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PARK SE DOČKÁ OBNOVY JEŠTĚ LETOS

Park za bývalou léčebnou,
který byl vysázen pravděpodobně
před více než sto lety, se
v letošním roce dočká velké
proměny. Ta začala v posledních
březnových
dnech
kácením
nemocných a přestárlých stromů
přesně podle podkladů firmy
ARBOPlan s.r.o. Ta po pečlivém
průzkumu rozhodla, které stromy
se podrobí bezpečnostnímu nebo
ozdravnému řezu a označila ty,
které je třeba pokácet. Těch byla
nakonec více než polovina
z celkového počtu osmdesáti
sedmi stromů. Budou nahrazeny
novou výsadbou výhradně listnáčů

a uplatnění najde i pestrá paleta keřů.
Do parku se vrátí altán, budou osazeny lavičky a zřízeno malé dětské hřiště.
Nově upraveno bude i okolí pomníku a zpevněné parkové cesty vrátí celé toto
místo původnímu účelu. Po léta neudržovaná lokalita se opět stane odpočinkovou

Celkové náklady ve výši téměř jeden a čtvrt milionu korun částečně pokryje dotace od
Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova, která činí 470 tisíc Kč. Veškeré práce musí být
ukončeny do 30. listopadu 2016.
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla čtyřikrát (29.2., 14.3., 4.4. a 18.4.2016).
Přijala usnesení především v těchto bodech:












Vzala na vědomí Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v regionu územního odboru Jičín a
v teritoriu MěÚ Železnice za rok 2015.
Schválila přijetí cenové nabídky, kterou předložil Projektservis Jičín s.r.o. na zhotovení
dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Cyklostezka Valdice -Železnice“. Výše nabídky je
115 192,- Kč bez DPH.
Schválila přijetí cenové nabídky společnosti ARTMETAL Čechy s.r.o. z Jablonce n.N. na
pasportizaci veřejného osvětlení v celé obci za částku 22 000,- Kč bez DPH.
Schválila firmu DURANGO s.r.o. jako vítěze výběrového řízení na akci Obnova a statické
zajištění dřevěných konstrukcí objektu radnice a podpis smlouvy.
Schválila záměr provést údržbu povrchu školního hřiště.
Schválila příspěvek ve výši 5 000,- Kč Domovu pro seniory Obora a stejnou částku společnosti
APROPO Jičín na poskytování sociální služby osobní asistence.
Schválila následující ceny za prodej dřeva v majetku města: samotěžba 300,- Kč/m3(měkké
dřevo), 500,- Kč (tvrdé dřevo), dřevo nařezané (600,- Kč/m3 ) měkké a 800,- Kč/m3 (tvrdé dřevo).
Schválila rozšíření pracovní skupiny pro Městskou památkovou zónu Železnice.
Schválila uzavření nové smlouvy na pojištění majetku města a zároveň výpověď dosavadních
smluv s Českou pojišťovnou.
Přijala nabídku na zařazení Železnice do touratlasu.cz. V něm budou prezentovány
nejvýznamnější památky se stručným popisem a fotografiemi (cena 4.990,- Kč).
Vzala na vědomí zprávu o prověrce účetnictví v Masarykově ZŠ a MŠ.

Zastupitelstvo města na svém druhém letošním zasedání dne 30.3. 2016 přijalo toto usnesení:
Vzalo na vědomí:



Zprávu z jednání rady města za období od 17.2. do 30.3. 2016
Informace Povodí Labe o záměru úpravy rybníka Valcha jako protipovodňové nádrže.



Podání žádosti o dotaci z Programu regenerace MPR a MPZ na opravu budovy radnice „Obnova
a statické zajištění dřevěných konstrukcí“.
Prodej částí pozemků: stavební parcela č. 711 a poz. parcela č. 1344/7 v k.ú. Železnice za cenu
100,-Kč/m2 Janu Zajícovi ml., bytem Holín.
Prodej stavební parcely č. 1243/4 v k.ú. Železnice Josefu Michnovi za 350,-Kč/m2 (celková cena
408 800,- Kč).

Schválilo:
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU


Na školní dvůr byl instalován červený kontejner na drobný elektroodpad (včetně baterií). Je určen
veřejnosti a představuje rozšíření možnosti třídit odpadové suroviny.

