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Číslo 5/2012

Ve dnech 12. a 13. října
2012 se uskutečnily volby za
zastupitelstev krajů. Jako při všech
minulých volbách, tak i tentokrát
byly utvořeny dva volební okrsky.
Pro porovnání uvádíme nejen
letošní výsledky, ale u stran, které
získaly mandáty, i výsledky
z voleb 2008 - v závorce. Účast
voličů byla mírně nad celostátním
průměrem a byla velmi podobná té
z roku 2008.

Železnice (Železnice, Těšín)

Cidlina (Cidlina, Zámezí, Doubravice)

celkový počet voličů

909

celkový počet voličů

94

počet zúčastněných voličů

368

počet zúčastněných voličů

43

2012

40,48%

volební účast

2012

40,42%

(2008)

(43,57%)

volební účast
(2008)

(36,21%)

ČSSD

74 hlasů

(107)

KSČM

12 hlasů

(13)

KSČM

71 hlasů

(54)

ČSSD

8 hlasů

(12)

Východočeši

40 hlasů

(0)

ODS

6 hlasů

(9)

ODS

31 hlasů

(69)

Východočeši

6 hlasů

(0)

TOP 09 a starostové

29 hlasů

(0)

Ostatní strany nepřekročily 5% hlasů

Ostatní strany nepřekročily 5% hlasů
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA

Rada města se od vydání srpnového čísla Zpravodaje sešla čtyřikrát (27.8., 10.9., 1.10. a 15.10.
2012). Přijala usnesení především v těchto bodech:
Vzala na vědomí dokončení projektové dokumentace na inženýrské sítě ve Hřbitovní ulici.
Firma Prois vypracovala dokumentaci na vodovod, kanalizaci, plyn, veřejné osvětlení a
komunikaci. Faktura v celkové výši 182.473,- Kč bude z větší části uhrazena z dotace ve výši
173.000,- Kč, kterou městu poskytne Královéhradecký kraj.
Schválila Jiřímu Čihákovi a Zdeňku Šolínovi umístění reklamy na autobusovou zastávku na
Těšíně.
Schválila rozpočtové opatření č. 2/2012 – přijetí dotace ve výši 2.000,- Kč od firmy San Swiss
na oslavy výročí 100 let udělení titulu města.
Vzala na vědomí pravidla pro poskytnutí příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury
na realizaci přechodu pro chodce u Masarykovy základní školy.
Vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti Masarykovy základní školy ve školním roce 2011
– 2012.
Schválila smlouvu o nájmu zemědělské půdy mezi městem Železnice a rodinou Vejnarových.
Jedná se o pronájem orné půdy o celkové výměře 4,7839 ha v k.ú. Cidlina.
Seznámila se s návrhem projektu sítě cyklostezek pro Jičín a nejbližší okolí. Ve svém vyjádření
uvedla, že pro Železnici je prioritou úsek mezi Valdicemi a Bradleckou Lhotou, který však
v návrhu není.
Schválila přijetí dotace na pěstební činnost v lesích, které jsou v majetku města ve výši
25.980,- Kč.
Schválila výsledek vyhodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce ústředního vytápění budovy
radnice“ – nejvýhodnější nabídku předložila firma Gastop s.r.o.

Zastupitelstvo města na svém čtvrtém letošním zasedání dne 5. září 2012 přijalo toto usnesení:
Vzalo na vědomí:
Informace z jednání rady města za období od 25.6. do 27.8. 2012.
Schválilo:
Název nové ulice „Za Hřištěm“.
Přijetí obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, kterou se stanovuje místní koeficient pro výpočet
daně z nemovitosti na 2.
Bezúplatný převod pozemkové parcely č. 707/1 v k.ú. Cidlina o rozloze 307 m2. Pozemek,
který je v současné době v majetku České republiky a slouží z části jako komunikace na Březce
bude bezúplatně převeden do majetku města.
Bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 1537/1 v k.ú. Těšín – pozemek je nyní
v majetku Královéhradeckého kraje a bude převeden do majetku města (jedná se o pozemek
pod autobusovou čekárnou na Těšíně).
Vyhodnocení výsledků projednání změn č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Železnice –
z návrhu byla vypuštěna navrhovaná lokalita V/3 (Za Humny), protože město má nyní dostatek
zastavitelných a dosud volných ploch. K tomuto bodu ještě proběhne jednání.
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ÚSPĚCH ŽÁKŮ MASARYKOVY ZŠ
I žáci naší
školy uspěli na
prknech,
co
znamenají svět.
Pohádkový
festival „Jičín –
město
pohádky“
patří
především
dětem a všem
dospělým,
kteří
v běhu povinností
dětmi stále ještě
dokáží být. I naše
škola
chtěla
podpořit svou aktivní účastí tento krásný festival,
a proto žáci 4. třídy vyjeli 13. září se svým
vystoupením „Kdyby prase mělo křídla“ do Jičína.
A reprezentovali nejen naši školu, ale i město
Železnici. Ochutnali prkna, co znamenají svět,
dopoledne vystupovali na hlavním pódiu,
odpoledne na druhém pódiu Valdštejnova náměstí.
Čtyřem žákům – Terezce Markové,
Simonce Pfeiferové, Petrovi Chaloupskému a
Tomáši Beranovi patří dík, neboť se jim podařilo i
v tak malém počtu rozesmát diváky svými

