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Lázně znovu ožívají
určeno, v jakém podílu bude v objektu domov pro
seniory nebo dům s pečovatelskou službou. Zatím
je také nedořešen odkup bývalé školní budovy,
která je v majetku státu. Pokud by šlo všechno
podle plánu, mohlo by se do konce roku nastěhovat
prvních třicet klientů. Samozřejmě budou
vytvořena nová pracovní místa, konkrétní
požadavek je především na pečovatelky a zdravotní
sestry.
Město Železnice podporuje úsilí nových

Novým
majitelem
bývalé léčebny, uzavřené
před více než deseti lety, se
stala firma LED Sign s.r.o.
Její jednatel Miroslav Veselý
přijal pozvání na zasedání
zastupitelstva města, kde
ochotně zodpovídal dotazy,
které se týkaly především
dalšího využití celého areálu.

V současné době
probíhá
rekonstrukce
dvou bytů, které jsou,
spolu s budovou bývalé
prádelny,
určeny
k prodeji.
Po
nezbytných
úpravách
ordinací
původních
budou tyto prostory
nabídnuty ke stejnému
využití
obvodnímu
lékaři a dětské lékařce a
to
pravděpodobně
v podzimních měsících
letošního roku. Nadále
budou
pokračovat
opravy a po jejich
ukončení bude možno zažádat o registraci
poskytovatele sociálních služeb. Záleží především
na poptávce po těchto službách a podle ní bude

majitelů o revitalizaci objektu a věří v dobrou
spolupráci.
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA

Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla třikrát (10.3., 2.4. a 14.4.). Přijala usnesení
především v těchto bodech:
• Schválila pronájem pozemku č. 256/6 (nad koupalištěm za kabinami) TJ Sokol Železnice –
v rámci podpory spolků za symbolické roční nájemné.
• Zamítla žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa u RD čp. 205 v Barvířské ulici, protože
žadatel má dostatečný prostor pro parkování na svém pozemku.
• Schválila výsledek výběrového řízení na akci „Železnice – ul. Nádražní, úprava povrchu
chodníku“. Smlouva bude sepsána s firmou IZOTRADE s.r.o., která nabídla zhotovit dílo za 692
tisíc Kč. Technický dozor investora obstará firma SHK s.r.o. Lomnice nad Pop.
• Schválila výsledek výběrového řízení na stavbu „Napojení vrtu ŽEN I“. Jako nejvýhodnější byla
vyhodnocena nabídka firmy Stavoka Kosice a.s.. Stavba bude realizována za předpokladu, že
město získá dotaci od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
• Vzala na vědomí Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v regionu a v teritoriu města za rok
2013.
• Schválila sponzorský dar ve výši 3.000,- Kč na vydání knihy MUDr. Aloise Stehlíka „Střípky ze
života lékaře a jeho cest po světě“. Podstatnou část publikace budou tvořit epizody z bývalé dětské
léčebny v Železnici.
• Zhodnotila cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace na opravu zdi železnického
hřbitova. Jako nejvýhodnější vybrala nabídku ing. Vladimíra Říhy z Jičína, který vypracuje PD za
18 tisíc Kč.
• Schválila přijetí Jana Brože na veřejně prospěšné práce. Ten nahradí Jaromíra Drahoňovského,
který ukončil pracovní poměr s městem na vlastní žádost k 31.3.
Zastupitelstvo města se sešlo na svém druhém letošním zasedání ve středu 23. dubna 2014 a přijalo
následující usnesení:
bere na vědomí
• informaci nového majitele objektu lázní o zamýšleném využití
• zprávy z jednání rady města za období od 26.2.do 23.4. 2014
• zprávu kontrolního výboru
• informaci o rozhodnutí o poskytnutí podpory z Fondu soudržnosti a ze Státního fondu životního
prostředí na akci: “Snížení energetické náročnosti MŠ, Masarykovy ZŠ a sokolovny v Železnici“
schvaluje
• závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Železnice za rok
2013 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výrokem bez výhrad
• účetní závěrku města za rok 2013
• pronájem části poz. parcely č. 256/6 v k.ú. Železnice TJ Sokol
• prodej části poz. parcely č. 1359/1 v k.ú. Železnice manželům Jakubcovým za stanovenou cenu
100,- Kč/m2

