Ročník XXXVI

Vydává město Železnice

Z obsahu:
-

-

Já sním o
Vánocích bílých..
Slovo starostky
Z jednání orgánů
města
Zprávy z MěÚ
Advent ve škole
Vánoce v muzeu
Zpráva obrazem
35 let
Železnického
zpravodaje
Křesťanské
Vánoce
Jívínský Štefan
Zprávy ze sportu
Plesová sezona
Společenská
kronika
Železnická
koleda

Číslo 6/2017

Já sním o Vánocích bílých …

Ten sen je asi společný většině z nás, ale i letos zůstane
pravděpodobně nesplněn. A tak si můžeme přát také něco jiného. Třeba pohádky, i
když se zdá, že někdy převažují ty převrácené. Třeba o tom jak drak sežral místo panny
rovnou půl království, jak nadutý panovník ke štěstí přišel nebo jak šejdíři beztrestně
obrali stařenku. Ale naštěstí jsou mezi námi i lidé s dobrým srdcem, ti kteří umějí
pomáhat druhým, ti kteří dávají naději. Díky nim se pořád dá věřit tomu, co vyprávíme
svým dětem a vnoučatům před spaním. Že dobro nakonec vždycky zvítězí, i když to
v reálném životě někdy trochu trvá.
Přejeme vám všem krásné svátky, do nového roku zdraví a štěstí a samé dobré
lidi kolem sebe.
Zastupitelstvo města, pracovníci radnice a redakce zpravodaje
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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané Železnice,
za chvíli končí rok 2017 a je čas na bilancování a plány do příštího roku. V letošním roce se nám
podařilo včas zrealizovat výstavbu nové kanalizace pod hlavní silnící s finanční podporou
Královéhradeckého kraje ve výši 3 mil. Kč. Nezbrzdili jsme tak rekonstrukci silnice, a i když jsme se
celé léto potýkali s nepříjemným dopravním omezením, odměnou je nám nová silnice s nově
nasvíceným přechodem u bývalých lázní.
Na Těšíně, pod Těšínem a v části Husovy ulice máme nové veřejné osvětlení, konečně jsme se
také dočkali opravené, důstojné obřadní místnosti na radnici. K lepšímu vzhledu našeho města jistě také
přispěla likvidace skládky po bývalém motelu. Byla také vyměněna část oken a dveře na poště z dotace
ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových zón.
Zatím jsme nemohli začít s výstavbou cyklostezky mezi Těšínem a Valdicemi, protože se nám
nepodařilo vykoupit všechny pozemky, ale stále jednáme, a věříme, že pár vlastníků, kteří nám nechtějí
pozemky prodat, přesvědčíme o správnosti našeho záměru a budeme moci s akcí co nejdříve začít.
V příštím roce by se měla začít budovat kanalizace na Těšíně, chceme zasíťovat pozemky v ulici
Hřbitovní, dojde také k rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Mizerově a Žižkově. Připravujeme také
žádost o dotaci na rekonstrukci domu čp. 4 na náměstí, chystáme se i na výstavbu nového zdravotního
střediska. Realizace všech akcí bude samozřejmě záviset i na získání dotací.
Příští rok budeme slavit 700 let od první písemné zmínky o Železnici a doufám, že oslava, která
se bude konat 16. června, bude stejně vydařená, jako se to podařilo letos při stejném výročí v Cidlině. A
to bude záležet tak trochu na nás všech
Děkuji všem, kteří se v letošním roce na rozvoji a propagaci našeho krásného městečka podíleli,
a věřím, že se příští rok najde ještě mnohem víc lidí, ochotných se aktivně zapojit do života ve městě.
Do roku 2018 přeji všem hlavně pevné zdraví a hodně štěstí a byla bych moc ráda, kdybychom v
Železnici žili nejen vedle sebe, ale opravdu společně.
Ing. Dana Kracíková
starostka

