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Že
prostory
současného
zdravotního střediska,
které je umístěno
v soukromém objektu,
jsou nevyhovující, se
mluvilo několik let.
Proto už v roce 2019
se v rozpočtu města
objevila částka na
výstavbu
nového
zdravotního střediska
a byla podepsána
smlouva na vypracování projektové dokumentace. Ve stejném roce bylo
zažádáno o dotaci z prostředků Královéhradeckého kraje. Pandemie koronaviru
sice pozdržela vyřízení žádosti i výběrové
řízení na dodavatele stavby, ale v roce 2020
bylo vše vyřízeno. Byla poskytnuta dotace,
která uhradí téměř polovinu rozpočtovaných
nákladů (12 mil. Kč) a byla vybrána firma
Staving s.r.o., aby stavbu realizovala. Ta
zahájila práce na začátku letošního jara a nyní
probíhají dokončovací práce uvnitř budovy a
také na přilehlém parkovišti. Pokud
nenastanou nějaké komplikace, mohly by se
ordinace dětského i praktického lékaře
stěhovat do nové bezbariérové budovy v I.
čtvrtletí příštího roku.

Zprávy z MěÚ
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA

Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla třikrát (20.9., 4.10.a 20.10.). Přijala usnesení
k následujícím bodům jednání:
 Schválila poskytnutí dotace ve výši 2 000,- Kč na pořádání „Podzimní slavnosti v Cidlině“.
 Schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 2 500,- Kč Rotary Clubu Jičín – Nymburk, a to na
pořádání mezinárodního dětského maratonu World Marathon Challenge. Akce se koná na podporu boje
proti dětské obrně.
 Schválila objednávku nábytku do výdejen MŠ v celkové částce 107 311,- Kč (cena je včetně DPH).
 Schválila znění příkazní smlouvy na kompletní zpracování výběrového řízení na akci „Veřejné osvětlení
– Železnice“ za celkovou cenu 25 tisíc Kč a složení hodnotící komise. Zároveň schválila znění dodatku,
kterým se mění termín ukončení výše uvedené stavby na 22.11. 2021.
 Schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt „B“ v čp. 85 na období od 1.10.2021
do 30.9. 2023.
 Schválila vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 326/13 o výměře 70 m2 v k.ú. Železnice a
předložení zastupitelstvu města k projednání.
 Vyhověla žádosti ředitelky MZŠ na uzavření mateřské školy z provozních a ekonomických důvodů
v době podzimních prázdnin dne 29.10. 2021.
 Schválila cenovou nabídku od firmy M§M PLOTY s.r.o. na doplnění oplocení u hřiště, a to za celkovou
částku 42 061,- Kč včetně DPH.
 Schválila výsledek výběrového řízení na akci „Veřejné osvětlení – Železnice“. Ekonomicky
nejvýhodnější nabídku předložil MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55 Hradec Králové. Nabídková cena
činí 1 877 672,- Kč včetně DPH.
 Schválila záměr výstavby RD na poz. parcele č. 73/21 v k.ú. Cidlina.
 Schválila strategický rámec MAP – investiční priority Masarykovy ZŠ pro období 2021 – 2027.

ZPRÁVY Z MĚÚ
Opět připomínáme dlužníkům, aby uhradili poplatek za likvidaci komunálního
odpadu. Mohou tak učinit v hotovosti na městském úřadě nebo zaslat dlužnou
částku na účet číslo 1162942329/0800, variabilní symbol číslo domu a 1337.
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Město Železnice plánuje přistavení velkoobjemových kontejnerů na
29.10. v Železnici a 5.11. v Zámezí, Cidlině a na Těšíně.
Zároveň bude v Železnici pod radnicí dne 29.10. přistaven
velkoobjemový kontejner pouze na bioodpad, a to od 15:00 do 18:00.

