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Komunikace přes náměstí je konečně nová
Ještě
nedávno
museli řidiči projíždět
přes
naše
náměstí
opatrně a kličkovat mezi
dírami. Původní malé
dlažební kostičky již
současnému
provozu
nevyhovovaly. Z dlažby
vypadávaly a někdy
dokonce i odlétávaly
z pod kol projíždějících
aut mimo komunikaci.
Jízda
byla
nejen
nepohodlná,
ale
i
nebezpečná. Tomu je
teď konec. Město za
opravu
zaplatilo
ze
svého
rozpočtu

900 000,- Kč. Radost mám zejména z toho, že
se podařilo přesvědčit památkáře, aby povolili
vydláždění klasickými žulovými kostkami
10x10 cm. Čedičová přídlažba po obou
stranách komunikace zůstala. Myslím, že to
teď vypadá lépe a hlavně věřím, že silnice
rozhodně déle vydrží.
Ing. Dana Kracíková, starostka
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla třikrát (16.9., 30.9. a 16.10.). Přijala
usnesení k následujícím bodům jednání:
 Vyhověla žádosti o souhlas s vypouštěním přečištěných odpadních vod z malé domovní čistírny
do povrchových vod (pro čp. 78).
 Vyhověla žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byt G v čp. 85.
 Schválila znění příkazní smlouvy s firmou R-PRO s.r.o. na technický dozor stavebníka při
realizaci investiční akce „Obnova bytového domu čp. 4 k sociálnímu bydlení“.
 Schválila cenovou nabídku na rozšíření komunikace parc.č. 1301/2 (Za Humny) a doplnění
chodníku u autobusové zastávky.
 Neschválila poskytnutí finančního příspěvku OVV Unie sportu Jičínska na uspořádání
slavnostního vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, trenérů a cvičitelů a zároveň sportovních
kolektivů okresu Jičín.
 Vyhověla žádosti ředitelky MZŠ a MŠ na povolení čerpání finančních prostředků z rezervního
fondu školy. Částka bude použita na úhradu prací souvisejících s výstavbou a zařízením nové
školní cvičné kuchyňky pro žáky (v budově ZŠ) a v budově MŠ k vybavení nové keramické dílny
a k nákupu stolečků a židliček.
 Schválila uzavření nových pachtovních smluv na pozemky v zahrádkářské kolonii pod kostelem a
zvýšení pachtovného z 1,- Kč/m2 na 2,- Kč/m2.
 Schválila znění Smlouvy o dílo, jejíž předmětem je vypracování a předání PD pro provedení
stavby DPS na budovu Zdravotního střediska za 95 000,- Kč a PD pro provedení stavby DPS na
přeložku vodního náhonu za 30 000,- Kč - celkem 125 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku
města smlouvu podepsat.
 Schválila finanční dar ve výši 2 000,- Kč pro Nadační fond Oblastní nemocnice Jičín. Dále
schvaluje znění darovací smlouvy s Nadačním fondem Oblastní nemocnice Jičín a pověřuje
starostku města smlouvu uzavřít.
Zastupitelstvo města se sešlo dne 25. září 2019 na svém pátém letošním zasedání a přijalo
následující usnesení:
a) Vzalo na vědomí:
 Kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 4/2019 ze dne 21.8. 2019.
 Zprávy z jednání rady města za období od 22.8. do 25.9. 2019.
b) Schválilo:
 Rozpočtové opatření č. 4/2019.
 Darovací smlouvu mezi městem Železnice – dárce a Mikroregionem Tábor – obdarovaný,
na straně druhé a to na částku 61 787,-Kč. Darovací smlouvou je řešeno pořízení zametače
k malotraktoru s využitím dotace.
 Územní hájení pro případnou výstavbu vodní nádrže Bílý Mlýn.

