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Radnice nám letos zkrásní
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet s významnými investicemi, na
které budeme čerpat zůstatek na účtu z loňského roku ve výši 8,5 mil. Kč, několik
dotací, a také předpokládaný příjem minimálně 3 mil Kč z prodeje pozemků pod
kostelem ve Hřbitovní ulici.

Jak jsem již informovala v předvánočním článku, bude letos hasičům
předána nová cisterna za téměř 7 mil. Kč, na kterou jsme získali dotaci 1 mil. Kč
od Královéhradeckého kraje a další dotaci od ministerstva vnitra ve výši 2,5 mil.
Kč.
Dokončena by měla být letos s pomocí dotace kompletní rekonstrukce čp.
4 na náměstí. V domě, který je v majetku města, vzniknou čtyři byty. Zahájena
bude také výstavba zdravotního střediska, na které bude vyhlášeno v nejbližších dnech výběrové řízení
na dodavatele stavby.
Po vydání stavebního povolení budou zahájeny práce na statickém zajištění budovy muzea, které
budou poměrně náročné. Nemůžeme, bohužel, vyloučit ani dočasné omezení provozu. I na tuto akci
využijeme prostředky z dotace.
Do léta by měla být také hotová komunikace na Těšíně, takže by tamějším obyvatelům konečně
skončilo blátivé období. Občané bydlící v ulici Mizerově, Žižkově a Muzejní by se měli dočkat nového
veřejného osvětlení.
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Dobrou zprávou, kterou jsme obdrželi před pár dny, je přiznání dotace od Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši téměř 5 mil. Kč na rekonstrukci naší radnice. Ta uvnitř stále vypadá jako z dob socialismu.
Celá akce musí, podle podmínek dotace, proběhnout ještě letos, což bude velmi náročné. Nejprve se
bude rekonstruovat přízemí, poté první poschodí a to včetně vybudování výtahové plošiny Celá akce
proběhne za provozu městského úřadu. Pouze v období, kdy se bude obnovovat dlažba v průchozí
chodbě v přízemí, bude, dle podmínek smlouvy, úřad maximálně týden uzavřen. Prosím tedy o
pochopení ztížených podmínek chodu úřadu po přechodnou dobu. Odměnou bude bezbariérová
radnice, které by se měly citlivě vrátit historické prvky, ale funkčností by měla odpovídat 21. století.
Ing. Dana Kracíková, starostka

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla pětkrát (17.12. 2019, 13.1., 28.1., 5.2. a 17.2.
2020). Přijala usnesení k následujícím bodům jednání:
 Schválila cenovou nabídku od firmy Institut pro veřejné zadavatele s.r.o, na administraci veřejné
zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavbu zdravotního střediska.
Neschválila záměr prodeje části pozemku parc.č. 61 v k.ú. Zámezí.
 Neschválila přidělení vyhrazeného parkovacího místa pro čp. 203.
 Předkládá zastupitelstvu města k projednání darovací smlouvu mezi TJ Sokol Železnice z.s. a
městem Železnice. Smlouva se týká poz. parcely 256/36.
 Předkládá zastupitelstvu města k projednání smlouvu o poskytnutí finančních prostředků Oblastní
charitě Jičín na částečnou úhradu nákladů na pečovatelské služby.
 Schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci „Sanace budovy muzea“ a na akci „Obnova
objektu radnice“.
 Předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtu města Železnice na rok 2020 včetně
střednědobého výhledu na roky 2021 – 2023.
 Neschvaluje umístění sochy sv. Floriána u hasičské zbrojnice a to vzhledem k okolí a především
k místu, které je v památkové zóně.
 Schválila nabídku na zpracování PD na Odbahnění a opravu nádrže (býv. koupaliště).
 Schválila cenovou nabídku Matěje Horáčka na kácení smrků a ořez lip na náměstí, kácení a ořez
lip na hřbitově.
Zastupitelstvo města na svém prvním letošním zasedání dne 26.2. 2020 přijalo následující usnesení:
a)
1.
2.
3.
b)
1.

vzalo na vědomí:
kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 7/2019 ze dne 11.12.2019,
zprávy z jednání RM za období od 12.12.2019 do 26.2.2020,
zprávy finančního a kontrolního výboru.

schválilo:
rozpočet na rok 2020 jako schodkový, výdaje ve výši 41 736 522,- Kč, příjmy ve výši
33 146 274,- Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt ze zůstatku na účtech k 31.12.2019 ve
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2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

výši 8 590 248,- Kč. Závazným ukazatelem je paragraf, neinvestiční příspěvek na provoz
Masarykově ZŠ a MŠ Železnice je schválen ve výši 2 310 000,- Kč,
střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021 – 2023,
podání žádostí o dotace a přiznání podílu města na obnově kulturních památek v rámci
městského programu regenerace v roce 2020 ve výši cca 10% u kulturních památek, jejichž
město není vlastníkem.
Žádost o dotaci na akci města Statické zajištění muzea - sanace muzea čp. 181 z PR ve výši
663 000,- Kč, celkové předpokládané náklady na tuto akci v roce 2020 jsou 1 927 374,- Kč,
podíl města 1 264 374,- Kč,
vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o stanovení části společného školského obvodu
Masarykovy ZŠ a MŠ Železnice,
investiční záměr a podání žádosti MF o dotaci na obnovu bytového domu čp. 4 Železnice
z podprogramu 298D2230 - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury
a zároveň schvaluje "Závazný postup pro přidělování bytů v majetku města Železnice včetně
vymezení okruhu žadatelů",
investiční záměr a podání žádosti MF o dotaci na projekt „Modernizace vytápění a obnova
učeben včetně sociálního zázemí mateřská škola Železnice“ z podprogramu 298D2280 Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí,
znění darovací smlouvy mezi TJ Sokol Železnice z.s. (dárce) a městem Železnice (obdarovaný)
na pozemek p.č. 256/36 v k.ú. Železnice o rozloze 169 m2 a pověřuje starostku města smlouvu
podepsat,
žádost o poskytnutí finančních prostředků (dotaci) z rozpočtu města Oblastní charitě Jičín ve
výši 60 000,- Kč na částečné krytí provozních nákladů Charitní pečovatelské služby a podpis
smlouvy,
přijetí dotace od MMR na akci "Obnova radnice čp. 1 v Železnici", akce bude dofinancována z
vlastních zdrojů,
na základě dokumentů: Zpráva o hodnocení nabídek a Výsledek posouzení splnění podmínek
účasti vybraného dodavatele předložených hodnotící komisí k veřejné zakázce: Obnova objektu
radnice čp. 1 v Železnici výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel
DKK Stav s.r.o., IČ: 27349187 s nabídkovou cenou 5 959 595,- Kč bez DPH, tj.
7 211 109,95 Kč vč. DPH a pověřuje starostku podepsat smlouvu o dílo s uvedeným
dodavatelem.

