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Když jsem chodila do školy, na
poslední den před Vánocemi se všichni
těšili. Doufali jsme, že učitelé dnes dají
pokoj s matikou nebo s češtinou a
dovolí
nám
„volno“
v podobě
programu, který si každá třída
připravila. Pro jistotu jsme tabuli ještě
před zvoněním ozdobili nápisem
„Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte
naši třídu.“ Barevnými křídami jsme
pěkně pokreslili úplně celou tabuli, aby
se na ni žádné případné učivo nevešlo.
Většinou nám to vyšlo, neučilo se a
začaly toužebně očekávané prázdniny.
A také začalo těšení se na Štědrý den a na nadílku pod stromečkem.
Jako děti slýcháme, že dárky nosí Ježíšek. A když se sami staneme rodiči,
říkáme to i svým dětem. Ty nás leckdy překvapí zvědavými otázkami, jestli k nim
Ježíšek trefí, když u nich nikdy nebyl, a jak to vlastně dělá, že ví, co má komu
přinést? „Napiš Ježíškovi v dopise, co by sis nejvíc přál,“ vysvětlujeme. Starší
školáci nám leckdy řeknou, že tomu nevěří a že vědí, jak to doopravdy je, ale
dopis pro jistotu napíší. Co kdyby, že. Sice se někdy stane, že se pod stromečkem objeví i něco
neobjednaného, ale neprotestují. A tak, i když už jsme velcí, píšeme Ježíškovi většinou o hmotných přáních.
Vedle nich mnozí máme i přání nehmotná a přejeme si, aby se nám splnila. Aby se nám dařilo dobře, abychom
byli zdraví… Jeden z nejhezčích dopisů Ježíškovi napsal pan spisovatel František Nepil, ke kterému se v jeho
knize „Vánoce mám rád,“ každoročně vracím. A tak Vám ho, milí čtenáři, ve zkrácené verzi předkládám. I když
pan spisovatel už není mezi námi, jeho tři přání jsou platná i dnes.
František Nepil – Dopis Ježíškovi
„Milý Ježíšku,
Nemysli si, že si na Tebe vzpomenu, jenom když se blíží Vánoce a když je v dohledu Tvoje nadílka. Já na
Tebe vzpomínám každou chvíli a dobře vím, že přinést něco pod stromeček není Tvou povinností, že tak
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odměňuješ jen ty, kteří si to opravdu zaslouží. A to já třeba ani nejsem. Ale pro případ, že bych to přece jen byl,
Ti píšu, co bych rád. A kromě toho Tě příjemně překvapím, protože ta přání mám jenom tři.
Především bych si přál, aby tady u nás bylo hezky, i když nám nejde o hlavu. Aby náš národ nebyl
nejskvělejší, jenom když je s ním zle. Vzpomeň si, milý Ježíšku, jak naši lidi stáli při sobě, když Ti bylo teprve
1938 let, 1939 a dál, když jsi měl ještě 1944. narozeniny. V krámech byl samý umělý med, vajíčka na lístky,
zákaz tancování, zavřené školy a ještě mnohem horší věci, ale lidé se rádi viděli a věděli, že patří k sobě. No, a
jakmile jsou naši lidé z něčeho takového venku, začnou se na sebe utrhávat, osočovat a už není tak dobře, jako
když bylo zle.
Zadruhé bych si přál, abych nemusel věčně poslouchat, že za to špatné neseme odpovědnost my všichni.
Já vím, že jsem už si na to měl zvyknout, neboť slyším div ne celý život, jak všichni můžeme za to či ono. Byl
jsem například odpovědný za světový mír, jak nám říkali. Já byl odpovědný za mír, Vašek taky, pan Větvička,
teta Mařka, všichni jsme prý nesli odpovědnost za to, jestli někam začnou lítat rakety nebo jestli někam
vtrhnou tanky. Proto Tě prosím, milý Ježíšku, ať už nemusím poslouchat ty naivnosti.
Třetí přání mám, milý Ježíšku, aby členové našich zákonodárných sborů uzákonili něco moudrého a ze
všech stran pečlivě zváženého. Aby úplně každý zákon a každé usnesení sloužily hlavně těm lidem, kterým bys
Ty, Ježíšku, nadělil něco pod stromeček. Aby teda zákony nechránily zloděje před okradeným, povaleče před
člověkem, který poctivě pracuje, výtržníka před napadeným a podvodníka před podvedeným. Demokracie, to je
přece soustava dobrých a spravedlivých zákonů. A mně jde o to, aby poctiví lidé necivěli jako prostomyslní a
podvedení truhlíci na demokracii, kterou si vymodlili, ale nad kterou si mnou ruce vykukové a rošťáčkové.
Milý Ježíšku, mám chuť ještě nejméně na další tři přání, ale obávám se, že by sis pomyslel: podej čertu
prst a chce hned celou ruku. Tak už raději mlčím.“
Hezké a klidné vánoční svátky prožité ve zdraví Vám všem přeje
Eva Trojanová, knihovnice

