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BRADLECKÁ A KUMBURSKÁ
SE LETOS DOČKAJÍ
-

Zastupitelstvo města
schválilo na svém prvním
letošním zasedání 27. února
2013 rozpočet na tento rok.
Sice se v něm projeví dlouho
očekávaná
změna
v rozpočtovém určení daní,
ale rozhodně ne v té výši
jakou ukazuje výpočet. Obce
by měly ze státního rozpočtu
získat
větší
částku
z vybraných daní, ale na
druhé straně bude omezen
A
počet dotačních titulů.
protože není v tuto chvíli
jisté jak úspěšný bude stát ve výběru daní, lze
zatím počítat pouze se dvěma třetinami
předpokládané částky. V rozpočtu Železnice se
jedná přibližně o jeden milion korun.
Z této skutečnosti vycházela rada i
zastupitelstvo při tvorbě rozpočtu, především při
plánování investic. Po pokrytí mandatorních
výdajů je pro letošní rok určeno na investiční akce
6,820.000,- Kč. Ty jsou rozděleny následovně:
- oprava komunikací (včetně chodníků) v ul.
Bradlecká a Kumburská – 4,850.000,- Kč.
- přeložka vedení vysokého napětí v ul.
Hřbitovní – 1,200.000,- Kč. Na tuto akci je
již uzavřena mezi městem a ČEZ smlouva.
Důvodem přeložky je využití pozemků po
bývalé zahrádkářské kolonii na stavbu
rodinných domků.
přechodu
- vybudování
bezpečného
komunikace před Masarykovou ZŠ –
600.000,- Kč.

oprava podlahy v sokolovně – 170.000,Kč. Tato částka bude z rozpočtu města
uvolněna pouze v případě získání dotace.

V loňském roce bylo splátkou 576.000,- Kč
sníženo zadlužení obce, které k 31.12. 2012
činilo1,044.000,- Kč. Poslední splátka tohoto
úvěru, který byl na rekonstrukci čp. 85 bude v roce
2014. Protože se ve všech předcházejících letech
podařilo získat dotaci na úroky z tohoto úvěru,
nezatěžuje dlužná částka rozhodujícím způsobem
rozpočet města.
zastupitelstvo města
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od vydání prosincového čísla Zpravodaje sešla pětkrát (17.12., 7.1., 21.1. 4.2. a
18.2.). Přijala usnesení především v těchto bodech:
Schválila uzavření smlouvy o pronájmu pozemků mezi městem Železnice a jezdeckou školou
Valdštejnská obora s.r.o., kterou zastupuje jednatel Petr Vančura. Jedná se o pronájem
pozemků v k.ú. Železnice o celkové výměře 51.996 m2, účelem je sklizeň travních ploch.
Schválila návrh na uzavření smlouvy s firmou PROIS a.s. na služby k zajištění stavebního
povolení a povolení k nakládání s vodami na akci „Vrt Žen -1“.
Schválila předložit zastupitelstvu seznam pozemků, které jsou nyní v majetku ČR (s právem
užívání MNV Železnice). Město žádá katastrální úřad o převod těchto pozemků do svého
majetku.
Vzala na vědomí informaci o průběhu veřejného projednání změny č. 5 územního plánu, kde
byla dohodnuta definitivní podoba úprav pozemků, které budou vyjmuty z pozemků
stavebních.
Schválila zápis do kroniky města za rok 2011 a vyhověla žádosti dosavadní kronikářky Hany
Bláhové o uvolnění z funkce ze zdravotních důvodů.
Jmenovala do funkce kronikářky Olgu Jakubcovou a to s platností od 1.2. 2013.
Rozhodla předložit zastupitelstvu ke schválení rozpočtový výhled města na roky 2014 – 2016 a
návrh rozpočtu města na rok 2013.
Schválila podepsání nájemní smlouvy s firmou Dimatex CS s.r.o. Stráž nad Nežárkou na
pronájem pozemku za účelem umístění kontejneru na textil.
Rozhodla předložit zastupitelstvu návrh na úpravu ceny vodného (26,- Kč/m3) a stočného (27,Kč/m3)
Rozhodla nevyhovět žádosti ing. arch. Martina Poura, Barákova 1628, Hořice v Podkr.,
vlastníka objektu historické cihelny v obci Šárovcova Lhota o poskytnutí finančního daru.
Zastupitelstvo města jednalo od vydání posledního čísla Zpravodaje dvakrát (19.12. 2012 a 27.2.
2013).
Vzalo na vědomí:
• Informace z jednání rady města za období od 29.10. do 19.12. 2012 a od 19.12. do 27.2. 2013.
• Zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru, komise pro tělovýchovu a sport a komise
sociální a zdravotní.
• Zprávu o finančním hospodaření Mikroregionu Tábor za rok 2012.
Schválilo:
• Rozpočtové provizorium na období od začátku roku 2013 do schválení řádného rozpočtu.
• Dar ve výši 15.000,- Kč na opravu varhan v kostele sv. Jiljí v Železnici.
• Rozpočtový výhled města na roky 2014 – 2016.
• Rozpočet města na rok 2013
• Zvýšení cen vodného a stočného v podobě navrhované radou města.
• Usnesení č. 1/2013 o vydání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Železnice.
• Smlouvu o přeložce vedení vysokého napětí v ul. Hřbitovní mezi městem a ČEZ.
• Smlouvu o bezúplatném převodu poz. parcely č. 707/1 v k.ú. Cidlina z majetku
Královéhradeckého kraje na město.
• Dodatek č.4 stanov DSO Mikroregion Tábor.
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Roční poplatky za svoz odpadu byly souladu s vyhláškou stanoveny pro letošní rok následovně:
popelnice o obsahu 60 l………….1.330,- Kč
120 l………….1.700,- Kč
240 l………….3.350,- Kč
pytle malé (30 l)………………..30,- Kč/ks
pytle velké (60 l)……………….60,- Kč/ks
Roční poplatek za psa zůstává stejný jako v roce 2012.
V Železnici 150,- Kč za prvního psa a 300,- Kč za každého dalšího.
V okolních obcích 80,- Kč za prvního psa a 200,- Kč za každého dalšího.
Úhradu poplatků lze provést přes účet – č. účtu 1162942329/0800. Je třeba uvést variabilní
symbol (číslo domu a 1337 pokud jde o odpady a číslo domu a 1341 pokud jde o poplatek za psa).
Úhradu lze provést také v hotovosti do pokladny MěÚ a to v následujících úředních dnech:
Pondělí 7,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00
Středa 7,00 – 12,00 a 13,00 – 18,00
Prosíme o dodržování úředních hodin.

