Ročník XXXVI

Vydává město Železnice

Číslo 5/2017

Z obsahu:
-

Parlamentní volby
Z jednání orgánů
města
Zprávy
z Městského úřadu
Školní rok se
rozběhl
Letošní podzim
v knihovně
35 let železnického
zpravodaje
Sněhulákový den
Předvánoční
setkání seniorů
Muzeum před
koncem roku
Zpráva obrazem
Společenská
kronika
Se světýlky na
svatou Lucii

Pořadí podle počtu hlasů
1. ANO
2. Starostové a nezávislí
3. Piráti
4. SPD
5. KSČM
6. KDU-ČSL
7. ODS
8. ČSSD
9. TOP 09

Železnice
165
126
62
53
41
34
26
23
17

Cidlina
38
10
10
4
5
0
6
1
2

celkem
203
136
72
57
46
34
32
24
19

Poznámka: V tabulce jsou uvedena volební uskupení, která získala v součtu okrsků více jak 10 hlasů.
Volební účast v Železnici

64,60 %

Volební účast v Cidlině

79,01 %

Volební účast celkem

1

66,09 %

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA

Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla čtyřikrát (14.8., 4.9., 18.9. a 2.10.). Přijala
usnesení k následujícím bodům jednání:
 Schválila podpis Smlouvy o výpůjčce pozemkových parcel č. 1283/3 a 1537/1 v k.ú. Těšín mezi
Správou silnic Královéhradeckého kraje a městem Železnice. Pozemky budou zastavěny
cyklostezkou Železnice – Valdice.
 Doporučila zařadit obnovu nemovité kulturní památky - kostela sv. Jiljí do Programu záchrany
architektonického dědictví na rok 2018.
 Vzala na vědomí povinnost členů rady města přihlásit se do Centrálního registru oznámení a
zápisu veřejných funkcionářů (termín do 2.10.2017).
 Schválila vydání souhlasného stanoviska pro vydání stavebního povolení na akci „Železnice –
sídliště pěti RD - vodovod a kanalizace“. Žádost podala firma Multiaqua.
 Schválila vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci čp. 4 na náměstí.
 Schválila opravu koryta Cidliny v Zámezí fi KAMPA-MARYNKA s.r.o. a také přijetí nabídky
na provedení prací v hodnotě 177 400,- Kč.
 Schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Tělocvičnou jednotu Sokol ve výši 10 tisíc.
Částka bude použita pro sportovní činnost a vybavení oddílů jednoty.
Zastupitelstvo města se sešlo na čtvrtém letošním zasedání dne 20. září 2017 a přijalo toto
usnesení:
a)




Vzalo na vědomí:
Kontrolu usnesení zastupitelstva města č.3/2017 ze dne 2.8.2017.
Zprávy z jednání rady města za období od 2.8. do 20.9. 2017.
Závěrečný účet Mikroregionu Tábor za rok 2016.

b) Schválilo:
 Uzavření a podpis Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a Smlouvy o právu provést stavbu mezi
městy Jičín a Železnice (parcela č. 1401/28 o výměře 961 m2 v k.ú. Těšín, jejíž část město
potřebuje na výstavbu cyklostezky Železnice – Valdice).
 Poskytnutí dotace TJ Sokol Železnice z.s. na zabezpečení sportovní činnosti a zajištění nutné
údržby majetku ve výši 100 tisíc Kč.
 Záměr zadání studie na nové zdravotní středisko na zahradě MŠ.
 Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci
projektu „Rekonstrukce kanalizace ul. Tyršova, U Školy a Na Výsluní“ ve výši 3 mil. Kč.
c) Nevyhovělo:
 Žádosti manželů Kulhánkových ze Železnice o koupi pozemku p.č. 1199/2 v k.ú. Železnice.
 Žádosti Pavla Vrby o směnu a koupi pozemků.
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Kontejnery na svoz velkoobjemového odpadu z domácností budou přistaveny na
obvyklých místech v Železnici v pátek 3. 11. a v sobotu 4.11.2017. V okolních částech
obce o týden později tj. 10.11.a 11.11.2017.
 MěÚ vyzývá občany, kteří si dosud nevyzvedli objednané kompostéry, aby tak učinili v úředních
hodinách a to nejpozději do 1.11. 2017. Po tomto termínu budou kompostéry nabídnuty dalším
zájemcům.
 MěÚ upozorňuje občany, kteří dosud neuhradili poplatky za odpady a psy, aby tak učinili v co
nejkratší době.

