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Čas většině z nás plyne rychleji než bychom si přáli. Právě v těchto dnech
slýcháme (anebo sami říkáme) jak neuvěřitelně rychle ten rok utekl a jsou tu opět
Vánoce. Svátky, na které se těší děti i dospělí. A my bychom tímto číslem Zpravodaje
chtěli přispět ke sváteční atmosféře u Vás doma a pozvat na některá tradiční setkání.
Třeba na Štědrý den u roubenky, kde si v železnickém betlémě budete moci připálit
Betlémské světlo nebo na setkání v muzeu na vánoční výstavě.
Krásné vánoční svátky Vám Železnický zpravodaj přeje už třicet pět let. Také letos je to
především přání pevného zdraví, protože to je tím nejdůležitějším předpokladem štěstí a
pohody.
Zastupitelstvo města, pracovníci radnice a redakce Zpravodaje
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
za pár dní končí rok 2016, a tak je čas ohlédnout se zpět, co nám v Železnici přinesl.
Podařilo se nám dokončit statické zajištění radnice, takže už se nemusíme bát, že nám radnice spadne,
ale naopak bude zachována dalším generacím. Zlepšil se stav místní komunikace vedoucí ke hřišti,
konečně přibyl chodník proti sokolovně a nová autobusová zastávka, hezčí podobu dostal park za
lázněmi, zlepšilo se i vnitřní vybavení naší sokolovny.
Pro rok 2017 jsou projektově připravené další investiční akce, jejichž realizace v některých
případech bude závislá na získání dotací. To se týká např. cyklostezky mezi Těšínem a Valdicemi, na
kterou je již zpracována projektová dokumentace, i kanalizace a vodovodu na Těšíně. Co budeme muset
v příštím roce v každém případě realizovat, je rekonstrukce kanalizace pod hlavní silnicí. V roce 2017
bude totiž pokračovat letos zahájená oprava této silnice, kterou zajišťuje Královéhradecký kraj, z Jičína
k nám do Železnice, a my musíme před opravou silnice zrekonstruovat kanalizaci, protože dalších 10 let
nesmíme opravenou silnici narušit. Tato akce bude organizačně velmi náročná a účastníci silničního
provozu se budou muset obrnit velkou trpělivostí.
Připravujeme také zasíťování parcel pod kostelem, protože zájemců o koupi parcel v Železnici je
k mé velké radosti víc než dost. A pokud bychom měli dostatek finančních zdrojů, chtěli bychom u hřiště
postavit pump park, což je alternativní sportoviště např. pro BMX kola, skateboardy, ale i dětská
odrážedla.
Od 1. 1. 2017 bude Charita Jičín v Železnici poskytovat pečovatelskou službu, která určitě zlepší
kvalitu života zejména seniorům, kteří žijí sami.
Děkuji všem, kteří se v roce 2016 aktivně zapojili do života v našem městě, a věřím, že příští rok
těch aktivních lidí s dobrými nápady přibude.
Přeji Vám všem krásné vánoční svátky strávené, pokud je to možné, s Vašimi nejbližšími a do
nadcházejícího roku Vám přeji hlavně hodně zdraví, lásky a ať mezi námi všemi působí vzájemná
tolerance a porozumění.
Ing. Dana Kracíková, starostka