Upozornění na podání přiznání daně z nemovitosti
V roce 2011 došlo k obnově katastrálního operátu Těšín, Železnice, Cidlina a Zámezí.
Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak změna výměry parcel, tak změna poplatníka
daně z pozemku. Poplatníkem je v zásadě vlastník pozemku, výjimku představují pronajaté pozemky,
jestliže jsou evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, kdy je poplatníkem daně
nájemce. Po skončení obnovy katastrálního operátu již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným
způsobem, proto se poplatníkem stává vlastník.
Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitostí jsou okolnostmi rozhodnými pro
vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou
obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat
úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly.
Citace z letáku - Obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí podle zákona o dani
z nemovitostí - vydává Český úřad zeměměřický a katastrální
V překladu to znamená:
Jelikož došlo k obnově katastrálního operátu k.ú. Těšín, Železnice, Cidlina a Zámezí již v roce
2011, mělo být podáno daňové přiznání již v lednu 2012, ten, kdo tak neučinil, nechť podá
daňové přiznání v co nejkratším termínu.
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ZPRÁVA OBRAZEM
počet. Pro čtyři budoucí školáky (v době zápisu
nemocné) byl vypsán náhradní termín (26.2.) a
teprve potom bylo jasné, že do lavic usedne
začátkem září osmnáct prvňáčků.

Předposlední lednový den proběhl na
Masarykově ZŠ ve slavnostní atmosféře. Konal se
totiž zápis dětí do 1. třídy. A byl velice úspěšný,
zapsáno bylo patnáct dětí a to ještě nebyl konečný
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MUZEUM NA ZAČÁTKU LETOŠNÍ SEZÓNY

Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam
budem – říká jedna z lidových pranostik. Tu neradi
slyší vášniví zahrádkáři, kteří s prvním sluníčkem
hledají na záhoncích rašící lístečky čehokoli. Ale
má i svoje výhody, třeba v tom, že je ještě čas
navštívit pěknou výstavu. Všude v okolí je jich
opravdu hodně, ani v Železnici nezůstáváme
s novou sezónou pozadu. Dovolte mi proto malou
pozvánku na nejbližší akce v našem muzeu.
Od 4.3. do 29.3. výstava nazvaná „Významné
lokality Českého ráje ve fotografii“. Autorkou je
Marcela Šanderová z Muzea přírody Český ráj na
Prachově. Rozumí si báječně nejen s živou a
neživou přírodou, ale také se svým fotoaparátem,
což dokazují právě její kvalitní snímky. Ti z Vás,
kteří alespoň někdy obouvají boty z toulavého
telete, najdou na výstavě inspiraci k vycházkám po
známých i méně známých místech našeho
nádherného kraje.
Od 4.4. do 26.4. představí své obrazy
s nádechem tajemna a duchovna malířka Gabriela
Čapounová. Známá výtvarnice z nedalekých
Mlázovic, která nedávno vystavovala v Nové Pace,
bude mít v našich prostorách premiéru. Těšme se.

Výstava bude zahájena za přítomnosti autorky ve
čtvrtek 4.4. 2013 od 17 hodin. Plakáty a pozvánky
budeme roznášet. Vstupné na vernisážích je vždy
dobrovolné a obrázky si můžete prohlížet třeba se
skleničkou dobrého vína v ruce (bude to spíš
kelímek, na skleničky jsme se ještě nezmohli, ale
sklenička zní lépe…). Jen připomínám, že obě
výstavy jsou ještě v zimní pracovní době, takže je
otevřeno od středy do pátku od 9,00 do 11,30 a
odpoledne od 13,00 do 16,30 hodin.
Ovšem muzeum nejsou jenom výstavy, ale také
přednášky. Rok jsme zahájili cyklem vyprávění a
promítání o hradech a zámcích Českého ráje. Po
Troskách a Valdštejnu nás průvodkyně na
Troskách Jitka Kottková zavede ve čtvrtek 21.3. na
jeden z našich z nejzachovalejších hradů na Kost.
A poslední dubnový čtvrtek se sejdeme nad
fotografiemi těch památek, na které se v prvních
třech dílech nedostalo.
A abychom nebyli jenom doma, podíváme se
v pátek 22. března od 18,00 hodin k protinožcům.
Na cestu po Austrálii nás pozve Eva Jakubcová. Na
všechny tyto akce budou samostatné plakátky.
Mějte se hezky a těšíme se na Vás.
Nataša Kalousková, ředitelka muzea

POZVÁNKA DO KNIHOVNY NA JARNÍ AKCE

V letošním roce se v knihovně zatím uskutečnily
dvě velice pěkné“dílničky“. Výroba zvířátek
z dřevité vlny nadchla nejen děti, ale i rodiče, kteří
s dětmi přišli. Každý si mohl vyrobit zvířátko dle
své fantazie. Poděkování patří Lence Bočkové,
která se kurzu ochotně ujala. Při další akci pod
názvem Obrázek z vlny jsme se učily zpracovávat
ovčí rouno mokrou technikou. Lektorkou byla paní
Válková ze Semil. A jak to všechno probíhalo si
můžete přečíst ve vyprávění Nataši Kalouskové.
V těchto dnech vrcholí přípravy na zahájení
měsíce března – Měsíce čtenářů. Knihovna
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připravuje pořady nejen pro své čtenáře, ale i pro ty
občany, kteří dosud cestu do knihovny nenašli.
V úterý 5.3. 2013 od 16,00 hod. se
uskuteční přednáška MUDr. A. Kalináčové
„Osteoporóza – tichý nepřítel“. Jsou zváni
všichni, kterým není lhostejné jejich zdraví.
Knihovna již tradičně připravuje ve spolupráci se
sportovci dětský karneval, který se koná v sobotu
9. března, tentokrát na téma „Kouzelný les“. Pro
zájemce o divadlo pořádáme 18.3. 2013 zájezd do
Prahy do Stavovského divadla na představení
divadelní hry „ Mikve“. Hra byla napsána pro osm
ženských postav, které ztvárnily Iva Janžurová,
Taťjana Medvecká, Jana Boušková, Vanda
Hybnerová, Eva Salzmanová, Jana Pidrmanová,
Kateřina Winterová a Pavla Beretová.
V měsíci
březnu
proběhne
(jako
každoročně)slavnostní pasování prvňáčků na
čtenáře. V úterý před Velikonocemi (26.3.)
budeme s dětmi vyrábět velikonoční dekorace a

v dubnu se uskuteční v sokolovně již tradiční jarní
bazar ošacení, sportovních potřeb a knih a to
společně se sbírkou ošacení pro Diakonii
Broumov.
Podrobnosti o jednotlivých akcích najdete
na
stránkách
knihovny
www.knihovnazeleznice.webk.cz a na plakátech.

