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Rok 2022 máme ze 2/3 již za námi, a to znamená, že se s příchodem září
ohlásil nový školní rok 2022/2023. V základní škole přivítáme 188 žáků a
v mateřské škole 59 dětí, což je proti loňskému roku opět trochu vyšší počet.
Nově přivítáme také ukrajinské žáky, kteří v Železnici po vypuknutí války na
Ukrajině našli svůj nový (i když třeba jen přechodný) domov.
Jak už to posledních pár let
bývá, ani letošní čas prázdnin nebyl
časem zahálení. Podařilo se nám v ZŠ
renovovat jednu parketovou podlahu
v kmenové třídě prvního stupně.
Můžeme se tak těšit z krásného
přírodního materiálu, který při stavbě
školy kdysi stavitelé použili a který byl
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skryt pod ne příliš vzhledným PVC. Při
té příležitosti došlo i k opravě stupínku
před tabulí a k výmalbě, takže třída
bude jako „ze škatulky“.
Ve škole bylo také třeba
vyměnit hlavní rozvody vody, protože
ty současné již dosluhovaly. Část v suterénu máme nyní již tedy
novou a na ty další dojde v následujících letech.
Na střechu jsme nechali instalovat nad vstupem do šatny
sněhové zábrany, aby se zvýšila bezpečnost dětí vstupujících do
školy a neohrožoval je padající sníh ze střechy. Snad tedy letošní
zima ukáže, že to nebyla marná investice.
Ve školní kuchyni jsme ve skladovacích prostorách nechali
opravit podlahy tak, aby byly nejen bezpečné, ale aby splňovaly i
hygienické požadavky. Zároveň došlo k výmalbě kuchyně.
V mateřské škole nám zedníci opravili balkón, na který při
loňské rekonstrukci již nezbyly peníze ani čas. I dětské pískoviště prošlo opravou. Bude tak pro naše nejmenší
bezpečnějším a příjemnějším místem pro hraní.
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Jaké personální změny nás čekají? Škola dokončí dvouletý projekt Šablony III, díky kterému můžeme od
nového školního roku zřídit ve škole novou pozici sociálního pedagoga. Tím se stane Mgr. et Bc. Miroslav
Popelák, který bude na škole působit 2 dny v týdnu a bude žákům k dispozici v situacích, se kterými si neví
zcela rady (např. rodinné, vztahové, osobní či jiné problémy). Také se zapojí do běžné výuky a pomůže
pedagogům tam, kde bude třeba. Jako školní asistent do 5. ročníku nastoupí pan Jiří Brož, který ve škole již
vypomáhal na pozici asistenta pedagoga.
Dalším novým zaměstnancem školy se stane Mgr. Pavel Lisý, který nastoupí na II. stupeň. Pokračovat
nejen s hodinami tělocviku bude i pan Petr Huf, který na naší škole již působí. Podařilo se nám tak náš
pedagogický sbor rozšířit o muže, kterých je ve školství i v naší škole velmi málo.
Změnou, kterou jsme neplánovali, je
obsazení v prvním ročníku. Paní učitelka Barbora
Nydrlová se v únoru stane maminkou a
vzhledem k tomu, že první ročník je pro žáky
jeden z nejnáročnějších, rozhodli jsme se, že si
prvňáčky vezme paní učitelka Lenka Hronková.
Její druháčky do Vánoc předbere B. Nydrlová.
Učivo ve druhém ročníku je z celého prvního
stupně nejméně náročné, a proto i změna třídní
učitelky v tomto ročníku bude „nejmenším
zlem“. Od nového kalendářního roku budeme
tedy potřebovat nového pedagoga, na jehož
hledání již pracujeme. Pokud byste o někom
věděli, určitě na mě předejte kontakt.
I v provozním úseku dojde ke změně, a to na pozici uklízečky. Kvůli dlouhodobé nemoci nám nahradí
paní Alenu Brendlovou paní Alena Michnová. Bude to pro školu velká změna, ale věřím, že to nová paní
uklízečka zvládne skvěle. Úklidový standard v naší škole má totiž velmi vysokou laťku, kterou obdivují všechny
kontroly či návštěvy, které k nám zavítají. Alence Brendlové tímto přeji rychlé překonání zdravotních obtíží a
budeme se těšit na její návrat v novém kalendářním roce.
Také v mateřské škole dojde k personálním změnám. Na pozici učitelky nově nastoupí paní Aneta
Mádlová a na pozice asistentek pedagoga nastoupí paní Ivana Nydrlová a Jana Dufková.
A nyní z jiného soudku. Od půlky září bychom rádi v ZŠ opět otevřeli zájmové kroužky pořádané nejen
externími firmami, ale i školou. Nově to bude kroužek robotiky, na který nám byly bezplatně zapůjčeny nové
stavebnice, obnovíme kroužek zumby vedený p. Monikou Filipovou, nabídneme kroužek vaření pro malé i
větší kuchtíky a chtěli bychom otevřít i nový přírodovědno-ekologický kroužek, který tu na škole dlouhá léta
není. Určitě budeme i nadále spolupracovat s externisty, kteří nabízejí kroužky různého zaměření. O nabídkách
kroužků budou informace na našich www stránkách a rodiče žáků obdrží zprávu do elektronické žákovské
knížky.
Z větších akcí, které nás čekají, bych uvedla turisticko-ekologický kurz pro žáky 7. ročníku v Horním
Maršově, Advent ve škole s kulturním programem a jarmarkem, lyžařský kurz pro žáky 8. – 9. ročníku, školu
v přírodě pro 2. – 4. ročník a plavecký výcvik pro 3. – 5. ročník. Snad nám covidová pandemie už tyto akce
nepřekazí.
Kromě těchto větších akcí počítáme také s různými projekty či projektovými dny, besedami,
návštěvami divadla či jinými kulturními počiny, které jsme si z velké části kvůli pandemii museli odepřít a které
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obohacují běžnou školní výuku. Určitě tedy nebude o nové zážitky nouze. Snad se po dvou „covidových“ letech
vrátíme do běžného školního režimu, který rozhodně prospívá víc nejen dětem, ale i dospělákům.
Začátkem května jsme se jako škola zapojili do projektu Skutečně zdravá škola, v němž bychom chtěli
pokračovat. Projekt zlepšuje kvalitu školního stravování a obohacuje školní vzdělávací program o nové
vzdělávací a výchovné prvky. Hledáme tak z řad rodičů zájemce, kteří by se chtěli zapojit do tzv. Akční skupiny
a spolupracovat více se školou.
Se začátkem školního roku bych touto cestou ráda poděkovala všem zaměstnancům za jejich celoroční
práci během minulého školního roku a zřizovateli za podporu, bez které bychom naši školu nemohli přetvářet
k lepšímu.
Přeji Vám všem krásný konec léta a 1. září se budeme s kolegy těšit na viděnou nejen s dětmi a žáky,
ale i se všemi, kteří za námi do školy zavítají.
S. Munzarová, ředitelka školy