PODZIM VE ŠKOLE
Nový školní rok jsme v Masarykově škole zahájili s chutí a energií. Hned na začátku září
každá ze tříd vyrazila na výlet do jednoho z hezkých koutů Českého ráje. Prvňáčci a druháčci
vystoupali na Zebín, žáci 3. a 4. třídy se rozhlédli do kraje z hory Tábor. 5. třída si vychutnala
krásu Prachovských skal, 6. třída
si spolu s nejstaršími žáky školy
užila hezký podzimní den při
výletu na zříceninu hradu

Valečov a do obce Vesec. Žáci 7.
a 8. třídy prozkoumali Besedické
skály a zříceninu hradu Zbirohy.
Cestou si děti mohly zahrát hezké
hry a poslechnout si pověsti,
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které se váží k navštíveným památkám. Hlavně pro žáky, kteří do naší školy přestoupili z jiných
škol, byly výlety dobrou příležitostí k seznámení s jejich novými spolužáky.
Každé září se nese v duchu opakování a navazování na látku probranou před prázdninami, ale
začátek letošního roku je navíc silně poznamenaný následky loňské distanční výuky. Některé
děti, které loni neměly dostatečnou podporu ze strany rodinného zázemí, čeká tvrdá práce na
opětovném nastavení řádu v plnění povinností a pro některé děti je po dlouhé izolaci výzvou i
znovuvybudování sociálních vztahů mezi vrstevníky. Všem dětem držíme palce, aby vše dobře
zvládly a v případě potíží se nebály požádat o pomoc nás pedagogy, nebo jiné odborníky!
Během prvních týdnů letošní školní docházky proběhlo také několik akcí: Poté, co žáci druhé
třídy předvedli, jak umí číst a poradit si s různými úkoly a hádankami, byli v místní knihovně
pasováni na čtenáře. Žáci 3. – 9. ročníku se účastnili besedy s policistou Alešem Brendlem,
který s dětmi diskutoval o tom, co je protiprávní jednání, co je to trestní odpovědnost, jak
může dojít ke zneužívání informací na internetu, nebo jak předcházet rizikům kyberšikany.
Zajímavý byl i projektový den plný tancování pod vedením MgA. Zuzany Richterové.
Pro žáky 5. a 6. třídy byl již po několikáté
připraven na konci září Adaptační kurz,
jehož náplň zajišťuje jičínský K-klub. Cílem
kurzu je posílit vztahy a spolupráci mezi

žáky a pedagogy, seznámit se s novými spolužáky a
naladit se na práci v novém školním roce. A to se
jistě podařilo. Žáci si užívali netradiční i známé hry
ve třídě i na hřišti. Největším adrenalinovým zážitkem určitě byla záchrana „kosmonauta“,
kterého představovalo syrové vajíčko. Týmy žáků musely z malého množství materiálu vyrobit
přistávací modul, v němž byl následně kosmonaut spuštěn z 2. patra. Divili byste se, kolik
šikovných expertů by u nás mohla NASA najít. Téměř všichni kosmonauti přistání přežili! Snad
se bude žákům stejně dobře dařit i při plnění školních povinností.
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S každým novým školním rokem se děti
těší i na kroužky a volnočasové aktivity.
Letos mnozí naši žáci využili nabídky
aktivního vyžití ve Sportovní a pohybové
akademii Petra Hufa a v kroužku florbalu
vedeného Alešem Munzarem, manuálně
zručné děti si zase vyrábí hezké věci
v kroužku keramiky. Zajímavé podněty si
děti odnášejí i z kroužku Muzea přírody,
z kroužku Veselá věda, nebo angličtina.
Všem dětem přejeme, aby letošní rok nebyl tolik online a přinesl chuť poznávat svět
a navazovat hezká přátelství.
Mgr. Veronika Jungová, Mgr. Petra Kolocová