2

•

příspěvek TJ Sokol na rok 2014 ve výši 80 tisíc Kč (polovina z částky odvedené za činnost
hracích automatů)
• v souladu s § 6, odst. 5, písm.a) zákona č. 183/2006 stavebního zákona v platném znění schvaluje:
o pořízení Územního plánu Železnice
o starostu Jiřího Kazdu jako určeného zástupce pro jednání ve věci ÚP
o v přenesené působnosti na základě § 6, odst. 6, písm. b) výše uvedeného zákona uzavření
smlouvy s právnickou osobou REGIO, projektový ateliér s.r.o., oprávněnou k výkonu
územně plánovací činnosti (§ 24, odst. 1) – pro pořízení Územního plánu Železnice
• uspořádání ankety, která se uskuteční do skončení volebního období a bude obsahovat i otázku na
provozování výherních hracích automatů
• rozhodnutí RM nepovolit zřízení vyhrazeného parkovacího místa k domu čp. 205

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v Železnici v pátek 2.
května odpoledne a o týden později v pátek 9. května v Cidlině, na Těšíně a
v Zámezí.

Historie a současnost
opravit a částečně zrekonstruovat obvodovou zeď,
může sloužit další desítky let. Péče o pomníky a
pietní vzpomínka na památku svých předků byla
dříve samozřejmostí. Pamatuji si, že v letních
měsících chodili lidé s konví zalévat hroby a nosili
čerstvé květiny. To prosím neberte jako výčitku,
ale pouze jako konstatování faktů. Doba se
změnila. Na hřbitovy se jezdí autem o dušičkách a
o vánocích, což je dobře. Bohužel, některé
pomníčky jsou mnohdy ve velmi žalostném stavu,
obrostlé břečťanem a nelze přečíst ani jméno na
náhrobku. Dobrou péči o hřbitovy lze vidět v
Rakousku, Německu i na Slovensku. V Železnici je
mnoho občanů, kteří o své hroby pečují vzorně.
Tím více je trápí zanedbané pomníky. Věřím, že se
postupně věci zlepší, až provedeme celkovou
opravu hřbitovní zdi. Kultura společnosti se
posuzuje také podle toho, jak pečujeme o památku
svých předků.

Vážení spoluobčané,
rád bych vás seznámil se současným
stavem železnického hřbitova, který je třeba
zlepšit. Tento názor jsem prezentoval na
zastupitelstvu a jsem rád, že bylo rozhodnuto zadat
zpracování projektu na úpravu hřbitovní zdi a
jejího okolí. Požádal jsem paní Jakubcovou o
některá historická data. Hřbitov byl založen v roce
1908. V roce 1927 byla zřízena studna a opraven
hřbitovní domek, ve kterém bydlel správce
hřbitova. V roce 1931 byl hřbitov rozšířen směrem
severním (o 24m šířky a 96m délky). Obec dodala
cihly a byly použity i cihly z původní zdi, která
byla odbourána. Práce trvaly osm týdnů a celkové
náklady včetně zhotovení vrat obnášely částku 47
769,60,-Kč. Ministerstvo sociální péče uhradilo 4
706,-Kč jako sociální příspěvek za práci, na které
se podíleli i nezaměstnaní.

Josef Teichman - zastupitel

O kvalitě provedených prací svědčí více jak
106 let stávající stavba. Pokud se podaří citlivě
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ZPRÁVY OBRAZEM

Jarní úklid je činnost jistě chvályhodná a
zdálo by se, že na ní nelze nic vytknout. Ano,
všichni si uklízíme doma a na své zahradě. A
všichni také víme, kam bychom měli uložit to,
čeho se potřebujeme zbavit. Proto jsou dvakrát do
roka přistavovány kontejnery na velkoobjemový
odpad, proto je organizován sběr nebezpečného
odpadu a železného šrotu. Proto existují skládky

určené např. na stavební suť. A odpad ze zahrádek?
Ten přece patří na kompost a ne na pozemek
souseda nebo do lesa.
Většina z nás to chápe. Třeba to dojde i
těm, kteří si dnes myslí, že „svět“ končí na hranici
jejich pozemku. Jsou v menšině, přesto důsledky
jejich činů stojí nás všechny nemalé peníze.