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla pětkrát (27.6., 11.7., 25.7. 8.8. 22.8.
Přijala usnesení k následujícím bodům:














Schválila nabídku od společnosti Seco Industries s.r.o.na zahradní traktor Starjet P5 za nabídkovou cenu
170 900,- Kč vč. DPH.
Schválila uspořádání kulturní akce na fotbalovém hřišti dne 27.8. 2022 u příležitosti ukončení prázdnin
a uložila starostce předložit ZM obecně závaznou vyhlášku.
Schválila nabídku LKA s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci z IROP na akci „Rekonstrukce městského
muzea“ za 47.190,- Kč vč. DPH a zpracování studie proveditelnosti za 2,5% z přiznané dotace (splatné
pouze v případě přiznání dotace – uznatelný náklad).
Schválila vyhlášení záměru směny pozemků v Peklovsi, z původní komunikace p.č. 666/1 se oddělí
nová část p.č. 666/3 o 113 m2 a nově vznikne komunikace na p.č. 385/3, a to na základě předloženého
GP.
Schválila vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 411 a 412/2 v k.ú. Cidlina, a to na základě
vyhotoveného geometrického plánu.
Schválila výběr kupujícího na p.č. 788 v k.ú. Železnice na základě předložených nabídek (nejvyšší
nabídka 300,- Kč/m2).
Schválila vyhlášení výběrového řízení na realizaci stavby „Odbahnění a rekonstrukce nádrže
v Železnici“ (bývalé koupaliště) a složení hodnotící komise.
Schválila výběr autobusové zastávky na Těšín od firmy VAKO mobiliář s.r.o. za cenu 92 086,- Kč vč.
DPH.
Schválila poskytnutí dotace Službám sociální péče TEREZA, Benešov u Semil, ve výši 4 000,- Kč
z rozpočtu města.
Schválila vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 396 v k.ú. Cidlina (1971 m2), a to za minimální
cenu 2,- Kč/m2.
Schválila výběr dodavatele na akci „Demolice autobusové zastávky na Těšíně“, p.č. 1537/5, k.ú. Těšín,
jímž je Michal Ryšavý.
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Schválila bezplatné umístění inovativního textilního kontejneru od společnosti TextilEco a.s. ve městě
Železnice.
Schválila výsledek VŘ na akci „Odbahnění a rekonstrukce nádrže ve městě Železnice“. Ekonomicky
nejvýhodnější nabídku předložila společnost VODA CZ s.r.o., s nabídkovou cenou 2 572 230,65 Kč bez
DPH.
Schválila poskytnutí dotace organizaci Spokojený domov o.p.s., Mnichovo Hradiště - Veselá, ve výši
5000,- Kč z rozpočtu města.

