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Na jarní únavu není
v naší škole čas!
Po krátkém klidnějším období, které nastane vždy po předání pololetního
vysvědčení, se opět roztočilo kolo pravidelných jarních akcí.
Protože naši prvňáčci už velice pěkně čtou, mohli být v březnu paní
starostkou a paní knihovnicí pasováni na čtenáře. Odnesli si z knihovny pamětní
list, průkazku do knihovny a
krásný Slabikář. Také se s
ostatními žáky prvního
stupně vydali do jičínské
hvězdárny,
kde
plnili
mnoho zajímavých úkolů.
V půlce dubna dokázali
chlapci z druhého stupně
vybojovat
postup
do
okresního kola v turnaji v
minifotbale a pak už čekaly

žáky devátých tříd přijímací
zkoušky na střední školy.
A zatímco deváťáci se už
viděli
na
středních školách, malí
předškoláci se přišli zapsat do
první třídy. Splněním několika
úkolů prokázali, jak jsou připraveni na první třídu, a také
si užili atmosféru školy, která jim v září otevře své dveře.
Jsme velice potěšeni, že naše řady v novém školním roce
rozšíří 16 nových školáků ze Železnice i okolních obcí.
Snad se jim bude na naší škole líbit stejně jako třeba
žákům 1. stupně, kteří se už teď těší na čtyřdenní pobyt na Benecku v rámci Netradiční výuky.
Z dalších jarních akcí zmíním už jen besedu o holocaustu pro starší žáky, ekologicky zaměřené
Ukliďme Česko! a plavecký kurz pro žáky 3. a 4. tříd nebo Sportovní den, na kterém vás rádi uvidíme.
Termín bude upřesněn na webových stránkách školy (www.zszeleznice.cz).
-

Mgr. Petra Kolocová
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla třikrát (4.3., 20.3. a 1.4.). Přijala usnesení
k následujícím bodům jednání:
 Schválila předložená kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a doporučuje přijímání
dětí do MŠ v odůvodněných případech i během školního roku až do naplnění kapacity.
 Vyhověla žádosti ředitelky MZŠ a MŠ na vyhlášení ředitelského volny pro žáky ZŠ a to na úterý
23.4. 2019. Důvodem je školení celého pedagogického sboru.
 Vyhověla i žádosti o uzavření mateřské školy z provozních a ekonomických důvodů v době
hlavních prázdnin od 8.7. 2019 do 16.8. 2019.
 Schválila dodatek ke smlouvě o poskytnutí auditorských služeb ze dne 28.5. 2018 se společností
VoMan Audit s.r.o. Tato společnost provede audit účetnictví MZŠ a MŠ za rok 2019 s předáním
závěrečné zprávy do 30.4. 2020.
 Schválila pořízení nového dmychadla na čistírnu odpadních vod v Železnici. Důvodem je
nerentabilnost opravy stávajícího zařízení z roku 1999.
 Neschválila odkup pozemků v Cidlině, které nabízí likvidátor v souvislosti s likvidací
Zemědělského družstva Český ráj.
 Vzala na vědomí žádost o propachtování pozemků p.č. 372/1, 372/2, 373/3 a 373/4, které jsou ve
vlastnictví města Železnice. Protože pozemky jsou v současné době propachtovány, žádosti bude
možné vyhovět až po skončení současné platné pachtovní smlouvy.
 Vzala na vědomí zprávu obvodního oddělení policie ČR v Jičíně k bezpečnostní situaci za rok
2018.
 Schválila dotaci na poskytování sociálních služeb Dětskému centru Jilemnice ve výši 10 tisíc Kč a
dotaci na činnost Mateřského centra Kapička Jičín ve výši 2 tisíce. Obě zařízení využívají i děti ze
Železnice a dotace budou poskytnuty z rozpočtu města.
 Schválila cenovou nabídku firmy Stavoka Kosice a.s. na zhotovení přípojek kanalizace na Těšíně za
cenu 3 041,- Kč/m a to na pozemku města. Kontrolní šachtu a rovněž i vodovodní přípojku hradí
majitel nemovitosti.
 Schválila uvolnění bytů v čp. 4 a přestěhování současných nájemníků do čp. 85 a to po dobu
rekonstrukce výše uvedeného bytového domu.
 Schválila zařazení MZŠ a MŠ Železnice do programu „Potravinová pomoc dětem
v Královéhradeckém kraji III – obědy do škol“.
 Schválila záměr dokončení chodníku u multifunkčního hřiště o délce 31x2 m.
 Schválila vyhlášení výběrového řízení na opravu komunikace na Náměstí Svobody.
Zastupitelstvo města se sešlo na svém druhém letošním zasedání dne 10. dubna 2019 a přijalo
následující usnesení:
a) Vzalo na vědomí:
 Kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 1/2019 ze dne 27.2. 2019.
 Zprávy z jednání rady města za období od 27.2 do 9.4. 2019.
b) Schválilo:
 Podpis smlouvy o poskytnutí dotace TJ Sokol Železnice, z.s. z rozpočtu města na rok 2019, a
to ve výši 130 tisíc Kč.
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Podpis smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní Charitě Jičín z rozpočtu města na rok 2019, a
to ve výši 60 tisíc Kč.
Přijetí dotace na obnovu bytového domu čp. 4 od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
7 112 409,- Kč. Rozdíl mezi poskytnutou dotací a celkovými náklady pokryje město
z vlastních zdrojů.
Podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2019.

