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nejvyšším
rozhodnutím ze dne 28.
prosince 1911 městys Železnici v politickém
okresu Jičínském nejmilostivěji povýšiti na
město“.
Toto povýšení bylo oceněním práce ve
prospěch obce a bylo vnímáno jako velice
- Den Země v MZŠ.

prestižní. Starosta, rada i zastupitelstvo obdržely
celou řadu blahopřání od různých institucí i
jednotlivců. Na ukázku uvádíme jedno z nich:

V Jičíně dne 25. července 1912

Slovutný pane starosto!

Račte dovoliti, abych připojil se k řadě těch, kdo blahopřejí Železnici k povýšení na město.
Jako úředník okresního výboru měl jsem příležitost po dlouhou řadu let sledovati postupný vývoj
města Železnice a uznávám s potěšením, že málokterá obec rozvinovala svůj program do budoucna tak
cílevědomě, tak úsilně a tak obětavě, jako Železnice.
Račte, slovutný pane starosto, dovoliti, abych při této příležitosti Vám sdělil, že přičítám krásný
tento výsledek záslužné práce vykonané k dobru Vašeho rodného sídla a v zájmu jeho obyvatel řadě mužů,
kteří šťastnou a vhodnou volbou byli občanstvem povoláni ku správě Vaší obce.
Prosím, slovutný pane starosto, abyste spolu s ostatními pány členy slovutné městské rady a
městského zastupitelstva přijali mé upřímné blahopřání i v tomto směru spolu s uctivou poklonou.
J. Liška, ředitel úřadu okresního výboru
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Je zajímavé si také připomenout, co o nás
tehdy napsaly NOVÉ ILUSTROVANÉ LISTY
v článku „Nová města česká“. „Těchto dnů povýšil
panovník městyse Buštěhrad a Železnici v Čechách
na města. Železnice vykazuje 260 domů, bezmála
s 2000 obyvatel. Město roste vůčihledně, neboť
tamější slatinné lázně vyhledávány jsou stále víc a
více. Město činí milý, klidný dojem, k němuž
Muzeum:
9,00
9,15 – 12,30
13,00 – 18,00
Hřiště:
15,00
20,00

přispívá ovšem zvláště příznivá poloha a lesem
bohaté okolí.
Tuto významnou událost oslavili tehdy
železničtí občané I.sjezdem rodáků a přátel v dnech
27. – 29. července 1912. I my si toto výročí
připomeneme spolu s 6.Muzejním dnem v sobotu
14. července s následujícím programem:

Zahájení oslav
Hraje country skupina Hobrbule
K tanci a poslechu hrají Fajtovi z Lomnice n.Pop.

Hravé odpoledne pro děti
Vystoupení členů Základní kynologické organizace Jičín
Taneční zábava – Hraje skupina Soběrazská pecka

Masarykova základní škola:
9,00 – 11,00 a 13,00 – 16,00 Výstava „Škola v Železnici v běhu let“
Doprovodné akce:
Výstava hasičské techniky na Muzejním náměstí.
Muzeum otevřeno po celý den – ukázky řemesel.
Tradiční občerstvení na nádvoří muzea.
Projížďky na historickém hasičském voze.
Srdečně zveme všechny občany.
Zastupitelstvo města

