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JAKÝ BUDE TEN LETOŠNÍ ?

- Jaký bude ten
letošní?

Prázdninové měsíce červenec i srpen jsou za námi, to znamená, že
vcházíme do nového školního roku 2020/2021. Poslední třetinu předchozího
- Z jednání orgánů
školního roku jsme museli prožít v netradičních podmínkách a jak to vypadá, ani
města
následující měsíce nebudou takové, na jaké jsme po dlouhá desetiletí byli zvyklí.
Pevně věřím, že nám koronavirus příliš nenaruší běžný školní život a že budou
- Zprávy z MěÚ
moci do školy docházet všichni bez omezení.
Během letošních
- Muzeum – ve
prázdnin jsme se do
znamení
hasičských oslav
žádných velkých akcí a
předělávek nepouštěli.
- Kulturní kalendář
Velkou proměnou totiž
za pár měsíců projde
- Zprávy obrazem
bývalý byt školníka, a to
na prostor jedné třídy
- Dotaz pro
pamětníky
MŠ. Než k tomu však
dojde, je třeba vše
- Sport
zajistit na patřičných
úřadech. To je v dnešní
- Společenská
době běh na dlouhou
kronika
trať. Část této tratě máme již za sebou, takže nás bude čekat už jen získání
povolení ze stavebního úřadu a pak samotná realizace, která bude stát nemalé
finance. Díky tomu však budeme moci rozšířit kapacitu naší MŠ o 12 nových míst
a uspokojit tak vyšší poptávku o místa pro děti.
V mateřské škole se počítalo s tím, že konečně proběhne plánovaná velká rekonstrukce. Že dojde
ke změně vytápění z elektrického (akumulačními kamny) na ústřední pomocí plynového kotle, že se
vymění podlahová krytina ve většině prostor MŠ, přebuduje se sociální zařízení pro děti i personál,
vymění se část vodoinstalace a že se kompletně vymaluje. Nic z toho se bohužel neuskuteční, protože se
do dvou kol výběrového řízení na zhotovení těchto prací nepřihlásila ani jedna firma. Na celou realizaci
zřizovatel obdržel dotaci a nyní je v jednání, zda se finance budou moci převést do dalšího roku nebo zda
se peníze budou muset vrátit. Abychom alespoň částečně zútulnili prostory MŠ, vybavili jsme botník,
šatny a koupelny novým nábytkem. Na ostatní si budeme muset zatím ještě počkat.
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Od půlky září bychom rádi v ZŠ opět rozběhli zájmové
kroužky – sportovní, rukodělné i vaření.
Pro žáky 5. a 6. ročníku se na začátku října na Homoli
u Jičína podruhé uskuteční třídenní kurz s názvem „S
respektem a ohleduplností se žije lépe“. Projekt bude
zaměřený na soužití ve skupině, ohleduplnost k druhým a
schopnost domluvit se při řešení problémů, na
sebepoznávání, na posílení zdravého sebevědomí, na celkové
posílení přátelských vztahů a spolupráci ve skupině. Účast na
kurzu by měla pomoci žákům při jejich sociálním začleňování
a měla by eliminovat rizikové chování mezi žáky. Na tento kurz se nám podařilo opět získat dotaci z
Královéhradeckého kraje, a proto náklady spojené s ním budou pro zákonné zástupce žáků nižší.
Na konci října se budou moci zájemci z řad žáků 7. ročníku účastnit čtyřdenního turistickoekologického kurzu v Horním Maršově. V předchozích letech byl tento kurz vnímán jako velmi přínosný a
žákům se moc líbil.
Na začátku prosince pro veřejnost opět přichystáme tradiční Advent ve škole a na konci jara
bychom rádi uskutečnili pobytovou akci pro žáky 2. - 4. ročníku - „netradiční výuku“. Snad nám všechny
plány vyjdou a akce nám nic nepřekazí.
V tomto školním roce škola bude pokračovat v projektu Šablony II, díky kterým budeme moci
pořádat zajímavé besedy s odborníky pro veřejnost a umožnit
žákům bezplatné pravidelné doučování. Na jaro jsme měli
připraveno několik zajímavých besed, snad se nám podaří
uspořádat je v tomto školním roce.
V řádcích výše jsem Vás seznámila s materiálními
změnami a akcemi školy. Nyní ještě pár řádků o personálním
obsazení.
Od září se opět mírně zvýší počet žáků v ZŠ a překročí
číslo 170. Proto i pedagogický sbor dozná drobného rozšíření.
Naše řady obohatí Mgr. Milan Smolík, který bude chlapce na II. stupni rozvíjet v tělesné výchově, Jana
Dvořáčková, která nastoupí jako asistentka pedagoga do 6. ročníku, Zuzana Jenčková (asistentka
pedagoga) přejde z MŠ do ZŠ do 7. třídy a do MŠ nastoupí na pozici asistentky pedagoga Jaromíra
Juricová. Řady provozních zaměstnanců budou obohaceny též o jednoho nového člena na pozici
uklízečky v ZŠ.
Jak vidíte, plánů a novinek do nového školního roku je nachystáno opět spoustu. Jsem moc ráda,
že se naše škola i školka stávají stále vyhledávanějším místem dětí ze Železnice i blízkého okolí. Je to
zásluhou všech, kterým na škole záleží a snaží se pro ni pracovat s maximálním nasazením.
Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům za poctivě odvedenou práci v minulém školním roce
a zřizovateli za velikou podporu. Přeji všem pracovníkům školy i dětem v novém školním roce spoustu
krásných dní strávených spolu a dostatek sil v nových výzvách spojených se současnou celosvětovou
situací.
1. září se na všechny moc těšíme bez omezení a pokud by epidemiologická situace vyžadovala
nějaké změny, informace budou dostupné na našich webových stránkách.
Mgr. Soňa Munzarová, ředitelka školy
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla šestkrát (22.6., 7.7., 13.7., 27.7., 10.8. a 24.8.).
Přijala usnesení k následujícím bodům jednání:
















