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Železnice v době koronaviru
Březnové Šibřinky byly zřejmě na dlouhou dobu poslední společenskou
akci, která se v Železnici odehrála. Od té doby se společenský, kulturní, sportovní
život u nás, tak jako po celé republice, zastavil. Rozjely se ale úplně jiné aktivity,
hromadné šití roušek, jejich rozdávání seniorům, rozdávání dezinfekce starší
generaci. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na šití roušek pro spoluobčany
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podíleli, i těm, kteří
zajistili
distribuci
roušek i dezinfekce.
Chtěla bych také poděkovat za zodpovědný přístup našich občanů, kteří hned po zavedení
mimořádných opatření začali nosit roušky a dodržují stanovená pravidla.
Přes všechny změny, které koronavirová pandemie přinesla, pokračujeme ve schválených
investičních akcích. Převzali jsme novou cisternu pro naši výjezdovou jednotku hasičů za téměř 7 mil. Kč,
na kterou jsme obdrželi od Královéhradeckého kraje dotaci 1 mil. Kč a 2,5 mil. Kč od ministerstva vnitra.
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Hasiči jsou již zaškolení a nová cisterna je připravena k výjezdu. Plánovanou hasičskou oslavu v květnu
jsme bohužel museli zrušit.
Pokračujeme v rekonstrukci čp. 4 na náměstí, kde by do konce roku měly být čtyři nové byty.
V březnu také začala potřebná rekonstrukce radnice, v přízemí vládne stavební ruch, takže musely být
přestěhovány kanceláře do prvního patra. V dalších měsících bude muset dojít opět k přesunům
kanceláří, proto prosím občany o pochopení případného krátkodobého omezení chodu úřadu.
Rovněž bych opakovaně chtěla poprosit občany, aby v souladu s doporučením ministerstva
zdravotnictví navštěvovali městský úřad osobně opravdu jen v nejnaléhavějších záležitostech a řešili je,
pokud možno po telefonu nebo mailem. Z hlediska bezpečnosti nadále preferujeme bezhotovostní
platby.
Po malých krůčcích se snažíme vrátit do města běžný život, za přísných hygienických opatření
byla otevřena školní jídelna s výdejem ven pouze v omezených hodinách, začala se využívat ve skupinách
max. po dvou venkovní sportoviště, knihovna nabízí rozvoz vydezinfikovaných knih do domácností.
Doufám, že se v květnu podle plánu vlády i škola bude postupně moci vrátit alespoň částečně k běžnému
provozu.
Přeji všem krásné jaro, pevné zdraví a hodně síly na zvládnutí této naprosto neobvyklé situace.
Věřme, že se náš život co nejdříve vrátí do normálních kolejí.
Ing. Dana Kracíková
starostka města

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla třikrát (2.3., 16.3., 3.4.). Přijala usnesení
k následujícím bodům jednání:









Schválila vyhlášení záměru prodeje vozidla Škoda 706 RTHP CAS (hasičská cisterna) za odhadní
cenu 35 000,- Kč (vč. DPH).
Schválila rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022 Masarykovy
základní a mateřské školy Železnice. Zároveň schválila závazný ukazatel, kterým je neinvestiční
příspěvek zřizovatele ve výši 2 310 000,- Kč.
Schválila připojení se k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“ a souhlasila s vyvěšením vlajky na
budovu radnice dne 10. března 2020.
Vzala na vědomí informace o rušení nočního klidu na Ranči, přestupek byl hlášen policii.
Schválila stavební záměr na p.č. 189/1 novostavbu RD, včetně doplňkových staveb a uložení
přípojek inženýrských sítí vedených částečně na poz. parcele 189/2, která je v majetku města.
Schválila uzavření MŠ Sluníčko od 17.3.2020 z důvodu omezení šíření epidemie koronaviru.
Zároveň schválila další opatření, vyplývající z vyhlášení nouzového stavu.
Schválila pojistnou smlouvu na havarijní pojištění + dodatková pojištění vozidla CAS Tatra 815
VIN (nová cisterna pro hasiče) – celková cena ročního pojistného činí 65 570,- Kč.
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

o Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na obvyklá místa během května.
Občané budou včas informováni mobilním rozhlasem.
o Městský úřad upozorňuje na přísný zákaz skládky u ČOV v Železné ulici, a to pod pokutou
50 000,- !!! Černá skládka, která vznikla jednáním bezohledných spoluobčanů, bude v nejbližší
době odstraněna.

