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Rozpočet - ohlédnutí a plány

Rozhodující úlohu na příjmové
straně obecních rozpočtů sehrávají daňové
příjmy. Vzhledem k tomu, že k 1.1.2013
vstoupila v platnost další novela zákona o
rozpočtovém určení daní, nikdo neměl
jistotu, co provede s rozpočty obcí.
Odhady odborníků se pohybovaly mezi 80
až 110 % skutečnosti roku 2012, proto i
železnické zastupitelstvo bylo v plánování
poměrně opatrné a drželo se spodní
hranice. Stát ovšem tentokrát příjemně překvapil a do železnického rozpočtu poslal
o cca 2,5 milionu více, než v předchozích letech. Navýšení příjmů pomohlo dále i
zvýšení místního koeficientu daně z nemovitostí (0,5 mil.) a prodej nemovitostí
odkázaných městu paní Bohuslavou Svobodovou (1,2 mil.). Přes realizaci
nákladných investičních akcí, především rekonstrukcí ulic Kumburská a Bradlecká
(3,9 mil. Kč), výstavby přechodu před školou –(0,6 mil., podíl kraje 0,1 mil. Kč),
výměny části veřejného osvětlení (0,5 mil.) a přeložky vedení VN pro uvolnění
stavebních parcel ve Hřbitovní ulici (0,9 mil.), zakončila Železnice
rok se 4,5 miliony na účtu.
Rozpočet na rok 2014 byl už postaven odvážněji. Největší
částka připadne školským zařízením – na rekonstrukci vytápění
budovy školky by mělo putovat cca 1,5 mil. Kč a 0,5 mil. Kč na
rekonstrukci vzduchotechniky ve školní jídelně. Největší letošní
akcí by měla být realizace projektu na snížení energetické
náročnosti budov školy a školky (výměna oken, dveří a zateplení
budov...). Ono „měla by být“ je na místě, realizace akce bude totiž
možná pouze s dotační podporou, o kterou je zažádáno. I tak ale
téměř třetinu nákladů, což činí přibližně 4 mil. Kč, bude muset uhradit město ze svého. Do tohoto záměru
je zařazena i budova sokolovny, kde se dále předpokládá investice 0,5 mil. na výměnu podlahy a zajištění
jižní štítové zdi proti vlhkosti.
Dalším významným záměrem je rekonstrukce chodníků – v ulicích
Nádražní (10.3.2014 proběhne výběrové řízení), Za Humny a dokončení
všech chodníků podél hlavní silnice Lomnice – Jičín (2,8 mil. Kč),
včetně nového chodníku v úseku mezi hotelem Zátiší a Barvířskou
uličkou. Při této příležitosti se počítá i s rekonstrukcí autobusové
zastávky. Bohužel nedopadlo zamýšlené odkoupení části pozemku, aby
mohla být vybudována krytá čekárna i ve směru na Jičín.
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Další stavební záležitostí bude oprava zříceného tarasu v Zámezí (260.000,- Kč). Pro bezpečný a
spolehlivý provoz vodovodní sítě je důležité napojení vrtu ŽEN I. – (200.000,- Kč). Na rekonstrukce
podlah v hasičské zbrojnici v Železnici je připraveno 100.000,- Kč a na výměnu nevyhovující buňky
sociálního zařízení na hřišti 280.000,- Kč. Projekčně se dále připraví oprava zdi na novém hřbitově.
Vzhledem k odsunutí investic firmy ČEZ se nebudou realizovat původně zamýšlené opravy
komunikací a veřejného osvětlení na Těšíně. Město má momentálně připraveny k prodeji tři stavební
parcely pod Těšínem, a pokud se zdaří jejich prodej, utržené peníze bude možné použít k zasíťování
parcel u hřbitova, na které je již k dispozici projektová dokumentace.
Snahou stávajícího zastupitelstva je ukončit svoje čtyřleté působení bez dluhů. To by se mělo
podařit, protože k 31.12.2014 bude splacena poslední půjčka uzavřená v roce 2006 na rekonstrukci
bytového domu č.p.85 v Šimonově ulici.
Pavel Kozák - místostarosta