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla čtyřikrát (23.10., 1.11., 13.11. a 29.11. 2017).
Přijala usnesení k následujícím bodům jednání.:
 Schválila dodatek smlouvy o dílo na akci „Obnova vnějšího pláště domu čp. 204 – pošta“.
Dodatek se týká 1. etapy prací, která bude dokončena do 8.12. 2017.
 Schválila vydání souhlasu s užíváním obecní studny na poz. parcele č. 18/7 u kulturního domu
v Cidlině pro zásobování moštárny Vojtěcha Drahoňovského.
 Schválila vydání souhlasu s provedením stavebních úprav čp. 31 v Šimonově ulici (kanalizační
přípojka a vestavba prodejny).
 Schválila zakoupení 2 ks dýchacích přístrojů Pluto Confort pro zásahovou jednotku SDH
Železnice.
 Pověřila starostku zjištěním nákladů na výsadbu nového lipového stromořadí v Nádražní ulici.
 Schválila výsledek výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace, „Vybudování
sociálních bytů v čp. 4“. Nejvýhodnější nabídku podala společnost Projekční ateliér pro
dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb, s.r.o. Hradec Králové.
 Schválila nákup žulových obrubníků na opravu chodníků v Železnici za cenu cca 80 000,- Kč.
 Vzala na vědomí Výroční zprávu Masarykovy ZŠ a MŠ za školní rok 2016/2017.
2







Schválila zvýšení vstupného do Vlastivědného muzea od 1.1. 2018 (dospělí 50,- Kč, senioři,
studenti, děti a ZTP 30,- Kč – vstupné na výstavu bude pro dospělé 20,- Kč, pro děti 10,- Kč).
Schválila prodloužení nájemní smlouvy na pronájem kadeřnické a pedikérské provozovny pro
Marii Vraštilovou o další dva roky (do 31.12. 2019).
Schválila smlouvu na nákup výčepního zařízení do sokolovny za částku 11 000,- Kč.
Schválila podpis smlouvy č. 2017/25467 na zajištění služeb „Pošta partner“.
Schválila ceny za krátkodobý pronájem sokolovny.

Zastupitelstvo města se sešlo na pátém letošním zasedání dne 1. listopadu 2017 a přijalo toto
usnesení:
a) Vzalo na vědomí:
 Kontrolu usnesení zastupitelstva města č. 4/2017 ze dne 20.9. 2017.
 Zprávy z jednání rady města za období od 20.9. do 1.11. 2017.
b) Schválilo:
 Přijetí dotace Ministerstva kultury městu Železnice v Programu regenerace MPZ na rok 2017 ve
výši 860 000,- Kč. Dotace je určena na část nákladů při obnově nemovitých kulturních památek
(čp. 204, čp. 206 a čp. 7).
 Prodej části poz. parcely č. 566/2 v k.ú. Železnice o výměře 385 m2 Odborovému svazu
pracovníků zemědělství a výživy – Asociaci svobodných odborů ČR za cenu 100,- Kč /m2, tj. za
38 500,- Kč.
 Bezúplatný převod pozemků od Královéhradeckého kraje. Jedná se o pozemky pod chodníky
podle silnice č. II/286 Jičín – Lomnice n. Pop.
 Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a Smlouvy o právu provést stavbu mezi městy Jičín
a Železnice. Ta se týká části poz. parcely č. 1401/28 (246 m2), kterou vlastní Jičín a Železnice ji
odkoupí pro realizaci výstavby cyklostezky Valdice – Železnice za 100,- Kč/m2.
 Seznam akcí obnovy zařazených do Programu regenerace MPZ pro rok 2018). Budou tam
zařazeny práce na obnově čtyř objektů (čp. 204, čp. 94 – roubenka u muzea a domy na náměstí
čp. 206 a čp. 17).
 Vykácení lipového stromořadí v Nádražní ulici, které je dle odborného posudku z 80% ve stavu
s omezenou životností nebo vhodné k likvidaci. V roce 2018 bude vysázeno nové.
Poslední letošní zasedání zastupitelstva města se konalo 13.12. 2017 s následujícím usnesením č.
6/2017:
a) Vzalo na vědomí:
 Kontrolu usnesení ZM č. 5/2017 ze dne 1.11. 2017.
 Zprávy z jednání rady města za období od 1.11. do 13.12. 2017.
 Zprávu o finanční činnosti MR Tábor za rok 2017.
 Zápis o dílčím auditu hospodaření města za rok 2017.
 Zprávy kontrolního a finančního výboru.
b) Schválilo:
 Rozpočtové provizorium na rok 2018.
 Smlouvy o budoucích smlouvách kupních a Smlouvy o právu provést stavbu „Cyklostezka
Železnice – Valdice“ se soukromými vlastníky pozemků.
 Podání žádosti na zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci na vybudování
pumtrakového hřiště na poz. parcele č. 256/13 v k.ú. Železnice.
 Cenu vodného a stočného za rok 2018 (cena vodného se nezvyšuje = 27,- Kč/m3, cena stočného
se navyšuje o 1,- Kč na 29,- Kč/m3).
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Termíny na svoz tříděného odpadu v roce 2018:
10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 30.5., 27.6., 25.7., 22.8., 19.9., 17.10., 14.11. a 12.12. 2018.