o
o
o

ZPRÁVA Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Roční poplatky za svoz odpadu se na rok 2020 nemění a platí následující sazby:

popelnice

60 l

1 330,- Kč

120 l

1 700,- Kč

240 l

3 350,- Kč
450,- Kč

pytle
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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.
Pytle na směsný i tříděný odpad si lze vyzvednout také na poště Partner.
Od 1.1. 2020 se platí parkovné za jedno vyhrazené místo 1 000,- Kč/rok.

Kanalizace není odpadkový koš
Vážení občané,
připojení na sítě veřejné infrastruktury je dnes standartní záležitost. Naučili jsme se nejen vodovod,
kanalizaci, přívod plynu, elektriky, ale i kabelovou televizi a internet považovat za samozřejmost a mnohdy si bez
přípojek na tyto sítě nedovedeme představit život. Ale tyto sítě tu máme teprve několik let či desetiletí a naši
předkové uměli žít i bez nich. Máme je tedy považovat za zbytečný luxus?
Zajisté ne. Doba pokročila, vybavenost v 21. století je jednoduše jinde a minimálně některé z těchto sítí
jsou dnes pro život naprosto nepostradatelné. Jejich bezproblémový provoz ovšem vyžaduje i jistá pravidla,
především pro koncového uživatele.
Kompletní kanalizační síť ve městě Železnice byla vybudována teprve nedávno a s ní i čistírna odpadních
vod. Je dobré vědět, že tuto velmi důležitou a komfortní síť veřejné infrastruktury stále ještě nemá mnoho obcí a
měst v ČR. Jsem přesvědčen, že vybudování a existence právě této sítě je, spolu s vodovodem a prakticky
kompletní občanskou vybaveností, silným argumentem pro rodiny, které se rozhodly v Železnici usadit natrvalo.
Těch v posledních letech opravdu není málo a mají zásadní pozitivní vliv na rozvoj města.
A právě kanalizace má pro svůj provoz jasně dané podmínky, které jsou zakotveny v Kanalizačním řádu.
Ten také, kromě jiného, určuje, co do kanalizace patří a co nikoliv. Bohužel, mnozí se tímto neřídí a do kanalizace
spláchnou kde co. Ať už to jsou různé chemikálie, které čistírně pracující na biologickém principu opravdu
nesvědčí, nebo různé pevné – nerozložitelné látky, které ucpávají čerpadla. „Fenoménem“ poslední doby jsou
vlhčené ubrousky a jiné hygienické potřeby, které se namotají na oběžná kola a lopatky čerpadel či míchadlo
umístěné v čistírně odpadních vod. Obsluha pak i několikrát týdně toto musí ručně vyčistit a znovu uvést do
provozu. To, že to někdo musí opravdu manuálně udělat a čistit takto zanešená čerpadla či míchadlo, je věc jedna.
Druhou je skutečnost, že pokud taková součást čistírny nepracuje z důvodu ucpání, má to devastující vliv na chod
celé čistírny. V loňském a letošním roce došlo na ČOV k výměně areačních (provzdušňovacích) segmentů, kdy se
každá z aktivačních komor musí důkladně vyčistit, aby následně servisní technik mohl provést jejich výměnu. Po
vyčerpání nádrží aktivace jsme zjistili, že na dně byla v některých místech i 10 cm silná vrstva tohoto odpadu.
Mimochodem, bylo by mylné si myslet, že tyto ubrousky jsou vyrobené z papíru. Nikoliv, jsou převážně z plastu.
Jen díky důkladné práci obsluhy čistírny, se ji daří udržet v provozuschopném stavu. Skutečně, ačkoliv ČOV
v Železnici vykazuje dobré výsledky, zdaleka není bezobslužná.
Prosím tedy všechny občany, nesplachujte tento odpad do kanalizace (ani jiný, který do ní nepatří),
biologická čistírna odpadních vod si s ním opravdu neporadí, nehledě na to, že se tím dopouštíte porušení
kanalizačního řádu. A ještě jeden neblahý dopad tato činnost má: Proces čištění od takového odpadu, odvoz na
ekologickou likvidaci a další, to jsou nemalé finanční prostředky, které je nutné zohlednit v kalkulaci stočného
každý rok (pro představu, ročně se na čištění ČOV a čerpacích stanic vynaloží cca 40 000,- Kč). Jinými slovy,
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splachování komunálního odpadu do kanalizace koncového zákazníka něco stojí. Začít musí každý u sebe, i když
uznávám, že princip kolektivní viny je pro ukázněné nespravedlivý. Kanalizace není odpadkový koš a malá změna
v chování za ušetřené náklady jistě stojí. Nebo ne?
Martin Jakubec
provozní technik vodovodů - kanalizací fi. Stavoka Kosice a.s.

