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Štědrý večer nastal…
Ještě nenastal, ale úvodní verš
známé koledy, kterým začínáme poslední
letošní číslo Zpravodaje nám říká, že to
bude co nevidět. Vy už víte, že stejně
jako v předchozích letech, je toto číslo
trochu jiné. Bilancuje se v něm, co se
letos povedlo, co ne a o čem bychom
v příštím vánočním čísle rádi psali jako o
splněných přáních. Najdete tu i pozvánky
na setkání, která k vánočním svátkům
patří, ať je to výstava v muzeu,
Betlémské světlo u chaloupky nebo mše
v našem kostele. A pak to jsou přání, ke
kterým se připojujeme i my.
Klidné, ve zdraví prožité Vánoce
a v příštím roce 366 spokojených dnů
přejí
Zastupitelstvo města, pracovníci radnice a redakce
Zpravodaje.
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Vážení spoluobčané,
Rok 2015 se rychle chýlí ke konci, a tak je vhodný čas na bilancování všeho, co nám tento rok
přinesl. Zkrásněla nám škola, školka i sokolovna a k pozitivním změnám došlo i ve vnitřním vybavení
školy. Ta má novou učebnu fyziky a chemie, dílny, novou podlahu v tělocvičně a novou vzduchotechniku
ve školní kuchyni a v jídelně. Věřím, že všechny tyto změny k lepšímu přivedou do naší školy další žáky
a to nejen ze Železnice, ale i ze sousedních obcí. Máme také další nové chodníky a autobusovou zastávku.
Co se nepodařilo, je realizace nového veřejného osvětlení na Těšíně, která se zpozdila posunutím termínu
kabelizace.
Na příští rok i další léta máme připraveno mnoho investičních akcí a opatření, která vycházejí i
z Vašich námětů, které jste napsali do dotazníku. V příštím roce by měl být vybudován chodník proti
sokolovně a v Tyršově ulici. V ulici U hřiště by mělo být instalováno nové veřejné osvětlení a budou
zahájeny přípravy pro vybudování kanalizace na Těšíně. V případě zájmu občanů se bude připravovat
projektová dokumentace na vodovod do Cidliny a do Zámezí. Budeme se snažit lépe vyřešit svážení
biologického odpadu a to i zvýšením počtu kontejnerů. Nutná je i instalace nového veřejného rozhlasu,
abychom zajistili lepší informovanost občanů. Důležitým úkolem je pro nás také oprava radnice,
abychom odstranili problémy se statikou objektu. V případě, že kamerovým šetřením bude zjištěn špatný
stav kanalizace pod silnicí II. třídy, čeká nás i řešení tohoto problému. V oblasti péče o veřejnou zeleň
byla podána žádost o dotaci na revitalizaci parku za bývalými lázněmi. Realizace většiny těchto akcí je
závislá na tom, do jaké míry se nám podaří získat dotace.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří vyplnili dotazník pro Program rozvoje našeho města. Vaše
připomínky jsou pro nás cennou zpětnou vazbou. Mile mě překvapilo, že většině respondentů se v našem
městě žije dobře a stejně hodnotí i mezilidské vztahy. Je tady ovšem i nadále prostor pro jejich zlepšování
a pro zvýšení zájmu občanů o život v našem městě. To bude záležet skutečně na nás všech. A tak bych
nám všem přála, abychom se snažili na druhých najít ty lepší stránky jejich povahy, abychom byli
tolerantní, vstřícní a abychom se opravdu všichni snažili vytvořit podmínky pro spokojený život u nás ve
městě.
Přeji Vám krásné vánoční svátky a do roku 2016 pevné zdraví a hodně splněných přání.
Ing. Dana Kracíková, starostka

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla pětkrát (26.10., 9.11., 23.11., 2.12. a 7.12.
2015). Přijala usnesení především v následujících bodech:






Schválila prodloužení nájemní smlouvy pro provozovnu kadeřnictví a pedikúry v čp. 85 v Šimonově ulici
do 31.12. 2017.
Schválila nabídku ing. Jaroslava Kaplana z projekčního ateliéru z Lomnice n. Pop. na vypracování
dokumentace (zaměření stávajícího stavu a stavebně technický průzkum) budovy Vlastivědného muzea.
Schválila čerpání finančních prostředků z rezervního fondu Masarykovy ZŠ na projekt „Modernizace
odborné učebny fyziky a chemie včetně stavebních úprav“ ve výši 471 113,- Kč.
Rozhodla o zamykání hřbitova na dobu listopad – březen (19,00 – 7,00) a na dobu duben – říjen (20,00 –
7,00).
Podpořila zastupitelstvo města Jičína v otázce zhotovení asfaltového povrchu cyklostezky Jičín –
Železnice.
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Nevyhověla žádosti o pronájem prostor v domě čp. 309 ve Hřbitovní ulici.
Nevyhověla žádosti Unie sportu Jičínska o finanční příspěvek na vyhlášení nejlepších sportovců.
Vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti a hospodaření MŠ a Masarykovy ZŠ ve školním roce
2014/2015.
Schválila prodloužení nájemní smlouvy s Ivanem Hrychem na nádrž bývalého koupaliště a pozemky kolem
ní. Nádrž může být použita i jako požární.
Schválila poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města na úhradu nákladů spojených s pořádáním
vánočního koncertu pěveckého sboru Foerster ve výši 3 400,- Kč.
Z titulu provozovatele vyhověla žádosti o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin, tj od 23.12. do 3.1.
2016.

Zastupitelstvo města se sešlo od posledního vydání Zpravodaje dvakrát. Na svém zasedání 11.11.
2015 přijalo toto usnesení:
Vzalo na vědomí:





Kontrolu usnesení ZM č. 5 ze dne 16.9. 2015.
Zprávu z jednání rady města za období od 17.9. do 11.11. 2015.
Zprávu finančního výboru.
Přípravu aktualizace plánu rozvoje obce na roky 2016 – 2022.





Program regenerace Městské památkové zóny Železnice.
Anketní dotazník k Programu MPZ dle usnesení vlády 209/1992 na rok 2016.
Podpis smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na obnovu a výchovu lesních
porostů.
Podání žádosti o dotaci z 16POV2 – revitalizace parku a 16POV01 – obnova radnice.
Podpis dohody o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení veřejného osvětlení.
Podpis smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti.
Prodej poz. parcely č. 1362/5 (19 m2) v k.ú. Železnice Marii Hildyard a poz. parcely 1362/4 v k. ú.
Železnice (133 m2) manželům Kuncířovým oboje za částku 100,- Kč/m2.

Schválilo:






Na svém zasedání 16.12. 2015 přijalo následující usnesení:
Vzalo na vědomí:





Kontrolu usnesení ZM č. 6 ze dne 11.11. 2015.
Zprávu o jednání rady města za období od 11.11. do 15.12. 2015.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2015.
Zprávu o finanční činnosti MR Tábor v roce 2015.









Rozpočtové provizorium na rok 2016.
Prodej části poz. parcely 282 v k.ú. Železnice Ivanu Hrychovi za částku 100,- Kč/m2.
Vykoupení poz. parcel č. 469/13 a 469/14 v k.ú. Železnice za částku 100,- Kč/m2.
Poskytnutí dotace z rozpočtu města TJ Sokol Železnice na rok 2015.
Členky školské rady MZŠ a MŠ za zřizovatele Lenku Kordíkovou a Veroniku Danišovou.
Plán obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2016 – 2025.
Ceny vodného a stočného na rok 2016.



Starostku zadat geodetické zaměření částí poz. parcel 469/13 a 469/14 v k.ú. Železnice.



Prodej poz. parcely č. 705/17 (265 m2) v k.ú. Železnice za 7 760,- Kč Povodí Labe, státní podnik.

