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Neobvyklý školní rok končí
25. května se většina žáků prvního stupně mohla vrátit do školních lavic.
Sice ve zvláštním režimu, s rouškami a dvoumetrovými rozestupy, ale po
dvouměsíčním domácím vzdělávání s chutí setkat se s kamarády a očekáváním,
jaké to ve škole bude. Vedení školy a paní učitelky zvládly organizaci této
nestandardní výuky na výbornou a děti se chovaly naprosto zodpovědně a
suverénně, jako kdyby rouška a používání desinfekce byly běžnou součástí života
školáka.
Žáci 2. stupně se ocitli ve zcela jiné situaci. Vrátit do školy se mohli až 8.
června, ale rovněž za velmi přísných a organizačně složitě dosažitelných
hygienických podmínek. Vedení školy se po konzultaci s pedagogy rozhodlo

raději pokračovat ještě několik zbývajících týdnů ve výuce na dálku, která byla už tou dobou zaběhnutá, a
žáci ji zvládali velmi dobře. Do školy tak žáci přišli pouze vyklidit třídy, odevzdat učebnice a převzít si
vysvědčení.
Jediní žáci z druhého stupně, kteří si alespoň na poslední chvíli užili školních lavic, byli deváťáci
připravující se na přijímací zkoušky na SŠ. Ti navštěvovali školu dvakrát týdně a procvičovali své
znalosti z českého jazyka a matematiky. Nakonec díky uvolňujícím se hygienickým opatřením mohli
uspořádat i rozlučku s naší školou. Všem deváťákům přejeme mnoho úspěchů v další etapě jejich života!
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Pro všechny žáky, rodiče i
pedagogy bylo období vzdělávání na
dálku velmi náročné. Žáci museli
pracovat mnohem samostatněji,
rodiče se museli rychle zorientovat v
učivu a motivovat děti k učení,
učitelé a asistentky zase hledali
způsoby, jak v těchto ztížených
podmínkách vyučovat a za pochodu
nastavovali společně s vedením
pravidla pro hodnocení a obsah
vzdělávání.
Podle informací od velké
části žáků bylo největším negativem
tohoto období odloučení od kamarádů a nemožnost ověřit si ihned pochopení látky u učitele. Jako
pozitivum hodně žáků zmiňovalo možnost rozvrhnout si učivo a školní den podle svých potřeb a volná
odpoledne.
Všem žákům, rodičům a pedagogům přeji pohodové prázdniny a těším se, že se v září všichni ve
zdraví setkáme.
Mgr. Petra Kolocová