MASARYKOVA ZŠ a MŠ V DOBĚ KORONAVIROVÉ
Střípky z MŠ aneb Co jsme stihli
V měsíci lednu byly děti ze třídy Motýlků na
návštěvě v knihovně v Železnici. Tam pro ně paní
Trojanová připravila knížky s různou tematikou
např. o dinosaurech, princeznách, autech, … Děti
návštěva moc bavila a naučily se, jak je důležité o

knížky pečovat a jak to v takové knihovně chodí. V
budoucnu knihovnu ještě navštívíme, jelikož děti si
knížky rády prohlíží a ještě raději poslouchají čtené
pohádky.
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V únoru si děti zacvičily se „Zdravíkem a Jedlíkem“
a dozvěděly se, jak je pohyb pro jejich zdraví
důležitý. Následovala beseda s myslivcem PhDr. Č.
Jungem, při které se děti zábavnou formou
dozvěděly mnoho zajímavého o životě srnek,
jelenů, zajíců, tetřevů,….a také kdo je a co dělá
hajný, lesník, myslivec. Největší ticho nastalo při
předvádění „vábení srny“ vábničkou. Beseda byla
poučná, zajímavá i veselá. Na konci února děti

z mateřské školy navštívily ZŠ, kde spolu
s ostatními třídami shlédly „Duhovou pohádku“.
A co nás čeká?
Tady jsme psaly o dalších plánech, ale všechno
změnila koronavirová krize. Dne 17. března byla
školka uzavřena a tento mimořádný stav trvá
dosud.
Za mateřskou školu A. Slepičková a J. Filjačová

Když škola volá domů
Od 11. března probíhá z důvodu nařízení vlády vzdělávání na naší škole, stejně jako na
všech ostatních školách, tzv. na dálku. Dětem, hlavně těm starším, se zdánlivě splnil sen.
Nemusí od pondělí do pátku brzy vstávat do školy a poslouchat moudra pedagogů. Kdo by si
to nepřál?
Ale nic není takové, jak se zdá. Žáci si musí denně plnit úkoly, které jim učitelé zasílají
přes internet, účastní se online vyučování, vyplňují online cvičení, musí si, hlavně ti
druhostupňoví, sami zorganizovat práci, hlídat termíny odevzdání úkolů. U mladších žáků zase
roli učitelek museli převzít rodiče, a co si budeme povídat, do idyly má takové vyučování také
někdy daleko. Kromě toho jsou děti izolované od svých kamarádů a to je něco, co je zřejmě
trápí nejvíc.
Velice obtížná je situace pro deváťáky. Doposud není jasný termín přijímacích zkoušek
a také přicházejí o dlouho dopředu plánované akce související se zakončením jejich působení
na základní škole. Na tyto akce se všichni těší od začátku školního roku.
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I přes všechny nepříjemnosti, věřím,
že tato neobvyklá situace může mít nějaké
pozitivní důsledky. Nezačnou si třeba děti
více vážit skutečného kontaktu se svými
vrstevníky? Nezjistí, že messenger, skype,
twitter a další komunikační kanály prostě
skutečného kamaráda nenahradí? A možná
budou do školy chodit rádi... alespoň
týden :-)
Přeji všem pevné zdraví, dětem, rodičům i
učitelům výdrž a deváťákům hodně štěstí u
přijímaček!
Níže si můžete přečíst názory několika
žáků, kterých jsem se ptala, co jim ve škole
chybí, jak zvládají učení doma, a také
příspěvek Ádi Maťátkové z 9. třídy.
Po čem se mi stýská? Jak zvládám učení
doma?
Nejvíc mi chybí kamarádi a paní
Učení mi doma jde dobře, ale
zábava, když tady není paní
Havlíková. Výhoda je, že mám
mamku a taťku. (L.K.,1.tř.)

