Z obsahu:
- Posel dobrých
zpráv
- Z jednání orgánů
města
- Škola opět jen na
dálku
- Knihovna
v podzimním čase
- Zpráva obrazem
- Aktuality z farnosti
- Sport
- Společenská
kronika
- Pozvání na
svátek sv. Lucie

Posel dobrých zpráv
Poslem dobrých zpráv by chtěl být
Zpravodaj v této opravdu nelehké době pro
nás pro všechny. Proto nechceme psát o
nemoci, která se nevyhnula ani některým
našim spoluobčanům, ani o bezpečnostních
opatřeních, která se u nás ukázněně dodržují.
Myslíme si, že dobrou zprávou je možnost
pokračovat v práci a dokončit stavby
plánované na letošní rok. Ať už je to budování
Pump Parku – sportoviště pro všechny,
dokončení obnovy bytového domu čp. 4 na
náměstí anebo dokončení obnovy budovy
radnice. Tato dominanta náměstí byla
postavena po roce 1826, kdy při největším
požáru v Železnici lehla popelem také dřívější
radnice. Právě probíhající oprava je nejrozsáhlejší v její téměř dvousetleté historii.
Pod přísným dohledem památkářů bude
interiér radnice svým vybavením odpovídat
standardu 21. století a to včetně výtahu do 1.
poschodí.
Pokud
epidemiologická
situace
dovolí, uspořádá město po kolaudaci radnice
i čp. 4 tzv. Den
otevřených dveří,
aby
si
nové
prostory
mohli
prohlédnout všichni
zájemci. Doufejme,
že se to do konce
tohoto roku podaří.
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla třikrát (15.9., 21.9. a 30.9.). Přijala usnesení
k následujícím bodům jednání:
o Schválila předloženou projektovou dokumentaci na vybudování oplocení keramické dílny v
Cidlině a vyjadřuje souhlas města Železnice jako vlastníka sousedního pozemku s realizací
záměru.
o Schválila přijetí výpovědí dvou pachtovních smluv na části pozemku 868/3 a to dohodou ke dni
31.12. 2020. Zároveň vyhlašuje záměr pachtu na obě části pozemku (492 m2 a 670 m2).
o Schválila dotaci ve výši 5 000,- Kč pro Apropo Jičín o.p.s. na částečnou úhradu běžných výdajů
souvisejících s poskytováním sociální sužby osobní asistence. Tu v současné době využívají tři
občané Železnice.
o Schválila nastavení nových platebních podmínek spolupráce s firmou Dimatex CS spol. s.r.o,
která zajišťuje svoz kontejnerů na textil. Vzhledem ke snížení odbytu a výkupní ceny textilu byla
schválena nová sazba 900,- Kč/CNT/rok, tj. 75,- Kč/měsíc.
o Nevyhověla žádosti o pronájem čp. 309 (hřbitovní domek) a pozemků 895/9 a 895/10. Žadatel
neuvedl účel pronájmu.
o Udělila souhlas ředitelce Masarykovy ZŠ a MŠ k vyhlášení ředitelského volna pro žáky ZŠ na
pondělí 16.11. 2020 (před státním svátkem 17.11. 2020).
o Schválila cenovou nabídku na zaměření stávajícího stavu a stavebně historického průzkumu
budovy čp. 181 (muzeum). Celková částka je 160 000,- Kč (DPH nebude účtováno).
o Pověřila starostku a místostarostu projednat s pachtýřem obnovení veřejné cesty u rybníku
Hluboký.
o Schválila na základě Protokolu o hodnocení a posouzení nabídek dodavatele na stavbu
zdravotního střediska Železnice. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložila firma Staving
spol. s.r.o. Nabídková cena činí 11 349 383,- Kč.
o Schválila napojení RD čp. 258 na kanalizační řad a souhlasila s uložením kanalizační přípojky do
poz. č. 1247, který je v majetku města.
Zastupitelstvo města se od posledního vydání Zpravodaje sešlo dvakrát a to 29.8. a 7.10. 2020.
Usnesení ze zasedání ZM č. 4/2020
a) vzalo na vědomí:
1. kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 3/2020 ze dne 15.7. 2020
2. zprávy z jednání rady města za období od 16.7. do 26.8. 2020
b) schválilo:
1. zrušení výběrového řízení na Sanaci budovy muzea a to z ekonomických důvodů
2. podání žádosti o dotace a přiznání podílu města na obnově kulturních památek v rámci
Programu regenerace MPZ od Ministerstva kultury a to ve výši cca 10% u kulturních
památek, jejichž město není vlastníkem. Jedná se o čp. 7 a čp. 17, celkový příspěvek města
činí 58 tisíc Kč.
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3.
4.
5.
6.
7.