Úplně jiné jsou dva další obrázky. Žáci
Masarykovy ZŠ si společně se svými učiteli
zkrášlili některé prostory. Stěnu v tělocvičně

ozvláštnily sportovní motivy, cesta do šatny získala
přírodní ráz.
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SOUTĚŽNÍ ÚSPĚCHY I MIMOŠKOLNÍ ČINNOST
Pod vedením paní učitelky Hany Bímové se žáci naší školy
zapojili do soutěží: SAPERE – vědět, jak žít a Finanční
gramotnost. Tyto soutěže každoročně vyhlašuje Ministerstvo
školství. Školní, okresní a krajská kola probíhala elektronickou
formou prostřednictvím webových stránek. Soutěžící řešili zadané
úkoly ve školním kole jako jednotlivci. Hodnotila se správnost
odpovědi a čas. Z každé školy byli programem vybráni tři nejlepší
žáci, kteří utvořili tříčlenné družstvo. To reprezentovalo školu
v okresním kole. Do krajského kola postoupilo družstvo, které
získalo nejvyšší počet bodů (správných odpovědí) v nejkratším čase v daném okrese.
Do školního kola soutěže SAPERE se zapojilo 9 žáků 4. a 5. třídy (I. kategorie) a 41 žáků 6. – 9.
třídy (II. kategorie).
Výsledky SAPERE:
Tři nejúspěšnější v I. kategorii: Tomáš Došek, Tereza Marková, Dominik Hamšík – po úspěchu
v okresním kole (1. místo!) postoupili do kola krajského, kde skončili na krásném 2. místě!
Tři nejúspěšnější ve II. kategorii: Aneta Semanová, Tereza Pfeiferová, Ondřej Boček –
v okresním kole zvítězili a v krajském kole skončili na 4. místě!
Výsledky Finanční gramotnosti:
Školního kola se zúčastnilo celkem 9 žáků z 8. a 9. třídy.
Nejúspěšnější řešitelé Kristýna Zadinová, Jakub Pfeifer a Andrea Novotná vytvořili soutěžní
tým a reprezentovali školu v okresním kole, kde zvítězili. V krajském kole vybojovali skvělé 3. místo!
Velké poděkování patří Evě Burgertové (8. ročník) za skvělou reprezentaci školy na Olympiádě
v anglickém jazyce a českém jazyce. Na obě soutěže se připravovala velmi pečlivě a zodpovědně.
V anglickém jazyce obsadila v okresním kole vynikající 2. místo a v českém jazyce dosáhla na 4. příčku
(v soutěži v českém jazyce za sebou nechala i mnohé gymnazisty). Gratulujeme!
Těšíme na další úspěchy našich žáků ve vědomostních i sportovních kláních, již za týden se
vypravíme s dětmi z 1. stupně na prestižní fotbalový turnaj Mc Donald´s CUP. Tak nám držte palce! ☺
t+k