2





Pořízení cisternové automobilové stříkačky z investiční dotace pro jednotky SDH obcí a
zavazuje se akci dofinancovat z vlastních zdrojů. Dodavatelem CAS bude firma KOBIT
s.r.o.
Prodej pozemku p.č. 347/1 (ostatní plocha) v k.ú. Zámezí za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem
za 8 500,-Kč a podpis kupní smlouvy.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Městský úřad vyzývá všechny občany, kteří dosud neuhradili poplatek za
likvidaci komunálního odpadu, aby tuto povinnost splnili co nejdříve.

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v Železnici v pátek 1.
listopadu a v okolních částech obce o týden později tj. 8. listopadu 2019.
Upozornění:
Do velkoobjemových kontejnerů nepatří elektroodpad, pneumatiky, biodpad
a jiný odpad, na který jsou zřízeny barevné kontejnery!

CO SE DĚJE VE ŠKOLE
Od chvíle, kdy v letošním školním roce
poprvé zazvonilo, uběhly dva měsíce a můžeme
konstatovat, že jsme toho ve škole stihli opravdu
hodně. Rozběhla se výuka, zájmové kroužky,
jejichž nabídka je tradičně pestrá, a děti se
zúčastnily mnoha
zajímavých
akcí.
Jen
namátkou ...
Začátek září zpříjemnily žákům výlety v
rámci projektu Český ráj, díky kterým poznávají
naše krásné okolí. V prvním školním týdnu proběhl
i branný den, během kterého si žáci vyzkoušeli
nejen fyzickou zdatnost, ale i schopnost
spolupracovat a logicky myslet. Obou těchto akcí

se již účastnili i naši noví prvňáčci, kteří vše
zvládli jako zkušení školáci.
Dále si děti z mladších ročníků užily
návštěvu loutkového divadla Narcis s paní Emílií
Kopeckou ze slavného loutkohereckého rodu
Matěje Kopeckého, která jim dokonce dovolila
loutky vodit.
Žáci 5. a 6. ročníku se vypravili na Homoli,
kde se zúčastnili adaptačního kurzu a náležitě si
užili zábavné stmelující aktivity v přírodě. Velice
vydařeným se rovněž ukázal být vzdělávací pořad
Mám chytré tělo, který žákům názorně předvedl,
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jak skvěle naše tělo funguje a poskytl rady, jak se
vypořádat s obavami, strachem a stresem.
Velice neobvyklou návštěvou v naší škole
byli psovodi Policie ČR, kteří žákům vysvětlili, jak
probíhá výcvik policejních psů a co vše jejich psi
dokážou vypátrat. Na vlastní oči děti viděly, jak
pejsci vyčuchají zápalnou látku či drogu, a všichni
přítomní psi si tak získali u dětí zasloužený obdiv.

povinné školní docházky dělat. V jejich
rozhodování jim jistě pomohla i návštěva Úřadu
práce, kde se seznámili s možnostmi, které se jim
nabízejí. Přejme jim, aby se rozhodli správně a
podařilo se jim dostat na jimi zvolenou školu.
Nezahálí ani družina, která kromě jiných
aktivit, např. návštěvy místní knihovny, nebo
cvičení jógy, uspořádala na začátku října
Dýňobraní. Výsledek této akce stojí za to a můžete
ho vidět na hlavním schodišti naší školy.
Jak je patrné, učení v naší škole je zajímavé
a obohacující pro každého, kdo má touhu se
vzdělávat a rozvíjet své zájmy a nadání. Zajímáte-li
se o dění v naší škole, sledujte naše internetové
stránky www.zszeleznice.cz, a pokud si chcete
zpříjemnit nadcházející předvánoční čas, přijďte se
3. prosince podívat, jak jsou naši žáci šikovní, na
tradiční akci Advent ve škole. V 16 hodin začíná
vystoupení v sokolovně, kterého se zúčastní i děti z
Mateřské školy Sluníčko, a prodejní jarmark s
občerstvením bude následovat v prostorách školy.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kromě akcí pořádaných na naší škole, se
naši žáci také účastní různých soutěží a závodů.
Naposledy to byl přespolní běh a také
přírodovědně zaměřené soutěže Kopidlenský jelen
a Kopidlenský kvítek. V Kopidlně nás
reprezentovali žáci a žákyně 9. třídy a nevedli si
vůbec špatně. Adam Hartman se dokonce umístil
na skvělém 3. místě Kopidlenského jelena a Míša
Rejlková na 7. místě Kvítku. V soutěži družstev
jsme se umístili 5. v obou soutěžích. Účastníkům
všech soutěží gratulujeme a děkujeme za dobrou
reprezentaci školy.
A ačkoliv je teprve začátek školního roku,
žáci 9. třídy už přemýšlejí, co budou po skončení

