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JAK JSME VOLILI …
… a vlastně nevolili. Vybrat patnáct členů zastupitelstva města z patnácti kandidátů
opravdu není žádná volba. Můžeme se jenom ptát, proč vlastně došlo k té kuriózní
situaci? Nic na tom nemění ani to, že jsme nebyli sami (např. voliči ze Soběraze,
Pecky, Dětenic a několika dalších) také neměli na vybranou. Lze se jen domnívat,
že o práci v zastupitelstvu, o možnost ovlivňovat chod obce, není mezi občany
zájem. Sdružení nezávislých kandidátů, které tvoří nové zastupitelstvo, nese název
Naše Železnice. Ale to město je nás všech. Já věřím, že se o dění v něm budeme
dále aktivně zajímat, že podle svých sil pomůžeme tam, kde to bude třeba. A že za
čtyři roky bude kandidátů rozhodně víc.
Olga Jakubcová
za redakci Zpravodaje

VÝSLEDKY VOLEB
Počet hlasů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ing. Dana Kracíková
Veronika Danišová
Ing. Lubor Zelený
Martin Mencl
Lukáš Pospíšil
Pavel Kozák
Ladislav Hrabala
Martin Zajíček
Eva Trojanová
Martin Jakubec
Jan Maťátko
Jakub Kyselo
Mgr. Soňa Munzarová
Milan Singer
Jiří Kazda

Pořadí podle
přepočítaných hlasů
1.
2.
4.
5.
6.
3.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Počet
hlasů
265
260
221
226
225
258
204
223
222
234
228
218
228
210
241

Volební účast byla, ze zcela pochopitelných důvodů, nejnižší od roku 1990. K urnám přišlo pouhých
38,86 % oprávněných voličů.
Zastupitelstvo města zvolilo na svém ustavujícím zasedání ve středu dne 5. listopadu 2014 toto
vedení města. Starostka: Ing. Dana Kracíková, místostarosta: Jiří Kazda, členové rady: Veronika
Danišová, Pavel Kozák, Jan Maťátko. Předseda finančního výboru: Ing. Lubor Zelený, členové – Martin
Mencl, Olga Jakubcová, předsedkyně kontrolního výboru: Eva Trojanová, členové – Martin Jakubec,
Alena Kracíková.
Rada města zvolí na svém nejbližším zasedání předsedu komise školské a sociální a komise pro sport
a tělovýchovu.
1

