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V prosinci denní svit až příliš brzo šedne.

A štědrým večerem už bylo odpoledne.
A otec nedočkav byl jak my, ne-li více,
zřít oči zářící a rozpálené líce…

To, že se na Štědrý den těší vedle dětí i dospělí, napsal básník Viktor Dyk
už před devadesáti lety. My všichni – členové zastupitelstva města, pracovníci
radnice a redakce Zpravodaje Vám přejeme, aby i letošní Vánoce patřily k těm
klidným a spokojeným, abyste je prožili především ve zdraví, které znamená
štěstí a aby celý příští rok byl ve znamení Vašich splněných přání.
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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
rok 2019 se kvapem blíží ke konci, a tak přichází čas na bilancování a plánování akcí na příští rok.
V letošním roce se nám podařilo dokončit kanalizaci a prodloužit vodovod na Těšíně, na příští rok
nám už zbývá jen opravit silnici v této krásné lokalitě. Kanalizace a vodovod jsou také hotovy na
parcelách v ulici Hřbitovní, takže v následujícím roce budeme moci pozemky prodat zájemcům o
výstavbu rodinných domů. Byla dokončena výměna oken na poště včetně opravy fasády, koupili jsme
budovu bývalé školy u lázní, kterou bychom chtěli přebudovat na dům pro seniory.
Je hotová projektová dokumentace na nové zdravotní středisko, které by se mělo začít stavět na
jaře roku 2020 a v roce 2021 by už mělo bezbariérové moderní středisko sloužit pacientům. V letošním
roce také byla zahájena přestavba bytového domu čp. 4 na sociální bydlení, která bude dokončena
koncem příštího roku.
Byli jsme úspěšní ve dvou žádostech o dotaci na cisternu pro hasiče. Výroba nové cisterny se blíží
do finále a příští rok na jaře bude předána našim hasičům, kteří ji na výjezdy k zásahům opravdu
potřebují.
V roce 2020 bude muset proběhnout sanace muzea, které je téměř v havarijním stavu a potkaly
ho podobné statické problémy jako radnici a kostel. Máme naplánovanou také výměnu topení
v mateřské škole a měla by také v návaznosti na akci ČEZ proběhnout výměna veřejného osvětlení v ulici
Mizerově, Žižkově, Muzejní, Husově.
Náklady na všechny akce jsou poměrně vysoké, využíváme proto maximálně všech možných
dotací.
Chtěla bych moc poděkovat všem občanům, kteří se aktivně podíleli na akcích našeho města, na
jeho prezentaci, a budu velmi ráda, pokud se řady lidí, kteří mají zájem něco pro město udělat, rozšíří.
Přeji Vám všem krásné Vánoce, strávené s Vašimi blízkými, a do roku 2020 hodně štěstí, radosti ze
života, vzájemné vstřícnosti a hlavně pevné zdraví.
Ing. Dana Kracíková, starostka

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla pětkrát (28.10., 13.11., 20.11., 26.11. a 2.12.).
Přijala usnesení k následujícím bodům jednání:
 Vzala na vědomí upozornění na havarijní stav mostku v Cidlině - Březce u čp. 1 a pověřila
starostku dalším jednáním v této otázce.
 Schválila realizaci opravy povrchu komunikace v ul. Za Hřištěm, a to v roce 2020.
 Schválila výstavbu dvou rodinných domů na poz. parcelách pod Železným.
 Schválila dodatek č. 6 smlouvy o dílo s firmou Loučka Pardubice s.r.o. na akci „Obnova vnějšího
pláště čp. 204“.
 Schválila zvýšení nájemného v čp. 204 na 40,- Kč/m2, které vejde v platnost 1.3.2020.
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Schválila znění smlouvy o právu stavebníka provést stavbu. Jedná se o sanaci a odvodnění budovy
vlastivědného muzea. Tato stavba zasáhne i pozemky dvou soukromých vlastníků, jejichž
souhlasu k provedení stavby je třeba.
Schválila nabídku společnosti Dobrá Energie, s.r.o., na dodávku elektřina pro město na rok 2020,
kterou vyhodnotila jako cenově nejvýhodnější.
Schválila nový ceník Severočeských komunálních služeb na odvoz a odstranění odpadu. Poplatky
pro občany město Železnice na rok 2020 zvyšovat nebude.
Schválila složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku města v roce 2019.
Schválila znění Smlouvy o dílo – technická pomoc při zajišťování stavby „Vodovod Zámezí a
Cidlina“.