tanečně-hereckými výkony. Nemalou měrou jim
jistě pomohly i vtipné texty písní Pavla Šruta,
které dramaticky ztvárnili.
Každého hřál u srdce pohled na usmívající

se diváky a štěstím rozzářené oči našich
„hereckých hvězdiček“, když se děti ukláněly na
pódiu. Spisovatel Karel Čapek napsal krásný
výrok: „Vzdělání je to, co zbude, když zapomeneš,
co ses ve škole naučil“. Věřím, že tato zkušenost
děti trvale obohatí a posune je o stupínek výš
v jejich schopnostech a dovednostech.
Radana Zubatá, učitelka 4. Třídy

ZPRÁVA Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v Železnici
na obvyklých místech v pátek 26.října od 16 hodin a v sobotu
27.října.
O dva týdny později – v pátek 9. listopadu a v sobotu 10.listopadu
budou umístěny kontejnery v ostatních částech obce (Cidlina,
Těšín, Zámezí).
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ROZJÍMÁNÍ PŘED ADVENTEM

A
ještě
bych
ráda
že
vysvětlila,
peníze, které jsme
prodejem našich
výrobků
utržili,
nejdou do našich
kapes, ale na účet
spolku.
Platíme
z nich
třeba
kapely, které vám
hrají v červenci o
Muzejním
dnu.
Přijďte, těšíme se
na Vás. Vánoční
hudba a horký čaj Vás naladí už opravdu svátečně.
Ani výstavy v muzeu s nástupem zimního
období neusnou. Až do konce listopadu bude
v našem muzeu vystavovat řezby a dřevěné objekty
výtvarník a řezbář z Chlumce nad Cidlinou Jan
Strejcius. Pracuje s 25 druhy dřev a jeho práce jsou
opravdu úžasné.
Přesně na Mikuláše, ve čtvrtek 6. prosince,
Vás zvu na výstavu, která pohladí po duši. Bude
nám ctí přivítat akademického malíře Jiřího
Škopka. Jistě většina z Vás zná jeho pohlednice,
tentokrát bude vystavovat obrazy a betlémy. Už
teď se velmi těšíme nejen na kulturní zážitek, ale i
na Vás.
Přeji Vám krásné a klidné dny do Adventu.

„Takhle teplo by mohlo být aspoň do
Vánoc, že jo…“, řekla mi paní ze sousedství, aby
se řeklo pár hezkých slov, když se tak lidé potkají.
On i ten den je potom tak nějak lidsky hezčí. Jo, do
Vánoc. Zdá se to být ještě daleko a při současném
počasí ještě dál, ale kalendář se neplete, zbývají
necelé dva měsíce a do začátku Adventu ještě o
čtyři týdny méně. Vím, že Vaše myšlenky jsou
ještě na zahrádkách, kde se dokončují poslední
práce před zimou a nebo proháníte kola po
cyklostezkách a užíváte si poslední dny hezkého
podzimu.
„A copak jste to dělaly, holky, v knihovně,
že jste zhasnuly světlo až před sedmou?“ Odpověď
na tuto otázku by rádo slyšelo asi víc lidí, kteří do
oken zvědavě nakukují. A odpověď je přece tak
jednoduchá, myslíme na Vánoce a na zahájení
Adventu. A už hodně dlouho, dokonce i v době,
kdy letní teploty šplhaly přes třicítku. Jenže v té
době je světlo dlouho do noci, a tak nikdo netušil,
že se za okny knihovny pracuje. Členky Muzejního
spolku pro Železnici a okolí vyrábějí drobné
dekorace a malé dárečky, které budou k mání při
zahájení letošního Adventu. Pokud si právě na
první adventní neděli budete chtít zapálit svíčku už
ráno, stihnete to. Protože letošní Advent, kde si
budete moci koupit kromě jiného právě adventní
věnce a svícny, zahájíme u muzea už ve středu 28.
listopadu v 16 hodin. Plakátky, které rozvážíme i
do sousedních obcí, budou včas o této hezké akci
informovat.