Mgr. Petra Kolocová
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Jičín město pohádky patří našim dětem
Ve čtvrtek 12. září jely starší
děti ze třídy Motýlků MŠ Sluníčko
Železnice na pohádkový festival do
Jičína.
Na náměstí děti shlédly
hudební vystoupení, zazpívaly si a
zatancovaly do rytmu písní Michala
Davida. Nálada a atmosféra byla
veselá a uvolněná.
Navštívily
staročeské
městečko, kde děti přivítal Šašek a
ukázal jim staročeská řemesla. Děti
se dozvěděly, jak se dříve vyrábělo
máslo, zaujala je tesařská práce a
také si zastřílely prakem.
V parku na děti čekaly
pracovní a sportovní dílny, kde plnily různé úkoly.
Moc hezká byla přírodovědná dílna, kde si děti procvičily vědomosti z naší přírody ( listnaté,
jehličnaté stromy a jejich plody, stopy zvířat a prohlédly si zblízka sokola ).
Zážitků bylo mnoho, počasí nám přálo a tak si děti letos užily festival opravdu pohádkově.
Za MŠ Sluníčko, K.Tomíčková

A JE TU PODZIM
Školáci mají téměř dva měsíce školní docházky
za sebou a malíř podzim vybarvuje stromy pestrými
teplými barvami. V knihovně se každých 14 dnů
scházejí maminky na Knihovnickém klubku, aby si děti
pohrály, zacvičily a maminy aby probraly typické
maminkovské starosti. A věřte mi, že je to důležité,
protože sdílené starosti jsou hned poloviční a sdílené
radosti dvojnásobné. Stejně nevím, kdo vymyslel název
mateřská dovolená, protože většina maminek se shoduje
na tom, že to vůbec žádná dovolená není, ale naopak
pěkný kolotoč nikdy nekončící práce. A tak jsou v tom
klubkovém povídání spokojené, že v tom nejsou samy.
Ve čtvrtek 3.10. se v knihovně v Týdnu
knihoven konala zajímavá cestopisná přednáška Petra
Nazarova o Novém Zélandu. Tam se asi většina z nás

nedostane, a tak bylo zajímavé podívat se do oněch
vzdálených končin alespoň prostřednictvím promítání a
mluveného slova.
Do jiných vzdálených i bližších končin ale
můžete nahlédnout i díky knižnímu fondu, který se
neustále rozšiřuje. Po hezkých slunečných a teplých
dnech přijdou i ty sychravější, ve kterých je příjemné
trávit čas se zajímavou knihou, ať už je to právě
cestopis, detektivka nebo román.
Přípravy na advent, který by se měl uskutečnit
v pátek 29.11.2019, jsou již v plném proudu. Opět si
budete moci zakoupit adventní věnce, svícny a drobné
dárky, které pro Vás vyrábíme. Doufáme, že se nám
podaří sehnat i jablíčka na štrúdl, bez kterého by to
nebylo ono. Letos byl na úrodu jablek špatný rok,
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hodně jich opadalo, a tak- pokud někomu jablíčka
zbydou nebo dokonce neví co s nimi, rozhodně
neodmítneme.
Chci touto cestou velmi poděkovat hasičům,
kteří nám pomohli s odvozem všech pytlů s oblečením,
určeným na bazar. Bez jejich pomoci by to opravdu
nešlo. I ostatní pomáhající zaslouží pochvalu, není
jednoduché všechno roztřídit během jednoho dne tak,
abyste se v tom vyznali a mohli v pohodě nakupovat. A
po skončení bazaru všech téměř deset tisíc kusů znovu
roztřídit – něco na charitu a něco vrátit původním
majitelům. Smekám před všemi pomyslný klobouk a
opravdu DĚKUJI !!!