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA

Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla čtyřikrát (1.9., 17.9., 6.10. a 20.10.). Přijala
usnesení především v těchto bodech:
Vzala na vědomí, že firma Projektservis Jičín dokončila projektovou dokumentaci na chybějící
chodník proti sokolovně – úsek II/286 vlevo.
Schválila komisi pro vyhodnocení výběrového řízení na dvě akce – „Oprava chodníků v ulicích
Tyršova a U Školy“ a „Oprava opěrné zdi v Zámezí“.
Schválila snížení povrchu komunikace v ulici Robotnické – zvýšený povrch vlivem oprav
v minulých letech znemožňuje otevírání garážových vrat u čp. 263.
Vzala na vědomí vyjádření jednoho z majitelů objektu léčebny k pokračování rekonstrukčních
prací.
Schválila formu provedení ankety o zákazu provozu výherních hracích automatů v obci.
Schválila doporučení komise, která hodnotila výsledky výběrových řízení na akce: a) a) oprava
chodníků – provede firma M. Hnízdo – Nemyčeves
b) oprava opěrné zdi v Zámezí – provede firma IZOTRADE s.r.o.
c) zateplení objektů ZŠ, MŠ a sokolovny – provede firma GALLOS, s.r.o. Liberec
Schválila prodej recyklátu ze suti bývalého motelu Achát za cenu 100,- Kč za 1 tunu.
Vzala na vědomí zhotovení projektové dokumentace na opravu hřbitovní zdi.
Zamítla návrh na opravu jeviště v sokolovně. Přednostně a urychleně je třeba opravit havárii na
teplovodu mezi ZŠ a sokolovnou.
Zastupitelstvo města se sešlo na svém čtvrtém letošním zasedání dne 24. září 2014 a přijalo usnesení
v tomto znění:
Vzalo na vědomí:
Informace z jednání rady města za období od 25.6. do 24.9. 2014.
Zprávu finančního výboru.
Zprávu kontrolního výboru.
Zprávu komise sociální a zdravotní.
Zprávu komise pro tělovýchovu a sport.
Schválilo:
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o místních poplatcích.
Příspěvek 280.000,- Kč TJ Sokol Železnice na zakoupení buňky, ve které bude umístěno sociální
zařízení. Buňka bude určena návštěvníkům areálu TJ.
Prodej poz. parcel č. 1019/7 o výměře 47 m2 a č. 1018/4 o výměře 226 m2 (obě trvalý travní
porost) ing. J. Novotnému, bytem Husova 64, Šestajovice.
Odkoupení poz. parcely č. 797 o výměře 112 m2 od Mgr. N. Kalvachové, bytem Anny
Rybníčkové 2614/3, Praha 5.
Bezúplatný převod dvou poz. parcel v celkové výměře 2.216 m2 (obě ostatní plocha – ostatní
komunikace) z vlastnictví Královéhradeckého kraje do majetku města Železnice.
Smlouvu o výpůjčce poz. parcely č. 1281/49 v k.ú. Železnice (ostatní plocha – ostatní
komunikace). Poz. parcela je součástí silnice 2. třídy č. II/286. Jedná se o pozemek, na kterém
bude vybudován chodník.
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Anketa – výherní automaty
Při příležitosti komunálních voleb v Železnici
měli voliči ve volebním okrsku č.1 možnost
vyjádřit se k případnému zákazu provozu
výherních automatů v Železnici. Do schránky
mohli vhodit lístek s jednoduchou otázkou: „Jste
pro vydání zákazu provozu výherních hracích
přístrojů na území města Železnice? Ano – ne
(nehodící se škrtněte).
Z 329 občanů, kteří na železnické radnici
odvolili, využilo příležitost zapojit se do ankety
140 (tj. 42,55% ze zúčastněných voličů). Z nich se
89 vyslovilo pro zákaz provozu výherních hracích
přístrojů, 51 zákaz nepodpořil.
Celá akce nebyla referendem, jehož výsledek
by zastupitele zavazoval, ale anketou. Přes menší

účast je slušností se výsledkem zabývat a noví
zastupitelé tak jistě na některém svém zasedání
z kraje příštího roku učiní. Je ale otázkou, zda to
bude nutné. Ve sněmovně totiž leží návrh nového
zákona o hazardních hrách, který by měl platit od
1. ledna 2016. Nový zákon by měl např. zakázat
provozování
výherních
hracích
automatů
v restauracích, hospodách, barech a u čerpacích
stanic, omezit provozování heren a zavést registr
hráčů. Pokud Železnice přijme novou vyhlášku o
zákazu provozu výherních hracích přístrojů, celý
proces jejího uvedení do života, včetně přípravy,
schválení a registrace ministerstvem vnitra, potrvá
téměř do stejného data.

Pavel Kozák

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD BUDOU
PŘISTAVENY NA TĚŠÍNĚ, V ZÁMEZÍ A V CIDLINĚ
V PÁTEK 14. LISTOPADU 2014.

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

vyšším věku budou učit další jazyky mnohem
snadněji), Flétnu ( flétna je oblíbená a zábavná
činnost, ale má také zásadní přínos po zdravotní
stránce-děti se naučí dýchat pravidelně, naučí se
základním hudebním dovednostem, udržet rytmus,
tempo a trénují svou délku pozornosti a paměť),
Zpívání pro radost ( u dětí se intenzivně rozvíjí
smyslové vnímání, pěvecké dovednosti, kladný