Schvaluje:

Pověřuje:

Neschvaluje:
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
 Svoz barevných pytlů na tříděný odpad byl se svozovou firmou dohodnut na I. pololetí 2016. V kalendáři si
zaškrtněte následující termíny:
13. leden, 10. únor, 9. březen, 6. duben, 4. květen, 1. červen a 29. červen 2016.
 Vodné a stočné na rok 2016 se zvyšují o 1,- Kč. Vodné bude činit 27,- Kč/m3, stočné 28,- Kč/m3.

Dotazníkové šetření pro tvorbu Programu rozvoje obce
Nabízíme stručné zhodnocení zpracovaných
dotazníků. Z rozdaných 400 kusů se jich vrátilo
vyplněných 72. Je to dost a nebo je to málo a
svědčí to o malém zájmu občanů na rozvoji místa
kde žijí? Tuto otázku si musí každý zodpovědět
sám.
Potěšující je, že většině (89%) se v obci
žije velmi a nebo spíše dobře. Nejvíce se líbí
blízkost přírody, klidný život a dobrá dopravní
dostupnost, nelíbí se nezájem lidí o obec,
nedostatek pracovních příležitostí a nedostatek či
špatná dostupnost obchodů a služeb. Mezilidské
vztahy považuje za velmi dobré, případně docela
dobré 72% respondentů, 68% si myslí, že
obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke
vzájemným společenským kontaktům. Informace o
dění v obci sleduje na webových stránkách občas
39%, vůbec nesleduje 33%, pravidelně 11% a 17%
nemá přístup k internetu. Pokud jde o další
rozrůstání obce je nejpočetněji zastoupeným
názorem, že by obec měla zůstat přibližně stejně
velká (50%), pozvolné rozrůstání a využití celé
kapacity ploch určených pro výstavbu rodinných
domů navrhuje 29%. Tuto otázku nedovede
posoudit 21% dotázaných. Finanční prostředky

z rozpočtu obce by 58% využilo na rekonstrukci
místních komunikací, druhou nejčastější odpovědí
byla podpora bytové výstavby dobudováním
technické infrastruktury a na pomyslné třetí příčce
se umístila péče o veřejnou zeleň a prostředí
v obci.
V dotazníkovém šetření odpovědělo 45 žen
a 27 mužů. Celých 61% bylo ve věkové kategorii
50 - 64 let a 65 a více let. Ve věkové kategorii 30 –
49 let (která by teoreticky měla mít největší zájem
na rozvoji obce) bylo 29% respondentů. Z těch,
kteří dotazník vyplnili, převažovali ti, kteří se do
Železnice přistěhovali v dospělém věku před více
než pěti lety, na druhém místě, žijící zde od
narození. V typech domácnosti převažovala
(pochopitelně vzhledem k věku respondentů) ta bez
dětí.
Mezi další požadavky, které nebyly
specifikovány v dotazníku, se zařadilo např.
vybudování cyklostezky, zřízení bankomatu,
rozšíření sítě obchodů, častější úklid psích
exkrementů, rozšíření veřejného osvětlení a
zvýšení počtu kontejnerů (především na biologický
odpad).

PŘÁNÍ Z KNIHOVNY
Milí čtenáři a všichni příznivci knihovny,
ráda bych Vám touto cestou popřála klidné a pohodové vánoční svátky mezi
svými nejbližšími. Pro děti jsou Vánoce a čekání na Ježíška tím nejkrásnějším
svátkem v roce. Pro nás dospělé jsou to chvilky rozjímání a zastavení se v tom
celoročním shonu. I já se letos velice těším, že si sednu v klidu u stromečku a otevřu
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si nějakou hezkou knížku, bez které bych si Vánoce již nedokázala představit. Ráda Vás v novém roce
přivítám na různých kulturních akcích, které knihovna pořádá. Otevřeno bude od pondělí 4. ledna 2016.