učitelka.
není to
učitelka
u sebe

Stýská se mi po třídě a paní učitelce Nydrlové. Učení doma mi jde dobře a nezabere mi moc
času.(N.V., 2. tř.)
Učení doma je fajn. Do školy se strašně těším na kamarády a učitele. Docela mi všichni chybí.
(K.K., 4. tř.)
Chybí mi kolektiv ve třídě. Učení mi jde docela dobře, až na výjimky. Výhoda je, že můžu dýl
spát. (A.N., 5. tř.)
Učení doma zvládám docela dobře. Občas je toho víc, ale stihnout to jde. Strávím na tom
dopoledne a někdy i kousek odpoledne. Učení na dálku má výhody v tom, že můžu vstát
později. Když si s něčím nevím rady, tak mi s tím pomohou rodiče, a taky si můžu dát pauzu,
kdy chci. Ze školy mi nejvíce chybí spolužáci. (M.Š., 7. tř.)
DEVĚT LET NA ŠKOLE
Devátá třída, vrchol základní školy. Nikdy bych nevěřila, jak rychle to uteklo, jako by to
bylo včera, co jsme šli do první třídy.
Musím říct, že ze základky mi bude všechno chybět a nejvíce moji úžasní spolužáci a
učitelé, kteří teda vždycky úžasní nebyli.
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Co mě moc mrzí, že nemůžeme poslední chvíle ve škole trávit všichni spolu. Ty
nejcennější chvíle, protože každý se pak rozeběhne svojí vlastní cestou. Věřím, že se budeme
nadále vídat a rozlučku, kterou máme nejspíš zrušenou, si uděláme my někde svojí, a
pořádně to oslavíme a probrečíme...
Pro moje spolužáky a učitele jedno slovo: „Děkuju. Mám vás moc ráda a jsem vděčná,
že
jsem vás potkala, protože lepší kolektiv jsem mít nemohla.“ (Adéla Maťátková, 9. tř.)
Mgr. Petra Kolocová

SEZNÁMENÍ S MUZEEM

Textový průvodce Vlastivědným muzeem - II. část
V minulém čísle Zpravodaje jsem vás seznámila s první částí našich expozic a zároveň
pozvala do muzea. Bohužel, během pár dnů došlo kvůli koronavirové pandemii ke spoustě
změn v naší společnosti. Momentálně není možné naše muzeum navštěvovat, ale od 2. června
budou pravděpodobně muzeum a galerie pro návštěvníky již otevřené. Sledujte naše webové
stránky.
Dnes vás seznámím s expozicemi Roubená chalupa, Zpracování lnu, Kupecký krámek,
Cechy, Bitva 1866 a Archeologie.

kolovrátek, „motovidlo“ a jiné předměty pro tkaní
a zpracování příze.

6. Roubená chalupa
Lidová stavba architektury z počátku 19.
století nám ukazuje prvky architektury starší
podoby zástavby města. Na vnější části můžete
shlédnout ručně dlabané archaické dřevěné okapy
s dřevěnými háky, ve štítu budovy záklopové
prkno nebo mezi okny profilovaný podstavec
s modrou zasklenou nikou, v níž je umístěna soška
panny Marie Lurdské jako patronky chalupy.