Soutěž Vesnice roku 2019
Zastupitelstvo města schválilo na svém posledním zasedání účast našeho města v soutěži Vesnice
roku 2019. Jsme sice městem, ale soutěž je určena pro obce, městyse i města, která mají maximálně 7 500
obyvatel. Vítěz krajského kola pak může získat dotaci 1 mil. Kč, dále jsou v krajském kole udělována
ocenění modrou stuhou za společenský život, bílou za činnost mládeže, zelenou za péči o zeleň a
oranžovou stuhou za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Při přidělení modré, bílé a oranžové stuhy
dostane obec dotaci 600 tis. Kč, za zelenou 400 tis. Kč.
Důvodem přihlášky do soutěže je nejen to, že bychom přivítali každou další finanční podporu na
naše připravené investiční akce, ale také to, že podle slov zástupců obcí, kteří se této soutěže účastní, se při
přípravě na soutěž stmelí obec mnohem víc dohromady. Soutěž probíhá tak, že do 30. dubna musíme
zpracovat komplexní charakteristiku obce, poté pravděpodobně poslední týden v květnu přijede 10 členná
komise složená ze zástupců různých ministerstev, vítězů minulého ročníků, atd., která na místě během 2
hodin hodnotí obec. Pokud byste měl někdo nějaký nápad, jak přispět k co nejlepší prezentaci našeho
města, dejte vědět mně nebo Simoně Hrabalové z muzea, která se mnou přihlášku připravuje.
Více o soutěži se můžete dočíst na http://www.vesniceroku.cz/.
Samozřejmě přivítáme květinovou výzdobu na domech a co největší pořádek (a nejen kvůli soutěži).
Předem děkuji za jakoukoliv spolupráci.
Ing. Dana Kracíková, starostka





ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Místní sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu dne 27. dubna sběr starého
železa. Při této příležitosti odvezou hasiči i staré televize, počítače, veškerý
elektromateriál, autobaterie, ledničky, mrazáky, pračky apod.
Svozová firma uskuteční sběr nebezpečného odpadu v neděli 19. května.
Nebezpečný odpad můžete předat firmě na náměstí od 13,05 do 13,25 hod.
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MUZEUM PŘED LETNÍ SEZÓNOU
Od 1. 5. 2019 Vlastivědné
připravily jsme živou ukázku
muzeum v Železnici zahajuje letní
jednoho prastarého řemesla a to
sezonu. Muzeum můžete navštívit od
tkalcovství. Každý návštěvník se zde
května do konce září každý den, mimo
dozví vše, co je s tímto řemeslem
pondělí - od 9:00 do 11:30 a od 13:00
spojeno od pěstování lnu až po
do 16:30 hodin.
samotné utkání látky. Toto si budou
Jak jsme vás již informovaly,
moci vyzkoušet na původním, nově
v loňském roce proběhla velká
zrekonstruovaném
tkalcovském
rekonstrukce muzejní chaloupky, která
stavu. Jak se dříve říkávalo: " na
byla z tohoto důvodu turisticky
cukr na kafe, na cukr na kafe..."
nepřístupná. Po této rekonstrukci jsme chaloupku
Pokud budete mít chuť si vše vyzkoušet,
kompletně vygruntovaly, exponáty očistily, nebo nevíte kam pozvat své přátele, rády vás tu v na
nakonzervovaly a umístily tak, aby návštěvníkům ší roubence uvítáme.
co nejvíce připomněly život našich předků. A
abychom jejich život přiblížily co nejvěrohodněji,
Simona Hrabalová a Aranka Novotná

FARNOST INFORMUJE

Další fáze oprav kostela sv. Jiljí je u konce, a tak se s farností můžeme od Velikonoc scházet místo
v kapli na faře opět v kostele.
Kromě pravidelných bohoslužeb nás na jaře čeká několik zajímavých akcí, např.
4. května 2019

LESNÍ MŠE SV. S PROSBOU ZA VODU

12. května 2019

FARNÍ VÝLET DO LETOHRADU A
NERATOVA

24. května 2019

NOC KOSTELŮ V ŽELEZNICI

Se skupinou „Smradlavý hračky“ vystoupí i legendární
hudebník Pavel Horňák.
Podrobnosti k těmto a dalším akcím se dočtete na našem webu www.farnost-zeleznice.cz
Mgr. Veronika Jungová
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KULTURNÍ KALENDÁŘ MĚSTA ŽELEZNICE
Duben
26. 4. – 2. 6. -

30. 4. od 15:00 hodin
30. 4. od 16:30 hodin

muzeum - Výstava - „Svět fantazie"– Jan Volak – výstava různorodých plastik z pískovce,
dřeva nebo i kovu a jejich kombinace, velká záliba umělce je sestavování motorek, které budou
vystaveny. Výstava je doplněna obrazy Ondřeje Flégla - Elementy - oba z Lázní Bělohrad.
26. 4. od 17:00 hodin – vernisáž
Ranč Železnice – Pálení čarodějnic na Ranči Železnice – zábavné odpoledne pro děti –
budou připraveny soutěže, hry, nízké lanové aktivity, nafukovací skákací hrad, opékání buřtů.
Petanque – na hřišti

Květen
1. 5.
1. 5.
4. 5. od 17:00 hodin

18. 5. od 17:00 hodin

18. 5.
22. 5. od 16:00 hodin
24. 5. od 19:30 hodin
25. 5. od 11:00 hodin

Železňák - Cidliňák - běh jarní přírodou pro dospělé i děti. Děti - 9:00 hodin na hřišti. Pro
silniční běh - 13:15 hodin na náměstí.
Máchová kavárna - Café Terasy - v tento romantický den Vás zveme k posezení v naší
kavárně a za příznivého počasí i na vinohradu - dle otevírací doby
Cafe Terasy - Přednáška a promítání o Číně - Čína perspektivou devíti let. Odpoledne s
fotografiemi a vyprávěním z cest do země rozporů, cestovatelských zážitků a zkušeností
REZERVACE NUTNÁ
Cafe Terasy - vinice - Koncert - Jiroš, Danilov, Pepa Nos - 3x jiná kytara, vstupné
190/240,- Kč - předprodej Café Terasy Železnice, Vlastivědné muzeum Železnice 3. ŽELEZNICKÉ HUDEBNÍ LÉTO
Den muzeí - Den otevřených dveří - vstup zdarma - od 9:00 - 11:30 a 13:00 - 16:30 hodin –
Vlastivědné muzeum
multifunkční a fotbalové hřiště - Sportovní odpoledne ZŠ – odpoledne strávené v pohybu při
různých sportovních disciplínách.
kostel sv. Jiljí - Noc kostelů - s přednáškou a koncertem v kostele. Přednáška historika FF v Praze
o sv. Ludmile. Koncert: Smradlavý hračky, unplugged, vystoupí i Pavel Horňák.
Zámezí na louce – 120 let SDH Zámezí – okrsková soutěž dobrovolných hasičů v požárním
sportu.