MASARYKOVA ZŠ V POLOLETÍ
Vzpomínka na Vánoce
Měsíc prosinec byl v MŠ Sluníčko ve
znamení adventu, předvánočních příprav a těšení
se na vánoční nadílku.

zatancovali a zacvičili, tak se nálada uvolnila. Také
si děti nakreslily čertovskou omalovánku a od
Mikuláše dostaly dárek – sladkou odměnu.
V úterý 10. prosince měly starší děti ze
třídy Motýlků další vystoupení v sokolovně,
tentokrát pro seniory.
A už jsme se začali všichni připravovat na
vánoce.
V úterý 11. prosince naše mateřská škola
provoněla vánočním cukrovím. Obě třídy pekly a
zdobily vánoční cukroví a poslouchaly vánoční
koledy. Panovala radostná a předvánoční
atmosféra. Děti vyráběly vánoční dárky a přáníčka
pro rodiče.
V posledním předvánočním týdnu se děti
konečně dočkaly vytoužené vánoční nadílky.
V úterý 17. prosince jsme si připomněly staročeské
vánoční zvyky a tradice – pouštění lodiček
z oříšků, rozkrojení jablíčka, zazpívaly si vánoční
koledy a nakonec už děti čekaly dárky pod
vánočním stromečkem.
Radost byla velká, když pod stromečkem
našly děti hezké nové hračky - společenské hry,
puzzle, konstruktivní stavebnice, fotbal, vláčky,
sportovní hry, .…..
Každý dostal také svůj dárek, který si
odnesl domů.
Děkujeme rodičům za spolupráci a přejeme
všem klidné a radostné vánoční svátky a šťastný
nový rok. Těšíme se na vás a na děti v příštím roce.

V úterý 3. prosince vystoupily děti ze třídy
Koťátek a Motýlků ve spolupráci se ZŠ s vánočním
programem písní a básni pro rodiče v místní
sokolovně. Společně jsme si zazpívaly: Dědečku,
dědečku, koleda, Zazpíváme koledu a nechyběla
ani píseň Rolničky, rolničky. I přes malou
nervozitu se vystoupení zpěvákům a všem
vystupujícím velmi vydařilo.
Ve čtvrtek 5. prosince pak na děti v MŠ

čekal „Čertovský rej“. Od ranních hodin přicházely
děti do tříd jako malí čertíci, čertice a andílci. Moc
jim to slušelo a vesele si hrály. Jaké bylo
překvapení, když děti po svačině navštívil Mikuláš
se svou družinou čertů a andělů (žáci z 9. třídy). U
některých nejmenších děti se objevily slzy v očích.
Ale poté, co čerti vzali děti do kruhu a společně si

kolektiv MŠ Sluníčko, Železnice
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Co nového ve škole?
Hned po rozdání pololetního vysvědčení si děti
užily jarní prázdniny, které letos byly bohužel bez
sněhu. Naštěstí ve škole se vždy něco děje, a tak není
důvod se nudit.
Začátek druhého pololetí jsme si zpestřili
anglickým pořadem, který se již stal tradiční součástí
naší výuky. Tentokrát nám rodilý mluvčí Neil přiblížil
Spojené státy americké. Žáci se zdokonalili v
angličtině, dozvěděli se zajímavé informace, zasoutěžili
si a užili spoustu zábavy.
Zábavu a radost přinesl i svátek svatého
Valentýna, během kterého žáci 9. třídy, tak jako každý rok, roznášeli valentýnská psaníčka od dětí.
Vzkazy plné slov o přátelství, radosti a lásce vykouzlily úsměvy na tvářích nejen žákům, ale i učitelům.
Na začátku března čeká žáky 2. stupně, kteří se chtějí zdokonalit v lyžařských dovednostech,
lyžařský kurz na Benecku. Snad alespoň tam bude dostatek sněhu na lyžování a třeba i stavbu
sněhuláka :-)
Tím ale zajímavé akce naší školy nekončí. Žáky 1. stupně čeká např. divadelní pohádka nebo
plavecký kurz. Celá škola se pak tradičně zúčastní akce Ukliďme Česko. Ale o tom až příště.
Zápis do první třídy
Naši prvňáčci už mají za sebou první pololetí v naší škole, a tak je čas pozvat do školních lavic
nové žáčky.
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne v Masarykově základní a mateřské škole,
Železnice 15.4.2020 od 13:00 do 16:00 hodin.
Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem
školní docházky uděleným ve školním roce 2019/2020, které se k zápisu dostaví. K zápisu přijďte s
dítětem, čekají na něj zábavné úkoly, při kterých bude moci ukázat, jak je šikovné a chytré. 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 najdete na webových stránkách školy.
Mgr. Petra Kolocová

KNIHOVNA NA ZAČÁTKU LETOŠNÍHO ROKU
Ačkoli podle kalendáře je stále ještě zima,
teploty připomínají spíš časné jaro. Na zahrádkách
vylézají tulipány a děti o jarních prázdninách vytáhly

místo lyží kola. Proč ne, že ano. Zřejmě si budeme
muset na výkyvy počasí zvyknout.
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V loňském roce knihovna vyhlásila výtvarnou
soutěž s podzimní tematikou. Zúčastnila se pouze dvě
děvčata, která si za své
práce
zaslouží
nejen
pochvalu,
ale
také
odměnu.
Mariánka
Jenčovská
i
Rozárka
Kazdová si pro odměnu
mohou přijít i s rodiči do
knihovny. Jejich práce
budou
vystaveny
na
chodbě knihovny. Škoda,
že se nezapojilo do
kreslení více dětí, že by
děti nerady kreslily?
V měsíci březnu,
který je zároveň i měsícem čtenářů, se bude konat 12.
3. v 17 hodin beseda s promítáním, tentokrát na téma
Expedice Laos – po proudu Mekongu. Poutavě, jako
vždy, vám o své cestě budou vyprávět pánové Pavel
Chlum a Petr Kvarda.
Od poloviny března bude opět probíhat výkup
jarního a letního oblečení a sportovních potřeb na

dubnový bazar, ten se bude konat v sokolovně ve
dnech 20. – 22. 4. 2020. Bližší informace najdete včas
na plakátech a stránkách
knihovny. Připomínám,
že kočárky, kola a velké
předměty se nosí přímo
do sokolovny 19.4.
Pro prvňáčky je
březen měsícem, kdy
jsou
pasováni
na
čtenáře. Spolu s paní
učitelkou předvedou, že
jsou již opravdovými
čtenáři a že si sami
mohou přijít vypůjčovat
knihy. Už se těším na
nové malé čtenáře, protože zajímavých knížek je tu
opravdu spousta. Děti, které ještě číst neumí, zaujme
jistě práce s kouzelnou albi tužkou, která vlastně bude
číst a vyprávět třeba i pohádky za ně.
Přeji vám krásné večery s knihou.