Práce keramického kroužku v ZŠ a MŠ Železnice
Dobrý den, paní ředitelko, chtěla bych Vám poděkovat za spolupráci
během tohoto školního roku 2013/2014. K-klub -středisko volného času v Jičíně
bylo Vámi osloveno, zda bychom nechtěli u Vás realizovat kroužek keramiky.
Vaši nabídku jsme zvážili a v září 2013 jsme ji realizovali. Přihlásilo se nám 6
dětí předškolního věku a 10 dětí ze základní školy. Zájem dětí a rodičů nás mile
překvapil, děti jsme rozdělili do 2 skupinek. Měli jsme trochu zpočátku obavy,
jak to bude s vybavením dílny, dovážením materiálu, ale to vše se rychle
rozplynulo, neboť dílna byla z vaší strany vybavena maximálně k naší
spokojenosti. Naše lektorky se u Vás ve škole cítí velmi dobře. K jejich dobrému
pocitu z práce přispívá i šikovnost dětí jak předškolních, tak i školních. Jsou
plny chuti tvořit a být aktivní. Děti Vaší školy jsou hodné, vstřícné a milé. I já
jsem měla jsem možnost po určitou dobu zde lektorovat a musím jen souhlasit. Děkujeme moc za ochotu
a vstřícnost a věřím, že i v příštím školním roce budeme pokračovat ve spolupráci.
Mgr. Lenka Vacková, ředitelka K-klubu
lektorky keramiky Jana Kozlová a Markéta Kollárová
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CO CHYSTÁ MUZEUM NA ZAČÁTEK SEZÓNY
S počátkem května začíná letní sezóna v
muzeu, to znamená, že bude otevřeno od středy do
neděle v otvíracích hodinách muzea. Na stránkách
muzea www.muzeumzeleznice.webk.cz pravidelně
informujeme o všech chystaných i právě
probíhajících akcích, ale ráda bych Vás touto
cestou pozvala na zajímavou výstavu, která bude
zahájena tentokrát v sobotu 26.4. a potrvá do
neděle 15.6.2014.
Jak už jsem předběžně informovala v
minulém Zpravodaji, na své si přijdou tentokrát
obdivovatelky
ručních
prací,
konkrétně
patchworku. Pro ty, kteří nevědí, je to technika,
která sešívá do zajímavých vzorů různobarevné
kousky látek a vytváří z nich polštáře, přehozy a
jiné užitné i dekorativní výrobky. Je to technika
vyžadující velkou přesnost a trpělivost, ale
výsledek stojí za to. Výstava pražských
patchworkářek bude zajímavá i tím, že poprvé
budou prezentovat quilty se zakomponovanými
afghánskými výšivkami. Tyto výšivky se v rámci
charitativní akce německých a francouzských
patchworkářek dostaly i do České republiky.
Patchworkářky dopravují do Afganistánu materiál

na výšivky – prostěradla a vyšívací potřeby.
Afghánské ženy na ně vyšívají tradiční vzory. Za
tyto výšivky dostávají zaplaceno. Pro ženy, které
se musí starat o většinou početnou rodinu, je to
velký příspěvek na obživu. Výšivky jsou
zhotoveny materiálem, barveným přírodními
barvivy, některé části jsou vyšívané i hedvábím.
Doprava materiálu tam i zpět není prý vůbec
jednoduchá, ale tento způsob pomoci pomůže vždy
konkrétní ženě, jejíž jméno je na výšivce
připojeno. Jak mi říkala jedna z osmi vystavujících
žen, nápady na zpracování výšivek nevznikají
rychle, musí tzv. dozrát.
Výstava nese v názvu větu „ Potkaly se v
Železnici“. Opravdu hezky se u nás potkaly na
společné výstavě. Ve skutečnosti se ale všechny
potkaly před lety v Praze, kde absolvovaly základní
kurs. Od té doby se spolu setkávají při společném
šití nebo při konzultacích nad novými technikami,
novými projekty.
Přijďte se potěšit barevností a pečlivostí
provedené práce, nebo můžete někomu či sobě
udělat radost hezkým dárkem. Výstava je prodejní.
Nataša Kalousková

Při příležitosti pořádání 8. Muzejního dne v Železnici organizuje zdejší Sokolská jednota 3. ročník
veřejné fotografické výstavy s názvem:

Život pod Železným
Přihlásit se může každý, kdo alespoň trochu a rád fotografuje. Podmínkou je dodání nejvýše 4 ks
fotografií (barevné nebo černobílé) o rozměru 15x21 cm a opatřené názvem snímku. K souhrnu fotografií
je také důležité připojit jméno tvůrce a jeho adresu. Fotografie budou přijímány od 1. do 30. června 2014
na emailové adrese joceraz@seznam.cz v elektronické podobě nebo hotové fotografie do 1. července
osobně na adrese: Josef Čermák, Raisova 371, Železnice 507 13. Hotové fotografie lze také odevzdat
přímo v Muzeu v Železnici osobně nebo do muzejní schránky do 1. července. Pokud bude použito
emailové pošty, je nezbytné dodržení maximální velikosti 1 MB pro jeden obrázek. Vytištění fotografií
zajistí Městský úřad Železnice. Příjem obrázků může být též ukončen dovršením maximálního počtu 100
ks. Obrázky budou vystaveny v místním muzeu při příležitosti konání 8. Muzejního dne, který se koná12.
července 2014. Ve výstavní místnosti bude možno nejen dát hlas pěknému obrázku, ale i finančně
podpořit nutnou opravu podlahy v místní Sokolovně. V 17,00 hod. bude provedeno vyhodnocení
vystavených fotografií sečtením přidělených hlasů od návštěvníků, případně rozhodnutí hodnotící komisí
(při rovnosti hlasů) ve složení: akademický malíř důchodce Michail Ščigol, Olga Jakubcová a člen rady
při zastupitelstvu obce Veronika Danišová. Další upřesňující informace budou zveřejňovány průběžně do
zahájení přijímání vlastních fotografií dne 1.června 2013. Bližší informace podá Josef Čermák e-mail –
joceraz@seznam.cz tel. 732 289 072
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JAK POMÁHÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA?
Rád bych Vás postupně informoval o tom, jak
se využívá její výtěžek, protože probíhá také na území
Železnice a mnozí z Vás jste do ní přispěli.
Již v minulém článku jste se dozvěděli, že její
část je určená na přímou pomoc lidem, kteří se ne svojí
vinou ocitli v obtížné životní situaci. Taková situace se
přihodila manželům (říkejme jim Novákovi), kteří si do
pěstounské péče vzali tři děti. Děti bydlí u Nováků od
ledna 2014, ale i předtím k nim jezdily a postupně
k nim navazovaly vztah. Předání do pěstounské péče
byla pro děti už jen formalita.
Bohužel se asi 14 dnů po předání dětí do péče
stal panu Novákovi nešťastnou náhodou pracovní úraz,
který si vyžádal delší pracovní neschopnost. Protože je
to živnostník, nevznikl mu nárok na nemocenské dávky.

Navíc Novákovi nedostali díky
průtahům u soudu pěstounské dávky
tak, jak je dostat původně měli.
Rodina žila dva měsíce z našetřených
peněz. Pak si museli pomoci mimo
jiné tím, že dočasně zrušili telefon,
využili domácích zdrojů masa (zabili
králíky a předčasně i prase). Dělali vše proto, děti
nemusely dočasně zpět do ústavu a mohly žít v klidu
v rodinném prostředí.
Jejich situace a hlavně snaha jí řešit všemi
svými dostupnými prostředky nás vedla k tomu, že jsme
jim z výtěžku sbírky věnovali v březnu čtyři tisíce
korun. V současné době je již rodina z nejhoršího
venku. Děkujeme Vám, že pomáháte s námi.

Více na: www.jicin.charita.cz/dary-a-sbirky/trikralova-sbirka/
Bc. David Rejlek
ředitel Oblastní charity Jičín

STO LET OD ZAČÁTKU I. SVĚTOVÉ VÁLKY

Dne 28. června 1914 byli v bosenském
Sarajevu zavražděni následník rakouského trůnu
František Ferdinand d´ Este a jeho
žena Žofie (její smrt byla souhrou
nešťastných náhod, o její život
srbští atentátníci neusilovali). Dne
23. července zaslalo RakouskoUhersko
Srbsku
ultimátum
s podmínkami, které byly pro
tento stát nepřijatelné. O tři dny
později následovalo vyhlášení
částečné mobilizace a 28.
července
vypověděl
císař
František Josef I. Srbsku válku.
Už od začátku července
šířily se po Železnici poplašné
zprávy o mobilizaci. Nikdo jim
však nepřikládal víry, neboť se
všeobecně myslilo a pevně věřilo,
že vše bude diplomatickou cestou urovnáno. 19.
července konal se ještě v hotelu „Valdštejnův