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla pětkrát (27.4., 30.4., 13.5., 25.5. a 9.6.).
Přijala usnesení k následujícím bodům jednání:
 Vzala na vědomí výsledek hospodaření za rok 2019, který předložila firma Stavoka Kosice a.s,
jako provozovatel vodovodní a kanalizační sítě. Provoz vodovodu s celkovým ziskem 20 381,- Kč
a provoz kanalizace s celkovou ztrátou 61 023,- Kč.
 Schválila vyhlášení výběrového řízení na akci „Zdravotní středisko“. Předpokládaná cena podle
projektové dokumentace 9 368 273,- Kč bez DPH.
 Schválila znění dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu na akci „Obnova
objektu radnice čp. 1“. Cena bude vypočtena dle skutečně provedených výkonů.
 Schválila zařazení Masarykovy ZŠ a MŠ Železnice do programu „Potravinová pomoc dětem
v Královéhradeckém kraji III – obědy do škol“.
 Schválila odpuštění nájemného za prostory pedikúry a kadeřnictví po dobu uzavření provozovny
z důvodu vládních nařízení při koronavirové pandemii.
 Schválila prodej vozu Škoda RTHP CAS 25, rok výroby 1984 (nepotřebná hasičská cisterna).
Nejvyšší nabídkovou cenu (47 000,- Kč) podalo SDH Tálín.
 Schválila vyhlášení záměru pachtu na část pozemku p.č. 565/1 o výměře 6 m2. Na pozemku bude
umístěno včelstvo.
 Schválila výběr zhotovitele stavby „Oprava komunikace na Těšíně“. Nejvýhodnější cenovou
nabídku předložila firma REKOM Nový Bydžov a.s. (360 026,- Kč včetně DPH).
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 Vzala na vědomí informaci o plánovaném poklesu HDP v důsledku krize a tím i o nižších
příjmech do rozpočtu města.
 Schválila finanční dotaci Mateřskému centru Kapička ve výši 2 000,- Kč.
 Schválila otevření MŠ od 18. 5., předpokládaná návštěva je 25 dětí. Otevření MŠ bude v souladu
s doporučením Ministerstva školství a za dodržování bezpečnostních opatření.
 Schválila vybudování zavlažovacího potrubí na Cidlině za předpokladu dodržení prostorové
vzdálenosti od budoucího vodovodu.
 Schválila vyhlášení výběrového řízení na stavbu „Sanace budovy muzea čp. 181.“
 Schválila žádost o uzavření MŠ (z provozních a ekonomických důvodů) během hlavních prázdnin
a to v době od 7. 7. do 14. 8. 2020.
 Schválila znění smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na
realizaci projektu „Sanace budovy muzea čp. 181 Železnice“. Výše dotace 425 000,- Kč.
 Schválila žádost Dětského centra Jilemnice o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města
ve výši 5 000,- Kč na sociální služby pro dva klienty z našeho města.
 Schválila znění smlouvy o dílo k vypracování kompletní dokumentace na akci „Odbahnění a
oprava nádrže v k.ú. Železnice na poz. parcele 256/15 (bývalé koupaliště)“.
 Schválila žádost o poskytnutí finančních prostředků Římskokatolické farnosti Železnice na
koncert pro veřejnost v kostele sv. Jiljí. Koncert se uskuteční v rámci Noci kostelů a výše
příspěvku je 3 000,- Kč.
 Schválila vyhlášení výběrového řízení na stavbu „Modernizace vytápění a obnova učeben včetně
sociálního zázemí v MŠ Železnice“.
Zastupitelstvo města se na svém druhém letošním zasedání sešlo dne 10. 6. 2020 a přijalo
následující usnesení:
a) vzalo na vědomí:
1. kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 1/202 ze dne 26. 2. 2020.
2. Zprávy ze schůzí rady města za období od 27. 2. do 10. 6. 2020.
3. Zprávu finančního výboru.
4. Závěrečný účet Mikroregionu Tábor za rok 2019.
b) schválilo:
1. Závěrečný účet města za rok 2019 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2019 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
2. Účetní závěrku za rok 2019.
3. Dotaci z rozpočtu města na opravu varhan v kostele sv. Jiljí ve výši 25 000,- Kč.
4. Rozpočtové opatření č. 1/2020.
5. Uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru od České spořitelny, a.s. číslo 1162942329/20 až
do výše 2 miliony Kč se splatností do 31.5. 2021. Peněžité závazky vzniklé na základě této
smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky.
6. Dohodu o provedení práce (podle § 84 odst. 2 písm. p/zákon o obcích). Předmětem této
dohody je prořez vrby u hřiště z důvodu možného úrazu padajícími větvemi (částka 2 500,Kč).
c) neschválilo:
1. Prodej pozemku parc. č. 396 v k.ú. Cidlina.
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ZPRÁVA Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Městský úřad připomíná úhradu poplatků za odpady a za psy. Upřednostňuje bezhotovostní platby.
Číslo účtu je 1162942329/0800 a jako variabilní symbol doplňte číslo domu a čtyřčíslí 1337 (pokud hradíte
poplatek za odpad) a číslo domu a čtyřčíslí 1341 (pokud hradíte poplatek za psa). V úředních hodinách je
možná i platba v hotovosti v kanceláři radnice (nyní v I. poschodí).

LÉTO V MUZEU
100 let od odhalení pomníku Mistra Jana Husa v Železnici
Letos uběhne 100 let od odhalení pomníku
Mistra Jana Husa na náměstí v Železnici, přesně
neděle 18. července 1920 – sobota 18. července
2020.