Eva Trojanová, knihovnice

SEZNÁMENÍ S MUZEEM

Textový průvodce Vlastivědným muzeem v Železnici
V malém městečku Železnice se nachází
relativně velké vlastivědné muzeum. To jistě každý
ví, ale mnoho z vás muzeum ještě nenavštívilo.
Možná ho ani nenavštívíte anebo se k nám teprve
chystáte. Než se rozhodnete muzeum navštívit,
seznámím vás minimálně ve dvou článcích
Zpravodaje, co všechno muzeum skrývá a co si zde
můžete prohlédnout.
Vlastivědné muzeum v Železnici svým
charakterem naplňuje literu zákona č. 122/2000
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Muzeum
získává, shromažďuje, trvale uchovává, eviduje a
zpracovává sbírky muzejní povahy. V současné
době muzejní sbírkový fond obsahuje více než

8 000 sbírkových předmětů, které jsou rozděleny
do sedmi podsbírkových skupin a to na
geologickou,
archeologickou,
historickou,
etnografickou, numizmatickou, výtvarného umění
a písemnosti. Sbírka je zaměřena hlavně na
regionální oblast, ale část sbírkových předmětů se
týká i celé české republiky. Od 19. července 2019
je sbírka zapsána v Centrální evidenci sbírek pod
evidenčním
číslem
RSZ/019-02-21/445019.
Hlavním posláním muzea je sbírkotvorná činnost,
péče o sbírky a hlavně jejich prezentace. Instituce
svou činností zprostředkovává veřejnosti informace
a poznatky z historie regionu.
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Většina předmětů je vystavena v jedenácti
stálých expozicích, předměty uložené v depozitáři
a archívu se občas prezentují na našich výstavách.
Několik předmětů (dva obrazy a troje vrata) jsou
zapůjčeny do valdické věznice (vystaveny jsou
v kartuziánském klášteře v kostele Nanebevzetí
Panny Marie).
Muzeum
se
nachází
v empírovém,
památkově chráněném domě, postaveném v roce
1816 se zachovaným původním kupeckým
krámkem. (Dokladem o tom, že byla budova
postavena v roce 1816, je svatební smlouva, kde se
uvádí jako svatební dar od rodičů budova s č.p. 181
a vybavený kupecký krámek s licencí na prodej
železářského zboží a malou loterii). Další budovou
muzea je památkově chráněná roubená chalupa.
Hodnotná stavba lidové architektury z počátku 19.
století, která je dokladem podoby starší zástavby
města. První záznam, že zde stálo stavení, pochází
už z roku 1611.
Součástí Vlastivědného muzea je Galerie T.
F. Šimona, kde jsou pravidelně obměňovány
výstavy místních i mimo regionálních, ale i
zahraničních umělců. Pravidelně je doplňují četné
doprovodné programy, koncerty nebo další
oblíbené akce pro veřejnost, k nimž patří
především Muzejní den, který bude letos po
čtrnácté a zahájení adventu v Železnici, letos již po
jedenácté. V loňském roce jsme se stali
spolupořadateli prvního ročníku Folkového

festivalu Triangl v Železnici, letos tomu nebude
jinak. Galerie je pojmenována po rodáku ze
Železnice
Tavíku
Františku
Šimonovi
akademickém grafikovi a malíři, který si tuto
místnost sám vybral.
Muzeum v roce 1917 založil Muzejní
spolek pro Železnici a okolí (viz dokument 100 let
muzea 1917 – 2017 na YouTube). Sbírku tvoří
převážně předměty, darované od místních občanů,
různými sběry nebo archeologickými průzkumy,
především od počátku založení muzea roku 1917
po 50. léta. I přesto, že po náhlé smrti pana učitele
a dlouholetého ředitele muzea Václava Kozáka, si
muzeum prošlo velmi neblahým obdobím, je stále
čím se chlubit.
Od roku 1982 se sbírky prezentují v
samostatných expozicích a postupně expozice
přibývají. V roce 2000 byly vytvořeny 4 nové
expozice v zadním traktu muzea s pavlačí. V roce
2015 expozice Paleontologie a mineralogie, v roce
2017 expozice Školní třída z konce 19. a počátku
20. století. Po rekonstrukci roubené chalupy v roce
2018, byl její interiér nově přebudován. V zadní
části chalupy vznikla další expozice Zpracování
lnu a vlny. Momentálně pracujeme na zřízení nové
expozice Archeologie.
Nyní vás seznámím s našimi jedenácti
stálými expozicemi, kde jsou sbírkové předměty
vystaveny pro veřejnost. Tedy ne všechny, některé
zůstávají v depozitářích nebo archívu.

1. Expozice – Paleontologie

zachovala jak flóra, tak i fauna. Zachovány jsou
také čeřiny, bahenní praskliny, odtokové rýhy nebo
otisky dešťových kapek.
Uloženiny mělkého křídového moře (součást české
křídové pánve) vystupují na několika místech v
okolí Železnice – Zámezí, na Těšíně a slavnou
lokalitou byl i obecní lom Na Váze. Mezi
nejvýznamnější ve sbírce patří velké loděnky a
gigantičtí amoniti, bohatá společenstva mlžů a
plžů, ježovek, mořských červů, atd. Jedná se o
jedny z paleontologicky nejbohatších lokalit
křídového stáří v České republice.

