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DĚTI VÍTAJÍ JARO
To je název akce, kterou pořádá pro
děti dobrovolné sdružení obcí Mikroregion
Tábor. Letošní již 7. ročník byl určen pro žáky

připravily pro děti zábavné dopoledne plné her,
soutěží a poznávání.
V pátek 6. května se za krásného
slunečného počasí sjelo do Železnice více jak
dvě stovky dětí.
Spolu se svými
učitelkami prošly
několik míst, kde
na
ně
čekaly
pohádkové
postavičky z knih
Václava Čtvrtka, jehož 100. výročí narození si
v letošním roce připomínáme. Rumcajs
s Mankou, víla Amálka, vodník Česílko, hajný
Robátko s Josefkou, forman Šejtroček a další, ti
všichni ožili zásluhou obětavých dobrovolníků.
A děti si od nás odvážely nejen drobné
dárky za splněné úkoly, ale také spoustu nových
zážitků.

1. – 3. tříd základních škol. Jednotlivé obce
mikroregionu se v pořadatelství střídají a
v letošním roce přišla řada na Železnici. Ta se,
především zásluhou knihovny, muzea a
Prášilova mlýna, zhostila nelehkého úkolu
na výbornou. Všechny tyto subjekty
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od vydání posledního čísla Zpravodaje sešla čtyřikrát (2.5., 16.5., 30.5. a 13.6.).
Jednala především o těchto otázkách:
• Schválila smlouvu mezi městem Železnice a René Martínkem na úplatný převod poz. parcel
1121/3 a 1122/7 v k.ú. Železnice za dohodnutou kupní cenu 46.088,- Kč.
• Pověřila místostarostu jednáním s výborem TJ ve věci získání informací o možnosti převodu
budovy sokolovny do majetku města či dlouhodobého pronájmu tak, aby sokolovnu bylo
možno začlenit do projektu změny vytápění MŠ a zateplení budov.
• Vzala na vědomí oznámení MŠ Sluníčko o uzavření tohoto školského zařízení během
letních prázdnin.
• Schválila finanční příspěvek na pořádání okrskové hasičské soutěže při příležitosti 115.
výročí založení SDH v Cidlině ve výši 7.000,- Kč.
• Schválila změnu názvu projektu na poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ve výši
445.500,- Kč. Původní záměr využít tuto dotaci na opravu chodníku v Nádražní ulici se ruší,
protože v roce 2012 bude realizována rekonstrukce el. vedení a nový chodník by byl
poškozen. Částka bude použita na projekt „Železnice – ulice Raisova – úprava komunikace“
• Schválila prodloužení nájemní smlouvy s Ivanem Hrychem na prostory bývalého koupaliště
do 30.6. 2012 za stávajících podmínek.
• Neakceptovala nabídku vydavatelství VLP ke zveřejnění placeného reklamního článku
v příloze Deníku „Cesty městy“.
• Schválila poskytnutí daru Mateřskému centru Kapička ve výši 3.000,- Kč.
• Schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ následovně: do rezervního
fondu 278.593,12 Kč a do fondu odměn 25.000,- Kč.
• Schválila smlouvu o dílo mezi městem Železnice a projektovým ateliérem REGIO s.r.o. na
zpracování Změny č. 5 územního plánu Železnice, včetně zajištění pořizovatelské činnosti –
cena včetně DPH 102.000,- Kč.
• Schválila zvýšení nájemného v městských bytech takto: v čp. 85 na 45,43 Kč/m2, v čp. 4,
v čp. 204 (pošta) a v čp.336 (škola) na 30,10 Kč/m2.
• Vzala na vědomí záporné stanovisko ředitelky MŠ Sluníčko k záměru využít jižní část
zahrady MŠ na stavební parcely
• Vzala na vědomí usnesení valné hromady TJ Sokol ze dne 8.6. 2011, která schválila znění
darovací smlouvy - převod budovy sokolovny do majetku města.
• Schválila zřízení odloučeného pracoviště ZUŠ Lomnice n.Pop. v budově Masarykovy ZŠ
Železnice.
• Pověřila místostarostu upřesněním předpokládaných nákladů na zasíťování pěti stavebních
parcel v ul. Hřbitovní.
Zastupitelstvo města se od vydání posledního čísla Zpravodaje sešlo dvakrát (27.4. a 15.6.).
Jednalo především o těchto otázkách:
• Vzalo na vědomí Závěrečný účet DSO Mikroregion Tábor a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2010.
• Schválilo Závěrečný účet města za rok 2010 a Zprávu o přezkoumání hospodaření města za
rok 2010 s výrokem „bez výhrad“.
• Schválilo odkoupení zemědělské usedlosti čp. 187 v Nádražní ulici od Jurije Hnatjuka za
65.000,- Kč.
• Schválilo rozpočet DSO Valdštejnova zahrada na rok 2011.
• Schválilo smlouvu o dílo na zajištění projektové dokumentace pro územní řízení Železnice –
Hřbitovní ulice (vodovod, kanalizace, plyn a komunikace).
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• Schválilo smlouvu o smlouvě budoucí na realizaci přeložky kabelového vedení VN 35kV
Železnice – u kostela.
• Schválilo přípravu žádosti na dotaci na změnu vytápění objektu MŠ včetně zateplení budov
MŠ, ZŠ a sokolovny.
• Schválilo smlouvu o přijetí dotace z POV na úroky z úvěru ve výši 50.000,- Kč(jedná se o
úvěr poskytnutý na akci „Stavební úpravy a půdní vestavba Šimonově ulici čp. 85).
• Schválilo Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události.
• Schválilo záměr převzetí budovy sokolovny do majetku města.
• Schválilo mandátní smlouvu s firmou CEFA s.r.o, zastoupenou ing. Petrou Neuwirthovou na
zajištění realizace akce „Snížení energetické náročnosti a ekologizace zdroje vytápění MŠ,
ZŠ a sokolovny“.
• Vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru, přednesenou jeho předsedou L. Hrabalou.

