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Rozpočet na rok 2019 ve
znamení velkých investic

Rozpočet města na rok 2019, který schválilo zastupitelstvo města dne 27. 2.
2019,
je
historicky nejvyšší, počítá s výdaji ve výši 36, 8 mil. Kč, na straně příjmů
je plánováno 25,3 mil. Kč, rozdíl mezi výdaji a příjmy dokryje 11,5 mil. Kč
ušetřených z roku 2018.
Z celkového rozpočtu se počítá s investicemi v rekordní výši cca 19 mil.
Kč, největší investice (přes 10 mil. Kč) budou směřovány do dokončení kanalizace
na Těšíně, dokončení zasíťování pozemků
v ulici Hřbitovní, kde předpokládáme, že již
letos dojde k prodeji pěti parcel na výstavbu
rodinných domů. Letos by měl být dokončen
také projekt pro územní rozhodnutí na výstavbu
vodovodu do Zámezí a Cidliny.
V rozpočtu je zahrnuta i částka 6,5 mil.
Kč (cena vychází ze znaleckého posudku) na
odkoupení budovy bývalé školy u lázní,
protože jsme jednak chtěli předejít riziku, že by
jiný kupec objekt školy využíval jako
ubytovnu, navíc umístění objektu je ideální pro
vybudování bydlení pro seniory, které
v Železnici chybí.
Připraveny jsou finanční prostředky na zahájení výstavby nového
bezbariérového
zdravotního střediska, které bude postaveno jako pasivní
nízkoenergetický dům. Vyčleněny jsou i peníze na zahájení výstavby pump parku u
hřiště, který by měl sloužit k rozšíření sportovních možností pro malé i velké, na
dráze lze použít kolo, brusle, koloběžku, longboard, ale i odrážedlo, zahájení ale
bude závislé na získání dotace.
Počítáme i s obměnou topení ve školce, opravou podlah a sociálního zařízení. Pokud letos zahájí
ČEZ kabelizaci v ulici Mizerově, Žižkově, Muzejní, navážeme na tuto akci výměnou veřejného osvětlení,
která je opravdu nezbytná. Letos také bude dokončena obměna oken v budově pošty a věříme, že zahájíme
rekonstrukci radnice, kde by mělo dojít k výměně staré elektroinstalace, odstranění vlhkosti objektu i
vybudování výtahové plošiny, aby radnice a její obřadní místnost byla dostupná i méně mobilním osobám.
I na tuto akci jsme požádali o dotaci a doufáme, že budeme úspěšní.
Práce v roce 2019 je před námi hodně, ale věřím, že na konci tohoto roku si budeme moci říci, že se
Železnice zase posunula dopředu.
Ing. Dana Kracíková
starostka
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla čtyřikrát (7.1., 21.1., 6.2. a 18.2.). Přijala
usnesení k následujícím bodům jednání:
 Schválila veřejnoprávní smlouvu mezi městem Jičínem a městem Železnice o přenosu příslušnosti
k projednávání přestupků.
 Schválila smlouvu o poskytnutí dotace na kanalizaci na Těšíně. Dotace je schválena zastupitelstvem
Královéhradeckého kraje ve výši 2 850 000,- Kč.
 Schválila nový ceník na svoz odpadu pro rok 2019, předložený firmou Severočeské komunální
služby.
 Schválila podání žádosti o dotaci na pořízení malého nákladního elektromobilu (multikára). Měl by
nahradit technicky již nevyhovující „teru“.
 Schválila nabídku firmy Geotriga s.r.o. na geodetické zaměření stavebních parcel v ulici Hřbitovní.
 Schválila připojení se k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“. Dne 10. března bude vyvěšena
tibetská vlajka na budovu radnice.
 Neschválila pronájem obecní nádrže p.č. 259/1 (koupaliště) pro chov ryb. O pronájem zažádal
jednatel spolku rybářů z Mladějova.
 Na vědomí vzala oznámení ČEZ Distribuce a.s. o plánované rekonstrukci nízkého napětí v ulicích
Za Humny, Menclova, Na Tvrzi, Zámecká, Na Kopečku a Palackého. Realizace je plánována na
rok 2022.
 Vyhověla žádosti ředitelky MZŠ a MŠ na pokácení šesti ořešáků v zahradě MŠ.
 Schválila cenovou nabídku firmy Benefit Energy na vypracování projektové dokumentace pro
stavební povolení na akci „Zdravotní středisko Železnice“.
 Schválila cenu za nájem hrobového místa 10,-Kč/m2/rok a cenu za služby spojené s nájmem 15,Kč/m2/rok.
Zastupitelstvo se sešlo na svém prvním letošním zasedání dne 27. února 2019 a přijalo následující
usnesení.
a) Vzalo na vědomí:
 Kontrolu usnesení zastupitelstva města č. 7/2018 ze dne 12.12. 2018.
 Zprávy z jednání rady města za období od 13.12. 2018 do 27.2. 2019.
 Zprávu finančního výboru.
 Zápis o přezkoumání hospodaření města za rok 2018.
b) Schválilo:
 Rozpočet města na rok 2019.
 Střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2020 – 2022.
 Program regenerace městské památkové zóny na rok 2019 a podání žádosti o dotaci na
obnovu vnějšího pláště budovy čp. 204 (2. část) ve výši 520 000 Kč. Celkové náklady na
tuto akci v roce 2019 jsou 1 318 016,- Kč.
 Podpis kupní smlouvy na budovu bývalé školy v lázních.
 Podpis dohody o pracovní činnosti na funkci správce sportovních zařízení.
c) Neschválilo:
 Propachtování pozemku p.č. 1129/1 o výměře 7 913 m2 za nabídnutou cenu 0,17 Kč/m2.
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