dva členy, do pracovního výboru. Ten se poprvé
sešel dne 27. dubna 1913 a téhož dne byl založen
„Výbor spolků pro postavení pomníku M. J. Husi
v Železnici“. Myšlenka, vybudovat v Železnici
pomník, nalezla mezi občany nadšený souhlas.
V zásadě byl přijat názor, že by se měl pomník
vybudovat pouze z vlastních prostředků. První
sbírka byla uskutečněna ihned na první ustavující
schůzi, druhá pak obchůzkou po městě. Dále byly
rozeslány prosebné žádosti všem železnickým
rodákům, kteří ochotně své příspěvky zasílali.
V lednu 1914 již výbor disponoval částkou 1 157
K. Celkový náklad pomníku byl vypočten na
částku 2 500 K.
Výbor si přál vybudovat pomník důstojný a
umělecký, proto oslovil akademického sochaře
Stanislava Suchardu, rodáka novopackého, tvůrce
pomníku Palackého v Praze. Umělec, tak zvučného
jména, se nabídl, že sám úkol převezme a dne 5.
října 1913 osobně navštívil Železnici. Určil
nejvhodnější místo na náměstí, kde je dnes pomník
umístěn. Výbor po té ze zaslaných skic vybral tu
nejvhodnější „Hus kotvící v pravdě Písma Páně“.
Odsouhlasil se i návrh předsedy Věnceslava
Černého, umístit sochu na podstavec, představující
skálu, která bude sestavena z velkých, netesaných
přírodních balvanů. Vhodné kameny byly nalezeny

K této významné události proběhne
v místním muzeu dne 8. října od 17:00 hodin
přednáška s prezentací s názvem „ Mistr Jan
Hus“, přednášet bude PhDr. Eva Ulrychová.
Nyní několik slov z historie uvedeného
pomníku. Myšlenka, vybudovat v Železnici
pomník Janu Husovi, vznikla již na počátku roku
1913. V té době byl ustanoven přípravný výbor,
v jehož čele stál akademický malíř Věnceslav
Černý, který byl duší celého tohoto projektu. Všem
místním pokrokovým spolkům a politickým
organizacím byla zaslána výzva, aby vyslali, každý
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v Rovensku a v lese Lipině. V červnu roku 1914
byly dopraveny do Železnice a složeny na náměstí
asi v místech, kde měl stát budoucí pomník.
Ve snaze získat co nejrychleji peněžitý
obnos na zbudování podstavce, bylo výborem
usneseno, aby se uspořádala velká národní slavnost
pod heslem „Zemětřesení v Železnici“ a to dne 26.
července 1914. S velkou horlivostí a zájmem byly
všechny přípravy zrealizovány, ale projektovaná
slavnost „Zemětřesení“ byla zmařena jinou, a to
opravdovou živelnou katastrofou, válkou. Toho
dne byla známým provoláním císaře Františka
Josefa I. „Mým národům“ vyhlášena válka Srbsku,
kterou začal dosud největší válečný konflikt
v dějinách.
A aby míra neštěstí byla dovršena, v květnu
roku 1916 zemřel mistr sochař Stanislav Sucharda.
V jeho pozůstalosti však zůstal zcela zhotovený
model sochy Husovy pro pomník v Železnici a
toho také bylo při pozdější práci použito.
Po skončení války se výbor sešel hned 4.
ledna 1919. Pokladní hotovost byla 4 447,- Kč.
Hned na počátku obnovení činnosti přišla radostná
zpráva od sochaře Vojty Suchardy, který
z vlastního popudu nabídl, že podle dochovaného
modelu svého zemřelého bratra Stanislava, vytesá
Husovu sochu v kameni za honorář 3 000,- Kč.
Nabídka byla přijata a umělec se dostavil do
Železnice v červnu roku 1920, aby zde z bludných
kamenů, které zatím během válečné doby zapadly
hluboko do země, vybudoval skálu jako podstavec
pro sochu, kterou měl již zhotovenou ve svém
pražském ateliéru. Položení základního kamene

