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POMNÍK MISTRA JANA HUSA
V roce, který je věnován památce jednoho
z nejvýznamnějších
evropských
reformátorů
církve, chceme znovu připomenout příběh jeho
pomníku na železnickém náměstí.
Měl být odhalen u příležitosti 500. výročí
jeho upálení, tedy v roce 1915. Již v roce 1913 se
ustavil výbor pod názvem „Výbor spolku pro
postavení pomníku Mistra Jana Husi“. Iniciátorem
a duší celé akce byl akademický malíř Věnceslav
Černý. Navrhovatelem pomníku se stal jeho přítel,
novopacký rodák, akademický sochař Stanislav
Sucharda (ten je také tvůrcem nejznámějšího
Husova pomníku na Staroměstském náměstí
v Praze).
V říjnu
1913
osobně
vyhledal
nejvhodnější místo na náměstí, provedl jeho

zaměření a navrhl úpravu okolí. Ještě v tomtéž
měsíci zaslal čtyři návrhy na pomník, z nichž byla
vybrána skica „Hus kotvící v pravdě Písma Páně“.
V červnu 1914 vyhledal Věnceslav Černý v okolních lesích balvany na
podstavec, které byly přivezeny a složeny na náměstí. Vypuknutí I.
světové války přerušilo a oddálilo všechny další práce na pomníku, jehož
dokončení a odhalení se nedožil jeho navrhovatel Stanislav Sucharda,
který zemřel v květnu 1916. Po skončení války vytvořil toto dílo podle
dochovaného modelu bratr Stanislava Suchardy sochař Vojtěch
Sucharda.
Před 95 lety, dne 18. července 1920 byl pomník odhalen.
Slavnostními řečníky byli kromě železnického legionáře Františka Brože
též spisovatel a senátor Jan Herben a Gustav Adolf Procházka,
jenišovický farář, iniciátor založení církve československé v roce 1920,
její pozdější biskup a patriarcha. Podle kronikáře Václava Kozáka bylo
na slavnosti přítomno velké množství občanstva nejen z města, ale i ze širokého okolí. Podobné návštěvy
snad Železnice ještě neviděla. V průvodu šla školní mládež, legionáři s husitským praporem, sokolské
jednoty se svými prapory a jičínská jednota se svým trubačským sborem. Dále hasičské sbory, různé jiné
spolky a organizace, to vše vedené železnickou hudbou. Večer bylo náměstí osvětleno až do jedenácté
hodiny elektrickými žárovkami, připojenými na proud v továrně p. Antonína Zelenky.
Olga Jakubcová (s použitím článku J. Rybáře)

1

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA

Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla čtyřikrát (27.4., 11.5., 25.5. a 8.6.). Přijala
usnesení především v těchto bodech:
Schválila dodatek k pachtovní smlouvě mezi Zemědělskou společností Český ráj Podůlší a.s. a městem
Železnice. Celkové pachtovné se bude skládat z fixní platby (3,5% z ceny půdy) a z částky na úhradu daně
z nemovitosti.
Schválila požadavky města, které by měly být zahrnuty do projektové dokumentace na opravu silnice
II/286 v úseku od kruhového objezdu v lípách přes Valdice, Železnici až po hranice kraje. Město požaduje
zapracovat chodník proti sokolovně, prodloužení chodníku po levé straně směr Lomnice až k autoservisu a
živičný povrch v prostoru čp. 183 a 117 u autobusové zastávky.
Schválila bezplatné poskytnutí barevných pytlů na tříděný odpad.
Schválila žádost ředitelky MZŠ a MŠ o souhlas zřizovatele s vyhlášením volných dnů v pondělí 29.6. a
v úterý 30.6. 2015.
Schválila vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „Vzduchotechnika v kuchyni a jídelně
Masarykovy ZŠ“.
Schválila přijetí nabídky na stavebně technický průzkum v objektu radnice od firmy Diagnostika staveb
Dostál a Potužák s.r.o.
Vzala na vědomí dodatek ke smlouvě s SKS Jablonec na svoz PET lahví. Od května do srpna budou žluté
kontejnery vyváženy 1x týdně.
Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.4. 2015, uzavřené mezi městem Železnice a firmou
Miloň Hnízdo, Nemyčeves na akci „Oprava chodníků Železnice“. Podle tohoto dodatku se termín
dokončení posouvá do 30.9. 2015. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové
ceny díla za každý den prodlení.
Schválila jmenování Mgr. Soni Munzarové do funkce ředitelky Masarykovy ZŠ a MŠ s účinností od 1.8.
2015.
Schválila mimořádnou odměnu pro odstupující ředitelku MZŠ a MŠ za práci ve ztížených podmínkách při
rekonstrukci školy a za vedení kroniky a fotokroniky).