Eva Trojanová

ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ
Na začátku září jsme v rámci
projektu Český ráj navštívili hrad
Rotštejn. Paní průvodkyně nás vyzvala,
abychom se zapojili do výtvarné soutěže
Lékárny, apotéky a apotékáři v
proměnách času aneb pocta Marii
Kubátové, pořádané v rámci projektu
Hugo na cestách.
Nápad se nám zalíbil a tak jsme
malovali bylinky. Jaké bylo naše
překvapení a obrovská radost, když jsme
se dozvěděli výsledky. Lukáš Boček,
Michaela Rejlková a Barbora Šťastná
obsadili ve své kategorii první tři místa a
byli pozváni do Turnova na slavnostní
vyhodnocení.
Mgr. Marie Marková

VÁNOČNÍ MUZEUM
Vánoce jsou už skoro za dveřmi, cítíte to, jak voní?
Vanilkou, skořicí, pečením, no prostě Vánocemi.
Pro nás v muzeu jsou Vánoce ještě spojené
s přípravou vánoční výstavy, která začíná mnohem
dřív, než upečete první
vanilkový
rohlíček.
Výstavy plánujeme rok
dopředu, a tak už teď
víme, čím Vás překvapíme
příštím rokem. Letošní
výstavu
jsme
pojali
staročesky. Muzeum je
provoněno
stromečkem
s krásně
nazdobenými
perníčky
paní
Jany
Vrhelové, v mísách jsou

čerstvá jablíčka s ořechy. Jak už jsem avizovala
v minulém čísle Zpravodaje, muzeum je plné
betlémů od sběratele z Vysokého nad Jizerou.
Sbírá je celý život a doma jich má víc než 300. Při
loňské
návštěvě
ve
Vysokém mi opravdu
přecházely oči. Několik
desítek jsem z nich vybrala
a přivezla, abyste se i Vy
mohli jimi potěšit. Jsou
z různých materiálů
i
končin, dokonce i ze
vzdálené africké Rwandy.
Sama nevím, který se mi
líbí nejvíce. Obdivuji
betlémy porcelánové i
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keramické, betlémy z firmy Detoa Albrechtice,
které jsou určeny dětem, betlémy paličkované,
drátované, pedigové, každý má svoji duši a za
každým hledám člověka, který ho vytvořil, ať už to
byla ruka řezbáře, malíře nebo keramika a ctím
jeho práci. Výstava je doplněna podmalbami na
skle známé malířky Svatavy Vizinové a Marie
Flaškové. Zpřístupněna je od 7.12. 2015 do konce
ledna 2016, během vánočních svátků ve dnech 26.,

28., 31.12. vždy od 13 do 17 hodin. Ještě bych
Vám jménem svým i jménem muzea chtěla popřát,
ať objevíte to pravé kouzlo Vánoc. A tím rozhodně
nejsou drahé dárky. Daleko větší hodnotu obyčejný
šťastný úsměv našich blízkých, vlídné slovo, které
zahřeje na srdci a upřímný zájem, který říká: „Jsi
pro mě důležitý.“ Do nového roku Vám přeji dobré
zdraví a abyste to opravdové kouzlo Vánoc
prožívali nejen o Vánocích.
Nataša Kalousková

ZPRÁVA OBRAZEM
Rok utekl jako voda a znovu jsme se sešli
na adventním jarmarečku. Slavnostně vyzdobené
muzejní nádvoří vytvořilo pro tuto akci
nezaměnitelnou kulisu. Počasí přálo a možná proto
bylo návštěvníků více než v minulých letech. O
první adventní neděli se rozsvítilo nové vánoční

osvětlení, které se rozšířilo na altánek nad studnou
a na lípy u kostela. V tomto případě počasí opravdu
nepřálo, místo sněhových vloček se snášel vytrvalý
déšť. Přesto bylo dost těch, kteří se přišli podívat a
poslechnout si nebo zazpívat koledy.
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KŘESŤANSKÉ VÁNOCE
Betlémské světlo v Železnici