V loňském školním roce nabídla MŠ
v Železnici dětem nadstandardní vzdělávání a
rozvíjení talentu nadaných dětí formou zájmových
aktivit. O tyto činnosti byl velký zájem, a tak
budou nabídnuty i v letošním školním roce
2014/2015. A na co se mohou děti z MŠ těšit? Na
Angličtinu pro nejmenší ( malé děti, které se
začnou učit cizí jazyky již od útlého věku, se ve
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hlínou a jinými modelovacími materiály, rozvíjejí
kreativní výtvarné dovednosti a jemnou motoriku).
Velice úspěšný byl v loňském roce plavecký výcvik
ve Sportovním areálu v Jičíně, který je v nabídce i
letos a děti si tak mohou opět zábavnou formou
osvojit základy plavání. Navíc letos nabídneme
dětem i lyžařský výcvik v Nové Pace, kde se děti
hravou formou naučí základům lyžování.
Z úspěšných loňských akcí stojí za zmínku
Projekt „Zvířátka v MŠ“- Dravci. Cílem bylo
seznámit děti s dravci, kteří žijí v naší přírodě, jak
se chovají a co jedí a to aktivní formou. Děti se
seznámily s orlem, výrem, sovou pálenou,
puštíkem, poštolkou….a kdo byl odvážný, mohl si
dravce vzít na ruku. V letošním školním roce
navštíví naši mateřskou školu Pejsci. Děti se
seznámí s výcvikem psů, jak se k pejskům chovat,
čím je krmit a co znamená „Kdo chce mít přítele,
musí být sám přítelem“.

vztah k hudbě, pozornost a paměť), Pastelku ( děti
si osvojí různé výtvarné techniky, rozvíjí se jejich
představivost a fantazie,smysl pro barvy a cit pro
detail), Keramiku ( děti se seznámí s keramickou

J.Filjačová, ved.učitelka

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2014/15
Jak jsme odstartovali?
-

nespojujeme žádné třídy, máme letos tedy 9 tříd
zavádíme elektronickou žákovskou knížku pro 5. - 9. tř.
v nabídce zájmové činnosti je 13 kroužků, navíc spolupracujeme se ZUŠ Lomnice nad Pop.: flétna, klávesy,
klavír, s K-klubem Jičín: keramika
novinkou je kroužek konverzace v anglickém jazyce s rodilou mluvčí
dětem, které mají problém zvládnout plnění školních povinností, bude pomáhat asistentka pedagoga
každé ráno si mohou děti pod vedením zkušené lektorky „dát“ v tělocvičně zdravotní čtvrthodinku

personální změny: na jinou školu přechází p. uč. Jitka Fikarová, děkujeme paní učitelce za její příkladně
svědomitou a poctivou práci (10 let!), nelitovala času věnovat se dětem navíc, ochotně pomohla vždy
kolegům, byla charakterovým vzorem pro děti i dospělé, ve škole byla vždy první a mnohdy odcházela
poslední, byla garantem mnoha větších akcí, které byly perfektně připraveny. Na novém působišti bude
jistě cennou posilou, přejeme jí hodně úspěchů!
pedagog. sbor se rozšířil o nové tváře :

p. uč. Zuzana Douchová, třídní uč. 4. tř.
p. uč. Alena Čelišová, Hv
p. uč. Jana Čapková, Vv

V letošním roce nás čeká rekonstrukce školní budovy: výměna oken a dveří, zateplení. Naše
architektonicky krásně řešená budova čekala na modernizaci pěkně dlouhou dobu a nový šat jí bude určitě
moc slušet. Těšíme se!
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Podrobnější informace o životě ve škole spolu s fotogalerií najdete na našem webu: www.zszeleznice.cz
Popřejme si společně úspěšný a dobrý nový školní rok!
Mgr. Zlata Kobrlová, řed. školy