Červen
1. 6. od 15:00 hodin
2. 6. od 16:00 hodin
8. 6. – 28. 7.
10. 6. - 30. 6.
13. 6. od 16:00 hodin
15. 6. od 11.00 – 23.00

22. 6. od 19:00 hodin
29. 6. od 10:00 hodin
29. 6. od 19:00 hodin

fotbalové hřiště - Den dětí – v duchu indiánském a na závěr si opečeme buřty.
Café Terasy – Vernisáž Aranky Novotné - šperky
muzeum - Výstava - obrazy Štěpánky Novotné - 8. 6. od 15:00 hodin -vernisáž
přijímání fotografií do soutěžní Foto - výstavy - 8. ročník - téma – „Kouzlo okamžiku“
více na https://muzeumzeleznice.webk.cz/pages/kulturni_program_mesta.html
ve škole – Beseda – Odměny a tresty ve výchově – beseda pro veřejnost s odbornicí
Mgr. K. Mikušovou
Folkový festival TRIANGL zahájení 3. ŽELEZNICKÉHO HUDEBNÍHO LÉTA
- vstupné 399*/490 Kč – pořadatel Café Terasy, Vlastivědné muzeum a Město Železnice
více informací najdete na webových stránkách pořadatelů.
Cafe Terasy vinice- Nový Hrábě + PIJ Band - folk rock + dixilend - vstupné 100*/130 Kč
3. ŽELEZNICKÉ HUDEBNÍ LÉTO
11. ročník Poháru Jardy Kobrleho – z důvodu rekonstrukce fotb. hřiště v Ž. se bude konat v
Podůlší
Cafe Terasy vinice - Indi Stivín - kontrabas a piano- vstupné 190*/240 Kč
3. ŽELEZNICKÉ HUDEBNÍ LÉTO

Červenec
13. 7. od 10:00 - 18:00

13. 7. od 19:00 hodin

muzeum nádvoří – 13. Muzejní den - celodenní akce ve stylu country
Od 10:00 hodin zahraje - dámská skupina Country Ladies - česká hudební skupina reprezentující
žánrové zaměření amerického i českého country. Odpoledne vystoupí country kapela NOU BAND z
Lázní Bělohrad.
Po celý den občerstvení, jarmark, akce pro děti, soutěž pro děti, v roubené chalupě ukázka řemesla
tkaní a volný vstup na výstavu obrazů Štěpánky Novotné.
Fotosoutěž - na téma "Kouzlo okamžiku"- VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
Café Terasy vinice - Kučera blues, blues - vstupné 100*/130 Kč
3. ŽELEZNICKÉ HUDEBNÍ LÉTO
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20. 7. od 19:00 hodin
27. 7. od 19:00 hodin

Café Terasy vinice - Jiří Dědeček, folk, vstupné 190*/240 Kč
3. ŽELEZNICKÉ HUDEBNÍ LÉTO
Café Terasy vinice - Krčmárikovi a T.Prchal, piano, housle a violoncello, vstupné 100*/130
Kč 3. ŽELEZNICKÉ HUDEBNÍ LÉTO