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla čtyřikrát (17.10., 31.10., 21.11. a 7.12.).
Přijala usnesení především v těchto bodech:
Vzala na vědomí zprávu o snížení spotřeby energií v budovách základní a mateřské školy. Ke
značným úsporám ve spotřebě plynu i elektřiny (přibližně o 50%) došlo díky zateplení obou budov
a díky dobré práci školníka.
Schválila podpis „Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny pro NN“ s dodavatelem Amper
Market a.s.
Schválila podpis s firmou Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim, jako vítězem výběrového řízení
na akci „Železnice – kanalizace ul. Tyršova, U Školy a Na Výslunní“.
Vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Masarykovy ZŠ a MŠ ve školním roce
2015/2016.
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Schvaluje přípravné práce na zatravnění ploch v parku. To bude provedeno na jaře příštího roku
svépomocí.
Vzala na vědomí odstoupení od smlouvy firmou Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim a podpis
s firmou Stavoka a.s. Kosice, která se umístila jako druhá ve výběrovém řízení na akci „Železnice –
kanalizace ul. Tyršova, U Školy a Na Výsluní“.
Schválila spolupodíl města na projektu „Dokončení automatizace v Místní knihovně“ a podání
žádosti o dotaci.
Schválila podpis smlouvy s MgA Lukášem Hrindou na restaurování empírové malby v obřadní síni
radnice.
Schválila směrnici č. 1/2016, kterou se stanovuje postup města Železnice při zadávání veřejných
zakázek podle zák. č. 134/2016 Sb.
Schválila podpis smlouvy s firmou Neogenia na zajištění mobilního rozhlasu.
Vyhověla žádosti MŠ na uzavření během vánočních prázdnin z provozních a ekonomických důvodů
(od 27.12. do 30.12. 2016).
Schválila příkaz k provedení inventarizace majetku města pro rok 2016 a složení inventarizační
komise.
Zastupitelstvo města se sešlo od posledního vydání Zpravodaje dvakrát. Na svém zasedání dne
9.11. přijalo toto usnesení:
a) Vzalo na vědomí:
• Kontrolu usnesení ZM č. 4/2016 ze dne 17.8. 2016
• Zprávy z jednání rady města za období od 17.8. do 9.11. 2016
• Zprávu finančního výboru
b) Schválilo:
• Prodej poz. parcel č. 1129/1, 1129/3, 1129/4, 1193/1 a 1193/3 (trvalý travní porost) v k.ú.
Železnice o celkové výměře 13 350 m2 Pavlu Vrbovi pro vybudování rybníka za cenu 30,Kč/m2.
• Podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na rekonstrukci veřejného osvětlení na
Těšíně.
• Podpis Dodatku k pachtovní smlouvě se Zemědělskou společností „Český ráj“ Podůlší a.s..
• Rozpočtové opatření č. 7/2016 – částka na nákup malotraktoru.
• Zřízení mobilního rozhlasu, který zajistí informovanost občanů pomocí zasílaných SMS,
hlasových a e-mailových zpráv.
• Seznam akcí obnovy v rámci Programu regenerace městské památkové zóny pro rok 2017.
Na svém posledním letošním zasedání dne 14. prosince 2016 přijalo toto usnesení:
a) Vzalo na vědomí:
• Kontrolu usnesení zastupitelstva města č. 5/2016 z 9.11. 2016.
• Zprávy z jednání rady města za období od 9.11. do 14.12. 2016.
• Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města za tři čtvrtletí roku 2016.
• Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Tábor za rok 2016.
• Zprávu kontrolního výboru.
b) Schválilo:
• Rozpočtové provizorium na rok 2017.
• Cenu vodného a stočného na rok 2017. Vodné bude činit 27,- Kč/m3a stočné 28,- Kč/m3.
• Podpis smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zpracování
projektové dokumentace s názvem „Železnice – kanalizace ulic Tyršova, U Školy a Na Výsluní.“
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ZPRÁVA Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Nové autobusové čekárny se letos v listopadu dočkala i
Doubravice. Starou, již značně zrezivělou konstrukci, nahradila
dřevěná, která lépe zapadá do okolí. První zimní provoz ukáže,
zda budou zapotřebí nějaké úpravy.