Měsíc září – poznávání v terénu
Měsíc září je pro děti přelomovým
obdobím. Z volného režimu se přelaďují na
pravidelný rytmus spojený s povinnostmi. Aby
přeladění bylo pozvolnější, vydaly se na poznávací
výpravy. Dalším důvodem těchto výprav je
příležitost poznat náš kraj z vlastního prožitku,
získat geografické, literární a historické souvislosti.
Jak pravil J. A. Komenský, čím více smysly
poznáváme skutečnost, tím více ji pochopíme a
skutečně známe.
A co jsme poznali? Naši malí prvňáčkové
spolu s druháčky se v rámci projektu Český ráj
vydali na nedalekou zříceninu hradu Bradlec.
Poslechli si pověsti, které se o tomto místě
vyprávějí, a pokusili se hrad postavit i ve své třídě,
a to dokonce z kostek cukru. To se to sladce
pracovalo.

Naši třeťáci a čtvrťáci se pro změnu
vypravili na zalesněný vrch Tábor. Autobus je
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pěšky asi 2 km na skalní vyhlídku Hlavatici, kde
měli krásný výhled na Hruboskalsko. Šli dál, došli
k jednomu z nejstarších hradů v tomto kraji,
ke hradu Valdštejn. Protože se samotný hrad
nachází ve výšce 389 m.n.m., zdolávali poměrně
velké převýšení. Při cestě do údolí klesali až
k vlakové zastávce. Každý měl radost, že může
nechat své ušlapané nohy na chvilku odpočinout,
ale námahy nelitovali, hodně viděli, hodně zažili.
V čase pohádkového festivalu žáci 1.
stupně navštívili Jičín. Festivalový den začal
exkurzí u hasičů, poté děti měly možnost zhlédnout
divadelní představení „Jak si jednou Tagaro udělal
moře“ a „Sedlák Jiljí a drak“ v K-klubu. Zážitky
dne završily nejrůznější dílničky na arkádovém
nádvoří zámku. Mnoho dětí si odnášelo
vlastnoručně vyrobeného skřítka.
Na žáky čtvrtých až devátých tříd čekal
v pohádkovém týdnu ještě orientační běh.
Vynořovaly se otázky: „Neztratím se, zorientuji se
v mapě?“, „Najdu kontroly?“, „Jaký budu mít
čas?“ Vše dobře dopadlo, všichni doběhli „šťastně“
do cíle. Dík patří nejen pedagogům a asistentkám
naší MZŠ, ale také členům oddílu Sportcentrum
Jičín za nezbytnou pomoc při přípravě a organizaci
závodu.
Milé září, za rok zase na viděnou na
výpravách.

přiblížil na Ploužnici, odtud se pěšky vydali přes
obec Chlum na Tábor. Děti měly možnost
prohlédnout si náš kraj z Tichánkovy rozhledny
vysoké 35 metrů, kde musely zdolat 145 schodů.
Také si obešly barokní kostel Proměnění Páně,
prošly část křížové cesty z roku 1898 končící u
studánky Křížovky. Poslechly si pověst o
vodníkovi pod Táborem, který se tu kdysi objevil.
Pak se vydaly kolem renovované Allainovy věže
směrem na Kyje a přes kemp Elen až ke škole.
S chutí si pak ve školní jídelně pochutnaly na
zaslouženém obědě.
Žáci z 2. stupně využili možnosti
romantické jízdy vlakem až do Turnova. Odtud šli

