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Letošní podzim má dvě tváře. Deštivé a studené září vystřídal slunečný a
téměř
letní
říjen. A toto hezké počasí přeje stavebním úpravám, které probíhají na
několika místech Železnice. Tou největší akcí, především z hlediska nároků na
rozpočet
města, jsou nové komunikace (chodníky i vozovka) v ulicích Bradlecká a
Kumburská.
Ještě
větší
objem
prací
představuje
investiční
akce ČEZ, kterou je
kabelizace
elektrického
vedení
v ulicích
Nádražní,
část
Železné,
Hřbitovní a Kavánova.
Zmizí staré dřevěné
sloupy, z nichž většina
byla
v havarijním
stavu a vzhled ulic vylepší nové veřejné
osvětlení.
A do třetice je to nový bezpečnější
přechod pro chodce u Masarykovy základní
školy. Přechod bude kratší a zúžená vozovka snad donutí řidiče k dodržování maximálně povolené
rychlosti.
Všechny tři akce budou dokončeny ještě letos a Železnice bude zase o něco krásnější.
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA

Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla třikrát (17.9., 30.9. a 14.10.). Přijala usnesení
především v těchto bodech:
Schválila uzavření smlouvy o pronájmu předváděcího stroje na zimní údržbu komunikací. Jedná
se o traktor John Deere 2320 s kabinou, radlicí a zadním sypačem. Traktor bude pronajat na
období od 1.12. do 15.3. po dobu tří let za měsíční nájemné 9.438,- Kč (částka je shodná s dosud
poskytovanou službou).
Schválila instalaci stožáru veřejného osvětlení v blízkosti pozemku 1262/1 a to v rámci kabelizace
nn, kterou provede firma MATEX do konce roku 2013.
Schválila prodej starých betonových trubek o průměru 50 cm za cenu 50,-Kč/ks.
Schválila prodloužení jedné smlouvy na veřejně prospěšné práce.
Schválila zveřejnění inzerátu na prodej čp. 195 a stavebních parcel pod Těšínem.
Schválila vydání povolení k umístění fotovoltaických panelů na jižní straně střechy objektu čp. 30.
Nevyhověla žádosti společenství vlastníků 8 b.j. v Železnici Za Humny o povolení úpravy 4 ks
jehličnatých stromů na poz. parcele č. 468/2.
Schválila přidělení 50% z příjmů města z výherních hracích automatů a loterií oběma TJ Sokol
Železnice. Přerozdělení provede komise pro tělovýchovu a sport.

Zastupitelstvo města na svém čtvrtém letošním zasedání dne 4. září 2013 přijalo toto usnesení:
Vzalo na vědomí:
Informace z jednání rady města v období od 26.6. do 4.9. 2013.
Zprávu finančního výboru.
Zprávu kontrolního výboru
Informaci o provedených výběrových řízením na stavby „Železnice – Kumburská a Bradlecká“ a
„Železnice – přechod přes II/286“.
Informace o činnosti komise pro tělovýchovu a sport.
Schválilo:
Prodej domu čp. 195 na st. parcele č. 244 a pozemků 84/2 a 85/1 v k.ú. Železnice formou
výběrového řízení.
Prodej stavebních pozemků č.1243/2, 1243/3 a 1243/4 v k.ú. Železnice za cenu
400,- Kč/m2.
Prodej poz, parcely č. 467/4 a části poz. parcely č. 1300/2 v k.ú. Železnice
Odkoupení části poz. parcely č. 132/1 v k.ú. Železnice.
Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Masarykovy ZŠ a MŠ Železnice.
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VOLBY 2013
Okrsek č.1 – Železnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ANO 2011
ČSSD
KSČM
TOP 09
Úsvit Tomia Okamury
KDU - ČSL
ODS
Česká pirátská strana
Strana svobodných občanů
Strana zelených
Politické hnutí Změna
Suverenita - Strana zdrav. rozumu
DSSS
Nezávislí
Hlavu vzhůru – volební blok
Strana soukromníků ČR
Volební účast

Okrsek č. 2 - Cidlina
133 hlasů
1. ANO 2011
105 hlasů
2. ČSSD
91 hlasů
3. KSČM
74 hlasů
4. TOP 09
43 hlasů
5. ODS
42 hlasů
6. Úsvit Tomia Okamury
21 hlasů
Strana zelených
20 hlasů
7. KDU - ČSL
12 hlasů
Strana práv občanů - ZEMANOVCI
10 hlasů
5 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
62,8 % Volební účast