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
 Obracíme se na naše občany s výzvou, aby alespoň v neděli omezili práce,
které svým hlukem obtěžují okolí. Nechceme tuto otázku řešit vyhláškou a
proto spoléháme na rozumnou dohodu. Určitě si všichni chceme od hluku
všedních dnů odpočinout.
 Dobrovolnice neziskové organizace Lenka Dědečková (dedeckova@knihovna.jicin.cz) se na
nás obrátila se žádostí o zveřejnění následující informace: Nezisková organizace AFS se
zabývá především mezikulturním vzděláváním. Od svého založení poskytuje vzdělávací
příležitosti s cílem pomáhat rozvíjet schopnosti a získávat znalosti potřebné pro život
v současném, stále více propojeném světě. AFS své poslání uskutečňuje prostřednictvím
programů středoškolských výměn studentů, do kterých se čeští i zahraniční studenti zapojují
na dobu tří nebo šesti měsíců, případně jednoho roku. Hledáme touto formou především
hostitelské rodiny. Více informací o AFS Mezikulturní programy naleznete na www.afs.cz.

ZPRÁVA Z CIDLINY
Kdo v nedávné době projížděl
Cidlinou nemohl si nevšimnout krásně
upraveného prostranství „U Matičky“. Bez
nároků na pomoc a finanční příspěvek
upravilo toto místo několik občanů
Cidliny. Byla obnovena i zvonička a vrátil
se na ni opravený zvonek, který byl
mnoho let uchováván u Krausů.
Tento kout se stal chloubou
Cidliny a nepřehlédne jej žádný turista.
Jistě příklad hodný následování a
poděkování.
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ADOPTUJ PANENKU A ZACHRÁNÍŠ JEDEN ŽIVOT
porota. V ní zasedla ředitelka
Českého výboru UNICEF paní
Pavla Gomba, známý polský farář
Zbigniew
Czendlik,
šéfové
Českého rozhlasu z Prahy i Hradce
Králové,
ředitel
hradecké
filharmonie, zpěvačky Madalena
Joao a Tereza Kerndlová, módní
návrhářky a další. Dopolední
program zpestřili také zpěvačka
Debbie a zpěvák Ben Cristovao.
Porota vybrala podle svého
vkusu tři nejhezčí panenky. Ta,
která obsadila 1. místo získala titul
Miss Panenka 2011. Naše panenka
sice nebyla vybrána touto porotou mezi tři
nejhezčí, ale nás hřál hlavně dobrý pocit u
srdce, že Anděl Bělinka zachrání v budoucnu
jeden lidský život v dalekých zemích. Každá
panenka má totiž hodnotu 600,- Kč, což je
hodnota vakcíny proti šesti hlavním dětským
chorobám (spalničkám, záškrtu, černému kašli,
tetani, tuberkulóze a dětské obrně). Kdo si
panenku za tuto cenu koupí, spolupodílí se
s tvůrci panenky na koupi vakcíny.
K Andělovi Bělince jsme si získali
hlubší vztah, neboť s jeho zhotovením jsme
začali už před Vánocemi. Vytvořili jsme
základní tvar tělíčka, do něhož každý vložil na
malém papírku napsané slovo, které neslo přání
pro budoucí zachráněné dítě (štěstí, zdraví,