Srpen
1. 8. - 29. 9. – muzeum
2. 8. od 19.00 hodin
3. 8. od
9. 8. od 18:00 hodin
17. 8. od 18:00 hodin
24. 8. od 18:00 hodin
31. 8. od ??? hodin

Výstava - Obrazy a dřevořezby - manželé Kalouskovi ze Železnice - 1. 8. od 17:00 hodin vernisáž
muzeum nádvoří – NAOPAK - folk, vstupné 100*/130 Kč
3. ŽELEZNICKÉ HUDEBNÍ LÉTO
2. ročník Memoriálu Míti Tomince – fotbalový turnaj - bude upřesněno
Café Terasy vinice -Hubnutí řízené počítačem, Ufo jazz, vstupné 100*/130 Kč
3. ŽELEZNICKÉ HUDEBNÍ LÉTO
Café Terasy vinice - Jaroslav Hutka -folk, vstupné 190*/240 Kč
3. ŽELEZNICKÉ HUDEBNÍ LÉTO
Café Terasy vinice - Yolo Kvartet, smyčcový kvartet, vstupné 100*/130 Kč
3. ŽELEZNICKÉ HUDEBNÍ LÉTO
v kostele - Poutní koncert - pořádá farnost Železnice – podrobnosti na web. stránkách farnosti.

Aktuální informace k pořádaným akcím najdete na stránkách Města Železnice a Vlastivědného muzea:
https://www.zeleznice.net nebo https://muzeumzeleznice.webk.cz
Změna programu vyhrazena
Vstupenky na 3. ŽELEZNICKÉ HUDEBNÍ LÉTO lze zakoupit - Café Terasy Železnice, Vlastivědné muzeum Železnice nebo
https://goout.net/cs/festivaly/zeleznicke-hudebni-leto-2019/cgsae/+awqul/
Simona Hrabalová předsedkyně kulturní komise

ZPRÁVY OBRAZEM
První dvě fotografie doplňují informaci z úvodního článku o pasování žáků 1. třídy na čtenáře.
Důležitost tomuto slavnostnímu aktu dodala přítomnost starostky města.
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Že se v Železnici stále buduje, dokazují další dvě fotografie. Firma Obis Nová Paka buduje
vodovod a kanalizaci pro stavební pozemky ve Hřbitovní ulici. Na místě bývalé zahrádkářské kolonie
vyroste pět rodinných domků.

ZPRÁVY ZE SPORTU
Informace STZ města Železnice.
Správa tělovýchovných zařízení města Železnice připravuje organizované využití víceúčelového hřiště pro
zájemce o tenis, nohejbal a volejbal.
Vyhlašuje se I. ročník Otevřeného mistrovství města Železnice v tenise. Jedná se o turnaj ve
dvouhrách mužů.
Dále se vyhlašuje tenis seniorů města Železnice, který je určen pro hráče narozené r. 1956 a starší.
Pokud bude zájem, uskuteční se i tenisové nokturno bez omezení věku, pro ženy a muže společné.
Nezapomínáme ani na zájemce o nohejbal a volejbal. U těchto sportů je nutná přihláška
kompletního družstva. U nohejbalu je nutno mít k dispozici 3 hráče + náhradníka(y). U volejbalu je možno
hrát tzv. „debly“ nebo normální obsazení. V případě účasti malého počtu družstev bude možné dle dohody
sehrát turnaj vícekolově, nebo jako jednorázový. Vše bude dohodnuto na úvodních schůzkách.
Všichni, kdo mají o uvedené sporty a účast v nich zájem se mohou přihlásit na adrese
zeleznicesport@seznam.cz, nebo na MěÚ v Železnici v úřední hodiny do 15.06.2019. 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.
O konání ustavujících schůzek a losování budou přihlášení zájemci informováni elektronicky, nebo
telefonem, Schůzky proběhnou v termínech od 20.-26.06.2019.
Účastníci akcí ze Železnice mají účast zdarma. Ostatní účast bude zpoplatněna v rámci tarifů a
účastníci s ní budou seznámeni. Tenisové nokturno bude částečně zpoplatněno i pro účastníky ze
Železnice. (el. energie).
O řádný chod turnajů se budou starat pověření správci víceúčelového hřiště.
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Zájemci o pétanque a ruský kuželník mají vyhrazený čas každý sudý týden vždy v pátek od 17.00 –
19.00, zahájení 03.05.2019.
Přijďte si zasportovat v období červenec - září 2019 na víceúčelovém hřišti města Železnice za
sokolovnou.
Sokolovna po „nabitém“ zimním provozu si „oddechne“ a má možnost nabídnout odpolední
prostory pro případné cvičení dětí. V prázdninovém čase je nutné počítat minimálně s měsíční uzávěrou
pro nutnou údržbu, aby bylo možno ji připravit pro další náročnou sezónu.
L. Hrabala – STZ města Železnice