dvůr“ velmi zdařilý studentský věneček. Neúnavně
na něm vyhrávala místní studentská kapela, čítající
více jak dvacet členů. Povolení
k jeho uspořádání bylo velmi
těžko dosaženo, neboť jičínskými
úřady byl doporučován smutek
nad zavražděním následníka
trůnu.
Delší dobu před tím a
hlavně pak v týdnu následujícím
se konaly za vedení akademického
malíře
Věnceslava
Černého
rozsáhlé přípravy k zahradní
slavnosti.
Nazvána
byla
„Zemětřesení
v Železnici
–
Železný soptí – jediné útočiště a
místo záchrany je ve Šnejdárku“.
Slavnost měla být uspořádána na
svátek sv. Anny (26.7) ve
šnejdarovské zahradě u nádraží a výtěžek slavnosti
byl určen ve prospěch fondu pro postavení Husova
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pomníku
v Železnici.
Od
časného
rána
dokončovaly se v zahradě poslední práce. Nikdo
netušil událost, která nejen že znemožní konání
připravované slavnosti, ale ochromí život všech na
příští léta.
V osm hodin dvacet minut byl přijat na
železnické poště mobilizační telegram a ihned byl
ihned mobilizační instrukci a rozvrh času a prací.
Připravte vše ku vyhlášení mobilizace. Svolejte
členy obce pomáhající při mobilizaci!“
Zpráva ta byla ještě dotvrzena příchodem
úředního posla z Jičína, který přinesl mobilizační
vyhlášku „C“(částečná mobilizace rakouské
branné moci) a „D“(částečná mobilizace
domobrany). Obě vylepil o půl jedenácté
dopoledne na radniční návěstní tabuli. Lidé
pobíhali zmateně ulicemi, četli jednotlivě i
v hloučcích mobilizační vyhlášky a dály se rychlé
přípravy na odchod mobilizovaných. Všude plno
pláče a loučení, vždyť nikdo nevěděl, zda neloučí
se naposledy. (Václav Kozák – Kronika města
Železnice)

listonošem Františkem Řepkou doručen starostovi
Františku Zikmundovi. Telegram byl tohoto znění:
„Samostatná mobilizace jest nařízena. Nejstarší
povolaný ročník domobrany sedmatřicetiletí.
Očekávejte posla s mobilizačními spisy. Přečtěte

Známým císařským manifestem „Mým
národům…“ze dne 28. července 1914 vyhlásilo
Rakousko – Uhersko Srbsku válku. O tři dny
později byla vyhlášena všeobecná mobilizace,
podle níž museli nastoupit do 24 hodin vojenskou
službu všichni muži ve stáří do 37 let. V Železnici
narukovala většina mobilizovaných již v částečné
mobilizaci, neboť patřili k těm armádním sborům,
které byly mobilizovány 26.7.1914. Stále
převládalo všeobecné mínění, že „než zlatožluté
listí se stromu spadne, bude konec války“.
Pokračování příště.