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
110 let povýšení městyse Železnice na město
a v roce 2022 uběhne 15 let od navrácení titulu město
Od 14. století začala vznikat v českých zemích městečka především na majetcích šlechty a církevních vrchností.
Status městečka uděloval od 14. století panovník. Od 16. století se tyto sídelní jednotky v pramenech označovaly i jako
městyse.
Železnice se jako město připomíná již v 16. století. V té době se v Železnici začaly vytvářet cechy neboli
pořádky. Ty byly hlavně výsadou měst. Prvotní informace o zdejších řemeslech a řemeslnících byla roku 1597, kdy
potvrdila jičínská vrchnost zdejšímu cechu ševcovskému cechovní artikule. Tyto artikule jsou dochovány v originále
v Okresním archívu v Jičíně. Nejznámější letopočet 1599, který byl uváděn na vývěsním štítu radnice a na razítku, je
pravděpodobně rokem, kdy byl městečku udělen znak. Ve znaku byla v červeném štítě hradební zeď s branou a třemi
věžemi se špičatou střechou, vše ve stříbrné barvě. Dlouhá léta byla Železnice označována se statusem městys. Až v roce
1911 byla povýšena na město. Udělený znak byl potvrzen s nepatrnými změnami, doplněný však ozdobnou obrubou a
zděnou korunou.
28. prosince 1911 byla tedy Železnice povýšena z rozkazu rakouského císaře Františka Josefa I. na město.
Písemná zpráva o tom došla do Železnice dne 13. února 1912 od cís. král. okresního hejtmanství v Jičíně v tomto znění:
„Jeho císařské a královské Apoštolské Veličenstvo ráčilo nejvyšším rozhodnutím ze dne 28. prosince 1911 městys
Železnici v politickém okrese Jičínském nejmilostivěji povýšiti na město“. Oslavy tohoto významného povýšení pro
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město, byly uspořádány v následujícím roce 1912, kdy byl svolán ve dnech 27., 28. a 29. července sjezd rodáků a přátel
Železnice a z redakce učitele Antonína Skrbka byl vydán Sjezdový památník.
V době povýšení na město vedli jeho správu: František Zikmund obchodník s funkcí starosty, Karel Malý
obchodník s funkcí náměstka, Felix Uiberlay obchodník, Josef Brož pekař, František Horník rolník, Antonín Zelenka
továrník a Alois Tejchman soustružník byli členy městské rady. Výbor tvořili: Václav Lacina kožešník, Josef Sedláček
obchodník ovocem, Josef Nožička faktor, Josef Kraus krejčí, Karel Bulíř klempíř, Josef Stránský krejčí, Jan Malý mydlář,
Alois Kužel pekař, Antonín Brož obchodník, Antonín Kalousek obchodník, Josef Slavík učitel, Václav Haratický
hostinský, Václav Brajer řezník a hostinský, P. František Donát farář, František Tvrzký obchodník, Bohumil Malý
velkoobchodník a Alois Pospíšil rolník. Městským tajemníkem byl Ladislav Hospodka, policejním revizorem Alois
Pospíšil, městským strážníkem Jan Šuraň, ponocnými František Roudný a Josef Lacina, městským hajným Jan Kozák a
městským hrobníkem Antonín Kozák.
Dne 4. května 1912 se poprvé sešel přípravný komité (výbor) slavnosti „Sjezd rodáků Železnických“ svolán
městskou radou. Vyzvány byly všechny spolky ze Železnice: za městskou radu starosta města František Zikmund a Josef
Brož. Za Občanskou besedu předseda MUDr. Vladimír Prokop, Jan Malý a učitel Josef Slavík, za Sbor dobrovolných
hasičů předseda Antonín Zelenka, Josef Sedláček a František Štryncl, za odbor Národní Jednoty Severočeské. Josef
Kraus, za společenstvo různých živností předseda Felix Uiberlay, V. Müler a J. Nožička, za odbor Národně sociální
organizace předseda Alois Tejchman, za divadelní a pěveckou jednotu Podhořan předseda uč. Antonín Kořínek, uč.
Antonín Skrbek a Antonín Petr, za tělocvičnou jednotu Sokol místostarosta říd. učitel Josef Kopecký, učitel. Adolf Vích
a Ladislav Hospodka.
Tento přípravný komité se sešel desetkrát 4. 5., 11. 5., 14. 5., 25. 5., 12. 6., 7. 7., 16. 7., 21. 7., 25. 7., 1. 8. 1912 –
vyúčtování. Zápisy ze schůzí jsou v originálu uloženy v železnickém muzeu.
Na první schůzi byl domluven termín konání slavnosti a program. Ustanoveni byli důvěrníci, kteří budou chodit
dům od domu a sbírat adresy rodáků (6 členů), z důvodu pozvánky na slavnost. Dále se určili členové, kteří povedou
informační a adresní agendu (městská rada), a pracovní komité na přípravu a provedení slavnosti (10 členů).
Na dalších schůzích se jednalo o propagaci slavnosti, upřesnění času a programu nebo výše vstupného. Jaká
hudba bude hrát, aby nebyla drahá, nebo jaké se bude hrát divadelní představení, jak bude probíhat akademie. Nebo kdo
zaplatí světlo a sál včetně jeviště. Kdo sepíše Sjezdový památník, jak bude dlouhý, u které firmy se nechá vytisknout atd.
Na jedné ze schůzí se dokonce řešila pomluva, která neprávem poškozovala uč. Antonína Kořínka, který z výboru
nakonec odstoupil. Poslední schůze byla věnována vyúčtování.