MěÚ opět upozorňuje občany, kteří dosud neuhradili poplatky za
odpady a psy, aby tak učinili v co nejkratší době.

ADVENT VE ŠKOLE
Za českými tradicemi do železnické školy
Ve čtvrtek 14. prosince si návštěvníci
Masarykovy
základní
školy
zpříjemnili
předvánoční čas oblíbenou každoroční akcí
Advent ve škole. Ve vystoupeních jednotlivých
tříd jsme se vrátili do dob našich babiček a
prababiček a připomněli si tradiční svátky, které
spadají do adventní doby. Po úvodní scénce
zobrazující současné hektické a konzumní
Vánoce jsme se s příjezdem svatého Martina

Baltazarovi, kteří náš adventní výlet do historie
zakončili.
Poté si všichni mohli na jarmarku
nakoupit výrobky našich žáků (i jejich rodičů) –
dekorace a vánoční dobrůtky - a ochutnat výborné
vánočky z dílny našich šikovných kuchařek.

Zastavení v předvánočním shonu bylo
velmi příjemné a doufám, že si návštěvníci
Adventu ve škole odnesli trochu klidu a pohody
do svých domovů. Děkuji všem, kteří se na
přípravě tohoto vánočního setkání podíleli.
Spolu se všemi zaměstnanci školy Vám
přeji klidné Vánoce a v novém roce především
pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.

ocitli v časech provoněných purpurou a
medovými perníčky. Dozvěděli jsme se, jak se
slavil svátek svaté Barbory, přišel k nám Mikuláš
se svým doprovodem a vystrašily nás Lucky v
bílých hávech a maskách. Postupně jsme se
dostali až ke Kašparovi, Melicharovi a

Mgr. Petra Kolocová

4

VÁNOCE V MUZEU
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ZPRÁVA OBRAZEM
Letošní druhé vítání občánků se uskutečnilo v sobotu 25. listopadu 2017. Starostka ing. Dana
Kracíková přivítala celkem deset dětí. Hezký program připravila již tradičně naše mateřská škola.

Na první fotografii jsou (zleva) Ester Pospíšilová, Adam Mlčoch, Vojtěch Lacko a Benjamin Grohman.
Na druhé fotografii jsou (zleva) Alison Chobodydes, Ema Široňová, Jáchym Ježek, Martin Kašpar, Ema
Vojtěchová a Vojtěch Nohava.