ADVENTNÍ ČAS V NAŠÍ ŠKOLE
pozvali na Slovensko za Ježuškom, třeťáci do
Anglie známou písní Jingle Bells a čtvrťáci nám
připomněli legendární ruský film Mrazík. Pátá
třída nás zavedla do Španělska a sedmáci do
Německa na Tichou noc.
Aby nás z toho všeho cestování nebolely
nohy, dopřáli nám žáci 6. třídy trochu odpočinku
a zábavy přednesem vlastních vánočních básní a
děti navštěvující hodiny klavíru u paní Kuchařové
zahrály dvě nádherné skladby. Let po Evropě také
skvěle oživila Lucie Krausová s Dominikem
Hamšíkem coby Marijána Plajznerová a čert
Trepifajxl scénkou z Drdovy hry Dalskabáty,
hříšná ves aneb zapomenutý čert. Na závěr
hlavního programu jsem si všichni popřáli krásné
Vánoce španělskou písní Feliz Navidad.
Po náročné cestě po Evropě nás čekalo
chutné občerstvení, které připravili žáci a paní
kuchařky. Pak jsme ještě rychle nakoupily
vánoční „suvenýry“ vyrobené dětmi a spěchali
jsme se podívat na vystoupení břišních tanečnic a
kroužku zumby.
Věříme, že se program líbil a zpříjemnil
návštěvníkům uspěchaný předvánoční čas.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se na
programu podíleli, za čas a energii věnovanou
přípravě akce. Jménem všech pracovníků školy
Vám přeji krásné Vánoce a mnoho štěstí v novém
roce.

Pokud někdo navštívil během Adventu
naši školu, jistě na něj dýchla příjemná vánoční
atmosféra. Krásně ozdobený stromeček, zimní
obrázky a jiné vánoční dekorace vyrobené našimi
žáky tvořily kulisu i pro Advent ve škole, který se
konal ve čtvrtek 8. prosince. Tentokrát nás žáci
naší školy pozvali na vánoční výlet po Evropě.
Na cestu nás krásně naladila Tereza
Hejduková, která zahrála na saxofon známou

píseň Suchého a Šlitra Purpura. A abychom
nezapomněli, kam se máme z výletu vrátit,
zazpívali
nám
před
odletem
prvňáci
podkrkonošskou koledu Hola, hola, kterou
doprovodili hrou na flétničky. Pak už nás druháci

Mgr. Petra Kolocová
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MUZEUM O VÁNOCÍCH
Nezadržitelně se blíží konec roku 2016, proto chceme všem příznivcům muzea v Železnici i
všem ostatním občanům, popřát pokud možno klidné a pohodové vánoční svátky a po celý rok 2017 jen
samé krásné zážitky, ty špatné ať se Vám vyhýbají a štěstí, zdraví pak určitě přijde samo.
Na shledanou v muzeu s vánoční atmosférou a šálkem svařeného vína.
Těšíme se opět na Vás,
Simona Hrabalová a Aranka Novotná

PŘÁNÍ Z KNIHOVNY
Každým rokem si říkám, jak rychle běží
čas, snad zase o trochu rychleji než loni, aspoň se
mi to tak zdá. Je to tak, i když letošní počasí
Vánoce zatím ani trochu nepřipomíná, přesto jsou
za dveřmi. Všechna předsevzetí z loňského roku,
že příští svátky už budou opravdu v klidu a na
všechno si udělám čas, vzaly za své a já na

poslední chvíli peču cukroví, nakupuji dárky přes
internet, uklízím a ptám se sama sebe: „Máš tohle
zapotřebí, proč sis to nezařídila v listopadu nebo
už v říjnu?“ Také si hned odpovím, že to
samozřejmě mám zapotřebí, protože je pro nás
holky, co vyrábíme celý listopad v knihovně
dárečky a věnce na advent, nejdůležitější,
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z knih, kterých jsou v knihovně plné regály, tyhle
příběhy píše život. Čas o vánočních svátcích je
jiný, víc se zamýšlíme a hledáme porozumění, na
to špatné rádi zapomínáme.
Milí čtenáři, přeji Vám, abyste vánoční
svátky prožili pokojně s rodinou, s přáteli. Ať už
vám tento rok přinesl třeba i smutek, problémy se
zdravím, vždycky se najde důvod, proč mít
z něčeho radost a jít životní poutí dál. Do
nadcházejícího roku Vám tedy přeji dobré zdraví
a hodně hezkých chvil strávených třeba nad
dobrou knihou.