Zastupitelstvo města se sešlo dne 30. října 2019 na svém šestém zasedání a přijalo následující
usnesení:
a) Vzalo na vědomí:
o Kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 5/2019 ze dne 25.9. 2019.
o Zprávy z jednání rady města za období od 25.9. do 30.10. 2019.
b) Schválilo:
o Znění anketního dotazníku – Program regenerace městské památkové zóny na rok 2020.
Do dotazníku byly zařazeny akce obnovy a zachování nemovitých kulturních památek (čp.
204, čp.1, čp. 181, čp.7 a čp. 17).
o Prodej parcely č. 1300/12 o výměře 42 m2 za 4 200,- Kč soukromým vlastníkům.
o Žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje v programu Podpora činnosti muzeí a galerií na
další vybavení vlastivědného muzea.
Poslední letošní zasedání zastupitelstva města se konalo dne 11. prosince 2019 a přijalo následující
usnesení:
a) Vzalo na vědomí:
o Kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 6/2019 ze dne 30.10. 2019.
o Zprávy z jednání rady města za období od 31.10. do 11.12. 2019.
o Zprávu finančního a kontrolního výboru.
o Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Tábor.
o Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření města Železnice za rok 2019.
b) Schválilo:
o Rozpočtové provizorium podle § 13 Zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
o Vydání tří obecně závazných vyhlášek (o místním poplatku ze psů, o místním poplatku
z pobytu a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství).
o Podání žádosti o dotaci od Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova na
sanaci budovy muzea čp. 181.
o Podání žádosti o individuální dotaci na akci „Zdravotní středisko Železnice“ od
Královéhradeckého kraje.
o Darovací smlouvu, kterou Římskokatolická farnost Železnice daruje městu poz. parcely
256/31 a 256/40 v k.ú. Železnice.
o Výši vodného a stočného na rok 2020. Vodné bude ve výši 25,22 Kč/m3 a stočné ve výši
26,96 Kč/m3. Obojí je schváleno bez DPH vzhledem ke změně sazby (z 15% na 10%) od
1.5. 2020.
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ZPRÁVA Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Termíny svozu tříděného odpadu (barevné pytle) na rok 2020:
8. ledna, 5. února, 4. března, 1. dubna, 29. dubna, 27. května, 24. června,
22. července, 19. srpna, 16. září, 14. října, 11. listopadu, 9. prosince.

UŽ SE ZASE TĚŠÍME NA JEŽÍŠKA
Škola v prosinci je úplně jiná než v ostatních
měsících.
Každý rok je začátkem prosince všechen
chod školy ovlivněn přípravou na Advent ve škole.
V rámci výtvarné výchovy a pracovních činností se
vyrábí zboží a pečou dobroty na jarmark, v
hodinách hudební výchovy se pilně nacvičují písně
na vystoupení, v českém jazyce se rodí originální
básně o Vánocích a i v rámci kroužků, přestávek a

mnoho. A bylo také proč se usmívat. Advent ve
škole, tradiční akce naší školy, se letos konal 3.
prosince a rozhodně se povedl.
Při krásném vystoupení, které proběhlo v
sokolovně, žáci ZŠ a MŠ vystoupili s vánočními
písněmi, básněmi a říkankami. Program zpestřily i
tance s pompony, zumba a hra na hudební nástroje.
Následný jarmark v prostorách školy jistě uspokojil
mlsné jazýčky a oko návštěvníků, kteří si zde
mohli nakoupit vánočky, štoly, záviny, preclíky a
drobné dárky pro své blízké.

dalších předmětů se leccos nacvičuje. A proč to
všechno? Protože děti se těší, až předvedou
rodičům a kamarádům, jak jsou šikovné. Odměnou
jim za to pak je spokojený úsměv všech
návštěvníků Adventu ve škole. Myslím si, že těch
rozzářených obličejů letos viděli žáci opravdu
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Po Adventu ve škole se každoročně chvíli
oklepáváme z únavy po náročných přípravách a
pak už všichni začnou přemýšlet o vánočních
besídkách, výuce s vánoční tematikou, dárcích a
cukroví. Mikuláš s anděly a čerty navštíví mladší
žáky a připraví si pro ně zábavné úkoly a dárečky.
Děti si tradičně losují, kterému spolužákovi vyrobí
dárek, ozdobí si stromečky ve třídách a už se zase
těší na Ježíška.

Burgert a Jakub Tuček se po třech základních
kolech a malém finále probojovali do velkého
finále soutěže Brloh, Brněnské logické hry, které se
letos účastnilo 418 týmů ze základních škol z celé
ČR. Ve finále, které se uskutečnilo v prostorách
Masarykovy univerzity, se utkali s 19 dalšími týmy
a umístili se na skvělém 12. místě. Gratulujeme!
Přeji všem čtenářům Zpravodaje, aby si
užili co nejvíce klidu a pohody během Vánoc,
radovali se z každého okamžiku stráveného s
rodinou a přáteli a v novém roce se těšili pevnému
zdraví.