Nedělejme ze Železnice smetiště
Následující slova rozhodně nejsou určena všem
obyvatelům Železnice, ale jen některým, kteří svým přístupem
k likvidaci odpadů hyzdí vzhled našeho města.
Prosím, uvědomte si, že stříška z plastu, použité dětské
pleny, ani zbytky jídla nejsou plastovými lahvemi a že tedy do
žlutého kontejneru skutečně nepatří. Pokud je kontejner plný,
neznamená to, že ho obložíme taškami s odpadem, ale že odpad
dáme do kontejneru, který je na jiném místě prázdný (volnější
kontejnery jsou např. za hasičskou zbrojnicí). Když se
rozhodneme vyhodit elektroodpad, rovněž neznamená, že ho
postavíme ke kontejnerům a odejdeme. A je nám jedno, že
obyvatelé okolních domů se musí na náš nepořádek dívat.
Mnohem lepší variantou je využít termínů, kdy se sváží
nebezpečný odpad nebo svozu hasičů, popř. ho můžeme vrátit do
prodejny.
Naštěstí většina občanů Železnice ctí pravidla pořádku a
čistoty ve městě a za to jim patří poděkování.
Ing. Dana Kracíková, starostka

MASARYKOVA ZŠ OSLAVILA DEN ZEMĚ
V pátek 22. dubna oslavili žáci a
pedagogové Masarykovy základní školy spolu
s více jak miliardou lidí ve175 zemích světa Den
Země. Tento svátek připomíná důležitost ochrany
životního prostředí a ukazuje mj. na potřebu
recyklace odpadů a šetření elektrickou energií.
Místo klasického rozvrhu tak žáky čekal
ekologicky zaměřený den. Nejprve si prohloubili
své znalosti o ochraně životního prostředí a poté
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vyrazili do terénu vybaveni ochrannými
pomůckami a velkými pytli a také s odhodláním
posbírat veškeré odpadky v Železnici i jejím okolí.
Ukázalo se, že na místech, která žáci
navštívili již v předešlých letech (např. Nádražní,
Hřbitovní či Bradlecká ulice), je odpadků o
poznání méně. Zato tam, kde dosud neuklízeli, se
teď museli vypořádat s dalšími desítkami
kilogramů skla, plastů, pneumatik a jiného odpadu.

Cesta k Prostřednímu mlýnu se např.
ukázala být stezkou odvahy pro žáky
4. třídy – rozbité sklenice, použité
pleny, spreje, otevřené konzervy.
Žáci 2. třídy se cestou k Doubravici
pro změnu museli
vypořádat
s odhozenými
ostatky
nějakého
zvířete v pokročilém stadiu rozkladu.
Ať už děti při uklízení potkala
jakákoliv nepříjemnost, dokázaly, že
umí vzít za práci a že se o naši
planetu umí zodpovědně postarat.
Snad železničtí občané jejich snahu
ocení!
Petra Kolocová, učitelka

GOBELÍNY V MUZEU
Se začátkem května začíná v muzeu letní
sezóna, to znamená možnost navštívit muzeum i o
víkendu. Všechny prostory jsou díky paní
průvodkyni vzorně uklizené a natěšené na příchozí.
Hned další výstava,
která následuje po
výstavě loutek, nás
utvrdí v tom, že je
k vystavování stále
něco
nového.
Vůbec nepodceňuji
tvůrčí schopnosti
mužů, ale když se
do něčeho zamiluje
žena, vznikne pod
jejíma
rukama
krása,
kterou
dovede
do
dokonalosti. Stejně
tak tomu bylo u paní Květy Rumlové z Hořic
v Podkrkonoší, která se, coby čtrnáctiletá dívenka,
zamilovala při návštěvě náchodského zámku do
gobelínů. Byla to prý láska na první pohled. A na
takové lásky se nezapomíná ani po letech. Snad i
proto pracovala celý život v textilním průmyslu
v Hořicích jako mistrová. Když přišly děti, netkala,
ale nezahálela. Navštěvovala výstavy obrazů,

