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Po sněhu půjdu čistém, bílém,
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplovou,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
až noční půjdu tmou.

První verše básně Fráni Šrámka „Prosinec“ nám navozují krásnou vánoční atmosféru bez
shonu, stresu a hluku dnešní společnosti. Myslíme si, že většina z nás po chvíli zastavení a
zklidnění touží. A proto přejeme, aby se Vám toto přání splnilo, aby Vánoce byly klidné (a třeba i
trochu zasněžené) ať už je prožijete v kruhu Vašich nejbližších a nebo sami se sebou.
A ať Vám ke štěstí v roce 2019 rozhodně nechybí pevné zdraví.
Zastupitelstvo města, pracovníci radnice a redakce Zpravodaje
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
za pár dní vstoupíme do roku 2019, a tak je čas ohlédnout se, co nám rok 2018 v Železnici
přinesl.
Pozitivní událostí byly určitě oslavy 700 let od první písemné zmínky o Železnice, kdy se opravdu
sešla většina obyvatel našeho města a mohli jsme toto výročí společně oslavit. Chtěla bych ještě
jednou moc poděkovat všem, kteří se na přípravách podíleli a bez nichž by se oslava nemohla vydařit.
Měla jsem dobrý pocit, že u nás v Železnici opravdu žijeme společně a táhneme za jeden provaz, a to se
jistě o každé obci říci nedá.
Skončilo také čtyřleté funkční období zastupitelstva a nové volby přinesly zastupitelstvo jen
lehce obměněné. Překvapilo mě, že se voleb nezúčastnilo více subjektů a pro příští volby bych si přála,
aby lidé měli větší možnost výběru. Děkuji všem, kteří k volbám přišli a stávající zastupitelstvo podpořili
svým hlasem. Slibuji, že se i nadále budeme snažit měnit Železnici k lepšímu, aby se nám tady žilo co
nejlépe.
I v letošním roce proběhla a ještě probíhá mnoho investičních akci. Těšín se konečně dočká tak
dlouhodobě požadované kanalizace a prodloužení vodovodu, na který jsme získali dotaci od
Královéhradeckého kraje ve výši 2 850 tis. Kč. Začaly se zasíťovávat pozemky pro stavební parcely pod
kostelem, máme novou fasádu na poště, která letos byla převedena pod správu města v rámci projektu
Pošta Partner, aby nedošlo k ukončení jejího provozu, což by občané jistě vnímali nelibě. Opravili jsme
roubenku u muzea, pořídili nové kotle do školy, máme podanou žádost o dotaci na výstavbu nového
zdravotního střediska v dolním prostoru, zahrady u školy, zpracovává se projektová dokumentace na
vodovod do Zámezí a Cidliny, chystáme projekt obnovy koupaliště, je připraven projekt na modernizaci
radnice včetně výtahu, máme podanou žádost o dotaci na rekonstrukci bytového domu čp. 4 na
náměstí. Podali jsme také žádost o dotaci na novou cisternu, kterou by si naši hasiči opravu zasloužili.
Jednáme také o koupi objektu bývalé školy u lázní, který bychom chtěli zrekonstruovat na dům pro
seniory. Věřím, že se nám všechny připravené projekty postupně podaří zrealizovat.
Do roku 2019 přeji nám všem, abychom se dívali na život pozitivně, s úsměvem, nadhledem,
abychom k sobě byli laskaví a tolerantní a samozřejmě přeji všem hlavně hodně zdraví.
Ing. Dana Kracíková