Slavnost se tedy konala ve dnech 27., 28. a 29. července 1912
Program:
V sobotu 27. 7. od 8.00 hodin večer bylo divadelní představení: „Černé duše“ – historické drama od Lad.
Stroupežnického zahrála divadelní a pěvecká jednota „Podhořan“ (celé dějství je sepsáno ručně a je uloženo v muzeu
v Železnici).
V neděli 28. 7. Budíček. Služby Boží. V půl 11 dopoledne před městskou radnicí uvítání účastníků starostou
města p. Fr. Zikmundem. Slavnostní řeč. O půl 1 společný oběd ve dvoranách hotelu „Valdštýnův dvůr“. O 3 hodině
odpoledne: Veřejné cvičení místní tělocvičné jednoty „Sokol“. Koncert místní hudební kapely. O 8 hod. večer. Akademie.
Věneček.
V pondělí 29. 7. Výlety do okolí: a) na Bradlec, Kumburk, Klepandu. b) na Tábor a do Lomnice. c) do
Prachovských skal.
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K obědu se podávalo například: Telecí ledvinka s bramborem, Telecí hrudě, Telecí filé, Roštěná po Vídeňsku, Roštěná
alá Vajdštejn, Hovězí filé Madeira, Telecí steak s vejcem, Rumpsteak, Beefsteak s vejcem, Sardinky v oleji, Kaviár, různé
druhy salátů, kompoty atd.
Vyúčtování:
Celkový příjem:

1140,32 K

Vydání:1061,18 K

Zbývá čistého:

79,14 K

Zákonem z roku 1954 o národních výborech titul zanikl, nový zákon o obcích však umožnil Železnici titul město
navrátit. Stalo se tak rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 23. ledna 2007. Doklad o
navrácení titulu město převzala z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka tehdejší starostka Olga
Jakubcová.
Pokud epidemiologická situace a další okolnosti dovolí, měla by se na jaře příštího roku uskutečnit oslava na
počest 110. výročí povýšení Železnice na město a 15. výročí znovu povýšení. Pokud by někdo, z vás občanů Železnice
nebo zdejších spolků, měl zájem o spolupráci, nebo měl jakékoliv nápady k programu slavnosti, můžete psát na mailovou
adresu sim.hrabalová@seznam.cz, mu@zeleznice.net, nebo muzeum@zeleznice.net
Děkujeme za případnou spolupráci, za kulturní komisi
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Simona Hrabalová

Program akcí v muzeu:
Čtvrtek 4. 11. od 17.00 hodin

„Mince v českých dějinách“

Přednáška bude formou komentovaných obrázků českých mincí používaných na českém území od poloviny 10. století do
zavedení papírových platidel v závěru 18. století. Přednáší PhDr. Eva Ulrychová.