ŠKOLNÍ ROK SE ROZBĚHL
Někomu se může zdát, že školní rok začal před chvílí, ale nám to tak ve škole rozhodně
nepřipadá. Ještě než jsme se začali učit, uskutečnily se naše tradiční akce. V rámci projektu Český ráj
naši žáci letos navštívili Riegrovu stezku, Besedické skály, Kumburk a Zebín a o těchto místech pak
vytvořili krásné plakáty, obrázky nebo mapy.
Mladší žáci si užili i Jičín - město pohádky,
kde naše škola měla vlastní dílničku s
bramborovými tiskátky, a malé břišní tanečnice
předvedly, co všechno se v kroužku břišních tanců
paní učitelky Čapkové naučily. Jistě si náležitě užily
potlesk, který jim za jejich snahu právem patřil.
Starší žáci si nenechali ujít výstavu na Hrubé
Skále konanou k příležitosti 670. výročí korunovace
Karla IV. českým králem. Výstava připomněla nejen
samotnou korunovaci, život a vládu Karla IV., ale i
jedinečnost českých korunovačních klenotů, jejichž
repliky z dílny vyhlášeného turnovského šperkaře
Jiřího Urbana byly velkým lákadlem výstavy.
Jak vidíte, zážitků máme ve škole dost. A ani
teď se nenudíme. Již třetí zářijový týden se rozběhly
zájmové kroužky, kterých naše škola nabízí opravdu
hodně. Někteří žáci navštívili jičínskou hvězdárnu, jiné zase čeká soutěž v rámci Kopidlenského kvítku.
Rovněž jsme už začali přemýšlet nad programem Adventu ve škole, na kterém se s Vámi rádi setkáme
14. prosince od 16:00 hod. Můžete se těšit na příjemnou atmosféru, tradiční prodej rukodělných výrobků
našich žáků a program sestavený z vystoupení jednotlivých tříd. Minulý rok jsme si společně užili
předvánoční „výlet“ za zvyky různých zemí. A letos? Přijďte a uvidíte! Budeme se těšit.
Mgr. Petra Kolocová
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LETOŠNÍ PODZIM V KNIHOVNĚ

Letošní deštivý podzim nepřál sice příliš
zahrádkářům, ale hojně houbařům a také
čtenářům. Co jiného se za deštivých dnů dalo
dělat, než si pěkně zasednout k rozečtené knížce
nebo nějaké ruční práci. Já, protože se na televizi
téměř nedívám, volím knihu. Ostatně jsem
knihovnice, že?
Knihovna opět zahájila pravidelné
Klubko, setkávání maminek s malými dětmi
v prostorách knihovny. Setkávání není jen o
vyměňování si zkušeností a povídání si, s dětmi
také pravidelně cvičí paní Marie Smutná a
„mrňata“ to neskutečně baví. Pokud Vás, milí
čtenáři, zavede nepříznivé počasí nebo potřeba
přečíst si pěknou knížku do knihovny, určitě si
všimnete nového výpůjčního pultu, který má po
celém obvodu police plné knih, takže se částečně
uvolnily regály pro nové knihy. Také vyhledávání
knížek bude pro Vás pohodlnější.
Jednou
z časově
i
organizačně
nejnáročnějších akcí, která se neobejde bez
pomoci řady dobrovolníků, je bazar oblečení a
sportovních potřeb. Knihovna jej pořádá dvakrát
v roce, vždy v dubnu a v říjnu. Pro nakupující,
zejména pro maminky s dětmi, znamená značnou
úsporu peněz za oblečení a my si vždy říkáme, že
i když nám dává tato akce „zabrat“ o mnoho
dříve, než vlastně vypukne, má smysl. Chci tímto
způsobem poděkovat všem, kdo se podílejí na
přípravě bazaru, na vlastním prodeji i na
závěrečném třídění. Bazar se za ta léta, co jej
pořádáme, stal známým po širokém okolí a lidé

nám oblečení i sportovní potřeby vozí opravdu
zdaleka.
A co ještě? No přece to nejhezčí. Těšíme
se na to my a jistě také Vy. Zahájení adventu,

který pořádá knihovna ve spolupráci s muzeem a
městem Železnice, se bude konat 24.11. 2017 na
nádvoří muzea. Stejně jako v loňském roce se
sejdeme v 18 hodin na náměstí u rozsvíceného
stromu a odtud půjdeme na Muzejní náměstí a do
muzea. Další podrobnosti se dozvíte z plakátů,
které budou o adventu včas informovat. Víc zatím
prozrazovat nebudu, snad jen to, že na výrobcích
pracujeme od srpna a že se můžete těšit na
domácí štrúdl.
Přejme si, ať nám říjnové i listopadové
dny plynou v klidu a ve zdraví a třeba i s dobrou
knihou.
Eva Trojanová, knihovnice

35 LET ŽELEZNICKÉHO ZPRAVODAJE
Březen 2001 byl také měsícem, kdy byl do
železnické knihovny zaveden internet, a to jak
pro potřeby knihovnice, tak i pro veřejnost.
Zastupitelstvo na svém jednání dne 29.3.
2001 schválilo prodej kamenolomu Doubravice
firmě Stavoka Kosice za 5 mil. 400 tisíc Kč.
Firma tuto částku hradila formou splátek, které
byly rozpočítány do roku 2007.