Letos si toto čekání zpestřili někteří žáci 9.
třídy společně s paní učitelkou Markovou výletem
do Brna. Dokázali totiž to, co se doposud nikomu z
naší školy nepovedlo. Áďa Maťátková, Filip

Mgr. Petra Kolocová

Možná přijde i kouzelník
A opravdu přišel, do naší Mateřské školy Sluníčko
v Železnici.
Kouzelnická společnost Kellner vystoupila
v naší MŠ Sluníčko ve čtvrtek 24. října
s dopoledním zábavným programem.
Nejmenší děti - Koťátka a starší děti Motýlci se už od rána nemohly dočkat na to, co si
kouzelník pro děti připravil.
Hned v úvodu předvedl kouzelník triky
s míčky, ztracení lahve z plechové nádoby a trik
s deštníkem. Paní pak vyčarovala barevné květiny,
vějíře i holubici z krabice.
Některé děti si mohly také samy vyzkoušet
kouzelnické umění. A velmi se jim dařilo. Kubík
s Kateřinkou si vyčarovali drobné mince, které
kouzelník našel ve vlasech nebo za uchem.
Legrace a zábavy bylo dost a dost.
Největší radostí a zábavou pro děti bylo
vystoupení s látkovým ubrouskem, který tancoval
do rytmu veselé hudby.
Děkujeme za kouzla a čáry.
Láry, fáry zase někdy příště!
Za mateřskou školu K.Tomíčková
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VÁNOCE V MUZEU
Štědrovečerní jídla na Železnicku – Kronika Železnicka, roč. IV., č.4., str. 4
Štědrovečerní jídla bývala dříve u nás na Železnicku ve všech téměř rodinách stejná, byla jednoduchá a
prostá a skládala se ponejvíce z houbové nebo hrachové polévky, hubníku nebo houbovníku, také černým
kubou zvaného, peciválek a muziky.
Štědrovečerní hubník se připravuje takto:
Dají se vařiti sušené houby, které se po uvaření procedí a rozsekají. Do polovice slité vody se dá houska
nebo placka rozmočená v mléce, rozsekané houby, přidá se krupice, trošku skořice, zázvoru, česneku,
osmažená cibulka, vše se řádně promíchá, osolí, peče na pekáči vymaštěném máslem.
Houbová polévka se připraví takto:
Do druhé polovice scezené vody se přidá
všechna zelenina, trochu tlučeného
pepře a soli a vše se zavaří máslovou
zasmážkou. Při večeři se přidá do
polévky této opečená vánočka na kostky
nakrájená a na kamnech v nějaké
nádobě usušená.
Dalším jídlem bývaly peciválky. Byly to
"bedněné" (uzavřené) koláče s různou
nádivkou, ale bez sypání. Ty se horkou
vodou spařily, voda se slila a takto
připravené peciválky se polily škvařeným
máslem, syrobem nebo medem.
Muzika bývaly uvařené sušené švestky, hrušky a křížaly (usušené čtvrtky jablek).
Po večeři se "načala" pak vánočka, která se zapíjela kávou nebo čajem. Ryby bývaly jídem neznámým.
Snad v dřívějších dobách, když bylo v okolí hojně rybníků, byly jídlem obvyklým.
Dobře připravená štědrovečerní večeře všem chutnala, neboť nejen děti, ale i dospělí se po celý den
postili a pojídali pouze topinky, na plotně to opečené kousky chleba, někdy zasypávané sirným květem,
aby prý hastrman nezatáhl nebo bludička nezavedla.
Připraví-li si o letošním Štědrém večeru některé z výše uvedených jídel, budete jistě spokojeni a
pochutnáte si a již předem vám přejeme dobrou chuť!
Různé druhy dnešních salátů, ryby, klobásy, záviny aj. byly dříve na štědrovečerním stole neznámy, jako
podobně ještě za našeho mládí byl velmi vzácný a takřka neznámým i vánoční stromek. Dnešní vánoční
svátky si nedovedeme bez něho takřka dobře ani představiti. Doba i lidé se mění, změně podléhají i
životní potřeby.
Paní Emílie Kozáková tento článek do Kroniky Železnicka (časopis Muzejního spolku pro
Železnici a okolí) psala v roce 1949 a myslím, že se náš jídelníček a zdobení vánočního stromku skoro
vůbec nezměnily.
Jak se žilo dříve, nebo jaké měli lidé zvyky o Vánocích, se dozvíte na webových stránkách https://stopystarych-casu4.webnode.cz
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Vážení návštěvníci muzea,
chtěly bychom Vám poděkovat za Vaší přízeň, jelikož je to nejlepší odměna za veškerou práci, kterou
s radostí a dobrým pocitem vynakládáme na přípravách našich akcí a to nejen v muzeu.
Přejeme Vám i ostatním čtenářům Zpravodaje příjemné prožití adventního času, užijte si vánočních
svátků strávených v kruhu rodiny a přátel. V roce 2020 hodně zdraví, štěstí, úspěchů v práci i osobním
životě, mnoho malých radostí ve zdánlivě všedních dnech, spousty elánu a splněných přání.
Přejí Simona Hrabalová a Aranka Novotná

KULTURNÍ KALENDÁŘ
Prosinec


20. 12. od 18:00 hodin, muzeum - Adventní koncert – Eva, Marek a Karin Ondráčkovi



24. 12. od 13:00 – 14:00 hodin, muzejní chaloupka – předávání Betlémského světla



11. 12. - leden 2020 - muzeum - Vánoční výstava – Třebechovické muzeum betlémů nám
zapůjčilo několik jejich betlémů z depozitáře, které si můžete prohlédnout u nás v muzeu po dobu vánoční
výstavy. Vystaveny budou i betlémy z našeho depozitáře. Přijďte si užít vánoční atmosféru do vánočně
vyzdobeného muzea. Otevřeno bude také: 24. 12., 26. 12., 28. 12. a 31.12.