Zastupitelstvo města se od vydání posledního čísla Zpravodaje sešlo dvakrát. Na svém třetím
letošním zasedání dne 13. května 2015 a přijalo toto usnesení:
Vzalo na vědomí:
Kontrolu usnesení zastupitelstva města ze dne 18.3. 2015.
Zprávy z jednání rady města za období od 18.3. do 13.5. 2015.

Schválilo:
Prodej částí poz. parcel č. 1244/6, 1244/7 a 1245/4 (544 m2) v k.ú. Těšín manželům Ivetě Chudárkové,
Hoření Lomnice 598, Lomnice n. Pop. a ing. Luboru Chudárkovi, Těšín 17, Železnice, za cenu 100,- Kč/m2.
Přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje na opravu chodníků ve výši 439.800,- Kč.

Pověřuje:
Starostku města podpisem smlouvy o dotaci z Programu obnovy venkova královéhradeckého kraje.
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Čtvrté zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 17. června 2015 a přijalo následující usnesení:
Vzalo na vědomí:
Kontrolu usnesení ZM č. 3/2015 z 13.5.2015
Zprávu z jednání rady města za období od 13.5. do 17.6. 2015
Závěrečný účet Mikroregionu Tábor za rok 2014.
Zprávu z jednání finančního výboru

Schválilo:
Závěrečný účet města za rok 2014 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením.
Směrnici o zadávání veřejných zakázek.
Účetní závěrku města Železnice za rok 2014.
Přijetí dotace od Královéhradeckého kraje na napojení nového vrtu pro Železnici ve výši 390.000,- Kč.
Doplněný návrh „Zadání územního plánu Železnice“. Ten bude zpracován bez variant a bude posouzen
z hlediska vlivů na životní prostředí i z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území.
Existenci samostatné 7. třídy i pro školní rok 2015 – 2016. Podmínkou je zachování minimálně stávajícího
počtu žáků a dostatek finančních prostředků města.
Snížení ceny stavebních parcel v lokalitě pod Těšínem ze současných 400,- Kč/m2 na 350,- Kč/m2.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
o Zástupci o.p.s.. Život Hradec Králové nabízejí v rámci terénních sociálních služeb tzv. TÍSŇOVOU PÉČI.
Jedná se o nepřetržitou 24 hodinovou službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Prostřednictvím
tísňové stanice instalované v bytě uživatele je zajištěna rychlá pomoc např. v případě náhlého zhoršení
zdravotního stavu, při různých krizových situacích živelného charakteru (požár, únik plynu, prasklý rozvod
vody) a nebo při napadení uživatele v jeho domácnosti. Podrobnosti (včetně ceny této služby)je možné zjistit
z letáčku, který je k dispozici na městském úřadě.
o Svoz barevných pytlů s vytříděným odpadem (kov, plasty a nápojové kartony) bude v následujících
termínech – 1.7., 29.7. a 26.8. Postavte, prosím, pytle v den svozu k popelnicím. V Cidlině shromážděte
pytle den předem u kulturního domu, v Zámezí rovněž den předem u autobusové zastávky. Děkujeme.
o Jičínská firma nabízí přepravu osob k lékaři, do nemocnice, do lékárny, na nákupy apod. Auto firmy je
vybaveno invalidním vozíkem a francouzskými holemi. Ceník a další informace o této službě naleznete na
www.preprava-jicincz nebo na tel. 604 925 055.