Nataša Kalousková, ředitelka muzea

ZPRÁVA OBRAZEM

Václav Žmolík. Natáčelo se na různých místech
Železnice, např. v muzeu, na vrchu Železný, ve
věži kostela nebo v Prášilově mlýně. Celý cyklus
by měla Česká televize odvysílat v prvním pololetí
příštího roku. Bylo nám přislíbeno, že se přesný
termín vysílání dozvíme včas.

V posledních prázdninových dnech zavítal
do Železnice štáb České televize, aby tady natočil
jeden z dílů cyklu vlastivědných pořadů, který
zatím nese pracovní název „Bohemia Incognita“
(Čechy neznámé). Průvodcem a scénáristou
projektu je známý rozhlasový a televizní moderátor
4

INFORMACE ZE SPORTU

Informace tělovýchovné komise a správy tělovýchovných zařízení města
Železnice:
družstva domácí Amatéři, dále Radim, My
z krčmy, Valdický Pušky a Valdice MMS. Po
prvním odehraném kole odstoupilo družstvo Radim
pro termínové problémy. Po třech kolech už bez
jakéhokoliv vysvětlení nenastoupilo ke svým
utkáním družstvo Valdice MMS.

Po úspěšném tenisovém turnaji byly
vyhlášeny turnaje v nohejbalu ve volejbalu. O
volejbal nebyl zájem a na nohejbal se přihlásilo 5
družstev. V tomto případě byla již organizace
komplikovanější, kde největším problémem bylo
naleznutí vhodného hracího termínu. Přihlásila se
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ŽELEZNICKÝ NOHEC – I. ročník TABULKA

s – kontumační výsledek

I-V

Amatéři

My z
krčmy

Valdice
MMS

Valdický
Pušky

Body

Skóre

Pořadí

Amatéři

Železnický
nohec

1:3
2:2
3:1
0:4
3:1

3:1
2:2
2:2
4:0s
4:0s

3:1
2:2
1:3
2:2
2:2

24

34:26
*
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My
z krčmy

3:1
2:2
1:3
4:0
1:3

I. ročník

3:1
2:2
4:0s
4:0s
4:0s

4:0
2:2
1:3
4:0
0:4

27

39:21

1

Valdice
MMS

1:3
2:2
2:2
0:4s
0:4s

1:3
2:2
0:4s
0:4s
0:4s

2012

1:3
2:2
2:2
0:4s
0:4s

5

13:47

4

Valdický
Pušky

1:3
2:2
3:1
2:2
2:2

0:4
2:2
3:1
0:4
4:0

3:1
2:2
2:2
4:0s
4:0s

Železnický
nohec

24

34:26
*

2

* Rozhodnutí o celkovém umístění po 5 kolech na 2. a 3. místě. – vzájemná utkání.

Amatéři
Valdické Pušky

24 bodů
24 bodů

sety
sety

10 : 10
10 : 10

míče
míče

167 : 168
168 : 167

O umístění rozhodl tedy jediný míč ve prospěch družstva Valdické Pušky.

Do konce tohoto roku již není plánovaná
V prvních měsících roku 2013 je plánována
žádná akce. Areál je samozřejmě otevřen pro soutěž v malé kopané – Želekop. Informace
individuální sport dle rozvrhu.
v příštím sportovním zpravodaji a na webových
stránkách města Železnice.
L. Hrabala

Tělovýchovná jednota Sokol Železnice informuje:
pohyb a sport již od nejútlejšího věku. Děti takto
vedené mají daleko větší předpoklady ve sportovní
činnosti pokračovat. Oddíly, které reprezentují TJ a
město informují samostatně. Oddílu fotbalu jeho
sezóna pomalu končí a naopak stolnímu tenisu
začíná.

Oznámení pro rodiče malých dětí.
Probíhá cvičení Rodičů s dětmi pod vedením pí. J.
Brožíčkové každý čtvrtek od 08.30 – 10.30
v sokolovně. Noví zájemci hlaste se v termínu
cvičení. Věkový rozsah je od větších batolat do
předškolního věku. Vážení rodiče, využijte tuto
příležitost a dejte svým ratolestem návyky pro

Oddíl stolního tenisu informuje:
Sokola Kostelec nad Orlicí. A zvítězili s přehledem
10:4. V utkání se sousedním rivalem, který vloni
dobrovolně opustil divizní soutěž – Sokolem
Valdice – se hrálo dosud nejhodnotnější utkání
v celé historii oddílu. Nakonec po velkém boji
odjížděli Valdice vítězně 10:7. Ještě je nutno