Podzimem jsme začali a podzimem skončím.
Nejen podzim je malíř, ale i vy, děti, umíte pastelkami,
fixy nebo barvami vykouzlit krásné obrázky. Vyhlašuji
výtvarnou soutěž právě na téma PODZIM. Můžete
kreslit přírodu, draky v povětří, práce na zahradě nebo i
svou nejoblíbenější podzimní čepici, prostě úplně
všechno, co vás napadne, když se řekne podzim.
Výkresy můžete nosit do knihovny od 1.11. do 2.12.
2019. Soutěží se v kategoriích 1. – 3. třída, 4. – 6. třída
a 7. – 9. třída. O datu vyhodnocení soutěže budou včas
informovat plakáty a drobná odměna nemine žádného
malíře.

Mějte se všichni krásně podzimně.
Eva Trojanová, knihovnice

POCHOD SE SKŘÍTKEM ŽELEZŇÁČKEM
Vycházková trasa s délkou
cca 9 km byla pohodovým
zpestřením sobotního odpoledne.
Pochod se skřítkem Železňáčkem
vedl po městě, silnici, polem a
lesem. Před muzeem, kde byl náš
start, se nás sešlo malých i
velkých skoro 20. Cestu jsme si
zpestřili
hrami
a
doplnili
zajímavostmi z okolí Železnice.
Naše první zastávka byla

v Cidlině. Je to super, když víte, že jen jedna
malinkatá prosba vedla k super akci, kterou pro
nás sousedé z Cidliny připravili. Sportovního
zápolení se samozřejmě zúčastnili i dospělí.
Pro rodiny s nejmenšími dětmi, které se
s námi vydaly na putování, bylo možná
překvapením, jak je to okolí Železnice
rozmanité. Obsahuje několik stoupání a
klesání, které brzy unaví. A tak jsme část
výpravy zanechali právě v Cidlině.
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Čas nám rychle ubíhal, proto jsme cestu
museli zkrátit kolem rybníku Hluboký. Do
Železnice se nás vrátilo už jen pár, ale než se
setmělo, stačili jsme si opéct buřty na hřišti.
Víme všichni, že akce se podaří, když je
především hezké počasí, což se splnilo. A je
přece paráda sejít se na milé, možná trochu
roztržité akci a pobavit se.
Děkujeme Cidlino a děkujeme všem, kteří
byli s námi. Za rok opět na viděnou 😊
Kulturní komise města Železnice

KULTURNÍ KALENDÁŘ – ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC
Říjen


4. 10. - 28. 11. -muzeum - Výstava - obrazy TINGA TINGA - NASAJEM s MASAJEM Muzeum
v Železnici Vás srdečně zve na prodejní výstavu afrického umění – originální obrazy a dřevěné sošky.
Zakoupením výtvarných děl (třeba jako vánoční dárek) podpoříte umělce v Tanzánii.



22. 10. od 17:00 hodin - Beseda - Ph.Dr. Eva Ulrychová - Archeologie z letadla Tato beseda
se uskuteční k Mezinárodnímu dni archeologie.



28. 10. od 11:00 hodin - Železnický kros - běh podzimní přírodou pro dospělé s environmentální
osvětou. Sraz v 11:00 v parku u pomníku republiky (ul. Raisova). Prezentace od 10:00 do 10:45
hodin, Náměstí Svobody, budova radnice.