Mgr. Radana Zubatá

VÝSTAVA KE 100. VÝROČÍ PRVNÍ SVĚT. VÁLKY

V letošním roce uplynulo 100 let od
zahájení 1. světové války. Rakousko-Uhersko ji
vypovědělo Srbsku 28. července 1914 a válka se
rozrostla v celoevropský konflikt. Zúčastnilo se jí
70 milionů vojáků, z nichž více než 10 milionů
padlo nebo zemřelo na následky válečných útrap.
Na frontách 1. sv. války bojovalo také 343
občanů ze Železnice a 19 z Těšína. Z těch pak 55
ze Železnice a 3 z Těšína padli nebo zemřeli
v lazaretech. Válka poznamenala životy nejen
vojáků, ale také lidí v zázemí, mužů, žen, celých
rodin. Zejména ženy měly těžký život. Po mužích,
kteří odešli do války, musely převzít hospodářství a
starat se o živobytí pro rodinu, což bylo těžké.
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Potravin bylo celkově málo a byly nekvalitní.
Chléb byl pečen z náhražek kvalitní mouky,
nedostávalo se cukru, na všechny potraviny byl
zaveden přídělový lístkový systém. Život lidí byl
také omezován různými příkazy, zákazy a
výstrahami.
Občané
byli
varováni
před
podloudným
obchodem
obilím,
moukou,
bramborami a jinými státem zakázanými
potravinami. Byli nabádáni k šetrnosti, pro
hospodyňky byly vydávány válečné kuchyňské
recepty.
Také vlněných a bavlněných látek byl
nedostatek, byly vyráběny látky z kopřiv. Na jejich
sběr bylo vysíláno vojsko i školní mládež.
Starosta Železnice musel dle příkazu zajistit
místnosti k ubytování raněných nebo nemocných

vojáků. S každým dalším válečným rokem se
strádání lidí prohlubovalo. V Železnici téměř
nebylo stavení, ze kterého by někdo z rodiny
nenarukoval.
Výstava je zaměřena na Železnici a její
okolí.
Je
bohatě
dokumentována
nejen
fotografiemi, ale i jinými dokumenty, ručně
malovanými pohlednicemi z fronty adresovanými
do Železnice, ukázkami potravinových lístků,
válečného jídelníčku pro vojáky atd. Ve vitrínách
jsou vystaveny polní láhve, střepiny granátů,
válečný tabák či přilba legionáře.
Výstava k 1. sv. válce, která je zajímavým
dokumentem, v muzeu potrvá od 3. do 28.11.
2014.

Nataša Kalousková
ředitelka muzea

Součástí vzpomínkových akcí byl i
lampionový průvod, který uspořádal Muzejní
spolek ve spolupráci s Masarykovou ZŠ. Účastníci
zamířili ke kostelu, k pomníku, který je
připomínkou 55 občanů Železnice a Těšína, kteří
se z bojišť I. světové války nevrátili. Jejich jména,

stav, povolání, místo úmrtí a věk přednesli žáci ZŠ
Filip Burgert, Tereza Hejduková, Renata Krausová,
Jan Kristiňák a David Saal. Slavnostní akt ukončili
hasiči položením věnce a členové vojenské
historické jednotky vypálili čestnou salvu.

Pozvánka na začátek Adventu
I když letošní listopad láme teplotní rekordy a nic nepřipomíná blížící se Advent, dovolte mi pozvat
Vás na jeho zahájení, které se letos uskuteční ve středu 26.11. na nádvoří muzea.
Jako každým rokem bude před muzejní chaloupkou postaven betlém, který vyrobily členky
Muzejního spolku pro Železnici a okolí, prodej adventních věnců a drobných dekorativních předmětů
bude probíhat na krásně vyzdobeném a osvětleném nádvoří muzea se vstupem přes průjezd. Máte se
opravdu na co těšit, přípravné práce jsou v plném proudu a nové nápady na sebe nenechaly čekat. Víc
ale prozrazovat nebudu, podrobnější informace budou včas vyvěšeny na plakátech.
Protože se blíží závěr letošní sezóny, ráda bych poděkovala Jitce Palmeové za řezané květiny,
které po celý rok zdobily prostory muzea a svojí krásou umocnily zážitky ze všech konaných akcí.

KNIHOVNA PLNÁ LEGA
Při čtení nadpisu vás asi napadne, že něco
není v pořádku. Normálně je totiž knihovna plná
knih. V úterý 4.11. byla knihovna plná nejen knih,

ale i lega a hlavně malých stavitelů, kterých se
sešlo dvanáct. Kdo by si nechtěl stavět? I nás,
dospělé, by to bavilo. A tak vznikala nejrůznější
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dílka, jak dětská fantazie pracovala. Děti stavěly
stromy, celý les, objevila se i žirafa, různí roboti a
nad vším vévodil Titanic. Nejdelší stavbou, což
byla kolektivní práce, byl had. Měřil úctyhodných
8,32m a skoro se nevešel do knihovny. Ale délka
nebyla tím nejdůležitějším. Děti si pohrály a
maminky popovídaly. Odpoledne v knihovně bylo
příjemné.