bylo spojeno s uspořádáním slavnosti žáků zdejší
školy a to dne 1. června 1920. Účast byla veliká.
Význam Husův pro národ a význam jeho pomníku
pro Železnici vysvětlili přítomným řídící učitel
Josef Slavík a akademický malíř Věnceslav Černý.
Do základu byla vložena pamětní listina,
obsahující historii zbudování Husova pomníku.
Vlastní slavnost odhalení pomníku byla
uspořádána v neděli dne 18. července. V předvečer
slavnosti sehráli místní ochotníci drama „Půlnoc“
od V. F. Krejčího. Druhý den bylo na slavnosti
přítomno velké množství občanů a to nejen
z města, ale z celého dalekého okolí. Podobnou
návštěvnost snad ještě Železnice neviděla. V
průvodu byla školní mládež, legionáři s husitským
praporem, sokolské jednoty se svými prapory i
jičínská jednota se svým trubačským sborem,
hasičské sbory, různé jiné spolky a organizace,
vedené železnickou hudbou a nepřehledné řady
občanů. Slavnostní řeč přednesl nejprve spisovatel
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a senátor Dr. Jan Herben, po něm pěvecký kroužek
železnický a učitelé zazpívali husitský chorál
„Kdož jste boží bojovníci“, dále promluvil
zakladatel církve československé, jeníšovský farář
Gustav Procházka a za legionáře místní rodák
František Brož. Po zapění Smetanova „Věna“
následovalo předání pomníku Věnceslavem
Černým
městu,
zastoupenému
starostou
Bohumilem Malým a slavnostní akt byl zakončen
zahráním hymny „Kde domov můj“.
Potom na náměstí byla uspořádána lidová
veselice, organizovaná učitelem Antonínem
Skrbkem. Hrubý výnos ze slavnosti činil 13 431,50
Kč.
Večer bylo náměstí osvětleno až do 11.
hodiny noční elektrickými žárovkami, připojenými

na elektrický proud v továrně p. Antonína Zelenky
č. p. 21. Příslušnou montáž provedl Josef Stránský.
Celá slavnost byla částečně přerušena prudkou
bouří, která se snesla nad městem kolem šesté
hodiny večerní.
Vlastní socha, provedená z pískovce, je
vysoká 2,3 m a spočívá na skále vysoké 3,5 m.
Celkový náklad na pomník činil 13.500,- Kč,
zbytek 6.432,08 Kč byl doplněn na 6.500 Kč a
tvořil základní fond, z jehož úroku se hradily
výlohy vzniklé udržováním pomníku a jeho okolí.
Pomníkem tímto, který jest krásnou
ozdobou železnického náměstí, byla tak uctěna
památka jednoho z největších mužů našeho národa.
Text byl použit z Kroniky města Železnice
kronikáře Václava Kozáka

Věnceslav Černý
*27. ledna 1865 Staré Benátky - +15. dubna 1936 Mladá Boleslav – pohřben v Železnici
Letos uplynulo 155 let od jeho narození. Byl iniciátorem postavení Husova pomníku, autorem
Husova obrazu v kapli Československé církve č. p. 271. Ilustroval více než 100 knih (např. první vydání
Starých pověstí českých, Babičku atd.). Byl iniciátorem studentské loutkové scény v Železnici.
Zhotovil loutkové divadélko s bohatým dekoračním vybavením. Spolupracoval s ochotnickým i
loutkovým divadlem, pro něž napsal a upravil několik her. Loutky, texty k divadelním hrám, obrazy a
divadelní kulisy jsou součástí sbírky Vlastivědného muzea. V Železnici žil v letech 1904 – 1906 a 1912 –
1928. Jeho ateliery se zde staly jakýmsi střediskem společenského života a malým historickým
muzeem. Věnceslav Černý pobýval v domě č. p. 206 a svůj poslední ateliér měl v domě č. p. 85.
Podrobnější

informace

o

umělci

najdete

na

webových

stránkách

https://stopy-starych-

casu4.webnode.cz/v-cerny/.