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla čtyřikrát (6.1., 20.1., 3.2. a 17.2. 2014).
Přijala usnesení především v těchto bodech:
Schválila rozpočtové opatření č. 5/2013, které obsahuje přijetí dvou dotací z rozpočtu Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje (100.000,-Kč na akci „Železnice – přechod přes II/286“ a
108.330,- Kč na neinvestiční výdaje Sboru dobrovolných hasičů).
Schválila zadání projektové dokumentace na opravu opěrné zdi v Zámezí. Projekt vypracuje ing.
Vladimír Říha.
Schválila dotaci na činnost MC Kapička na rok 2014 ve výši 1.000,- Kč.
Schválila prodej tří stavebních pozemků pod Železným prostřednictvím realitní kanceláře M+M
reality. Pravidelné informace o sledovanosti inzerátů budou zasílány městu elektronickou poštou.
Nevyhověla žádosti o instalaci dopravního značení před budovou sokolovny pro zabezpečení
parkování účastníků sportovních utkání. Možnost parkování je v dostatečné míře na školním
dvoře.
Schválila předložit zastupitelstvu návrh rozpočtového výhledu města na roky 2014 – 2016 a návrh
rozpočtu města na rok 2014.
Vzala na vědomí zamítavé stanovisko Františka Svatoše k odprodeji části pozemku pro výstavbu
autobusové čekárny.
Schválila přidělení příspěvku ve výši 5.000,- Kč oddílu stolního tenisu při TJ Sokol Železnice na
oslavy 50. výročí založení. Částka bude čerpána z prostředků komise pro sport a tělovýchovu.
Vzala na vědomí výsledek prověrky BOZP v Masarykově ZŠ a MŠ.
Schválila roční příspěvek z rozpočtu města na služby Apropo Jičín, o.p.s. ve výši 8.000,- Kč.
Osobní asistenci a služby denního stacionáře využívají v současné době tři děti ze Železnice.
Zastupitelstvo města na svém prvním letošním zasedání dne 26. února 2014 přijalo toto usnesení:
bere na vědomí
kontrolu usnesení ze zasedání ZM dne 11.12.2013
zprávy z jednání RM za období od 11.12.2013 do 26.2.2014
zprávu finančního výboru
zprávu o finanční činnosti MR Tábor v roce 2013
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schvaluje
rozpočet města na rok 2014
rozpočtový výhled na roky 2015- 2017
že správní území města je součástí regionu MAS Brána do Českého ráje a územím působnosti MAS Brána
do Českého ráje na období 2014 – 2020
ceny vodného a stočného pro rok 2014 v nezměněné výši roku 2013
uvolnění finančních prostředků pro zachování 6. třídy v MZŠ Železnice ve školním roce 2014/2015
zařazení bodu „ zákaz provozování výherních automatů a VLT v Železnici“
zadání PD na opravu hřbitovní zdi
podporu Mysliveckému sdružení Železnice při jednání o vzniku nové honitby
pověřuje
Josefa Teichmana jednáním s majiteli hrobů
MUDr. Tomáška vypracováním materiálu k poklesu žáků v MZŠ
starostu pozvat na příští zasedání ZM nové majitele objektu bývalých lázní
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Roční poplatky za svoz odpadu se pro letošní rok nemění a byly v souladu s vyhláškou stanoveny
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 2013.
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
Platby provádějte, prosím, až po 1. dubnu, protože v březnu bude instalován nový počítačový
program pro účetnictví.

ZPRÁVY OBRAZEM

Letošní, velmi mírná zima, prakticky bez
sněhu, dovolila provádět různé úklidové práce.
Došlo, mimo jiné, na ořez lip u kostela a
v Nádražní ulici.
Od posledního
radikálního
zásahu uplynulo
už devět let a tak
byla tato práce
více než nutná.
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odklad. Jedno dítě čeká na potvrzení poradenského
zařízení, co se dřívějšího nástupu do školy týče, a
tak zřejmě zasednou prvňáčci v září do školních
lavic ve výše uvedeném počtu. Už se na děti
těšíme, stejně jako ony na nás.

Ve středu 29. ledna proběhl na naší škole
zápis dětí na školní rok 2014/2015, ke kterému se
dostavilo 14 budoucích prvňáčků. Děti byly
v naprosté většině velmi šikovné, dokonce si
vyzkoušely ve škole i práci s interaktivní tabulí.
Přijali jsme všechny adepty, nikdo letos nežádá o

Mgr. Zlata Kobrlová, ředitelka školy

Z DĚNÍ V KNIHOVNĚ

Měsíc leden odstartoval nový čtenářský rok
a s ním i nové akce.
28. ledna se sešly děti na soutěži ve hře
„Člověče, nezlob se.“ Tato hra, kterou hráli již naši
rodiče i prarodiče, stále děti baví. Nikdo se
doopravdy nezlobil, ale hrálo se „jako o život“.