Čtvrtek 11. 11. od 18.00 hodin

„Co a kde nosila rakouská armáda“

Přednáška odpoví na otázky, co měl voják pod uniformou nebo co vše bylo ukryté v patrontašce nebo v „teleti“, které
měl voják na zádech. Přednáší Petr Lazurko.

Čtvrtek 25. 11. od 17.00 hodin

„Jací byli? Jak vypadali?“

Přednáška k výsledkům antropologického výzkumu pozůstatků významných českých knížat a králů a slavných osobností
českých dějin z 10. - 17. století. Přednáší PhDr. Eva Ulrychová.

Pátek 26. 11. od 18.00 hodin

„ADVENT v Železnici“

Zahájení ADVENTU - na náměstí zazpívají koledy děti ze ZŠ Železnice, rozsvícení stromečku, průvodem se světélky
k muzeu, hudební představení, volně přístupná výstava betlémů z Třebechovického muzea a jeden pohyblivým betlémem
ze soukromé sbírky, prodej vánoční dekorace a občerstvení.

Koncerty:
Pátek 10. 12. od 18.00 hodin

„Adventní koncert“
v podání zpěvačky Terezy Vaňkové, kterou doprovodí na klavír
Mark Unholy

Pátek 17. 12. od 18.00 hodin

„Adventní koncert II.“
lidové koledy zahraje a zazpívá hudební soubor Fidle

Výstavy:
26. 11. 2021 – 14. 1. 2022

„Betlémy z Třebechovického muzea a jeden betlém pohyblivý "

26. 1. – 11. 3. 2022

„Divadelní ochotníci v Železnici“ – 150. výročí od založení
prvního divadelního spolku v Železnici – PODHOŘAN. Vystaveny
budou fotografie, loutky, kulisy a jiné divadelní předměty.

Chtěli bychom požádat občany ze Železnice, pokud by někdo vlastnil cokoliv z divadelního prostředí
týkajícího se přímo Železnice, fotografie, kostýmy, loutky, divadelní rekvizity a jiné, zda by nám je mohl
zapůjčit na připravující výstavu „Divadlo v Železnici“. Nemusí být přímo z Podhořanu, zde působil spolek
Vojan a do roku 1959 ochotnický kroužek ZO Svazarm. Kontaktujte nás na tel. číslo 736 674 712, mail
muzeum@zeleznice.net nebo přímo v muzeu od pondělí do pátku (po a út pouze do 15.30 hod).
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ČAS PODZIMU V KNIHOVNĚ