 Roční poplatky za svoz odpadu se na rok 2019 nemění a platí následující sazby:
popelnice

pytel

60 l

1330,- Kč

120 l

1700,- Kč

240 l

3350,- Kč

malý 30 l

30,- Kč/ks

velký 60 l

60,- Kč/ks

 Také roční poplatky ze psů se na rok 2019 nemění a v platnosti zůstávají následující sazby:
V Železnici 200,- Kč za prvního psa a 300,- Kč za druhého a dalšího psa.
V Cidlině, Doubravici, Těšíně a Zámezí 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za
druhého a dalšího psa.
 Poplatky budou vybírány od 1. března 2019. Prosíme občany, aby upřednostnili bezhotovostní
platbu. Číslo účtu je 1162942329/0800 a jako variabilní symbol doplňte číslo domu a čtyřčíslí 1337
pokud hradíte poplatek za odpad. Pokud hradíte poplatek za psa, je variabilním symbolem číslo
domu a čtyřčíslí 1341. V úředních hodinách je možná i platba v hotovosti v kanceláři radnice.
 Znovu připomínáme termíny svozu barevných pytlů s tříděným odpadem:

6.3., 3.4., 1.5., 29.5., 26.6., 24.7., 21.8., 18.9., 16.10., 13.11., 11.12. 2019.

MZŠ V PRVNÍCH MĚSÍCÍCH ROKU
Baví nás pomáhat
Jak se již stalo tradicí, zahájili někteří žáci
železnické školy nový rok účastí na Tříkrálové
sbírce. Letos se „našim“ patnácti dětem podařilo v
Železnici a poprvé i na Těšíně vybrat krásných 28
435,- Kč. Na tuto dobročinnou akci navázali žáci
8. třídy, kteří se rozhodli uspořádat ve škole
Potravinovou sbírku, aby pomohli prostřednictvím
Charity Jičín potřebným lidem v našem okolí.
Velice děkujeme všem dárcům a také dětem, které
se rozhodly pomáhat.
V únoru se žáci dočkali oblíbeného
anglického hudebního pořadu, ve kterém si mohli