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla čtyřikrát (15.10., 7.11., 26.11. a 10.12.).
Přijala usnesení především k následujícím bodům jednání:
 Schválila dodatek ke smlouvě o dílo č. 02218 mezi městem a Stavokou Kosice a.s. na akci
„Železnice – kanalizace Za Hřištěm a Těšín – dostavba vodovodu na Těšíně“. Předmětem
dodatku je změna doby realizace dle článku IV: zahájení stavby 18.10. 2018, dokončení
nejpozději do 18.6. 2019.
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Schválila provedení prací, které vyřeší havarijní stav zděné části čp. 94 (za muzejní roubenkou).
Práce provede firma Hlavatý, Vřesník v souladu s projektovou dokumentací, se stanoviskem
odd. památkové péče a rozpočtem projektanta, který činí 211 554,- Kč.
Schválila zřízení následujících komisí:
Komise pro školství a sociální věci: Mgr. Soňa Munzarová, předsedkyně – členky Bronislava
Šťastná a Jana Kozáková.
Komise pro kulturu a cestovní ruch: Simona Hrabalová, předsedkyně – členky Aranka
Novotná a Veronika Danišová.
Komise pro tělovýchovu a sport: Ladislav Hrabala, předseda – členové Josef Čermák a Jakub
Kyselo.
Schválila prodej nepotřebného hasičského vozu Avia obci Vitiněves za 7 000,- Kč.
Schválila, aby město ve školské radě zastupovaly Lucie Menclová z Cidliny a Petra Chvalinová
z Těšína.
Vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2017/2018.
Schválila nové znění veřejnoprávní smlouvy mezi městem Železnice a městem Jičín. Podle ní
bude město Jičín projednávat za město Železnice přestupky v souladu s ust. § 105 zák. 250/2016
Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.
Schválila žádost ředitelky MZŠ Mgr. Soni Munzarové na uzavření MŠ z provozních a
ekonomických důvodů v době vánočních prázdnin od 27.12. do 31.12. 2018.
Schválila změnu dodavatele energie pro město a podpis smlouvy se společností Dobrá Energie
s.r.o.
Neschválila cenovou nabídku firmy Stavoka Kosice a.s. na vybudování přípojek na veřejné části
za paušální cenu za přípojku. Požaduje předložení nové cenové nabídky za 1 bm s tím, že město
uhradí cenu přípojky na veřejné části dle skutečnosti.
Neschválila záměr koupě školy bývalých lázní, a to z důvodu, že na předmětu koupě vázne
zástavní právo. Z tohoto důvodu nebude kupní smlouva až do vyřešení zástavy předložena
zastupitelstvu.
Schválila zápisy do kroniky města za rok 2017 a vyplacení odměny kronikářce.
Schválila pořízení internetové aplikace GObec od firmy GPlus s.r.o.
Vzala na vědomí informaci o opravě náhonu mezi Bradleckou Lhotou a Železnicí.