35 LET ŽELEZNICKÉHO ZPRAVODAJE
2006 – 2010
V roce 2006 začal Zpravodaj otiskovat na
pokračování seriál „Živnosti, obchody, řemesla a
malé továrny v Železnici a jejích částech v první
polovině 20. století.“ Z tohoto velmi obsáhlého
materiálu si připomeňme několik údajů.
V Cidlině žilo v roce 1900 372 obyvatel
v 62 domech a v tom roce je tam uváděno deset
živností (obchodníci, mlynáři, kupci a hostinští).
V samostatné obci Zámezí působilo v roce 1907
pět živnostníků a žilo v ní 180 obyvatel v 31
domech. V témže roce měl městys Železnice 1756
obyvatel v 277 domech a náležela k němu osada
Těšín se 62 obyvateli ve 14 domech. Živnostníků a
řemeslníků se uvádí 98 a dále zde pracovaly tři
malé továrny s celkem 42 dělníky. Všechny tyto

údaje se výrazně neměnily až do začátku 2. světové
války.
V červnu 2006 se konaly volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Účast
voličů byla přibližně stejná jako letos (přes 65%) a
tehdy zvítězila v Železnici ODS před ČSSD a
KSČM. Byly to v tom roce první volby, ale ne
poslední. Voliči šli znovu k urnám v říjnu, aby
v komunálních volbách zvolili nová zastupitelstva
obcí. Z dosavadního ZO získalo důvěru voličů osm
členů, sedm bylo zvoleno nově. Na ustavujícím
zasedání byla již potřetí zvolena starostkou Olga
Jakubcová a místostarostou Jiří Kazda. Další
volby, které se konaly v tomto pětiletém období
byly v roce 2010. Ve volbách do Poslanecké
sněmovny zaznamenala v Železnici největší úspěch
6

TOP 09 před ČSSD a ODS. Podzimní komunální
volby přinesly změny i ve vedení města. Olga
Jakubcová již nekandidovala, starostou byl zvolen
Jiří Kazda a místostarostou Pavel Kozák.
Dále pokračovaly práce na vodovodu a
kanalizaci (např. na IV. a V. etapu kanalizace byla
získána dotace ve výši 7 mil. 777 tisíc Kč, která
pokryla 70% z celkových nákladů stavby).
Postupně se také opravovaly chodníky a vozovky.
Velkou akcí za 10,5 mil. Kč byla celková
rekonstrukce čp. 85 v Šimonově ulici. Trvala dva
roky a po kolaudaci v roce 2007 bylo k dispozici 9
bytů a nové prostory pro knihovnu, kadeřnictví a
pedikúru.
V sobotu 2. září 2006 se uskutečnil
historicky 3. sjezd rodáků a přátel Železnice,
spojený s oslavou 110. výročí založení místní TJ
Sokol. První sjezd se konal v roce 1912 na oslavu
povýšení městyse Železnice na město a druhý
v roce 1932 při příležitosti otevření sokolovny.
Zajímavá byla i akce „Kup si svoji růži“,
kdy se na nákup nových růží na náměstí vybralo
v padesátikorunových příspěvcích od občanů
celkem 8 000,- Kč.
Dne 23. ledna 2007 byl vydán dekret
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který vrátil
Železnici titul město. V červenci téhož roku
proběhly v rámci Muzejního dne oslavy 90. výročí
založení muzea. Jejich součástí byla ojedinělá
výstava současných českých řádů, vyznamenání a
medailí. Většinu exponátů zapůjčil Pražský hrad na
žádost železnického rodáka Petra Kazdy, jehož
firma Triga je jediným výrobcem těchto předmětů
v ČR.
V srpnu 2007 zemřel Jiří Rybář. V redakční
radě Železnického zpravodaje působil dvacet šest
let a byla to především jeho zásluha, že toto
periodikum vycházelo bez přestávky a pravidelně

