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Vážení spoluobčané,
Železnický zpravodaj, který držíte v ruce, je
opravdu vánoční. Je takový laskavý, naplněný
převážně dobrými zprávami a pozvánkami k milým
setkáním. Oznamuje, že se blíží čas, který trvá,
bohužel, jen zlomek roku. Čas, kdy se potkáváme
s úsměvem a s rukou napřaženou k upřímným přáním.
Přijměte toto číslo Zpravodaje jako podanou ruku s
přáním krásných vánočních svátků. A aby rok 2012,
navzdory všem pesimistickým předpovědím, byl pro vás
rokem šťastným, prožitým ve zdraví a v životní pohodě.
Zastupitelstvo města, pracovníci městského úřadu a redakce Zpravodaje

ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ …
vystoupením. Moc se jim u nás líbilo, byli jste
opravdu úžasní. A protože nic nevznikne samo,
každoročně děkuji všem, kteří jakýmkoliv
způsobem pomohli. Ať už darováním vánočního
stromečku k chaloupce a nebo přinesením
přírodního či textilního materiálu, ze kterého
pod šikovnýma rukama některých členek
muzejního spolku vznikali čertíci, andílci a
adventní věnce. Muzeum přírody Český ráj
pomohlo s ozvučením, také moc děkujeme.
Sešlo se vás u muzea kolem pěti set, a to není
málo. Bez vaší přítomnosti by naše práce
neměla smysl.
Nemám moc ráda statistiku, ale když už
jsem s těmi čísly začala, tak doplním ještě
jedno. V minulém týdnu navštívil muzeum
letošní tisící návštěvník (vlastně návštěvníci).
Jsme rádi, že to byli právě manželé Kaplanovi
z Lomnice nad Pop., kteří se k nám pravidelně

Takhle
začíná
jedna
krásná koleda,
ale zároveň je to
přání od nás
z muzea Vám.
Vážení
spoluobčané,
ráda bych Vám
za
muzeum
popřála
hned
v úvodu hezké a
klidné prožití vánočních svátků, rodinnou
pohodu a co nejvíce zdraví v roce
nadcházejícím.
Děkuji za vytvoření milé atmosféry na
zahájení Adventu před muzeem a poděkování
mám vyřídit i od Řehečského kvarteta, které
zpříjemnilo první adventní neděli skvělým
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vracejí. Ještě v žádném roce se nepodařilo
dosáhnout tak vysoké návštěvnosti, která svědčí
o zvyšujícím se zájmu o naše muzeum.
Nemalou zásluhu na tom má dobrá práce paní
průvodkyně a také spolupráce muzea
s knihovnou a muzejním spolkem. Skoro by se
mi chtělo citovat známou písničku Jana Wericha
z filmu Císařův pekař o tom, že „ten dělá to a
ten zas tohle a všichni dohromady uděláme
moc…“.
Zbývá mi pozvat vás na poslední
vánoční výstavu. Letos bude jiná, bude
„andělská“. Andělé kam se podíváte. Již 15.12.
v 18 hodin zahájí vernisáží, na které výtvarnice
Radana Kolcová z Jičína představí kresby
andělů a mandal. V týdnu před Vánocemi bude
výstava doplněna o prostorové anděly a
obdivovat budete moci i práce, které zhotovily
pod vedením Vandy Kotíkové děti z výtvarného
kroužku při Hankově domě ve Dvoře Králové
nad Labem.
Kdo se chce na Štědrý den před cestou
na půlnoční zastavit v muzeu a zahřát se

svařákem, bude vítán. Otevřeno máme jako
v minulých letech od 21,30 hod. A nebo nás
můžete navštívit na Štěpána (26.12.) a pak
28.12. a v poslední den roku na Silvestra vždy
odpoledne od 13 do 17 hodin.
Tak opravdu hezké svátky a ještě jednou
– hodně zdraví, ať jste šťastni a spokojeni a ať
se nám všem daří.

Nataša Kalousková, ředitelka muzea

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od vydání posledního čísla Zpravodaje sešla třikrát (31.10., 14.11., 28.11.).
Jednala především o těchto otázkách:
•