uzavření smlouvy o dílo na akci Pump Park Železnice – sportoviště pro všechny s firmou
Dirty parks s.r.o. s nabídkovou cenou 2 176 151,- Kč vč. DPH.
dofinancování výše uvedené akce z vlastních zdrojů a prohlášení, že těmito finančními
prostředky město disponuje.
minimální prodejní cenu pozemků parc.č. 870/1 (816 m2), 870/7 (820 m2), 870/8 ( 683 m2),
870/9 (668 m2) a 870/10 (772 m2) ve výši 1 500,- Kč za m2.
rozpočtové opatření č. 4/2020.
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o nočním klidu.

Usnesení ze zasedání ZM č. 5/2020
a) vzalo na vědomí:
1. kontrolu usnesení ZM č. 4/2020 ze dne 26.8. 2020
2. zprávy z jednání RM za období od 27.8. do 7.10. 2020
3. zprávu finančního výboru
4. zprávu kontrolního výboru
b) schválilo:
1. uzavření smlouvy o dílo na akci Zdravotní středisko Železnice s firmou Staving spol. s.r.o
s nabídkovou cenou 11 349 383,- Kč vč. DPH a pověřuje starostku smlouvu podepsat,
2. znění a uzavření Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání
nemovitosti při stavbě „Vodovod – Zámezí, Cidlina, okres Jičín“ se Správou silnic
Královéhradeckého kraje a zároveň pověřuje starostku smlouvu podepsat,
3. prodej pozemků parc. č. 326/7 (60 m2) a 326/17 (3 m2) v k.ú. Železnice - oba pozemky
zahrada – za cenu 100,- Kč/m2 – tj. celkem za 6 300,- Kč,
4. přijetí dotace ve výši 281 000,- Kč z Programu regenerace MPZ na rok 2020 od Ministerstva
kultury, a to na obnovu nemovitých kulturních památek čp. 7 a čp. 17,
5. znění a podpis smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 a finančního
příspěvku v rámci Programu regenerace MPZ s vlastníky nemovitých kulturních památek čp.
7 a čp. 17,
6. znění a podpis dodatku smlouvy o dílo „Obnova radnice čp. 1 v Železnici“, kterým se na
základě žádosti zhotovitele prodlužuje termín dokončení stavby o 29 dnů.

Město Železnice obdrželo v roce 2020 od
Královéhradeckého kraje dotaci ve výši
300 000,- Kč na zpracování projektové
dokumentace akce s názvem „Vodovod
Cidlina“. Náklady na realizaci projektu činí
498 520,- Kč.
V příštím roce předpokládáme podání žádosti o dotaci na samotnou
realizaci vodovodu do Zámezí a Cidliny a po jejím získání zahájíme výstavbu
vodovodu, kterou tato lokalita nutně potřebuje.
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ŠKOLA OPĚT JEN NA DÁLKU
7. třídy, kteří v té době pobývali v Horním
Maršově na turisticko-ekologickém kurzu, se
dokonce museli v půlce pobytu vrátit domů.
Osmáci stihli na poslední chvíli uspořádat
potravinovou sbírku pro Oblastní charitu Jičín,
předání výtěžku sbírky Charitě už ovšem probíhalo
bez jejich přítomnosti.

Start distanční výuky probíhající formou
online hodin (především Čj, Ma a cizích jazyků) a
samostatné práce dětí zadané učiteli byl o poznání
snazší díky zkušenostem z jara. Děti používaly
online nástroje, které již znaly a jejichž používání
během září natrénovaly ve škole. Počáteční chaos
způsobený rychle se měnícími nařízeními vlády se
podařilo vedení rychle zvládnout a díky materiální
podpoře ze strany školy a trpělivé pomoci
pedagogických pracovníků a podpoře rodičů se
téměř všichni žáci připojili na
online hodiny hned od samého
začátku. Výuka tak mohla
probíhat bez jakéhokoliv výpadku.
Přes fungující výuku na
dálku doufám, že se žáci brzy
vrátí do školy a budou si moci
užívat každodenní kontakt se
spolužáky (i učiteli), který je
nenahraditelný.