Listopad


01. 11. od

19:00 hodin, sokolovna - divadelní představení "Doma
Goldflam PODBRDSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO - režie Martin Zajíček ml.

u Hitlerů"



08. 11. od 18:00 hodin, muzeum - beseda s astronomem RNDr. Zdislavem Šímou, CSc. -"Orloje" Stopy, fakta, tajemství…Pražský orloj a jiné RNDr. Zdislav Šíma, CSc. z Astronomického

-Arnošt
vstupné 90,-Kč

ústavu Akademie věd ČR, který jako astronom pečuje o pražský orloj 40 let. Seřizuje astroláb tak, aby
odpovídal přesnému postavení hvězd. Také vyučuje na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci
astronomii.


15. 11. od 19:00 hodin, muzeum - koncert vážné hudby - klavír Petr Vašíček
Berlína a viola Reinhold Rieger z Vídně



22. 11. od 17:00 hodin, kostel sv. Jiljí - Koncert na poděkování- u příležitosti dokončení oprav
kostela sv. Jiljí

a zároveň jako poděkování všem, kteří k tomu jakýmkoliv způsobem přispěli.
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29. 11. od

18:00 hodin – sraz u stromečku na náměstí, odtamtud průvodem na muzejní nádvoří.

Zahájení adventu – zpívání u stromečku na náměstí, jarmark u muzea, na nádvoří hudební
představení, na zahřátí svařené víno a něco sladkého k zakousnutí.
Vlastivědné muzeum, místní knihovna a dobrovolníci.

- pořadatel - Město Železnice,

Prosinec


3. 12.

od 16:00 hodin, sokolovna, škola - krátké kulturní představení žáků ZŠ v sokolovně a poté

prodejní jarmark s občerstvením v prostorách školy.


10. 12.

od 15:00 hodin, sokolovna –
hudba, tanec, občerstvení.

Vánoční setkání seniorů

- vystoupení žáků ZŠ Železnice,

Aktuální seznam akcí můžete najít na stránkách muzea www.muzeumzeleznice.webk.cz a na stránkách
města www.zeleznice.net
Simona Hrabalová
předsedkyně kulturní komise
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ZPRÁVY OBRAZEM
Začátkem října bylo předáno staveniště firmě DKK Stav s.r.o., která zahájila obnovu bytového
domu čp. 4 (na náměstí) k sociálnímu bydlení.

V sobotu 12. října se za krásného podzimního počasí konal výlov rybníku Valcha. Pro desítky
diváků to bylo zajímavé nahlédnutí do nelehké práce rybářů.

9

SBÍRKA ŠKOLNÍCH POTŘEB POMOHLA 15 RODINÁM

Již druhým rokem uspořádala Oblastní charita Jičín akci s názvem ,,Sbírka školních
potřeb“. Sbírka probíhala od poloviny června do konce srpna a lidé během této doby mohli nosit
nejrůznější potřeby a pomůcky pro děti do školy. Zapojila se nejen veřejnost, ale také některé
základní školy. Ve školách se poslední červnový týden vybralo celkem 54 kg pomůcek, které byly
v takovém stavu, aby se dále mohly použít. Kromě zachovalých školních tašek nebo penálů, bylo
také vybráno i několik psacích potřeb, pastelek, vodovek, temperových barev, barevných papírů,
sáčků na přezůvky a malování, svačinových boxů, pravítek atd.
Celkem 61 kg školních pomůcek Nakonec bylo přerozděleno a předáno dětem do rodin,
které spolupracují s Centrem SASanka. Tyto rodiny byly vyhodnoceny sociálními pracovnicemi
jako spolehlivé, spolupracující a komunikující v oblasti péče o dítě. Oblastní charita v Jičíně tak
přispěla ke zkvalitnění sociálního prostředí a adaptace na školní povinnosti a přilepšila
především dětem v rámci těchto rodin.
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Od září tak usedne do školních lavic více než 15 dětí z Jičína a okolí s vhodným a funkčním
vybavením a potřebnými pomůckami. Tyto děti se budou moci plnohodnotně zapojit do povinné
školní výuky.
Za to patří poděkování Základní škole v Jičíněvsi, Masarykově základní škole v Železnici,
Základní škole Poděbradova Jičín a všem dárcům z řad veřejnosti. Sbírku organizovalo centrum
Dobrovolnictví, Centrum SASanka a Nízkoprahové kluby v rámci Oblastní charity v Jičíně.
Bc. Šárka Barešová,
vedoucí Dobrovolnického centra
Oblastní charita Jičín
dobrovolnici@charitajicin.cz
tel.: 733 741 692