MUZEJNÍ DEN JE PŘEDE DVEŘMI
Červnové teploty šplhají na teploměru
nahoru a nezadržitelně se hlásí počátek prázdnin. A
s počátkem prázdnin stoupá i počet dotazů, „jestli
zase letos bude“. Bude, bude. Muzejní den, který
vždy pořádáme druhou červencovou sobotu, letos
připadá na 11.7. Takže tradiční – NEVAŘTE,

NEPEČTE, platí. Grilovaná kuřecí stehýnka,
křupavé bramboráčky a čerstvě upečené koláče
Vám jistě i letos budou chutnat. Opět se vystřídají
dvě hudby, prohlédnout si můžete celé muzeum.
Tentokrát Vás zaujmou půvabné akvarely s
množstvím motivů ze Železnice od malíře a
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báječného člověka Jiřího Qida Valtera, majitele
galerie Na špejcharu v Bukvici.
Přejme si hezké počasí, přístřešky budou
ale stejně jako vždy připraveny proti slunci i dešti.
Ráda bych Vás pozvala na ještě jednu
výstavu, která potěší nejmenší i jejich maminky a
babičky. Od 6.8. do 13.9. budou prostory muzea
zaplněny kočárky a panenkami paní Heleny
Červové a Olgy Pechové. Výstava se bude
jmenovat Doma bylo vždycky milo a já věřím, že
bude milo i Vám v muzeu.
Mějte se krásně prázdninově a těšíme se na
Vás.
Nataša Kalousková

ZPRÁVY Z KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Jak jsme hráli McDonald´s Cup 2015
dešti. Žáci obsadili 5. místo a získali cenné
zkušenosti do dalších let.
Hned následující den 7.5.2015 se konalo na
hřišti s umělou trávou okrskové kolo pro družstva
starších žáků ze 3.-5. ročníků. A to byl začátek
železnické senzace! Ráno rozcvičení, slavnostní
nástup a už jsme šli z utkání do utkání. Nevyhnuly
se nám ani penalty, které rozhodly. Starší žáci ze
Železnice jásali. Skončili na 2. místě a to
znamenalo postup do okresního kola!
Dne 13.5.2015 nastoupilo železnické
družstvo k zápasům v okresním kole. Naši soupeři
- ZŠ Chomutice, ZŠ Lázně Bělohrad, ZŠ Miletín a
3. ZŠ Jičín - neměli šanci. Tomáš Červeňák se stal
nejlepším střelcem okresního kola. Nastřílel 11
branek. Žáci ve složení: David Burgert, Filip
Burgert, Tomáš Červeňák, Jaroslav Daniš, Nicolas
Filip, Dominik Hamšík, Lukas Hodé, Michal
Hrudka, Lukáš Kristiňák, Patrik Saal a Jan Šťastný
postoupili do krajského kola z 1. místa. Pro naši
fotbalovou jedenáctku to znamenalo velikou
radost, nadšení a krásný pohár pro vítěze. Jak řekl
jeden z hráčů:
"I když jsme z malého města, tak jsme
dokázali vyhrát."
Na krajské kolo, které se konalo 21.5.2015,
přijeli i fanoušci z řad žáků a zaměstnanců

Turnaj McDonald´s Cup je určen pro žáky a
žákyně 1. stupně základní školy, kteří mají rádi
fotbal. Vše začíná okrskovým kolem, dále
okresním a krajským kolem a ti nejlepší z
republiky se pak navzájem utkají na Svátku fotbalu
v Jablonci nad Nisou.

Dne 6.5.2015 se okrskového kola v Jičíně
zúčastnilo družstvo mladších žáků z naší školy.
Celkem 12 chlapců z 1.- 3.ročníku bojovalo o co
nejlepší umístění. Počasí nebylo našim malým
fotbalistům příliš nakloněno, 3 utkání se odehrála v
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Masarykovy ZŠ. Celým turnajem účastníky
provázel známý moderátor pan Martin Hrdinka.
Náš tým hrál s velkým zápalem všechny 4 zápasy s
Novým Městem nad Metují, Trutnovem, Hradcem
Králové a Dobruškou. Jednotlivá utkání byla dosti
vyrovnaná. Lepší umístění nám těsně uniklo, ale i

tak je 4. místo v krajském kole soutěže
McDonald´s Cup velkým úspěchem. Za ním stojí
nejen hráči, ale i trenéři Ondřej Drahoňovský a
Jaroslav Daniš. David Burgert byl vyhlášen
nejlepším brankářem turnaje a všichni hráči si
odnesli drobné ceny.