2001 – 2005
K 1. březnu 2001 proběhlo celostátní
sčítání lidu, domů a bytů. Železnice měla (včetně
všech přilehlých obcí) 1 103 obyvatel, 506 domů
– z toho 344 trvale obydlených a 162 rekreačních
případně neobydlených.
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V červnu 2001 se uskutečnila družební
návštěva členů našeho hasičského sboru a
představitelů obce v italském městečku Revó. Po
roce k nám na oplátku zavítali italští hasiči,
starosta města Walter Iori a 44 členná
mládežnická kapela. Jejich tři koncerty (na
náměstí, po slavnostní bohoslužbě v kostele a pro
pacienty dětské léčebny) byly pro všechny
zúčastněné velkým zážitkem.
Silná bouřka a přívalový déšť zasáhly
Železnici v odpoledních hodinách 20.8. 2001. Po
zásahu bleskem vyhořel domek čp. 261 v Husově
ulici. Hned následující noc byla vážně poškozena
socha sv. Jana Nepomuckého na Muzejním
náměstí. Neznámý pachatel odřezal sošky tří
andělíčků z této cenné barokní církevní památky
z roku 1717.
V prosinci 2001 byla v kostele sv. Jiljí
poprvé veřejnosti představena Křížová cesta
malíře Vladimíra Komárka. Toto ojedinělé dílo
putovalo od nás do zámecké galerie v Jičíně, aby
o Velikonocích 2002 bylo trvale umístěno
v konecchlumském barokním kostele sv. Petra a
Pavla.
I přes instalované zabezpečovací zařízení
došlo v dubnu 2002 k dosud největší krádeži
uměleckých děl z našeho muzea. Dodnes neznámí
pachatelé odcizili třináct obrazů Františka
Kavána, když vnikli do muzea rozbitým oknem
v I. patře na průčelí budovy.
Po pěti letech se opakovaly katastrofální
povodně, které tentokrát zasáhly velkou část
republiky (včetně Prahy). Naše obec měla štěstí a
mohla proto uspořádat humanitární sbírku pro
postižené. Potřebné věci, které naplnily celý
kamion, odvezl Petr Kraus spolu se starostkou a
místostarostou do Žalhostic u Litoměřic. Na
zvláštní účet této obce bylo zasláno celkem 40
tisíc Kč.
A aby těch špatných zpráv nebylo málo,
byla v září 2002 uzavřena dětská léčebna.
K oslavám padesáti let trvání tohoto významného
a pro Železnici charakteristického zařízení již
nedošlo.

Úspěšně završili sezónu 2001/2002
fotbalisté, když A mužstvo postoupilo po 25
letech do I. A třídy.
Z listopadových
komunálních
voleb
vzešlo z padesáti procent nové a silně omlazené
zastupitelstvo. Za zmínku stojí i referendum o
přistoupení České republiky k Evropské unii.
V červnu 2003 se ho v Železnici zúčastnilo
62,3% voličů, z nichž se pro vstup vyslovilo
75%.
V barokním chrámu ve valdické věznici
se v únoru 2004 konala slavnostní premiéra
výstavy malířského cyklu Michaila Ščigola
„A.V.E Valdštejn“. Mezi šedesáti pozvanými byl
i senátor Jiří Liška a tehdy ještě královéhradecký
biskup Dominik Duka. Z Valdic putovala výstava
do kuloárů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V prosinci 2004 byla Železnici udělena
vlajka. Rozhodnutí o tomto aktu převzala na
slavnosti v Poslanecké sněmovně starostka Olga
Jakubcová. Dne 21.5. 2005 vysvětil tento nový
symbol obce královéhradecký biskup Dominik
Duka.
V tomto pětiletém období probíhaly
rozsáhlé úpravy interiéru sokolovny. Bylo
vybudováno nové sociální zařízení, na kuchyňku
a klubovnu byla přestavěna původní promítací
kabina a byla upravena i část suterénu.
Zpravodaj pravidelně uveřejňoval také
medailonky významných postav spojených s naší
obcí: např. malíře a grafika T.F. Šimona (jeho syn
Ivan, trvale žijící v USA, navštívil naše muzeum),
filologa Jana Gebauera, mecenáše muzea
Františka Mencla, pedagoga a hudebního vědce
Františka Palu aj.
Obřadní síň radnice byla i v těchto letech
hojně využívána na různé společenské akce. Už
zavedené vítání občánků a slavnostní předávání
vysvědčení žákům 9. třídy doplnila i první svatba
v těchto prostorách po 45 letech. Své ano si řekli
Petra Smutná a Petr Koloc v květnu 2005. A
svatební slib si při zlaté svatbě zopakovali
manželé Miroslav a Zdeňka Jenčkovi.