zasoutěžit, zazpívat, vyřádit se a setkat se s
úžasným rodilým mluvčím Marvem z Nového
Zélandu. Další hudebně- vzdělávací program si
připravila pro žáky prvního stupně a pro třídu
Motýlků ze školky Filharmonie z Hradce Králové,
která k nám přijela již podruhé s hudební
pohádkou. S hudbou je spojená i další únorová
akce s názvem Když chceš, tak to dokážeš.
Preventivní program zpěváka Radka Bangy
se snaží inspirovat děti k zodpovědnému životu
bez drog a násilí. Velice kladně hodnocený pořad
v loňském roce zhlédlo téměř 9000 žáků
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základních a středních škol a v příštím čísle se
dozvíte, jak se líbil žákům naší školy.
Pro veřejnost byla určena přednáška o
správném držení těla fyzioterapeutky Marušky
Smutné, při které si zájemci mohli vyzkoušet
cviky pro posílení svalového korzetu a dozvěděli
se, jak ulevit bolavým zádům. Škola již připravuje
další akce pro veřejnost. Včas se o nich dozvíte na
webových stránkách školy (www.zszeleznice.cz)
nebo ve Zpravodaji. Budeme se těšit na Vaši účast!

Těšíme se na nové prvňáčky
V Masarykově základní škole a mateřské
škole, Železnice proběhne 10.4.2019 od 13:00 do
16:00 hodin zápis do 1. třídy pro školní rok
2019/2020. Zápisem mohou projít všechny děti
narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti s
odkladem školní docházky uděleným ve školním
roce 2018/2019, které se k zápisu dostaví. K
zápisu přijďte s dítětem, čekají na něj zábavné

úkoly, při kterých bude moci ukázat, co všechno
už umí. Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný
list dítěte a kartu pojištěnce.
Pokud máte zájem si naši školu
prohlédnout, je to možné po předchozí telefonické
domluvě s ředitelkou školy (tel. 493 532 936).
Bližší informace k zápisu jsou k dispozici na
webových stránkách školy.
Mgr. Petra Kolocová

Návštěva dřevěného Betléma u Vraštilů
I když už od vánočních svátků uplynuly více než dva měsíce, rádi se k některým zážitkům z tohoto
období vracíme.
V adventním čase jsme si s dětmi
v MŠ připomínali tradice a zvyky Vánoc.
V těchto dnech jsme pekli vánoční
cukroví, zpívali a poslouchali vánoční
koledy a připravovali se na Vánoce. Děti
si také poslechly Vánoční příběh o
narození Ježíška v Betlémě.
A k této příležitosti jsme s dětmi
navštívili krásný betlém vyřezaný Jiřím
Vraštilem na zahradě jeho domu
v Raisově ulici. V dřevěných sochách v
životní velikosti děti poznávaly Marii,
Josefa i malého Ježíška v jesličkách,
ovce a oslíka. Po celé zahradě pak děti
mohly vidět další krásné dřevěné sochy,
jako sovu, Krakonoše, zahradnici či
anděla….
Dětem se návštěva moc líbila,
dozvěděly se i mnoho zajímavého o dřevořezbářství. Obdivujeme zručnost, krásu a dokonalost této práce
se dřevem.
Děkujeme.
Za mateřskou školu Kateřina Tomíčková
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PŘEDJAŘÍ V KNIHOVNĚ

Pěkné skoro jarní dny, vážení čtenáři.
Sluníčko nás v posledních dnech několikrát
vytáhlo na procházky v jarnějším oblečení a děti
provětrávaly kola a koloběžky. Říkám si, že na

pravidelně měsíčně. I školáci mají mezi sebou
cenné rady o tom, která knížka je „fakt dost dobrá
nebo fakt super suprová“. Pomalu se učím jejich
slovníku. V lednu navštívily knihovnu také děti
z mateřské školy. Jsem ráda, že někteří
objevují také své hrdiny v knížkách a ne
jen na televizních obrazovkách.
Co nás čeká v březnu? Pro
milovníky cestopisných
besed
je
připraveno
povídání
s cestovatelem
Pavlem Chlumem s názvem BANÁT –
vesnice na březích Dunaje. Již teď se
velmi těším.
22.3. přijdou do knihovny
prvňáčci, aby ukázali, že se už naučili číst
a mohou tedy být pasováni na čtenáře.
Zároveň si odnesou svůj první čtenářský
průkaz a knihy si budou moct vypůjčovat
již bez rodičů.
S jarem přichází opět velká akce,
jarní bazar ošacení. Vlastní prodej se
uskuteční 8., 9. a 10.4.2019, ale výkup začíná již
od 4.3. v knihovně a bude ukončen 29.3. Pouze
velké věci – kola, koloběžky, kočárky… přivezte
rovnou do sokolovny 7.4. Prosím nenechávejte
výkup věcí na poslední dny, při velkém množství
můžeme ukončit výkup dříve. Jen připomínám již
všem známé, že oblečení musí být čisté a bez
loňských cedulek. Všechny informace najdete na
webu knihovny a na plakátech, které budou včas
vyvěšeny.
Příjemné jarní i nejarní dny přeje