Vážení spoluobčané,
za pár dní skončí rok 2021 a je čas se ohlédnout, co se za tento rok v našem městečku změnilo k lepšímu. Podařilo se
nám udělat radost dětem novým pump parkem, který je od září v plném provozu. Proběhla kolaudace
zrekonstruovaného bytového domu čp. 4 na náměstí, kde jsou od letošního roku pronajímány čtyři byty, kolaudací
byla završena také obnova naší krásné historické budovy radnice. Proběhla výměna topení v mateřské škole
z akumulačních kamen na plynové topení, vnitřní prostory včetně sociálních zařízení školky prošly celkovou
rekonstrukcí. Od 80. let byla školka v podstatě v původním stavu, takže si modernizaci zasloužila víc než dost. V části
Železnice došlo k výměně veřejného osvětlení (Muzejní, Mizerova, Žižkova ulice, atd.), nově jsou v těchto ulicích
v památkové zóně svítidla typu LED lucerny ve stylu původně používaném v historické zóně města. Proběhla také
první etapa statického zajištění budovy muzea, protože stav budovy se rok od roku horšil. A během jednoho roku se
podařilo vybudovat nové zdravotní středisko, které je už dokončeno a hned po kolaudaci zde bude spuštěn provoz
ordinací, které již budou konečně odpovídat 21. století.
Takže i v době covidové, kdy realizace zakázek byla složitější, se podařilo plánované akce dokončit a věřím, že po
jejich realizací bude život v Železnici zase o něco příjemnější.
Přeji Vám všem krásné vánoční svátky plné pohody a do roku 2022 přeji hlavně hodně zdraví, lásky, energie,
vzájemné ohleduplnosti, tolerance a ať se Vám daří splnit si to, co si přejete.
Dana Kracíková, starostka
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla čtyřikrát (3.11., 15.11., 30.11. a 13.12 2021). Přijala
usnesení k těmto bodům jednání:












Schválila umožnění uspořádání průjezdové kontroly veteránské soutěže „Tatra v Českém ráji“ a
zastavení na náměstí v Železnici dne 18.června 2022 v čase mezi 9. a 11. hodinou.
Schválila přijetí nabídky od firmy Tender systems s.r.o. na zřízení a poskytnutí komplexního servisu
elektronické aukce na prodej pěti stavebních pozemků v ul. Hřbitovní.
Schválila vyhlášení záměru prodeje pozemků pro výstavbu RD v ul. Hřbitovní. Jedná se o poz. parcely:
870/1 o výměře 816 m2, 870/7 o výměře 820 m2, 870/8 o výměře 683 m2, 870/9 o výměře 668 m2 a
870/10 o výměře 772 m2. Minimální cena pozemku je 1 500,- Kč /m2.
Schválila znění dodatku smlouvy se Severočeskými komunálními službami včetně nového ceníku
platného od 1.1. 2022.
Nedoporučila uspořádat předvánoční setkání seniorů a to vzhledem ke stávající pandemické situaci
spojené s COVID 19. Zároveň schválila zhotovení dárkových balíčků pro seniory nad 75 let.
Schválila prodloužení nájemní smlouvy o další dva roky na byt G v čp. 85, ul. Šimonova.
Schválila čerpání investičního fondu MZŠ a MŠ v částce 100 000,- Kč na financování stavebních úprav
v MŠ a souhlasila s odepisováním technického zhodnocení této budovy.
Schválila vyhovět žádosti ředitelky MZŠ na uzavření mateřské školy a školní jídelny v době vánočních
prázdnin od 24.12. 2021 do 2.1. 2022.
Schválila umístění přístřešku na zemědělskou prvovýrobu na poz. parcelách 1578/2 a 1578/3 v k.ú.
Železnice o zastavěné ploše 15x10 m.
Rozhodla vyhovět žádosti ředitelky Masarykovy ZŠ o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 20. –
22.12. 2021, a to z důvodu nepříznivé epidemické situace ve škole.

Zastupitelstvo města se od posledního vydání Zpravodaje sešlo dvakrát (10.11., 15.12) a přijalo
následující usnesení:
Usnesení č. 5 ze zasedání dne 10.11. 2021
a) vzalo na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 4/2021 ze dne 25.8. 2021.
2. Zprávy z jednání rady města za období od 26.8. 2021 do 10.11. 2021.
3. Zprávu finančního výboru.
4. Zprávu kontrolního výboru.
b) schválilo:
1. rozpočtové opatření č. 8/2021.
2. Program regenerace MPZ Železnice – aktualizaci č. 3 na roky 2022 – 2027 v předložené podobě.
3. Zařazení akcí obnovy a zachování nemovitých kulturních památek čp. 204, čp. 1, čp. 181 a čp. 95 do
Anketního dotazníku v rámci programu regenerace MPZ na rok 2022.
4. Přijetí dotace ve výši 565 000,- Kč z Programu regenerace MPZ na rok 2021 od ministerstva kultury, a
to na obnovu nemovitých kulturních památek čp. 17 a čp. 181.
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5. Znění a podpis smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 a finančního příspěvku
v rámci Programu regenerace MPZ s vlastníkem nemovité kulturní památky čp. 17.
6. Podání žádosti o dotaci z programu KHK č. 22KPG06 Podpora činnosti muzeí a galerií ve výši
90 000,- Kč na restaurování korouhve cechu tkalcovského a mezulánického ze sbírky Vlastivědného
muzea Železnice.
7. Prodej pozemku p.č. 326/13 v k.ú. Železnice o rozloze 70 m2 za cenu 100,-Kč za m2, celkem tedy za
7 000,- Kč.
8. Znění a podpis dodatku smlouvy č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Sanace budovy muzea čp. 181,
Železnice“ s dodavatelem Řemeslné stavby s.r.o., Trotinka 199, 507 71 Miletín.
Usnesení č. 6 ze zasedání dne 15.12. 2021
a) vzalo na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 5/2021 ze dne 10.11. 2021.
2. Zprávy z jednání rady města ze období od 11.11. 2021 do 15.12. 2021.
3. Zápis o dílčím přezkoumání hospodaření města z pověření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Při přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
4. Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Tábor v roce 2021.
b) schválilo:
1. Rozpočtové provizorium na rok 2022 a jeho pravidla.
2. Dodatek č. 2 SoD s firmou Staving Valdice s.r.o., kterým se mění vlivem víceprací a méněprací
konečná cena za dílo na 12,605.119,-Kč vč. DPH.
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci.
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
5. Vodné a stočné na rok 2022, a to ve výši: vodné za 33,-Kč/m3 včetně DPH, a stočné za 34,- Kč/m3
včetně DPH.
6. Rozpočtové opatření č. 10/2021.