Zastupitelstvo města se dne 3.8. 2022 sešlo na svém čtvrtém letošním zasedání a schválilo
následující usnesení:
a) Vzalo na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 3/2022 ze dne 25.5. 2022.
2. Zprávy z jednání rady města za období od 26.5. do 3.8. 2022.
3. Závěrečný účet Mikroregionu Tábor za rok 2021.
4. Zprávu kontrolního výboru.
b) Schválilo:
1. Podání žádosti o dotace a přiznání podílu města na obnově kulturních památek v rámci „Programu
regenerace MPZ“ v roce 2022 ve výši cca 10% u kulturních památek, jejichž vlastníkem není město,
a to pro:
- čp. 95 – žádost o dotaci na opravu domu čp. 95 z Programu regenerace žádáno o 242 000,- Kč,
podíl města 68 000,- Kč,
- čp. 181 – podání žádosti o dotaci na akci města „Sanace budovy muzea čp. 181 – 2. etapa“ –
z programu regenerace 243 000,- Kč. Celkové náklady na tuto akci v roce 2022 jsou
2 368 295,70 Kč, podíl města 2 125 295,70 Kč.
2. Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.
3. Bezúplatný převod pozemku p.č. 65/1 (15 m2) mezi městem Železnice a Královéhradeckým krajem.
4. Znění kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 788 v k.ú. Železnice (579 m2) za cenu 300,- Kč /m2 tj.
celkem 173 700,- Kč. ZM zároveň schvaluje podpis kupní smlouvy.
5. Znění darovací smlouvy na bezúplatný převod hasičského dopravního automobilu Š 154, reg. zn. JC
05-91 do vlastnictví SDH Železnice. Zároveň ZM schvaluje podpis darovací smlouvy.

ZPRÁVY Z MĚÚ
Přijdete ke kontejneru na tříděný odpad, ale ten je plný. Je to mrzuté, ale odložit odpad vedle
kontejneru není dobré řešení. Svozová firma takový odpad neodveze a ten musí uklidit pracovníci
obce. Je to práce navíc a zbytečná, když jsou k dispozici pytle na tříděný odpad. Ty je možné si
vyzvednout ZDARMA na radnici nebo na poště (modrý na papír, žlutý na plasty, šedý na kovový
odpad a oranžový na tetrapakové obaly). Děkujeme, že pomáháte udržet pořádek na sběrných
místech.
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Volby do zastupitelstva obce a v našem obvodu zároveň i volby do senátu se
uskuteční v pátek 23.9. 2022 od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 24.9.2022 od
8,00 do 14,00 hodin. Případné druhé kolo senátních voleb 30.9. a 1.10. 2022.ve
stejném čase. Pro volební okrsek Železnice a Těšín v zasedací místnosti v přízemí
radnice, pro Cidlinu, Zámezí, Doubravici, Březku a Pekloves v kulturním domě
v Cidlině.