únor je to trochu moc brzy a zima se ještě ozve,
ale bylo to příjemné pohlazení budoucím jarem.
Nicméně večery jsou ještě hodně chladné, a pokud
je čas, můžeme je strávit doma s pěknou knihou.
Nabídka nových knih v knihovně je opravdu
pestrá.
Jsem ráda, že se maminky se svými dětmi
pravidelně každých čtrnáct dní setkávají na
Knihovnickém klubku. Prostor pro děti je tak
akorát velký, aby si pohrály, zacvičily s Maruškou
a maminky si předaly maminkovské rady a
starosti. Také školní družina přichází do knihovny

Eva Trojanová, knihovnice

OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU
V sobotu 5. ledna navštívili Tři králové již
tradičně také Železnici. Bájní mudrci z Východu,
kteří na sebe vzali podobu dětí z naší základní
školy, přišli, aby Vám požehnali a popřáli šťastný
nový rok.
Nesli s sebou kromě darů také

zapečetěnou pokladničku, do které jste mohli
přispět na pomoc těm, kteří si sami pomoci
nemohou anebo neumějí. Celkem se v Železnici
vybralo 28 435 korun. Za Vaše příspěvky moc
děkujeme.
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Výtěžek ze sbírky je převážně určený na sociální
projekty, které realizuje Oblastní charita Jičín.
Jedná se zejména o:
Dobrovolnické
aktivity - podpora programů, ve
kterých pracují dobrovolníci
(např.
navštěvují
nemocné
v Oblastní nemocnici v Jičíně,
atd.).
Sociálně
aktivizační
služba pro rodiny s dětmi –
pomáhá
rodinám
při
neschopnosti vést domácnost,
při nedostatečné péči ve
výchově dětí, v komunikaci
s úřady, při potížích s bydlením
atd.
Nízkoprahové kluby PoHoDa,
Exit a Relax – práce s „dětmi
ulice“.
Přímá pomoc lidem v
těžké
životní
situaci
či
zasaženým živelnou katastrofou
(část sbírky je „uschována“ pro potřeby řešení
krizové situace, která může náhle potkat kohokoliv
z nás. Postihne-li nějaká nenadálá krize právě Vás,
nebo někoho z Vašeho okolí, řekněte nám to
prosím. Umíme velmi rychle reagovat a peníze
ihned uvolnit.
Menší část financí také putuje skrze
Diecézní charitu Hradec Králové, nebo Charitu
Česká republika na humanitární pomoc do
zahraničí.
Rád bych také poděkoval za pomoc při
realizaci Tříkrálové sbírky v Železnici paní

ředitelce Masarykovy základní školy Soně
Munzarové, všem vedoucím skupinek a
samozřejmě všem koledníkům. Jsem moc rád, že

Tříkrálová sbírka má v Železnici již svojí tradici.
Svědčí o tom mimo jiné i radostné tváře
koledníků, kteří byli ve Vašich domácnostech
vítáni a často si s sebou odnesli i něco sladkého.
Jsem moc rád, že takovou atmosféru
mohou naše děti v Železnici zažít. Myslím si, že
tradice podobného charakteru, na kterých se
občané podílí, přispívají k dobrému rozvoji
občanské společnosti. A jestliže v čele našeho
státu jsou lidé, kteří společnost více rozdělují, než
stmelují, o to více jsou nám takové malé místní
tradice třeba.
Bc. David Rejlek – ředitel Oblastní charity Jičín