Vážení příznivci Masarykovy základní školy a mateřské školy v Železnici!
potřeby i mimo svou pracovní dobu. Poslední
měsíce mu díky rekonstrukci přibylo množství
práce navíc. Výhodou pro nás byl široký rozsah
jeho pracovních dovedností.
Pro mě osobně se s koncem školního roku
uzavírá jedna kapitola mého života. Stála jsem

Školní rok 2014/15 končí. Mohla bych
napsat, že uběhl jako voda, Ano, vím, je to
každoroční stejné konstatování. Pokud je práce
hodně a čas je drahý, vždy to tak rychle utíká. A ve
škole tomu tak je. Školní roky svou náplní nejsou
nikdy úplně stejné. Jaké byly novinky toho
letošního?
Zavedli jsme elektronickou žákovskou
knížku. Novota se osvědčila, ocenili ji žáci, rodiče
i pedagogové. Šlo nejen o klasifikaci, ale také o
pohodlnější a pružnější systém omluvenek. Další
novinkou byla možnost zapracovat na zdokonalení
své angličtiny s rodilou mluvčí Elaine CottrellLev.
Nezaháleli
ani
pedagogovédíky
koordinátorce ICT Ivaně Čapkové je škola
zapojena
v projektu
Pracujeme
s novými
technologiemi. Po absolvování určitého počtu
školení obdržel každý pedagog pro potřeby školní
práce svůj notebook. Na jaře začala dlouho
očekávaná rekonstrukce školy. Již od počátku
dubna máme školu ve stavební pohotovosti.
Nastaly i krušné chvilky, každý den jsme aktuálně
měnili rozpis místností pro výuku. Ve škole se
učilo v jídelně a v keramické dílně. Určitou dobu
se vyučovalo i mimo školu- v knihovně, na radnici
a v muzeu. Při této příležitosti děkuji všem těmto
subjektům, že nám poskytly útočiště. Práce stále
pokračují. Někteří učitelé jsou vystěhováni ze
svých kabinetů již několik týdnů.
Tyto
nepříjemnosti člověk zvládne, když ví, že je to pro
dobro věci. Rekonstrukce bude probíhat do konce
měsíce července. Již se moc těšíme na zateplenou
školu a školku v novém „kabátě“ a s novými okny.
Hlavní budově prospělo i pokácení 2 vzrostlých
tújí u hlavního vchodu- škola jako by zmohutněla
a majestátně se napřímila.
Pár poznámek k personálním změnám. V
červnu ukončuje pracovní poměr ve škole na
vlastní žádost pan školník Milan Fikar. Jeho
rozhodnutí nás mrzí, pracovní pozici zastával od
roku 2008, od 2012 také pro MŠ. Děkujeme mu za
poctivě odvedenou práci. Ve svém „ resortu“ měl
naprostý přehled a vždy ochotně pomohl, v případě

v čele této školy od 1. 8. 2004. Nebyly to
jednoduché roky-plně organizovaná škola se školní
jídelnou, od roku 2012 spojená s mateřskou školou.
Navíc rok co rok stoupající nároky na „školskou
úředničinu.“ Se všemi úkoly jsem se vyrovnávala
bez pomoci klasického zástupce školy, pouze s
pomocí hospodářky. A musím popravdě říci, že to
je u nás tvrdý chlebíček. A proto bych ráda
poděkovala oběma hospodářkám, paní Veronice
Danišové a zejména paní Naděždě Pražákové, se
kterými jsem spolupracovala a které mi byly
oporou. Poslední roky nás trápil hlavně klesající
počet žáků. Dlouho nebyly peníze ani na materiální
pozvednutí školy, situace se bohudíky poslední
dobou obrací k lepšímu. Chci poděkovat celému
pedagog. sboru, jehož základní jádro zůstává po
léta personálně stabilní, za to, že jsme vždy
dokázali najít společnou řeč a měli na mysli
prospěch našich žáků a školy. Dobré vztahy panují
i ohledně spolupráce s vedoucí učitelkou a
učitelkami mateřské školy. Za odvedenou práci
děkuji celému personálu školní jídelny a
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samozřejmě děvčatům z provozu. Co se jídelny a
provozu týče, je nás málo, ale práce je hodně.
Přeji škole hodně úspěchů a dostatek
žactva. Je dobře, že současná rada města chápe

potřeby školy a její rozvoj si stanovila jako svou
hlavní prioritu. První důležitý úkol - školu
zrekonstruovat – bude letos splněn.
Mgr. Zlata Kobrlová, řed. školy