informovalo o všem důležitém. Jeho odchodem
vyvstal problém jak dál. Rada města uvítala
nabídku Radima Kracíka, který byl ochoten se na
přípravě Zpravodaje podílet. Bohužel, jeho aktivita
mohla trvat necelý rok. Potom ho magisterské
studium odvedlo ze Železnice a redakci nadále
tvořili pouze Pavel Kozák a Martin Jakubec.
V roce 2008 pořádalo muzeum ve
spolupráci s městem a Muzeem přírody Český ráj
oslavy 90. výročí vzniku republiky. Jejich součástí
byl i nultý ročník Železnického krosu a po
dlouhých letech i lampionový průvod.
Ročník 2009 začal vycházet v pozměněné
grafické
úpravě
a
poprvé
v barvách.
V pravidelných rubrikách přinášel i nadále zprávy
ze života obce. Zvýšil se počet dětí v MŠ. Po třech
letech, kdy fungovala jako jednotřídka, byla od září
2009 opět otevřena druhá třída. Pokračovaly
opravy v muzeu a tou největší investicí byla nová
střecha na muzejní chaloupce. Proběhla
revitalizace starého hřbitova u kostela. Město
uspělo v grantovém řízení vyhlášeném T-Mobilem
a získalo na tuto akci 70 tisíc Kč.
Začátek roku 2010 byl ve znamení velké
sněhové nadílky. Ta ovšem neodradila účastníky
již třetího maškarního průvodu, kterým se Jindra
Jaroš pokusil oživit staré masopustní zvyky. Třetí
byl i ročník Noci s Andersenem, který uspořádala
knihovna pro své malé čtenáře. V červnu 2010
oslavili hasiči 125 let od založení sboru. Ve
slavnostním průvodu se vedle železnické „Máni“
objevila poprvé na veřejnosti i chlouba hasičů ze
Zámezí, hasičský vůz Praga AN.
Posledním velkým projektem tohoto
volebního období byla rekonstrukce hřiště za
sokolovnou. Nové multifunkční hřiště bylo
slavnostně otevřeno 1.září 2010 a byl to krásný
dárek škole i veřejnosti.

KŘESŤANSKÉ VÁNOCE
Betlémské světlo 2017
Stejně jako v minulých letech připutuje Betlémské světlo i k nám do Železnice. Udělejte si
procházku s lucernou na Štědrý den mezi 13. a 14 hodinou k betlému u roubenky Vlastivědného
muzea a připalte si tento plamen, který rok co rok putuje z Betléma napříč kontinenty do milionů
domácností.
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A pokud chcete dopomoci, aby tento symbol míru,
porozumění a naděje prozářil i obydlí třeba Vašich sousedů,
nebo některých osamělých lidí, můžete Betlémské světlo
s přáním krásných svátků nabídnout i jim.
V době rozdávání Betlémského světla bude otevřeno i
muzeum, kde si budete moci prohlédnout krásné vánoční
dekorace.

Mgr. Veronika Jungová a Vlastivědné muzeum v Železnici

Pořad bohoslužeb o Vánocích 2017
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.

Neděle 24. 12.
2017
Neděle 24. 12.
2017

4. neděle adventní

mše sv. od 8.30 hod.

Štědrý den

Pondělí 25. 12.
2017
Úterý 26. 12. 2017
Neděle 31. 12.
2017
Pondělí 1. 1. 2018

Slavnost narození Pána

mše sv. v noci - „půlnoční“
–
od 23 hod., bude obětována
za živé i zemřelé obyvatele
Železnice a za dárce na
opravu kostela
mše sv. od 8.30 hod.

Svátek sv. Štěpána
Poděkování za uplynulý
rok
Státní svátek, slavnost
Matky Boží, Panny
Marie

mše sv. od 8.30 hod.
mše sv. od 15 hod.

mše sv. s doprovodem
chrámového sboru +
od 22.15 tradiční
zpívání koled

mše sv. s doprovodem
chrámového sboru

mše sv. od 8.30 hod.