ZPRÁVY Z MĚÚ
Vážení spoluobčané,
v letošním roce nabyl účinnosti nový zákon o odpadech, což pro obce znamená povinnost nejpozději
od 1. 1. 2022 změnit obecně závaznou vyhlášku o poplatcích za odpady. Nově jsou poplatky za odpady
upraveny pouze v zákoně o místních poplatcích.
Obce se od příštího roku mohou vydat dvěma cestami. Buď mohou zvolit paušální poplatek za osobu
(např. 600 Kč za rok/osobu, což je obvyklá sazba v letošním roce v okolních obcích) nebo poplatek za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Zastupitelstvo v obecně závazné vyhlášce schválilo druhou
cestu, kdy je měřítkem kapacita objednané nádoby, přičemž stanovené minimum je 60 litrů na osobu a
měsíc.
Občan si může zvolit velikost nádoby i četnost svozu. Tento způsob výběru poplatku se nejvíce blíží
zavedenému systému v Železnici a alespoň částečně motivuje k třídění odpadu. Zákon o místních poplatcích
stanovuje maximální výši poplatku 1 Kč za litr odpadu. My máme ve vyhlášce poplatek 0,70 Kč/l.
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V praxi to tedy znamená, že např. pro dva lidi bydlící v nemovitosti stačí objednat 60litrovou popelnici
se svozem jednou za 14 dní, kteří tak za rok zaplatí 1092 Kč při 26 svozech, což vychází 546 Kč na poplatníka za
rok (60 l x 0,70 Kč x 26 výsypů za rok). Nově bude možné objednat výsyp 60 l popelnice i jednou za měsíc,
takže pro jednoho člověka v nemovitosti by to znamenalo poplatek při 12 výsypech (60l x 0,70 Kč x12 výsypů)
částku 504 Kč za rok. Všichni tedy zaplatí 0,70 Kč za litr kapacity nádoby, zároveň zvolená kapacita nádoby
musí odpovídat 60 litrům za měsíc a osobu. V případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba
se odvádí poplatek za minimální základ, kterým je 60 litrů/měsíc.
V průběhu roku může plátce poplatku kapacitu a počet nádob měnit, poplatek se vypočte jako součet
dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce. Nelze tedy hradit poplatek předem!
Nově ze zákona vyplývá, že se k poplatku musí plátci registrovat do 15. ledna 2022. Formulář
„Ohlášení plátce poplatku“ je přiložen ve Zpravodaji a je také zveřejněn na webových stránkách města
Železnice. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků jednotek. Poplatníkem je
fyzická osoba, která má v nemovitosti bydliště (nejedná se o trvalé bydliště - pojem bydliště vymezuje
občanský zákoník, podle kterého má člověk bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem tam žít) nebo vlastník
nemovitosti, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.
Formulář je možné podat osobně na podatelnu městského úřadu nebo písemně poštou, popř datovou
schránkou ID: pz8a6ec. Pokud by formulář nebyl podán včas, po 15. 1. nádoba nebude moci být vyvezena.
Cílem uvedených změn je snižování produkovaného komunálního odpadu a zvýšení množství
vytříděných a využitelných složek odpadu.
Celkové letošní náklady města s odpadovým hospodářstvím činí cca 1,7 mil. Kč, od občanů bude příjem
za odpady cca 700 tis. Kč, k tomu město dostává odměnu za vytříděný odpad přibližně 200 tis. Kč. Poplatky za
odpad pro občany byly ve stejné výši od roku 2013, novou vyhláškou by mělo dojít k výběru poplatku za svoz
popelnic okolo 800 tis. Kč za rok. Ceny za likvidaci odpadu se ale meziročně neustále zvyšují, tudíž pro příští
rok předpokládáme, že město ze svého rozpočtu nad rámec vybraných poplatků včetně odměny za vytříděný
odpad (barevné kontejnery, pytle), za velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad uhradí navíc přibližně 800
tis. Kč.
Při tvorbě vyhlášky jsme se snažili v rámci platné legislativy vyjít občanům vstříc, nezatížit je
neúnosným nárůstem poplatků a zároveň je motivovat ke snižování produkovaného komunálního odpadu a ke
zvýšení množství vytříděných a využitelných složek odpadu.
V případě dotazů se můžete obrátit na L. Kordíkovou, tel. 702 021 231 nebo na mě, tel. 725 087 002.
Děkuji za pochopení a vstřícnost.

Ing. Dana Kracíková, starostka

Na základě nové obecně závazné vyhlášky není možné platit odpady
předem, ale nejdříve od 1.7. 2022. Prosíme o vyplnění dotazníku, který je
součástí Zpravodaje. Pokud si nebudete vědět rady s vyplněním dotazníku,
můžete volat na tel. 493 532 934 nebo osobně Vám v úředním hodinách
pomůžeme s vyplněním.
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Město Železnice - Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021,
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Zastupitelstvo města Železnice se na svém zasedání dne 15.12.2021 usnesením č. usneslo vydat na základě § 14
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Město Železnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále
jen „poplatek“).

(2)

Správcem poplatku je Městský úřad Železnice.

Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
(1)

Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území města.1

(2)

Poplatníkem poplatku je2
a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

(3)

Plátcem poplatku je3
a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo
b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.