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od vydání dubnového čísla Zpravodaje sešla pětkrát (9.5., 16.5., 28.5., 4.6. a 11.6.
2012). Přijala usnesení v těchto bodech:
Schválila přidělení bytu „C“ v domě čp. 85 v Šimonově ulici Martině Adamové.
Schválila prodloužení nájmu prostorů bývalého koupaliště Ivanu Hrychovi do 30.června 2013.
Schválila finanční dar ve výši 2.000,- Kč mateřskému centru Kapička se sídlem v Jičíně.
Vzala na vědomí informaci o nevyhovění žádostem o dotace z Královéhradeckého kraje na
výměnu oken v čp. 4 a na pořádání 6. Muzejního dne.
Vzala na vědomí plán prázdninového provozu MŠ Sluníčko předložený ředitelkou tohoto zařízení.
Schválila návrh nové trasy přeložky vysokého napětí ve Hřbitovní ulici.
Schválila zadání nového výběrového řízení na dodavatele el. energie.
Schválila zadání projektové dokumentace na rekonstrukci vytápění radnice.
Schválila zásadu přidělování placených parkovacích míst – s platností od 10.5.2012 bude možno
přidělit jedno parkovací místo na jednu domácnost.
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Schválila žádost Masarykovy ZŠ o povolení výjimky ze stanoveného počtu žáků na školní rok
2012/2013 dle § 23, odst. 4, zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
S tím souvisí požadavek úhrady zvýšených nákladů na vzdělávací činnost školy, a to nad výši
stanovenou krajským normativem.
Schválila podpis smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zpracování
projektové dokumentace ke stavbě „Železnice, sídliště 6 rodinných domků v ulici Hřbitovní“.
Jedná se o projektovou dokumentaci na vodovod a kanalizaci v celkové výši 182.000,- Kč.
Schválila rekonstrukci vytápění budovy radnice (havarijní stav kotle, ventilů a plynového
odběrního zařízení). Akce zařazena do plánu na letošní rok, předpokládané náklady 120.000,- Kč.
Schválila přijetí nabídky dodávky elektřiny č. 12006775 firmy ČEZ Prodej, s.r.o. na období od
1.6. 2012 do 31.12. 2013. Předpokládaná úspora činí 50.000,- Kč.
Vzala na vědomí informaci ředitelky MŠ Sluníčko o přijímacím řízení. Z kapacitních důvodů
může být přijato pouze čtrnáct dětí, deseti žádostem nemohlo být vyhověno.
Vzala na vědomí informaci o zahájení opravy náhonu firmou Šimůnek, zemní práce, Nedaříž čp.
40, Horka u St. Paky.
Schválila podepsání smlouvy o dílo na výměnu venkovních oken a repasování dveří v bytovém
domě čp. 4 s firmou Michal Ryšavý, Valdice.
Schválila umístění fotovoltaických panelů na střeše RD J. Marečka, Zámecká 190, Železnice.
Schválila program zasedání zastupitelstva města na 13.6. 2012.
Vzala na vědomí rozhodnutí konkurzní komise o výsledku výběrového řízení na místo ředitele MŠ
Sluníčko.
Schválila doplnění programu zastupitelstva města o bod: sloučení Masarykovy ZŠ a MŠ v jeden
právnický subjekt.
Schválila příspěvek na pořízení učebních pomůcek pro žáky budoucí 1. třídy ve výši 110,- Kč na
jednoho žáka.
Schválila rozpočtové opatření č. 1/2012 – přijetí dotace ve výši 35.000,- Kč z Programu obnovy
venkova na úroky z úvěru.
Schválila program oslav 100. výročí udělení titulu město a 6. Muzejního dne.
Schválila přijetí cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na přechod pro chodce u
Masarykovy ZŠ (cenovou nabídku předložila firma Projektservis Jičín s.r.o. ve výši 73.968,- Kč).
Třetí jednání zastupitelstva města v tomto roce se uskutečnilo 13. června 2012 a usneslo se v těchto
bodech:
Vzalo na vědomí:
Informace z jednání rady města za období od 18.4. do 13.6. 2012.
Schválilo:
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 – nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Závěrečný účet města za rok 2011 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „bez
výhrad“.
Sloučení Masarykovy ZŠ a mateřské školy Sluníčko do jednoho právního subjektu a to s účinností
od 1.8. 2012 (dodatek č. 2 ke zřizovací listině Masarykovy ZŠ). Nový název: Masarykova
základní škola a mateřská škola, Železnice.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na kompenzaci výdajů na
zhotovení projektové dokumentace na vodovod a kanalizaci pro stavbu: Železnice – sídliště 6
rodinných domků. Celkové náklady činí 218.117,- Kč, z dotace bude uhrazeno 173.000,- Kč.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi
městem Železnice a VČP Net.,s.r.o.
Prodej části poz. parc. č. 625/1 v k.ú. Cidlina o výměře 140 m2 firmě Martin Mencl T-plast
Cidlina za 100,- Kč/m2.
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Zrušení svazku obcí Valdštejnova zahrada, IČ 71250905, se sídlem Jičín, Žižkovo nám. 18, a to
bez právního nástupce. Železnice je členem tohoto svazku, který je navržen ke zrušení pro
praktickou nefunkčnost.
Navrhlo:
Ladislava Hrabalu jako člena vyjednávací skupiny při řešení přechodu pro chodce u Masarykovy
ZŠ.