V minulém čísle Zpravodaje jsme
psali o opravách statických poruch v našem
kostele sv. Jiljí. Ještě jedna „kauza“ se týká
této dominanty obce. Zda budou moci být
do opraveného kostela umístěny vitráže.
Tato otázka se řeší již delší dobu. Těsně
před koncem minulého roku přislíbil
v telefonickém rozhovoru s panem farářem
náměstek ministra kultury kladné vyřešení
v co nejkratší možné době. Proti jsou ovšem
památkáři, kteří zaslali rozhodnutí, ve
kterém pro umístění vitráží stanovili téměř
nesplnitelné podmínky. Nová žádost o
vydání závazného stanoviska, na jehož
základě by bylo možné vitráže umístit, byla
podána v červnu. Závazné stanovisko ovšem dosud nebylo vydáno. Vitráže, které navrhl Ivan Komárek
a zrealizoval Bohuslav Polanský, zatím trpělivě čekají v kostele na to, jak spor památkářů a farnosti
dopadne.
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Znovu zveřejňujeme číslo zvláštního účtu, na který je možné přispět jakoukoliv
částkou na opravu statických poruch kostela.
Č. účtu 109 265 9359/0800 variabilní symbol 7777777 (sedm sedmiček).
Děkujeme.

Udělování cen Jivínský Štefan se blíží. Do konce roku lze nominovat jednotlivce či skupiny na toto
ocenění a připomenout významné kulturní počiny na Jičínsku za rok 2017 a za dlouhodobou
kulturní činnost. Návrh na udělení Jivínského Štefana může podat kdokoli. Stačí uvést jméno a
adresu nominovaného (jednotlivce či skupiny) a stručné zdůvodnění, připsat, zda se jedná o počin
roku (I. kategorie), nebo o dlouhodobou činnost trvající nejméně 5 let (II. kat.) a přidat jméno a
adresu navrhovatele.
Své návrhy zasílejte do 31. prosince 2017 buď na e-mailovou adresu: jivinskystefan@seznam.cz,
nebo poštou na adresu: Knihovna Václava Čtvrtka, Denisova 400, 506 01 Jičín. Nominace lze
v půjčovní době přinést i osobně do oddělení pro dospělé, nebo kdykoli vhodit do schránky
knihovny.Obálku označte heslem „Jivínský Štefan“.
Tradiční setkání s vyhlášením výsledků dvaadvacátého ročníku Jivínského Štefana se uskuteční
v Hořicích v neděli 25. února 2018.
Za pořadatele: Štefanská komise & Nadační fond Jičín – město pohádky & Knihovna Václava
Čtvrtka v Jičíně & město Hořice

ZPRÁVY ZE SPORTU
v Železnici JUDr. Petr Ježek. Tento nový sálový
sport je vhodný pro všechny věkové kategorie a
rovněž i pro méně pohyblivé nebo tělesně
postižené zájemce. Všechny oddíly se trvale snaží
o nábor nových členů. Přihlásit se je možné u
vedoucích funkcionářů oddílů, v případě fotbalu
to jsou Jaroslav Daniš ml. a Pavel Kozák, stolní
tenis vede Jan Hrabala a oddíl boccii JUDr. Petr
Ježek.
Tělovýchovná
jednota
zhodnotila
uplynulou sportovní sezónu jako úspěšnou a také
do roku 2018 vzhlíží optimisticky. Vedení TJ
děkuje svým příznivcům za podporu a svým
sportovcům za činnost a především vzornou
reprezentaci v roce 2017. Nemalý dík patří také
vedení města za finanční podporu sportovní
činnosti z tzv. „hazardu“. TJ přeje všem občanům
města Železnice a přidružených obcí mnoho
zdraví a úspěchů v celém roce 2018.