Leden 2020
 24. 1. 2020 - 13. 3. 2020, muzeum

- výstava obrazů „Krajiny blízké“ - dne 24. 01. od 17:00
hodin -vernisáž výstavy obrazů Zuzany Tvrdíkové



25. 01. od 13:00 hodin, sokolovna - Dětský karneval



25. 01. od 20:00 hodin, sokolovna - Sportovní ples

Únor


01. 02. od 19:00 hodin, sokolovna - divadlo - SBOROVNA - DIVADELNÍ SPOLEK KRAKONOŠ
Z VYSOKÉHO NAD JIZEROU, komedie Jaromíra Břehového z učitelského prostředí. Režie se po delší
odmlce ujal režijní tandem Jan Hejral a Ivan Hanuš, který před čtyřmi lety úspěšně debutoval s detektivní
komedií Hrobka s vyhlídkou.



08. 02. od 20:00 hodin, sokolovna - Hasičský bál



22. 02. od 15:00 hodin, Masopustní průvod –

sraz maškar u Městského úřadu v 15:00 hodin.
Půjdeme městem přes Muzeum, kde se uskuteční poražení kobyly. Ukončení bude v Café Terasy, kde
všechny čeká veselice. Připravena je hudba a chutné masopustní občerstvení. Zváni jsou všichni, zvláště
pak maškary všeho druhu! Café Terasy ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a dobrovolníky.

Vezměte si s sebou masky, ať je pěkně veselo:)
Je to tradice, tak pojďme ji podpořit.

Změna programu vyhrazena. Aktuální informace najdete na stránkách města a vlastivědného muzea:
https://muzeumzeleznice.webk.cz a https://www.zeleznice.net
Kulturní komise – Simona Hrabalová
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AKTUALITY Z FARNOSTI
V pátek 22.11.2019 se v kostele sv. Jiljí konal Koncert na poděkování u příležitosti slavnostního
znovuotevření kostela. Při této akci jsme poděkovali všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na
zdárném průběhu rozsáhlé rekonstrukce kostela. Symbolickými medailemi byly oceněny dvě dámy: Mgr.
Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královehradeckého kraje, a naše paní starostka Ing. Dana
Kracíková, které se zasloužily o zprostředkování zásadního podílu finančního pokrytí oprav.
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Překvapením bylo předání medaile i panu faráři, Mgr. Josefu Kordíkovi, který letos slaví 30 let svého
působení v železnické farnosti. Po nádherném hudebním vystoupení manželů Krčmárikových a přípitku
vínem z železnických vinic Café terasy pan farář všechny přítomné pozval na svařák, grog, či jiný nápoj na
zahřátí.
V kostele si všichni přítomní mohli také prohlédnout nejen vystavené vitráže, ale i fotografie
dokumentující průběh oprav kostela. Výstavu bude možné v kostele shlédnout i během letošních Vánoc.
Další zajímavou akcí farnosti byla sbírka s názvem Vánoční krabice od bot, která v kostele sv. Jiljí
proběhla v neděli 1. 12. 2019. Děkujeme všem, kteří darovali hračky, výtvarné či sportovní potřeby pro
děti z azylových domů a chudých rodin. Tento rok se v Železnici sešlo 133 dárků!
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Již tradičně se děti i rodiče mohli zúčastnit i Večerní procházky s lampiony na svátek sv. Lucie 13. 12.
2019. Máme radost, že spolu s Vámi můžeme každoročně prozářit tmu jedné z nejdelších nocí roku a
zpěvem koled rozeznít ulice našeho města!

I letos naše farnost ve spolupráci s Vlastivědným muzeem zajistí rozdávání Betlémského světla. Budete
si ho moci přijít připálit na Štědrý den 24. 12. 2019 k roubence vedle hlavní budovy muzea v době od 13
do 14 hodin a přinést si ho jako symbol míru a naděje do svých domovů. V uvedenou dobu bude
otevřeno i nádherně vyzdobené muzeum, tak neváhejte a udělejte si Štědrý den ještě svátečnější .

K vánočním svátkům pro mnohé z nás
neodmyslitelně patří i tzv. půlnoční mše. Jako
každý rok zde v Železnici začne ve 23 hodin a
doprovodí ji chrámový sbor. Přijít však můžete
již o 15 minut dříve a zazpívat si spolu s námi
známé koledy.