láska, přátelství, peníze, radost, rodina). Toto
zabalené tělíčko posloužilo při vánoční besídce
pro rodiče jako narozený Ježíšek. Ve vánočním
čase jsme se rozhodli, že budoucí panenka bude
Anděl. Finální podobu získal Anděl na konci
zimy v malé místnůstce v knihovně, kde nám
své zázemí a výtvarné nápady poskytly paní
Kalousková a paní Trojanová. To se nám to
tvořilo v tak báječné atmosféře! Moc děkujeme.
Při výrobě Anděla jsme měli dobrou
příležitost popovídat si o různorodých
podmínkách života lidí na naší planetě. Máme
sice u nás v Čechách hodně co vylepšovat, ale
žijeme v prostoru blahobytu a svobody slova,
máme střechu nad hlavou a co jíst, máme
možnost se vzdělávat, chodit k lékaři, věnovat
se svým zálibám…To všechno jsme si
uvědomili o trochu více než dříve. Co bychom

Tak zní název projektu organizace
UNICEF, který je každoročně organizován
v České republice. O svůj úspěch v letošním
ročníku tohoto projektu se s Vámi, milí
spoluobčané, chtějí podělit děti navštěvující 2.
třídu Masarykovy ZŠ.
Základní myšlenkou vstupu do tohoto
charitativního projektu byla naše touha pomoci
jiným dětem, které neměly takové štěstí jako
my a narodily se do chudoby v rozvojových
zemích. Organizaci UNICEF se každoročně
podaří díky tomuto projektu zachránit před
smrtí téměř 3 miliony dětí do pěti let věku.
Naším úkolem bylo vyrobit podle daných
kritérií (rozměr, přírodní materiály…) textilní
panenku, pojmenovat ji a poslat do Českého
rozhlasu Hradec Králové. Tam bylo nejhezčích
49 panenek vybráno do internetové soutěže
Miss Internet, kde naše panenka Anděl Bělinka
získal krásné 2. místo. Moc děkujeme za
podporu všem, kteří poslali svůj hlas naší
panence, získali jsme přes 600 hlasů.
Neuvěřitelné! Pro nás bylo také nečekané
zapojení velkého počtu dětí ze druhého stupně
naší školy do tohoto hlasování. Z reakcí bylo
vidět, že i děti ve svém složitějším pubertálním
věku hlasovaly se zájmem. Díky! Mohli jsme
navíc zažít, jaká síla může být ve spojení lidí
pro společnou hezkou věc.
Dne 1. června jsme byli pozváni na
galapředstavení do Aldisu v Hradci Králové,
kde se sešlo na tisíc panenek jen z našeho
východočeského regionu. A také ovšem mnoho
hostů, známých osobností a šestnáctičlenná
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si přáli vylepšit jsou mezilidské vztahy, více se
radovat z toho co máme, být tak spokojenější a
přát druhému.
Kdo byste se chtěl potěšit pohledem na
vyrobené textilní panenky letošního ročníku (a
ještě lépe zakoupit panenku a adoptovat tak na
dálku dítě z daleké země), zajeďte se podívat na
nejrůznější místa naší republiky. Překvapivě
blízkým místem s ukázkou má být také Městská
knihovna v Lomnici nad Popelkou (Zámek,

