ZPRAVODAJ MĚSTA
ŽELEZNICE
JAK DÁL PO VOLBÁCH?
Vážení občané,
děkujeme za důvěru, kterou jste dali naší kandidátce v letošních
komunálních volbách.
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Zastupitelstvo se obměnilo minimálně, za Ladislava Hrabalu a Jiřího
Kazdu, kteří již nechtěli pokračovat další volební období, byli nově zvoleni do
zastupitelstva David Rejlek a Jiří Jína. Jiřího Kazdu v radě města nahradí David
Jung. Chtěla bych moc poděkovat Ladislavu Hrabalovi i Jiřímu Kazdovi za jejich
práci a aktivní dlouholetou pomoc našemu městu.
Chceme pokračovat v připravených projektech, prioritou pro nás je realizace vodovodu včetně
vodovodních přípojek do Zámezí a Cidliny, budeme se snažit dál vykoupit pozemky pro výstavbu cyklostezky
do Valdic, která je opravdu potřeba, chceme realizovat půdní vestavbu ve škole, rekonstruovat muzeum,
přestavět bývalou lázeňskou školu na byty, musíme reagovat i na současnou energetickou krizi a využít
možností komunitní energetiky. Plánů máme hodně, ale vzhledem k jejich finanční náročnosti, bude záležet na
tom, zda na tyto akce získáme dotace.
Nové zastupitelstvo připravuje zásadní koncepční materiál pro rozvoj našeho města na další období.
Potřebujeme znát názory Vás občanů, co by se mělo v Železnici změnit, kde vidíte problémy, jaké akce bychom
měli realizovat. Proto v příloze přikládáme dotazník pro občany a moc Vás prosím o jeho vyplnění. Vaše
podněty jsou pro nás velice důležité.
Děkuji Vám za spolupráci.
Ing. Dana Kracíková, starostka
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla čtyřikrát (12.9., 27.9. 8.10. a 27.10.
2022). Přijala usnesení k následujícím bodům:
 Schválila zřízení sjezdu z pozemku p.č. 453/5 na veřejnou cestu v majetku města p.č. 672/1 v k.ú.
Cidlina.
 Schválila napojení plánované vodovodní přípojky pro p.č. 1014/2 na stávající vodovodní řad, který vede
v ul. Hřbitovní. Zároveň souhlasila s umístěním stavby dle přiložené projektové dokumentace.
 Schválila pronájem sokolovny na vánoční koncert swingového orchestru JK Band Pardubice na 4.12.
2022 a podpis smlouvy.
 Schválila výsledek otevírání obálek k vyhlášenému pachtu pozemků na Cidlině. Pachtovní smlouva byla
podepsána se zájemcem, který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku 3 100,- Kč/ha, celkem
14 830,- Kč/rok.
 Schválila nabídku společnosti Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických
staveb, s.r.o. na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci „Celková obnova
muzea čp. 181 v Železnici“.
 Schválila nabídku společnosti Energy Benefit Centre a.s. na zpracování architektonické studie projektu
„Změna dispozice 1. PP objektu Masarykovy základní školy a mateřské školy Železnice“.
 Schválila nabídku na výkon autorského dozoru při stavbě „Odbahnění a oprava nádrže v Železnici od
firmy Solicite s.r.o
 Schválila objednání tří kusů herních prvků od firmy TR ANTOŠ s.r.o. na hřiště u školy a do parku
v celkové hodnotě 233 084,72 Kč vč. DPH.
 Vzala na vědomí ohlášení o provedení průzkumného vrtu na pozemku p.č. 660/1 v k.ú. Železnice, a to
za účelem zjištění stavu podzemních vod.
 Schválila poskytnutí finančního příspěvku OVV Unie sportu Jičínska na uspořádání slavnostního
vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, trenérů, cvičitelů a sportovních kolektivů okresu Jičín, a to ve výši
2 000,- Kč.
 Schválila program ustavujícího zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 18.10. 2022.

Zastupitelstvo města se dne 14.9.2022 sešlo na svém pátém letošním zasedání a schválilo
následující usnesení:
a) Vzalo na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 4/2022 ze dne 3.8. 2022.
2. Zprávy z jednání RM za období od 4.8. do 14.9. 2022
3. Zprávu finančního výboru.
b) Schválilo:
1. Znění kupní smlouvy na prodej pozemků (orná půda) v k,ú. Těšín o celkové výměře 1 086 m2 za
100,- Kč/m2, celkem za 108 600,- Kč. Kupujícím je město Jičín.
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2. Znění směnné smlouvy, která se týká pozemků v k.ú. Cidlina o celkové výměře 113 m2.
3. Znění darovací smlouvy na bezplatný převod objektu sportovního zázemí na pozemku p.č. 522,
garáž a sklady na pozemku p.č. 256/30, ocelový přístřešek na pozemku p.č. 256/30 a pozemek p.č.
522 (vše v k.ú. Železnice) od TJ Sokol Železnice z.s. do vlastnictví města Železnice.