Vánoční melodie Jakuba Jana Ryby, Josefa
Olejníka, Martina Jakubíčka, Susato Tielmana,
nebo Jiřího Třanovského si budete moci
poslechnout i při poslední bohoslužbě v tomto
roce. Silvestrovská mše sv., která bude poděkováním za celý uplynulý rok, začne v kostele sv. Jiljí v 15
hodin a bude sloužena za živé i zemřelé obyvatele Železnice. Termíny dalších vánočních bohoslužeb
najdete v tabulce níže, nebo na webu farnosti: www.farnost-zeleznice.cz
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Úterý 24. 12. 2019
Štědrý den
Středa 25. 12. 2019
Slavnost Narození
Pána
Čtvrtek 26. 12. 2019
Svátek sv. Štěpána
Neděle 29. 12. 2019
Svátek Svaté Rodiny
Úterý 31. 12. 2019
Silvestr

Středa 1. 1. 2020
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.
s doprovodem chrámového
sboru, za živé i zemřelé
obyvatele Železnice

po mši sv. prohlídka muzea a
zahřátí svařákem, poté
občerstvení na faře – každý ať
přinese ochutnávku domácí
kuchyně

mše sv. od 8.30 hod.

Pokud rádi zpíváte, nebo hrajete na nějaký hudební nástroj, uvítáme, když příští rok rozšíříte řady
našeho chrámového sboru! Nejde o žádné profesionální vystoupení, ale o příspěvek každého z nás ke
slavnostnějšímu průběhu vánočních svátků. Děkujeme!
Přejeme Vám všem požehnané vánoční svátky i celý nový rok 2020!
Za farnost Železnice Mgr. Veronika Jungová

PŘÁNÍ Z KNIHOVNY

Vážení spoluobčané, čtenáři a příznivci knihovny,
rok s rokem se sešel a my se opět scházíme v
adventním čase.
Zkusme si letošní období
adventu užít v klidu a beze spěchu. Vím, že se to
hezky říká, ale mnohem hůř dělá. Každý z nás se
snaží připravit pro své nejbližší ty nejkrásnější

Vánoce se vším všudy. I přesto se snažme najít si
chvilku s hezkou knížkou nebo navštivme nějaký
vánoční koncert.
Přeji Vám v nadcházejícím roce především zdraví,
štěstí a pohodu.
Eva Trojanová, knihovnice
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TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA 2020

Již tradičně patří k novoročním
událostem
Tříkrálová
koleda.
Stejně tak tomu bude i začátkem
roku 2020, kdy skupinky koledníků
vyrazí sbírat malé dary, díky nimž
se mohou dít velké věci. Možná
dorazí i k vám. Nezavírejte před
nimi dveře, prosím. Nikdy nevíte,
komu může váš dar pomoci.
Koledování proběhne na Jičínsku,
Novopacku, Hořicku a v Lomnici
nad Popelkou.
Nejvíce koledníků vyjde do ulic v
sobotu 4. ledna 2020.
Smysl
sbírky
není
pouze
vybírání peněz.
Až k vám přijde skupinka
tříkrálových koledníků, neodmítejte
je prosím. Nežebrají. Dávají vám
příležitost podat pomocnou ruku a
nabízí Vám obyčejné lidské
setkání.
Jde také o osobní setkání s lidmi, kteří vám popřejí hezký Nový rok. V tříkrálové koledě se zpívá: „My tři králové
jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám…“. A věřte, že když to koledníci zpívají, myslí to doopravdy.
Kam půjdou finanční prostředky v roce 2020?
Významná část vybraných prostředků půjde na nákup nového automobilu pro terénní práci našich kolegů ze
sociálně aktivizačních služeb, kteří se věnují rodinám s dětmi.

Chcete koledovat s námi?
Vyplňte prosím formulář pro koledníky na našem webu.
Rychlé informace získáte na těchto telefonech:
733 741 692 - Šárka Barešová, koordinátorka sbírky
605 521 429 - David Rejlek, ředitel

Falešní koledníci? Volejte ihned policii.
Skupinku koledníků doprovází vždy vedoucí, který se Vám musí prokázat platnou průkazkou – pověření ředitele
Charity ČR a platným občanským průkazem. Číslo průkazky musí být shodné s číslem pokladničky. Ta musí být
zapečetěná obecním (městským) úřadem a opatřená logem charity

Pokud tomu tak není, volejte městskou nebo státní policii.
Pokud potkáte koledníky v hospodě, jde téměř jistě o koledníky falešné!
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ZPRÁVA OBRAZEM
Dnes znovu otiskujeme fotografie z vítání občánků, protože v posledním čísle Zpravodaje se nám tam
vloudily dvě chyby. Omlouváme se za ně (dětem i rodičům) a tentokrát už text bude správný.
Zleva: Daniel Grohman, Amálie Režná, Anežka Jínová a Dominik Janda