Olga Jakubcová

INFORMACE ZE SPORTU

Informace tělovýchovné komise a správy tělovýchovných zařízení města Železnice:
Sportování se nyní rozloží i na venkovní víceúčelové hřiště. Sokolovna přestane praskat ve švech,
což je typické pro zimní období. Ven se budou stěhovat jak fotbalisté (žáci), tak i nohejbalisté a
volejbalisté. Stolní tenisté zůstanou věrni sokolovně, stejně jako ženy se cvičením aerobiku, ale i ty v létě
okusí hřiště venku. Počítá se s pokračováním Poháru starosty města v tenise – již III. ročník a plánují se
ještě dílčí specifické turnaje. O tom však bude veřejnost včas informována. Bude záležet ovšem na
zájmu o tyto soutěže. Podněty a náměty pro sport můžete kdykoliv psát na zeleznicesport@seznam.cz
TJ Sokol Železnice – ČUS informuje.
Výbor TJ koordinuje činnost svých oddílů a odborů tak, aby všechny složky měly optimální
podmínky pro svoji činnost. Oddíly fotbalu a stolního tenisu zajišťuji reprezentaci svých oddílů, TJ Sokol
a i města Železnice. Zatímco fotbalisté rozbíhají své jaro, stolní tenisté skončili. O stolním tenise čtěte ve
zpravodajství oddílu. Fotbalisté po intenzivní plnohodnotné zimní přípravě očekávají zúročení tréninkové
píle a jistě budou útočit na pozice co možná nejvyšší. Přijďte je na místní hřiště povzbudit, jistě si Vaší
podporu zaslouží. Velikou radostí a úspěchem je činnost a práce s těmi nejmenšími. Oddílu se velmi
dobře daří práce už od těch nejmenších, kteří ještě nemají dost síly kopnout do míče, ale je radost je
sledovat. Je to také způsobeno velmi dobrým trenérským a funkcionářským zázemím. Toto si jistě
zaslouží velkou pochvalu a podporu neboť je předpoklad, že takovýto jedinci už u sportu a zdravého
pohybu zůstanou a nebudou inklinovat k nezdravým jevům současné společnosti – počítače, drogy, hrací
automaty, alkohol apod.
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Šatny na fotbalovém hřišti mají nová okna.
Členové oddílu fotbalu spolu s vedením TJ se dlouhodobě snažili řešit katastrofální stav oken
v šatnách oddílu. Původní okna nevalné kvality působila značné problémy, neboť jejich funkčnost byla
velmi omezená.
Trvalá snaha oddílu přinesla své ovoce po jednání s vedením Místní akční skupiny Brána do
Českého ráje v Libuni. Manažerka skupiny ing. Alena Klacková poskytla veškeré informace a TJ podala
žádost o dotaci na výměnu oken. Nakonec naše žádost byla úspěšná a došla naplnění k velké radosti a
spokojenosti zejména místních fotbalistů. Výměna oken byla provedena v měsíci březnu firmou Svět
oken, která se realizace ujala. Celkové náklady činily 197 173,- Kč. Vlastní prostředky TJ jsou 31 548,Kč. Ostatní se podařilo získat ve spolupráci s MAS – Brána do Českého ráje Libuň – 31 548,- jsou
prostředky z národních zdrojů a hlavní podíl ve výši 126 190,- Kč je z Evropských dotací.
Vedení TJ i oddíl fotbalu si velice váží této podpory, jejíž pomocí se podařilo vyřešit velmi palčivý
problém. Před námi jsou však další a i ty se bude vedení TJ a oddílu fotbalu snažit postupně řešit.
Nezbývá, než místním fotbalistům popřát zdárné vykročení do jarní části soutěže a věřme, že i
dobrý pocit ze šaten se přenese do výkonů na hřišti a hráči i diváci budou odcházet ze hřiště spokojeni.
Historický úspěch železnického sportu.
V našem městečku žije pospolu velká rodina sportovců. Někteří sportují jen tak pro svoje
potěšení, pro radost z pohybu. Jsou však i tací, kteří k radosti z pohybu přidají i soutěživost. Tak tu
pospolu dlouhá desetiletí žijí ti z první skupiny, které v současné době představují sportovci sdružení v
Tělocvičné jednotě Sokol Železnice, patřící do České obce Sokolské. Zde se nejvíce projevují volejbalisté,
nohejbalisté a cvičení aerobiku žen. Sportovci druhé Tělovýchovné jednoty Sokol Železnice patřící pod
Českou unii sportu, dříve ČSTV se ve většině případů prezentují v dlouhodobých sportovních soutěžích.
Patří sem zejména místní fotbalisté, kteří píší svoji historii již od roku 1931 a působí nepřetržitě mimo
nucenou přestávku, kterou zapříčinila II. světová válka. Mladší oddíl, oddíl stolního tenisu působí
v Železnici nepřetržitě od svého vzniku v roce 1964. V letošním roce tedy oslaví 50 let od svého
založení. A právě k tomuto jubileu si dali stolní tenisté, lépe však stolní tenistky oddílu ten nejkrásnější
dárek. Dosáhly na zatím největší sportovní úspěch v dějinách železnického sportu. Zvítězily s náskokem
2 bodů v divizi stolního tenisu žen pro Královéhradecký kraj. Na druhém místě skončily ženy velkého
rivala – Lokomotivy Trutnov. Tímto svým krajským prvenstvím si vybojovali postup do kvalifikace o II.
ligu. II. liga a účast v ní je pro 5 krajů České republiky a to pro kraje: Středočeský, Liberecký,
Pardubický, Královéhradecký a Severočeský. Naše ženy si ve dnech 26-27. dubna změří svoje síly
s družstvy Sokola Chrudim, Cvikováčkem Cvikov a se známými středisky stolního tenisu SKST Vlašim a
SKST Děčín. Kvalifikace se koná v domácím prostředí SKST Děčín, v jejich sportovní hale. Pro naše ženy
Zuzku Ježkovou, Moniku Kretovou, Pavlínu Plecháčovou a vedoucí družstva Zdenku Tajčovou je to jejich
dosavadní vrchol sportovní kariéry. Všechny k této výzvě přistupují velmi zodpovědně a chtějí a jistě
podají své nejlepší výkony. Završí tak důstojně konec této sezóny a budou důstojně reprezentovat oddíl,
TJ Sokol a v neposlední řadě i město Železnici. Postup dál je sci-fi, nebo z říše snů, neboť děvčata,
která nastoupí proti nám z Vlašimi, mají možnost trénovat se svými spoluhráčkami, které hrají Extraligu,
I. ligu a druhou ligu. U děvčat z Děčína je to obdobné, trénují s hráčkami I. a II. ligy. Přesto jistě
neprodají svoji kůži lacino a v tom jim budeme „držet palce“.
Ladislav Hrabala-předseda TJ Sokol.