Plstěníčko, plstění, to je velké mydlení
Kdo si myslí, že si jen tak rýmuji, má trochu pravdu,
ale jen trochu. Ráda se učím novým výtvarným technikám,
které ještě neumím. Je to taková chuť, kterou jsem získala
ještě jako učitelka Vv ve škole – naučit se něco nového, co
bych mohla zase naučit děti. Plstit ještě neumím, řekla jsem
si, a šla spolu se sedmi dalšími účastníky /víc se nás tam
nevešlo/ na kurs do železnické knihovny. Jako správný laik
jsem toho věděla opravdu málo. Vím, jak se prošívají plstěné
kuličky, ale na co potřebujeme velký ručník, škopek a mýdlo?
Paní lektorka nás dlouho nenechala otálet, dala nám
vybrat několik barev ovčího rouna a že začneme kuličkou. Až
doposud mi to připadalo primitivní. Rouno se navrstvilo
postupně na sebe, asi jako kdybyste oblékali postupně hodně
ponožek, až vznikla kulička. Jenže úplně měkká, ale plsť je
tvrdá, vyrábějí se z ní třeba i boty. Aby se rouno stalo plstí,
stále mydlíte. Kulička se promydlila a my ji tak dlouho
kouleli v ruce, až byla úplně tvrdá. Vypadala úplně
normálně, ale po rozkrojení nás čekal zázrak – všechny barvy rouna, které
jsme na kuličku namotali, se po rozkrojení objevily a vypadaly nádherně –
jako rozříznutý polodrahokam. Bylo to úžasné, jen při pohledu na hodinky mi
bylo jasné, že možná do půlnoci skončíme s druhým výrobkem, kterým měl být
sedák na židli, obrázek na zeď, prostě něco většího. Kupy rouna se hezky na
stolech vrstvily a s nimi rostly i kupy mýdla. Všechno se muselo mýdlovou
pěnou úplně promočit, asi 2 hodiny třít, otočit a znovu třít, propláchnout
horkou a studenou vodou a to celé ještě dvakrát zopakovat, až z té kupy rouna
na stole zbyla úplně tvrdá placka. Chvílemi jsem si připadala jako ten pejsek
z kreslené pohádky od Josefa Čapka, co snědl mýdlo. Bylo všude. Nitky
rouna, které jsem si vzorně naskládala do nějakého obrazce, se mydlením
úplně přeskupily, vzor se vlastně vytvořil sám.
Domů jsme si nesli každý umyvadlo se zamotaným „čímsi“ a
půlnoční Železnicí kráčeli domů. Ti z Lomnice to měli trochu dál.
A výsledek? Do rána rouno vyschlo a zazářilo v celé kráse. Další zpracování je na mně. Můžu z něj ušít kabelku,
můžu ho dát do rámečku jako abstraktní a zajímavý obraz. Spokojeni byli všichni, jen nevím, co na ty hromady mýdla paní
knihovnice, když je pak uklízela…
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DUHA 3-CLUB SE PŘEDSTAVUJE
Zúčastnilo se 29 dětí (12 z 1.stupně a 17 z
2. stupně). Proměny se moc povedly, děti si
odnesly spousty nových rad a zážitků a těší se na
další podobnou akci. Součástí našeho programu je
seznamovat děti také s řemeslnými technikami
souvisejícími s lidovými tradicemi, ať už
staročeskými nebo těmi, které nejsou u nás zrovna
zcela zdomácnělé.
Další zábavná akce se tedy jmenovala „Proč
a nač Halloween“. Zúčastnilo se jí 33 dětí naší
školy. Všechny dlabaly, napichovaly, lepily a
vyráběly strašidýlka z dýní. Fantazie dětí je
bezbřehá a během práce se s nimi některé děti
natolik skamarádily, že je i pojmenovaly a dokonce
jim vymyslely původ či rodokmen.
Před Vánocemi proběhla další akce „Ať to
šustí, panenky z kukuřičného šustí“. Přihlásilo se
23 žáků a přišlo nám vypomoci i několik rodičů.
Společně jsme zvládly i tuto náročnou techniku,
panenky se opravdu povedly. Děkujeme paní
učitelce Marii Markové a Soně Munzarové za
pomoc s dětmi při výrobě. Děti si panenky odnesly
domů a doplnily si jimi předvánoční výzdobu.
15.2. zaměstnaly naše ruce korálky. Děti
měly tentokrát možnost vyrobit si svůj vlastní
originální šperk. Měly k dispozici široké barevné
spektrum korálků, komponenty k výrobě náušnic,
prstýnků, náramků, broží, náhrdelníků… a k tomu
ještě
něco
málo
netradičních doplňků
jako je organza, plsť,
plast a papír. Jak akce
proběhla a výsledky
soutěže naleznete na
našich již zmíněných
webových stránkách.
Zde najdete také i fotografie uskutečněných akcí a
další informace týkajících se sdružení Duha –
3club. Tyto stránky také spravují převážně děti za
lehké korektury dospělých.
V naší činnosti bychom rády i nadále
pokračovaly. Čeká nás Velikonoční tvoření,
Čarodějnický rej a Dětský den. O všech našich akcí
Vás budeme informovat v Železnickém zpravodaji
a na našich webových stránkách. Vážíme si předem
jakékoliv spolupráce a podpory z Vaší strany.