Zastupitelstvo města se od posledního vydání Zpravodaje sešlo dvakrát. Ustavující zasedání se
konalo 31. října 2018 a přijalo toto usnesení:
Členové nově zvoleného zastupitelstva složili v souladu s § 69, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) slib. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Zastupitelstvo města po projednání zvolilo v souladu s § 84, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení):
o starostkou města ing. Danu Kracíkovou
o místostarostou Martina Jakubce
o členy rady města – Jiřího Kazdu, Pavla Kozáka a Jana Maťátka
Pro výkon funkce starosty je člen zastupitelstva uvolněn.
V souladu s výše uvedeným zákonem zřídilo zastupitelstvo jako své poradní orgány výbory finanční a
kontrolní. Oba výbory jsou tříčlenné. Předsedou finančního výboru je ing. Lubor Zelený (členové David
Jung a Martin Mencl). Předsedkyní kontrolního výboru je Eva Trojanová (členové Ladislav Hrabala a
Jakub Kyselo).
Zastupitelstvo schválilo:
o Odkoupení komunikace na pozemku p.č. 1290/1 od manželů Rejlkových.
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o Osoby oprávněné nakládat s bankovními účty města – starostku ing. Danu Kracíkovou,
místostarostu Martina Jakubce a účetní Janu Lackovou.
o Nárok na výši odchodného pro Jiřího Kazdu.
o Pravomoc rady města schvalovat rozpočtová opatření až do výše 500 000,- Kč u jednotlivých
položek rozpočtu.
o Zařazení akcí na opravu radnice a pošty do anketního dotazníku k Programu regenerace MPZ na
rok 2019.
o Přijetí nabídky společnosti Opravy silnic Praha s.r.o. na opravu havarijního stavu vozovky přes
náměstí. Oprava bude provedena asfaltovým betonem a bude dočasná (až do celkové
rekonstrukce).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
o Kontrolu usnesení zastupitelstva č. 5/2018 ze dne 3.10. 2018.
o Zprávy z jednání rady města ze dne 15.10. 2018.
o Zprávu o stavu požární ochrany ve městě.
Na posledním letošním zasedání zastupitelstva dne 12.12. 2018 bylo přijato následující usnesení:
Vzalo na vědomí:
o Kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 6/2018 ze dne 31.10. 2018.
o Zprávy z jednání rady města za období 7.11. do 10.12. 2018.
o Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Tábor za rok 2018.
o Informaci o stavu prodeje budovy školy v objektu bývalých lázní.
o Zápis o dílčím přezkoumání hospodaření města za rok 2018.
o Zprávu kontrolního výboru
o Zprávu finančního výboru
Schválilo:
o Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova (Královéhradecký kraj) na výstavbu chodníku v ul.
Menclova.
o Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova“ na rok 2019 – dotační titul „Rekonstrukce a přístavba veřejných budov“. Případná
dotace bude použita na rekonstrukci radnice čp. 1 včetně bezbariérového přístupu.
o Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova“ na rok 2019 - pro dotační titul „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku“. Případná dotace bude použita na vybudování PUMP PARK Železnice.
o Žádost o dotaci Královéhradeckého kraje na rok 2019 – dotační titul „Podpora činnosti muzeí a
galerií“. Případná dotace bude použita na vytvoření nové expozice „Archeologie regionu města
Železnice a okolí“.
o Žádost o dotaci Libereckého kraje na rok 2019 – oblast podpory kultura, památková péče a
cestovní ruch. Případná dotace bude použita na vytvoření ukázky zpracování lněné příze
v muzeu.
o Cenu vodného a stočného na rok 2019. Vodné ve výši 28,- Kč/m3 a stočné ve výši 30,- Kč/m3.
o Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2019 – 2028.
Neschválilo:
o Prodej pozemků města p.č. 1129/1, 1129/3, 1193/1 a 1193/3 v k.ú. Železnice.
Revokovalo:
o Usnesení ZM ze dne 3.10.2018 a nesouhlasilo s podpisem smlouvy a s poskytnutím dotace na
obnovu nemovité kulturní památky čp. 17.
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Termíny svozu tříděného odpadu na rok 2019:
26.12. 2018 – poslední letošní svoz
9.ledna, 6.února, 6.března, 3.dubna, 1.května, 29.května, 26.června, 24.července, 21.srpna,
18.září, 16.října, 13.listopadu a 11.prosince 2019.
Projekty realizované za finanční
podpory Královéhradeckého
kraje
V listopadu 2018 byly dokončeny
udržovací práce muzejní chalupy čp. 94,
která je nemovitou kulturní památkou.
Tyto práce odstranily její havarijní stav a
roubenka postavená v roce 1789 může dál
sloužit jako expozice našeho muzea.
Celkové náklady činily 897 316,- Kč,
z toho dotace Královéhradeckého kraje
byla 315 tisíc Kč, z vlastních zdrojů
uhradilo město 582 316,- Kč.

Železnická JPO III převzala v letošním
roce nový dopravní automobil. Celkové náklady
činily 932 784,- Kč, z dotace ministerstva vnitra
bylo uhrazeno 450 tisíc Kč a z dotace
Královéhradeckého kraje 300 tisíc Kč.
Zbývající částku 182 784,- Kč uhradilo město ze
svého rozpočtu. Pořízením nového DA, který
nahradil zastaralou a poruchovou Avii z roku
1989, se významně zvýšila akceschopnost naší
jednotky.

PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ VE ŠKOLE
V minulém čísle Zpravodaje jsem
všechny příznivce železnické školy zvala na
vystoupení žáků pořádané při příležitosti 100.
výročí vzniku Československé republiky a také
na již tradiční předvánoční akci Advent ve škole.
Než jsme se nadáli, máme obě akce za sebou.