Zde je zastoupena podsbírka:
Geologická – paleontologie, mineralogie, geologie
Okolí Železnice patří ke geologicky velmi
zajímavým oblastem. Stýkají se zde dva
paleontologicky velmi bohaté sedimentární celky –
starší, svrchnokarbonský (stupeň pennsylvan – ca
320 mil. let) a mladší, svrchnokřídový (svrchní
turon – ca 89 mil. let). V sedimentech, které
vznikaly v oblastech mělkých průtočných jezer, se

Geologickou pestrost Železnicka ještě zvýrazňují
vulkanické horniny a tělesa permského (ca 290 mil.
let) a třetihorního (ca 17 mil. let) stáří. Zejména
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permské bazalty obsahují bohaté partie s geodami
achátů, chalcedonů, polohy jaspisů, ametysty,
křišťály a další minerály. Pozoruhodné jsou i
nálezy českých granátů v oblasti Bradlecké Lhoty.

autorovy obrazy z celého světa. O životě T. F.
Šimona se dozvíte při prohlídce muzea nebo na
webových
stránkách
https://stopy-starychcasu4.webnode.cz/t-f-simon/, kam jsou stále
doplňovány informace o významných osobnostech
města Železnice. Expozice je doplněna nábytkem,
skleněnými a porcelánovými předměty.

Kromě cenných a velmi zajímavých sběrů z
bezprostředního okolí Železnice, jsou ve sbírce
pozoruhodné kolekce zkamenělin z oblasti jižní a
východní Moravy.

5. František Zikmund

Sbírka obsahuje něco přes 250 kusů.

*29. 06. 1893 v Železnici - +04. 09. 1955 v Praze

2. Expozice - Školní třída z konce 19. a počátku
20. století

Byl nadšeným následovníkem Františka Kavána.
Maloval s oblibou kytice, zátiší, krajiny, figurální
náměty a portréty. Miloval sytou barvu, zejména v
zátiších ladně vázaných kytic a seskupených plodů.
Expozice obsahuje nejen obrazy, ale i nábytek
z malířova ateliéru v Praze. Malíř František
Zikmund je pohřben v Železnici.

V této expozici můžete vidět ukázku vybavení
školní třídy, jaká vysvědčení dostávaly děti v tomto
období a dozvíte se něco o historii školství
v Železnici.
3. Expozice - Lidové bydlení

V těchto expozicích jsou zastoupeny podsbírky:
Etnografická – nádobí, nábytek, oděvy, řemesla,
různé předměty
Výtvarné umění – obrazy, sochy, náboženské
předměty, plastiky, fotografie
Zde jsou velmi zajímavá záklopová prkna, některá
pocházejí z 18. století. Uvidíte předměty používané
v kuchyni nebo malované skříně z první pol. 19.
století.

Podsbírka Etnografická zahrnuje předměty
používané našimi předky v období od 16. do 20.
století k vaření, stolování, odívání, vybavení
obytných prostor, předměty k vykonávání různých
řemesel nebo vybavení školních tříd.
Např.
malované skříně a truhly, keramické, skleněné
nebo porcelánové nádobí, kroje, běžné oblečení,
vyšívané dečky, vzácný baldachýn z lůžka
Albrechta z Valdštejna ze 17. století, vrata z
kartuziánského kláštera ve Valdicích, záklopová
prkna z 18. století, nástroje z 1. pol. 19. st., školní
lavice, školní pomůcky aj. Většinou se jedná o

4. T. F. Šimon
*13. 05. 1877 v Železnici - +19. 12. 1942 v Praze

Rodák ze Železnice,
byl excelentní grafik
a také malíř, autor
světového formátu.
Vystaveny
jsou
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předměty z regionu Železnicka a jejího okolí, dále
Mladé Boleslavi a Podkrkonoší. Podsbírka
obsahuje okolo 2000 předmětů.
Předměty z Etnografické podsbírky jsou
vystaveny v expozici T.F. Šimon, F. Zikmund, v
Lidovém bydlení, roubené chalupě a v kupeckém
krámku. Ostatní předměty jsou uloženy v
depozitářích muzea.
Výtvarné umění – obrazy, sochy,
náboženské předměty, plastiky, fotografie
Podsbírka obsahuje ilustrace, studie,
grafické cykly, tisky z původních štočků, samotné
štočky, podmalby na skle, fotografie, fotografická
sklíčka, unikátní sbírku jarmarečních písní a
podmalby na skle. K nejvýznamnějším autorům,

kteří mají vztah k regionu je akademický malíř T.
F. Šimon, akademický malíř F. Zikmund,
akademický malíř V. Černý, A. Chmelík, J.
Endrys, K. Loiebscher, P. Šimon, V. Mužíček V.
Týma, J.Kosina aj. Podsbírka má okolo 600
předmětů.
Předměty z podsbírky Výtvarného umění
jsou vystaveny v expozici T. F. Šimon, F.
Zikmund, A. Chmelík, V. Černý, v Lidovém
bydlení, roubené chalupě a v kupeckém krámku.
Ostatní předměty jsou uloženy v depozitářích a
archívu muzea.
Příště si povíme něco o expozici Roubená
chalupa, Zpracování lnu, Kupecký krámek, Cechy,
Bitva 1899 a Archeologie.
Simona Hrabalová
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
Březen


04. 03. – 09. 04. – muzeum - Prodejní výstava velikonoční dekorace z chráněné dílny
DANETA Hradec Králové – textilní a keramické výrobky provoněné bylinkami



05. 03. od 17:00 hodin - muzeum – Významná výročí českých dějin bitva na Vítkově (1420) a
bitva na Bílé hoře (1620) - přednáší doktorka Eva Ulrychová



07. 03. od 20:00 hodin, sokolovna - Šibřinky



12. 03. od 17:00 hodin – knihovna - Cestopisná beseda - Laos - po proudu Mekongu - Pavel
Chlum a Petr Kvarda



14. 03. od 9:00 hodin - sokolovna –Pohár starostky města ŽELEZNICE – pořádá Tj Sokol
Železnice z.s. oddíl iBoccii



20.03. - 24.05. – muzeum – Výstava drátovaných předmětů "Drátované radosti" – zahájení
vernisáží 20. 03. od 17:00 hodin -Martina Hradecká a Blanka Myšková



25. 03. od 16:00 hodin – Vynášení Morany – rozloučení se zimou a přivítání jara. Sraz u muzea.