Začátek školního roku je vždy spojen se
zajímavými akcemi a nejinak tomu bylo i letos.
Přestože již v září museli žáci i učitelé začít nosit
ve škole roušky, probíhala výuka
víceméně standardně. Přivítali
jsme nové prvňáčky a všichni žáci
vyrazili v rámci projektu Český
ráj za krásami našeho kraje.
Další akce již byly
poznamenány
koronavirovou
pandemií výrazněji. Žáci 5. a 6.
třídy neodjeli na adaptační kurz
na chatu Homoli, nicméně
plánovaný program, který zajišťuje jičínský Kklub, proběhl alespoň v okolí školy a děti si ho
velice užily. Neuběhly ani dva měsíce školního
roku a žáci 1. i 2. stupně museli ze dne na den
zůstat doma a přejít na distanční vzdělávání. Žáci

Pevné zdraví Vám všem!
Mgr. Petra Kolocová
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KNIHOVNA V PODZIMNÍM ČASE

Vážení čtenáři,
zdravím Vás s prvními podzimními dny, které nám přinesly slunné i deštivé počasí, jak už to na podzim bývá.
Bohužel nám přinesly i návrat epidemiologických opatření v souvislosti s 2. vlnou koronaviru. Byla to právě tato
opatření, kvůli nimž nebylo možné uskutečnit jarní ani podzimní bazar dětského ošacení a sportovních potřeb, na
který se vždy těšíte. Možná si říkáte, že bylo zbytečné jej rušit. Nemyslím si to. Při tak velké několikadenní akci
pomáhají až 12 hodin denně především starší lidé nebo maminky
s malým dítětem a bylo by opravdu riskantní vystavit je nebezpečí
nákazy. Přejme si, aby se v příštím kalendářním roce bazar mohl
uskutečnit. Z téhož důvod jsem zatím neuspořádala také pravidelné
setkávání maminek s dětmi – Klubko. Potkávám vás, milé maminky
s dětmi, ve městě a už se na vás všechny opravdu těším, jen co to bude
možné.
V neděli 25. října se mění čas z letního na zimní, ráno si o hodinu přispíme. Odpoledne budou ale kratší, bude se
dříve stmívat. Co s delším večerem? Doporučuji teplý čaj a dobrou knihu, která vás svým dějem odnese kamkoliv a
za jakýmkoliv dobrodružstvím, s níž prožijete třeba i chvíle napětí. Čeká na vás spousta nových titulů pro dospělé i
děti, přijďte si vybrat. Pracovní doba knihovny je stále stejná, i v této složité době nezměněna.
Přeji vám, milí čtenáři, pěkné počtení a hlavně dobrou náladu a pevné zdraví.
Eva Trojanová, knihovnice

ZPRÁVA OBRAZEM
Několika fotografiemi se vracíme k sobotě 12. září, kdy si místní Sbor
dobrovolných hasičů připomněl
135. výročí svého založení. Při
této příležitosti byla u hasičské
zbrojnice odhalena dřevěná
socha patrona hasičů sv.
Floriána, jejímž autorem je Jiří
Vraštil. Vedle sochy byla
slavnostně vysvěcena farářem
Josefem Kordíkem také nová
cisterna. Chlouba našich hasičů
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byla pořízena z dotačních prostředků, které doplnilo město ze svého rozpočtu a naše výjezdová jednotka
se tak přiřadila k těm, které disponují nejmodernější technikou. (foto Ondřej Vraštil a Barbora Voleská)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Železnické varhany se opět rozezněly…
Na konci letošního srpna jsme se sešli na
tradičním
poutním
koncertě
v kostele
sv. Jiljí v Železnici. Koncert to byl jedinečný hned
z několika pohledů:
Ačkoli generální oprava varhan proběhla již
v roce 2014, následující rok se varhany opět odmlčely
kvůli
komplikované
opravě
statiky
kostela. Varhany
proto bylo nutné
znovu vyčistit a
naladit. Práce se opět ujali vyhlášení varhanáři otec a syn
Žloutkovi. Při zmíněném koncertě jsme proto měli možnost po
dlouhé době slyšet železnické varhany opět v celé zvukové kráse.
Mimořádné bylo i samotné vystoupení virtuózky MgA.
Marie Zahrádkové, M.Mus., absolventky hudební akademie v německém Stuttgartu a vítězky několika
mezinárodních soutěží. Ta totiž využila potenciál varhan jak při preludiích, fugách a toccatách, tak při
neopakovatelných improvizacích s názvy Světlo víry, Světlo naděje a Světlo lásky.
Varhanní zážitek příjemně doplnily i houslové skladby velikánů G. F. Händla,
L. v. Beethovena a E. Mollenhauera v podání Mgr. Veroniky Jungové.
A v neposlední řadě byl koncert také poděkováním nejen všem dárcům, ale
i vicehejtmance Královehradeckého kraje Mgr. Martině Berdychové a naší paní starostce Ing. Daně
Kracíkové, které se významně zasloužily o spolufinancování uvedené obnovy železnických varhan.
Děkujeme za účast všem návštěvníkům koncertu a budeme se těšit na další setkávání v našem
opraveném kostele.
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Vážení příznivci akce „Krabice od bot“ aneb „Děti darují dětem“,
stejně jako v minulých letech se do této dobročinné akce můžete zapojit i Vy přímo v Železnici. Dárky pro
děti z azylových domů a chudých rodin budete moci nosit do kostela sv. Jiljí v Železnici na 1. neděli
adventní 29. 11. 2020 v čase od 9.30 do 10.00 hodin.