DEN ZEMĚ V ŽELEZNICKÉ ŠKOLE

Pátek 20. dubna byl
pro
děti
naší
školy
zajímavým dnem. Svůj
obvyklý rozvrh vyměnily za
něco zcela jiného. Učitelé si
pro ně připravili pestrý
program ke Dni Země. Naše
škola se nedávno zapojila do
Recyklohraní. Je to školní
recyklační program pod
záštitou
ministerstva
školství, jeho cílem je
prohloubit znalosti žáků
v oblasti třídění a recyklace
odpadů. A na toto téma byl
směrován i Den Země.
Žáci se dozvěděli,
které materiály se dají
recyklovat, jak se odpad –
budoucí
surovinadále
zpracovává a co se z ní vyrábí. Samozřejmě byla
řeč i o nebezpečném odpadu a o důsledcích jeho
nesprávného odkládání mezi běžný odpad. Nejde

totiž jen o mnoho nebezpečných látek, které mohou
zničit půdu, spodní vody i vzduch. Málokdo ví, že
ve většině elektropřístrojů (a hlavně v mobilních
telefonech) se nacházejí drahé vzácné kovy – zlato,
stříbro, paladium, které se znovu využívají.
Další zajímavou činností je tzv. Hřbitov
odpadků. Děti měly odhadnout, jak dlouho se
některé odpadky rozkládají. Velmi je překvapilo,
že např. polystyrén je tady v podstatě na věčnost.
Také asi málokdo z kuřáků ví, že cigaretový filtr
se rozloží až za 10-20 let.
Naše děti tak při hře získaly mnoho nových
poznatků. Doufejme, že nejen ony, ale i jejich
rodiny už budou vědět, že mohou účinně přispět
k tomu, aby se naše Země nestala jedním velkým
smetištěm.
Mgr. Zuzana Bílková

4

POZVÁNKA DO MUZEA
Každým rokem, když se blíží konec června,
slýcháme dotazy, zda i letos bude Muzejní den.
Ano, bude ve stejný termín jako v předcházejících
letech, druhou červencovou sobotu 14.7.2012.
Dopolední program zahájí hudební skupina
Hobrbule, která není v našem muzeu nováčkem a
odpoledne vyplní již tradičně manželé Fajtovi
z Lomnice n. Pop. Kromě toho budete moci
obdivovat šikovné ruce mladé sklářky Zdeňky
Štrohalmové stejně
jako
keramiku
paní
Skoblíkové.
Bramboráčky budou zvlášť vypečené a pivo
vychlazené. Co víc si přát? Pěkné počasí a všem
dobrou náladu a pohodu po celý den. Sice se
každým rokem opakuji, ale ono to stále platí:
nevařte, nepečte… Všechno bude u nás k mání.
Dovolte mi jednu vzpomínku. V prvním
červnovém týdnu by se dožila 100 let paní Květa
Jiránková – Vozková, dlouholetá průvodkyně
našeho muzea. Muzeum milovala stejně jako celou
Železnici. Byla pro mě velkým zdrojem informací