abychom jich měly dost. Ráda bych jim touto
cestou poděkovala, protože vím, že to mají doma
úplně stejné jako já, taky všechno honí na
poslední chvíli.
Přesto se na Vánoce nesmírně těším. Ani
ten fofr mi nevadí, nakonec se všechno zvládne.
Říká se, že Vánoce jsou hlavně pro děti. Pokud
jde o dárky, určitě je to pravda a já se, stejně jako
vy, moc těším na jejich radost z dárků. Ale také
se těším na setkávání s rodinou i s přáteli, na
popovídání o věcech všedních, o radostech i
trápeních, které rok přinesl. To nejsou příběhy

Eva Trojanová, knihovnice

ZPRÁVA OBRAZEM
Jakubem, Sebastian Šulc s maminkou
Šárkou a tatínkem Petrem, Viktorie
Režná s maminkou Janou a tatínkem
Petrem
a
Karolína
Šťastná
s maminkou Justinou a tatínkem
Davidem.
Na fotografii vpravo to jsou
Viktorie Somolová s maminkou
Zdeňkou a tatínkem Tomášem,
Tadeáš Sysel s maminkou Marcelou
a tatínkem Tomášem, Jiří Jakubec
s maminkou Zuzanou a tatínkem
Martinem a Vendula Kyselová
s maminkou Veronikou a tatínkem
Jakubem.

Druhé letošní vítání občánků se
konalo v sobotu 12. listopadu opět
muzea.
v prostorách
Vlastivědného
Stovky autíček tzv. angličáků vytvořilo
hezkou kulisu k této malé slavnosti. Po
pásmu básniček a písniček dětí
z mateřské školy přivítala starostka ing.
Dana Kracíková devět nových občánků
Železnice.
Na fotografii vlevo to jsou
Miriam Zelená s maminkou Zuzanou a
tatínkem Luborem, Tadeáš Novák
s maminkou Kateřinou a tatínkem
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KŘESŤANSKÉ VÁNOCE

Betlémské světlo
Válkám mezi národy zabránit nemůžeme. Co
však můžeme, je vnášet mír do vztahů v našich
rodinách, na pracovišti, mezi sousedy… Možná je čas
Vánoc tím pravým časem, kdy můžeme mít k sobě
blíž, kdy dostaneme odvahu pustit světlo i do temných
míst našich životů.
Betlémské světlo není obyčejný plamen
zapálený sirkou. Je to světlo zažehnuté na místě
narození Ježíše, který celým svým životem ukazoval,
co je to skutečná láska, skutečný pokoj, a skutečná
naděje, která nemusí končit ani naší smrtí. Je to
plamen, který díky tisícům dobrovolníků před Vánoci
putuje napříč kontinenty do milionů domácností jako
symbol míru a porozumění.
Betlémské světlo tedy může být pozvánkou
k zamyšlení, na které bychom si jindy neudělali čas…
Betlémské světlo může být dárkem, který nic nestojí,
a přesto může způsobit hodně radosti, přineseme-li ho těm, kteří jsou osamělí a zapomenutí… Anebo to
může být příležitost k pěkné rodinné procházce v den, který se právem nazývá štědrý…
Betlémské světlo si budete moci připálit již tradičně v našem železnickém betlémě u roubenky
Vlastivědného muzea na Štědrý den v sobotu 24. 12. 2016 od 13 do 14 hodin. Přineste si prosím
s sebou lucernu nebo svíčku chráněnou před větrem.
Od 13 do 14 hodin bude na Štědrý den otevřeno i muzeum, kde budete moci nasát pohodovou
vánoční atmosféru v prostředí vyzdobeném krásnými vánočními dekoracemi a betlémy.
Mgr. Veronika Jungová a Vlastivědné muzeum v Železnici