POTRAVINOVÁ POMOC
Potravinová pomoc v nouzi pro občany Železnice
Město Železnice si Vám ve spolupráci s Oblastní charitou Jičín dovoluje nabídnout potravinovou
pomoc. Pokud se ocitnete v krizové situaci, nebo jste v dlouhodobé sociální tísni, je potravinová pomoc
určená právě Vám.
Jaké potraviny můžete očekávat?
Jedná se o základní potraviny určené k přípravě jídla. Jde převážně o těstoviny, rýži, mouku, cukr,
olej, polévky v sáčku, konzervy, puding, čaj. Pro rodiny s dětmi se mimo to nabízí piškoty, přesnídávky,
hotová jídla pro kojence. Součástí pomoci může být také základní drogistické zboží, jako je mýdlo,
kartáček a zubní pasta.
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Jak se k potravinové pomoci dostanete?
Jediné, co musíte udělat, je dojít na Městský úřad Železnice a sdělit pracovnicím úřadu, že máte o
tento druh pomoci zájem. Pracovnice si od Vás vezme kontaktní údaje. V dohledné době Vás poté
navštíví některý ze členů školské a sociální komise a domluví s Vámi vše potřebné.
Členové komise si také na svém posledním jednáni vytipovali občany, u kterých předpokládají, že
by mohli tuto pomoc využívat. V měsíci březnu a dubnu by členové komise tyto občany navštívili a
pomoc jim přímo nabídli.
Odkud se potraviny berou?
Oblastní charita Jičín založila spolu s dalšími subjekty Potravinovou banku, která má sídlo
v Hradci Králové. Jedná se o způsob, jakým se snažíme eliminovat plýtváním potravinami. Do banky

dodávají obchodní řetězce potraviny, u kterých je překročena minimální záruční doba, nebo mají
poškozený obal. U mnoha potravin totiž není překročení minimální záruční doby důvodem k tomu, aby se
ještě nedaly konzumovat. Státní zemědělská a potravinářská inspekce na svých stránkách uvádí:
„Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti lze uvádět do oběhu, pouze pokud jsou zdravotně
nezávadné a pokud jsou jako prošlé označeny….. Po ukončení data minimální trvanlivosti výrobce
nezaručuje chuťové a výživové kvality výrobku.“ Druhou skupinou tvoří potraviny, které nemají prošlou
dobu minimální trvanlivosti, ale mají poškozený obal. Jinak jsou naprosto v pořádku. Obchodní řetězce
tyto potraviny většinou nenabízí a vyhazují je. Respektive je nabízejí právě potravinové bance. A není
jich málo.
Pracovníci Oblastní charity Jičín rozdali v roce 2018 přes osm tun potravin, které byly bez
problému použitelné a jinak by skončily v kafilérii. A to zde uvádím pouze ty potraviny, na které jsme
měli kapacitu a přepravní možnosti, abychom je mohli distribuovat. Větší část skončila v odpadu. Tyto
potraviny pocházejí pouze z jednoho obchodu v Jičíně. Pokud bychom vzali počet marketů v ČR a
znásobili ho střízlivými pěti tunami, dostaneme množství potravin, které se bez užitku vyhodí. A to není
malé číslo.
David Rejlek, ředitel Oblastní charity Jičín
ve spolupráci s komisí pro školství a sociální věci s Mgr. Soňou Munzarovou

7

KULTURNÍ KALENDÁŘ
Březen
20.2. – 18.4.

3.3.

muzeum - Výstava - „Probuzení jara“ muzeum – vystaveny budou obrázky
s jarními motivy, díla žáků Masarykovy základní školy v Železnici.

od 17:00 hodin

Od 20.3. si návštěvníci mohou zakoupit velikonoční dekorace žáků Střední zahradnické
školy z Kopidlna a zdobené perníčky od paní Jany Vrhelové.
Masopust, sraz před MěÚ, průvodem přes město dojdeme až do Café Terasy,
kde všechny čeká pohoštění. Přijďte v maskách, tak jak se na masopust sluší.

5.3.

od 16:00 hodin

ZŠ –

Beseda „Jak vést děti k opravdovým hodnotám“

– beseda

s odborníkem pro veřejnost.