(4)

Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka4.

(5)

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit
poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.5

Čl. 3
Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.6

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)

Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl postavení
plátce poplatku. Pozbytí postavení plátce ohlásí plátce poplatku správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

(2)

V ohlášení plátce poplatku uvede7

1§

10j zákona o místních poplatcích
10i zákona o místních poplatcích
3
§ 10n odst. 1 zákona o místních poplatcích
4
§ 10n odst. 2 zákona o místních poplatcích
5§
10p zákona o místních poplatcích
6
§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
2§

6

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo,
sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou
činností plátce,

c)
(3)

další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný
dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.

Plátce poplatku, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.8

(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.9

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku
automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh
těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.10

(6)

Není-li plátce, plní ohlašovací povinnost poplatník.11

Čl. 5
Základ poplatku12
(1)

Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalendářní
měsíc v litrech připadající na poplatníka.

(2)

Objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na kalendářní měsíc připadající na poplatníka je
a) podíl objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc a počtu fyzických osob,
které v této nemovité věci mají bydliště na konci kalendářního měsíce, nebo
b)
kapacita
soustřeďovacích
prostředků
pro
tuto
nemovitou
věc
na
kalendářní
měsíc
v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba.

(3)

Minimální základ dílčího poplatku činí 60 litrů.

Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 0,70 Kč za l.

Čl. 7
Výpočet poplatku13
(1)

Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na jejichž konci
a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo
b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že poplatníkem je vlastník této nemovité věci.

7

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
9 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
10
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
11
Absencí plátce je míněna situace, kdy je osoba poplatníka a plátce totožná (např. vlastník nemovité věci, v níž nemá nikdo bydliště)
a jedná tudíž pouze v postavení poplatníka.
12
§ 10k ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
13
§ 10m ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
8

7

(2)

Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku zaokrouhleného na celé litry
nahoru a sazby pro tento základ.

Čl. 8
Splatnost poplatku
(1)

Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku ve dvou splátkách takto:
a) za dílčí období od 1. ledna do 30. června nejpozději do 15. července příslušného kalendářního roku,
b) za dílčí období od 1. července do 31. prosince nejpozději do 15. ledna následujícího kalendářního roku.

(2)

Není-li plátce poplatku, zaplatí poplatek ve lhůtě podle odstavce 1 poplatník.12

Čl. 9
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 14

(2)

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním výměrem k přímé úhradě.15

(3)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.16

Čl. 10
Společná ustanovení
(1)

Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů,
spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k
pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.17

(2)

Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena
nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.18

Čl. 11
Přechodné ustanovení
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních
předpisů.

Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o poplatku za komunální odpad, ze dne 14. 12. 2011.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

14

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
16 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
17
§ 10q zákona o místních poplatcích
18
§ 10r zákona o místních poplatcích
15
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MŠ A MZŠ V ZÁVĚRU ROKU
Střípky z MŠ
Podzim nám ve školce utekl
jako voda a Vánoce jsou již na
dohled. Během krásného podzimu
jsme s dětmi pobývali hodně venku,
a to na školkové zahradě i na
vycházkách po okolí. Nejmladší děti
se již plně adaptovaly a hravě se
věnovaly činnostem, které pro ně
paní učitelky připravily. Děti starší a
předškoláci se zase zaměřily na
rozvoj rozumových dovedností a
pracovní zralosti, což jim umožní
plynulý přechod z mateřské školy do
1.třídy. Učily se hrou a jejich nadšení
a radost nám byla odměnou.
Velké poděkování také patří
dětem, které vítaly nové občánky
Železnice na radnici a své básničky se
pilně učily pod vedením paní učitelky
Martiny Sedláčkové.
Podzimní čas jsme dětem
zpestřili též divadlem ve školce příběhem „O mlsné opičce“ a „Jak
dráček vyletěl nad obláček“. Začátek
prosince začal v mateřské škole již
tradičně, a to „Čertovským rejem“ a
karnevalem v maskách a pokračoval
pečením cukroví, vánočním zdobením
školky, výrobou vánočních přání,…….a
těšením se na vánoční nadílku nejen
pod stromečkem, ale také tu sněhovou.
Za mateřskou školu J.Filjačová
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Zprávy ze školy
První čtvrtletí uteklo jako voda. Žáci si opět zvykli na pravidelný režim ve škole i v domácí přípravě
a zdálo by se, že vše bude zase dobré.
Jenže už v říjnu část 8. a 9. třídy musela do karantény a v listopadu je následovala třída 7. Tyto změny ze dne na
den byly velmi náročné hlavně pro učitele. Vykládat látku pro několik žáků přítomných ve třídě
a zároveň přes notebooky vysílat těm, kteří do školy nesměli, vyžadovalo nejen zvláštní přípravu, ale
i promyšlený koncept, jak vše co nejlépe skloubit, aby bylo všem umožněno plnohodnotné zapojení do výuky.
Nejkritičtější situace v letošním školním roce nastala začátkem prosince, kdy kvůli většímu počtu nakažených na
online výuku přešla 3. třída a následně musela doma zůstat 5. třída, polovina 6. třídy, polovina 8. třídy a polovina 9.
třídy. Po několika dnech se povinnost karantény vztahovala na další desítky žáků. V kontextu vysoké nemocnosti
pedagogů velká tíha padla na zdravé učitele a asistenty, kteří museli zastupovat nemocné kolegy a učit prezenčně i