ZPRÁVA OBRAZEM

V této rubrice jsme až dosud zveřejňovali
zprávy pozitivní. Tentokrát děláme výjimku,
abychom upozornili na spoušť, kterou jeden náš
spoluobčan způsobil neodborným kácením
v Nádražní ulici. Nejen, že poškodil lípy ve

stromořadí, ale z pokácených stromů si odvezl
pouze dřevo. Všechny větve z vozovky „uklidil“ na
cizí pozemek. Na upozornění místostarosty, aby
roští odstranil, zatím nereagoval.
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SPORTOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

Město Železnice svým občanům
V rámci podpory zdravého životního stylu na základě aktivního pohybu a sportu rada města
rozhodla umožnit bezplatný pobyt na víceúčelovém hřišti občanům města Železnice, a to v úterý od
16.00-20.00 hod a v sobotu od 08.00-12.00 hod. V tyto termíny bude umožněn bezplatný přístup
zájemcům o tenis, volejbal nebo nohejbal. K dispozici budou oba kurty. Jeden bude připraven pro tenis a
druhý dle požadavků účastníků a to jak pro tenis, volejbal či nohejbal. V době prázdnin – červenec –
srpen bude přístup za stejných podmínek rozšířen, a to o úterý a čtvrtek od 09.00 – 11.00.
Vedení města věří, že naši spoluobčané tento krok přivítají a budou tuto možnost bezplatného
sportování využívat.

Založení oddílu tenisu
Vedení oddílu stolního tenisu Tělovýchovné jednoty Sokol Železnice rozšiřuje svoji činnost i o
tenis. Všichni zájemci o vstup do oddílu se mohou hlásit na zeleznicesport@seznam.cz nebo na t. č.
731555876. Zatím se předpokládá společný oddíl, který však v případě většího zájmu může být
osamostatněn v rámci TJ Sokol. Předpokládá se vyčlenění 2 termínů týdně na víceúčelovém hřišti a to ve
čtvrtek od 15.00-17.00 a v neděli od 10.00-12.00 Všechny ostatní podrobnosti, možnosti členství, výše
členských příspěvků apod. budou projednány na základě zájmu při ustavení oddílu. (U stanovených hodin
může dojít k termínovým úpravám).