21 hlasů
16 hlasů
13 hlasů
6 hlasů
4 hlasů
3 hlasy
3 hlasy
1 hlas
1 hlas

70,1 %

Celkové výsledky - Železnice
18,93
24,1
16,27
6,72
7,19

12,51

3

ANO 2011
ČSSD
KSČM
TOP 09
Úsvit
KDU - ČSL

ZPRÁVA OBRAZEM
Několika fotografiemi se vracíme k 5.
ročníku Železnického krosu, kterým sportovci
oslavili
95.
výročí
vzniku
Československa.
Za
příjemného
podzimního počasí (nesrovnatelného
s loňským sněhem) vyrazil na trať
rekordní počet startujících. Čtyřicítka
mužů a žen se ovšem marně snažila
překonat rekord z roku 2011. Kromě
tradičních cen za sportovní výkony i
za pomoc při organizaci, udělili

pořadatelé anticenu pro vandala (nebo vandaly),
kteří úmyslně poničili značení trasy.
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PODZIM V KNIHOVNĚ

Když se řekne podzim v knihovně, vypadá
to
na
pěkně
sychravo a hřející
radiátory.
Ale
Podzim
v
knihovně
s velkým „ P“
znamená tvoření.
V rámci Týdne
knihoven se 1.
října uskutečnila
akce pro děti
"Podzimní
s
tvoření
Lenkou". Lenka
je paní Bočková,
která to s dětmi
umí. Přinesla ohromný pytel (skoro ji za ním

nebylo
vidět)
látkových
odstřižků,
kartony,
šablony, drobné
dekorace
a
velkou
chuť
pracovat.
A
dařilo se. Pod
rukama malých
šikulů vznikli krásní ježci a papíroví draci, které si
děti
odnesly
domů.
Součástí Týdne knihoven byla i zajímavá
akce „ Internet nejen pro mladé“, na které si
zájemci vyzkoušeli, že počítač nejsou jen hry, ale
především zdroj zajímavých informací z různých
oblastí.
Eva Trojanová, knihovnice

ADVENT V MUZEU
V době, kdy píšu tyto řádky, to ještě Vánoci
nevoní. Je konec října a teploty šplhají nad 15
stupňů. Nicméně pohled do kalendáře mi říká, že
než se nadějeme, začne padat první sníh, budeme
péct cukroví, vybírat dárky a zapálíme první
adventní svíci. Myšlenky mi zkrátka nedají, abych
už nepřemýšlela o Adventu.
Také letos Vás, milí čtenáři, zvu jménem
členů Muzejního spolku v Železnici, na zahájení
Adventního času před muzeum. Letos se uskuteční,
stejně jako v loňském roce, o několik dnů dříve, a
to ve středu 27.11.2013. Zahájení proběhne v 17
hodin, ale již od 16 hodin si budete moct zakoupit
krásné adventní věnce, vánoční svícny, drobné
vánoční dekorace a výrobky, které již nyní pro Vás
připravujeme. Novinkou bude čerstvě upečený a
krásně zabalený štrúdl. I ten bude možno koupit.
Doufáme, že počasí nám bude přát stejně
jako loni a že spolu s vůní horkého gročku,

voňavého čaje či kávy vdechnete do sebe tu
krásnou sváteční atmosféru nadcházejících svátků.
Za všechny členky Muzejního spolku v
Železnici Vás srdečně zve
Nataša Kalousková.
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Letos uplynulo 60 let od chvíle, kdy se
z Liberce do malého domečku v Žižkově ulici
přistěhovali manželé Lukešovi. Pan Ludvík Lukeš
sem přišel ve svých 58 letech tzv. „na důchod“.
Byl vojákem z povolání (přesněji vojenským
kapelníkem) a rozhodl se svoji lásku k hudbě
předávat dál. Začal učit děti hře na hudební
nástroje. Nejdříve několik let doma (nedokážu dnes
odhadnout, kolik začínajících muzikantů prošlo
kuchyní Lukešových), později v knihovně v muzeu
pod hlavičkou Osvětové besedy.
Základem byly housle, hru na ně
absolvovala většina z nás, ale mnozí si později
přibrali další nástroje. Kluci zpravidla trubku,
klarinet, saxofon, kontrabas anebo bicí, děvčata
klavír, harmoniku nebo kytaru. Pan Lukeš dovedl
nejen na každý hudební nástroj zahrát, ale uměl
tuto dovednost předat svým žákům. S nekonečnou
trpělivostí
nás
vedl
od
rozhodně