Ahoj všichni od 0 do 100 a výše,
dovolte nám, abychom se Vám touto
písemnou cestou představily. Píšeme představily
s Y, protože se jedná o samé ženy.Všechno začalo
loni v létě, když několik maminek uspořádalo pro
své děti společné výlety a soutěže. Všem se to moc
líbilo, děti byly nadšené a ptaly se, kdy se bude
zase něco konat. A tak nás napadlo se začátkem
školního roku 2012/2013 pořádat výtvarné,
sportovní nebo zábavné činnosti i pro ostatní děti
v naší základní škole.
Protože činnost našeho klubu nechce zaštítit
škola, ale s laskavým
svolením
můžeme
pracovat
v jejích
prostorách,
našly
jsme si občanské
sdružení
DUHA,
které na principech
zážitkové pedagogiky
organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež.
Má 4 500 členů ve stovce základních
článků (dužin) po celé republice se zaměřením na
turistiku a táboření, outdoorové sporty, deskové
hry, amatérské umění a mezinárodní výměny.
Duha je velice úspěšná v projektech pro děti a
mládež z dětských domovů, v programech pro
neorganizované děti a mládež, v podpoře
participace dětí a mládeže, rozvíjení dobrovolné
služby a ve zprostředkování workcampů pro mladé
lidi. Stali jsme se jedním ze základních článků Dužinou. Toto sdružení nejen, že za nás převzalo
zodpovědnost, ale s naší činností nám také
pomůže. A jaká byla naše dosavadní činnost?
Na naší škole jsme během prvního pololetí
zorganizovaly tři akce a jednu začátkem druhého
pololetí. První akce „Proměna“byla nejnáročnější,
ale moc se dětem líbila. Děvčata, ale také i chlapce
(druhého stupně) zkrášlovaly kadeřnice a
vizážistky a jedna maminka malovala na obličej
dětem (prvního stupně) krásné ornamenty. Děti
byly vyfotografovány a následně jejich fotografie
vystaveny ve škole v zádveří. Potom se celý týden
soutěžilo o nejpovedenější proměnu. Výsledky a
fotografie si můžete prohlédnout na našich
webových stránkách 3club4.webnode.cz.
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Myslíme, že má význam plnohodnotně naplňovat www.3club4.webnode.cz
volný čas našich dětí, ukázat jim něco, co ještě
neumí, společnou činností prohlubovat vzájemné
vztahy, snažit se eliminovat ty špatné.
Váš Duha 3-club

INFORMACE ZE SPORTU
Informace tělovýchovné komise a správy tělovýchovných zařízení města Železnice:
Zima pomalu předá vládu jaru, na které se jistě všichni těšíme. Na víceúčelovém hřišti kralovali
a kralují naši fotbalisté, kteří se pečlivě připravují na jarní boje. Přejme jim, aby vynaloženou námahu
dobře zúročili v sezóně, která již klepe na dveře. O soutěž Želekopu zájem nebyl, tak snad tedy příště.
Ono je pohodlnější sportovat u PC, gaučích nebo u piva. Sokolovna jako vždy v tomto období praská
ve švech a je umění to složit ke spokojenosti všech. Přesto se to ale snad podařilo. Sportovní činnost
v sokolovně bude pokračovat dle programu a bude probíhat i nutný záchovný proces údržby.
Víceúčelové hřiště vstoupí do fáze většího využití. Správci jsou připraveni zvládnout nápor zájemců o
sport. Rovněž jsou v přípravách tenisové turnaje, ale o tom více příště. Veškeré připomínky, podněty,
návrhy i kritiku lze průběžně zasílat na železnicesport@seznam.cz
Tělovýchovná jednota Sokol Železnice informuje:
Fotbalisté finišují s laděním formy a všechny věkové skupiny se již
těší na první výkop. O tom, jak zahájili jarní část soutěží, budeme informovat
v příštím čísle. Florbalisté zimní přípravu absolvují ve větším prostoru, než
nabízí naše sokolovna a jezdí do Jičína. Cvičení dětí s rodiči probíhá pod
vedením J. Brožíčkové a stále je možno se přihlásit. Odbor turistiky nabíral
síly pro svoji vycházkovou činnost a s jarním sluníčkem jistě vyrazí do
přírody. Pod vedením předsedkyně J. Kozákové má odbor 36 členů. TJ bude bilancovat svoji činnost
na výroční konferenci delegátů dne 22.03.2013.
Ladislav Hrabala