Družstvo A ve svém prvním utkání na
domácích stolech proti ambicióznímu Baníku
Vamberk nezahájilo dobře, podlehlo 6:10. Nic na
tom nemění ani skutečnost, že hosté měli ve svém
kádru hráče se zkušenostmi ze III ligy.
V odpoledním utkání si hravě poradili s družstvem
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zmínit, že toto družstvo Valdic „když bude chtít“,
Ženy zahájily svoji divizní soutěž nejprve v Hradci
Králové, kde měly za soupeřky zkušené týmy
s ligovými hráčkami. Nejprve podlehly Vršovanu
Voděrady 3:7 a i ve druhém utkání Montasu
Hradec Králové 4:6. Přesto lze jejich výkon
hodnotit dobře. Na domácích stolech si poradily se
Sokolem Chlumec n/C. 7:3.
Družstva v okresních soutěžích si vedou se
střídavými úspěchy. Zatím zklamáním je vstup do
soutěže týmu B. Naopak C a D si vedou mnohem
lépe.

tak tuto soutěž s přehledem vyhraje.
V sobotu 13.10. se konal okresní přebor
jednotlivců a náš oddíl po 40 letech zaznamenal
medailové umístění. Naposledy se to podařilo
čtyřhře Blažek J a Hrabala L. Nyní v jednotlivcích
3. místo obsadil J. Gebauer. Dobře si vedl i K.
Horák, který skončil na 9-16. místě. Ve čtyřhrách
byli rovněž úspěšní na 5-8. místě Gebauer
s jičínským Fejtkem a Horák s Kazdou z Nové
Paky.

Nejvyšší soutěž v historii oddílu pokračuje naše družstvo žen v divizní soutěži, která je společná
pro Královéhradecký a Pardubický kraj. Uvádíme opět část losování. Závěr příště.
Čas

Čas

Kolo

Datum

Herna

9.

24.11.

Hostinné

09.00

Železnice - Hostinné

11.00

Ž. - Trutnov

10 11

09.12.

Železnice

09.00

Železnice – Stěženy

11.00

Železnice – Česká Skalice

10 11

09.12.

Železnice

09.00

Chlumec – Česká Skalice

11.00

Chlumec - Stěžery

12 13

22.12.

Hradec Králové

09.00

Voděrady - Železnice

11.00

Montan HK - Železnice

12 13

22.12.

Hradec Králové

09.00

Montan HK- Chlumec

11.00

Voděrady - Chlumec

13.01.2013

Chlumec

09.00

Chlumec - Železnice

15 16

26.01.

Chlumec

09.00

Železnice – Jaroměř A

11.00

Železnice – Jaroměř B

15 16

26.01.

Chlumec

09.00

Chlumec – Jaroměř B

11.00

Chlumec – Jaroměř A

14

Utkání

Utkání

Muži pokračují v krajské soutěži I. třídy. Druhá část losování. Závěr příště.
Datum

Kolo

Čas

Čas

Utkání

10.11.

6

09.00

Železnice – Sokol Stěženy A

7

14.00

Železnice – DTJ Slávia Hr.Kr.D

24.11.

8

09.00

Železnice – So. Libchyně A

9

14.00

Železnice – TTC Nové Město

08.12.

10

09.00

TJ Lánov A - Železnice

11

14.00

TJ Trutnov-Poříčí A - Železnice

22.12.

12

09.00

Baník Vamberk - Železnice

13

14.00

Kostelec n/O. B - Železnice

12.01.13

14

09.00

Valdice A - Železnice

19.01

15

09.00

Železnice – Chlumec n/C. A

16

14.00

Železnice – Jiskra Hořice A

Utkání

Kolo

Okresní přebor – žáci.
Kolo

Čas

Zúčastní se družstva

Datum

Herna

2

03.11.

Železnice

08/.30

Železnice, Jičín, Libáň

3

08.12.

Hořice

08.30

Železnice, Sobotka, Hořice

4
26.01.13. Stará Paka
08.30
Červené označení: Utkání v domácí herně.

s

Železnice, Lázně Bělohrad, Stará Paka

Změna programu vyhrazena.
Sledujte vývěsní skříňku oddílu u Kalousků na náměstí a vitrínu na budově sokolovny.
Hrabala Jan
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Srpen 2012
Září 2012
Říjen 2012

Nicol Holasová, Anna Fidrmucová, Tereza Drahoňovská
Simon Vích,
Veronika Klusáková, Ondřej Kobrle

Sňatky:
Květen 2012
Červenec 2012
Srpen 2012
Září 2012

Ondřej Kazda a Lenka Mezníková
Jaroslav Šádek a Andrea Kováčová
Michal Jína a Kateřina Dufková
Michal Lacko a Andrea Švubová

Významná jubilea:
Září 2012
Říjen 2012

Jarmila Vaňková (85 let), Josef Rohlíček (90 let), Miloslava Pluhařová
(93 let)
Zbyněk Vlášek (75 let), Karel Malý (85 let), Jarmila Havlíková (91 let),
Jindřiška Syrová (92 let)

Úmrtí:
Září 2012

Jaroslav Hartig
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