Stejně jako loni Vás srdečně zveme k malé procházce
k železnické roubence u Vlastivědného muzea, kde si budete moci na
Štědrý den 24. 12. 2015 od 13 do 14 hodin připálit Betlémské světlo.
Prosíme, přineste si lucernu nebo svíčku chráněnou před větrem.
V době od 13 do 14 hodin bude na Štědrý den otevřeno i
muzeum, kde si budete moci prohlédnout betlémy a krásné vánoční
dekorace.
Betlémské světlo si bude dále možné připálit i po bohoslužbě
v kostele sv. Jiljí v Železnici, která na Štědrý den začíná ve 23 hodin.
Přejeme Vám, aby toto světlo míru a naděje zažehnuté v Betlémě, prozářilo radostí a pokojem i
Vaše domovy.
Mgr. Veronika Jungová, Vlastivědné muzeum v Železnici, Farnost Železnice

Půlnoční bohoslužba

Farnost Železnice Vás srdečně zve ke společné oslavě Štědré noci. Bohoslužba v železnickém
kostele sv. Jiljí začíná 24. 12. 2015 ve 23 hodin. Při mši svaté se budete moci zaposlouchat do vánočních
melodií Jana Jakuba Ryby a Antonína Hradila v podání místního sboru. Chcete-li si společně zazpívat i
několik vánočních koled, přijďte na „půlnoční“ již ve 22.45 hodin. Sbor bude doprovázet i poslední mši
sv. v tomto roce, která na Silvestra 31. 12. 2015 začne v 15 hodin.
Další vánoční bohoslužby se budou konat v následujících termínech:
25. 12. 2015
Slavnost narození Pána
26. 12. 2015
Svátek sv. Štěpána
27. 12. 2015
Svátek sv. Rodiny
1. 1. 2016
Nový rok

Po radnici i kostel

mše sv. v 8.30 hod.
mše sv. v 8.30 hod.
mše sv. v 8.30 hod.
mše sv. v 8.30 hod.

O problémech s narušenou statikou budovy radnice jsme již psali a netušili jsme, že stejný
problém bude mít i kostel sv. Jiljí. Ve chvíli, kdy odpadla část z popraskané omítky klenby bylo jasné, že
není vše v pořádku. Podle vyjádření statika se na kostele podepsalo letošní horké a suché počasí, kdy
vysychání podloží způsobilo narušení statiky. Nyní je v kostele instalováno lešení, které má zabránit
případným úrazům a umožní využít kostel po dobu vánočních svátků. Hned začátkem příštího roku se
začne pracovat na projektové dokumentaci a následně bude zahájena oprava.
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FOTBALOVÝ PODZIM 2015
Fotbalový oddíl TJ Sokol Železnice
patří svojí členskou základnou (139 členů)
k nejpočetnějším oddílům okresu, radost dělají
především mládežnické týmy, v nichž působí
ve čtyřech věkových kategoriích celkem téměř
70 dětí.
Áčku mužů se stále nedaří navázat na
slavnější historii a přesto, že se stále drží ve
vrchních patrech tabulky okresního přeboru
(po podzimu 5. místo), nevypadá to, že by se
na jaře vrátilo do krajských soutěží.
Překvapením bylo naopak působení B-týmu
(3.), v němž stále více prostoru dostávají
dorostenci. Oba týmy dospělých mají na
domácím hřišti nejvyšší divácké návštěvy
v soutěžích, za což patří všem fotbalovým
fandům velký dík.
Družstvo dorostu přišlo na jaře jen
těsně o titul okresního přeborníka, na podzim
na své výsledky nenavázalo, podává
nevyrovnané výkony a zatím mu patří
bramborová příčka v tabulce okresního
přeboru.
Výrazný
výkonnostní
posun