•
•
•
•
•

•

Schválila rozpočtové opatření č. 3/2011 – přijetí dotace ve výši 481.335,- Kč pro
Masarykovu základní školu z programu „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ
z prostředků EU“. Dále rozpočtové opatření č. 4/2011 – přijetí dotace ve výši 445.500,- Kč
z Programu obnovy venkova na rekonstrukci Raisovy ulice a rozpočtové opatření č. 5/2011
– přijetí dotace v částce 64.220,- Kč na pěstební činnost (je to příspěvek
z Královéhradeckého kraje obcím, které hospodaří ve vlastních lesích).
Schválila prodloužení nájemní smlouvy pro kadeřnictví Marie Vraštilové do 31.12. 2013.
Schválila využití možnosti nákupu komunální techniky – univerzálního vysavače/fukaru na
listí prostřednictvím Mikroregionu Tábor (dotace Královéhradeckého kraje).
Schválila povolení výjimky z ustanovení vyhl. č. 35/1992 Sb. o mateřských školách z počtu
dětí ve třídě – v každé třídě se zvýší počet dětí na 25 a to s platností od 1. listopadu letošního
roku.
Schválila mimořádnou odměnu ředitelkám obou školských zařízení.
Schválila dodatek k OZV č. 3/2006 o poplatcích za likvidaci komunálního odpadu ve všech
částech města Železnice. Sazba poplatku se určí po stanovení ceny svozovou firmou za
nádoby dle objemu (60 l, 120 l, 240 l). Občané, kteří nepoužívají popelnice, zaplatí roční
poplatek 450,- Kč na osobu. Za něj obdrží 8 ks pytlů o objemu 110 l a nebo 15 ks pytlů o
objemu 60 l. Četnost svozu zůstává čtrnáctidenní.
Vzala na vědomí zprávu lesního hospodáře D. Šidáka o hospodaření v obecním lese.
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•
•
•
•
•
•

Pověřila starostu podáním žádosti o demoliční výměr na objekt čp. 187 (na křižovatce pod
kostelem) a to na základě předložené projektové dokumentace.
Jmenovala inventarizační komisi ve složení Jiří Kazda, Pavel Kozák a Josef Teichman.
Schválila podání žádosti o dotace z Programu obnovy venkova na rok 2012 a to na demolici
čp. 187 a na úroky z úvěru.
Schválila podání žádosti o dotaci na investiční akci „Kanalizace Těšín a vrt ŽEN – l
Železnice“.
Jmenovala členy výběrové komise pro otvírání obálek a posouzení nabídek na dodávku
stavebních prací na obě výše uvedené akce.
Zřídila komisi pro tělovýchovu a sport ve složení: Ladislav Hrabala – předseda, Dimitrij
Tominec a Josef Čermák – členové. Zřízení této komise vyplynulo v souvislosti s nabytím
tělovýchovných zařízení do majetku města.

Zastupitelstvo města se sešlo na zasedání dne 26. října a 14. prosince 2011. Jednalo především
o těchto otázkách:
•
•
•
•
•
•
•
•

Schválilo zadání změn č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Železnice ve smyslu
upraveného návrhu.
Schválilo smlouvu o poskytnutí dotace Královéhradeckého kraje na akci „Železnice –
kanalizace za hřištěm“ ve výši 700.000,- Kč a na akci „Železnice – vodovod za hřištěm“ ve
výši 300.000,- Kč.
Schválilo směnu pozemků - poz.parcela č.1348 a část poz. parcely č. 1258/1 (obě v k.ú.
Železnice), které vlastní ing. Jaroslav Novotný za část poz. parcely č. 167, která je v majetku
města. Rozdíly ve výměře budou vyrovnány úplatně částkou 100,- Kč/m2.
Schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 a závěrečný účet
města za rok 2010 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „bez výhrad“.
Schválilo odkoupení poz. parcel č. 256/25 (17 m2) a 257/18 (224 m2) od bratrů Stryalových
za částku 15 tisíc Kč.
Schválilo smlouvu o dílo mezi městem Železnice a firmou MATEX Hradec Králové na
vypracování projektové dokumentace na nové veřejné osvětlení pro ul. Nádražní, Kavánova,
Hřbitovní a část ul. Železná.
Schválilo do funkce předsedy kontrolního výboru Josefa Teichmana a členem kontrolního
výboru Martina Zajíčka.
Schválilo hospodaření města dle rozpočtového provizoria, které bude platit až do schválení
rozpočtu města na rok 2012.

KONEC ROKU V KNIHOVNĚ
zájmu. Jsem velice ráda, že jsou čtenáři věrni
knihovně i v době rozmachu internetu a
ostatních médií. Není nad to, když můžeme vzít
do ruky krásnou novou knížku, listovat si v ní a
vdechovat její vůni, kterou nám nic jiného
nemůže nahradit.
Těším se na setkání s vámi po vánoční
přestávce v první výpůjční den, kterým bude
pondělí 2. ledna 2012.