Schválila opakované vyhlášení výběrového řízení na akci „Modernizace vytápění a obnova
učeben včetně sociálního zařízení – mateřská škola Železnice“ a složení výběrové komise.
Schválila objednávku firmě Rydval s.r.o. na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Za Humny.
Schválila objednávku firmě Dohasl na kabeláž slaboproudu v rámci rekonstrukce budovy radnice.
Schválila záměr realizace přeměny bývalého bytu školníka na učebnu MŠ. Důvodem je
předpoklad nedostatečné kapacity současné MŠ.
Schválila uspořádání večerní zábavy na fotbalovém hřišti dne 12.9. 2020 u příležitosti oslav 135
let sboru dobrovolných hasičů.
Schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Tělocvičné jednotě Sokol Železnice ve výši 10 tisíc
Kč, a to na pokrytí nákladů na sportovní činnost oddílů volejbalu, nohejbalu a aerobiku.
Schválila znění smlouvy o poskytnutí dotace ve výši max. 300 tisíc Kč na zpracování projektové
dokumentace na akci „Vodovod Cidlina“. Dotace bude poskytnuta z rozpočtu Královéhradeckého
kraje.
Neschválila finanční dotaci z rozpočtu města na provoz Linky bezpečí.
Schválila vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Železnice (326/7, 326/17).
Schválila výpověď smlouvy o nájmu prostor v čp. 204 od Oblastní charity Jičín. Důvodem je
stěhování do kanceláří v Jičíně.
Schválila předloženou projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci „Vodovod – Zámezí
Cidlina“.
Schválila spolupráci Pošty Partner na projektu se Zdravotní pojišťovnou Min. vnitra.
Schválila cenovou nabídku na opravu mostku přes řeku Cidlinu ve Březce v celkové výši 87.500,Kč (bez DPH) od firmy ZABA s.r.o., Lomnice nad Pop.
Uložila starostce zpracování písemného vyjádření k Dokumentaci v rozsahu přílohy č. 4 zák. č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí na akci „I/35 Turnov – Úlibice“. Rada
města trvá na svém původním stanovisku k akci z r. 2015.