28. 03. od 19:00 hodin - muzeum - AUDIENCE - Audience je jednoaktové tragikomické
absurdní drama Václava Havla z roku 1975. Je řazena do žánru absurdního dramatu. Hlavní
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postavou je Ferdinand Vaněk, intelektuál, který musí pracovat v pivovaru. Vaňka si předvolá jeho
nadřízený, sládek, který je na naprosto odlišné úrovni. Hra je částečně autobiografická (Vaněk
reprezentuje Havla) - PODBRDSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO. Režie – Martin Zajíček. Hrají Marek Smatana a Vít Eberle - Vstupné 100,- Kč


28. 03. od 18:00 hodin - Café Terasy - cestovatelská přednáška - Na motorce Nepálem Vstupné 100,- Kč

Duben


03. a 04. 04 od 19:00 hodin – Café Terasy – Ochutnávka vín Ondry Konečného - Neváhejte a
zarezervujte si místo na již tradiční akci. Pracujeme na tom, aby bylo v lahvích Cuve Terasy
2019, zatím to vypadá na polosuché... - Vstupné 290,- Kč



07. 04. od 16 hodin – Cesta za jarními vílami, akce pro rodiče s dětmi, putování po Železnici s
plněním úkolů, na konci cesty poklad pro všechny. Sraz u sokolovny.
Vstupné 30 KČ za rodinu, závazné přihlášky do 5.4.2020 mail
zavrelovamarie@gmail.com



15. 04. od 13:00 do 16:00 hodin – ZŠ – Železnice – Zápis do 1. třídy



20. – 22. 04. - sokolovna - Jarní bazar ošacení a sportovních potřeb – Výkup začne v březnu,
upřesnění bude na plakátech.



30. 04. od 16:40 hodin - Pálení čarodějnic za sokolovnou, akce pro rodiče s dětmi, kdo
přijde v masce čarodějnice či čaroděje čeká odměna. Soutěže pro děti a jiné aktivity. Pití zajištěno,
buřty každý své. Vstupné dobrovolné.

Pokud budete mít zájem vložit do kulturního kalendáře vaši akci, pošlete ji na mailovou adresu:
sim.hrabalova@seznam.cz. O vaši akci se dozví více lidí, bude vložena i na webové stránky města
https://www.zeleznice.net/ a Vlastivědného muzea v Železnici https://muzeumzeleznice.webk.cz/. Změna
programu vyhrazena.
Předseda kulturní komise Simona Hrabalová

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA 2020
Děkujeme za vaši štědrost!
Byla sobota 4. ledna, brzy ráno. Železnice se probouzela do nového dne. Blízko kostela se však
již odehrávaly velké přípravy na tříkrálovou sbírku a ozývaly se dětské hlasy. Půjdeme stejné
trasy? Proč nás není více? Máte všichni pokladničky a královské koruny?
Každoroční tříkrálová sbírka právě začala. Tam, kde jsme zazvonili a zpívali známou koledu, to
bylo moc prima. Lidé byli vstřícní. Na mnoha dveřích byl stále nápis křídou ještě z minulého
roku.
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Děkujeme moc za dary a milá setkání. Oblastní charita Jičín organizovala letošní sbírku již ve
20 obcích a přímo v Železnici vaše dary dosáhly částky 26.509,- Kč. Děkujeme koledníkům a
jejich doprovodu za čas, který sbírce a věnovali. A děkujeme i za dotazy, proč jsme nepřišli i do
vaší ulice. Je nás zatím málo a tak některá místa navštívit nestíháme. Ale pokud byste chtěli
zažít příští rok také zajímavý den s třemi králi a připojit se, sledujte náš facebook nebo nový
web www.charitajicin.cz.
David Jung

ZPRÁVA OBRAZEM
Oslava masopustu, která se konala v sobotu 22. února, se opravdu vydařila. Průvod prošel
Železnicí na muzejní nádvoří, kde si účastníci mohli zazpívat, zatančit, shlédnout některé masopustní
zvyky a ochutnat masopustní speciality. Celé akci přálo počasí a tak pořadatelé, kterými jsou už třetím
rokem Café terasy a muzeum litovali jenom toho, že kavárna ani muzejní nádvoří pro takové množství
lidí nestačí.