Čas, kdy žezlo v přírodě
přebral od léta podzim, nemají mnozí
lidé v oblibě. Časté změny počasí a
krátící se dny s sebou leckdy přinášejí
únavu a skleslost, brbláme na chladná
rána a nutnost nosit s sebou všude
pro jistotu deštník. Zadala jsem slovo
„podzim“ do vyhledávače a zjišťovala,
co na mě vykoukne. Bylo toho hodně,
ale nečetla jsem všechno, některé
titulky
bouraly
můj
vrozený
optimismus, no, posuďte sami: „Na
podzim nás čeká zhoršení, od
podzimu zdraží pečivo i benzin, roušky
vydrží i přes podzim…“ . Jako by za
všechno mohl podzim.
Neměli
bychom mu zase tolik křivdit, je s ním spojeno i dost příjemných radovánek a rozhodně má co nabídnout. A
ten letošní se opravdu vydařil, ať už při práci na zahrádkách, procházkách s dětmi, pěší turistice či výletech na
kolách. Svoji krásnou barevnost nám teprve ukáže.
Také knihovna s příchodem podzimních dnů ožila. V září jsem přivítala dnešní „druháky“, aby byli
pasováni na čtenáře. V březnu se totiž pasování nemohlo uskutečnit kvůli covidovým opatřením. A musím
děti, jejich paní učitelku i rodiče dětí pochválit. Vzhledem k tomu, že děti byly téměř celou první třídu doma a
procvičování čtení bylo na rodinách, četly děti opravdu hezky.
Do knihovny také začali chodit žáci ze školní družiny s paní učitelkou na pravidelné návštěvy.
V letošním roce se pravděpodobně /držme si palce/ uskuteční na nádvoří muzea advent. Jako každým
rokem budeme v knihovně připravovat adventní věnce a drobné výrobky.
Tak, milí čtenáři. Zakončila jsem samými pozitivními zprávami. A přidám ještě jednu. Jakou? Na podzim
je někdy povoleno lenošení. Komu by se chtělo ven, když prší? Tento čas vybízí zalézt si pod peřinu s knížkou
nebo si pustit oblíbený film. A když přidáte šálek dobrého čaje a zapálíte svíčku, navodíte tu správnou lenivou
atmosféru.
Radostné podzimní dny Vám přeje
Eva Trojanová
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ZPRÁVA OBRAZEM
Od letošního září probíhají v muzeu stavební práce. Jedná se především o sanaci hlavní budovy. Právě
se prohlubují a betonují nové základy ve východní a jižní části. Nádvoří je rozkopané z důvodu uložení nového
potrubí pro odvodnění střech. Začíná se také opravovat krov a krytina hospodářské budovy. Věříme, že všechny
tyto práce zastaví sesouvání objektu muzea ze svahu a již brzy se budou moci instalovat staronové expozice. Na
akci byla poskytnuta dotace ministerstva kultury z Programu regenerace MPZ a dotace z prostředků
Královéhradeckého kraje.

ŽELEZNICE PŘED 100 LETY
Vedle Sokola a Sboru dobrovolných hasičů pracovaly v Železnici i místní organizace tří politických
stran. Nejpočetnější byla strana živnostensko-obchodní, jejímž předsedou byl František Horník (hostinský),
místopředsedou Václav Kazda (pekař). Pro své členy organizovala přednášky, ale také oslavu 1. máje jako
svátku práce. V čele místní organizace strany agrární stál Antonín Skrbek. Vedle pravidelných výborových
schůzí a valné hromady uspořádala v roce 1921 sbírku pro jičínský sirotčinec, pro místní chudou školní mládež
a také sbírku ve prospěch hladovějících ruských dětí. Uspořádala rovněž tábor lidu na náměstí, kde vystoupil
s projevem Bohumír Bradáč, významný agrární politik, poslanec Národního shromáždění a pozdější ministr
zemědělství. Zakoupen byl ke společnému užívání první secí stroj. Místní organizace Československé strany
10

lidové věnovala v tomto roce zvýšenou péči dorostu. Výsledkem bylo založení Skupiny katolické mládeže,
jejímž předsedou byl zvolen František Grüner, drogista.
V Železnici také fungovala Občanská záložna. V čele sedmičlenného představenstva byl Antonín Brož.
Tento finanční ústav byl od roku 1908 v nájmu v domě čp. 85, který v roce 1921 zakoupil za 80 849,70 Kč.
Dnes je tento bytový dům v Šimonově ulici v majetku města.
Toto vyprávění o Železnici před 100 lety zakončíme několika údaji. V kronice se dočteme, že se v tomto
roce narodilo v Železnici 26 dětí, ale nevíme, kolik bylo chlapců a kolik děvčátek. Ale víme, že 14 bylo
vyznání římskokatolického, 9 československého, 2 bez vyznání a 1 dítě bylo pokřtěno v církvi Jednoty bratrské.
Za připomenutí stojí, že celý ročník 1921 byl za II. světové války nasazen na nucené práce v Třetí říši.
Téměř stejný počet jako narozených, bylo i zemřelých (14 mužů a 10 žen). Pro nás dnes je těžko
pochopitelné, že z celkového počtu zemřelých bylo šest dětí do 6 let. Jako nejstarší umírá 24.12. 1921 Františka
Sýkorová ve věku 78 let.