Stolní tenisté mají dohráno.
Stolním tenistům skončila sezóna 2013-2014. Celkově lze říci, že všechna družstva hrála
zodpovědně a dosáhla plánovaných umístění ve svých soutěžích.
Divize – ženy. Plánem bylo umístění do 3. místa. Splněno – umístění na 3. místě ve společné
soutěži pro Královéhradecký a Pardubický kraj. Pro postup do kvalifikace pro vyšší soutěž jsou počítány
výsledky bez družstev z Pardubického kraje a zde naše děvčata obsadila 1. místo. O tomto úspěchu na
jiném místě tohoto vydání.
Divize muži. Jako nováčci v soutěži měli hráči cíl soutěž udržet i pro další sezónu. Úkol splněn,
obsadili jsme 7. místo se stejným počtem bodů jako Sokol 2 Hradec Králové na 6. místě.
B skupina. Družstvo B, které do této soutěže sestoupil, mělo za cíl vybojovat postup zpět, což
bývá většinou velmi obtížné. Úkol splněn. Postup do A skupiny z 2 postupového místa. Zde ještě
působilo družstvo C, které jako nováček této soutěže mělo cíl nesestoupit. Splněno, celkové krásné 4.
místo.
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C. skupina. Naše družstvo D, jako nováček soutěže mělo cíl soutěž udržet a nesestoupit. Splněno.
Celkově 6. místo.
Žáci. Celkem 14 družstev, cíl do 10. místa. Splněno, družstvo skončilo na 9. místě.
Tyto úspěchy jsou dílem cílevědomé práce vedení oddílu a zápalu všech hráčů pro svůj sport.
Nezbývá než popřát, aby i příští sezóny byly v podobném duchu a oddíl do své 51. sezóny vkročil
úspěšně.
Hráči oddílu si před startem do dalších bojů připomenou v září svůj historický milník a to 50. let
své existence.
Jan Hrabala-předseda oddílu stolního tenisu

otevřené mistrovství města Železnice v běhu silničním
6. ročník
1. 5. 2014
10 km, oficiálně změřeno, kolem Železnice. Start ve 14:00 na Náměstí
Svobody.
Dětské kategorie na fotbalovém hřišti od 10:00. Štafety dítě a dospělý.
Lidový běh.
Speciální ceny: nejrychlejší železnický běžec a běžkyně, skokan roku –
nejlepší osobní zlepšení traťového času oproti loňsku, nejvyšší hybnost a cena
pořadatelů za zřetelehodný počin (běžecký, divácký aj.)
Závod je zařazen do 3. ročníku poháru BEJK (Běžec Jičínské kotliny) a do
poháru BONBON.
Propozice: www.mpcr.cz, www.bonbon.hustej.net
Akce je finančně podpořena v rámci projektů “Běhání pro radost” a „Cesty k poznávání“
Královéhradeckým krajem a městem Železnice. Ceny pro dospělé věnuje Pivovar Nová
Paka a.s., který vaří Novopacké pivo.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Únor 2014
Březen 2014

Nela Veselá
Marie Bičišťová

Významná jubilea:
Březen 2014
Duben 2014

Marie Danišová (75 let), Jaroslav Šnéberk (75 let), Jiřina Šulcová (90 let)
Miloslava Marková (91 let)
Marta Nachtmanová (75 let)

Úmrtí:
Březen 2014
Duben 2014

Jaroslav Horčička, Josef Brož (Cidlina), Marie Sasková
Josef Čermák
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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 pondělí 5. května 2014 v Železnici – u městského úřadu
14.30 hod.
v pondělí 2. června 2014 v Železnici – u městského úřadu
14.30 hod.
Při prodeji slepiček zajišťujeme také
výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00hod,
tel. 601576270,606550204,728605840
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