online. Za nasazení děkujeme i našim
kuchařkám, které se ještě neutopily v záplavě jídlonosičů! V době uzávěrky tohoto čísla Železnického zpravodaje školu
prezenčně navštěvovaly už jen tři třídy, celý druhý stupeň musel přejít opět na distanční výuku…
Doufáme, že při maximální snaze o spolupráci a toleranci ze strany všech celou situaci společnými silami
zvládneme…!
Ale i přes všechny komplikace první měsíce tohoto školního roku hodnotíme jako zdařilé. Zatímco ve vinicích
dozrávaly hrozny, naši malí žáčci podzimní tematiku zpracovávali výtvarně i hrami ve zlatavém listí.
Zatímco by mnozí z nás měli chuť stěžovat si na sychravé počasí a spoustu práce, neúnavně energická a stále
usměvavá Alena Brendlová z naší školy opět neváhala ve svém volném čase potěšit děti i dospělé již tradičně dokonalou
halloweenskou výzdobou. Pan školník Jiří Lieberman zase pohotově za 9. třídu zasuploval roli osamělého čerta, který má
Mikuláše a anděly v karanténě.

Děkujeme!

A protože v naší
škole klademe velký důraz
na budování dobrých mezilidských vztahů, věnujeme hodně energie
tématu prevence a zviditelňování dobra kolem nás. Žáci 2. a 6. třídy například za každý dobrý skutek v jejich kolektivu
10

navlékají korálky na „Nit dobrých skutků“, páťáci shromažďují dobré skutky do „kasičky“, žáci 8. a 9. třídy při besedě
s kpt. Mgr. Tomášem Hoffmannem diskutovali o tématu „Na čem v životě záleží“. Děti ze 3. – 7. třídy se již třetím rokem
zapojují do programu Prostor Pro, ve kterém se pod vedením zkušených lektorů učí spolupráci, toleranci, pochopení
vzájemných odlišností, zdravé komunikaci a správnému jednání i ve složitých životních situacích. Kromě oborového
vzdělávání každého z pedagogů naše „sborovna“ v době dětských podzimních prázdnin absolvovala i školení k tématu
„Posílení sebedůvěry a motivace žáků“ vedené výchovnou poradkyní a propagátorkou etické výchovy na školách Mgr.
Hanou Brichovou.

Naši žáci se také tradičně podílejí na přípravě železnického „Zahájení Adventu“. I letos natrénovali vánoční koledy,
napekli nejrůznější dobroty a vyrobili hezké dekorace. Bohužel epidemická situace prodej výrobků na jarmarku
neumožnila, ale i tak byly přípravy zpestřením a výzvou k hledání nových metod výuky. Věděli jste, že naši žáci např.
dokáží postupovat i podle cizojazyčného receptu, nebo při vykrajování perníčků trénovat matematiku?

A protože v dnešní počítačové době je
pohyb, zástupci všech ročníků vyrazili do Kopidlna

obzvlášť důležité nezapomínat ani na
reprezentovat naši školu na tradiční
11

„Běh 17. listopadu“. Díky našim rychlým běžcům železnickou školu zdobí další diplomy za medailová umístění.
Gratulujeme!
Letos se naše škola zapojila
i do projektu „Atletika ve škole hravě“.
Děti předškolního věku a žáci 1. – 3.
třídy měli v listopadu jedinečnou
možnost ve škole zažít tělocvik zase
jinak a protáhnout všechny svaly pod
dohledem trenérky Kateřiny Chrpové.
Věříme, že pohyb pod vedením
odborníků může být jednou z cest
předcházení úrazům. Od otevření
báječného železnického pump parku se
jich bohužel stalo už dost…
A na závěr tu máme ještě jeden
krásný úspěch našich dětí: Žáci 6. třídy
se s vervou zapojili do brněnské logické
matematické hry „Brloh“. Po třech zvládnutých semifinálových kolech
postoupili do celorepublikového finále. V republice mezi ZŠ v konkurenci 279 týmů obsadili 38. místo. V rámci kraje
skončili na 2. místě! Gratulujeme!
Díky naší obětavé výtvarnici Mgr. Marii Markové, která rok co rok dokáže děti namotivovat k odvaze vzít do ruky
štětec, nůžky, lepidlo a ponořit se do světa tvůrčí fantazie a neomezených možností, máme školu stále plnou barev a
krásných výtvarných děl.
A tak přejeme nám i Vám všem, milí čtenáři, ať ani v šedivých dnech plných nepříjemných zpráv nezapomínáme
žasnout nad pestrostí krásných barev, které jsou v nás i kolem nás … a to nejen o Vánocích!

Za ZŠ Železnice Mgr. Veronika Jungová
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Akce muzea v I. čtvrtletí 2022
Výstava „150 let ochotnického divadla v Železnici“ se uskuteční od středy 26.1. do pátku 11.3.2022.
Divadelní představení „Lakomá Barka“ – zahraje divadelní soubor S – divadlo Jičín v sobotu 29.ledna 2022 v sokolovně.
Začátek v 18,00 hodin.
Cestopisná přednáška „Thajsko – po smrti krále“ – Jakub Greschl cestovatel a fotograf s handicapem – Cestování
s handicapem aneb Nic Není Nemožné – https://cestovani-s-handicapem-aneb-nic-neni-nemozne8.webnode.cz/ přednáška se uskuteční v pátek 4. března 2022 od 17,00 v muzeu.

V příštím roce uplyne 150 let od ustanovení prvního ochotnického spolku v Železnici. Zakladatelem byl
Jan Urban, ředitel zdejší školy v letech 1871 – 1890. Výstavu, která proběhne v muzeu v I. čtvrtletí 2022,
doplňujeme o další informace v následujícím článku. V první části to bude o ochotnických spolcích fungujících
přibližně do roku 1945, v příštím čísle Zpravodaje o krátkém období ochotnického divadla v 50. letech.