V říjnovém vystoupení žáci zmapovali
důležité události sta let republiky - chvíle, kdy se
naši občané mohli radovat, i okamžiky, kdy jimi
otřásal strach a obavy o budoucnost. Ve svých
příspěvcích účinkující vyzdvihovali národní
hrdost a vlastenectví.
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Prosincový Advent ve škole přivítal
návštěvníky příjemnou vánoční atmosférou. Žáci
základní a mateřské školy nejprve vystoupili v
sokolovně s pásmem koled, vánočních básní a

Běh 17. listopadu v Kopidlně, kde se tradičně
umisťujeme na pěkných místech, či oblíbený
Ekologicko-turistický kurz v Horním Maršově,
kterého se letos účastnili především žáci 6. třídy.
Školní budova na podzim také
nezahálela, a tak se nyní může pyšnit nově
vybavenou jazykovo- počítačovou učebnou,
bezbariérovým přístupem a novými plynovými
kotli.
Nezbývá, než si do nadcházejícího roku
přát, aby se naší škole i školce dařilo
přinejmenším stejně dobře jako v letošním roce!
Dovolte mi, abych za pracovníky
Masarykovy ZŠ popřála všem čtenářům
Zpravodaje klidné a radostné prožití Vánoc,
pevné zdraví a spokojenost v roce 2019.

operkou Červená Karkulka. A po klavírním
vystoupení žáků naší školy pod vedením paní
učitelky Kuchařové přišel i čert s andělem a
Mikulášem. Následný vánoční jarmark, který se
konal v prostorách školy, nabídl mnoho pěkných
výrobků. Výtěžek z jejich prodeje je jako vždy
uložen do fondu SRPŠ a využije se na zaplacení
akcí pořádaných školou. Děkujeme všem, kteří se
našich vystoupení zúčastnili a podpořili nás.
Kromě těchto dvou velkých akcí stihli
naši žáci ještě mnohé další. Jmenujme namátkou

Mgr. Petra Kolocová

Střípky z MŠ
Dravci a sovy v MŠ Sluníčko Železnice
V úterý 30.října se uskutečnila pro děti
z naší MŠ Sluníčko ekologická beseda s ukázkou
živých dravců a sov. Děti tak měly úžasnou
příležitost spatřit zblízka např. káně lesní, výra
velkého, sokola stěhovavého, raroha velkého a
další u nás žijící dravce a sovy. Počasí nám přálo
a tak se někteří dravci proletěly po zahradě a
blízkém okolí MŠ. Děti se také dozvěděly některé
zajímavosti ze života dravců a sov. Zaujalo je, že
sokol je náš nejrychlejší dravec, jako král a
největší dravec je u nás orel a nejmenší sova
sýček. Také se dozvěděly o práci sokolníků na
letištích, o chovu dravců a sov v zajetí.
Dětem se beseda a ukázka moc líbila a
odměnou pro ně bylo, že si mohly některé dravce
také pohladit.
Návštěva u hasičů
Stát se hasičem je asi přání každého
malého chlapce. Děti z MŠ Sluníčko Železnice
měly jedinečnou možnost si alespoň na chvíli
zkusit být hasičem a zjistit, co všechno obnáší

toto náročné povolání. V pátek 9.11. navštívily
třídy - Koťátka a Motýlci místní hasičskou
zbrojnici. Dobrovolní hasiči dětem ukázaly
hasičské auto, jeho vybavení, hasící masku a
6

speciální hasičské oblečení. Děti se do auta
posadily a vyzkoušely si hasičskou přilbu.
Největším zážitkem pro ně bylo, když si mohly
zastříkat s hadicí. Dozvěděly se také mnoho
zajímavého, viděly věž, kde se suší hadice a
tečkou na závěr bylo shlédnutí původního
hasičského auta z třicátých let. Tak uvidíme, zda
chlapcům nadšení vydrží i do dospělosti.
Děkujeme moc všem místním hasičům za
ochotu a vstřícnost.
Za mateřskou školu, Kateřina Tomíčková

ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ
Z jedné dětské knížky mi utkvěla věta, že
rok utekl rychle jako voda v potoce. Ta myšlenka
je pravdivá, opravdu to není tak dlouho, co jsem
Vám, milí čtenáři i nečtenáři, přála do začátku
roku 2018 pevné zdraví.
A stejně tak Vám chci popřát i na sklonku
letošního roku. Vím, že většina z Vás má před
Vánoci dost starostí, jak všechno stihnout.
Chceme dořešit pracovní resty, doma uklidit,
napéct cukroví, navštívit příbuzné, stihnout
besídky našich dětí a vnoučat atd., atd. Já Vám
přeji, aby se krásné období adventu nepodobalo
startovací čáře veškerých vánočních příprav.
Prožijte ho v klidu, jděte na procházku ať už
sami, s dětmi nebo se svými čtyřnohými miláčky.
Prohlédněte si stará alba a vzpomeňte na všechny,

kteří už s námi nejsou.
Uvařte si dobrý čaj a
udělejte si čas na čtení a
povídání si, protože nejhezčí
dárek, který můžete svým
blízkým dát, je právě Váš
čas. Nehoňte se. Věřte mi,
že Štědrý den přijde, i když
naše okna nebudou ze všech
nejčistší, i když nebudete
mít napečeno deset druhů
cukroví.
Přeji Vám tedy, ať jste zdrávi a ať je
nadcházející rok pro Vás rokem šťastným a
úspěšným.
Eva Trojanová, knihovnice

OD ZAČÁTKU ADVENTU DO VÁNOC

Zahájení adventu.
V pátek 30. 11. bylo v
našem
městečku
Železnici
zahájeno
adventní období. Jsme
velice rádi, že se této
akce účastní stále více
lidí. Chceme poděkovat
všem těm, kteří se
podíleli na této pěkné akci a to především dětem a učitelkám z
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MŠ a ZŠ za zahájení zpěvem koled na náměstí. Také chceme poděkovat paní knihovnici a ostatním,
kteří se podíleli na přípravě krásných vánočních dekorací pro tradiční jarmark. Paní starostce a dětem i
učitelkám ze ZUŠ Jičín (děti nám zazpívaly na nádvoří muzea vánoční koledy) a dalším dobrovolníkům,
kteří měli na starost osvětlení, občerstvení, pouštění lodiček atd. Hlavní, co je vždy pro akce pořádané
pod širým nebem nejdůležitější, je počasí. A to nám vyšlo.

Zahájení výstavy – Dřevořezby z ráje.
Vernisáží dne 6.12 byla
zahájena výstava Marty
Novotné – Dřevořezby
z ráje. Příjemnou atmosféru
nám zpestřil pan Jaromír
Dědek hrou na velmi
zajímavý
nástroj
didgeridoo.
Sochy
vyřezávané
motorovou
pilou a dlátem si můžete
prohlédnout až do konce
ledna 2019.

Adventní koncert I. – FIDLE
I přes všechny trable
s elektřinou dne 7.
12., nám zahrála
hudební
skupina
Fidle
tradiční
i
netradiční
vánoční
koledy.
Příjemně
jsme
se
všichni
vánočně naladili.

Adventní koncert II. – Manželé Ondráčkovi a jejich hosté
Tento koncert se stává již tradicí v našem muzeu (bohužel se konal po uzávěrce Zpravodaje a proto bez
fotografií).

Otevírací doba o vánočních svátcích
Srdečně Vás zveme na dny otevřených dveří do vánočně vyzdobené galerie T.F.Šimona.
24.12. od 13.00 do 14.00 hodin Předávání betlémského světla
26.12. od 13.00 do 17.00 hodin
28.12. od 13.00 do 17.00 hodin
31.12. od 13.00 do 17.00 hodin

Těšíme se na Vás a přejeme všem krásné svátky vánoční
a v příštím roce 365 spokojených dnů.
Simona Hrabalová a Aranka Novotná
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ZPRÁVA OBRAZEM
Zatím
poslední
vítání
nových
železnických občánků se konalo v sobotu 10.
listopadu v obřadní síni radnice. Po velice
pěkném vystoupení dětí z mateřské školy

přivítala děti a jejich rodiče starostka ing. Dana
Kracíková. Na fotografii zleva jsou Přemysl
Fousek, Nikola Škopánová z Cidliny, Diana
Šťastná a Tomáš Drahoňovský.