Zleva: Alex Vencl, Ada Evelin Janouchová, Laura Mullerová a Tadeáš Somol
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SPORT
TJ Sokol Železnice z.s. – informuje.
TJ Sokol Železnice z.s. bude v lednu bilancovat
na výroční Valné hromadě svoji roční činnost. Z mého
pohledu se za ni nemusíme vůbec stydět. Svoji činnost
obnovily oddíly florbalu a cvičení rodičů s dětmi.
Oddíl florbalu je totožný s družstvem
Masarykovy základní školy a pomáhá tak v získávání
herních a taktických návyků družstvu, které hraje svá
utkání mezi školami. Rodiče s dětmi, to je oddíl, ze
kterého máme v TJ velkou radost, neboť začíná
s výchovou pro sport od nejútlejšího dětského věku.
Tak nám po sále tělocvičny běhají děti se svoji dětskou
výbavou a také někdy ještě s dudlíky. Je skutečností, že
takové děti už u sportu zůstávají, což je velmi pozitivní
jev. Potom na ně čekají trenéři fotbalu a stolního
tenisu, kteří se snaží „ulovit“ všechny děti z naší i
okolních škol. Velmi dobře zde působí mladá maminka
paní Marie Zavřelová, která se k nám přistěhovala
z Lomnice n/P., kde se rovněž věnovala sportovní
činnosti s dětmi.
Oddíl fotbalu měl také úspěšný rok, obstál
velmi dobře ve všech soutěžích. Tradičně velmi dobrá
je u oddílu práce s mládeží. Oddíl stolního tenisu
rovněž obstál, i když z mého pohledu by mohl pomýšlet
na víc. Snad se to v budoucnu při doplnění „mladé
krve“ podaří. I práce s mládeží se u oddílu daří a
potvrzením toho je získání dotace pro činnost mládeže
MúJ KLUB 2019 od Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy.
Nezapomínáme však ani na opačné spektrum
zájemců o herní napětí při soutěžích a i oddíl iBoccie si
našel v TJ své trvalé místo. Jeho členy jsou převážně
senioři a také osoby s tělesným postižením. Vím, že
podrobnější informace dodají některé oddíly samy.
Zmíním se ale o dvou skutečnostech. Členové
oddílu fotbalu si vzpomněli na své předchůdce ze
sedmdesátých let minulého století a rozhodli se
vlastními silami provést rekonstrukci sociálního zařízení
ve fotbalových kabinách. Toto zařízení, které bylo

tehdy naší pýchou, se dnes stalo zátěží. Časté opravy,
chybějící zázemí pro rozhodčí a problémy se zajištěním
podmínek pro současné hygienické předpisy, nutilo
vedení TJ po několik let podávat žádosti o dotace pro
zajištění této rekonstrukce. Největší naděje byla v roce
2016, ale tehdejší veřejně propírané rozdělování na
MŠMT vše zhatilo. Později vypisované dotace
s minimální částkou 3 mil. Kč s přidáním vlastních 30%
byly vždy nad naše celkové i ekonomické možnosti. Při
výstavbě kabin, která byla provedena svépomocí, byla
využita pamětníkům známá „Akce Z“ v součinnosti s OV
ČSTV Jičín. V současnosti probíhá úplná rekonstrukce
vlastní brigádní činností a hlavně „za své“. Je to velmi
odvážný počin, jehož výsledkem bude současným
podmínkám odpovídající zařízení, ale ve hře je i
omezení či ohrožení činnosti oddílu. Ufinancovat celou
rekonstrukci a mít na roční činnost finanční prostředky
se totiž rovná zázraku a ty se prakticky nedějí. Vedení
TJ se snaží vést jednání o finanční výpomoci, ale vše je
zatím ve stádiu jednání. Sám této akci velmi fandím,
dělá mi však z výše uvedených důvodů značné starosti.
Jsem ale optimista a věřím, že to současný kolektiv
úspěšně zvládne. Je to jistě přání všech.
Druhou skutečností je dobrá práce oddílu
iBoccie pod vedením zkušeného JUDr. Petra Ježka,
který soutěží v celostátních soutěžích v rámci AIS Stará
Paka. Oddíl se rovněž zúčastnil celoroční soutěže o
Pohár starostky města Železnice a jejím vyvrcholením
bylo listopadové IV. kolo za účasti ČT-sport, která si
toto zápolení přišla natočit pro svůj Sokolský a
Paralympijský magazín.
Do nového roku přeji všem složkám, ať se jim
v celém roce 2020 daří minimálně na úrovni letošního
roku, ale raději ještě lépe. Všem našim příznivcům a i
ostatním občanům přejeme radostné a klidné prožití
Vánoc a mnoho štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví
v celém roce 2020.
Ladislav Hrabala-předseda TJ Sokol Železnice z.s.