FOTBAL NA PODZIM
Nová fotbalová sezóna začala letos nebývale brzy – krajské soutěže dospělých se rozběhly již poslední
červencovou sobotu. Když v anketách různých regionálních novin před začátkem nové fotbalové sezóny
pokládali redaktoři divákům, hráčům či funkcionářům tradiční otázku: co od nové sezóny očekáváte?,
odpovědi se hodně lišily od minulých let. Většinu respondentů nezajímaly postupy, sestupy či jiné cíle, ale
přáli si, aby se už konečně sezóna dohrála. Stejné to bylo i v Železnici, jejíž fotbalisté před posledním
lockdownem vedli tabulku I.B třídy a vinou covidu zřejmě přišli o postup do vyšší krajské soutěže, což by byl
nádherný dárek k devadesátým narozeninám, které místní fotbal letos slaví. Obavy, že se k fotbalu (a ke
sportování vůbec) vrátí podstatně méně lidí, se v Železnici naštěstí nepotvrdily a dá se říci, že fotbalový oddíl
TJ Sokol funguje v podzimní části stejně, jako před covidem. V soutěžích startují dva týmy mužů a pět celků
mládeže, obsazujeme tedy všechny kategorie, které jsou v našem regionu vypsány. Muži A (trenér
Mgr.Vladimír Blažej) jsou v době, kdy tento příspěvek ŽZ vzniká (19.10.) znovu na čele I.B třídy, tentokrát ale
s minimálním náskokem a o případný postup budou muset ještě výrazně zabojovat. Béčko (trenér Jarka Daniš
ml.) si s přehledem drží bronzový stupínek v okresní III.třídě a míří k jarní finálové nadstavbě. O finále stále
mohou usilovat i dorostenci, vedení dvojicí Dominik David, Pavel Mika, kteří na 5.místě krajské soutěže ztrácí
na postupovou příčku jediný bod. Oba týmy žáků (Tomáš Jerie, Ondřej Daniš, Štěpán Kracík a Radek Fejfar) se
drží ve středu svých soutěží, mladší i starší přípravka (Jakub Kyselo, Josef Čistecký, David Louma, Jaroslav
Sedláček, Filip Burgert a Adam Nydrle) patří k tomu nejlepšímu, co okresní soutěž v nejmladších kategoriích
může nabídnout. Potěšitelný je ale hlavně zájem dětí sportovat a zlepšovat se.
Na závěr se patří poděkovat všem příznivcům železnického fotbalu za podporu a tradičně skvělou
atmosféru, kterou vytvářejí při domácích utkáních i venkovních výjezdech a popřát všem trvalý návrat
k normálnímu životu se vším, co jsme pod tím slovem normální vždycky chápali.
pk
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Dobré skutky našich dětí
Někteří nepořádek tvoří, někteří ho naprosto nezištně uklízí. Do druhé kategorie určitě
patří dívky Barbora Chvalinová a Tereza Ryglová. Dne 13.10. se z vlastní iniciativy rozhodly
pro sběr odpadků v Železnici. Již na jaře letošního roku se podobně činily děti v lese u lomu
Doubravice pod vedením Veroniky Jungové. Skupinku malých pracantů tvořili Kateřina a
Zachariáš Jungovi, Rozárie, Matěj a Mikuláš Kazdovi. Všem za tuto chvályhodnou činnost
paří náš dík. Záleží na každém z nás, do které kategorie se zařadíme.
Udržování pořádku v našem městě
Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás s prosbou, abyste udržovali v našem městě pořádek, nedávali odpady ke kontejnerům na
zem, nedávali do kontejnerů na tříděný odpad věci, které tam nepatří, neodhazovali odpadky do přírody.
Rovněž prosím všechny majitele psů, aby důsledně uklízeli psí exkrementy. V poslední době se množí stížnosti
maminek, které chodí se svými dětmi do parku za bývalými lázněmi, že je v parku spousta psích exkrementů, a
to v místech, kde si hrají děti. Přitom v parku je dostatek odpadkových košů, které je možné využít.
Buďme, prosím, ohleduplní ke svým spoluobčanům a k životnímu prostředí a snažme se mít Železnici čistou a
krásnou. Děkuji!
Ing. Dana Kracíková, starostka
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝZNAMNÁ JUBILEA
Září: Josef Pospíšil 70, Hana Bryknarová 70, Milada Sobotková 75, Věra Tomšová 75, Bohumil
Procházka 85
Říjen: Marie Čermáková 75, Emil Rón 85