„neposlouchatelných“ prvních pokusů až po slušné
ovládnutí nástroje. A ti pokročilejší se mohli
zařadit do orchestru a vystupovat s ním na různých
přehlídkách, soutěžích a slavnostech. Soubor se za
léta působení neustále obměňoval, účinkování
v něm končilo většinou odchodem muzikantů na
střední školy nebo učiliště a pro dirigenta to tak
byla nikdy nekončící práce.
Pan Lukeš neučil jen v Železnici, ale žáky
měl i v Bradlecké Lhotě a v Libuni. I když se
většina z nás nestala profesionálními hudebníky,
aktivní provozování hudby jistě ovlivnilo naše
dětství a dodnes na léta, kdy jsme chodili do hraní
k panu Lukešovi, rádi vzpomínáme. Mnozí z nás
se jistě poznají na přiložené fotografii.
Odměnou za množství obětavé práce dopřál
osud panu Lukešovi dlouhý život. Odešel ve věku
96 let v roce 1991.
Olga Jakubcová
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INFORMACE ZE SPORTU
Informace tělovýchovné komise a správy tělovýchovných zařízení města Železnice:
Využívání víceúčelového hřiště probíhalo během letní sezóny dle požadavků zájemců o jednotlivé
druhy sportů. Organizovaně se podařilo uspořádat pouze II. ročník turnaje v tenisu, který byl z původního
otevřeného mistrovství železnice přejmenován na Pohár starosty města Železnice. Tato podoba by měla
zůstat i pro příští ročníky. Všichni účastníci byli s průběhem turnaje spokojeni a přislíbili svoji účast i
v ročníku příštím. Letos se zúčastnil menší počet uchazečů, ve většině případů to byla zranění možných
účastníků. I tak se v turnaji hrál hodnotný sport, kde každý bojoval s maximálním nasazením. Oživením
turnaje byla účast mladého Jana Lojky z tenisové školy v Berouně. Zatím nestačil na razanci svých
mnohem starších soupeřů, ale za nějaký čas se uvidí. Turnaji kraloval domácí Jiří Valenta, který „bral“
zlato v obou soutěžích.

Munzar Aleš

Valenta Jiří

Lojka Jan

Daniš Michal

Maxa Lukáš
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Další plánované aktivity v současnosti nejsou pro nezájem. V současné době se pomalu těžiště
zájmu o sport přesune do sokolovny, která v zimním období bude praskat ve švech.
Během prázdninové přestávky ve spolupráci s MPS Jičín bylo zabezpečeno plánované zazdění
zbytečných nepoužívaných oken a drobné úpravy v suterénu.
Jakékoliv připomínky, náměty a podněty můžete kdykoliv podávat na adrese
zeleznicesport@seznam.cz která je Vám trvale k dispozici.
L. Hrabala STZ města Železnice

Informace TJ Sokol Železnice – ČUS. (dříve ČSTV)
TJ ve své činnosti postupuje dle určeného plánu. Oddíl fotbalu je za polovinou svých soutěží. Jak
si jednotlivá družstva vedou, můžete shlédnout o víkendech na našem stadionu. Velmi chvályhodná je
oddílová práce s těmi nejmenšími a tím si oddíl zajišťuje svoji dobrou budoucnost. Turistům pomalu
končí jejich procházky, ke kterým potřebují sluníčko. I podzimní vycházky budou jistě krásné. Cvičení
rodičů s dětmi stále čeká na nějaký přírůstek. Maminky a tatínkové přijďte mezi ně. Florbal pokračuje ve
své činnosti. Oddíl stolního tenisu čeká velmi náročná a dlouhá sezón která začala 22.9. a končí v první
dekádě dubna 2014. V divizních soutěžích má oddíl družstvo žen i mužů. Zájemci o dobrý stolní tenis
budou v sokolovně vždy vítáni. Sledujte oznámení na plakátech na náměstí u Kalousků a ve vitríně na
sokolovně. Vše podstatné je rovněž na adrese http://stolni-tenis-zeleznice.webnode.cz/ kde najdete vše o
našem oddíle
Ladislav Hrabala – předseda TJ Sokol-ČUS