STZ města Železnice – informuje.
Sportovní
majetek
města
Železnice,
víceúčelové hřiště a sokolovna mají za sebou další
sezónu. Dá se o ní říci, že byla úspěšná a naplnila svůj
cíl, umožnit sportovní činnost všem zájemcům, nejen

žákům Masarykovy ZŠ a členům sportovních složek
města.
V sokolovně se podařilo zrealizovat úpravu
nářaďovny, kterou
mimosportovní návštěvníci
sokolovny nevidí. Z toho důvodu „vydržela“ až na
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konec větších akcí, které byly prováděny. Její stav je
nyní odpovídající trendům v celé sokolovně. Sokolovna
jako jediná větší budova pro sportovní a kulturní
činnost zaznamenala velká zlepšení a to za vstřícnosti a
pochopení vedení města, zejména paní starostky ing.
Dany Kracíkové, které za toto velmi děkuji. V minulých
letech to byly zejména úpravy šaten, koupelny,
podlahy na jevišti včetně obložení, výčepu a malování.
Budova sokolovny se stala důstojným stánkem města a
zlepšuje se tak, jak se zlepšuje celé město. Štáb ČT,
který zde v minulém měsíci natáčel, (jeho pracovníci se
pohybují zejména v sokolovnách), nešetřil chválou o
naší, která prý patří k těm nejlepším, v jakých natáčeli.
Letos na žádost MZŠ proběhla instalace gymnastických
cívkových kruhů a pokud se vše podaří, bude ještě letos
instalována gymnastická hrazda, rovněž z popudu MZŠ,
aby bylo možno realizovat učební osnovy školní tělesné
výchovy.

Víceúčelové hřiště slouží svému účelu jak pro
MZŠ, tak i pro ostatní zájemce a také pro trénink hráčů
oddílu fotbalu v zimním období. Škoda jen, že se
nepodařilo uskutečnit vyhlášené akce o prázdninách,
snad bude rok 2020 v tomto lepší. Díky pochopení
vedení města mají obyvatelé Železnice vstup zdarma,
což považuji za velmi přínosné. Hřiště je přístupné dle
pravidelného rozvrhu a mimo něj, na telefonickou
objednávku. Pozitivní úlohu zde sehrávají oba správci,
pan Milan Šmíd a JUDr. Petr Ježek. Letošní sezóna byla
úspěšná a lze si jen přát, aby příští – 2020- byla ještě
úspěšnější.
Všem uživatelům sportovních zařízení města
Železnice přeji klidné a pohodové Vánoční svátky a celý
následující rok plný sportovní pohody a hlavně zdraví a
bez zbytečných sportovních zranění.
Ladislav Hrabala – STZ města Železnice.

Železnický fotbal v roce 2019
Železnický fotbal má za sebou další poměrně
úspěšný rok. Oba týmy dospělých po trošku rozpačitém
jaru v létě posílili a omladili kádr a na podzim patřili
opět k tomu nejlepšímu, co jejich soutěže nabízejí.
Zlepšení naznačilo už naše působení na 42. ročníku
Lázeňského poháru, který se letos konal
v Konstantinových Lázních a kde náš tým prošel až do
finále, v němž podlehl Luhačovicím. Áčko mužů,

Při problémech sousedního klubu SKP Valdice,
jehož hráčům není umožněno využívat fotbalový areál
ve Valdicích, jsme našim sousedům nabídli pomocnou
ruku. Historická rivalita obou klubů ustoupila zdravému
rozumu a výsledkem jsou společná družstva Železnice a
Valdic ve všech žákovských a přípravkových
kategoriích. Smysl tohoto kroku spočíval především
v tom, že žádné z valdických dětí nemuselo se svou
sportovní činností skončit.
Výsledkově se nejmladším kategoriím poměrně
daří - starší žáci suverénně vedou skupinu B okresního
přeboru a postup do finálové části by jim neměl
uniknout. Docela novým týmem jsou mladší žáčci, kteří
přezimují na 8.místě. Starší přípravka sbírá zkušenosti
v turnajích okresního přeboru. Mladší přípravka a
školička zatím pravidelné soutěže nehrají, věnují se
pouze tréninku a připravují se na svoje první velká
utkání. Jsme rádi, že se daří přivádět na naše hřiště
stále více mladých adeptů sportu, to přináší
pochopitelně vyšší nároky na trenérskou základnu tady bychom určitě přivítali výraznější pomoc ze strany
rodičů nebo bývalých hráčů.
Na závěr si dovolujeme touto cestou
poděkovat všem fanouškům za přízeň, kterou nám po
celý rok věnovali a přejeme klidné prožití vánočních
svátků a do nového roku štěstí a především pevné
zdraví.