13

SPORT
TS Sokol Železnice z.s. – bilancovala.
TJ konala svoji pravidelnou výroční valnou hromadu za rok 2019 ve čtvrtek 20.února v Hospodě u Jindry.
Každý z pěti oddílů – fotbal, stolní tenis, iBoccia, florbal a cvičení rodičů s dětmi měl vyslat příslušný počet
delegátů. Všichni se zachovali zodpovědně a tak byla účast stoprocentní. Z hostů se zúčastnili starostka města ing.
Dana Kracíková, výkonný tajemník USJ Václav Nidrle, ředitelka MZŠ Mgr. Soňa Munzarová, ekonomka TJ Lenka
Kordíková a ze sponzorů Jar. Daniš – Imperial Logistik, který je současně předsedou oddílu fotbalu a omluvena
byla ředitelka a.s. Mave ing. Koudelková.
Roční činnost TJ zhodnotil obšírněji její předseda L. Hrabala, poté se vystřídali všichni vedoucí oddílů se
svými ročními zprávami a i výhledem do budoucna. Nechyběla ani zpráva o stavu ekonomiky TJ a zpráva kontrolní
komise. K navrženému programu byly z pléna doplněny dva body k jednání a to převod pozemku TJ na město
Železnice a odpuštění členských příspěvků oddílu fotbalu. Oba body byly přijaty a také schváleny. Bilancování TJ
ukázalo, že TJ stojí na pevných základech a umožňuje svým členům rekreační i závodní sport.
Cvičení rodičů s dětmi je velmi důležitý oddíl, kde již ti nejmenší – začínáme od věku dítěte 1,5 roku.
Maminky nebo tatínkové jsou přítomni prvním sportovním krůčkům svých dětí první vztahy ke kamarádům, či
kamarádkám a děti získávají ty nejlepší návyky pro pohyb a sport. Máme zkušenosti, že děti, které prošly takovým
oddílem, už u sportu zůstávají. Tento oddíl se těší velké podpoře vedení TJ a lze jen doporučit všem rodičům
současným i budoucím, účast v tomto oddíle. Udělají tím maximum pro své děti. Oddíl florbalu sdružuje žáky
zdejší MZŠ, kteří mají o tento sport zájem a hrají již ve škole. Je to další možnost tréninku a soutěžní utkání hrají
v rámci škol. Fotbalisté jsou páteřním a největším článkem TJ. Umožňují hrát fotbal pod odborným trenérským
dohledem prakticky všem věkovým kategoriím, od mladší přípravky, až po muže. Zájemci z řad mládeže jsou vždy
vítáni a naši trenéři jsou připraveni se jim věnovat. Stolní tenis patří také k oddílům, kde přivítají rádi každého
nového zájemce. I zde je zaručeno odborné trenérské vedení. Posledním oddílem je oddíl iBoccie a závěsného
kuželníku. Zde mají možnost sportovního vyžití prakticky všichni, ovšem je to sport především pro vyšší věkové
kategorie. Mohou se zapojit i zájemci s menší hybností a invalidé. Odměnou jim bude radost ze hry a JUDr. Petr
Ježek jistě uvítá každého zájemce. Všichni, kteří mají zájem o sportování v některém z našich oddílů, mohou
kontaktovat vedení TJ nebo přímo trenéry. Budou jim podány veškeré potřebné informace.
Že TJ jde správným směrem, potvrdila i slova hostů v diskusi. Starostka, ing. Kracíková ocenila práci celé
TJ a slíbila podporu v rámci možností města. Také výkonný tajemník OV USJ Václav Nidrle nešetřil slovy chvály na
adresu naší tělovýchovné jednoty. Ředitelka MZŠ potvrdila velmi dobrou spolupráci mezi Masarykovu ZŠ a TJ.
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V závěru bych ještě rád poukázal na jeden velmi ojedinělý počin. Oddíl fotbalu má ve svém majetku
fotbalový areál se šatnami. Budova šaten byla postavena v 70. letech minulého století v rámci tehdejší Akce Z
(mnozí vědí o čem píši). Stavba byla financována ČSTV prostřednictvím MNV v Železnici. Areál zestárl a žádosti o
dotace na jeho radikální úpravu se trvale míjely účinkem a hráčům oddílu došla trpělivost. Vzpomněli si na práci
minulých generací a rozhodli se v této herní přestávce provést generální opravu svépomocí a hlavně „za své“.
Pomoc v rámci možností přislíbilo i vedení města. Každopádně se jedná o velmi ojedinělou záležitost, která si
zaslouží uznání a ocenění. Rozhodně tím členové oddílu získají ke svému majetku ten nejlepší vztah. Věřím, že vše
dobře zvládnou a do jarních bojů nastoupí s velkým odhodláním. Přijďte je v jejich mistrovských bojích podpořit,
zaslouží si to. Uvidíte hodnotný sport a věřím, že si udržíme nejvyšší návštěvnost v soutěži. Zveme nové členy do
našich řad, pošlete své děti a přijďte i sami, budete vítáni.
L. Hrabala – předseda TJ Sokol Železnice z.s.

Zpráva STZ města Železnice.
Pomalu nám končí zimní sezona, která, co se počasí týká, byla až příliš vlídná. Sokolovna si pomalu oddechne od
největšího náporu a zůstane prostor pro cvičení rodičů s dětmi, stolní tenis a iBocciu. Ožije víceúčelové hřiště,
které je připraveno uspokojit zájemce tenisu, volejbalu, nohejbalu i fotbálku. Basketbal a házená stále čekají na
svoji příležitost. Správci hřiště jsou připraveni poskytovat ty nejlepší služby všem zájemcům. Připomínám, že
všichni občané města Železnice mají vstup na víceúčelové hřiště zdarma, což je dar města všem sportumilovným
občanům.
V sokolovně budou tentokrát probíhat jen drobné úpravy. Všechny větší již byly splněny, naposledy
úprava nářaďovny. V současné době byla dokončena instalace polopřenosné hrazdy na jevišti, která bude asi
nejvíce sloužit pro plnění osnov tělesné výchovy ve škole. Instalace byla provedena svépomocí a zde bych rád
poděkoval za velkou pomoc Jaroslavu Danišovi st., který je velmi šikovný a umí vzít za práci.
Vypsány budou také turnaje v tenisu, nohejbalu, volejbalu. K dispozici bude i závěsný kuželník a petanque.
Všichni sportumilovní občané budou mít tedy příležitost změřit své síly, uplatnit své umění a hlavně si
zasportovat. Využijte příležitost, kterou náš sportovní areál nabízí a poskytuje.
STZ města Železnice – L. Hrabala