Zastupitelstvo města se na svém třetím letošním zasedání sešlo dne15.7. 2020 a přijalo následující
usnesení:
a) vzalo na vědomí:
1. kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 2/2020 ze dne 10.6. 2020
2. zprávy z jednání rady města za období od 11.6. do 15.7. 2020
b) schválilo:
1. odstoupení od dotace z IROP – Obnova bytového domu čp. 4 v Železnici.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na obnovu bytového domu čp. 4 v Železnici.
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3. Čestné prohlášení, že město disponuje dostatečnými finančními prostředky ve schváleném
rozpočtu na rok 2020, ze kterých bude financována část projektu „Obnova bytového domu čp.
4 v Železnici, na kterou nebude poskytnuta podpora z Ministerstva financí.
4. Podpis smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Železnice z.s. z rozpočtu města ve výši
190 000,- Kč na opravu šaten a soc. zařízení.
5. Podpis smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Železnice z.s. z rozpočtu města ve výši
130.000,- Kč na provozní náklady.
6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2020-2030.
7. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20RGI020246 ve výši 3 500 000,- Kč, a to na realizaci projektu „Zdravotní středisko Železnice“ a
schválilo podpis smlouvy.
Čtvrté letošní zasedání zastupitelstva města se konalo dne 26.8. 2020 a přijalo následující usnesení:
a) Vzalo na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ZM č. 3/2020 z 15.7. 2020.
2. Zprávy z jednání rady města za období od 16.7. 2020 do 26.8. 2020.
b) Schválilo:
1. Zrušení zadávacího řízení na VZMR „Sanace budovy muzea čp. 181 v Železnici“.
2. Podání žádosti o dotace a přiznání podílu města na obnově kulturních památek v rámci
městského programu regenerace v roce 2020 ve výši cca10% u kulturních památek, kdy město
není vlastníkem, a to pro čp. 7 (18 tis. Kč) a pro čp.17 (57 tis. Kč).
3. Uzavření smlouvy o dílo na akci „Pump Park Železnice – sportoviště pro všechny“ s firmou
Dirty parks s.r.o. (nabídková cena 2 176 151,- Kč vč. DPH) a dofinancování této akce
z vlastních zdrojů.
4. Minimální prodejní cenu pozemků p.č. 870/1 (816 m2), 870/7 (820 m2), 870/8 (683 m2) 870/9
(668 m2) a 870/10 (772 m2) ve výši 1500,- Kč/m2.
5. Rozpočtové opatření č. 4/2020.
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o nočním klidu.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
PUPM PARK sportoviště pro všechny
Po několika neúspěšných pokusech se městu letos podařilo získat dotaci od Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 969 797,- Kč na akci Pump park Železnice – sportoviště pro všechny. Na základě
výběrového řízení byl vybrán dodavatel firma Dirty park s.r.o., která by měla zakázku za 2,1 mil Kč
zrealizovat. Práce budou zahájeny v září tohoto roku, dokončen bude pump park v první polovině
příštího roku.
Pump park je typ nového zábavného sportoviště, který rozvíjí pohybové dovednosti. Jde o trať
složenou z překážek, přesně tvarované vlny a klopené zatáčky s asfaltovým povrchem umožňují při
správných pohybech těla (tzv. pumpování) jízdu na kole bez šlapání. Pump park bude využíván pro jízdu
na kolech, skateboardech, bruslích, koloběžkách, ale i na odrážedlech a budou ho moci využívat všechny
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věkové kategorie. Pump park spojuje pumptrackovou dráhu se skate parkem. Celý pump park bude
tvořen dvěma okruhy, menší okruh bude sloužit především malým dětem. Součástí projektu bude i
vybavení lavičkami, a tak u víceúčelového hřiště vznikne další místo nejen pro sportování a zlepšování
fyzické kondice malých i velkých, ale i pro setkávaní obyvatel města.
Myslím, že je správná cesta našim dětem a dospívajícím nabídnout co nejvíce sportu a jiné
zábavy, než je sedění u počítačů. A věřím, že naše nové sportoviště bude hodně využívané.
Ing. Dana Kracíková, starostka

Městský úřad připomíná úhradu poplatků za odpady a za psy. Upřednostňuje bezhotovostní platby.
Číslo účtu je 1162942329/0800 a jako variabilní symbol doplňte číslo domu a čtyřčíslí 1337 (pokud hradíte
poplatek za odpad) a číslo domu a čtyřčíslí 1341 (pokud hradíte poplatek za psa). V úředních hodinách je
možná i platba v hotovosti v kanceláři radnice (nyní v I. poschodí).