Husovo nám. 4). Také loutkové divadlo Drak
v Hradci Králové či Muzeum východních Čech
(Eliščino nábř. 465, Hradec Král.).
„Adoptivní rodiče“, kteří panenku
zakoupí, získají při nákupu pohlednici
UNICEF. Tu pošlou tvůrci panenky, aby
věděl(i), kde ta jeho panenka našla svůj domov.
Už se těšíme na pošťáka a jeho
překvapení.

Druháčkové ZŠ Železnice – Simonka Pfeiferová, Barborka Křížková, Terezka Marková, Tomáš Beran,
Ondřej Hušek, Petr Chaloupský, Matěj Klusák a jejich třídní učitelka Radana Zubatá.

MŠ SLUNÍČKO HODNOTÍ UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK
Čas letí jako mávnutí kouzelným
proutkem a opět nastává loučení s našimi
předškoláky. Letos odchází do základní školy
dvanáct dětí. Máme z toho radost, ale budou
nám chybět.

děti plny zážitků a uplatnily je ještě tentýž den
při výtvarném kroužku s paní učitelkou M.
Švecovou. Třináct obrázků jsme zaslali do
soutěže „Namaluj obojživelníka nebo plaza“,
kterou vyhlásilo Muzeum přírody Český ráj na
Prachově. Naše obrázky se líbily a Jakub
Klusák, Jan Hubálovský, David Burgert a Diana
Munzarová se zúčastnili slavnostního vyhlášení
těch nejlepších. Byla jim předána odměna a
dárek obdržela i naše mateřská škola. V dubnu
jsme již tradičně zpívali na pěvecké soutěži
dětských sólistů „Novopacký slavíček“, kde
Jakub Klusák obsadil krásné stříbrné místo.
Také jsme oslavili svátek maminek. Třída
„Koťátek“ (paní učitelky Horáková a Holanová)
si připravila krásný program „Co už umím“ a
třída „Motýlků“ (paní učitelky Švecová a
Hakenová) pohádkový „Příběh o houbičkách

Již tři roky máme školku naplněnou do
posledního místečka, tedy padesát dětí. Jsou
rozdělené do dvou tříd „Koťátek“ a „Motýlků“.
Celý školní rok byl protkán pohádkami,
písničkami, tanečky, zajímavými prožitky a
novými poznatky.
Rádi vzpomínáme na výlet do
pohádkového Jičína v září minulého roku, na
pohádky
Ludmily
Frištejnské,
na
desetihodinový plavecký kurz v jičínském
bazénu, na „Čertovský rej“, na pečení
vánočního cukroví a následnou besídku
s nadílkou. Nemůžeme zapomenout ani na naše
vystoupení na slavnostní schůzi seniorů, kde se
děti velmi líbily. V únoru jsme navštívili místní
muzeum.
Pohádku
doplnila
výstava
obojživelníků a plazů. Po této návštěvě byly