8.3.
9.3. od 20:00 hodin
14.3. od 17:00 hodin
14.3. od 18:30 hodin

MDŽ v Café Terasy – dle otevírací doby
sokolovna – Šibřinky - zábava v maskách, hraje Styl z Lomnice n/P.
knihovna - Beseda – BANÁT – české vesnice na březích Dunaje – Pavel Chlum
muzeum - Beseda „ Největší zabijáci naší planety“
(obří draví dinosauři) - přednáší Mgr. Vladimír Socha

16.3.
16.3. od 19:00 hodin
20.3. od 16:00 hodin

Cafe Terasy – Vernisáž

– výstava obrazů – více info – www.cafeterasy.cz
Ranč Železnice – Zábava k příchodu jara – zahraje DJ ve stylu 80 a 90 let.
Morana – loučení se zimou – sraz před muzeem, průvodem přes náměstí dojdeme ke
koupališti, kde se rozloučíme s Moranou. Každý si může vytvořit svou malou Moranu.

23.3. od 9:00 hodin
27.3. od 18:00 hodin

sokolovna – Boccia – Pohár starostky města Železnice
muzeum – Beseda s projekcí – Tanzanie v Železnici - Vyprávění s
projekcí o tom, jaké je to zažít africké safari na vlastní kůži, zatančit si s Masaji a vykoupat se na
bělostných plážích Zanzibaru. Výtěžek bude určen na dobročinné účely. (Destiny foundation,
Arusha, TNZ – org. Pro podporu dětí s dětskou mozkovou obrnou a autismem) – Klára a Matěj
Břeských

Duben
3.4. od 15:00 hodin
5.4. od 19:00 hodin
8.4. – 10.4.
16.4. od 15:00 hodin

muzeum – Tvořeníčko v muzeu – pro děti i dospělé
muzeum - Jarní

koncert folkové hudební skupiny ADAMANT
sokolovna – Bazar ošacení
sokolovna – Velikonoční představení – vystoupí žáci ZŠ Železnice

a ZUŠ Lomnice nad Popelkou.

18.4.
20.4.

Café Terasy - Zelený
od 18:00 hodin

Ranč Železnice -

čtvrtek – dle otevírací doby.
Country festival – zahrají kapely z Jičína, Železnice a možná i

z Jablonce nad Nisou. Více na plakátech.

26.4. – 2.6.

muzeum - Výstava - „Svět fantazie"– Jan Volak – výstava různorodých plastik
z pískovce, dřeva, kovu a jejich kombinace, velká záliba umělce je sestavování motorek, které
nám zde také představí. Výstava bude doplněna obrazy Ondřeje Flégla.
26.4. od 17:00 hodin – vernisáž
od 15:00 hodin Pálení čarodějnic

30.4.
Kulturní

na Ranči Železnice – zábavné
odpoledne pro děti – budou připraveny soutěže, hry, nízké lanové aktivity, skákací hrad,
opékání buřtů.
kalendář

je umístěn

na

webových stránkách

města

Železnice

–

www.zeleznice.net

a

muzea

www.muzeumzeleznice.webk.cz

Na další měsíce se připravuje:
1.5. – Železňák – Cidliňák, 24.5. – Noc kostelů, pétanque, 15.6. Folkový festival Triangl – zahájení Železnického
hudebního léta, 13.7. – Muzejní den. (změna programu vyhrazena)
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ZPRÁVY OBRAZEM
Dnešní zprávy obrazem jsou velmi odlišné. Ta první ukazuje na neuvěřitelné a těžko pochopitelné
vandalství. Pachatelé, posilněni alkoholem (střepy lahve se našly na místě činu), poničili několik
náhrobků na starém hřbitově. Výsledkem jejich „zábavy“ je i zcela zničená socha sv. Vavřince při vstupu
do kostela. Škoda přesáhla 50 tisíc Kč a případ vyšetřuje kriminální policie.

Rozhodně radostnější je zpráva o oslavě konce masopustu, kterou pořádala Café terasy v neděli 3.
března. Stejně jako v loňském roce hrál a zpíval spolek Literácy Jitčín a účastníků (i v maskách) bylo
tentokrát mnohem více. Průvod zamířil z náměstí do kavárny přes muzejní nádvoří, kde bylo připravené
občerstvení a účastníci mohli zhlédnout také některé masopustní zvyky. Veselice pak pokračovala v Café
Terasy.
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KŘESŤANSKÉ VELIKONOCE