o všem, co se týkalo života lidí v dobách
dřívějších. Ještě ve svých 90 letech provázela
v muzeu a paměť a humor ji neopustily do
posledních chvil. Byla jednou z typických
postaviček Železnice, na které nelze zapomenout.
A na závěr ještě tři poděkování. První je
určeno Rudolfu Koldovskému, který daroval
muzeu do expozice války 1866 uniformu
rakouského
pěšáka-šikovatele
a
pomohl
průvodkyni s novou
instalací
vitrín.
Druhé patří Zdeňku
Šolcovi, díky němuž
celé muzeum opět
svítí. Poslední je pro
všechny, kteří si
všímají toho, že
výstavy v muzeu se střídají, že jsou pestré,
zajímavé a stojí za to je navštívit.
Mějte se prázdninově krásně a na shledanou
při oslavách.
Nataša Kalousková, ředitelka muzea

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Dva pohledy na odpady
jsou matrace, i postel se v kontejneru našla, také
kufry, rádio, monitor počítače a mnoho dalšího,
což už si ani nepamatuji.
Moje spokojenost se stavem „života“
dušiček však dostala vážnou trhlinu, když jsem
viděl, jak mnozí naši živí spoluobčané anebo i
úplně cizí nosí, a to i za úplně bílého dne, svůj
nepotřebný odpad do hřbitovních kontejnerů. Jak
nechutné a primitivní. Tak tedy ne dušičky, ale
nezodpovědní lidé. Ztratil jsem jednu iluzi. Datum,
čas a SPZ takovýchto „výtečníků“ jsou u starosty
města. Při dalším podobném zjištění nebudu váhat
tyto údaje uvést veřejně.

Vždy při návštěvě místního hřbitova při
likvidaci květinového odpadu jsem si říkal, že
posmrtný život nemusí být zase až tak špatný. Co
mě k zjištění této skutečnosti vedlo? Pohled do
kontejneru na hřbitovní odpad. Dušičky našich
zemřelých mají poměrně pestrý život v době, kdy
je na hřbitově klid. Mimo svoji pravidelnou
činnost, která je jistě na všech hřbitovech stejná,
mají však naše dušičky jisté nesporné výhody.
Mohou odpočívat, mohou cestovat, mohou
poslouchat rádio a také využívat poslední
výdobytky techniky např. počítač. Říkal jsem si, že
je dobře, že u nás mají takové vymoženosti, jakými
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kabely, linoleum apod. U kontejnerů se často
nachází odpad, který do nich vůbec nepatří, jako
jsou televizory nebo počítače, které jsou určené do
nebezpečného odpadu. Je samozřejmé, že
pracovníci svozové firmy Marius Pedersen tam
tyto věci nechají a úklid musí zajistit pracovníci
města. A to jsou další zbytečně vynaložené
prostředky z rozpočtu.
Také si dost často říkám, že bych se vůbec
nedivil, kdyby našemu městu byly kontejnery
odejmuty anebo vystavena pokuta za nedodržování
třídění odpadu. Je opravdu smutné, že mezi námi
žijí občané s nízkým prahem ekologického myšlení
a s nízkou úrovní obyčejné slušnosti a kulturnosti.
Bylo by dobré si takovýchto jedinců všímat a
upozorňovat na ně. Je to v zájmu nás všech. Já
vím, mohou to být (a jistě jsou) i cizí, kteří
v Železnici nebydlí. Možná by stálo za úvahu zřídit
v budoucnu směrný dvůr, protože někdo má cestu
do Jičína přece jen obtížnější.
Byl bych velmi rád, kdyby tyto řádky byly
pro, doufám mizivou část našich spoluobčanů,
důvodem k zamyšlení a sebereflexi.