Vážení spoluobčané,
zveme Vás na akci, která není ani trochu vážná, ale kterou přesto myslíme zcela vážně:-).
Napadne-li sníh a vydrží-li chvíli pěkně mokrý, bude mobilním rozhlasem vyhlášen tzv.
"Sněhulákový den".
Ať jste mladí nebo staří, děti či vážení podnikatelé, připravte si pořádné boty, teplé rukavice a
dobrou náladu. Sněhuláky budeme stavět na travnatých plochách náměstí, případně v parku
za lázněmi. Fantazii se meze nekladou - ať si vezmete mrkve na sněhulákovy nosy, květináče
na jejich hlavy a ořechy na oči a knoflíky, či použijete pouze větvičky a jiné přírodniny, vše
5

bude správně:-) Zda se akce povede, nerozhodne počet sněhuláků ani jejich velikost, ale naše
odhodlání jít do něčeho, co jsme třeba dělali naposledy jako děti, a chuť na chvíli odhodit zlost
na zhoršenou sjízdnost silnic. Bylo by přece škoda nevyužít tu bílou nádheru, která k nám
padá ze samotného nebe...:-)
Za všechny milovníky sněhuláků
Dana Kracíková, starostka
Veronika Jungová
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MUZEUM PŘED KONCEM ROKU

Vážení návštěvníci a příznivci muzea,
letní sezona v muzeu je za námi, a
pokud bychom ji zrekapitulovaly, tak z naší
strany byla velice pestrá. Připravily jsme pro
Vás čtyři výstavy s vernisáží, uspořádaly
Muzejní den se 100. výročím muzea a otevřely
novou expozici „Školní třída z konce 19.
století“. Koncert country kapely Kanců, kde
nám bohužel počasí v srpnu moc nepřálo, se
uskutečnil v sokolovně v září. Povedla se nám
beseda s hercem a milovníkem koní Václavem
Vydrou.
Také
nás
navštívily
děti
z příměstského tábora ze Železnice, kterým jsme vymyslely program a provedly muzeem. Letos naše
muzeum navštívilo mnoho dětí ze základních škol, někdy i z velké dálky jako je Kladno, Ústí nad
Labem atd.. Mile nás potěšila návštěva několika členů organizace slabozrakých SONS z Jičína. Turisté
k nám také přijížděli z různých konců nejen naší republiky, ale také z celého světa Skotska, Asie, Ruska,
Polska, Německa a Británie. Moc nás těší, že se těmto návštěvníkům v našem železnickém muzeu líbí a
velice obdivují, jak tak malé městečko má bohaté sbírky a nádhernou historickou budovu včetně
chaloupky. Některé milé zápisy najdete v návštěvní knize muzea.
S novou sezonou dochází ke změně otevírací doby, muzeum můžete navštívit pouze v úterý,
středu a pátek, hodina zůstává stejná 9.00-11.30 a 13.00-16.30. No a my se pustíme do pořádání dalších
výstav, blíží se adventní období a s tím i pozvánka na Advent v muzeu s lampiónovým průvodem a
jarmarečkem. V prosinci Vás čekají dva adventní koncerty, vernisáž manželů Smetanových a jejich
obrazy se zimní tématikou.

Program v muzeu na listopad a prosinec:
1.11. – 1.12.2017
15.11.2017
15.11.2017
24.11.2017
1.12.2017
7.12. – 1/18
13.12.2017
15.12.2017
24.12.2017