přezimuje na 4. příčce tabulky I.B třídy, B-tým na
3.stupínku III.třídy ztrácí 5 bodů na návrat do nejvyšší
okresní soutěže. Domácí utkání áčka i béčka mají
nejvyšší návštěvnost v soutěžích. Důvodem k radosti je
i fakt, že u nás funguje kategorie dorostu. Sice je to za
cenu souklubí s SK Robousy, ale přesto se daří tuto
v českém fotbale poměrně kriticky ohroženou kategorii
držet. Náš tým nastupuje ve 2.krajské lize a postup do
jarní finálové části mu utekl pouze o jediný bodík.

pk
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Oddíl integrované bocci
Náš oddíl ibocci uzavřel sezonu roku 2019 závěrečným
čtvrtým kolem o Pohár starostky města Železnice. Toto kolo se
odehrálo 9. listopadu v naší sokolovně. Tak jako v předchozích
kolech nastoupilo k vzájemným utkáním všech 6 družstev. Tři
družstva domácí a tři družstva ze Staré Paky. Mimořádně si vedlo
domácí družstvo Sokolek, které ani jeden zápas neprohrálo, a tak ve
čtvrtém kole získalo prvenství. Další pořadí družstev bylo
následující. 2. místo Podhorani, 3. místo Dům plný koleček Stará
Paka. 4. místo Železnice, 5. místo Achát, 6. místo Pačačky. Po
ukončení IV. Kola došlo na vyhlašování výsledků celého turnaje za
přítomnosti starostky města Železnice ing. D. Kracíkové, zástupkyně
hejtmana KHK paní Mgr. M.
Berdychové a ředitelky MAVE
Jičín ing. M. Koudelkové. I
když domácímu družstvu Železnice se nedařilo, tak jako v
předchozích kolech, přesto celkově obsadilo 1. místo a převzalo z
rukou starostky vítězný pohár. Družstvo Sokolek výborným
výkonem ve IV. kole obsadilo v celkovém hodnocení pěkné druhé
místo. Na třetím místě bylo družstvo soupeřů ze Staré
Paky Podhorani. Za stupni vítězů skončilo domácí
družstvo Achát. 5. a 6. místo patřilo družstvům ze Staré
Paky. Při závěrečném kole nás navštívila Česká televize
a natočila krátký šot pro sokolský a paralympiský
magazín. Rok 2019 lze hodnotit kladně a věříme, že i
následující rok bude dosahováno obdobných výsledků.
Členové oddílu ibocci přejí obyvatelům Železnice hezké
prožití vánočních svátků.
Za oddíl ibocci
JUDr. Petr Ježek

PLESOVÁ SEZÓNA V ŽELEZNICKÉ SOKOLOVNĚ
25.ledna 2020 SPORTOVNÍ PLES
pořádá oddíl fotbalu, hraje : Brigantia
od 13:00 hodin DĚTSKÝ KARNEVAL, tentokrát na téma Pohádkový rej
8.února 2020 HASIČSKÝ BÁL
pořádá SDH Železnice, hraje Servis – Vokap
7.března 2020 ŠIBŘINKY
pořádá : TJ Sokol Železnice, z.s., hraje Styl
16

Pro vzpomínku na nezapomenutelného jičínského občana Josefa Štefana Kubína
rozhodli jsme se již čtyřiadvacátým rokem udělit

Jivínského Štefana
za pozoruhodný kulturní počin roku
a za dlouholetou kulturní činnost
Na vědomost se dává, že bychom rádi zaznamenali každé bohulibé kulturní
konání, které se událo na území bývalého okresu Jičín
Rádi pozveme všechny navržené k popovídání, rádi všem poděkujeme. Věříme, že nominace je hlavním oceněním
pro všechny nominované a prosíme, aby se čtenáři této výzvy rozpomněli, s čím krásným se v kulturě v roce 2019
ve svém okolí setkali a napsali nám, kdo to způsobil.
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.
Své návrhy zasílejte do 31. 12. 2019 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“.
Více na https://jivinskystefan.webnode.cz/. Těšíme se na setkání 25. 2. 2020 ve Vysokém Veselí!

Štefanská komise & Nadační fond Jičín – město pohádky & Knihovna Václava Čtvrtka Jičín
& Střední škola zahradnická Kopidlno & Město Kopidlno & Město Vysoké Veselí

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Amálie Paličková, Damián Souček, Kateřina Fousková, Michaela Kašparová

Významná jubilea:
listopad 2019

Miloš Kabela 70 let, Vladimíra Bažantová 70 let,
Eva Vlášková 80 let

prosinec 2019

Alena Zelenková 75 let, Miloš Daniš 75 let,
Luděk Skoblík – Cidlina 75 let.
17

18

19

Železnický zpravodaj č. 6/2019. – Vychází 19.12.2019. Redakční kroužek: Olga Jakubcová,
Martin Jakubec, Pavel Kozák, Ladislav Hrabala – Bezplatný výtisk. – Redakční uzávěrka příštího čísla: 15.2.2020
email: zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz
Tiskárna – Vosáhlo, Tyršova 356, Jičín

20