Pro vzpomínku na nezapomenutelného jičínského občana Josefa
Štefana Kubína rozhodli jsme se již třiadvacátým 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 2018 v kultuře na okrese událo, a přispějí k nominaci.
Návrh na udělení Štefana může podat každý. Stačí uvést jméno a známou 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. kategorie), a nezapomenout na údaje o navrhovateli.
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Své návrhy zasílejte do 31. 12. 2018 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, můžete je také kdykoliv vhodit do schránky knihovny.
Obálku označte heslem „Jivínský Štefan“.
Těšíme se na setkání 25. února 2019 v Sobotce!
Štefanská komise & Nadační fond Jičín – město pohádky & Knihovna Václava Čtvrtka Jičín

KŘESŤANSKÉ VÁNOCE
Farnost Železnice Vás opět srdečně zve k oslavě vánočních svátků!
Zda se bohoslužby budou konat v kostele sv. Jiljí, nebo v kapli na faře, je závislé na aktuální fázi oprav
kostela. Potřebné informace se dočtete na webu farnosti: www.farnost-zeleznice.cz.
Pondělí 24. 12. 2018
Štědrý den
Úterý 25. 12. 2018
Slavnost Narození Pána
Středa 26. 12. 2018
Svátek sv. Štěpána
Neděle 30. 12. 2018
Svátek Svaté rodiny
Pondělí 31. 12. 2018
Silvestr
Úterý 1. 1. 2019
Nový rok

mše sv. v noci, tzv. „půlnoční“ od 23 hod.
s doprovodem chrámového sboru
mše sv. od 8.30 hod.

od 22.45 hod. společné zpívání koled

mše sv. od 8.30 hod.
mše sv. od 8.30 hod.
mše sv. od 15 hod. na poděkování za uplynulý rok za obyvatele Železnice a dárce na opravu kostela
mše sv. od 8.30 hod.

10

Mše sv. s doprovodem chrámového
sboru
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ZPRÁVY ZE SPORTU

FOTBAL - JAK SI VEDLA NAŠE DRUŽSTVA V ROCE 2018
A-tým mužů vybojoval jako nováček I.B třídy v uplynulé sezóně
pěkné 5.místo a po podzimní části nového ročníku je na tom ještě o
jednu příčku lépe. O tom, že je železnický fotbal znovu dobrou zábavou
na nedělní odpoledne svědčí fakt, že náš tým má suverénně nejvyšší
návštěvy v soutěži, na oba celky dospělých přišlo v roce 2018 téměř
4.000 diváků.
I „béčko“ bylo v ukončené sezóně nováčkem a skončilo na
5.pozici. Podzim ale zdaleka tak dobře nevyšel, naše družstvo je na
posledním místě okresního přeboru a v jarních odvetách bude mít co
dělat, aby se opět nevrátilo do „pralesní ligy“.
Dorostenecký tým ukončil jaro na stříbrném stupínku okresního přeboru, stejné místo mu
náleží i po polovině nové sezóny. Fotbal v této kategorii celostátně dlouhodobě strádá a ani
bývalé silné mládežnické základny už nejsou schopny tuto kategorii obsadit. Proto je možná
největším úspěchem místního fotbalu fakt, že dorost v Železnice stále ještě funguje – i když
pouze v souklubí s okolními týmy.
Žáci patří dlouhodobě ke špičce okresu, v uplynulé sezóně obhájili stříbro, v té nové
suverénně vedou svoji skupinu okresního přeboru a mají našlápnuto do finálové skupiny.
Na podzim se v pravidelných soutěžích ukazovali i nejmladší fotbalisté oddílu – podívaná
na mladší i starší přípravku je opravdu zábavná. V těchto soutěžích se ještě nebojuje o body,
nesestavují se výkonnostní tabulky, děti se hrou opravdu baví. Naši trenéři se snaží naplňovat
myšlenku, že dobrý fotbalový trenér se nepozná podle toho, kolik vyhraje titulů s přípravkou a
žáky, ale podle toho, jak naučí hráče zodpovědnosti ke kolektivu a kolik jeho svěřenců dojde až
do dospělého fotbalu.
pk