chodila přírodou s otevřenýma očima a všechny
dojmy, barvy a tvary zůstaly v paměti. Ke tkaní se
dostala v 80.letech, když děti odrostly. Její
gobelíny vznikají na dřevěném rámu plátnovou
vazbou,
to
znamená
pravidelným
křížením
osnovních a útkových nití.
Na osnovu používá bílou
přízi, protože je pevná a
hladká, útkem, který je
z vlny, se tvoří vzor. Je to
krásná a časově náročná
práce.
Gobelíny
tkala
nejprve pro radost, pro
přátele, pro rodinu a nikdy
neměla
v úmyslu
je
vystavovat. S postupem času
ale dospěla k myšlence, že je
škoda nechat je zabalené a schované, a tak se
rozhodla je vystavit. U nás v Železnici je to její
třetí výstava. Doufám, že se Vám, stejně jako mně,
bude líbit. Výstava bude trvat od28.4. do
12.6.2016. Na přání autorky, která je až příliš
skromná, nebude zahájena vernisáží.
Mějte se hezky jarně a těšíme se na Vás.
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ZPRÁVA OBRAZEM
V sobotu 2. dubna jsme přivítali nové
občánky. Protože v obřadní síni radnice probíhají
stavební práce, konal se slavnostní akt již podruhé
v muzeu. Hezké prostředí dotvořila výstava loutek
Věnceslava Černého a pásmo básniček dětí
z mateřské školy Sluníčko. Na fotografii vlevo
jsou: Zachariáš Jung s maminkou Veronikou a
tátou Davidem, Johan Jenčovský s maminkou
Eliškou a tátou Michalem a Matěj Pitro

s maminkou Evou a tátou Ondřejem. Na druhé
fotografii jsou: Rostislav Klíma s maminkou Nicol
a tátou Stanislavem, Eliáš Jaroš s maminkou
Radkou a tátou Jindřichem, Matěj Lacko
s maminkou Andreou a tátou Michalem a Václav
Bičiště s maminkou Kateřinou a tátou Lubošem.
Tentokrát to byli samí kluci, snad příště se u nás
narodí i nějaká holčička.
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
domova tak dlouho, dokud je to možné a pomoci
celé rodině tuto situaci zvládnout.
Služby jsou částečně hrazené samotným
uživatelem a výši úhrady určuje vyhláška č.
505/2006 Sb. Jedná se o částku 130,- za hodinu
(počítáno po minutách). Na úhradu pečovatelské
služby je možno žádat o „příspěvek na péči“.
S žádostí pomáhá budoucím uživatelům sociální
pracovník.
Pokud se vše bude dařit podle plánu, mohla
by služba začít fungovat počátkem příštího roku.
K jejímu zavedení je ale potřeba zdárně projít
celým procesem zavedení sociální služby, který na
jeho
konci
schvaluje
Krajský
úřad
Královéhradeckého kraje. Mimo jiné je nutné
zajistit pečovatelkám pracovní zázemí, které by
velmi pravděpodobně bylo v Železnici, odkud
budou pečovatelky vyjíždět do terénu. Dále je také
nutné vyčlenit z rozpočtů zúčastněných obcí
adekvátní finanční částku jako příspěvek na provoz
služby. Zdali se vše podaří, bude tedy záležet i na
obecních zastupitelstev. O průbězích jednání Vás
budeme i nadále informovat.

V obci by mohla vzniknout „Charitní
pečovatelská služba“
Ke konci února se v Železnici sešli zástupci
okolních obcí. Během schůzky jim byla
představena možnost vzniku terénní pečovatelské
služby, kterou by zajišťovala Oblastní charita Jičín.
Organizace již službu provozuje v oblasti
Libáňska, Kopidlenska a Vysokoveselska, kde se
stará asi o osmdesát uživatelů a má s ní již
několikaleté a dobré zkušenosti.
Službu by z počátku zajišťovaly dvě
pečovatelky (v kapacitě 1,5 pracovního úvazku), a
to v časovém rozmezí v pracovní dny od
pondělka do pátku od 7.00 do 15.30 hodin a od
18.00 - 20.00 hodin, víkendy a svátky od 8.00 do
20.00 hodin. Úkolem pečovatelek by bylo
poskytovat úkony pečovatelské služby osobám se
zdravotním postižením od 27 let věku a seniorům.
Jednalo by se zejména o: úklid domácnosti, pomoc
s praním a žehlením, dovoz a podání jídla, dovoz
nákupů, péči o osobní hygienu, dovoz na úřady a
další. Kompletní výčet činností najdete na webu
Oblastní charity Jičín: www.jicin.charita.cz
Cílem pečovatelské služby je umožnit jejím
uživatelům setrvávat v přirozeném prostředí