Když byly do naší obce instalovány
kontejnery na druhotný odpad (PET lahve, papír a
sklo) přivítala to jistě drtivá většina občanů. Mnozí
mohli vyměnit svoji popelnici za menší a tak i
ušetřit. Mimo tyto nádoby na tříděný odpad
přistavuje město dvakrát ročně kontejnery na
velkoobjemový odpad, jehož likvidaci financuje ze
svého rozpočtu. Stejný interval má i sběr
nebezpečného odpadu. Je to určitě dostatek
možností, jak s odpadem naložit. Je mi ovšem
smutno když vidím, co se v kontejnerech na PET
lahve objevuje, např. směsný domovní odpad,

Ladislav Hrabala, člen zastupitelstva města

ZPRÁVA OBRAZEM

Již tradičně v závěru června pozvala tleskal jednotlivým vystoupením zaplněný sál
Masarykova ZŠ rodiče a celou železnickou sokolovny.
veřejnost na školní akademii. Ve středu 20. června
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V sobotu 23. června uspořádali železničtí
hasiči Memoriál Jardy Kobrleho, soutěž
v požárním útoku, zařazenou do Poháru starosty
OSH Jičín. Závodu se za pěkného letního počasí
zúčastnilo 18 družstev. V kategorii žen zvítězily

hasičky z Kopidlna, kategorii mužů ovládli hasiči
z Lán. Ve veteránech zvítězili místní, kteří byli
úspěšní i v absolutním pořadí, kde obsadili třetí
místo.
Petr Kozák, velitel SDH

SOKOLSKÁ JUBILEA

daň Svobody, která vynesla nemalou částku nejen
v penězích, ale také ve zlatě a stříbře.
Naplno se rozběhlo pravidelné cvičení až
v roce 1919 v sále hotelu Valdštýnův dvůr. Začaly
přípravy na VII. všesokolský slet v Praze, který se
konal v červnu 1920 a ze Železnice na něm cvičilo
49 mužů a 23 žen. Sokolové se také v plném počtu
zúčastnili slavnostního odhalení Husova pomníku
na železnickém náměstí dne18. června 1920.

V našem vyprávění o nejstarších dějinách
sokolské jednoty v Železnici jsme dospěli do roku
1918, do roku vzniku samostatné Československé
republiky. 28. říjen 1918 znamenal rovněž
okamžité obnovení činnosti Sokola. Jeho členové
se už začátkem listopadu zúčastnili táboru lidu
kde
byla
vykonána
přísaha
v Jičíně,
Československé republice. Zároveň se aktivně
zapojili do uspořádání finanční sbírky na Národní
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vytčeného cíle, k vybudování vlastního sokolského
stánku“.
Usilovná, svorná a nadšená práce opravdu
vedla k vytčenému cíli. I bez současného
technického vybavení dokázali naši předci postavit
dílo v rekordním čase. 1. března 1932 zasedla
úřední komise, která vydala stavební povolení na
projekt architekta Otakara Rajma z Kruhu a již 18.
dubna 1932 započaly slavnostními výkopy
stavební práce. 30. dubna 1932 byla uspořádána
slavnostní
akademie
s přednáškou
malíře
Věnceslava Černého a 1. května 1932 byl položen
základní kámen. Slavnostní proslovy pronesli
župní starosta Josef Matějka z Jičína (dnes je po
něm pojmenováno Matějkovo cvičiště), tehdejší
starosta města Železnice Josef Sedláček a starosta
jednoty sokolské František Rychter. Slavnostní
otevření sokolovny se konalo už za tři a půl
měsíce, ve dnech 13. a 14. srpna 1932. Současně
s otevřením sokolovny byl odhalen i Tyršův
pomník, zhotovený ke 100. výročí narození tohoto
zakladatele Sokola, dar sochaře Josefa Vašaty
z Jičína. U příležitosti otevření sokolovny se konal
II. sjezd rodáků a přátel Železnice.