Vánoce v kostele
Jako každý rok, i letos Vás zveme na vánoční bohoslužby do kostela sv. Jiljí v Železnici.
Z důvodu uzavření hlavní lodi kostela budou pro účastníky bohoslužeb zpřístupněny prostory presbytáře,
sakristie a prostoru pod kůrem.
Sobota 24. 12. 2016

Štědrý den - Slavnost Ježíšova
narození – Mše sv. bude sloužena za
živé i zemřelé obyvatele Železnice.

Neděle 25. 12. 2016
Pondělí 26. 12. 2016
Sobota 31. 12. 2016

Slavnost Ježíšova narození
Svátek sv. Štěpána
Silvestr, poděkování za uplynulý rok

Neděle 1. 1. 2017

Nový rok, slavnost Matky Boží, Panny
Marie
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Mše sv. v noci od 23 hodin
s hudebním
doprovodem chrámového sboru. Zpěv
koled začne tradičně již ve 22.45
hodin.
Mše sv. ve dne od 8.30 hodin.
Mše sv. od 8.30 hodin.
Mše sv. v 15 hodin
s hudebním doprovodem chrámového
sboru.
Mše sv. od 8.30 hodin.

ZPRÁVY ZE SPORTU
V minulém čísle Zpravodaje jsme uveřejnili článek o pokračujících pracích na zlepšení stavu
sokolovny. Jednalo se o modernizaci suterénu – šatny, nové WC a především sprchy. Tuto informaci
doplňujeme dnes fotografiemi.

OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝM PODZIMEM
Železnický fotbal má za sebou jeden
z nejvydařenějších
podzimů
své
pětaosmdesátileté historie. Všechna družstva
zatím obsazují medailové příčky a do jarní
části soutěží mohou jít s těmi nejsmělejšími
ambicemi. Áčko mužů na druhém místě
okresního přeboru ztrácí na lídra soutěže
Sokol Nemyčeves tři body a může po pěti
letech pomýšlet na návrat do krajských
soutěží, kde Železnice nepřetržitě působila 30
let. B-tým dospělých ztrácí ze 3.příčky tabulky
III.třídy na vedoucí Dětenice pouze bod. Po
rozpačitém začátku se vydařeným závěrem
na 2. místo vyšvihl tým dorostu. Druzí jsou
rovněž žáci, kteří se lepšili zápas od zápasu.
Suverénem mezi okresními přípravkami je
naše nejmladší družstvo, které za celou
podzimní část neztratilo ani bod. Potěšitelný
je i nárůst základny mladší přípravky. Nábor
dětí probíhá nepřetržitě každou středu od
16:00 v sokolovně.
Každoročně se touto dobou snažíme
příznivcům místního fotbalu přiblížit osudy hráčů, kteří dělali první krůčky fotbalové kariéry na
železnickém hřišti, výjimku neuděláme ani letos:
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Lukáš Vraštil – nasbíral svoje první ligové
starty v dresu Mladé Boleslavi a Baníku Ostrava,
v létě přestoupil do Zbrojovky Brno, kde se na
stoperu stal jednou z opor a z letních posil
odehrál největší porci zápasů, je členem kádru
reprezentační 21 a měli bychom jej vidět v létě
příštího roku na evropském šampionátu této
kategorie, jehož dějištěm bude Polsko. V české
nejvyšší soutěži už Lukáš nasbíral téměř 40
utkání a vsítil 2 branky.
Adéla Pivoňková – hráčka AC Sparta Praha a
reprezentantka ČR, má za sebou smolný rok,
kdy ji na hřiště nepustilo zranění.
Jakub Kordík – nastupoval pravidelně v obraně divizního FK Turnov
Michal Pivrnec – hraje v pražské Aritmě rovněž divizi
Věkem ještě dorostenec Jan Míka udělal v létě ve své kariéře opět krok dopředu, když
přestoupil do SK Jičín, kde se stal v sedmnácti letech na postu středního záložníka oporou Atýmu dospělých a svými výkony zaujal natolik, že o jeho služby projevila zájem dorostenecká
základna ligové Mladé Boleslavi.
Z ligového dorostu Slovanu Liberec se vrátil Tomáš Khun, který ale záhy přestoupil do SK
Jičín, kde naskakoval do utkání dospělých v krajském přeboru.
Železnická stopa se objevila i v nejvyšší soutěži žáků, kde David Burgert hájí branku RMSK
Cidlina.
Když k tomu přidáme ještě dvě hráčky, které už sice nedávno pověsily kopačky na
hřebík, ale dotáhly to rovněž do nejvyšší soutěže žen, tedy Kateřinu Pivoňkovou a Lenku
Holmanovou, je to na malý vesnický oddíl docela slušná bilance.
(pk)