zaznamenali žáčci, kteří přezimují na 2.
stupínku. Tradičně největší radost nám stále
připravují oba týmy přípravek, které patří ke
špičce okresu v této věkové kategorii a jejichž
utkání jsou velmi populární.
V mládežnických okresních výběrech
různých
věkových
kategorií
pravidelně
nastupují David Burgert, Jan Šťastný, David
Horáček, Adam Nýdrle, Petr Seman a Jarka
Daniš nejmladší.
Na jaře nečekají všechny členy oddílu
jen sportovní povinnosti. Do pořádku je třeba
uvést celý sportovní areál, aby zde o
posledním červencovém víkendu našly
důstojné prostředí reprezentanti sedmi
lázeňských míst při 39.ročníku Lázeňského
poháru. Tento nejstarší pravidelně pořádaný
fotbalový turnaj na území ČR se do Železnice
vrací po 10 letech a pořadatelé věří, že opět
bude
patřit
organizačně
k těm
nejpovedenějším.

PLESOVÁ SEZÓNA V ŽELEZNICI

sobota 23.ledna 2016 od 20:00 hodin

SPORTOVNÍ PLES

pořadatel: TJ Sokol Železnice, oddíl fotbalu
hraje: Vokap servis
sobota 13.února 2016 od 20:00 hodin

HASIČSKÝ BÁL

pořadatel: SDH Železnice
hraje: Vokap servis
sobota 5.března 2016 od 20:00 hodin

ŠIBŘINKY

pořadatel: TJ Sokol Železnice
hraje: Styl
sobota 5.března 2016 od 13:00 hodin
pořadatel: TJ Sokol Železnice a Místní knihovna v Železnici
téma: Pohádkový rej
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Pro vzpomínku na nezapomenutelného jičínského občana Josefa Štefana Kubína
rozhodli jsme se již dvacátým rokem udělit

Jivínského Štefana
za pozoruhodný kulturní počin roku
a za dlouholetou kulturní činnost

Nechceme, aby žádné z bohulibých konání zůstalo nepovšimnuto. Rádi pozveme všechny
navržené k popovídání, rádi všem poděkujeme. Těšíme se, že čtenáři naší výzvy se rozpomenou, co
hezkého se v roce 2015 v kultuře na okrese událo, a přispějí k nominaci. Návrh na udělení Štefana může
podat každý, stačí uvést jméno a adresu nominovaného (jednotlivce či skupiny) a stručné zdůvodnění,
kategorii, jméno a adresu navrhovatele. Své návrhy zasílejte do 31. 12. 2015 na e-mailovou adresu:
jivinskystefan@seznam.cz nebo na adresu: Bohumír Procházka, Sokolovská 367, 506 01 Jičín,
tel. 493523492, mob. 723128942.
V nominaci je třeba uvést, zda se jedná o kulturní počin v roce 2015 (I. kategorie), nebo
o dlouhodobé zásluhy (za nejméně 5 let činnosti - II. kategorie).
Štefanská komise & Nadační fond Jičín – město pohádky & Knihovna Václava Čtvrtka Jičín & Město Jičín & Prochoroviny

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozené děti:
Listopad 2015

Významná jubilea:

Johan Jenčovský

Listopad 2015

Anna Suková (80 let), Miroslav Černohlávek (85 let), Růžena Šípová,
Doubravice (96 let)

Prosinec 2015

Jana Vysloužilová (70 let), Josef Poláček (85 let), Miloslava Bláhová.
Doubravice (93 let), Vlasta Picková (94 let)

Úmrtí:

Prosinec 2015

Jiřina Šulcová, Jan Novotný
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Otevřeno každý čtvrtek od 16 hod.
na adrese Šimonova 85, Železnice.
Objednávejte se na 773 492 018
relaxacnimasaze.petra@email.cz

Více informací na internetové adrese:

http://spolek-dobra-mysl.cz/index.php/sluzby/masaze
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