v lese“. Kulisy a kloboučky houbiček si děti
vyráběly samy ve výtvarném kroužku. V květnu
jsme na radnici krátkým vystoupením přivítali
osm nových občánků. Úspěšná byla také akce
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rodičů, dětí a zaměstnanců MŠ – úklid, nátěry a
opravy zařízení zahrady, s již tradičním
závěrečným posezením u ohýnku. Z výsledků
našeho snažení jsme měli všichni velkou radost.
Vždyť málokterá školka se může pochlubit tak
krásnou zahradou. Následoval Den dětí, který
jsme oslavili karnevalovým rejem. Protože bylo
krásné počasí, vydali jsme se s flétnou a
písničkou na radnici za panem starostou, do
knihovny, do muzea a navštívili jsme i místní
obchody. Všude jsme zazpívali a děti byly

odměněny sladkostmi. Nyní se těšíme na školní
výlet do Poděbrad, kde se projedeme na lodi a
projdeme po kolonádě.
Zdaleka to není všechno co jsme prožili,
ale toto vše i něco navíc můžete najít
zdokumentované
na
našich
webových
www.msslunicko.zapisnicek.cz.
stránkách:
Najdete zde také jména našich sponzorů za
školní rok 2010-2011, kterým tímto srdečně
děkujeme.
Dagmar Hakenová, ředitelka MŠ

ZPRÁVA OBRAZEM
V sobotu 4. června se nádvoří muzea
proměnilo v divadelní sál. Od rána jsme
s obavami sledovali oblohu a moc si přáli, aby
zapršelo někde
jinde.
Stejné
přání mělo asi
hodně
lidí,
protože počasí
vydrželo. Herci
K klubu Jičín
pod
režijním
vedením Martina Zajíčka uvedli komedii Jana
Drdy „Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý
čert“. Nádvoří bylo plné spokojených diváků,

kteří se díky skvělým výkonům herců opravdu
dobře bavili. Všichni včetně režiséra zaslouží
upřímné poděkování. I za ty krásné kulisy se
železnickým kostelem, za dřinu s jakou
montovali na nádvoří podium i za doslova
sportovní výkony když lezli po žebříku do
pomyslného nebe na terase muzea.
Poděkování patří také Zdeňku Šolcovi
za elektrikářské práce a pracovní skupině MěÚ
pod vedením Josefa Marečka za všechny
přípravné práce.
Ke zdařilému představení se vracíme
fotografiemi, jejichž autorem je Ondřej Vraštil.
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V pátek dne 20. května byl pro veřejnost
otevřen „Mlýn Oldřicha Prášila“. Tato expozice
umožní návštěvníkům nahlédnout do zákulisí
válcového mlýna a udělat si představu o jeho

fungování. Pro turisty i občany Železnice se tak
vedle muzea otevírá další zajímavé místo, které
rozhodně stojí za návštěvu. Více informací na
www.mlynzeleznice.cz.

ŠČIGOLOVA KŘÍŽOVÁ CESTA - CHRÁM SV.VÍTA
Projekt režisérky Šárky Horákové Akce
K, na němž výtvarně a architektonicky pracoval
Michail Ščigol, doputoval po zastavení
v Rajhradě, Praze, Mostě, Rychnově a Plzni do
nejslavnějšího svatostánku v zemi. V pravé lodi
katedrály bylo umístěno čtrnáct stojanů
stylizovaných do zastavení křížové cesty, které
podle Ščigolova návrhu vytvořil Jan Breuer.
Akce K (akce kláštery) proběhla v režii
StB v dubnu 1950, kdy bolševický režim
jednou pro vždy
skoncoval s centry
rozdílné ideologie.
Kláštery
byly
centry
kultury,
vzdělanosti,
charity
i
spirituálního života
a zároveň trnem
v oku
komunistických
Oné
pohlavárů.
dubnové
noci
vtrhla komanda do
klášterů a odtud
internovala stovky mnichů do kriminálů a
pracovních táborů. Nebyly ušetřeny ani ženské