Letní scéna Vinice Cafe Terasy
Vážení obyvatelé Železnice. Protože již vlastně vypukl další ročník Železnického hudebního léta,
ale situace s virem přibrzdila vše, chtěl bych Vás touto cestou pozvat na naše další akce alespoň
v průběhu léta. To že jsem v Železnici před skoro pěti léty otevřel kavárnu, asi víte, a že se snažím do
Železnice přivést kulturní představení, snad také. Již se mi několikrát stalo, že se mě lidé ptají, proč to
dělám?
Po otevření kavárny jsem poměrně rychle musel svůj naivní záměr začít podporovat nějakými
akcemi. Například promítání o cestách, vernisáže, malé koncerty. Jenže vnitřní prostor je malý.
Zároveň jsem s kamarády vysadil, lépe řečeno znovuobnovil, vinici na tom krásném svahu nad
kavárnou. Začal se učit s vinou révou pracovat. No a před třemi roky mě oslovil pan Drbohlav, muzikant
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YOLO kvartetu, který do Železnice jezdí, jestli si u nás mohou zahrát a mě napadlo udělat první venkovní
koncert v mladé vinici. A ono se to líbilo. Proto každý rok něco nového na vinici vylepšujeme a stává se
krásnou kulisou ke konání kulturních akcí. Myslím, že tomu můžeme říkat Letní scéna Vinice Cafe
Terasy. Kromě toho, že vinice již plodí a po radosti z prvního vlastního vína letos přišla i stříbrná medaile
za železnické víno Cuve Terasy.
Touto cestou bych Vás rád pozval k nám na nějaký koncert a vychutnání si skvělého Železnického
vína přímo mezi řádky. Jednu akci bych ale představil více. Jedná se o festival TRIANGL. Je to spojení
tří krásných míst hudbou. Ikonického kostela sv. Jiljí, fungujícího vlastivědného muzea a letní scény
Vinice Cafe Terasy. Je to vše pohromadě, ale v čase velmi vzdálené. Nic by ale nešlo, bez podpory
skvělého faráře p. Kordíka, obce Železnice zastoupené perfektní starostkou Danou Kracíkovou a dam
Aranky a Simony, starajících se o muzeum. Program je poskládán pestře, tak aby si na své mohl přijít
téměř každý. Začínáme 22. 8. ve 12 hodin:
12:00
13:15
14:00
15:00
16:00
17:00
18:30
19:30
20:00
21:00

YOLO kvartet
Sabina Uxová
Nový Hrábě
David Kozák
Milli Janatková
Luboš Pospíšil
Imaginarium
překvapení
White, fruit honey
Tchei-chan Band

vinice
kostel
muzeum
vinice
kostel
muzeum
vinice
kostel
muzeum
vinice

klasický smyčcový kvartet, hrající filmovou a rockovou muziku
Začínající dívka s kytarou
Originální kapela doktorů a inženýrů
Pop/rock/folk z Č. Krumlova
Éterická umělkyně, sbírající ceny v USA
Česká rocková ikona sólo s kytarou
Alternativ rock z Liberce
Hvězdné!!! (nápověda: z Jičína)
3Kluci z Hradce, hrající indie/garage rock
Skvělá pop-rocková kapela z Jičína okolo Matěje Čejchana

Festival bude doplněn o další aktivity, nebudou chybět ani stánky s občerstvením. Do prostoru festivalu
je vstup zdarma, vstupenky budou kontrolovány jen při vstupu na koncerty. Využijte
předprodejovou cenu. Můžete si je zakoupit v muzeu i v kavárně.
Děkuji a přeji příjemné zážitky
Radomír Řehák

Srdečně Vás zveme na výstavu obrazů od
malířky Dany Živorové – Šimonové
(příbuzná akademického malíře a grafika T.
F. Šimona rodáka ze Železnice). Vaše
návštěva by mohla vyrovnat schodek
návštěvnosti z období, kdy muzeum bylo
z důsledku epidemie uzavřeno. V tomto
období nás totiž navštěvovaly děti ze
základních škol a škol v přírodě.
S výstavou „Romantická česká krajina“ se
rozloučíme dernisáží dne 26. 7. od 15:00
hodin.
Děkujeme a těšíme se na Vás.
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Michail Ščigol (*26.8.1945) – 30 let od vstupu na českou výtvarnou scénu
Tři dekády tvorby a dvě jubilea oslaví malíř a architekt Michail Ščigol výstavou v železnickém muzeu.
Začátkem března 1990 přijíždí do Železnice, města kde jsou na několika domech umístěny pamětní desky
se jmény významných českých malířů, spisovatelů nebo hudebníků. Přijíždí zcela neznámý pětačtyřicetiletý muž
s vážně postiženým synem. Přivedlo ho k nám hledání pomoci pro syna. Měl s sebou jen prázdná plátna a barvy.