ZPRÁVY Z MUZEA
Letní sezóna se nám pomalu blíží ke konci. Zatím můžeme konstatovat, že byla velmi úspěšná. Letos
jsme se přihlásili do různých regionálních i mimoregionálních akcí a soutěží, což nám přilákalo mnohem více
návštěvníků. Potěšila nás i vyšší návštěvnost místních obyvatel.
Během podzimu a zimy budeme mít pro Vás připraveny další akce, jako např. výstavu prací dětí
z Masarykovy základní školy v Železnici, loutkové divadlo pro děti (v sokolovně), přednášky, zahájení
adventu, adventní koncerty a vánoční výstavu. Sledujte naše webové a facebookové stránky, kde najdete
aktuální informace.
Letos se nám opět podařilo získat dotaci na restaurování dalšího předmětu z naší sbírky. Získali jsme
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje - Podpora činnosti a vybavení muzeí a galerií v
Královéhradeckém kraji částku 76 000,- Kč na restaurování korouhve cechu tkalcovského a mezulánického.
Celková částka restaurátorské činnosti byla 121 555,- Kč, rozdíl 45 555,- Kč byl uhrazen z rozpočtu města. Jde
o velmi vzácnou sbírku cechovních předmětů, kterou nám zanechali předchozí generace města Železnice a naší
povinností je, starat se o ně a předávat tyto historické hodnoty dalším generacím. Myslím, že by byli naši
předkové na nás pyšní, včetně „pana učitele“ Václava Kozáka.
Kronika města Železnice – zápis 15. 8. 1928 – Václav Kozák
…Po zrušení cechů vedly tyto sice život svůj ještě dále, noví členové však již nebyli
přijímáni a smrtí členů umírá i spolek. Veškerý majetek stal se pak vlastnictvím
posledních členů a odtud si vysvětlíme, jak těžko se nám věci některého cechu pro
místní museum sbíraly, a že např. z majetku cechu řeznického jsme nesehnali kromě
dvou oltářních figur dosud ničeho. Dnes bylo by si jen přáti, aby všechny památky
na cechovní život a tím i na život občanů železnických, uloženy byly v železnickém
muzeu a uchovány tak jejich potomkům.
Doufáme, že se nám to podaří, neboť poslední žijící členové cechů těchto odkázali
věci tyto zdejšímu museu a předání listiny uloženy jsou na městském úřadě.
Václav Kozák
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Listiny jsou nyní uloženy v Okresním archívu v Jičíně a Vlastivědné muzeum eviduje něco přes sedmdesát
cechovních předmětů. Nyní jsou uloženy v depozitářích, po dokončení rekonstrukce muzea, budou opět
vystaveny v nové expozici Cechy v Železnici.
Když se tu zmiňuji o cechovních předmětech, tak letos uplynulo 425 let od založení pravděpodobně prvního
cechu v Železnici. Jedná se o cech ševcovský, který byl v Železnici založen v roce 1597. Zachovány jsou
artikule (řád) železnických ševců z roku 1597 a původní pečeť s vyznačeným datem 1597.

Fotografie z některých našich akcí:

Dny lidové architektury Libereckého kraje, tato akce se konala ve dnech 23. 7 – 24. 7. 2022 a nalákala spousty
nových návštěvníků, takže bylo v roubené chaloupce pěkně rušno.
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Ve čtvrtek 11. 8. 2022 proběhla na nádvoří muzea vernisáž a koncert bratrů Hochmanů. Obrazy Bohumíra
Boba Hochmana si můžete prohlédnout až do 30. 9. 2022.