Rok 1921
byl rokem 25.
výročí
založení
jednoty, která se
ale právě v tomto
roce ocitá bez
přístřeší. Smlouva
na cvičení v hotelu
Valdštýnův dvůr je
vypovězena
a
úpravy
sálu
v hostinci
„U
Štěpánů“ nejsou
ještě dokončeny.
Poprvé se objevuje
naléhavá potřeba
vlastní tělocvičny a
mimořádná valná
hromada
rozhoduje,
aby
byla
postavena
dřevěná a to z bývalých vojenských baráků z doby
války. Jejich prodej nakonec nebyl ministerskou
komisí povolen, a proto z plánované stavby sešlo.
Po celá dvacátá léta se myšlenka na
sokolovnu stále vrací na pořad jednání valné
hromady. Získat finanční prostředky má sokolům
pomoci udělení biografické koncese a následné
zahájení promítání 8. prosince 1923. Byla také
vybudována cihelna a prodej cihel měl jednotě
zajistit trvalý příjem. Ovšem odbyt nebyl takový,
jaký se očekával a bylo proto rozhodnuto uskladnit
cihly pro případnou stavbu sokolovny.
Poprvé padl návrh na její stavbu na
výborové schůzi dne 28. září 1931 a učinili ho
starosta jednoty František Rychter (viz. foto) a člen
výboru Jan Malý. Návrh schválila i mimořádná
valná hromada dne 8. listopadu 1931 a zároveň
stanovila členskou pracovní povinnost 100 hodin
na člena. Byly přijaty také mimořádné dary od Jana
Malého 10 tisíc Kč a z odkazu Bohumila Malého
20 tisíc Kč. Zastupitelstvo města se usneslo, že
věnuje na stavbu sokolovny potřebný kámen, písek
a dřevo.
Stavební
odbor
Sokola
vykazoval
k 31.12.1931 následující majetek: materiál v ceně
19.097,- Kč, hotovost ve výši 41.678,- Kč a
pozemek pro stavbu.
Kronikář Václav Kozák zapsal do
železnické kroniky, že „v jednotě nastává usilovná,
svorná a nadšená práce směřující k dosažení

Příště: Železnický Sokol v letech třicátých a za
okupace
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INFORMACE ZE SPORTU
Otevřené mistrovství Železnice v tenise
Naše městečko bylo vždy proslulé
sportovními aktivitami. V době, kdy se můžeme
pyšnit skvělým venkovním sportovním areálem se
však zdá, že sportovní aktivita není taková, jako
v minulosti. Podmínky pro sportování však máme
na velmi dobré úrovni a
chceme se snažit o
postupné zvyšování zájmu
o sport.
Začínáme tenisem,
ale další aktivity mohou a jistě i budou následovat.
Bude záležet jen na Vás, vážení občané města
Železnice, ale i na jiných zájemcích, jak s možností
sportovat naložíte.
Sportovní komise při MěÚ vyhlašuje I.
ročník otevřeného mistrovství Železnice v tenise.
Záštitu nad turnajem převzal starosta města Jiří

Kazda. 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 Ladislav
Hrabala, Josef Čermák a Dimitrij Tominec.
V přihlášce je nutné určit případný zájem o
čtyřhru. Uzávěrka přihlášek je 9.7. 2012, losování
se uskuteční 11.7.v 18,00 hod. v zasedací místnosti
radnice a je veřejné. Zahájení turnaje se
předpokládá v sobotu 14. července. Veškeré
informace budou ve vitríně na sokolovně.
Ladislav Hrabala – sportovní komise