kláštery. Přes dva tisíce lidí bylo nuceno žít
v nedůstojných a často nelidských podmínkách.
Kdo se nechtěl
byl
podřídit
uvězněn, krutě
řada
týrán,
duchovních
zaplatila své
přesvědčení
životem.
Režisérka Šárka Horáková shromáždila
unikátní dokumentační materiál, v němž
nechybí
seznamy
internovaných
osob,
nenávistná propaganda tehdejších médií,
dobová hesla a zápisy ze soudních procesů a
vyšetřování.
Na Květnou neděli prošla asi stovka
účastníků křížovou cestu totality, jak ji nazval
Michail Ščigol a kterou provázel Mons.
Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas
český. Při každém zastavení přednesl kardinál
slova z Modlitebníku – knížky veršů Martiny
Komárkové s ilustracemi M. Ščigola. Po
bohoslužbě následovalo v Mladotově domě na
Hradě autorské čtení. Díky péči arcibiskupství
bylo možno tento jedinečný projekt prezentovat
pod klenbou chrámu sv. Víta.
z článku Miloše Starého v Jičínském deníku
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OPĚT ZVEME DO MUZEA
První červencové dny jsou ve znamení
začínajících prázdnin, zaslouženého klidu a
pohody pro děti a jejich učitele. Pro nás, kteří
zajišťujeme Muzejní den, naopak obdobím
příprav, aby všechno klaplo tak, jak by mělo.
Ano, rok se překulil a Muzejní den, na
který se už mnozí delší dobu ptají, je přede
dveřmi. Na který den že tedy platí ono
okřídlené „nevařte, nepečte“? Na sobotu 9.
července. Na nádvoří budou postaveny
přístřešky, které, jak si moc přeji (protože
počasí je vrtkavé) budou sloužit jen proti
sluníčku. Od 9 hodin můžete vstupovat na
nádvoří, kde bude jako obvykle připraveno
dobré jídlo i pití. Také muzika Vás jistě správně
rozproudí, od 9 do 14 hodin bude hrát pan
Pokorný a poté manželé Fajtovi. Zkrátka
nepřijdou ani děti, svůj stánek s aktivitami pro

ně i dospělé zde bude mít Muzeum přírody
Český ráj. Vařečky a dřevěné hračky nakoupíte
u mistra dřevěné výroby pana Zejbrdlicha, paní
Renata Holubová představí své textilní hračky a
pachework, obdivovat budete moci i práci
s pedigem paní Zdeny Filipové.
Co si přát? Aby bylo krásné počasí,
abyste si odpočinuli, dobře se najedli a pobavili.
Všechny místnosti muzea jsou samozřejmě
volně přístupné. Zhlédnout v této době můžete
mimo jiné i výstavu keramičky Zlaty Pokorné.
Z hlíny vytváří keramiku ozdobnou i užitkovou,
květinové závěsy, zapichovátka, úžasné
květináče,
mísy,
hodiny.
V kombinaci
s originálními šperky paní Novotné je výstava
opravdu pohlazením po duši.
Tedy nezapomeňte, 9. července se na
Vás opravdu těšíme!
Nataša Kalousková, ředitelka muzea