Bilancování tělovýchovné jednoty
Tělovýchovná jednota Sokol Železnice
z.s. bilancovala svoji činnost za rok 2017 na
valné hromadě konané v prostoru velmi hezké
klubovny fotbalového areálu. TJ má ve třech
sportovních oddílech celkem 200 členů, z toho 84
členů tvoří mládežnické oddíly.
Oddíl fotbalu se svými 150 členy je
páteřní složkou TJ. Obě fotbalová družstva mužů
postoupila do vyšších soutěží, A družstvo do
krajské B-třídy a B družstvo do okresního
přeboru. S mládeží se daří dlouhodobě úspěšně
pracovat, dokladem jsou úspěchy přípravky i
žáků. Úspěšná práce s mládeží je i v oddíle
stolního tenisu, jehož všechna družstva hrají
v rámci okresních soutěží. Velmi významného
úspěchu dosáhl oddíl boccii, který má v soutěži
dvě družstva a obě postoupila do celostátní I.
ligy. Oddíl vede jeden ze zakladatelů tohoto
sportu v ČR, bývalý vedoucí dětské léčebny

Ladislav Hrabala, předseda TJ Sokol Železnice z.s.
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Splnění snu po letech
Podařilo se mi splnit sen, který jsem měl
od chvíle, kdy se začal bourat motel Achát. Již
tehdy jsem měl představu jak upravit prostor
výčepu v sokolovně. Hlavním cílem bylo snížit

veřejnosti přístupným místem. V roce 2016
provedlo místní truhlářství Josefa Kracíka
výměnu podlahy na jevišti a obložilo jeho stěny.
Toto dílo jsem předváděl starostce ing.
Kracíkové, a když jsme odcházeli přes výčep,
řekla: “Tady to není vůbec hezké, je to ostuda
sokolovny“. S tímto názorem jsem velmi rád
souhlasil a výsledkem dalších jednání bylo
zařazení úpravy výčepu do rozpočtu města na rok
2017. Realizace proběhla ve II. pololetí tohoto
roku. Truhlářské práce odvedlo (opět ve výborné
kvalitě) truhlářství Josefa Kracíka, úpravy elektro

jsou dílem Zdeňka Šolce a všechny ostatní práce
provedl brigádnicky Jan Hrabala. Velkým
přínosem je stabilní výčepní zařízení a tak
pořadatelé akcí si nebudou muset zajišťovat
vlastní. První „ostrá“ zkouška proběhla při
předvánočním setkání seniorů, které bylo po
letech pořádáno v sokolovně. Všichni měli
možnost vidět, že budova, kterou postavili
členové sokola před 85 lety, vyrostla péčí města
do
krásy.

strop a tím udělat toto místo útulnější. A co to má
společného s bouráním motelu? Tehdy jsem se
mylně domníval, že by bylo možné, aby členové
TJ pomohli s demolicí a získané trámy a další
dřevo by se využilo k zamýšlené úpravě. Ovšem
k úpravám výčepu došlo až v letošním roce,
ovšem rozsah prací daleko předčil mé tehdejší
sny.
Po
všech
provedených
opravách
v sokolovně byl výčep posledním nevábným,

Ladislav Hrabala – předseda TJ Sokol Železnice z.s.

POZVÁNKA
Chtěli byste se po vánočních svátcích trochu rozhýbat? Potom vás oddíl integrované
boccii TJ Sokol Železnice zve na otevřený turnaj. Hrát se bude ve tříčlenných družstvech.
Jedná se o odvětví sportu, kde mohou soutěžit hráči od 15 do 100 let. Pokud budete mít zájem
si tento sport vyzkoušet, případně se jen podívat, co to vlastně boccia je, přijďte 29.12. 2017
do sokolovny. Stačí si vzít jen přezůvky, občerstvení je zajištěno. Těšíme se na vás!
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sobota 10.února 2018 od 20:00 hodin

HASIČSKÝ BÁL
pořadatel : SDH Železnice
hraje : Vokap Servis
sobota 3.března 2017 od 20:00 hodin

ŠIBŘINKY
pořadatel : TJ Sokol Železnice, z.s.
hraje : Styl
sobota 3.března 2017 od 13:00 hodin