Ale vůbec první akcí letošního roku byla 4.
ledna zajímavá přednáška MUDr. Kalináčové
nazvaná „Taky zapomínáte?“ Paní doktorka
seznámila přítomné s příznaky Alzheimerovy
choroby a stařecké demence, ovšem zároveň
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letní oblečení. Prodej se uskuteční v úterý 8.4 a ve
středu 9.4. Bližší časové údaje naleznete na
plakátech nebo na webových stránkách knihovny.

poradila, jak jim předcházet. Svou paměť jsme
mohli vyzkoušet malým testem otázek.
A protože mozek je třeba procvičovat už ve
věku školním, vyhlašuje knihovna
pro žáky 1. – 9. třídy soutěž
„Veršuj si pro radost“. Pozor,
soutěží se o ceny! K básničce
nakreslete také ilustraci. Soutěž je
rozdělena do kategorií podle věku:
1. – 3. třída., 4. – 6. třída a 7. – 9.
třída. Práce odevzdávejte přímo
v knihovně
do
12.
března,
vyhlášení těch nejlepších bude 19.
března
rovněž
v knihovně.
Veršotepci, snažte se!
S blížícími
se
Velikonocemi vyhlašujeme také
soutěž „Nejkratší a nejdelší
pomlázka“. Podrobnější informace
o soutěži budou zveřejněny včas na
plakátech.
V měsíci březnu přivítáme
také prvňáčky do řad čtenářů. Na jejich slavnostní
pasování se už teď těšíme.
V sobotu 8. března zveme děti i jejich
rodiče do železnické sokolovny na dětský karneval,
tentokrát na téma „Ostrov pokladů“. Ovšem
nebude vůbec vadit, když spolu s piráty a pirátkami
přijdou také princezny nebo zvířátka. Karneval
začíná od 13 hodin.
Počátkem dubna se opět uskuteční
v sokolovně tradiční „ Bazar ošacení, knih a
sportovních potřeb.“ Příjem zboží k prodeji bude
v pondělí 7. dubna a přijímáno bude pouze jarní a

A úplně na závěr zvu milovníky divadla na
čtvrtek 17. dubna na představení „Vyhazovači“ do
Divadla Radka Brzobohatého v Praze. Jedná se o
hudební komedii s nesmírně lidským příběhem.
Cena za vstupenku a dopravu do Prahy je 550,- Kč,
autobus odjíždí v 16,30 hod. od radnice. Přihlášky
a platby je možné učinit v železnické knihovně
přímo nebo na tel. 773 625 712 či e-mailem na
adresu Trojanova.Eva@seznam.cz.
Doufám, že ze široké nabídky knihovny si
vybere téměř každý.

Eva Trojanová, knihovnice

CO SE DĚJE V MUZEU V ZIMĚ

návštěv. Přesto vítáme „zimní klid, kdy návštěvy
jen občas přeruší práci. Co se tedy děje v muzeu
v zimě, když se neprovází denně? Vzhledem
k tomu, že zaměstnankyně muzea je jen jedna, a to
paní průvodkyně, je téměř veškerá práce na ní.
Postupně uklízí jednu místnost po druhé, obnovuje
všechny vybledlé popisky, smýčí pavučiny, pere
záclony, čistí okna, dává do pořádku vitríny,
sepisuje inventář z půdy, protože v knihách, které