Leo Popper by se divil
V dnešním agresivním světě to má důvěřivý našinec těžké. Doba je zlá a každá korunka
dobrá. Na této myšlence stojí i podomní prodej – fenomén, který jsme byli zvyklí vídat většinou jen
ve starších filmech. A nemusí nutně nabízet jen vysavače, hrnce, matrace… a co já vím jaké
ještě nezbytnosti, bez kterých se zaručeně neobejdete . Podomní obchodník, nebo chcete-li
obchodní zástupce, může nabízet třeba i energie.
Stále častěji i na venkov vyráží auta či
mikrobusy, které „vyplivnou“ do ulic týmy lidí k tomu, aby v krátkém čase získaly co nejvíce
“dušiček“. Nejzranitelnější skupinou jsou senioři, kteří jsou rádi, že si s nimi někdo popovídá.
„Obchodníci“ jdou od domu k domu, slušně zapředou rozhovor, pochválí tu krásné muškáty, tam
velké kedlubny, jinde hezké záclony …. vetřou se do přízně - a když máte dostatečně otupenou
pozornost, už to jede – přišli jsme vám zlevnit elektřinu a plyn ( o kolik ? to vám většinou přesně
neřeknou, ale samozřejmě je to výrazné a určitě to pocítíte). A tlačí na vás – když nepodepíšete
hned, připravíte se o výhody a o peníze, my za chvíli odjíždíme a už se sem nevrátíme, honem ,
rychle, hned a teď. Pár technických frází, kterým stejně nerozumíte, tady to podepište a to bude
všechno. Tááák, děkuji a neshledanou, mějte se hezky, přeji pěkný den….
Když potom pročítáte, co jste vlastně podepsali, nestačíte se divit. Zlevněná elektřina? I
kdepak, je to úplně nová smlouva s úplně jiným dodavatelem, ve které dokonce často zákazník
souhlasí s výpovědí u současných dodavatelů (ve smlouvě bývá ustanovení, ve kterém dáváte
dobrotivé firmě plnou moc k tomu, aby za vás provedla výpověď současnému dodavateli elektřiny
nebo plynu). Závazek je podepsán na několik let a zaškrtnuté je samozřejmě políčko s nejdelší
možnou dobou trvání smluvního vztahu, aniž by se vás na to někdo ptal. Člověk naletí a platí.
Proces výpovědi takové smlouvy je potom většinou hodně složitý a zbytečně vás obere o čas,
nervy i peníze.
Jak se tedy bránit ? Celkem jednoduše - nedůvěřovat a nic neprověřeného
nepodepisovat! Poradit se s přáteli, dětmi, vnoučaty, prostě s někým, kdo dokáže pozorně
zhodnotit dlouhý a nudný text návrhu smlouvy (včetně pasáží ztracených v drobných písmenkách)
a získat reference o konkrétní firmě (nejsnáze na internetu). Nic vám totiž neuteče. A pokud
zjistíte, že nabídka je skutečně dobrá, tak proč do toho nejít později. K seriózní firmě vede
zpravidla jednoduchá cesta.
(pk)
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VÝROČÍ PRUSKO - RAKOUSKÉ VÁLKY
Naučná
stezka nás dnes
dovede
k
pomníkům
nad
Zámezím.
Pro
hůře
schůdný
terén zná to místo
pravděpodobně
málokdo.
Je
obtížné
pro
přístup i pro
fotografování (viz
velmi
špatné
snímky). Vysoké
lípy kryjí místo posledního odpočinku 8
pruských a 36 rakouských vojínů, kteří padli
v bitvě o Zámezí. Na tomto hromadném hrobě
v blízkosti Božích muk byla postavena
pískovcová pyramida s nasazeným křížem.

Obec Zámezí byla boji v jejím
bezprostředním
okolí
nejvíce
postižena. Téměř
všichni obyvatelé
uprchli
před
postupujícími
vojáky. Ti několik
usedlostí
vydrancovali
a
vypálili,
v jedné
z těch,
které
zůstaly zachovány
zřídili
vojenský
lazaret.
Podle
historických pramenů utrpěla obec škodu za
11.215 zlatých.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozené děti:
Květen 2011
Červen 2011

Aaron Šarišský, Tomáš Preisler
Tereza Ryglová, Bára Chvalinová (Těšín)

Významná jubilea:
Květen 2011
Červen 2011

Hana Bláhová (70 let), Bohumil Hořejší (75 let),
Miroslava Veverková (80 let), Jindřich Junek (85 let)
Josef Knapík (70 let)

Úmrtí:
Květen 2011
Červen 2011

Jarmila Krátká, Jaroslava Ulrichová (Těšín)
Bohumil Hruška
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