Oddíl stolního tenisu informuje
ujal zkušený, spolehlivý a zodpovědný hráč Jan
Breuer.
Muži družstva A posílili. Ke zkušenému
kádru se přidá Jiří Gebauer z Valdic a družstvo by
mělo bojovat o nejvyšší příčky v krajském přeboru
I. třídy. Úplnou novinkou bude start našich žen
v divizi, která zahrnuje dva kraje, Královéhradecký
a Pardubický. K tomuto kroku se naše ženy
rozhodly po úspěšném vystoupení v Českém
poháru. V něm doplnily tři divizní družstva,
obsadily krásné 2. místo a postoupily do
republikového kola, které se hraje na podzim.
Výsledky jistě zveřejníme.
Družstva B, C a D se připravují na své
stávající soutěže. Nově přihlásíme družstvo žáků
do okresního přeboru. V této souvislosti
upozorňujeme na možnost, stále se hlásit do oddílu
žáků a to vždy každé pondělí v 17 hodin
v sokolovně. Přihlášky přijímá Jan Breuer. Oddíl
připravuje, pro větší informovanost veřejnosti,
prezentaci ve výloze u Kalouskových na náměstí.

Oddíl
ukončil
sezonu poměrně úspěšně.
V krajské soutěži I. třídy
skončilo družstvo A na
vynikajícím
4.
místě.
Musíme vzít v úvahu, že
naši byli v soutěži nováčky. Základní sestava
družstva byla: Karel Horák, Zdeněk Frýba, Jan
Rohlíček a Jan Breuer. Blahopřejeme!
Družstvo B obsadilo v regionálním přeboru
I. třídy 9. místo, družstvo C v regionálním přeboru
III. třídy skončilo na 7. místě. Velmi dobře si vedlo
družstvo D, v regionálním přeboru IV. třídy
skupiny B obsadilo 2. místo. V celkovém play-off
skončilo na 1. místě. Rovněž zdatně si vedl dorost,
který skončil na 5. místě a v play-off o 5. – 8.
místo své umístění potvrdil.
Členové oddílu mají v současné době „
prázdniny“. Volno je ovšem jen zdánlivé, protože
příprava na příští sezonu 2012-2013 již začala.
Probíhá také intenzivní příprava mládeže, které se

Jan Hrabala

9

Ohlédnutí za fotbalovou sezonou
Fotbalový oddíl Sokola Železnice měl
v uplynulém soutěžním ročníku celkem pět
družstev. Áčko mužů startovalo v okresním
přeboru a umístilo se na 5. příčce. Béčku
patřila v okresní soutěži celková 4. příčka.
Mladší dorostenci a starší žáci vytvořili
společné družstvo s SK Jičín a startovali
v krajském přeboru, kde skončili na 12.
(starší žáci), resp. 9.(ml. dorost) místě.
Největší radost nám tak opět udělali mladší
žáčci, kteří o jeden stupínek vylepšili svoje
loňské umístění a získali stříbrné medaile
v okresním přeboru.
Fotbalový oddíl děkuji touto cestou
svým příznivcům za podporu, kterou mu věnují a
těší se na shledanou opět 11. srpna, kdy je na
pořadu úvodní kolo nového soutěžního ročníku.
Příznivcům kulatého nesmyslu patří i pozvánka na

35. ročník Lázeňského poháru. Tento nejstarší
pravidelný turnaj na území naší republiky se letos
uskuteční o víkendu 21.-22. července v nedalekých
Lázních Bělohrad.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Červen 2012

Michaela Součková

Významná jubilea:
Červen 2012

Marie Kozáková (90 let), Zdeňka Zikmundová (90 let), František
Konečný (80 let)

Úmrtí:
Květen 2012
Červen 2012

Vratislav Kůžel, Ladislav Beran
Bohuslav Václavík

Drůbež Červený Hrádek, fi. Dráb, prodává opět slepičky snáškových plemen Lochman hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Pouze z našeho chovu !!!
Stáří 12 – 17 týdnů, cena 139,- až 170,- Kč/ks. Ceny jsou konečné a neměnné.
Prodej se uskuteční v úterý 17. července 2012 ve 14:30 u městského úřadu v Železnici.
Případné bližší informace na telefonu 728605840, 728165166, 415740719.
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