Divadelní ochotníci v Železnici – I. část
Divadelní a pěvecká jednota Podhořan - původní název, dle návrhu pana Františka Podzimka
„Podhořan“, byl „Zpěvácký spolek Podhořan“ s heslem „Sjednocenost“ a účelem: pěstovat čtverozpěv
mužský i smíšený, jakož i zpěv sborový a sólový – Stanovy z 12. června roku 1872. V roce 1878 byl spolek
změněn na „Pěvecko – divadelní jednotu Podhořan“.
Již v roce 1873 zpívaly děti snadnější skladby v kostele, kdežto před tím zpívaly se pouze písně mešní.
Dobrá vůle a chuť byly, ale scházely peníze. Proto bylo usneseno rozšířit program pěveckého spolku i na
divadelní scénu. První divadelní představení bylo sehráno u Václava Vosáhla na náměstí. Hrálo se
představení „Pan strýček“. Z nedostatku sil hrál i Jan Urban (zakladatel spolku), Kopecký, hostinský
Vojtíšek. Po této hře se jevil již větší zájem o divadlo a tak se hlásili herci, herečky a ochotně přijímali úlohy.
Jako primadony hrávaly slečna Josefa Uiberlayová, Anna Neumanová (provdaná Kozáková) a její sestra Marie
(provdaná Lelková). Další ochotníci byli p.Soukup z Dílců, sl.Neumanová, Anna Uiberlayová ( choť řídícího
učitele J. Kopeckého v.v.), Karel a Bohumil Malý, Žofie Endrysová (choť říd. uč. Kmínka), Emil Hrubý,
František Hrubý, František Sýkora, Marie, Anna a Emma Urbanovi, Františka Hrdličková (provd. Řepková).
Většina hereček působila při hudebních produkcích, v nichž hlavními činiteli byli místní páni učitelé. Zvláště
horlivým zpěvákem býval Josef Kozák a p.Kunt.
V roce 1912 čítala jednota 16 členů činných a 20 přispívajících. Funkcionáři: Antonín Kořínek,
předseda a pokladník, Václav Fidrmuc, místopředseda, Antonín Skrbek, jednatel a režisér, Antonín Petr,
režisér. Výbor: František Tvrzský, Felix Uiberlay, František Řepka, Josef Nožička, Josef Malý, Jaroslav Kulich,
František Gráf. Revizoři účtů: Ladislav Hospodka a Václav Řepka.
(Dle údajů zakladatele Jana Urbana, řed. v. v. v roce 1912)
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V roce 1927 a 1928 dochází k častým rozporům mezi divadelními ochotníky, což má za následek,
že vedle téměř 60 roků stávajícího jediného místního spolku divadelních ochotníků „Podhořan“ je
v Železnici založen 22. 1. 1929 druhý divadelní spolek „Vojan“. Uvedený spolek založila mládež církve
československé. Do názvu spolku dala jméno významného tragéda, člena činohry Národního divadla
Eduarda Vojana. Spolek se prezentoval desítkami her, někdy i ve spolupráci s „Podhořanem“, s nímž na
krátkou dobu, koncem 2. svět. války, splynul. „Vojan“ měl průměrně kolem 20 členů. Známi jsou jeho režiséři
pánové Šabaka, Šulc a sl.Budilová.
Spolek „Podhořan“ sehrál za dobu svého působení stovky divadelních představení nejen v místě, ale též
v sousedních obcích. Zachovalo se obrovské množství plakátů, které jsou uloženy v depozitáři železnického
muzea. Režiséry „Podhořanu“ byli pánové Steinbach, Rychter, akad. malíř Věnceslav Černý, Grüner, Jehlička,
Zindr, Kykal, Škalda. Počet členů kolísal mezi čtyřiceti a šedesáti včetně čestných a přispívajících. V některých
hrách (např. „Lidé na kře“ v roce 1936) spoluúčinkovali člen Národního divadla v Mor. Ostravě Zdeněk
Šavrda a vnučka nájemce hotelu Valdštýnův dvůr Blanka Wedlichová ( kterou známe jako herečku Národního
divadla Blanku Waleskou).
Bohatou a neopominutelnou divadelní ochotnickou činnost vyvíjel, zejména v meziválečném období,
divadelní odbor Tělocvičné jednoty Sokol v Železnici, často ve spolupráci s „Podhořanem“ (s jeho herci a
režiséry). Velmi výrazně se TJ Sokol zapsala též v loutkářské činnosti (měla loutkářský odbor, v němž po všech
stránkách aktivně působil již zmíněný akad. malíř Věnceslav Černý). Část jim zhotovených loutek se zachovala
a jsou vystaveny v muzeu v Železnici.
Po 1. sv. válce se hraní loutkových divadel v Železnici věnoval též „Studentský kroužek“ (později
Studentské sdružení) do zániku v roce 1927.

Sanace budovy muzea čp. 181
V letošním roce se podařilo konečně po neúspěšných výběrových řízeních vybrat kvalitní dodavatelskou firmu
a provést první etapu statického zajištění budovy muzea, která je nemovitou kulturní památkou. Vznikaly stále
nové statické trhliny, které se zvětšovaly, docházelo k odpadávání omítek, některé expozice musely být
přestěhovány. Trhliny byly způsobeny poklesem základů budovy i špatným odvodněním objektu. Proto došlo
letos k podchycení a zesílení základů obvodové zdi i základů pilířů arkád, odkanalizování okapních svodů,
muselo se provést i ztužení nadpraží arkád oboustrannými táhly. Nutná byla i oprava střechy hospodářského
křídla, která byla v téměř havarijním stavu. Celá akce stála 3 292 791 Kč, z toho dotace od Královéhradeckého
kraje činila 425 tis Kč a z Programu regenerace MPZ od Ministerstva kultury ČR 441 tis. Kč.