Po konzultaci s koordinátory akce však letos prosíme o dodržení následujících požadavků:
 Do krabic můžete zabalit např. nové hračky, nové sportovní či výtvarné potřeby, nebo novou
dětskou kosmetiku. Pokud by věci nebyly nové, ať jsou v bezvadném stavu! Mysleme na to, že
námi darovaný dárek možná bude jediným dárkem, který dítě o Vánocích dostane! Ze zkušeností
organizátorů víme, že největší radost dětem udělají dárky s pestrým obsahem. Je dobré tedy
nakombinovat např. plyšáka s pastelkami, panenku s knížkou, autíčko s balonem apod.
 Do krabic nepatří: věci poškozené, staré, nefunkční, roztrhané, špinavé, počmárané,…!!!
Raději kvalitu, než kvantitu!
 Na dárek prosím nezapomeňte uvést pohlaví a věk dítěte, kterému je dárek určen – např. chlapec
9 let, dívka 3 roky,…!
 Pozor: změna v balení krabic!
Pokud krabici zabalíte do hezkého balicího papíru, na stužku připevněte lístek s přesným
popisem obsahu, nebo fotografii dárků.
Krabici můžete přinést i otevřenou. V takovém případě organizátoři dle obsahu dárek
nejlépe přidělí konkrétním dětem, nebo obsah přerozdělí. Do svátečního papíru v takovém
případě dárek zabalí sami.
Podrobné informace o této celonárodní akci naleznete na webu: www.krabiceodbot.cz
Po předchozí domluvě bude možné dárky předat i v jiném čase. Kontaktní osoba pro sbírku v Železnici:
Mgr. Veronika Jungová: 732 112 795.
Odvoz dárků do sběrného místa v Oblastní charitě Jičín zajistí Farnost Železnice.
Předem děkujeme všem dárcům!
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Po 24 letech se socha sv. Barbory vrací opět do Železnice!
V roce 1996 byly z kostela sv. Jiljí v Železnici odcizeny čtyři
sochy. Dvě z nich jsou už opět na svých původních místech, socha
sv. Kateřiny Alexandrijské je zatím ještě dobře ukrytá
pravděpodobně někde v Německu. Sochu sv. Barbory se po 23
letech podařilo vypátrat na aukci v Bamberku a v pondělí 5. 10.
2020 došlo k jejímu převzetí od rady bavorského policejního
ředitelství na hraničním přechodu v Železné Rudě.
Slavnostní „přivítání“ sv. Barbory v Železnici proběhne při
Adventním koncertě v kostele sv. Jiljí na svátek sv. Barbory dne 4.
12. 2020. Účast přislíbili i zástupci Národního památkového ústavu
a Ministerstva kultury a také muž, dnes už jen amatérský nadšenec,
který sochu vypátral. Více o příběhu zmizení sochy i jejího
znovunalezení se dovíte v doprovodném slově právě při Adventním
koncertě. Jste srdečně zváni!