Oddíl stolního tenisu informuje.
Oddíl pravidelně informuje své příznivce na své informační tabuli na náměstí, ve výloze u
Kalouskových. Více na www.stolni-tenis-zeleznice.webnode.cz
Divize – ženy.
Naše čtveřice Ježková, Kretová, Plecháčová a Tajčová si vede v soutěži
naprosto skvěle. V prvním roce svého působení prohánějí zkušené matadorky i
mladá děvčata. Čtyři kola před koncem jsou na velmi pěkném 5. místě tabulky.
Těsně na paty nám šlapou děvčata z Chrudimi a potom je velký bodový propad.
Je velký předpoklad, že si své místo udrží a tím dosáhnou historického úspěchu
v železnickém stolním tenisu.
Jak hrála: Všechna utkání byla hrána venku. Montas Hr. Králové 7:3, Voděrady 5:5, Chlumec n/C. 2:8,
Jaroměř A 9:1, Jaroměř B 0:10 a Chrudim 4:6.
Ještě zbývá: Domácí stoly 03.03. 9:00 Hostinné a v 11:00 Trutnov. Venku herna Stěženy 23.03. 9:00
Stěžery a v 11:00 Česká Skalice.
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Krajská soutěž I. – muži A.
Frýba, Gebauer, Horák a Rohlíček se statečně perou o místo na výsluní. V současné době si
drží vynikající 3. místo v soutěži. Do konce soutěže už chybí pouze utkání v Libchyni (02.03.) a utkání
na domácích stolech 23.03. proti Lánovu v 9:00 a ve 14:00 zakončíme s Poříčím.
Jak jsme hráli: Vamberk-Železnice 8:10 (a to jsme již prohrávali 6:1), Kostelec n.O. – Železnice
2:10. Valdice-Železnice 10:5, Zeleznice – Chlumec 10:0, Železnice-Hořice 10:3, Stěženy-Železnice
3:10, DTJ Slavia Hradec Králové – Železnice 10:7 a předehrané utkání TTC Nové Město n.M.Železnice 8:10.
Okresní soutěže.
RP-1. Železnice B se potýká s obrovskou marodkou – Tominec, Výborný, Jiřiště a Breuer.
Bojují v elitní okresní soutěži o udržení a věří, že se jim to podaří. Zatím obsazují předposlední 11.
místo.
RP-3 družstvo se statečně pere o první příčku s Radimí a jsou zatím první o lepší poměr
vyhraných setů. Obě utkání s Radimí skončila nerozhodně a tak se bude bojovat až do samého konce.
RP-4B. Zde je situace jasná již dvě kola před koncem soutěže. Naše déčko již nemůže být
předstiženo a kraluje na 1. místě a stalo se již vítězem soutěže. Za zmínku stojí, že Jarka Kalousek má
bilanci utkání čtyřher 12:0 a dvouher 45:1. Gratulujeme. Konečné výsledky příště.
Jan Hrabala

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Prosinec 2012
Leden 2013

Jan Olejarčik
Andreas Chobodydes z Cidliny, Michaela Bräthová

Významná jubilea:
Leden 2013
Únor 2013

Jaroslav Morávek, Zámezí (70 let), Alena Drozenová (70 let),
Božena Kubánková (70 let), Jaroslava Malinská (92 let),
Jindřich Khun, Březka (70 let), Marie Kluková (70 let),
Stanislav Altman, Cidlina (70 let), Jiří Vávra, Doubravice (75 let)

Úmrtí:
Prosinec 2012
Leden 2013

Blanka Granečná
Jindřich Junek
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