Zimní měsíce jsou obdobím, ve kterém
přichází na výstavy méně návštěvníků. I když
letošní zima teplotně ukazuje přívětivou tvář, přeci
jen turisté, kteří jsou co do počtu v sezóně
nejpočetnější skupinou, nezavítají do Železnice tak
často, jako v létě.
Máme s paní průvodkyní rády letní
návštěvní sezónu, jsme potěšeny návštěvníky i ze
zahraničí a hřejí nás pochvalné zápisy v knize
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Pražské patchworkářky představí své umění na
výstavě, která bude zahájena 26.4. a potrvá do
15.6. Pohodovou náladu na vernisáži zajistí
Řehečské kvarteto.
A snad ještě informace pro toho, kdo neví –
návštěvy vernisáží jsou bez poplatku, dokonce si
na nich můžete dát něco dobrého na zub.
Novinkou, která běží od listopadu loňského
roku, je výtvarná práce s dětmi. Každý měsíc
máme připravenou jinou techniku, většinou
takovou, kterou děti ještě neznají. Vyráběly si
lžičky ozdobené fimo hmotou, v lednu malovaly
obrázek na sklo, v únoru šily prstové loutky z filcu
a v březnu budou pracovat se slaným těstem.
tak pečlivě vedl Václav Kozák, někdo před lety
vytrhal desítky stránek…Mohla bych pokračovat
prací v archívu, která nás čeká v březnu, a dalším
výčtem prací, ale snad to pro ukázku stačí.
Na rok 2014 máme, co se týče výstav,
všechny měsíce zaplněny a začínají se hlásit
zájemci o výstavy na rok 2015. Na co se můžete
těšit v nejbližší době? Kdo má rád fotografie, měl
až do konce února možnost, navštívit výstavu
fotografií obojživelníků Marcely Šanderové
z Muzea přírody Český ráj. Této možnosti využili
také čtvrťáci a páťáci pod vedením paní učitelky
Fikarové. Velmi nás jejich návštěva potěšila.
Od 13.3. do 18.4. potrvá výstava Pojizerské
skupiny výtvarníků. Několik autorů znamená různé
styly práce a různé techniky, takže se těšíme.
A teď by měly zbystřit hlavně ženy,
alespoň si myslím, že výstava bude určena právě
jim. Jde totiž o techniku zvanou „patchwork“.

Plakátky o tom, co se bude dít, visí ve škole, na
muzeu, v knihovně a jsou i rozvěšeny po městě.
Pokud jsou děti malé, vítáme doprovod rodiče.
Mějte se hezky, těšte se na jaro a my vás
rádi uvidíme na některé z výstav v muzeu.
Nataša Kalousková, ředitelka muzea

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V ŽELEZNICI

•
•

V sobotu 4. ledna navštívily mnohé domácnosti v Železnici tři králové – bájní mudrci z Východu. Přišli,
aby Vám požehnali a popřáli šťastný nový rok. Nesli s sebou také zapečetěnou pokladničku, do které jste
mohli přispět na pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou anebo neumějí.
Právě o takové lidi se stará Oblastní charita v Jičíně, která Váš příspěvek využije na své projekty:
Dobrovolnické aktivity - podpora programů, ve kterých pracují dobrovolníci (např. navštěvují nemocné
v Oblastní nemocnici v Jičíně atd.).
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – pomoc při zadlužení, partnerských neshodách,
výchově a vzdělávání dětí, při potížích s bydlením atd.
7

•
•

•

Nízkoprahové kluby PoHoDa a Exit – práce s
„dětmi ulice“.
Přímá pomoc lidem v těžké životní situaci či
zasaženým živelnou katastrofou (část sbírky je
„uschována“ pro potřeby řešení krizové situace, která
může náhle potkat kohokoliv z nás. Například jsme
takto pomohli mladé rodině z Libuně, které shořel
před několika lety dům.
Postihne-li nějaká nenadálá krize právě Vás, nebo
někoho z Vašeho okolí, řekněte nám to prosím.
Pomoc do Indie - zřízení dětského večerního
vzdělávacího centra v oblasti Karnataka – na tomto
projektu se podílíme spolu s dalšími charitami
Královéhradecké diecéze. Projekt zastřešuje Diecézní
charita Hradec Králové.
Více se o činnosti Oblastní charity Jičín můžete dozvědět na www.jicin.charita.cz
Za Váš příspěvek na naší činnost moc děkujeme!
Bc. David Rejlek – ředitel Oblastní charity Jičín

STO LET OD ZAČÁTKU I. SVĚTOVÉ VÁLKY

(v r. 1911) a před dvěma lety uspořádala na oslavu
tohoto významného úspěchu I. sjezd rodáků a
přátel Železnice. Město řídila městská rada, v jejím
čele stál starosta František Zikmund, obchodník
v čp. 100, farářem byl páter František Donát.
Místní dráha Jičín – Turnov byla v provozu
pouhých jedenáct let. A přibližně stejného stáří
byly i lípy, které lemovaly novou silnici směrem
k nádraží. Také náměstí zdobily malé stromky a
jedinou dominantou byl Mariánský sloup, protože
pomník Mistra Jana Husa byl postaven až po válce.
Nový hřbitov při silnici k Zámezí byl opravdu
nový, pohřbívalo se na něm teprve šest let.
Místní děti spolu s dětmi přiškolených obcí
(Zámezí, Dílce, Soběraz) navštěvovaly pětitřídní
obecnou školu, která už téměř šedesát let sídlila
v čp. 204 (dnešní pošta). Ve školním roce
1913/1914 ji navštěvovalo 296 dětí. Řídícím
učitelem a regenschorim byl František Culík,
v jeho práci mu pomáhali učitelé Josef Slavík,
Antonín Skrbek, Adolf Vích a Antonín Kořínek.
Školní rok začal 16. září 1913 obvyklou slavnostní