PLESOVÁ SEZÓNA V ŽELEZNICKÉ SOKOLOVNĚ
sobota 21.ledna 2017 od 20:00 hodin
SPORTOVNÍ PLES
pořádá TJ Sokol Železnice z.s., oddíl fotbalu
hudba: Efekt
sobota 11.února 2017 od 20:00 hodin
HASIČSKÝ BÁL
pořádá SDH Železnice
hudba: Servis Vokap
sobota 4.března 2017 od 20:00 hodin
SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
pořádá: TJ Sokol Železnice z.s., oddíly fotbalu a stolního tenisu
hudba: Styl
od 13:00 hodin DĚTSKÝ KARNEVAL,
tentokrát na téma ZAČAROVANÝ LES
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Významná jubilea:
Listopad 2016

Eva Šejnohová (70 let), Jitka Mlejnková (80 let), Božena Šípová,
Doubravice (97 let)

Prosinec 2016

Milada Rónová (80), Miloslava Bláhová, Doubravice (94 let)

Úmrtí:
Říjen 2016

Bohuslava Sarková

Prosinec 2016

Emílie Menclová

Železnický zpravodaj č. 6/2016. – Vychází 21.12.2016. Redakční kroužek: Olga Jakubcová,
Martin Jakubec, Pavel Kozák, Ladislav Hrabala – Bezplatný výtisk. – Redakční uzávěrka příštího čísla: 15.2.2017
email: zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz
Tiskárna – Vosáhlo, Tyršova 356, Jičín
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Vážení občané,
v souvislosti se zkvalitňováním
služeb
v našem městě a zlepšováním
informovanosti občanů a
komunikace s nimi, zavádíme
novou informační službu Mobilní rozhlas.
Tato služba reflektuje komunikační trendy 21.
století.
Díky ní budete vždy včas informování
formou SMS, e-mailu nebo hlasové zprávy o
důležitém dění v naší obci nebo krizové situaci
(povodně, krupobití, výpadky energií atd.).
Nově se budete moci i sami aktivně vyjádřit
k plánovanému dění v obci prostřednictvím
unikátních hlasových referend a to vše přímo ve
vašem telefonu.

Jak se mohu zaregistrovat?
Vážení občané, v sobotu
10. května se na náměstí
uskuteční tradiční oslavy
výroční založení obce.
Jste srdečně zváni.
Váš starosta.

Přes registrační formulář
na adrese zeleznice.mobilnirozhlas.cz
Vyplněním registračního ústřižku
leták potom stačí doručit na městský úřad

Podmínky pro občany jsou pro informaci k dispozici na www.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky-registrace.
Odevzdáním vyplněného formuláře souhlasím s obchodními podmínkami.

Registrace do služby

Vyberte typy
informování:

Jméno:

Příjmení:

Tel. číslo:

E-mail:

Krizové informace
Kulturní informace
Hlasové ankety / referenda

Bydliště:

Senioři
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