Vánoční krabice od bot aneb DĚTI DARUJÍ DĚTEM v Železnici podruhé!
Máte doma pěkné hračky, se kterými si již Vaše děti nehrají?
Darujte je dětem z azylových domů
v rámci celorepublikové akce „Krabice od bot“,
ať můžeme udělat radost mnoha dětem jako loni !

Jak postupovat?
1) Do prázdné krabice od bot vložte hračky, výtvarné či sportovní potřeby apod.
2) Krabici zabalte do pěkného vánočního papíru a označte ji štítkem s uvedením pohlaví a věku dítěte,
kterému je dárek určen (např. dívka 5 let).
3) Přineste Vaše dárky do kostela sv. Jiljí na 1. neděli adventní 1. 12. 2019 v době od 9.30 do 10.00 hod.
Odvoz dárků potřebným dětem zajistí Farnost Železnice.
Více informací najdete na www.farnost-zeleznice.cz, nebo www.krabiceodbot.cz.

SPORT
Sokolovna je připravena.
Budova sokolovny v letním období a o
prázdninách si „oddechla“ od tradičního náporu na
její využívání. Byla dokončena poslední větší
plánovaná úprava a to prostor nářaďovny. Prostor,
který běžný návštěvník jiných, než sportovních akcí

neuvidí a z tohoto důvodu asi byl stále odkládán.
Bylo však nutné i tuto část budovy zvelebit. Byly
opraveny omítky, malování a nová podlaha. Zde
došlo k neplánované komplikaci. Po sejmutí
původní prkenné podlahy bylo nutné vyměnit i
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podkladní
trámy,
které
byly
napadeny
dřevokaznými houbami. Došlo sice k prodloužení
prací, ale máme „klid na duši“, že je vše, jak má
být. Nová podlaha je na úrovni jeviště. Apeluji na
všechny uživatele, aby zde udržovali pořádek
takový, jaký byl při předání nářaďovny do užívání.
Podařila se i oprava mechaniky závěsů na
oknech, kde uplatnil svoji šikovnost pan Jaroslav
Daniš st. Staré hnědé kryty závěsného zařízení byly
nahrazeny novými – bílými. Plnění osnov tělesné
výchovy MZŠ si vyžádalo instalaci nových
cívkových gymnastických kruhů, tyto již prošly

revizí a tak mohou plně sloužit. Letos ještě bude
instalována nová hrazda na jevišti a tak sokolovna
dozná pro gymnastická cvičení podstatné zlepšení.
Do rozvrhu cvičení se ještě „vešli“ žáci
oddílu fotbalu a cvičení rodičů se staršími dětmi,
které navštěvují místní MŠ.
Sokolovna je připravena na další „pernou“
zimní sezónu. Apeluji na všechny její uživatele, aby
se při veškerých činnostech chovali ke všemu
ohleduplně, aby zařízení vydrželo co nejdéle bez
větší údržby.
L. Hrabala-STZ města Železnice.