Eva Trojanová
knihovnice

ZPRÁVA OBRAZEM

Železnický kros se stal již nedílnou součástí
oslav Dne státnosti 28. října. Jeho letošní 6. ročník
provázelo mimořádně teplé a slunečné počasí. Ke
zvýšené atraktivitě přispěla mírně zkrácená trať (12
km), která vedla ve větší míře ulicemi města a
možná i tím přilákala větší počet diváků. Každým
rokem se také zvyšuje počet startujících, který letos
dosáhl čísla 56. Nejrychlejšího času dosáhl mezi

muži Miroslav Balatka z Jilemnice, mezi ženami
Dagmar Rychnovská z SK Nové Město nad Metují.
Ze dvou zástupců Železnice byl rychlejší zkušený
Jiří Kazda. Celkové 9. místo Zdeňka Zikmunda,
který závodí dosud v juniorské kategorii, je
příslibem do budoucna.
Podrobné
výsledky
na
www.bonbon.hustej.net
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VARHANY OPĚT HRAJÍ
Ve čtvrtek 9. října 2014 se uskutečnila
v železnickém kostele sv. Jiljí zajímavá a
radostně očekávaná akce – kolaudace generální
opravy zdejších varhan. Kdo neviděl, neuvěří.
Otec a syn, Bohumil Žloutek st. a ml., tradiční
česká rodinná firma ze Zásady u Železného
Brodu, dokázali složit přes 1200 rozebraných
píšťal tohoto královského hudebního nástroje a
opět je vrátit tam, kde byly původně, aby mu
navrátili vlastnosti, které se vytratily
neúprosným působením času.
Jak
vše dopadlo, přišel zkontrolovat diecézní
organolog, sám koncertní umělec, prof. Václav
Uhlíř, který byl s opravou velmi spokojen.
Natolik, že předběžně přislíbil svůj varhanní
koncert na příštím poutním koncertě

pohled na část z více než 1200 píšťal v době opravy
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v Železnice v roce 2015.
Tyto řádky jsou tedy i pozváním na obě
Varhany tedy opět hrají, i když stále jen ve události s tím, že případné změny budou oznámeny
zkušebním režimu, výjimečně o pohřbech. ve vývěsce na kostele, muzea a na webových
Oficiálně zazní poprvé při mši sv. v neděli 23. stránkách farnosti. Současně jsou i velkým
listopadu 2014 v 17:00 hodin, kdy
požehnat
sídelní
je
přijde
královéhradecký biskup, J. E. Mons.
JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.
Shodou okolností to bude den po
svátku svaté Celílie, patronky
muzikantů a zpěváků. Potom už
budou pravidelně hrát při mších
i dalších akcích v kostele.
Hudební lahůdkou ale bude
adventní koncert v neděli 7.prosice
2014
v 16:00
hodin,
který
připravuje Vlastivědné muzeum
Železnice
ve
spolupráci
s římskokatolickou
farností
a
Organolog prof. V. Uhlíř a varhanář B. Žloutek ml. při
spolkem Organum Cantate, kdy
kolaudaci opravených varhan
přijede z Německa opět zahrát
MgA. Marie Zahrádková, M. Mus.,
která zde hrála již v roce 2012.
Ověnčena
čerstvým
prvenstvím
varhanní poděkováním všem, kteří jakýmkoliv způsobem
improvizační soutěže Lions Club ze Stuttgartu přispěli ke generální opravě varhan. Je dobré
(SRN), držitelka čestného uznání z Pražského jara připomenout, že v našem regionu není časté, aby
v roce 2013 a vítězka interpretační soutěže byla úspěšně dokončena oprava varhan, navíc
z Ochsenhausenu (SRN) v roce 2012 jistě připraví v jediném roce.
Za veškerou podporu děkují
pro posluchače zajímavý koncert. Jako hosté na a na obě akce srdečně zvou
něm vystoupí muzikanti a zpěváci působící na
Mgr. Josef Kordík, farář
místním kůru.