SPORT
Malá plaketa Dr.Jíry Mílovi Danišovi
Utkání 7.kola I.B třídy Železnice – Úpice mělo
slavnostní předehru - před úvodním hvizdem předal
předseda Královéhradeckého fotbalového svazu Václav
Andrejs malou plaketu Dr.Jíry dlouholetému hráči,
bývalému předsedovi a funkcionáři TJ Sokol Železnice
Mílovi Danišovi. Malá plaketa Dr. Jíry je nejvyšším
fotbalovým vyznamenáním, které může činovník na
regionální úrovni dosáhnout.
Míla se tak stal druhým Železničákem, kterému se
této pocty dostalo – v roce 2007 byl stejným
vyznamenáním oceněn i dlouholetý sekretář a výrazná
postava železnického sportu pan Ladislav Malý.
Oddíl fotbalu Mílovi gratuluje a děkuje za
všechno, co pro železnický fotbal udělal a stále ještě
dělá, protože ještě přes zimu významně pomáhal při
rekonstrukci sociálního zázemí našich kabin, tedy na
budově, na jejíž výstavbě se téměř před 50 lety podílel.
Takže Mílo, gratulujeme a přejeme do dalších let
hodně zdraví a radosti z toho našeho fotbalu.
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NOVÉ SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽELEZNICKÝCH KABIN
V době koronavirové není dobrých zpráv nikdy
dost. O jednu takovou, se určitě zasloužili hráči
fotbalového oddílu TJ Sokol Železnice. V období od
listopadu do začátku března, které bývá na
venkovských sportovištích, až na malé výjimky, dobou
klidu, panoval v budově šaten na železnickém hřišti čilý
ruch.
Útulný fotbalový areálek si většina soupeřů
pochvaluje pro poměrně kvalitní trávník, dobré pivo a
klobásy a atmosféru tvořenou nejvyššími návštěvami
v soutěži. Horší už je to se sociálním zázemím. Tedy
přesněji bylo. Budova kabin, postavená v polovině
sedmdesátých let svépomocí v tehdy běžném modelu,
tedy v „akci Z“ už toho pamatuje hodně. Především
životnost sociálního zázemí – sprch a toalet už byla
hodně za hranou a vstup do těchto prostor vyžadoval
často dávku sebezapření. Téměř pět let měl fotbalový
oddíl připravenu projektovou dokumentaci na

rekonstrukci
budovy,
která
je
stále
jeho majetkem, rozpočet 1,2 mil. korun ale
samozřejmě malá vesnická TJ nemohla bez
financí z nějakých dotačních titulů naplnit. Přes
opakované podávání žádostí o různé dotace se
ale prostředky stále nedařilo zajistit.
A tak přišli s řešením sami hráči, kteří
přesvědčili vedení oddílu, že dokáží sociálky
zrekonstruovat přes zimu sami. Na dnešní dobu
poměrně nebývalá a dost odvážná myšlenka.
Vstříc vyšlo město, které slíbilo příspěvek na část
nákladů na materiál, ostatní zůstalo na členech
oddílu. No a dobrá věc se nakonec skutečně
podařila - skupinka okolo kapitána Míši Beránka
opravdu dokázala akci zrealizovat. Výrazně
pomohlo i několik příznivců a bývalých hráčů.
Nové sprchy a záchody byly na novou sezónu
připraveny. Svoje nové samostatné sociální
zázemí konečně získala i šatna rozhodčích. Na
opravené zařízení mohou být naši fotbalisté
právem hrdí.
pk
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Klára Svobodová, Tereza Rohlíčková

Významná jubilea:
Září 2020
Říjen 2020

Josef Teichman 70 let, Jiří Kazda 70 let, Břetislav Vojík – Zámezí
70 let, Olga Šimůnková 75 let, Josef Rohlíček 98.
Jiří Folta 70 let, Libuše Bryknarová 70 let, Eliška Šneberková 75
let.

Úmrtí:
Září 2020

Miloslav Louda

Železnický zpravodaj č. 5/2020. – Vychází 31.10.2020. Redakční kroužek: Olga Jakubcová,
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email: zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz
Tiskárna – Vosáhlo, Tyršova 356, Jičín
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Opět srdečně zveme děti i rodiče
na

VEČERNÍ PROCHÁZKU S LAMPIONY
SE ZPÍVÁNÍM VÁNOČNÍCH KOLED
O SVÁTKU SV. LUCIE

Kdy? V neděli 13. prosince 2020 od 17 hod.
Kde? Sraz na náměstí v Železnici u vánočního stromu.
Co s sebou? Lampion nebo jiné světélko a dobrou náladu.
(Texty koled dostanete na místě.)
Zakončení cca v 18 hod.
Přijďte s námi prozářit tmu jedné z nejdelších nocí roku i Vy!
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