Oddíl integrované bocci
Po téměř půlroční přestávce se dne 5.10. opět rozběhla soutěž o Pohár starostky města
Železnice. V letošním roce byla tato soutěž vypsána poprvé. Má čtyři kola, z čehož první dvě kola jsou
směřovány do jarních měsíců a zbývající do měsíců podzimních. V soutěži je registrováno 6 družstev. Tři
družstva jsou domácí s názvy Železnice, Sokolky, Achát, zbývající tři družstva jsou ze Staré Paky s názvy
Podhorani, Pačačky, Dům plný koleček. Třetí kolo začalo dle časového harmonogramu v sobotu 5.10. v
naší sokolovně. Na tomto kole z důvodu nemoci se omluvil ředitel turnaje pan Jan Pelikán. Tím přešla
celá organizační stránka do režie našeho oddílu. Úkolu se ujal předseda naší TJ pan Ladislav Hrabala. Po
dobu celého turnaje vše klapalo jako hodinky. A jak dopadla jednotlivá družstva ve třetím kole.
1. místo obsadilo domácí družstvo Železnice, 2. místo patřilo hostům ze Staré Paky družstvu
Podhorani, 3. místo obsadilo rovněž domácí družstvo Sokolky. Vítězná družstva obdržela diplomy,
medaile a věcné ceny, jak je obvyklé pro každé kolo. Odměńování věcnými cenami je možné díky naším
sponzorům což jsou MAVE a.s. Soběraz, Pivovar se sladovnou Nová Paka a.s., MÚ Železnice, OÚ Stará
Paka. Další pořadí 3. kola bylo následující 4. místo Achát, 5. místo DKP a 6. místo Pačačky. Po třech
kolech je pořadí toto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Železnice
Podhorani
Achát
Sokolky
Pačačky
DKP Dům plný koleček

Během tohoto třetí kola bylo sehráno celkem 15 utkání v systému každé družstvo s každým. Ani v tomto
kole nechyběl společný oběd v restauraci U Jindry. V samém závěru všechna družstva poseděla v
přátelské atmosféře a nechybělo občerstvení.
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Věříme, že i závěrečné 4. kolo proběhne zdařile jako předchozí kola. Závěrečné kolo se uskuteční
9. 11. v naší sokolovně od 9.00 hod. Přejeme všem družstvům co nejlepší umístění, neb v tento den se
budou rozdávat nejen diplomy, medaile, ale i poháry za první 3 místa a hlavně putovní pohár starostky
města Železnice.
Zároveń zveme i veřejnost na tento slavnostní turnaj.
Za oddíl ibocci JUDr. Petr Ježek

KDY: v sobotu 16.11.
KDE: Divadlo Lomnice nad Popelkou

Zábavné představení pro fanoušky Kouzelné školky! Přijďte si
hrát! Přijďte se bavit i smát s Vašimi dětmi!
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V sobotu 12. října 2019 jsme v obřadní síni radnice přivítali do řad železnických obyvatel osm dětí.
Na 1. fotografii jsou zleva: Daniel Grohman, Amálie Režná, Laura Mullerová a Dominik Janda.

Na 2. fotografii opět zleva: Alex Vencl, Ada Evelyn Janouchová, Laura Mullerová, Tadeáš Somol.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Alex Vencl, Ada Evelyn Janouchová

Významná jubilea:
září 2019

Marie Saalová 75 let, Josef Rohlíček 97 let, Olga Jakubcová 70 let,
Jana Lidická 75 let, Daniela Ježková 75 let, Jarmila Vaňková 92 let

říjen 2019

Eva Houžvičková 80 let

Železnický zpravodaj č. 5/2019. – Vychází 25.10.2019. Redakční kroužek: Olga Jakubcová,
Martin Jakubec, Pavel Kozák, Ladislav Hrabala – Bezplatný výtisk. – Redakční uzávěrka příštího čísla: 10.12.2019
email: zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz
Tiskárna – Vosáhlo, Tyršova 356, Jičín
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Opět srdečně zveme děti i rodiče
na

VEČERNÍ PROCHÁZKU S LAMPIONY
SE ZPÍVÁNÍM VÁNOČNÍCH KOLED
O SVÁTKU SV. LUCIE

Kdy? V pátek 13. prosince 2019 od 17 hod.
Kde? Sraz na náměstí v Železnici u vánočního stromu.
Co s sebou? Lampion nebo jiné světélko a dobrou náladu.
(Nakopírované texty koled dostanete na místě.)
Zakončení cca v 18 hod.
Přijďte s námi prozářit tmu jedné z nejdelších nocí roku i Vy!
Farnost Železnice
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