Celý svět si bude v letošním roce
připomínat 100. výročí začátku I. světové války.
Před rokem 1939 se o ní hovořilo jako o Velké
válce nebo Světové válce, protože lidstvo ještě
netušilo, že i světové války bude nutné počítat.
Podle historiků teprve rokem 1914 skončila tzv.
belle epoque, tj. krásná doba 19. století. Skončila,
do té doby největším, válečným konfliktem
v dějinách, do kterého byl zapojen celý svět. A
poprvé v dějinách se válka dotkla úplně všech. I
z těch nejmenších vesnic rukovali mladí muži, aby
bojovali a také umírali na vzdálených bojištích.
Chtěli bychom tyto sto let staré události
připomenout, chtěli bychom ukázat, jak je prožívali
obyvatelé Železnice a jak je zaznamenal v kronice
města kronikář Václav Kozák. Dalším pramenem
informací byla pro nás Kronika školy Železnické,
do které události roku 1914 zapsal řídící učitel
František Culík.
Nejprve několik statistických údajů. V roce
1914 měla Železnice spolu s Těšínem 1.596
obyvatel a 305 domů. Nedávno získala titul město
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bohoslužbou v kostele sv. Jiljí a skončil opět
bohoslužbou 15. července 1914. Nikdo netušil, že

do začátku války zbývá jen několik dnů.
Pokračování příště

Pamětníci si vybaví staršího pána drobné
postavy, který byl u všeho důležitého, co se
v Železnici dělo. Železnický rodák (nar. 1898),
absolvent
reálky
a
jičínského učitelského
ústavu začínal v roce
1919
na
Mladoboleslavsku, kde
působil až do odchodu
do penze. Jako učitel si
zasloužil řadu uznání, a
to nejen od nadřízených,
ale i svých žáků. O
škole
a
šťastné
šťastných dětech se
mluvilo v místech, kde
působil. Náležel k typu
starých vlasteneckých kantorů, kteří se uměli
obklopit mládeží a nadchnout ji pro historii místa i
kraje a pro muzejní práci. Ta se stala, vedle
kantořiny, smyslem jeho života. Byl zakládajícím
členem Muzejního spolku pro Železnici a okolí a
hlavním
iniciátorem
založení
zdejšího
vlastivědného muzea v roce 1917. Organizoval

národopisné slavnosti (Staročeské dožínky a
Staročeskou svatbu) a pro muzeum pracoval velice
aktivně nejen různými přednáškami, články,
rozhlasovými
relacemi,
ale
i
činností
konzervátorskou. Pamětní desky, připomínající na
domech slavné osobnosti Železnice, jsou také jeho
dílem. Když si uvědomíme, že v Železnici pobýval
pouze o nedělích a o prázdninách, je rozsah jeho
činnosti nepředstavitelný. Až v důchodovém věku
se přestěhoval do svého rodiště natrvalo.
Pro současníky je možná nejdůležitější jeho
působení v roli kronikáře. Zaznamenal velice
podrobně dějiny Železnice od nejstarších dob (kdy
využil všechny dostupné prameny) až po rok 1939.
Další roky, psané pouze nanečisto, se bohužel,
nedochovaly. Ale i to, co se dochovalo, je
nevyčerpatelným pramenem informací, bez kronik
Václava Kozáka bychom např. o době I. republiky
v Železnici nevěděli téměř nic. Celá jeho
pozůstalost je uložena v jičínském archívu.
Připomínáme si dnes tuto významnou osobnost
proto, že 19. března uplyne od smrti Václava
Kozáka 40 let.