Roubená chalupa s přístavbou slouží
k edukačním programům - Jak se žilo dříve a
Zpracování lnu a vlny. Oba projekty jsou
zaměřené nejen pro školy, ale i pro širokou
veřejnost.
Jak se žilo dříve – ukázka starší
architektury, předmětů denní potřeby. Návštěvník
(žáci) se dozví např., kde si předci uchovávali
potraviny, kam chodili pro vodu nebo kde spali.
Obě muzejní stavby z počátku 19. století jsou

Interiér chalupy nám představí vybavení
domácnosti od 17. po 20. století. Je zde zachovalá
černá kuchyně s původním nádobím, malované
skříně pojizerského stylu aj. Nejrozšířenějším
řemeslem v Železnici bylo tkalcovství. Z tohoto
důvodu je v chalupě umístěn tkalcovský stav,
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typickou ukázkou městské zástavby té chudší i
bohaté vrstvy.
7. Zpracování lnu a vlny
Po rekonstrukci zadní části chalupy, vznikl
pracovní prostor pro ukázku zpracování lnu.
Názornou ukázkou doplněnou obrázky a texty
zjistíte, jak se dá vyrobit ze stvolu lnu vlákno
k dalšímu zpracování.

9. Cechy v Železnici
Prvotní informace o zdejších řemeslech a
řemeslnících pochází ze 16. století. Dokládá to
cechovní listina z roku 1597, která je uložena
v Okresním archívu v Jičíně. Návštěvník si může
prohlédnout předměty všech šesti cechů, které
kdysi působily v Železnici, dozví se o jejich
historii. Zachovány jsou i nejstarší pečetidla na
Jičínsku. Vystaveny jsou malované a tepané
pohřební štíty, praporce všech šesti cechů,
cechovní pokladnice, ferule a listiny. Další
předměty jsou uloženy v depozitáři.

V interiéru chalupy si sami můžete tato vlákna
upříst na kolovrátku a vyzkoušet utkat kousek látky
na tkalcovském stavu. Nakonec vás čeká hádanka.
Přiřadit různé druhy přízí k obrázkům.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a
svět práce.
V této expozici je zastoupena hlavně
podsbírka etnografická. (viz. předešlé číslo
Zpravodaje)

V této expozici
historická.

je

zastoupena

podsbírka

10. Bitva 1866

8. Kupecký krámek

Expozice poskytuje návštěvníkům základní
informace o průběhu prusko-rakouské války a
bitvy u Jičína (Železnice) 29. června 1866.
Vystaveny jsou trojrozměrné předměty obou
válčících stran. Jedná se o čáky, přilby, zbraně a
další nálezy z bojiště. Součástí výstavy je prapor
Spolku vojenských vysloužilců z roku 1875, mapa
bojiště a fotografie pomníků, pamětní kniha,
pokladna spolku nebo květinový věnec z roku
1866.

Vybavení kupeckého krámku regály, pult a
podlaha pocházejí z počátku 19. století. Vystaveny
jsou zde předměty denní potřeby našich předků a
můžete si také poslechnout melodie z orchestrionu
vyrobeného počátkem 20. století. V krámku je
možné zakoupit různé suvenýry jako památku na
město Železnici, pohlednice, mapy, publikace o
bitvě 1866, skleněné figurky, acháty nebo textilní
drobné předměty vyrobené v chráněné dílně
DANETA v Hradci Králové.
V kupeckém krámku je zastoupena hlavně
etnografická podsbírka.
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stavu, tkaní na karetkách, nebo jak se v pravěku
vyráběla mouka.
Na tuto expozici nám byla poskytnuta
dotace od Královéhradeckého kraje ve výši
72 000,- Kč.
Expozice bude sloužit jako další edukační
program pro děti, ale i pro širokou veřejnost.
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Do této expozice spadá podsbírka Archeologická.
Přírodní kotlina s městečkem Železnice je
nejsevernější částí Jičínska osídlenou téměř
v celém pravěku, raného i vrcholného středověku.
Do oblasti archeologických nálezů spadají i okolní
hrady – Bradlec, Kumburk, Pecka a Brada. Některé
nálezy pocházejí z oblasti Českého ráje.