PhDr. Čestmír Jung, místopředseda spolku Organum Cantate

Jedno jubileum, na které bychom neměli zapomenout.
Dne 8. listopadu by se dožil sta let prof. MUDr.
Ivan Lesný, DrSc., zakladatel dětské léčebny Čs. st. lázní
v Železnici.
Již ve čtyřicátých letech minulého století se
zabýval problematikou neurologických onemocnění u
dětí. Zkoumal možnosti léčení epilepsie, propracoval a
zdokonalil různé vyšetřovací metody, nejvíce jej však
zaujaly děti s poruchami hybnosti mozkového původu
– stavy, jež souhrnně řadíme pod pojem dětská
mozková obrna. Brzy dospěl k názoru, že by tyto děti
potřebovaly péči soustředěnou do specializovaného
centra. Takovým centrem se v roce 1953 stal hotel
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Valdštejnův dvůr v Železnici. Bylo to jedno z prvních léčebných zařízení v Evropě specializovaných na
toto onemocnění. Za krátkou dobu po založení získala léčebna velmi dobrou pověst nejen v tehdejším
Československu, ale i v zahraničí, takže brzy přijížděli do železnické léčebny dětští pacienti z evropských i
mimoevropských zemí.
Pan profesor po čtyři desetiletí pravidelně navštěvoval léčebnu jako konziliář a pomáhal řešit
složité otázky spojené s diagnostikou a léčbou malých pacientů. V roce 1971 založil Kliniku dětské
neurologie Fakultní nemocnice v Praze Motole a stal se jejím přednostou. Je proto právem pokládán za
zakladatele nové medicinské specializace- dětské neurologie v Československu. Za své odborné zásluhy
obdržel řadu ocenění doma i v zahraničí. Jedné významné pocty se mu dostalo i v Železnici: za zásluhy o
založení a rozvoj dětské léčebny byl 8. listopadu 1979 jmenován čestným občanem města. Bohužel se
pan profesor nedočkal 50. výročí založení léčebny, na které se velmi těšil. V lednu 2002 se ukončila jeho
pozemská pouť, což jakoby předznamenalo i osud léčebny. Z důvodů poněkud nepochopitelných bylo
velmi dobře prosperující zařízení v září 2002 zrušeno.
MUDr. Marcel Nachtmann, MUDr. Alois Stehlík

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Červenec 2014
Září 2014
Říjen 2014

Dominik Škopán, Cidlina
Jonáš Brož, Cidlina, Jaroslav Novák
Antonín Čapek, Jan Široň

Sňatky:
Říjen 2014

Tomáš Jerie a Radka Pavlásková

Významná jubilea:
Září 2014
Říjen 2014

Jana Lidická (70 let), Daniela Ježková (70 let), Josef Rohlíček (92 let),
Miloslava Pluhařová (95 let)
Věra Bartáková (70 let), Eva Houžvičková (75 let),

Úmrtí:
Září 2014
Říjen 2014

Stanislav Havrda, Cidlina
Anna Kazdová, Doubravice, Marie Kozáková
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Následující pozvánkou zveme seniory starší 65 let na tradiční předvánoční setkání.
Prosíme, zapamatujte si toto datum, pozvánky na jméno do poštovních schránek
nebudou rozesílány.

Rada a zastupitelstvo města Železnice
si vás dovolují pozvat na

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
které se uskuteční v úterý 2. prosince 2014
od 15 hodin v sále Hospody U Jindry

Na programu bude vystoupení dětí
zdravice paní starostky
hudba, občerstvení
V případě zájmu o zajištění dopravy volejte prosím MěÚ
tel. 493 532 934

Těšíme se na Vás!
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