Moje vzpomínka na „šéfa“
Miroslav Bachůrek 07.4.1928. – 03.01.2020 –
nedožitých 92 let.
Pana Bachůrka jsem začínal poznávat na sklonku mého
působení v základní škole v Železnici a zejména při studiu
v Jičíně. Oba nás poutal zájem o stolní tenis, kterého on
byl velkým propagátorem. Tehdy v letech 1957 až do
založení oddílu v roce 1962 byly možnosti hrát stolní tenis
nepředstavitelně těžké a složité Prostor pro hru a stolů
bylo málo. Hráli jsme nejprve v hospodě u Štěpánů
v dnešním výčepu hospody U Jindry, na plechovém stole
venku v hospodě u Bajera dnes bývalá samoobsluha a
později i v sokolovně. Ale ne na sále, jako dnes, nýbrž
v prostoru dnešního WC a v přísálí. Miroslav Bachůrek
kolem sebe vytvořil skupinku nadšenců pro tento sport,
mimo mě např. J. Strumisko, V. Celer, M. Krejčí, J. Hercík
a další. Později se nám podařilo chodit i do tělocvičny
školy. Doba však nazrála k založení oddílu a k tomu došlo v době mé „vojny“ v Turnově. Dostával ode mne
instrukce, které realizoval na tehdejším OV ČSTV v Jičíně. Po mém návratu z Turnova se tedy rozjela první
mistrovská sezóna stolního tenisu v Železnici – říjen 1964, okresní přebor za účasti Jiskry Libáň, Sokola Sobotky a
nás, opravdu početná skupina. Jičín, který byl založen o rok dřív, soutěž vyhrál a postoupil do tvořící se krajské
soutěže. I jako oficiální oddíl jsme v sokolovně neměli na růžích ustláno a tak jsme stále využívali i již uvedené
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možnosti. Jeden čas byl i stůl na faře a tehdejší pan farář byl velkým nadšencem tohoto sportu. Šéf, jak jsme mu
všichni říkali byl naprostý nezmar. My, daleko mladší jsme již mněli trénování až až a on se teprve rozehříval a
začínalo ho to bavit. V letním období jsme se ještě večer po trénincích chodívali koupat na místní koupaliště.
Velice dobře si pamatuji, že už jsme toho měli všichni dost a on teprve začínal a tak jsme s ním „museli vydržet“ a
domů se chodívalo hodně pozdě. Prostě řečeno, šéf by u všeho.
K stolnímu tenisu přivedl i svého syna Jarku. Zúčastnil se i naší první kvalifikace o postup do krajské
soutěže v Červeném Kostelci, kde jsme se svým soupeřem z Batňovic prohráli při konečném sčítání jen o 2 míčky.
Okolo roku 1970 se velmi prosazovaly družební styky s oddíly v tehdejší NDR a nám pro první rok bylo přiděleno
družstvo Lokomotivy Altenburg, z okresního družebního města. Jelikož však na nás nestačili a odešli v obou
utkáních drtivě poraženi, příští rok v 1972 nám bylo přiděleno družstvo z krajské soutěže Aktivist Meuselwitz. Šéf
se zúčastnil mnoha zájezdů.
Nemohu také nevzpomenout na legendární „dohry“ mistrovských utkání, zejména, když jsme hráli
krajskou soutěž, kde byla družstva z okresů Semily a Trutnov. Tyto „dohry“ se pravidelně konaly v samoobsluze,
kde byl vedoucím, a byly naprosto fantastické a celá řada hráčů se kterými se ještě setkávám, na ně vzpomíná
dodnes. Zde měl možnost uplatnit své hudební nadání, hrál na mnoho nástrojů, harmoniku, kytaru, mandolínu,
banjo, bicí a jako bicí sloužil i harmonikový futrál. Sám si vzal harmoniku, nám „přidělil“ ostatní nástroje a už to
„šlo“. Pouze hudebníkům by měl být vstup zakázán.
Druhou jeho sportovní láskou byla sportovní střelba z malorážky. Zúčastňoval se jako člen tehdejšího
Svazarmu všech střeleckých soutěží a nutno poznamenat že většinou přijel a zvítězil. Když přijel na své Jawě 250,
ostatní věděli, že jsou bez šance na vítězství. Při oslavách oddílu k 50 výročí založení byl oceněn zlatou pamětní
medailí.
Ještě bych měl poznamenat, že pochází z Moravy z vesničky Bzová - kraj to moravské slivovice, narukoval
do Jičína a na Moravu se již vracel jako ženatý. Jeho život v Železnici je spjat s prodejem potravin, jedna z prvních
samoobsluh v okrese Jičín, byla právě ta jeho. Odešel velmi iniciativní člověk, který se nikdy nebál přiložit ruku
k dílu, byl vždy v popředí dění a hlavně byl velmi dobrý kamarád a férový člověk. Čest jeho památce. Šéfe, nikdy
nezapomeneme.
L. Hrabala

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozené děti:
Justýna Hlubučková, Radek Štencel, Vilém Foltman, Oldřich a Šimon Fouskovi

Významná jubilea:
Leden 2020

Jiří Drozen 80 let, Miloš Kůtek 80 let, Emílie Benešová 85 let,
Libuše Novotná 93 let, Jaroslava Malinská 99 let

Únor 2020

Ivana Kešnerová 70 let, Ladislav Kraus 75 let, Miroslav Tomš 75
let, Věra Černohlávková 85 let

Úmrtí:
Leden 2020

Miroslav Bachůrek, Jaromír Špaček - Cidlina, Miroslav Černohlávek

Únor 2020

Jaroslava Krunčíková, Jaroslava Malinská (nejstarší občanka Železnice
zemřela ve věku 99 let)
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Šedesát let vzpomínek od chvíle, kdy si řekli své „ANO.“ 60 let společného života –
diamantovou svatbu – oslavili manželé Eva a Stanislav Houžvičkovi. Za všechnu lásku,
starostlivost, porozumění a obětavost jim ze srdce děkuje a přeje ještě mnoho let
společného života – dcera Tamara s rodinou.
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ROZPOČET NA ROK 2020
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pořádá dne 25.4.2020
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