Železňák – Cidliňák
– otevřené mistrovství města Železnice v běhu silničním, 11. 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)
Datum: 1. 5. 2019
Místo konání: Železnice (okres Jičín)
Přihlášky:
10 km: předem přes on-line přihlášku (http://www.mpcr.cz/bejk/bejk-8-2018-2019/)
nebo na místě v den konání
nejvyšší hybnost v 10 km závodu pouze předem
dětské kategorie, štafety a lidový běh: na místě 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, 80 Kč dospělí přihlášení předem do
30. 4. do 12:00 (splatné při prezenci), 100 Kč dospělí 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 15:45
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 10 km 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
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Dopolední závody na fotbalovém hřišti
Kategorie, čas startu a délky tratí

1. batolata – děti narozené v roce 2018

10:00

25 m

2. dvouletí – děti narozené v roce 2017

10:05

50 m

3., 4. chlapci 2016 a 2015, děvčata 2016 a 2015

10:10

100 m

5., 6. chlapci 2014 a 2013, děvčata 2014 a 2013

10:20

150 m

vyhlášení vítězů kategorií 1. až 6.

10:30

štafeta dítě kat. 3., 4. + dospělý nebo školák

10:50

50 + 350 m

štafeta dítě kat. 5., 6. + dospělý nebo školák

10:55

80 + 350 m

7., 8. chlapci 2012 a 2011, děvčata 2012 a 2011

11:00

300 m

9., 10. chlapci 2010 a 2009, děvčata 2010 a 2009

11:05

430 m

vyhlášení vítězů kategorií 7. až 10. a štafet

11:10

11., 12. chlapci starší 2008 a 2007, děvčata starší 2008 a 2007

11:30

800 m

13., 14. dorostenci 2006 a 2005, dorostenky 2006 a 2005

11:30

1 600 m

15. junioři 2004 až 2002,

11:30

3 200 m

16. juniorky 2004 až 2002

11:30

2 400 m

lidový běh

11:50

800 m

vyhlášení vítězů kategorií 11. až 16. a lidového běhu

12:00

V případě vyššího počtu startujících v kategorii může být závod rozdělen na 2 a více rozběhů.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Významná jubilea:
Březen 2019
Duben 2019

Alena Tauchmanová – Doubravice (70), Helena Krausová – Cidlina (70),
Marie Danišová (80), Jaroslav Šneberk (80), Vlasta Krausová (91),
Miloslava Marková (96)
Jaroslava Marečková (70), Helena Stoklasová (70), Hana Tomincová
(70), Dana Skořepová – Zámezí (70), Marta Nachtmanová (80)

Úmrtí:
Martina Stehlíková

9

KOSTEL SV. JILJÍ
V ŽELEZNICI
 18:00 hodin: ŽIVOT SV. LUDMILY
Mgr. Jakub Izdný, historik FF
Karlovy Univerzity – přednáška
 19:30 hodin: Koncert skupiny
SMRADLAVÝ HRAČKY, unplugged
Vstupné dobrovolné – výtěžek bude věnován na opravu kostela!
10
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