Za Oblastní charitu Jičín
Bc. David Rejlek – ředitel

NOC KOSTELŮ
V rámci Noci kostelů je pro zájemce připraven program také v našem
železnickém kostele sv. Jiljí. Chcete-li prožít povznášející atmosféru, kterou
prostředí kostela dokáže nabídnout neopakovatelným způsobem, vyberte si
některý (či všechny) z níže uvedených bodů programu nebo se jen tak na
chvíli zastavte ve večerních hodinách a zažijte ticho kostela, které probouzí
mysl i srdce.
KDY: 10.6.2016 od 19:00 do 22:30
Program:
19: 00 Přednáška o historii kostela sv. Jiljí v Železnici, PhDr.
Čestmír Jung
19:30 Vystoupení jičínského pěveckého sboru Schola od sv. Jakuba
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20.00 Vesmír v kostele – povídání o vzniku a vývoji vesmíru pohledem současné fyziky,
astronom RNDr. Zdislav Šíma, CSc
21:00 - 22:30 Ticho kostela
Tentokrát budeme moci využít jen komornější prostor před hlavním oltářem, což věříme, nemusí být
vůbec na škodu (hlavní loď kostela zůstává nepřístupná z důvodu opadávání omítky).

Farnost Železnice

ZPRÁVY ZE SPORTU
STZ města Železnice informuje:
Správa tělovýchovných zařízení města Železnice připravuje organizované využití víceúčelového hřiště pro zájemce o
tenis, nohejbal, volejbal a další sporty.
Na hřišti proběhne celková údržba umělé plochy. Je to velmi důležitý záchovný prvek, kterým se prodlouží
bezproblémové užívání hrací plochy.
Připravujeme:
IV. ročník poháru starostky města v tenise, dvouhry a v případě zájmu i čtyřhry.
Senioři, pojďte sportovat - tenis seniorů, který je určen pro hráče starší 60. let.
Tenisové nokturno - pro zájemce o večerní tenis.
Volejbalový turnaj – rozsah dle zájmu.
Nohejbalový turnaj
- 3 hráči + náhradníci
Míčový sedmiboj - turnaj je určen pro dvojice hráčů a nezáleží na věku ani pohlaví, jednoduše řečeno – sport pro
všechny. Soutěží se v těchto sportech: stolním tenise, basketu, fotbalu, házené, tenisu, nohejbalu a volejbalu.
Všichni, kdo mají o uvedené sporty a účast v nich zájem,
mohou se již nyní přihlásit na adrese
zeleznicesport@seznam.cz , nebo na MěÚ v Železnici v úřední hodiny. Pro rychlou vzájemnou komunikaci je důležité při
přihlášení oznámit e-mailovou adresu a číslo telefonu. V přihlášce uveďte, o který druh vyhlášených sportovních turnajů máte
zájem. Uzávěrka všech přihlášek je 31.05.2016.
O konání ustavujících schůzek a losování budou přihlášení zájemci informováni elektronicky, nebo telefonicky.
Účast v každé soutěži bude zpoplatněna. O řádný chod turnajů se budou starat pověření správci víceúčelového hřiště.
Přijďte si zasportovat v období červen-říjen 2016, víceúčelové hřiště je zde pro Vás.
V závěru ještě upozorňuji na možnost nákupu výhodných „permanentek“ (viz minulý Zpravodaj).