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
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Restaurování muzejních předmětů
Koncem loňského roku jsme požádali o dotaci z dotačního programu Královéhradeckého kraje Kultura a
památková péče – Podpora muzeí a galerií na restaurování cechovních pohřebních štítů a získali jsme finanční podporu ve
výši 93 000,- Kč. Celková cena restaurování byla 153 870,- Kč.
Předmětem restaurátorských prací byl soubor 7 kusů cechovních pohřebních štítů. Jedná se o vzácně dochované
exempláře, které jsou součástí většího celku cechovních předmětů. Tato velká cechovní sbírka patří k výjimečným
v českých muzeích. Beze sporu se jedná o vzácně dochované předměty, proto byl velmi důležitý včasný restaurátorský
zásah, aby nedošlo k dalšímu poškození a znehodnocení. Soubor výrazně dokumentuje historický vývoj, soudržnost,
hrdost i bohatství cechů v Železnici a okolí.
Cechovní štíty jsou instalovány v expozici Cechy v Železnici. Během následujících let nás čeká rekonstrukce
místností v zadním traktu muzea. Tato a další tři expozice budou přebudovány a přizpůsobeny moderním požadavkům
pro prezentaci muzejních sbírek. Expozice budou obohaceny o další exponáty z depozitáře a přizpůsobeny tak, aby
dokázaly návštěvníka vtáhnout do svého historického světa.
Všechny expozice v celém muzeu mají komentovaný
výklad. Ten je přizpůsoben tak, aby návštěvník získal
vědomosti z historie regionu, formou vzájemné spolupráce
návštěvník – průvodce. Dostává různé otázky, hádanky
nebo si některé činnosti i vyzkouší.
Expozice Cechy v Železnici budou navazovat na
expozici Pěstování a zpracování lnu, která je zahrnuta do
edukačních programů muzea. Nejpočetnější cech
v Železnici byl cech tkalcovský a mezulánický. Expozici lze
zahrnout do rámcově vzdělávacího programu Člověk a svět
Před restaurováním
Po restaurování
práce. Místní základní a mateřská škola v Železnici má
vstup do muzea zdarma a tak bezplatně může využít muzejní expozice ke svému vzdělávání. Téma řemesla a život našich
předků také rády zařazují do svého programu sdružení různých seniorských skupin z Královéhradeckého kraje, ale i
z ostatních blízkých krajů, jako je Liberecký kraj nebo Středočeský kraj.
Simona Hrabalová, správce muzea

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Vážení čtenáři a obyvatelé Železnice a okolí,
chtěla bych poděkovat za vaši přízeň muzeu v tomto roce, i když tento rok byl opět velmi problematický v konání
společenských akcí. Věříme v lepší budoucnost a příští rok již bude o něco lepší, kdy budeme moci uskutečňovat naše
tradiční akce, jako je Muzejní den nebo Advent, tak jako dříve. Opět pro vás připravujeme přednášky, výstavy a další
akce.
Poděkování také patří všem těm, kteří nám rozšiřují stávající muzejní sbírku a nosí nám předměty, dokumenty, knížky
našich předků nebo archeologické nálezy ze svých zahrádek. My je pečlivě zdokumentujeme, přiřadíme evidenční
čísla a zařadíme do Centrální evidence sbírek. A pokud je předmět velmi zajímavý, vystavíme ho v expozicích pro
návštěvníky muzea.
Těšíme se na vaši návštěvu nejen o vánočních svátcích, ale po celý příští rok.
Za muzeum Simona Hrabalová a Aranka Novotná
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ZPRÁVA OBRAZEM
Už jsme psali, že v letních měsících proběhla rekonstrukce v mateřské škole. Vedla k ní především
nutnost modernizovat čtyřicet let starý interiér, ale také zvětšit kapacitu zařízení. Stále rostoucí počet dětí je
potěšující a určitě se jim bude v nových prostorách líbit.
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ZPRÁVY Z FARNOSTI
Pořad vánočních bohoslužeb v Železnici
Vážení a milí spoluobčané,
epidemiologická situace se do Vánoc může vyvinout
mnoha způsoby, proto se v tomto článku dočtete náš plán.
Těsně před vánočními svátky prosím ověřte platnost
těchto informací na našem webu: www.farnostzeleznice.cz
I letošní „půlnoční“ bohoslužbu chceme pojmout vskutku
pokorně. Loni jsme dostali mnoho kladných reakcí na
SVÍČKOVOU PŮLNOČNÍ, a proto bychom ji rádi uskutečnili
i letos. Kostel bude
zvát
k zastavení
rozzářeným
prostorem
a
barevnými vitrážemi jen před půlnoční. Při bohoslužbě bude interiér
osvícen pouze světlem svíček. Chcete-li zažít atmosféru tichého
zamyšlení a naslouchání, jste zváni! Samozřejmě prosíme, abyste
respektovali aktuální pravidla setkávání, jako např. rozestupy a
desinfekce rukou,…
pátek 24. 12. 2021
Štědrý den

mše sv. „v noci“, tzv. půlnoční od 23 hod.

sobota 25. 12. 2021
Narození Pána
neděle 26. 12. 2021
svátek sv. Štěpána
pátek 31. 12. 2021
Silvestr

mše sv. „ve dne“ od 8.30 hod.

sobota 1. 1. 2022
Nový rok

mše sv. s prosbou za nastávající rok
od 8.30 hod.