DĚTSKÝ KARNEVAL
tentokrát na téma Se zvířátky do pohádky
pořadatel : TJ Sokol Železnice, z.s. a Místní knihovna Železnice

TJ Sokol Železnice, z.s., oddíl fotbalu si touto cestou dovoluje
poděkovat všem svým příznivcům za celoroční podporu, přeje
klidné prožití Vánoc a v novém roce hodně štěstí a pevné zdraví!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
září 2017

Benjamin Grohman

Významná jubilea:
říjen 2017
listopad 2017
prosinec 2017

František Jindra (70), Milan Špád - Zámezí (70), Zbyněk Vlášek (80)
Pavel Svatoš (70), Miroslav Jerie (70), Marie Pospíšilová – Zámezí (75),
Marie Poláčková (85), Božena Šípová – Doubravice (98)
Věra Špačková – Cidlina (70), Jana Kordíková (70), Milan Hradecký –
Doubravice (70), Miroslav Havel – Doubravice (85)

Úmrtí:
říjen 2017

Karel Malý
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Ukázka koledy, zapsané v lidové mluvě, která svým obsahem promítá Železnicko.
Koledou se chhodilo ve všech vánočních dnech, zejména však na svátek sv.
Štěpána.

Co sem se letos natěšil….
Co sem se letos natěšil na ten boží štědrej
večir, co se naim štědrounic, neužil sem s toho
nic.

vejce na Oujesci, cukrkandr na Tužině, mlíka
baňku na Těšíně.

Poslala mě moje žena pro koření do Jičína, do
Vrchlabí pro pair, to byl mrzutej špacír.

V Podůlší smetany trošku, ve Lháni hrst
voříšku, v Peklovsi zas krupici a ve Břesce
skořici.

Pro rozinky a pro mandle musel sem ít aš do
Tample a v Radimi u Frýby stavil sem se pro
slívy.

Na Táboře sem vodpočítával a pak zasejc dál
putoval, pro kvasnice sem šel do Paky, protože
inde byly moc drahý.

Pro máslo sem byl v Cidlině, otut
sem šel do Libuně, navštívil sem i
Kartouzy, za chvilku sem byl zas
v Zámezí.

Scháněl sem to celej tejden, domu
sem přišel na Štědrej den,s ženou
sme se ulekli, dyš kvasnice byly
skažený a koláče sražený.

Pro tvaroch sem byl v Miletině, pro
povidla na Zebíně, sejra sem koupil
v Sobirazi,
hrušky
zase
v Drahorazi.

Žena zlostěj skákala, lopatou mě
flákala, já ubohej sirotek sem byl rát,
že sem utek.
Dostal sem však dobrou radu, abych prej šel na
koladu, ať si žena sní ty koláče sražený.

Volej kus dál v Železnici, japka teprf na
Doubravici, přes Kyje sem pospíchal, do Lhoty
sem utikal a tam u Fialy stavil sem se pro
křížaly.

A tak vod rána uš běhám a přišel sem i k vám.
Dejte mi třeba placku s tvarohem, já pudu dál
s Pánem Bohem. Amen.

Mouku sem sehnal v Dilcich, met aš teprf
v Knižnicich, pro pernik sem byl v Lomnici, pro

Zpívala Anna Šimková, Kronika Železnicka č.4., 1946, Václav Kozák
Ostatní koledy Železnicka a jak probíhaly vánoční svátky v dobách minulých, najdete na
stránkách
www.stopy-starych-casu4.webnode.cz/
Simona Hrabalová a Aranka Novotná

Železnický zpravodaj č. 6/2017. – Vychází 20.12.2017. Redakční kroužek: Olga Jakubcová,
Martin Jakubec, Pavel Kozák, Ladislav Hrabala – Bezplatný výtisk. – Redakční uzávěrka příštího čísla: 15.2.2018
email: zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz
Tiskárna – Vosáhlo, Tyršova 356, Jičín

12