MUZEUM – VE ZNAMENÍ HASIČSKÝCH OSLAV
135. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Železnici
V druhé polovině 19. století byly zřizovány první hasičské sbory v Praze (1853), v Zákupech
(1854) a v Liberci (1855). Z českých dobrovolných hasičů drží první místo Velvary, kde byl sbor založen
roku 1864. V roce 1882 pak byla založena jako devatenáctá v řadě hasičská župa v Jičíně jako orgán
sdružující již působící sbory na daném území. Do této doby spadají i první kroky učiněné k založení
dobrovolného hasičského sboru v Železnici.
Založen byl 15. listopadu 1885 zásluhou tehdejšího starosty Jana Haratického a Jana
Brajera.
Předsedy a veliteli sboru byli Jan Brajer (1885-1889), Bohumil Malý (1889-1897), Felix Uiberlay
(1897-1898), Josef Pospíšil (1898), Samuel Šenfeld (1898-1900), Alois Kužel (1900-1906).
V roce 1907 byly změněny stanovy a
předsedou byl zvolen Alois Kužel (1907),
velitelem Josef Sedláček (1907-1914), v roce
1907-1908 byl předsedou Alois Tejchman, v roce
1909 Josef Sedláček, předseda Antonín Zelenka
(1909-1919), velitelé František Kracík (19141915), Antonín Sedláček (19015-1918), předseda
Josef Loužil (1919-1927), velitel Ladislav
Stránský (1918-1927), předseda František Veselý
1927-1939), velitel Josef Loužil (1927), Ladislav
Stránský (1927-1932), František Štolba (19321945), předseda Václav Kraus (1939-1953),
velitelé František Vais (1945-1949), Bohumil
Horčička (1949-1951), Josef Kozák (1951-1952),
Jaroslav Krupička (1952-1953), předseda
Jaroslav Krupička (1953-1971), velitel Jan Bláha
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(1953-1971), předseda Josef Pospíšil (1971- 2008), velitel Pavel Krupička (1971-1977), velitel Vladimír
Tomeš (1977- 2008), starosta Vladimír Tomeš (2008-2019),velitel Petr Kozák (2008-2019), starosta Petr
Kozák (2020 – doposud), velitel Michal Jína (2020 – doposud).
První náčiní a výzbroj pořídila hlavně obec, částečně i sbor. Město věnovalo každoročně 60 K na
čistění stříkačky. Inventář vykazoval v roce 1912, dvě stříkačky, 300 m hadic, 6 žebříků obyčejných, 6
závěsných, 2 vozy pro náčiní, leziště a skladiště. Pohřební odbor čítá 22 členů a místní podporovací
pokladna hasičská založená v roce 1885 měla už v roce 1910 jmění 1.500 K.
Za účinnou pomoc při zachraňovacích pracích při průtrži mračen 21. května 1897, kdy hlavně
dolní část města byla ohrožena, dostalo se sboru pochvaly od c.k. hejtmanství.
Spolkový prapor za 700 K byl pořízen v roce 1899 zásluhou velitele p. S. Šenfelda. Prapor
byl slavnostně vysvěcen 28. září 1899. Kmotrou praporu byla paní M. Čumpelíková, choť ředitele a
lékaře v Praze a svěcení vykonal zdejší rodák Dr. Lad. Sýkora, univerzitní profesor a kanovník
v Praze.
Dne 12. července roku 1896 se konal hasičský sjezd v Železnici, o němž po stránce výzdoby
města a četné návštěvy se dlouho a se zálibou vyprávělo. Další sjezd župní hasičské jednoty se konal při
příležitosti 25. výročí trvání sboru dne 10. července 1910 v Železnici.
Do činnosti sboru silně zasáhla první světová válka, z níž se nevrátilo 53 železnických
občanů, mezi nimiž byli i členové hasičského sboru. K uctění jejich památky byl péčí sboru
postaven v roce 1922 pomník u kostela sv. Jiljí.
Ve schůzích konaných dne 29.
listopadu a 27. prosince 1926 bylo usneseno
věnovat na projektovanou stavbu nejvýš
potřebné nové hasičské zbrojnice pozemek na
tzv. „Felčarovsku“ u kostela. Současně bylo
také usneseno, že obec dodá na uvedenou
stavbu i vedle jiné úhrady, také zdarma
potřebný písek, kámen, dříví apod. Stavbu
uvedené
zbrojnice
připravoval
sbor
dobrovolných hasičů spolu s městem.
Koncem roku 1926 město věnovalo na
novostavbu
vhodný
pozemek
na
„Felčarovsku“ u kostela a zavázalo se, že
vedle jiné pomoci dodá písek, kámen, dřevo
aj. Na staré zbrojnici byly provedeny alespoň
nejnutnější opravy.
Na žádost sboru dobrovolných hasičů, dne 7. října 1929 na schůzi obecního zastupitelstva, bylo
rozhodnuto o stavbě nové hasičské zbrojnice. Stavba byla zadána zednickému mistru Josefu Šonskému
z Rybníčku a tesařskému mistru Otmarovi z Nové Vsi nad Popelkou, práce pokrývačská Františku
Herrmanovi ze Železnice a klempířská Františku Jindrovi a Josefu Foltovi ze Železnice. Základní kámen
byl položen sborem dobrovolných hasičů za účasti členů městské rady a obecního zastupitelstva i
občanstva dne 28. října 1929. Ještě do počátku zimy byly vykonány všechny přípravné práce, se stavbou