V expozici Bitva 1866 je zastoupena podsbírka
historická, výtvarné umění a numizmatická.
Historická podsbírka zachycuje období od
bývalého Rakousko – Uherska po 90. léta 21.
století. Většinou se jedná o sbírkové předměty
z regionu Železnicka, ale i několik předmětů i
z jiných částí Československa.

Podsbírka
obsahuje
okolo
1300
archeologických nálezů. Kovové předměty byly
v loňském roce konzervovány od restaurátorů
z muzea v Hradci Králové.

Obsahuje např. čáky rakouských důstojníků,
pruské přilby, prapor Spolku vojenských
vysloužilců z roku 1875, různé předměty téhož
spolku, četné nálezy z bojiště či věnec z roku 1866,
truhla z napoleonských válek, truhly ze světových
válek, okované cepy a halapartna z let 1640 až
1787. Další předměty 1. a 2. světové války.
Historické předměty divadelních spolků Podhořan
a Vojan (loutky, kulisy, kostýmy aj.), cechů,
historie spolků – Sokola, hasičů a vojenských
vysloužilců. Tato podsbírka se stále doplňuje a
nyní čítá okolo 1000 předmětů.

Poslední podsbírka, která se momentálně
nevystavuje, jsou Písemnosti a tisky.

Numizmatická podsbírka zahrnuje území
Rakouska – Uherska, Československa, Německa,
Maďarska, Ruska, Srbska, Jugoslávie, Francie,
Itálie, město Železnice. Nejstarší sbírkové
předměty pocházejí z 18. stol., převážná většina
pak z 19. - 20. stol., jedná se o kovové mince,
papírové bankovky, medaile a odznaky. Podsbírka
má okolo 2000 předmětů a stále se doplňuje.

Sbírkové předměty tvoří převážně domovní
listy, diplomy, vysvědčení, výuční listy, osobní
dokumenty místních významných osobností,
korespondence vztahující se k místním malířům,
např. T. F. Šimona, F. Kavána, F. Zikmunda, A.
Chmelíka, A. Mackové aj. Velkou částí této
podsbírky jsou různé soubory knih, některé
pocházejí až ze 16. století. Dochovány jsou knihy z
prvních knihoven v Železnici, jsou hlavně
vzdělávacího
a
náboženského
charakteru.
Podsbírka obsahuje okolo 1500 kusů.

11. Od pravěku po vrcholný středověk na
Železnicku
Nová archeologická expozice seznámí
návštěvníky s osídlením Železnicka od pravěku po
vrcholný středověk. Na této expozici momentálně
pracuji s pomocí odborníků a dokončení plánuji na
konec tohoto roku. Bude koncipována tak, aby
oslovila i dětské návštěvníky. Nové uzavřené
skleněné vitríny představí okolo 400 kusů
originálních archeologických nálezů, nalezených
v katastru Železnice a jejího blízkého okolí.
Návštěvník si prohlédne repliku tkalcovského

Děkuji všem, kteří dočetli článek až do
konce. Články jsou dlouhé, ale je vidět, že muzeum
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není prázdné a je o co pečovat a hlavně čím se
chlubit. Muzeum skrývá spousty předmětů, které
nemají ani ta velmi známá muzea v ČR.

expozice – Bitva 1866 a Cechy v Železnici. Těšíme
se, až bude vše zase v normálu, budeme mít
opravenou budovu a prostory expozic. Samozřejmě
musí být i v normálu nynější situace s pandemií,
aby nás opět mohli navštěvovat turisté a mohli
jsme pro ně opět uspořádat společenské akce nebo
besedy, koncerty aj., Všem přeji hodně optimismu,
jako mám já i má kolegyně Aranka Novotná.