JAK SI VEDOU NAŠI ODCHOVANCI VE VYŠŠÍCH SOUTĚŽÍCH
I tentokrát jsme pro příznivce místního fotbalu připravili před koncem roku
přehled o působení našich odchovanců ve vyšších soutěžích. Letošní rok nebyl pro
ně ale zrovna příznivý – bývalý reprezentant ČR do 21 let Lukáš Vraštil sestoupil
se Zbrojovkou Brno do 2.ligy a po podzimní části nemá jeho klub nejlepší vyhlídky
na brzký návrat do nejvyšší soutěže.
V základní sestavě FK Turnov s kapitánskou páskou na ruce pravidelně nastupoval Jakub
Kordík, ani Turnovu se ale v rozběhnuté sezóně příliš nedaří a přezimuje v divizi C na sestupové
pozici.
Michal Pivrnec letos z důvodu dlouhodobé zahraniční cesty divizní dres pražské Aritmy
neoblékl.
V dorostu Slovanu Liberec skončil na jaře z věkových důvodů Tomáš Khun a vrátil
se do SK Jičín. Fotbal u něho ale ustoupil studijním povinnostem, a tak se Tomáš na podzim na
hřišti neukázal.
Pevné místo v sestavě SK Jičín v krajském přeboru má už třetí sezónu Jan Mika.
Zapomenout nemůžeme ani na reprezentantku a hráčku pražské Sparty Adélku
Pivoňkovou, i když ta už se spíše připravuje na trenérskou kariéru.
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V nejvyšších soutěžích mládežnických kategorií se letos znovu objevila jména hráčů, kteří
s fotbalem začínali v Železnici. Z RMSK Cidlina přestoupil v létě do FK Mladá Boleslav gólman
David Burgert, který nastupuje v České žákovské lize patnáctiletých a svými výkony si řekl i o
pozvánku do přípravného kempu České reprezentace do 15 let.
Kapitánskou pásku nosí v týmu RMSK Cidlina v České žákovské lize hráčů do 13 let
Adam Nydrle. Všem přejeme do nového roku hlavně zdraví a radost z fotbalu.
pk

TJ Sokol Železnice, z.s., oddíl fotbalu děkuje
všem svým příznivcům za celoroční pravidelnou
a vydatnou podporu. Dovolujeme si touto cestou
popřát všem čtenářům Železnického zpravodaje
klidné prožití vánočních svátků a v novém roce
vše nejlepší, hodně úspěchů a hlavně pevné
zdraví.

PLESOVÁ SEZÓNA 2019 V ŽELEZNICI
po roční přestávce znovu zahájí plesovou
sezónu v železnické sokolovně
SPORTOVNÍ PLES, který pořádá oddíl fotbalu TJ
Sokol Železnice v sobotu 19.ledna 2019, k tanci bude
hrát kapela Ágnes z Turnova.
HASIČSKÝ BÁL pořádá v sobotu 9.února SDH
Železnice, hrát bude jako obvykle kapela Vokap
servis.
SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY budou na pořadu v sobotu
9.března, pořadatelem bude TJ Sokol Železnice a
večerem bude provázet hudební skupina Styl
z Lomnice nad Popelkou.
Všechny plesy začínají ve 20:00 hodin, lístky můžete zakoupit buď přímo na místě, nebo za
zvýhodněnou cenu při „zvaní“, t.j. pravidelném pochůzkovém předprodeji, který proběhne vždy
dopoledne v neděli předcházející akci.
Tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL se uskuteční tentokrát v sobotu před SPORTOVNÍM
PLESEM, tedy 19.ledna od 13:00 hodin na volné téma VODNÍ KRÁLOVSTVÍ.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozené děti:
Listopad 2018

Dominik Janda

Významná jubilea:
listopad 2018

Lumír Pluhař 70 let, Ladislav Hrabala 75 let

prosinec 2018

Miloslav Rieger 70 let, Zdeňka Rohlíková 70 let

Lekor s.r.o.
od 1.12.2018
- výrobky z vlny a příze
- dárkové předměty
adresa obchůdku: Muzejní 90, Železnice
otevírací doba:
11:00 – 17:00 (denně)
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email: zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz
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