bylo započato na jaře příštího roku 1930.
Dne 27. července 1930 byla slavnostně svému účelu odevzdána nově vybudovaná hasičská
zbrojnice. Slavnost pořádal sbor dobrovolných hasičů pod protektorátem městské rady a u příležitosti
okrskového sjezdu. Slavnostním řečníkem byl poslanec za kraj jičínský a ministr zemědělství Bohumír
Bradáč, případné proslovy učinili ředitel školy Adolf Vích a zástupce hasičské župy jičínské, zbrojnici
předal jménem města sboru dobrovolných hasičů starosta města Bohumil Malý. Uvedená zbrojnice byla
vybudována nákladem 45.832 Kč, město uzavřelo za tím účelem u Občanské záložny v Železnici
výpůjčku ve výši 34.000 Kč. Budově bylo přiděleno číslo popisné 176.
Nacistická okupace v roce 1939 ochromila na dobu šesti let i spolkový život. Činnost sboru
skomírala. Byla mu uložena povinnost výcviku členů i obyvatelstva v civilní protiletecké obraně, konat
žňové hlídky, stálou pohotovostní službu u požární techniky a službu samaritánskou, která byla doplněna
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ženami. V roce 1941 byl zatčen člen a vzdělavatel sboru MUDr. Otto Roubíček a zavlečen do
koncentračního tábora v Osvětimi. Opětovné oživení činnosti sboru přineslo osvobození od fašismu
v roce 1945.
V roce 1953 se změnil název organizace hasičů na Československý svaz požární ochrany a
členům se začalo říkat požárníci. Další léta až do listopadové revoluce roku 1989 se vyznačují
mnohotvárnou činností sboru
jako např. účast na požárních
zásazích, na technickém výcviku,
na
požárních
soutěžích,
provádění
preventivních
prohlídek domů a nebytových
objektů, pořádání tradičních bálů
aj. Jako velmi významnou
činnost je nutno uvést pomoc
sboru na výstavbě veřejně
prospěšných zařízení v obci,
zejména při stavbě mateřské
školy.
Rok 1990 je významným
předělem v historii sboru a
celého českého hasičstva. Vzniká
Sdružení dobrovolných hasičů,
které se stává právním nástupcem
Svazu požární ochrany. Členové sboru se opět nazývají hasiči, což nejlépe vystihuje jejich základní
poslání ve společnosti.
Významnou událostí v dějinách sboru se stalo navázání partnerských styků s italským
hasičským sborem z města Revò po návštěvě jejich členů v Železnici 24. června 1994. V dalších letech
postupně navštívili železničtí několikrát Revò, stejně tak jako Italové přijeli do Železnice.
V roce 1985 se s příznivým ohlasem veřejnosti konaly oslavy 100. výročí založení sboru, 110.
výročí v roce 1995, 115. jubilea v roce 2000 a 120. výročí v roce 2005, 130. výročí 2015. Slavnosti
vyplňoval bohatý program. K 100., 110. a 120. jubileu zpracoval čestný člen Jiří Rybář almanachy.
K 130. výročí zpracovala almanach Zuzana Kozáková.
Činnost hasičského sboru není pouze o výjezdech hasičské jednotky, i když o ty se jedná
primárně. Další aktivity železničtí pořádají hlavně pro své spoluobčany. Každoroční pořádání Vánočních
a Velikonočních turnajů ve stolním tenise, přičemž ten první nese název Memoriál Pavla Bobka.
Memoriál Jardy Kobrleho, tradiční hasičské bály či sběr starého železa a nebezpečného elektromateriálu.
Účastní se různých soutěží, jak dospělí, tak i mladí hasiči.
Zároveň nezapomínají na občany, které postihly živelné katastrofy. V roce 2010 se šest členů
vydalo pomoci do povodněmi postižené Raspenavy. Se stejným nasazením se vydali do Rudníku roku
2013, kdy pomáhali při čerpání zatopených studní, s úklidem komunikací, a ještě darovali těžce zasažené
obci peněžní dar.
K dnešnímu dni členská základna činí 61 členů z toho 24 žen, 37 mužů a 10 členů v kolektivu
mladých hasičů. 23 členů SDH je zařazeno do výjezdové jednotky města JPO III.
JPO III města Železnice bylo pořízeno z dotačních programů a z rozpočtu města za
dosluhující výjezdovou techniku nový dopravní automobil Ford a letos nová cisternová automobilní
stříkačkou Tatra.
Za činnost Sboru dobrovolných hasičů v Železnici děkujeme a k jejich jubileu přejeme dalších
spousty let hodně úspěchů, pohody v hasičské činnosti a vždy ať se ze zásahu ve zdraví vrátíte.
Historii zpracovala podle archivních materiálů sboru Simona Hrabalová, současnost Petr Kozák
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Kalendář akcí města Železnice
Pořádání akcí se bude odvíjet od momentální situace s korona virovou infekcí, sledujte naše webové
stránky, kde vše bude pravidelně aktualizováno - muzeumzeleznice.webk.cz – Kalendář akcí města
Železnice