Tak jako každoročně, připojuji i já přání
klidného prožití vánočních svátků, pevného
zdraví, štěstí a pohody v roce příštím. Věřím,
že se i nadále budeme setkávat v knihovně u
hezké knížky nebo na jiných kulturních akcích,
které ve spolupráci s muzeem pořádáme.
V zimních měsících proběhnou kurzy
v pletení pedigu, práce s fimem
(to je
polymerová hmota) a další tvůrčí dílny dle

Eva Trojanová, knihovnice
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ZPRÁVA OBRAZEM
Letošní třetí ročník Železnického krosu byl blátivý, přesto s novým traťovým rekordem. Pořadatelé
mají radost ze stále stoupajícího počtu účastníků i ze stále se zvyšující sportovní úrovně. Letošní
vítěz Tomáš Veber z Tatranu Chodov zdolal čtrnáctikilometrovou trať v novém rekordu 56:06 min.

V sobotu 22. října proběhlo v obřadní síni radnice vítání občánků, kterého se zúčastnili: Tomáš
Preisler s otcem Tomášem a matkou Pavlínou Kamenickou, Aaron Šarišský s otcem Peterem a
matkou Martinou Kokiovou, Tereza Ryglová s otcem Václavem a matkou Veronikou, Bára
Chvalinová s otcem Petrem a matkou Petrou, Jakub Kyselo s otcem Jakubem a matkou Veronikou
Foglovou. Slavnostní projev starosty Jiřího Každý doplnilo milé vystoupení dětí z MŠ Sluníčko.
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HASIČI BILANCUJÍ
Rádi bychom vás
krátce seznámili s činností
Sboru dobrovolných hasičů
v letošním roce. V únoru se
již tradičně konal hasičský
bál.
Děkujeme
všem
návštěvníkům za hojnou účast a těšíme se na ten
příští, který bude součástí plesové sezony 2012.
V červnu jsme uspořádali již třetí ročník
Memoriálu Jardy Kobrleho – soutěže
v požárních útocích. Zásahová jednotka vyjela
ke čtyřem požárům a zorganizovala a zúčastnila
se dvou taktických cvičení.
Pravidelnou jarní akcí je sběr starého
železa a v této souvislosti bychom vás chtěli
upozornit na podstatnou změnu. Náš sbor se
zapojil do programu „Recyklujte s hasiči“. To
znamená, že při sběru budeme odvážet vedle
železného šrotu také veškerý elektromateriál –

televize, rádia, mikrovlnky, ledničky, mrazáky,
počítače…Jedinou podmínkou odběru je, že
přístroje budou kompletní. Elektromateriál Vám
rádi odvezeme i během roku po telefonické
domluvě na čísle 603 527 961.
Hasičský sbor je nejstarším železnickým
spolkem, který funguje již 126 let. To samo o
sobě zavazuje. Proto bychom rádi uvítali ve
svých řadách nové členy, kterým nabízíme
možnost zapojení do našich aktivit: požární
sport,
práce
s hasičskou
technikou
a
v neposlední řadě začlenění do zásahové
jednotky města. Informace o podmínkách
vstupu poskytne starosta sboru Vladimír Tomeš,
případně velitel Petr Kozák.
Sbor dobrovolných hasičů Železnice
Vám děkuje za přízeň a přeje veselé Vánoce a
šťastný nový rok.
Petr Kozák, velitel SDH

V TEN VÁNOČNÍ ČAS…
Ve středu 21. prosince od 17 hodin jste všichni zváni na již tradiční zpívání u vánočního
stromku před muzejní chaloupkou. Zastavte se na chvíli v tom předvánočním shonu a přijďte si
zazpívat krásné vánoční koledy. A nezapomeňte doma svíčky a zvonečky a prskavky.
Bohoslužby o vánočních svátcích v kostele sv. Jiljí
Na Štědrý den začíná půlnoční mše ve 23,00 hod. Čtvrt hodiny před mší budou zpívány
koledy.
V dalších svátečních dnech, tj. 25.12. na Hod Boží vánoční a 26.12. na Štěpána budou
začínat bohoslužby v 8,30 hod. Silvestrovská odpolední mše má začátek v 15 hodin.

FOTBAL PŘED ZIMNÍ PŘESTÁVKOU
mladších žáků, který po loňské bronzové
medaili půjde do jarní části okresního přeboru
z 1.místa. Od léta navíc v Železnici pravidelně
funguje „fotbalová školička“, kde se
nejmladším adeptům fotbalu ve věku 5-8 let
věnují kvalifikovaní trenéři. Tito špunti
nebudou mít pauzu ani v zimě – scházejí se
každé
úterý
od
16:00
v sokolovně.