INFORMACE ZE SPORTU

Informace tělovýchovné komise a správy tělovýchovných zařízení města Železnice:
Komise provedla rozdělení finančních prostředků ve prospěch tělovýchovy a sportu, které byly
pro tento účel vyčleněny radou města z tzv. daně z hazardu. V době, kdy prostředky po ztrátě a.s. SAZKA
od ČUS (dříve ČSTV) nejsou žádné, je to jediný a vítaný zdroj příjmů pro železnický sport.
Víceúčelové hřiště ani v zimním období „nespalo“. Probíhala na něm intenzivní příprava
fotbalistů na jarní polovinu soutěže, která již pomalu klepe na dveře. Díky zatím mírnému průběhu zimy
probíhala tréninková příprava jistě dle plánu trenérů. Ať se jejich příprava zúročí v kvalitní výkony
v soutěži a aby ze hry a výkonů měli radost nejen oni, ale i jejich početná fanouškovská základna.
L. Hrabala STZ města Železnice
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TJ Sokol Železnice – ČUS informuje.
U TJ probíhá činnost dle plánu. Fotbalový oddíl se pilně připravuje pro jarní část soutěží a stolní
tenisté finišují ve všech svých soutěžích. Turisté z důvodu vysokého věkového průměru na své výroční
členské schůzi pozastavili svoji organizovanou činnost a budou se věnovat jen zájmovým vycházkám a
akcím dle dohody a budou vyčkávat přílivu mladší „krve“ do odboru. Cvičitelka J. Brožíčková i nadále
vyzývá rodiče předškolních dětí k zahájení pravidelných sportovních návyků pro své ratolesti. Ke
komunikaci využívejte zejména stránku zeleznicesport@seznam.cz, nebo kontaktujte kteréhokoliv člena
TJ, který předá informaci vedení TJ.
L. Hrabala – předseda TJ Sokol Železnice
Oddíl stolního tenisu informuje.
Soutěže se přehouply do závěrečné části a tak všichni finišují pro obsazení co nejlepšího umístění
ve svých soutěžích.
Předsevzetí našich žen, v divizní soutěži, umístit se na „bedně“ se snad podaří naplnit.
V odvetách zvítězily s Jaroměří B 9:1, Českou Skalicí A 6:4 a Hostinným 10:0. Poprvé klopýtly
s Lokomotivou Trutnov 4:6 a i s Chlumcem 3:7, kde začala opět hrát Francová, která má zkušenosti z I.
ligy. Přesto je předpoklad na konečné 3. místo. O tom více v příštím zpravodaji.
Cíl mužů – udržet se v divizní soutěži jako nováček, je cíl smělý, ale zatím je plněn. Výsledky ve II.
polovině Železnice – Nové Město n/M. 10:2, Valdice 10:4, Sokol Hradec Králové 9:9, Broumov 9:9,
Vrchlabí 7:10 a Stará Paka 2:10. Je velký předpoklad, že se cíl podaří naplnit, což bude jistě velkým
úspěchem železnického stolního tenisu, který letos oslaví 50. let své existence a bude to jistě ten nejlepší
dárek.
Okresní soutěže
RP-2
2. Železnice B
17 14 0 3 0 190:116
5. Železnice C
17 10 0 7 0 169:137
RP-3
5. Železnice D
17 8 1 8 0 150:156
RP-žáci
9. Železnice
13 5 1 7 0 60: 70
Konečné výsledky v příštím zpravodaji.

45
37
34
24

Přijďte se podívat na závěrečné boje na modrých železnických stolech. Více na plakátech a na
http://stolni-tenis-zeleznice.webnode.cz/
Jan Hrabala – předseda oddílu

Úspěch mladých fotbalistů
Mladí fotbalisté TJ Sokol Železnice obsadili na
turnaji v Nové Pace pěkné třetí místo
a navíc si odvezli i cenu pro nejlepšího brankáře.
Tuto cenu si zcela zaslouženě odnesl David
Burgert.
Turnaje se kromě družstva ze Železnice zúčastnili
mužstva stejné věkové kategorie z OFS Trutnov.
Baník Žácleř, FK Dolní Kalná, Staré Buky a
Vítězná/Kocbeře.
GoLi
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Prosinec 2013

Tereza Jandová

Významná jubilea:
Listopad 2013
Leden 2014
Únor 2014

Ladislav Hrabala (70 let)
Josef Kracík (70 let), Eva Nováková (75 let), Jaroslava Malínská (93 let)
Alena Zelenková (70 let), Stanislav Houžvička (80 let)

Úmrtí:
Únor 2014

Vladislav Pinďák - Těšín

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět
prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a
Dominant–žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: 15-20
týdnů. Cena 149 -185,- Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale
téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční: v neděli 6. dubna 2014 v Železnici – u městského
úřadu - 14.30 hod.
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek-cena 20 - 30 Kč/ks
Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00hod,
tel. 601576270,606550204,728605840
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