Září
12. 09.

- oslava – „135 LET SDH ŽELEZNICE - 1885 – 2020“
Program:
13:50 Odhalení sochy sv. Floriána u hasičárny.
14:00 Průvod městem od hasičárny na fotbalové hřiště.
14:30 Slavnostní křest nové hasičské cisterny.
15:00 Požární útoky, výstava historické a současné hasičské techniky,
skákací hrad pro děti, modeláři, sokolníci, country kapela ….
20:00 - 2:00 Zábava na hřišti. Hraje SERVIS – VOKAP.
Vstup: 100,Občerstvení zajištěno po celou dobu konání oslav.

19. 09. od 09:00 hodin – sokolovna – Boccia – II. kolo „Pohár starostky města Železnice“
19. 09. od 15:00 hodin – muzeum – „Pochod s Železňáčkem“ – pro rodiny s dětmi, ale i pro ostatní,
pořádáme procházku plnou soutěží, prohlídky mlýna a opékání buřtů. Železnice – Ranč –
Bradlecká Lhota – hřiště v Železnici. Dobrou náladu a buřty sebou!
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20. 09. od 15:00 hodin – Café Terasy – Vinobraní s Cimbálovkou
29. 08. – 30. 10. – Café Terasy - Výstava keramických lamp a keramiky paní Jany Havlové z Prahy

Říjen
01. 10. - 26. 11. - muzeum - Výstava obrazů „KOCOUR“ - malíře Daniela Geremuse z Lomnice nad
Popelkou
01. 10. od 17:00 hodin - vernisáž
01. 10. od 17:00 hodin – Café Terasy - Den Bernarda
08. 10. od 17:00 hodin – muzeum - přednáška „ Jan Hus“ – PhDr. Eva Ulrychová
12. – 14. 10. – sokolovna - Podzimní bazar ošacení a sportovních potřeb
17. 10. od 09:00 hodin – sokolovna – Boccia – III. kolo „Pohár starostky města Železnice“

24. 10. od 18:00 do 21:00 hodin – XVI. ročník Festivalu muzejních nocí – MUZEJNÍ NOC
V MUZEU
Program: 18:00 hodin se sejdeme v roubené chaloupce, kde budeme mít pro vás připravené
povídání o životě našich předků, předvedeme předení na kolovrátku a tkaní na tkalcovském
stavu. Vyzkoušíme si pobyt 16 osob v jedné roubené chaloupce jako v roce 1890, kdy tu žilo 16
lidí. Jelikož je počet osob omezen je nutná rezervace na e-mailové adrese:
muzeum@zeleznice.net
31. 10. – 31. 12. – Café Terasy – Výstava magických obrazů Věry Kludské – „INTUITIVNÍ OBRAZY
s vysokými vibracemi“ - vernisáž 31. 10. od 15:00 hodin

Listopad
04. 11. od 17:00 hodin - knihovna - Cestopisná beseda – „Kuba“ - Petr Nazarov
14. 11. – Café Terasy – Svatomartinské slavnosti