od 22.45 hod.
s instrumentálním
doprovodem

koledy

mše sv. od 8.30 hod.
mše sv. na poděkování za uplynulý rok od 15
hod., za živé i zemřelé obyvatele Železnice

Všem spoluobčanům přejeme hodně sil do všech výzev, pokoj v srdci a požehnání Toho, jehož příchod na svět si o
Vánocích připomínáme!
Farnost Železnice
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SPORT
II. ročník o Pohár starostky města Železnice 2020 v iBoccie.
Druhý ročník PSMŽ 2020 byl dokončen a byl
poznamenán několika změnami. Zatím, co v prvním
ročníku byla účast šesti družstev z našeho okresu, tak ve
druhém ročníku jich bylo již osm. Věhlas našeho poháru se
rychle šířil i mimo náš okres a tak jsme přijali i jedno
družstvo ze sousedního okresu Trutnov, velmi silné
ostřílené
družstvo
Trutnovských
Draků.
Nutno
poznamenat, že již nyní máme signály zájemců i z jiných
okresů. Z kapacitních důvodů však můžeme uvažovat
s maximální účastí osmi družstev.
Celý ročník však byl poznamenán Covidem 19.
V roce 2020 se podařilo odehrát pouze jedno kolo.
Následovala řada covidových opatření vztahujících se na amatérské sporty, a tak celý turnaj musel být na
několik měsíců přerušen. Obdobně jako olympiáda Tokio 2020, která se uskutečnila až v roce 2021, tak i náš
oddíl rozhodl, že PSMŽ v dalších kolech se uskuteční po uvolnění covidových opatření na sklonku letošního
roku. Nebylo by spravedlivé ukončení soutěže a získání putovního poháru pouze za jedno kolo. A tak další kola
se odehrála až 2. 10. a 13. 11. 2021. Jedním kolem v roce 2020 a dvěma koly letos byl pohár zakončen po
odehrání 3. kol.
Po druhém kole bylo následující
pořadí : 1. Trutnovští Draci, 2. Železnice,
3. Achát 4. Dům plný koleček,
5.Podhorani, 6. Pačačky 7. Sokolky. Do 3.
kola
nastupovala
naše
družstva
s nadějemi na dobré umístění a tak bylo
opravdu o co hrát.
Ke třetímu kolu se všichni účastníci
dostavili za přísných hygienických
opatření, s platným očkováním nebo PCR
testem, natěšení na závěrečné boje.
Domácí družstva se postarala o přípravu
sokolovny a o tradiční občerstvení, které je během turnaje pro všechny účastníky zdarma. Věcné ceny poskytly
tito sponzoři: akciový pivovar se sladovnou z Nové Paky a tradičně i Mave a.s.Jičín - sponzorům patří náš dík.
Všechna utkání se odehrávala fair-play a velmi vyrovnaně, často rozhodovala až poslední směna. Třetí kolo
vyhráli Pačtí Podhorani, před domácí Železnici a Achátem, dále 4. Trutnovští Draci, 5. Pačačky, 6. Sokolky a 7.
Dům plný koleček. Apropo z poháru z technických důvodů po prvním kole odstoupilo. Celkovými vítězi se stali
Trutnovští Draci s 62 body a skórem 144:79 před Železnicí rovněž 62 bodů a skóre 144:60, zde o prvenství
Draků rozhodla vzájemná utkání. Bronzový stupínek obsadil domácí Achát, dále 4. Podhorani, 5. Dům plný
koleček, 6. Pačačky, a 7. Sokolky. Za omluvenou starostku ceny předával člen rady města a bývalý starosta Jiří
Kazda. Všichni účastníci byli spokojeni a než se rozjeli ke svým domovům chvíli poseděli v družné debatě.
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Vyjádřili celkovou spokojenost a již se všichni těší na další ročník a přejí si, aby covidová omezení již nezasáhla.
Jaký to však bude ročník, to je na domácích pořadatelích. Zájemců je hodně.
Děkujeme starostce ing. Daně Kracíkové za možnost uspořádat tento turnaj a za poháry, diplomy a
medaile. Ať žije III. ročník Poháru starostky města Železnice v iBoccie2022.
JUDr.Petr Ježek – předseda oddílu iBoccie

PLESOVÁ SEZÓNA S VELIKÝM OTAZNÍKEM

Kdysi bohatá plesová sezóna v železnické sokolovně v průběhu posledních let stále více
chudne – na první měsíce nového roku jsou zatím naplánované pouhé dva plesy.
5.února 2022 od 20:00 hodin

HASIČSKÝ BÁL

hraje : Servis – Vokap
pořadatel : SDH Železnice
5.března 2022 od 20:00 hodin

ŠIBŘINKY

hraje : Styl
pořadatel : TJ Sokol Železnice, oddíl fotbalu
Vše samozřejmě záleží na aktuální epidemické situaci a z ní vyplývajících hygienických
podmínkách. Za těch stávajících jsou obě plánované akce nerealizovatelné. O jejich osudu
bude veřejnost informována na webových stránkách obou organizací.

PODĚKOVÁNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
TJ Sokol Železnice, z.s., oddíl fotbalu si touto cestou dovoluje
poděkovat všem svým příznivcům za celoroční podporu, kterou
železnickému fotbalu věnovali a všem lidem dobré vůle přeje klidné
prožití vánočních svátků, hodně štěstí a především zdraví v novém
roce.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

VÝZNAMNÁ JUBILEA
Listopad: Jitka Mlejnková 85
Prosinec: Josef Bráborec 70, Vlasta Kuhnová – Březka 70, Milada Rónová 85, Josef Poláček 91

NAROZENÉ DĚTI
Daniel Janda

ÚMRTÍ
Jana Munzarová
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