Dospělý fotbal v Železnici nemá za sebou
zrovna povedenou sezónu. Áčko mužů
přezimuje po první polovině okresního přeboru
na 7. příčce vyrovnané tabulky, B-tým je na tom
v „pralesní lize“ stejně. Družstva mladšího
dorostu a starších žáků startují společně s SK
Jičín v krajském přeboru, kde jim patří 7., resp.
12. pozice. Chloubou oddílu je opět tým
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JAK SI VEDOU NAŠI SLAVNÍ ODCHOVANCI
Adéla Pivoňková neprožila zrovna fotbalově šťastný rok, po dlouhodobém zranění se ale na
závěr podzimu dokázala na hřiště v pravý čas vrátit – stihla utkání svojí pražské Sparty v Lize
mistryň proti francouzskému Lyonu, který je označován za ženskou Barcelonu. V listopadu potom
opět navlékla tričko reprezentačního áčka žen a na výhře 6:0 nad Arménií v kvalifikaci o ME se
podílela jednou brankou.
Ani Kuba Kordík to na podzim neměl snadné, protože přešel z mládežnického fotbalu do
dospělého, na svoji příležitost se načekal, ale závěr podzimu už zakončil v základní sestavě béčka
Slovanu Liberec v naší třetí nejvyšší soutěži – ČFL.
Nejmladším odchovancem Sokola Železnice ve velkém fotbale je Lukáš Vraštil – ten má
stabilní místo v sestavě ligového dorostu U-19 FK Mladá Boleslav, přestože věkově patří ještě o
kategorii níž.

Sokol Železnice, oddíl fotbalu děkuje všem svým
příznivcům za podporu, kterou mu v letošním roce
věnovali a přeje příjemné prožití vánočních svátků,
vše nejlepší
nejlepší a pevné zdraví v roce 2012.

VÝROČÍ PRUSKO - RAKOUSKÉ VÁLKY
Jsme na konci
letošního
seriálu,
který jsme věnovali
spojeným
místům
s bitvou
u
Jičína
v červnu
1866.
Poslední zastávkou na
naší cestě je vojenský
hřbitov u Kbelnice.
Byl zřízen roku 1891
a postupně sem byly
převáženy pomníky
z různých míst bojiště a ostatky padlých vojáků.
V letech 1904 – 1906 byla na hřbitově
postavena secesní kaple s ossariem (kostnicí)
podle projektu ředitele hořické kamenické školy
architekta Václava Weinzettiho. Vlastní stavbu
provedli studenti a odborní pedagogové této
školy pod vedením jičínského stavitele Jana
Mareše. Nad vchodem do kaple je umístěna
socha Anděla míru, shlížejícího na okolní
bojiště, zhotovená Václavem Suchomelem

Kaple byla slavnostně vysvěcena 29.6.
1906 (při oslavách čtyřicátého výročí bitvy) za
účasti mnoha představitelů rakouských,
pruských a saských úřadů, vojenských
hodnostářů a také představitelů okolních měst,
obcí a spolků.

Dnes se na vojenském hřbitově nachází
přes pět desítek válečných hrobů a pomníků,
bohužel ve většině případů neúplných,
v minulosti poničených rukou vandalů.
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PLESOVÁ SEZÓNA V ŽELEZNICI
PLESOVÁ SEZÓNA ZA DVEŘMI
v průběhu prvních tří měsíců nového roku jste opět zváni na tři tradiční plesy, které se uskuteční
v místní sokolovně. Začátky všech jsou od 20:00 hodin.
sobota 28.ledna 2012 – SPORTOVNÍ
fotbalu, hraje skupina Magnet
sobota 18.února 2012 – HASIČSKÝ
Železnice, hraje VOKAP servis

PLES,

pořádá oddíl

BÁL,

pořádá SDH

sobota 10. března 2012 – ŠIBŘINKY, pořádají společně T.J. Sokol
a TJ Sokol Železnice, hraje skupina Alegro, stejný den od 13:00 hodin
pořádají stejné složky DĚTSKÝ KARNEVAL, tentokrát na téma
POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozené děti:
Listopad 2011

Lukáš Brož z Cidliny

Významná jubilea:
Listopad 2011
Prosinec 2011

Jitka Mlejnková (75 let), Marie Lacková ze Zámezí (92 let)
Milada Rónová (75 let), Vlasta Picková (90 let), Marie Bláhová z
Doubravice (89 let)

Sňatky:
Září 2011
Říjen 2011
Listopad 2011

Pavel Brož a Jiřina Jindrová (oba z Cidliny)
Jindřich Lacko a Dagmar Kholová z Nechanic
Helena Hořejší a Agshyn Abdullaiev
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