14. 11. od 09:00 hodin – sokolovna – Boccia – IV. kolo „Pohár starostky města Železnice“
Pokud budete mít zájem vložit do kalendáře vaši akci (nemusí být jen kulturní, může se jednat i o sportovní), pošlete ji prosím
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

ZPRÁVY OBRAZEM
Pokračuje oprava bytového domu čp. 4 na náměstí. Přesto, že k jejímu dokončení zbývá ještě
mnoho práce, hotovo bude podle plánu do konce tohoto roku. V domě vzniknou čtyři byty, které bude
možné pronajmout za tržní nájemné.
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Čtvrtý ročník Železnického hudebního léta je minulostí. Jeho poslední část (Triangl fest) proběhla až po
uzávěrce tohoto čísla. Z koncertů, které se konaly od konce května do poloviny srpna, byl nejvíce
navštíven ten 1.8, věnovaný francouzským šansonům. Šanson Trio Coucou nadchlo svým vystoupením
plné hlediště v krásném prostředí vinice a k úspěchu jistě přispělo i příjemné letní počasí.
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Dotaz pro pamětníky
Uveřejněná fotografie byla pořízena 1. května 1950. Byla to oslava 1. máje? Nebo jaká jiná
oslava? A proč právě tato skupina železnických občanů? Kdo z tehdejších dětí se na fotografii pozná?
Prosím, napište nám na adresu zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz. Děkujeme.

SPORT
TJ Sokol Železnice z.s.:
Oddílu fotbalu se již rozeběhla soutěžní sezóna a stačil úspěšně vstoupit do pohárové soutěže.
Stolní tenisté zahájí během září. Oddíl iBoccie přišel o celou soutěžní část I. a II. ligy, která byla z důvodu
koronaviru kompletně zrušena. Do sokolovny se v září vrátí i cvičení rodičů s dětmi a florbal.
iBoccia:
Loňský úspěšný I. ročník Poháru starostky města Železnice za účasti 6 družstev se vydařil a hned
získal věhlas i za hranicemi okresu. II. ročník byl rozšířen na maximálně možný počet, to je 8 družstev.
Nově jedno z našeho okresu Apropo Jičín a mimo okres Trutnovští draci. I. kolo proběhlo dle
stanoveného harmonogramu. Druhé kolo se mělo uskutečnit 14.03., ale zde zasáhla vyšší moc –
koronavirová krize – kolo bylo odloženo na neurčito.
Současná situace nám doufám umožní uspořádání II. kola PSMŽ dne 19. září. Všechna družstva
jsou připravena a na pokračování turnaje se velmi těší. Rovněž my, jako pořadatelé jsme připraveni
poskytnout co nejlepší herní podmínky a dokonalý servis. Zahájení v 08.15 hod. v místní sokolovně.
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Přijďte se podívat na poměrně nový sport, který v ČR pomáhal zavádět a rozšiřovat současný předseda
oddílu – JUDr. Petr Ježek, a je opravdu pro všechny. Připomenutí pořadí družstev v I. kole, které se
uskutečnilo 29.02.2020. 1. Trutnovští draci, 2. Železnice, 3. DPK, 4. Achát, 5. Pačačky, 6. Podhorani, 7.
Sokolky, 8. Apropo.
Ladislav Hrabala

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Jakub Danko, Gábina Pospíšilová - Zámezí

Významná jubilea:
Červenec 2020

Vladimír Kalvach 75 let, Alena Kracíková 75 let,
Jarmila Jirglová 90 let.

Srpen 2020

Zdeněk Salaba 70 let, František Pochylý 75 let, Eva Tučková 90 let

Úmrtí:
Červen 2020

Marie Kalousková, Miroslava Veverková

Červenec 2020

František Šorf, Slávek Daniš, Jarmila Vaňková

Poděkování
Děkujeme za projevy upřímné soustrasti k úmrtí naší maminky, babičky a prababičky paní
Marie Kalouskové. Tuto formu volíme jako náhradu osobního poděkování všem, kteří se smutečního
obřadu zúčastnili.
Rodiny Jandova, Kalouskova a Zikmundova

Železnický zpravodaj č. 4/2020. – Vychází 31.8.2020. Redakční kroužek: Olga Jakubcová,
Martin Jakubec, Pavel Kozák, Ladislav Hrabala – Bezplatný výtisk. – Redakční uzávěrka příštího čísla: 15.10.2020
email: zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz
Tiskárna – Vosáhlo, Tyršova 356, Jičín
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