Dětská léčebna Železnice měla v té době vynikající reputaci a právě zde začíná příběh hodný literárního
zpracování. Náš hrdina zde nachází nejenom lékařské zázemí pro syna Daniela, ale i svůj domov, životní lásku a
témata pro svou malířskou tvorbu. Kupuje starý rozpadlý dům a s kreativitou sobě vlastní buduje ateliér, který se
později stane jedním z kulturních center města a širokého okolí, kde se setkávají umělci a milovníci umění. Tomu
předchází neuvěřitelná práce a úsilí, desítky a stovky výstav doma i v cizině, společenská angažovanost a usilovná
tvorba. Zasvěcení nechápou, odkud se bere v tom drobném člověku tolik energie. I díky několika významným
umělcům a přátelům se Michail dostává do povědomí výtvarné obce. Hlavním důvodem je však neustálá aktivita,
pracovitost, upřímná snaha a schopnost pochopit nové prostředí, jeho historii, kulturu a adaptovat se v něm.
Poměrně záhy získává občanství v nové vlasti. Už 30. května 1990 vystavuje poprvé právě v železnickém
muzeu a získává přízeň železnického a jičínského publika.
Michail studuje pečlivě dějiny naší země a jeho dílo odráží obraz historie místa, kraje i naší země. Vznikají
komorní díla, ale i celé cykly maleb, postihující závažná témata biblická. Objevují se motivy antické mytologie,
návraty k romantismu. Inspiruje se významnými osobnostmi v cyklech A.V. E. Valdštejn, se Šporkem a Braunem,
komorní cyklus je věnován milovanému Vladimíru Komárkovi. Komárkova slavná křížová cesta přivádí malíře
k zamyšlení nad tragickými událostmi osudů naší země a vzniká Kalvárie totality, monumentální cyklus maleb
připomínající likvidaci klášterů v roce 1950. Společně s železnickou básnířkou Martinou Komárkovou vydávají
půvabnou knížku MODLITEBNÍK, jenž je připomínkou a varováním před hrůzami totality a násilí.
Dílo Michaila Ščigola nelze plně obsáhnout v několika odstavcích, vydá totiž na několik monografií. Dvě
z nich jsou už na světě a postihují každá jednu dekádu z prvních 20 let tvorby v Čechách. Třetí je na cestě a obsah
této knihy bude neméně zajímavý.
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Malíř Michail Ščigol letos slaví 75. narozeniny a zároveň 30 let tvorby ve své druhé vlasti. Oslaví je výstavou
obrazů z let 1990-91 ve Vlastivědném muzeu v Železnici, kde tenkrát zahájil svůj průlom na české výtvarné
scéně. Vzdává tím i hold místu, kde mu bylo dáno prožít nejaktivnější léta svého osobního i uměleckého života.
Ted’ už není osamocený putovní malíř, je obklopen svými přáteli a příznivci jeho tvorby.
Vedle něho je jeho životní láska a věrná souputnice Olinka a syn Daniel.
Na výstavu, která se otevírá 1. 8. 2020 a potrvá do 30. 9. 2020 vás srdečně zveme.
Michail a Olga Ščigol

PROSBA Z MUZEA
Vážení čtenáři, měla bych na vás prosbu ohledně
tkalcovské předmětu zvaného drhlen. Je to
poslední předmět, který nám chybí při názorné
ukázce v expozici Zpracování lnu. Pokud tento
předmět najdete někde ve vaší stodole a věnujete
ho do muzea, budeme vám opravdu moc vděčni.
Je tu i možnost odkoupení.
Děkujeme. Hrabalová Simona

KULTURNÍ KALENDÁŘ
Červen
30. 05. - 26.07. - výstava obrazů Dany Živorové - Šimonové (příbuzná T.F.Šimona)
- "ROMANTICKÁ ČESKÁ KRAJINA"- 26. 07. od 15:00 dernisáž
27. 06. od 19 hodin, Café Terasy, vinice - JAN BURIAN písničkář
- v rámci 4. ročníku Železnického hudebního léta – samostatný venkovní koncert

Červenec
04. 07. od 19:00 – 01:00 hodin, hřiště za školou – pořádá SDH Železnice – ROCKOVÁ ZÁBAVA
- zahraje Prorock Turnov
04. 07. od 19:00 hodin, Café Terasy, vinice - INDI STIVÍN & COLLEGIUM STIVINUM - zpívající
kontrabas - Srdečně Vás zveme na venkovní koncert Indi Stivína, populárního českého kontrabasisty,
který vyprodává svým sólovým koncertem Rudolfinum v rámci Pražského jara. Vítěz a laureát mnoha
mezinárodních interpretačních soutěží. Prosazuje kontrabas jako sólový nástroj. Tentokrát ale Indi přiveze s
sebou smyčcový kvintet!!! Indi Stivín & Collegium Stivinum zahrají díla od klasicismu, přes romantismus
až k Indiho vlastní tvorbě. Program: Jan Křtitel Vaňhal, Giovanni Botessini a Indi Stivín.
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Nenechte si ujít umělecký vrchol ŽHL 2020 koncert Evropské úrovně v Železnici