L. Hrabala – STZ města Železnice

Oblastní mistrovství ve sprintu v Železnici
Železnice
Přes
sedm
stovek
orientačních běžců proběhlo v sobotu 9.4.
Železnicí při divácky velmi atraktivním a
dramatickém závodu ve sprintu.
Část závodní trati vedla v lese na úbočí
kopce Železný, část ulicemi města. Nejlepší
závodníci se z tohoto sprintu kvalifikovali přímo
na Mistrovství České republiky, které se poběží
v Uherském Brodě. Z jičínských se to povedlo
Barboře Matějkové v D16 a všem držitelům
licence A.
“Úvodní část byla zajímavá, ve městě to
bylo orientačně jednodušší,” komentoval závod
Petr Klimpl z Pardubic. Hlavní kategorie mužů i
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žen ale měly i tak ve městě mnoho možností volby
trasy, závodníci je navíc museli řešit ve velmi
vysoké rychlosti.
V hlavní kategorii žen se s nimi nejlépe
popraly závodnice z Pardubic - vyhrála (a
mistrovský titul získala) Marta Fenclová, která za
sebou nechala o 47 sekund druhou Kláru
Procházkovou a o 54 sekund třetí Martinu
Zvěřinovou. Ve velmi vyrovnaném závodě v
hlavní kategorii mužů byl nakonec nejrychlejší Jan

Flašar (Praga Praha), na druhém místě se ztrátou 7
sekund doběhl pardubický Jan Čermák, další
sekundu ztratil třetí Vojtěch Sýkora z Luhačovic.
Před
sprintem
většina
závodníků
absolvovala ještě závod na krátké trati v okolí
Tichánkovy rozhledny na vrchu Tábor. Do
technického a mapově záludného terénu s
kamenitou podložkou odstartovalo 925 závodníků.
(ven)

Železňák – Cidliňák

– otevřené mistrovství města Železnice v běhu silničním, 8. ročník – tratě dětských kategorií
vedou po fotbalovém hřišti a po parkových hliněných cestách – závod je zařazen do poháru BEJK (Běžec
Jičínské kotliny) a do poháru BONBON (Běžecký oddíl neambiciózních běžců)
Pořadatel: Tělovýchovná jednota Sokol Železnice spolupořadatelé: Muzejní spolek pro Železnici a okolí,
Tělocvičná jednota Sokol Železnice (Česká obec sokolská), město Železnice, Klub mládeže Cipísek a
Muzeum přírody Český ráj
Datum: 1. 5. 2016
Místo konání: Železnice (okres Jičín)
Přihlášky: děti a mládež v den konání, dospělí předem přes on-line přihlášku (www.mpcr.cz/bejk),
nejvyšší hybnost pouze předem, nebo v den konání
Prezence: od 9:00 na fotbalovém hřišti (ulice Za Hřištěm), konec 15 min před startem příslušné kategorie,
pro silniční závod bude prezence v čase 13:15 – 13:45 přesunuta na náměstí
Startovné: 20 Kč dětské kategorie, lidový běh a štafeta startovné dobrovolné, 50 Kč dospělí přihlášení
předem do 30. 4. do 12:00, 100 Kč přihlášení na místě
Ceny: první tři obdrží diplomy a drobné věcné ceny
Dětské kategorie, štafety a lidový běh Starty a cíl na fotbalovém travnatém hřišti od 10:00.
Podrobný rozpis startů a kategorií na 2. straně.
Silniční běh na 10 km
Start: 14:00, start a cíl na Náměstí Svobody (prezence na fotbalovém hřišti, 13:15 – 13:45 na
náměstí) Trasa: povrch trati s převahou asfaltu, v menší míře dlažební kostky. Profil zvlněný.
Trasa 10 km (oficiálně změřeno) okruhu vede ze Železnice přes Doubravici, Cidlinu a Zámezí zpět
do Železnice. Cestou se naskýtají krásné výhledy do krajiny Českého ráje a Jičínské kotliny.
Kategorie: Muži: do 49 let, do 59, 60 a starší; Ženy: do 44, 45 a starší Speciální ceny: nejrychlejší
železnický běžec a běžkyně, nejvyšší hybnost – součin rychlosti a hmotnosti, skokan roku – nejlepší
osobní zlepšení traťového času oproti loňsku, cena pořadatelů za zřetelehodný počin (běžecký, divácký
aj.). Vyhlášení: přibližně v 15:30.
Pravidla: Účastníci startují na vlastní nebezpečí, nejsou organizátorem speciálně pojištěni a pořadatel
nepřebírá za žádného účastníka ani jeho doprovod a diváky zodpovědnost za újmy na zdraví a majetku.
Neplnoletí startují se souhlasem rodičů. Silniční běh se uskuteční za plného provozu na málo
frekventovaných silnicích. Prosíme účastníky, aby parkovali na vyhrazených místech na náměstí nebo v
ul. Raisova u parku.
Kontakt: Martin Šandera, e-mail: m.sandera@seznam.cz, mobil: 731 060 253
Informace a výsledky: www.mpcr.cz, www.bonbon.webzdarma.cz, www.behej.com, www.bezvabeh.cz
a www.ceskybeh.cz
Dopolední závody na fotbalovém hřišti
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Psali jsme před 35 lety
V březnu 1981vyšlo první číslo
Železnického zpravodaje. Tenkrát pod
názvem „Zpravodaj agitačního střediska MNV Železnice.“ Na jeho podobě je nejvíce vidět, jak se
změnila technika vydávání tiskovin. Tehdy se psal na psacím stroji a rozmnožoval na cyklostylu. Mnohdy
těžko čitelné písmo a pochopitelně bez obrázků a fotografií, ale účel byl stejný jako dnes – informovat o
dění v obci. V prvních letech vycházel nepravidelně (v roce 1981vyšla tři čísla). V nich jsme se mohli
dočíst např. o volbách do zastupitelstev všech úrovní. V Železnici se konalo ustavující zasedání nového
národního výboru 24. června a zvolilo předsedou MNV Josefa Pospíšila a tajemníkem Petra Krause
z Cidliny.
Jedním z nejdůležitějších úkolů byla stavba mateřské školy v „Akci Z“. V roce 1981 připomínal
Zpravodaj občanům jejich závazky na odpracování brigádnických hodin a zároveň konstatoval, že váznou
dodávky materiálu a tím se zpožďuje celá hrubá stavba. Mateřská škola byla otevřena v květnu 1983.
Zpravodaj také informoval o dění v jednotlivých společenských organizacích a SPOZ (Sbor pro občanské
záležitosti) uveřejňoval to, co dnes je ve společenské kronice. Poslední zprávou býval program místního
kina na dva měsíce (hrálo se v pátek od 20 hodin, v sobotu a v neděli od 17a od 20 hodin a v neděli
odpoledne filmy pro děti).
Železnický zpravodaj vychází nepřetržitě již 35. rokem a patří mezi místními zpravodaji k těm
s nejdelší historií.