Oddíl stolního tenisu informuje:
Všichni hráči a hráčky se pilně připravovali na nastávající historickou sezónu. Každé družstvo má
svoji prioritu. Áčko, udržet se v divizní soutěži, nutno však předeslat, že to bude velmi těžké. Ženy by se
rády pokusily o útok na „bednu“, i to je velmi náročný úkol. V regionálních soutěží se družstvo „B“ musí
uspět v pokusu o návrat do I. skupiny, kterou v minulé sezoně historicky poprvé opustilo. Ostatní
družstva chtějí co nejlepší umístění. Značná pozornost je věnována i žákům a zde bychom si chtěli o
několik příček polepšit.
Družstvo mužů vstoupilo do divize rovnýma nohama 22.09. Silnému družstvu Sokola Hradec
podlehli po tříhodinové vyrovnané bitvě 7 : 10. Ve druhém utkání k nám přijeli hráči ze Stěžer, loni čtvrtí.
Po ještě větším a delším dramatu, celkem 3 a1/2 hodiny jsme zvítězili 10:8, když jsme již vedli 9:5 a
poslední vítězný bod v závěrečném utkání získal K. Horák. Obě utkání hráli: Vyskočil Petr – posila
z Hořic, Frýba Zdeněk, Horák Karel a Rohlíček Jan. Ve 3. kole jsme měli za soupeře rivala z Valdic,
který je letos oslabený. Utkání skončilo naším vítězství 10:4. Nejdelší zájezd do Broumova a Nového
Města n/M. (19.10.) skončil pro nás fifty fifty. Nejprve v Broumově porážka 10:5, když jsme prohráli 7
třísetových utkání, škoda… Odpoledne si hráči spravili chuť a zvítězili 10:4. Zatím dobré působení
v divizi.
Ženy začaly o týden později a obě utkání hrály v Jaroměři. Nejprve proti domácímu béčku, které i
po vydatném posílení našim hráčkám neodolalo a naše hráčky si tak připsaly první vítězství 6 : 4.
V odpoledním utkání naše hráčky nastoupily proti zdatnému soupeři, loni druhému Sokolu Česká Skalice.
V loňské soutěži naše ženy s tímto soupeřem vyšly bodově naprázdno a tak se čekalo, jak letos. Letos
změna, vítězství 6:4 se počítá a velmi cení. Ve třetím kole k nám přijela děvčata z Chlumce. Našim
hráčkám se podařilo přesvědčivě zvítězit 9:1. 26.10. v Trutnově zvítězily 10:0 s Hostinným a velmi dobrý
výsledek zaznamenaly s domácí Lokomotivou, kterou porazily 6:4. Zatím, až překvapivě, v tabulce 1.
místo. Ještě ale bude soutěž dlouhá.
Regionální soutěže již byly také zahájeny. B družstvo potvrdilo své ambice a zvítězilo
s Chomuticemi 14:4, S Butovsí A 13:5, Žlunicemi A 17:1 a Novou Pakou D 15:3. Družstva C hrající o
třídu výš podlehlo Bělohradu C 7:11 a zvítězilo s Kopidlnem B 12:6 a Veliší A 17:1 a Žlunicemi 14:4.
Družstvo D hraje rovněž výš a podlehlo Bělohradu D 7:11 a zvítězilo s Úbislavicemi B 11:7 a stejným
poměrem i se Starou Pakou C a se Sobotkou zvítězili 18:0. Žáci zahájili 20.10 a nejprve podlehli
Valdicím 3:7 a poté zvítězili s Jičínem 8:2 a s Popovicemi 9:1.
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Rozlosování divizní soutěže mužů pro rok 2013.
so
02.11.
muži
so
09.11.
ženy
so.
16.11.
muži
* - herna v Montasu

09.00
09.00
09.00

Sokol Hradec Králové 2-D
Sokol Chrudim – A *
TTC KB Vrchlabí - A

14.00
11.00
14.00

Sokol Stěženy - A
Montas Hradec Králové – A
Tatran Hostinné - A

Další utkání v domácím prostředí až v roce 2014.
Jan Hrabala – předseda oddílu
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Říjen 2013

Kateřina Jungová

Významná jubilea:
Září 2013
Říjen 2013

Miloslava Pluhařová (94 let), Josef Rohlíček (91 let), Miloslava
Boháčová (80 let), Josef Burgert (80 let)
Antonín Pivoňka (80 let)

Úmrtí:
Září 2013
Říjen 2013

Anna Tomincová
Anna Brožová - Cidlina

Následující pozvánkou zveme seniory starší 65 let na tradiční předvánoční setkání. Prosíme,
zapamatujte si toto datum, pozvánky na jméno do poštovních schránek nebudou rozesílány.

Železnický zpravodaj č. 5/2013. – Vychází 4.11.2013. Redakční kroužek: Olga Jakubcová,
Martin Jakubec, Pavel Kozák, Ladislav Hrabala – Bezplatný výtisk. – Redakč. uzávěrka příštího čísla: 10.12.2013
email: zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz
Tiskárna – Vosáhlo, Tyršova 356, Jičín
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