– více informací najdete na webových stránkách Café Teras.
- v rámci 4. ročníku Železnického hudebního léta – samostatný venkovní koncert
11. 07. muzeum - 14. MUZEJNÍ DEN – zrušen z důvodu rekonstrukce muzea
11. 07. od 19:00 hodin, Café Terasy, vinice - TRITON BAND - jazz a blues
- v rámci 4. ročníku Železnického hudebního léta – samostatný venkovní koncert
18. 07. od 19:00 hodin, Café Terasy, vinice - MAGDA UHLÍŘOVÁ - Viola da gamba
- v rámci 4. ročníku Železnického hudebního léta – samostatný venkovní koncert
24. 07. od 19:00 hodin, Café Terasy, vinice - VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO - písničkář
- v rámci 4. ročníku Železnického hudebního léta – samostatný venkovní koncert
26. 07. od 15:00 hodin, muzeum - dernisáž - výstavy obrazů Dany Živorové - Šimonové (příbuzná
T.F.Šimona) - "ROMANTICKÁ ČESKÁ KRAJINA"

Srpen
01.08. - 27.09. - 01. 08. od 15:00 hodin, muzeum – vernisáž
- Výstava obrazů MICHAILA ŠČIGOLA – malíř a architekt,
v Československu se uskutečnila v muzeu města Železnice v létě 1990.

jeho

první

výstava

01. 08. od 19:00 hodin, Café Terasy, vinice - CHANSON TRIO COUCOU – francouzské šansony
- v rámci 4. ročníku Železnického hudebního léta – samostatný venkovní koncert
08. 08. od 18:00 hodin, Café Terasy, vinice - DANIEL KOUBEK a TOMÁŠ PRCHAL
Písničkáře a cestovatele Daniela Koubka by měl doplnit svým sólovým vstupem Holanďan
s českými kořeny Tomáš Prchal. Bude u nás hrát už potřetí, i když mu je teprve 16 let a je to již
skvělý muzikant.
- v rámci 4. ročníku Železnického hudebního léta – venkovní koncert
15. 08. od 18:00 hodin, Café Trasy, vinice – BASTA - heavy soul
- v rámci 4. ročníku Železnického hudebního léta – samostatný venkovní koncert
22.08. - od 12:00 hodin - TRIANGL FEST - celodenní festival na závěr Železnického hudebního léta
- hrát se bude ve vinici, na nádvoří muzea a v kostele sv. Jiljí
28. 08. od 18:00 hodin, kostel sv. Jiljí - POUTNÍ KONCERT
- varhanní koncert u příležitosti znovu opravení, vyčištění a naladění varhan.
Účinkující: MgA. Marie Zahrádková.
29. 08. od 16:00 hodin, za sokolovnou – „POSEZENÍ POD LIPAMI“ – zahrají RENEGADES –
Karel Nohava a Užovky z pytle ven.

Září
12. 09. – oslava - 135 LET SDH ŽELEZNICE - 1885 – 2020 – bližší informace budou uveřejněny
na plakátech
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Pokud budete mít zájem vložit do kulturního kalendáře vaši akci, pošlete ji prosím na mailovou adresu:
sim.hrabalova@seznam.cz. O vaši akci se dozví více lidí, bude vložena i na webové stránky města https://www.zeleznice.net/ a
Vlastivědného muzea v Železnici https://muzeumzeleznice.webk.cz/.
Změna programu vyhrazena.
Předseda kulturní komise Simona Hrabalová

ZPRÁVA OBRAZEM
Noc kostelů, to je akce, která se od roku 2010 slaví i v naší republice a každoročně se opakuje
vždy první pátek v červnu. V letošním roce koronavirová krize posunula termín o týden a tak v pátek 12.
června se ve večerních hodinách otevřel i náš kostel sv. Jiljí. Koncert sopranistky Karolíny Cingrošové –
Žmolíkové za doprovodu klavíristky Ludmily Juránkové slovem provázel Václav Žmolík. Přesto, že
v kostele už zase stojí lešení pro restaurátorské práce, byl kostel plný návštěvníků, kteří poděkovali
dlouhotrvajícím potleskem za nevšední zážitek.
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INFORMACE Z CHARITY