Pohár starostky města v tenisu
I letos chceme navázat na úspěšné ročníky tenisových
turnajů, sportovní komise při MěÚ v Železnici vyhlašuje již
IV. ročník otevřeného mistrovství Železnice v tenise. Záštitu
nad turnajem převzala starostka města ing. Dana Kracíková.
Soutěž je vypsána pro dvouhry mužů i žen. Hrací dny,
možnost hrát čtyřhry a další náležitosti budou upřesněny při
losování. Každý účastník musí rovněž počítat se startovným
(na pokrytí provozních nákladů), které bude určeno dle
rozsahu přihlášek, zahájení v červenci.
Jak se přihlásit? Buď osobně na MěÚ v Železnici, dále
na webové adrese zeleznicesport@seznam.cz a přihlášky od
Vás rovněž přijmou členové sportovní komise J. Čermák, L.
Hrabala a D. Tominec. V přihlášce je nutné určit případný
zájem o čtyřhru a dále předat e-mailovou adresu nebo alespoň
telefonní číslo pro snadnou a rychlou komunikaci. Uzávěrka
přihlášek je 30.06. Veškeré informace zájemci obdrží při
losování které je veřejné a uskuteční se 02.07.2015. v 18.00 v sokolovně. Zahájení turnaje v červenci.
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Oddíl stolního tenisu informuje
V důsledku objektivních termínových potíží proběhla oslava 50. let založení oddílu stolního tenisu
až 27.03.2015 v hospodě u Jindry. Snaha dostat stolní tenis z hospod u Brajerů (nynější samoobsluha u
Altmanů) a restauraci u Štěpánů (nynější hospoda
u Jindry) nedala spát místním nadšencům tohoto
sportu. Nejaktivnější byli pánové Miroslav
Bachůrek, PhMr. Vladimír Vágner, Jaroslav
Strmisko a Zdeněk Celer. Nejaktivnější M.
Bachůrek začal s tréninkem mladých zájemců
v místní osmileté škole. Podařilo se mu získat
celou řadu zájemců, jako byli např. bratři Bálkové
a Kajínkové, Jar. Hercík, L. Hrabala a další. Se
vstupem do místní sokolovny bylo však dost
problémů a tak první roky „zůstalo“ jen u
uvedených hospod. Pomalu a jistě se však situace
měnila a stolní tenis nakukoval i do sokolovny.
Nejprve to byl pouze vestibul – prostor nynějších V. Nidrle, ing.D. Kracíková, L. Hrabala, J. Hrabala a J. Machula
WC, kde však byla problémem pokladna s ochranným
zábradlím. Po nějaké době byl tento problém vyřešen uříznutím zábradlí, čímž zájemci o lístky do kina
ztratily možnost opory. Elektrikář Jaroslav Strmisko za své instaloval zářivku a byl první hrací prostor.
Postupem času byl ještě získán prostor
dnešního přísálí. Teprve postupem času se
podařilo zajistit možnost vstupu na sál
sokolovny, kde však zase vyvstaly problémy,
jak zajistit osvětlení. I toto však tehdejší
nadšenci vyřešili, nejprve výrobou stojanových
monster, které nad stolem využívaly plechové
dílenské světlo pro 300 W žárovku. Jedno
světlo však bylo nedostatečné a tak později
došlo k vylepšení – na lanka nad stoly se
věšely při každém tréninku či utkání 2- 3
světla a to byl již značný pokrok. Při pozdější
rekonstrukci elektroinstalace byly instalovány
na strop zářivky a to již byl vynikající.
Dnešní
halogenidové
osvětlení
Pohled do sálu
je v současnosti na špičkové úrovni a plně
vyhovuje i těm nejnáročnějším požadavkům. Cesta k tomu však trvala téměř 50 let. V roce 1964 již bylo
dost zájemců a nazrála doba si vyzkoušet své umění i s jinými hráči. Došlo tedy k založení oddílu
z iniciativy M. Bachůrka a L. Hrabaly a jeho přihlášení do okresní soutěže okresu Jičín, která vznikla
v roce 1963, která vznikla z iniciativy nadšenců pánů Miloslava Fejfara a Vladimíra Dvořáka z Jičína.
V tehdejší soutěži startovala 3 družstva – Sobotka, Libáň a nováček ze Železnice. Jičín již postoupil do
kraje. Dnes v okrese Jičín působí celkem 85 družstev včetně mládeže, což je nejvíce v okrese v ČR. I na
nás se však usmálo štěstí v podobě postupu do krajské soutěže v letech 1972-1976 a to včetně žáků. Po
dobu dvou let hrála v kraji dvě družstva A a B. Za celou dobu se v oddíle vystřídalo okolo 100 hráčů.
První reprezentace hrála v sestavě: M. Bachůrek, M. Krejčí, L. Hrabala, V. Kraus, Jar. Hercík. Vzápětí
přišli J. Bažant, J. Blažek, Vl. Vaněk J. Kalousek. V současné době oddíl má celkem 4 družstva mužů –
jedno působí v krajských soutěžích, jedno družstvo žen v krajské divizní soutěži, družstvo dorostu a
družstvo žáků.
V současnosti je herního prostoru dostatek, kvalitní podmínky, ale chybí zájem zejména mladých.
Oddíl tuto situaci neustále řeší a snaží se vytvářet dobré podmínky pro nové adepty tohoto sportu. Dlužno
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však ještě poznamenat, že by neškodila i větší iniciativa ze strany současných a bývalých hráčů vytvořit
pro mládež ty nejlepší podmínky.
Historicky největším úspěchem oddílu bylo vítězství ženského družstva v divizní soutěži
Královéhradeckého kraje v sezóně 2013-2014 a postup do kvalifikace o II. ligu. Zde jsme však narazili na
ne úplně fér kvalifikační praktiky a zůstali tak před branami II. ligy. Muži v divizi v sezóně 2013-2014
obsadili velmi dobré 7. místo.
Koncem března se sešlo více než 60 účastníků významného setkání. Sešli se současní i již bývalí
hráči včetně funkcionářů města i okresu. Vyslechli si informaci o začátcích stolního tenisu v Železnici, i
jeho současný stav včetně nástinu do budoucnosti. Za město Železnice promluvila starostka ing. Dana
Kracíková, za okresní organizaci ČUS p. Václav Nidrle, za okresní svaz stolního tenisu p. Jiří Machula.
Vystoupil i zakladatel stolního tenisu na okrese
Jičín p. Míla Fejfar z Jičína. Vzpomnělo se i na
již nežijící hráče. V samotném závěru
programu předal zakládající člen oddílu
Ladislav Hrabala s předsedou oddílu Janem
Hrabalou zlaté, stříbrné a bronzové pamětní
medaile. Pamětní medaile byly realizovány
firmou Triga-K Praha, kterou vlastní
železnický rodák p. Petr Kazda. Jen pro
připomínku, tato firma vyrábí i medaile a řády
pro pražský hrad. Následovalo občerstvení a
poté si všichni společně zavzpomínali na léta
strávená za stoly v Železnici. K nahlédnutí
byly i dobové dokumenty z historie soutěží.
Došlo i na sport, mini ping-pong v podání P.
Plecháčové, Z. Ježkové, F. Kabely a P. Vyskočila. (viz foto) Všichni si měli dlouho o čem dlouho povídat
a domů odcházeli s dobrými pocity. Jaký bude stolní tenis v Železnici dále? Na to odpoví příští léta.
Základy byly položeny dobře.
Nezbývá, než popřát všem hráčům mnoho elánu, chuti a i zdraví do dalších let oddílu stolního
tenisu TJ Sokol Železnice.
O dalších aktivitách oddílu v příštím zpravodaji.
Jan Hrabala

