fotbalisty a nyní experta České televize
Luďka Zelenky. Asi největší odměnou ale byla účast našich „špuntů“ ve šlágru závěrečného kola Synot
ligy mezi Baumitem Jablonec a vedoucí Viktorií Plzeň, kdy naši benjamínci zajišťovali doprovod obou
družstev při nástupu a v televizi jste je tak mohli vidět po boku několika reprezentantů.
Jak jsou na tom naši odchovanci :
Úspěšný rok prožil Lukáš Vraštil, se na jaře objevil v dresu FK Mladá Boleslav v několika
prvoligových utkáních a přispěl k celkové 4.příčce, která pro Boleslav znamenala účast v pohárové
Evropě. Mimo to ještě s mladoboleslavskou juniorkou bral bronz v juniorské lize a připsal si i start
v reprezentačním výběru do 21 let. Z důvodu většího zápasového vytížení v dospělém vrcholovém fotbale
přijal Lukáš nabídku na hostování v druholigové Armě Ústí nad Labem, v jejímž dresu odehrál většinu
podzimních utkání.
Těžký rok má za sebou Adélka Pivoňková. Hráčku Sparty Praha a stabilní členku ženské
reprezentace potkalo o Velikonocích vážné zranění, a tak podstatnou část sezóny musela vynechat.
V současné době se už ale připravuje na návrat na ligové trávníky.
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V základní sestavě divizní Aritmy Praha odehrál celý letošní rok Michal Pivrnec, stále ještě
člen našeho oddílu. Kuba Kordík, hráč Slovanu Liberec, je momentálně na hostování v FK Železný
Brod, kde v krajském přeboru patří k lídrům týmu. Zajímavostí určitě je, že Lukáš, Michal i Kuba
zvládají mimo fotbal i vysokoškolské studium.
Nejmladším fotbalistou, který ze Železnice nakoukl do nejvyšších soutěží, je Tomáš Khun. Ten
odehrál v záloze Slovanu většinu utkání v České lize dorostu U-16 a vstřelil dvě branky.
Fotbalové osobnosti okresu
Výkonný výbor OFS Jičín každoročně pamatuje na bývalé hráče, kteří jsou i po ukončením aktivní
kariéry platnými členy fotbalového hnutí. V pátek 12.prosince 2014 se mezi Fotbalové osobnosti okresu
zařadili i Ivan Tominec a Miloš Daniš starší. Mezi kvartetem oceněných byl i bývalý dlouholetý trenér
Sokola Železnice Viktor Kubíček, který na podzim vedl SK Jičín v krajském přeboru.

TJ Sokol Železnice, oddíl fotbalu,
si touto cestou dovoluje poděkovat všem svým příznivcům za celoroční podporu
a přeje příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku pevné zdraví a hodně štěstí.
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PLESOVÁ SEZÓNA PŘEDE DVEŘMI
termíny plesů v železnické sokolovně :
24.ledna 2015 Sportovní ples - hraje Servis – Vokap , pořádá oddíl fotbalu
17.února 2015 Hasičský bál - hraje Servis- Vokap, pořádá SDH Železnice
7.března 2015 Šibřinky – hraje Styl, pořádá TJ Sokol Železnice
všechny plesy začínají ve 20:00 hodin
pro naše nejmenší bude připraven na odpoledne 7.března 2015 tradiční
Dětský karneval – tentokrát na téma „Se zvířátky do pohádky“

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Říjen 2014
Listopad 2014

Matyas Chobodydes, Cidlina
Mellisa Šarišská

Významná jubilea:
Září 2014
Listopad 2014
Prosinec 2014

Marie Saalová (70 let),
Alena Danišová (70 let), Eva Vlášková (75 let), Marie Lacková, Zámezí
(95 let), Božena Šípová, Doubravice (95 let)
Miloš Daniš (70 let), Luděk Skoblík, Cidlina (70 let) Miloslava Bláhová,
Doubravice (92 let), Vlasta Picková (93 let)

Úmrtí:
Listopad 2014
Prosinec 2014

Vlasta Dygrýnová, Věra Malátová, Petr Pittner
Marie Karbulová

Výzva
Prosím o zapůjčení fotografie, na které by byla zachycena socha sv. Jana Nepomuckého. Nyní je
umístěna ve farní zahradě (naproti poště). Dříve stála na křižovatce ulic Husova a Železná (u
Maděrových). Po snímku z této doby pátrám. Ozvěte se, prosím, na mobil 7772299. Děkuji. Zbyněk
Boháč.

Spokojené vánoční svátky a rok 2015 prožitý ve zdraví a pohodě přeje redakce
Železnického zpravodaje.
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