Velikonoce v kostele sv. Jiljí
Velikonoční svátky jsou pro křesťany na celém světě vrcholem celého církevního
roku. K jejich společnému slavení zveme i Vás! Mše sv. na Květnou neděli proběhne
v kapli na faře, v ostatní dny již v kostele.
Termíny obřadů a bohoslužeb v Železnici:
14.4.2019
Květná neděle Slavný vjezd do Jeruzaléma mše sv. od 7.30 hodin
s četbou pašijí
18.4.2019
Zelený čtvrtek Památka Poslední večeře
mše sv. od 18 hodin.
19.4.2019
Velký pátek Památka Umučení Pána
obřady od 18 hodin, s četbou
pašijí
20.4.2019
Bílá sobota Vigilie Zmrtvýchvstání
mše sv. od 18 hodin s doprovodem chrámového
sboru, začátek u ohně před kostelem
21.4.2019
Velikonoční neděle Zmrtvýchvstání
mše sv. od 8.30 hodin
22.4.2019
Velikonoční pondělí
mše sv. od 8.30 s žehnáním velikonočních
pokrmů

ZPRÁVY ZE SPORTU

Informace TJ Sokol Železnice z.s. (dále jen TJ).
Tělovýchovná jednota konala dne 29.11.2018 ve fotbalové klubovně Výroční valnou hromadu
delegátů. Zúčastnilo se jí 100% delegátů, starostka města ing. Dana Kracíková, tajemník OVV USJ
Václav Nidrle a zástupce Masarykovy ZŠ. Jednání VH schválilo dosavadní činnost i plán činnosti na rok
2019. Ten je zaměřen na práci s mládeží, podporu aktivních reprezentačních sportů včetně podpory
činnosti seniorů zejména iBoccia a ruský kuželník. Získané dotace od MŠMT, KÚ Královéhradeckého
kraje i od města Železnice byly využity účelně ku prospěchu sportu a z velké části byly zaměřeny právě
na mládež. U oddílu fotbalu probíhá zimní přestávka s intenzivním tréninkem všech kategorií. Zejména
družstvo mužů A pod vedením zkušeného trenéra Vladimíra Blažeje může a jistě i pomýšlí co nejvýše. U
stolního tenisu se soutěže chýlí ke konci a všechna družstva obstála. Potěšitelné je umístění žáků, které
mohlo být ještě lepší, nebýt výpadku účasti v posledním kole z důvodu totální nemocnosti. A družstvo by
jistě mohlo pomýšlet na postup do nejvyšší okresní soutěže, ale…
Je potěšitelné, že se TJ rozrostla od letošního roku o další dva oddíly. Prvním byl florbal mládeže
pod vedením dvou dospělých trenérů. Radost udělalo i obnovení oddílu cvičení rodičů a dětí, kde máme i
členy s rokem narození 2017. Je to potěšitelné zejména z důvodu správných návyků pro kolektiv a pohyb.
Takto vedené děti se získají ke sportovní činnosti snadněji, než děti tímto způsobem nevedené. U obou
oddílů, které reprezentují naši TJ v soutěžích, je trvalý hlad po mládeži a tak se snad blýská na lepší časy.
Nezapomínáme ani na seniory a seniorky zakotvené v oddílu iBoccie, který letos rozšíří své aktivity i
v ruském kuželníku a v petanque. Oddíl iBoccie se letos zúčastňuje Poháru starostky města Železnice
(čtyřkolový turnaj), ve své soutěžní činnosti v I. a ve II. lize. Jako všechny složky TJ má trvalý zájem o
přijetí nových zájemců o pravidelný sport.
V těchto dnech se TJ se členové TJ připravují na pořádání tradičních šibřinek, ke kterým zveme
širokou veřejnost. Přijďte se pobavit, vyhrát hodnotné ceny jako např. televizor, sprchový kout, půlku
prasete atd. Těšíme se na Vaší hojnou účast.
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Pohár starostky města Železnice – iBoccia.
V sobotu 23.2. se v železnické sokolovně utkalo šest přihlášených družstev v prvním kole ze čtyř
systémem každý s každým v iBoccii. Další kola se budou konat 23.3, 5.10 a 9.11. (vždy v naší
sokolovně). Po ukončení čtvrtého kola bude znám vítěz Putovního poháru starostky města Železnice. Do
Poháru se přihlásila tři družstva ze Staré Paky – Podhorani, DPK a Pačačky, domácí byli zastoupeni
družstvy Železnice, Sokolky a Achát.
Zahájení provedl šéf asociace integrovaných sportů ve Staré Pace Jan Pelikán, který vyjádřil
potěšení, že se podařilo uspořádat tento turnaj. Poté předseda TJ Sokol Železnice z.s. uvítal jménem TJ i
jménem omluvené starostky ing. Dany Kracíkové
všechny přítomné a popřál jim hezké sportovní
zážitky, radost ze hry a sportovní úspěchy. Po
krátkém seznámení s organizací turnaje mohlo
naplno začít sportovní klání. Celý program řídil Jan
Pelikán a dvě rozhodčí, které si přivezl s sebou. Patří
jim veliký dík domácích organizátorů za hladký
průběh soutěže.
Napečené
dobroty
domácích
„děvčat“
(připojilo se i jedno „děvče“ ze Staré Paky) byly k
dispozici po celý den pro všechny přítomné.
Jednotlivá utkání byla sehrána dle stanoveného
rozpisu a přinesla řadu velmi napínavých výsledků.
Několik utkání končilo až „tajbrejkem“. Naše družstva
v prvním kole vykročila velmi dobře. Na diplomy,
medaile a ceny od sponzorů dosáhla družstva
v tomto pořadí: 1. Železnice, 2. Podhorani, 3.
Achát, 4. Sokolky, 5. DPK a 6. Pačačky. Atmosféra
Poháru byla velmi dobrá, uvolněná a soutěžilo se
v duchu fair play. Předseda oddílu a trenér v jedné
Vítězné družstvo Železnice
osobě JUDr. Petr Ježek byl jistě s výsledky svých
svěřenců spokojen.
Turnaj byl pořádán pod záštitou KÚ Královéhradeckého kraje a města Železnice. Podpořili jej
finančně i věcnými cenami Pivovar se sladovnou a.s Nová Paka, MAVE Soběraz, Asociace integrovaných
sportů Stará Paka, Obec Stará Paka a Sportem proti bariérám.
Polední přestávka spojená s obědem proběhla v Hospodě u Jindry. Všichni se shodli na tom, že
výpečky byly výborné. Po ukončení turnaje ještě většina aktérů chvíli poseděla na přátelské besedě.
Všichni se však již těšili na shledanou za měsíc, při klání II. kola Poháru starostky města Železnice.
Ladislav Hrabala - předseda TJ Sokol Železnice z.s.