Simona Hrabalová
Správce muzea

ŽELEZNICE PŘED 100 LETY
Protože se blíží komunální volby, připomeňme si ty, které se konaly před
více než sto lety. Byly to volby do obecních zastupitelstev, první po vzniku
republiky, a uskutečnily se dne 15. června 1919 podle nového demokratického
volebního řádu.
Podle starého volebního řádu, který platil za Rakouska-Uherska, se volilo
dle tří sborů. Do prvního volili největší poplatníci, do druhého střední a do třetího
nejmenší poplatníci. Ti, kteří neplatili veřejné poplatky (daně a přirážky) nevolili.
Nevolili také ženy. Až teprve demokratická republika dala svým občanům novým
volebním řádem naprostou rovnost. Volit mohli všichni bezúhonní občané, bohatí
i chudí, a to nejen muži, ale také ženy. Oprávněných voličů bylo ze Železnice a
Těšína 968, z toho 405 mužů a 563 ženy. K volbě se dostavilo 868 voličů, a to
376 mužů a 492 ženy. Kandidovalo šest politických stran. Nejvíce hlasů získala Strana socialistická (228),
Republikánská strana československého venkova, (154), po ní následovala Československá strana sociálně
demokratická (134), dále Strana živnostensko-obchodnická (125), Československá strana lidová (116) a strana
Národní demokracie (98). Pět obálek bylo bez razítka, šest prázdných a dva hlasy neplatné. Proti výsledkům
voleb podala živnostenská strana protest, který byl zamítnut o půl roku později. Teprve 21.12. 1919 mohlo dojít
k ustavujícímu zasedání zastupitelstva, na němž byl zvolen starosta a městská rada.
Starostou města byl zvolen Bohumil Malý, velkoobchodník z čp. 271, prvním náměstkem Josef Kubín,
civilní geometr z čp. 294, druhým náměstkem Josef Sedláček, obchodník ovocem z čp. 216. Radními byli
zvoleni: Václav Haratický, hostinský z čp. 93, František Kracík, rolník z čp. 157, Josef Pěnička, brusič
drahokamů z čp. 296, František Pospíšil, truhlář z čp. 199 a Antonín Skrbek, učitel z čp. 39. Ti se stali zároveň
předsedy jednotlivých komisí (finanční, aprovizační, osvětové, hospodářské, policejně-zdravotní, chudinské a
stavební). Dále bylo zvoleno patnáct členů zastupitelstva, čtrnáct mužů a poprvé také jedna žena. Tou byla
Anna Malá, obchodnice tržním zbožím z čp. 310. Celkem mělo tehdejší zastupitelstvo 23 členy. (Fotka
starosty B. Malého)
Z kroniky města Železnice
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Zemřel malíř Michail Ščigol
Více než třicet let jsme mohli v Železnici potkávat malíře
Michaila Ščigola, který zemřel náhle 20. července 2022 ve věku
nedožitých sedmasedmdesáti let. Připomeňme si ho úryvky z
knihy, která vyšla v roce 1998 a mapuje prvních padesát let
života a tvorby tohoto významného umělce.
„Narodil jsem se o půl hodiny později než můj bratr
Viktor dne 26. srpna 1945 v Čeljabinsku, kam se dostala naše
židovská rodina utíkající před hitlerovskou armádou. Čeljabinsk
leží na hranici Evropy a Asie, za ní je už Sibiř. Jsem synem
obyčejných lidí, a proto je zvláštní, že jsem už od dětství maloval.
Když mi bylo 24 let, dokončil jsem studium architektury. V 45
letech jsem se zdárně zbavil mánie velikášství, spojené s touto
krásnou profesí. Od té doby žiji výhradně malířstvím. Rodiče,
kteří byli pyšní, že jsem architekt, již zemřeli, a tak není, kdo by
mě huboval kvůli mému současnému nejistému povolání.
V roce 1981 jsem poznal keramičku Marinu Chusid,
v roce 1982 se nám narodil syn Daniel (Danylo). Měl černé vlásky, jasné oči a těžkou mozkovou obrnu. Nemohl
sedět, chodit, neslyšel a nemluvil…Má žena byla obrovsky nadaná, stala se nejmladší a nejtalentovanější
keramičkou. V roce 1988 dostala od státu mimořádnou odměnu, jela s ostatními výtvarníky daleko na východ
do Uzbekistánu. Řidič autobusu se na úplné rovině srazil s tirákem. Zahynuli dva lidé. Jeden mladý výtvarník a
moje žena. Jel jsem si pro ni. V rakvi jsem ji přivezl do Kyjeva, pochoval ji a věděl, že od toho dne má můj osud
pevného a jistého vůdce. Řidičem všech mých cest je můj syn Danylo. Vím, že Danylo nikdy nemůže být
normální. On není nemocný, on je prostě postižený. Mou povinností je, abych mu umožnil s jeho postižením
lidsky existovat.“
V Sovětském svazu bylo těžko. Se synem jezdil Michail Ščigol od lékaře k lékaři, marně…V roce 1990
dostal konečně konkrétní nabídku. Bylo mu umožněno, aby odjel se svým synem do Československa, do
léčebny pro děti postižené obrnou, do Železnice. Nejprve na tři měsíce, o rok později přijíždí znovu a rozhoduje
o své i synově životní cestě. V roce 1992 dostává z humanitárních důvodů povolení k trvalému pobytu
v Československu.
„Daniel udělal za tři roky obrovský pokrok. Už normálně chodí, ba ne, on vesele běhá jako blázen,
směje se, má zbytky sluchu, a tak mi docela dobře rozumí, kdyby slyšel ještě o něco víc, byl bych úplně šťasten.
Je hodný, optimistický, má šíleně moc zářivé energie. Myslím si, že já mám svou šťastnou hvězdu. Když je mi
nejhůř, vždycky zazáří, vždycky mě někam dovede…“
Z Daniela je dnes mladý muž, který je i přes své postižení schopen se o sebe postarat. A před Michailem
bylo ještě téměř čtvrt století pilné práce. Jeho první výstava v tehdejším Československu byla v našem
vlastivědném muzeu. A dalších výstav bylo bezpočet, nejen u nás, ale také v zahraničí. Seznámil se s malířem
Vladimírem Komárkem, byl přijat do Unie českých výtvarníků, zakoupil v Železnici zchátralý domek, který
vlastníma rukama přestavěl na bydlení a vznikl tam i prostor pro ateliér. A na přilehlém pozemku otevřel v roce
2017 muzeum s díly sochařky Inny Kolomijec. Ovšem především potkal svoji ženu Olgu, člověka, který mu
vytvořil klidné zázemí a umožnil mu plně se věnovat malování.
Michail Ščigol odešel uprostřed práce, nejen výtvarné. Bude nám v Železnici chybět.
Olga Jakubcová
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ZPRÁVA OBRAZEM
„To mi hlava nebere“, říkáme někdy, když se
setkáme s nepochopitelnou věcí. Někdo odcizil
(možná by bylo přesnější ukradl) skleněnou desku
s letopočtem otevření hřbitova. Ta byla umístěna na
centrálním kříži od roku 1908, tedy plných 114 let a
jak někteří dodávají, přežila dvě světové války a
všechny režimy. Až letos ji někdo nutně potřeboval.
Na co? Nebyla z kovu, aby se dala výhodně zpeněžit.
Dnes už je na kříži deska nová, kterou zhotovil Milan
Čapek a obec za ni zaplatila tři tisíce Kč. Možná
stejný pachatel potřeboval i dopravní značku –
začátek obce Železnice. A ta tam ještě pořád chybí.
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI

SPORT
Lázeňský pohár do Železnice
Železnický fotbal zatím zažívá velice úspěšný rok, zřejmě nejúspěšnější za 91 let svojí existence. A-tým mužů
poprvé v historii vyhrál I.B třídu a po 18 letech se vrátil do druhé nejvyšší krajské soutěže I.A třídy. Postupovou radost
zažila i dospělá rezerva, která bude hrát okresní přebor. Za úspěch lze určitě považovat i 5.příčku staršího dorostu
v krajské soutěži. Tolik stručné shrnutí sezóny 2021/22.
Prázdninové období patří již 45 let Lázeňskému poháru, což z tohoto setkání družstev z lázeňských míst dělá
druhý nejstarší pravidelný fotbalový turnaj na území Čech a Moravy. Letošní ročník hostily o víkendu 23.-24.července
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nedaleké Lázně Bělohrad. Železnici
se opět velice dařilo a za mohutné
podpory svých fanoušků dokázala
porazit všechny soupeře ve
skupině a v nedělním finálovém
utkání přehrála i účastníka
zlínského krajského přeboru FK
Luhačovice 1:0 a po dlouhých 20
letech opět dokázala tento
prestižní turnaj vyhrát. Navíc
získala i individuální ocenění, když
se nejlepším hráčem turnaje stal
Dan Barták.
S čím jdeme do nové
sezóny? Především s radostným
zjištěním, že i v dnešní složité
době, kdy sportoviště po většinu
času zrovna nepraskají ve švech, si
děti cestu na fotbalové hřiště
v Železnici dokážou najít. Znovu se
nám podařilo přihlásit týmy do
všech pěti soutěží mládežnických
kategorií, které OFS Jičín vypsal. I po prázdninách jsme připraveni pomoci malým valdickým fotbalistům, kteří nemají
přístup na svoje hřiště, aby mohli sportovat u nás. Oba týmy dospělých budou mít tuto sezónu složitý úkol udržet nové
soutěže, a především předvádět takový fotbal, aby fanoušci navštěvovali areál našeho hřiště stále v tak hojném počtu,
jako tomu bylo v uplynulých sezónách. Touto cestou si znovu dovolujeme poděkovat všem, kteří místní fotbal podporují.
pk

Sokol rodiče a děti
Děkujeme rodičům a dětem za rok 2022, ve kterém jsme zažili, krásné hodiny cvičení s
nejmenšími dětmi ale i staršími žáky. Cvičení jsme doplňovali interaktivními cestami. Před
prázdninami jsme si užili šipkovanou na rozloučenou. Těšíme se na rok 2022/2023 Sokol děti a
rodiče
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

VÝZNAMNÁ JUBILEA
Červenec: Jaroslav Kalousek 70, Vladimír Tomeš 80
Srpen: Břetislav Zelenka 80

NAROZENÉ DĚTI
Červenec: Jana Rohlíčková, Ema Nováková, Zora Tomešová

ÚMRTÍ
Červenec: Michail Ščigol
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