Bohužel, v poslední době je muzejní
budova poškozena sesuvem půdy a špatného
odvodnění dešťové vody, proto ji v brzké době
čeká oprava. Z tohoto důvodu jsou uzavřeny dvě

Simona Hrabalová

ZPRÁVA OBRAZEM
Pokračují práce na dvou velkých rekonstrukcích budov v majetku města. Je to bytový dům čp. 4
na náměstí a radnice. Na fotografiích je vidět, že práce v přízemí jsou prováděny opravdu od podlahy.
Zároveň probíhá i archeologický průzkum, který by nám měl doložit stav radnice před mnoha lety.
Obě stavby musí být, podle smlouvy o přidělení dotace, dokončeny ještě letos.
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DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

41 DOBROVOLNÍKŮ OBLASTNÍ CHARITY JIČÍN POMÁHALO V ROCE 2019 NEJEN V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH
V Oblastní charitě Jičín funguje samostatně od roku 2014 Dobrovolnické centrum, které
realizuje šest akreditovaných programů pro zájemce o dobrovolnictví. V roce 2019 věnovalo 41
dobrovolníků svůj volný čas rodinám s dětmi, dětem a mládeži, seniorům, nemocným a zdravotně
postiženým lidem. Dále se dobrovolníci zapojili i do jednorázových akcí, známé Tříkrálové sbírky a
Sbírky potravin. Dobrovolníci navštěvovali mnoho organizací, např. domov pro seniory, Oblastní
nemocnici Jičín, Nízkoprahové kluby, ale i konkrétní rodiny a osoby spolupracující s OCHJ. Dobrovolníci
nebyli omezeni ve své fantazii, odborných znalostech, dovednostech, kreativitě a vlastních nápadech a
naopak mohli přispět svými zkušenostmi a poznatky v míře nejširší. Například jeden z dobrovolníků radil
s informačními technologiemi a staral se o naši databázi dobrovolníků.
Podmínkou stát se dobrovolníkem je dovršení 15 let. Pouze u dvou programů je minimální
věková hranice omezena na 18 a 50 let. Možnosti jsou otevřené každému, kdo přichází se zájmem,
chutí a energií. Dobrovolnické centrum tak dává příležitost jak starším, tak mladším, setkávat se s lidmi,
kteří by se jinak nepotkali. Je to příležitost, jak se vzájemně obohatit, jak podpořit mezigenerační vztahy
a najít smysluplné trávení volného času.
Pro získání více informací kontaktujte Dobrovolnické centrum (tel. 733 741 692,
dobrovolnici@charitajicin.cz) nebo sledujte internetové stránky Oblastní charity Jičín www.charitajicin.cz
.
Bc. Šárka Barešová

SPORT
STZ-města Železnice informuje.
Sokolovna se z důvodu výskytu koronaviru uložila do předčasného klidu již v měsíci březnu, kdy
byla uvedena mimo provoz. Všechny sporty musely ukončit svoji činnost. Až tato vynucená přestávka
skončí, vrátí se do tělocvičny stolní tenis, iBoccia a ženy se svým cvičením. Pevně věřím, že podzimní
provoz již bude normální, alespoň si to všichni přejeme. Nutno ovšem počítat se vším. Z hlediska úprav
jsou plánovány pouze malé úpravy, z nichž největší bude úprava prostoru za hlavními dveřmi, kde bude
v provozu šatna pro rodiče s dětmi a iBocciu. Co běžný návštěvník neuvidí – zakoupen byl potravinářský
kompresor, který vyhovuje všem požadovaným normám pro čepování nápojů piva a limonád. Zase jsme
o krok vpředu. Starý dosloužil a byl zapojen se zařízením, které jsme získali od pana Václava Pivoňky,
který získal hotel zátiší v restituci a toto zařízení bylo v provozu ještě za Jednoty Nová Paka.
Budou vypsány jako každoročně soutěže v tenise, volejbalu a nohejbalu. Budeme však
pokračovat v současném trendu, kdy je omezen počet hráčů na hřišti na dva na jedné straně kurtu. Tedy
tenis dvouhry a čtyřhry o Pohár starostky města. Dále „debly“ jak ve volejbalu, tak i v nohejbalu.
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V současné době to funguje, tak co to nezkusit v rámci soutěží. U volejbalu a nohejbalu se bude jednat
vždy o čtyřčlenná družstva dva hráči a dva náhradníci. Upřesnění buď v příštím Zpravodaji, nebo sledujte
webové stránky města.
L. Hrabala – STZ města Železnice