Informace STZ města Železnice.
Sokolovna „přežila“ bez problémů obvyklý zimní nápor a bude v ní volněji. Ve výhledu je od dubna
zahájení cvičení pro děti z MŠ. Osvědčí-li se a bude mít výdrž, budeme hledat prostor i v zimním období.
I v letošním roce bude vyhlášeno několik soutěží pro širokou veřejnost ve spolupráci s oddíly TJ
Sokol Železnice.
Tenisový pohár.
Nohejbalová soutěž.
Sportovní víceboj.
Dvojboj pétanque a ruský kuželník.
Propozice budou vydány na webových stránkách města Železnice a ve Zpravodaji.
Komunikace je možná průběžně na zeleznicesport@seznm.cz
L. Hrabala – STZ města Železnice
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Tomáš Nýdrle, Maxmilián Novák, Viliam Hanousek, Agáta Beránková

Významná jubilea:
leden 2019
únor 2019

Josef Kracík (75), Marie Podhajská (70), Eva Nováková (80), Jaroslava
Malínská (98)
Milena Morávková – Cidlina (70), Zdeňka Danišová (70), Stanislav
Houžvička (85)

Úmrtí:
Štěpán Sarka, Marie Poláčková, Josef Barták

Sbor dobrovolných hasičů v Železnici

pořádá dne 21.dubna 2018

SBĚR STARÉHO ŽELEZA
Při této příležitosti Vám odvezeme také staré televize, počítače,
veškerý elektromateriál, autobaterie, ledničky,
mrazáky, pračky atd.
Upozornění pro spoluobčany:

Veškerý odpad Vám rádi vyneseme
v sobotu z domu
Váš SDH Železnice
12
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