Tradiční Železňák-Cidliňák netradičně deštivý
Sedmý ročník běhu Železňák – Cidliňák přilákal na
start 125 běžců, od nejmenších běžců až po zkušené
veterány. Tradičně 1. května bylo v Železnici počasí bez
deště, letos poprvé dopoledne zapršelo, chvíli i s kroupami,
stačilo chvíli počkat a mohlo se závodit dále.
Dopoledne na fotbalovém hřišti startovaly dětské a
mládežnické kategorie, štafety ve složení předškolák a
dospělák nebo školák a lidový běh na 800 m. Děti
představovaly přibližně polovinu z celkového počtu
účastníků. Nechyběly ani tradiční doprovodné pohybové
aktivity pro děti zaměřené na žabky a jejich kamarády. Na
stupních vítězů se předávaly diplomy, perníkové medaile a
zajímavé ceny (některé věnovala Všeobecná zdravotní
pojišťovna), ze kterých se děti opravdu radovaly. Vítěze a
další umístěné naleznete ve výsledkové listině.
Odpoledne bylo bez deště a pro závod na 10 km, který
nese podtitul otevřené mistrovství města Železnice v běhu silničním, panovalo příznivé běžecké počasí.
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Absolutní vítězem a zároveň v kategorii mužů do
49 let se stal Jiří Čivrný ze Semil v čase 34:47,
v kategorii do 59 let Vladimír Vacarda z Eleven
Run Team, v kategorii nad 60 let Karel Trejbal
z SKP Mladá Boleslav. Absolutně mezi ženami a
zároveň v kategorii žen nad 45 let zvítězila Blanka
Paulů, která běžela za Maratonstav Úpice, s časem
43:19, a v kategorii žen do 44 let zvítězila Jana
Škorpilová ze Sportcentra Jičín.
Byly rovněž uděleny speciální ceny;
skokanem roku, který zlepšil svůj čas o 9 minut a
57 vteřin oproti loňskému roku, se stal Tomáš
Wachtarczyk z Hřebče, cenu za největší hybnost
získala mezi ženami Dana Jiřičná, mezi muži Martin Jiřičný. Nejrychlejším železnickým běžcem byl
Ondřej Kazda. Cena za zřetelehodný počin byla udělena Ivě, Barboře a Anně Nydrlovým za občerstvení
na hřišti i na náměstí s úsměvem na tváři.
Závod byl podpořen městem Železnice a v rámci projektu Sportuj s námi Českou unií sportu.
Všichni účastníci získali také bodové hodnocení do poháru BEJK – Běžec Jičínské kotliny, který je
součástí projektu Pohyb v přírodě pro zdraví podpořeného Královéhradeckým krajem. Dalším závodem
zahrnutým do tohoto poháru bude 27. června Běh lužanskými hvozdy.
Martin Šandera

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Významná jubilea:
Květen 2015
Červen 2015

František Mašek (70 let), Libuše Valentová (70 let), Jaroslav Jón (70 let),
Stanislav Brendl, Těšín (80 let)
Miroslav Brož (75 let), Věra Pátková, Zámezí (75 let), Marie Kalousková
(85 let), Zdeněk Beneš (85 let)

Úmrtí:
Květen 2015

Eliška Konečná
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