Obrazy akademického malíře a grafika, rodáka ze Železnice T.F.Šimona
k jeho 140. výročí narození a 75. výročí úmrtí
Tvořeníčko v muzeu (pro všechny generace) od 15.00 hod–Vyrobíme si čertíky
Jak sestavit Rodokmen II. od 18.00 hod– navazující beseda – nejdříve si
zrekapitulujeme co jsme si ukázali v minulé besedě a po té Vám budeme
odpovídat na Vaše dotazy, přineste si prosím svá nalezená data.
Advent v muzeu – v 18:00 hod sraz na náměstí a lampiónovým průvodem se
půjde k muzeu, zde si poslechneme vánoční melodie a na jarmarečku si můžete
zakoupit vánoční dekorace. Na zahřátí pro Vás připravíme občerstvení.
1. Adventní koncert od 18.00 hod – Tereza Vaňková a Marek Holý
Výstava obrazů se zimní tématikou manželů Smetanových
a vánočně vyzdobené muzeum s krásnými betlémy.
Tvořeníčko v muzeu (pro všechny generace)od 15.00 hod – Vánoční dekorace
2. Adventní koncert od 18.00 hod - manželé Eva a Marek Ondráčkovi
Vydávání Betlémského světla u muzejní chaloupky – 13.00 - 14.00 hod
Těšíme se na Vás.

AN a SH
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ZPRÁVA OBRAZEM
Tentokrát to nebude zpráva radostná, bude to zpráva o současném stavu našeho kostela sv. Jiljí.
Právě před dvěma lety v listopadu 2015 se objevily v klenbě kostela první trhliny. Na vině bylo
extrémně suché počasí, které zapříčinilo vysychání podloží a tím porušení statiky celé stavby. Na její
záchranu byla vypracována projektová dokumentace, jejímž cílem je oprava statických poruch. (Nyní je
přístupná pouze malá část kostela, prostor před oltářem tzv. presbyterium).
Práce byly rozděleny do tří etap, ta první by se měla realizovat ještě v letošním roce a její
hodnota je 990 tisíc Kč. Stavební firma Svoboda Chomutice, která vzešla jako vítězná z výběrového
řízení, zatím se zahájením prací nespěchá. Ovšem podle smlouvy musí být dílo dokončeno do 30.
listopadu, potom bude firmě účtováno značné penále. Na tuto první část se podařilo sehnat téměř
všechny finanční prostředky a to z několika zdrojů. Byla to dotace Královéhradeckého kraje (292 tisíc
Kč), dotace ministerstva kultury (200 tisíc Kč), dar města Železnice (100 tisíc Kč) a příspěvek farnosti
získaný z darů (361 237,- Kč). Do celkové částky zbývá získat ještě 36 763,- Kč.
Pokud Vám osud našeho kostela není lhostejný, můžete přispět na jeho opravu jakoukoliv
částkou na zvláštní účet č. 109 265 9359/0800, variabilní symbol 7777777 (sedm sedmiček). Věřím,
že I. etapa oprav se v letošním roce úspěšně završí po stránce stavební i finanční. Otazník visí nad II. a
III. etapou prací, které by měly být realizovány v roce 2018. Částka na tyto práce je 1 mil. 800 tisíc Kč a
farnost žádá o dotaci
ministerstva
kultury
z Programu
záchrany
architektonického dědictví.
Její žádost podpořilo město
a výsledek jednání bude
znám na konci prvního
čtvrtletí
příštího roku.
Doufejme, že farnost se
žádostí uspěje a záchranné
práce v kostele budou moci
pokračovat.

8

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
září 2017
říjen 2017

Vojtěch Lacko
Valentýna Sklenařová

Významná jubilea:
září 2017
říjen 2017

Jaromír Špaček – Cidlina (70), Vítězslav Daniš (75),
Jarmila Vaňková (90), Josef Rohlíček (95)
Marie Tomšová (70), Vlastimil Morávek – Cidlina (70),
Jaroslava Krunčíková (75), Karel Malý (90)

Úmrtí:
září 2017
říjen 2017

Lubomír Rychlík - Cidlina
Zdeněk Kozák

Železnický zpravodaj č. 5/2017. – Vychází 30.10.2017. Redakční kroužek: Olga Jakubcová,
Martin Jakubec, Pavel Kozák, Ladislav Hrabala – Bezplatný výtisk. – Redakční uzávěrka příštího čísla: 10.12.2017
email: zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz
Tiskárna – Vosáhlo, Tyršova 356, Jičín
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Maminky z Knihovnického klubka Vás opět srdečně zvou
na večerní procházku

SE SVĚTÉLKY NA SV. LUCII

Kdy? Ve středu 13. prosince 2017 od 17 hodin
Kde se sejdeme? U vánočního stromu na náměstí v Železnici
Co s sebou? Lampion, lucernu nebo jiné světélko
Pro koho je akce určena? Pro děti s rodiči, ale i všechny ostatní, kteří si chtějí
na chvíli odpočinout od předvánočního úklidu a vychutnat si atmosféru
adventní osvětlené Železnice.
Těšíme se na Vás!
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