TJ Sokol Železnice z.s. informuje

TJ Sokol Železnice z.s. byla rovněž citelně omezena ve své činnosti v důsledku pandemie
koronaviru.
Oddíl fotbalu: Soutěže fotbalistů byly ukončeny výsledky podzimních kol. Výsledky Muži A krajská soutěž
A3A 3. místo, muži B okresní SABE III. třída 3. místo, starší žáci okresní E1B Železnice/Valdice 1. místo,
mladší žáci okresní F1A 8. místo soutěž hráli i starší a mladší přípravka zde se tabulka nevyhodnocuje a
ještě II. krajská liga dorostu Źeleznice/Robousy 5. místo.
Fotbalisté věnovali přestávku v soutěžích rekonstrukci svých „kabin“, které vybudovala jedna
z generací v rámci tehdejší Akce „Z“ v minulém století a tehdy patřily ke špičce. Jenže léta ubíhala a
zařízení zestárlo a stalo se zátěží. Snahy o získání dotací na rekonstrukce nebyly úspěšné a tak vedení
oddílu přistoupilo k razantnímu a nevídanému řešení. Provést rekonstrukci svépomocí a ve vlastní režii.
Během přestávky se rekonstrukce podařila a tak opět můžeme být pyšní na své zařízení. Zvenčí ale vůbec
nic nepoznáte. Finančně vypomohlo i město Železnice za což mu patří náš upřímný dík. Podrobnější
zprávu i s fotografiemi můžete očekávat v příštím Zpravodaji.
Oddíl iBoccie: Pohár starostky města Železnice v IBoccie zatím bylo odehráno I. kolo s těmito
výsledky- 1. Trutnovští Draci, 2. Železnice, 3. DPK, 4. Achát, 5. Pačačky, 6. Podhorani, 7. Sokolky a 8.
Apropo.. Na II. kolo zatím čekáme. Ligové soutěže v Nové Pace jistě doznají také odklad.
Oddíl stolního tenisu: I stolní tenisté ukončili rozehranou soutěž a naše umístění je následující: A
i B družstvo shodně 6. místo, C družstvo svoji soutěž vyhrálo bez ztráty kytičky s plným počtem bodů.
Žáci skončili na 8. místě a v nadstavbě obsadili celkově 7. místo, vše v rámci okresních soutěží.
Budeme doufat, že s podzimem se zase vrátíme do normálních časů, tak si to jistě všichni
přejeme.
L. Hrabala – předseda TJ Sokol Železnice z.s.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Významná jubilea:
Březen 2020

Antonín Saal 80 let, Emílie Janoušková – Cidlina Březka 90 let,
Vlasta Krausová 92 let, Miloslava Marková 97 let

Duben 2020

Dana Altmanová – Cidlina Březka 75 let

Úmrtí:
Březen 2020 Helena Krausová – Cidlina Pekloves, Věra Lažanová, Josef Kracík,
Jaroslava Kozáková
Duben 2020 Marie Junková
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ZNOVUOTEVŘENÍ TĚCHTO SLUŽEB JE PLÁNOVÁNO
OD 11.5.2020.
JIŽ DNES SE MŮŽETE OBJEDNAT:

Kadeřnictví I. Kotalíková 774 040 866
Pedikúra, Z. Jakubcová 775 947 744

Víte, jaké slovo je v poslední době nejpoužívanější? Ano, „rouška“.
Slovo, do začátku koronavirové krize téměř nepoužívané, skloňujeme dnes a
denně. A na roušku si zvykáme jako na nepostradatelnou součást našeho
šatníku. A přiznejme si, že některým z nás to i sluší.
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