NAROZENÉ DĚTI
Patrik Samko, Natálie Mlčochová, Jan Bodlák

ÚMRTÍ
Josef Zvířecí, Miroslav Bernat

Epidemie koronaviru opět sílí
Vzhledem k tomu, že v posledních dnech opět dochází k významnému zvyšování počtu
nakažených koronavirem a k hlavně ke skokovému navyšování počtu hospitalizovaných
s koronavirem, prosím všechny spoluobčany, kteří nejsou očkovaní, aby využili možnost
očkování, očkovací látky jsou dostupné jak v očkovacím centru v jičínské nemocnici, tak u
praktického lékaře. Jedině očkování může zbrzdit pandemii a zastavit zbytečná úmrtí.
Děkuji,
Dana Kracíková, starostka
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ZPRÁVY Z FARNOSTI

Vážení příznivci akce „Krabice od bot“ aneb „Děti darují dětem“,
děkujeme za Vaši štědrost v minulých letech! Jelikož se situace mnoha sociálně slabých rodin v důsledku
epidemie koronaviru zhoršila, naše pomoc je potřeba víc, než kdykoli dřív. Chcete-li se do letošního 11.
ročníku této celonárodní akce zapojit i tentokrát, můžete dárky pro děti z azylových domů a chudých rodin
nosit do kostela sv. Jiljí v Železnici na 1. neděli adventní 28. 11. 2021 v čase od 9.30 do 10.00 hodin.
Po konzultaci s koordinátory akce však letos prosíme o dodržení následujících požadavků:
 Krabice s dárky prosím NEBALTE! Krabice ať jsou otevřené, aby z Vámi darovaných věcí organizátoři
mohli „sestavit“ hezké balíčky s pestrým obsahem. Sociální pracovnice, které do rodin docházejí, totiž
nejlépe dokáží vystihnout, co které dítě potřebuje, co koho potěší.
 Darovat můžete např. nové hračky, nové sportovní či výtvarné potřeby, drobné sladkosti, drobnou
elektroniku, nebo novou dětskou kosmetiku. Pokud by věci nebyly nové, ať jsou v bezvadném stavu!
Přinést můžete i hezký vánoční balicí papír a stužky.
 Letošní novinka: Obdarovat můžete i maminky a tatínky dětí, které dostávají Krabice od bot.
 Dárkovou krabici však lze poslat i online. Podrobné informace naleznete na webu:
www.krabiceodbot.cz
Po předchozí domluvě bude v Železnici 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. Dárky
následně
poputují
do
sociálně
znevýhodněných rodin v Jičíně, Kopidlně,
Lomnici nad Popelkou, Nové Pace i do
ostatních menších obcí v tomto regionu a do jičínského azylového domu.
Předem děkujeme všem dárcům!
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