Charitní prádelna pere nově i desinfekčně
Prádelna Veronika, sociální podnik Oblastní charity, zavádí ve svých provozovnách v Jičíně a Libáni
prací prášky s desinfekčním účinkem.
Jde o důležitou novinku jak pro stávající tak nové zákazníky. Pradlenky začaly nahrazovat dosavadní
prací prášky zcela novými, které splňují veškeré nároky na šetrné i desinfekční praní. Tuto službu nabízí
prádelny jak domácnostem, tak firmám.
Hotely, penziony, ubytovny, ale také školky a školy případně další provozy, které se aktuálně
připravují na přechod do normálního provozu si tak mohou již nyní objednat vyprání lůžkovin
případně dalšího prádla s desinfekcí.
Veškeré kontakty a aktuální otevírací dobu prádelen v Jičíně (Věžák) a v Libáni (Domov pro seniory)
najdete na webu www.pradelna-jicin.cz.

SPORT
Správa tělovýchovných zařízení města Železnice informuje.
Budova sokolovny bude uzavřena od 20.7 do 31.8. 2020. Do 19. července platí mimořádný rozpis
sportů, od 1. září se sokolovna bude řídit platným rozvrhem.
I v letošní sportovní sezóně, která je velmi poznamenána pandemií koronaviru, připraví správa
tělovýchovných zařízení města Železnice řadu sportovních aktivit pro širokou veřejnost. Bude záležet jen
na chuti a odhodlání jít si zasportovat.
Na měsíce červenec – září připravujeme: Tenis: „Pohár starostky města“ otevřené mistrovství ve
dvouhře mužů. Rovněž se mohou připravovat zájemci o volejbal a nohejbal. V minulém zpravodaji jsem
avizoval možnost hry s menším počtem hráčů, což by mohlo umožnit snadnější podání přihlášek. U
nohejbalu je nutno mít k dispozici 3 hráče + náhradníky. Volejbal – turnaj „deblů, debl + náhradníci.
V případě účasti malého počtu družstev bude možné dle dohody sehrát turnaj vícekolově.
Přihlášení občané města Železnice mají účast dle rozhodnutí rady města zdarma. Ostatní zájemci
budou mít účast zpoplatněnou, výše poplatku se bude odvíjet od počtu přihlášených a celkového
rozsahu. Přihlášky je možno zaslat elektronicky na adresu: zeleznicesport@seznam.cz nebo v úředních
hodinách na MěÚ v Železnici. Uzávěrka přihlášek je 29. 6. ve 14.00 hod. Na pozdější přihlášky nebude
brán zřetel.
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Přihláška musí obsahovat: Jméno a příjmení zájemce, druh sport, číslo telefonu, pokud možno emailovou adresu. Adresa a telefonní číslo slouží k rychlé informovanosti a ke svolání informativních
porad pro jednotlivé sporty:
tenis - dvouhra muži,
nohejbal
volejbal -„debly“.
Těšíme se na Vaší účast. Přijďte si zasportovat.
Ladislav Hrabala

RODINA ZDRAVOTNÍKŮ BY RÁDA KOUPILA DOMEK V DOBRÉM STAVU
SE ZAHRÁDKOU VE MĚSTĚ ŽELEZNICE.
CENA DO 3 500 000,- Kč.
PROSÍM NABÍDNĚTE NA TEL:

728 333 662

PŘEDEM VELICE DĚKUJEME!!!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná jubilea:
Květen 2020

Milan Šmíd 70 let, Petr Soukup 70 let, František Mašek 75 let,
Jaroslav Jón 75 let, Libuše Valentová 75 let, Stanislav Brendl –
Těšín 85 let.

Červen 2020

Jiřina Čermáková 70 let, Václav Skořepa – Zámezí 70 let,
Miroslav Brož 80 let, Věra Pátková – Zámezí 80 let,
Marie Kalusková 90 let, Miluše Kazdová 91 let.

Úmrtí:
Červen 2020

Marie Saalová
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