Takové bývaly „čarodějnice“
Mnozí z nás ještě pamatují, že takové
hranice stály každoročně posledního dubna na
každém větším kopci. Fotografie ze Železného
ukazuje výsledek pořádné dřiny party kluků,
kterým nebylo zatěžko dřevo v Obůrce pořezat
(ručními pilami), vynosit na kopec a postavit

hranici. A pak hlídat, aby ji někdo nezapálil dřív,
než se setmí. V nepsané soutěži mezi Zebínem (i
tam stála hranice na samém vrcholu) a Železným
vyhrál ten, kdo zapálil později. Fotografii zapůjčil
Zdeněk Zelenka a je z konce padesátých let.

soukromá inzerce:
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozené děti:
březen 2016
duben 2016

Významná jubilea:
březen 2016
duben 2016

Úmrtí:

duben 2016

soukromá inzerce:

Sebastian Šulc
Tadeáš Novák

Věra Petlušová (70 let), Jarmila Dědečková (70 let),
Jaroslav Kracík - Cidlina (85 let), Miloslava Marková (93 let)
Josef Šejnoha (75 let), Jaroslav Nožička (80 let)

Josef Procházka

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14- 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ ks.
Prodej se uskuteční: 20. května a 23. června 2016

Železnice – u městského úřadu - 14.30 hod.

Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel.601576270, 606550204, 728605840

Železnický zpravodaj č. 2/2016. – Vychází 29.4.2016. Redakční kroužek: Olga Jakubcová,
Martin Jakubec, Pavel Kozák, Ladislav Hrabala – Bezplatný výtisk. – Redakční uzávěrka příštího čísla: 15.6.2016
email: zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz
Tiskárna – Vosáhlo, Tyršova 356, Jičín
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