Ustavující zasedání zastupitelstva města se konalo dne 18. října 2022 a zvolilo po
projednání:
o
o
o
o
o
o
o

starostkou města Železnice Ing. Danu Kracíkovou
místostarostou města Martina Jakubce
členy rady města Davida Junga, Pavla Kozáka a Jana Maťátka
předsedou finančního výboru Ing. Lubora Zeleného
předsedkyní kontrolního výboru Evu Trojanovou
členy finančního výboru Martina Mencla a Jiřího Kazdu
členy kontrolního výboru Jakuba Kysela a Milana Singera

ZPRÁVY Z MĚÚ

Upozornění občanům, kteří dosud nezaplatili poplatek za likvidaci
komunálního odpadu, případně poplatek za psa, aby svůj dluh vůči
městu uhradili co nejdříve. Děkujeme.
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MZŠ A MŠ
S chutí a láskou…
Vyzdobit třídy, naplánovat nejbližší akce, rozdělit si jednotlivé
činnosti, účastnit se školení, zkontrolovat a upravit školní vzdělávací
plány… to a mnoho jiného bylo součástí příprav nás učitelů na nový
školní rok. Moc si totiž přejeme, abychom dětem vytvořili takové
prostředí, ve kterém budou s chutí objevovat nové věci a odkud si
odnesou co nejvíce užitečného do života.
A nyní, když se z kabinetů rozcházíme do jednotlivých tříd, si s
pedagogy navzájem čas od času připomínáme heslo, které nás naučila
jedna zkušená kolegyně: „S CHUTÍ A LÁSKOU!“
A jak jsme letos zahájili? Každopádně s dobrou vůlí a
očekáváním, co tento školní rok přinese… Příjemným startem do nového školního roku bylo nejen
slavnostní přivítání prvňáčků, ale také zážitkové poznávání Českého ráje v jednotlivých třídních
kolektivech. Žáci 5. a 6. třídy se navíc účastnili adaptačního kurzu, při němž trénovali spolupráci,
komunikaci a hledání řešení v rozličných situacích.
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Stejně jako v minulých letech se chceme zaměřit na diferencovanou výuku takovým způsobem,
abychom respektovali individuální tempo a možnosti jednotlivých žáků a aby byla práce různě
pokročilých žáků co nejefektivnější. S radostí podporujeme také ty žáky, kteří se ve svém volném čase
věnují rozvoji svého nadání. Některé jejich práce nyní zdobí naši školu a inspirují ostatní spolužáky.
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Událostí, která rezonovala v zářijových dnech celým světem, byla smrt anglické královny Alžběty II.
Reflexí přínosu života této nejdéle vládnoucí britské panovnice jsme se samozřejmě zabývali i na naší
škole. Podívejte se, co vytvořili žáci druhého stupně pod vedením našich šikovných angličtinářek Mgr.
Petry Kolocové a MgA. Šárky Vlčkové:

V rámci výchovy k zodpovědnosti za naši planetu jsme se v září zaměřili i na ekologická témata:
Nevšední zážitky si žáci 3. ročníku odnesli z návštěvy Centra přírodních věd v jičínské hvězdárně, kde si
v rámci programu „Co se děje v půdě“ vyzkoušeli např. rozpoznávání druhů půd či sledování drobných
živočichů žijících v půdě. Starší žáci zase v hvězdárně
diskutovali o tématu znečišťování naší planety
v rámci programu „Oceán plastů“. Pro žáky 7. třídy
byl největší akcí začátku roku týdenní turistickoekologický kurz v Horním Maršově. Náplní byly
simulační hry zasazené do
prostředí Krkonoš, kdy se
děti v týmech učily

hospodařit, rozvíjet
obec, zasadit se o
záchranu
ohroženého druhu tetřívka, zkoumali drobné lesní živočichy a stavěli domečky pro skřítky. Jindy se z
nich stali majitelé lodí, kteří lovili v pobřežních i hlubokých vodách, nakupovali lodě a hromadili zisk.
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Pak zjistili, že pokud chtějí v tomto směru podnikat, musí respektovat udržitelný rozvoj lovišť.
Sedmáky obzvlášť bavil i vodní biomonitoring v Lysičinském potoce, užili si i výlet na Rýchory. V říjnu
žákům 1. – 4. třídy přijel vyprávět zajímavosti ze života dravců pan Šolín z Těšína. Děti se mohly ptát
na to, co je zajímalo, a byly svědky i ukázek letu a výcviku rarocha velkého.
A protože jednou z priorit naší školy je i rozvíjení ohleduplnosti žáků k druhým lidem a odpovědnosti
za své chování, pravidelně se naši žáci účastní i kurzu
dopravní výchovy, kdy se děti učí bezpečnému chování
nejen v silničním provozu.
Vážení čtenáři, závěrem přijměte pozvání do Místního
vlastivědného muzea na výstavu prací žáků naší školy.

Přijďte se podívat, co všechno v rámci
výtvarné výchovy žáci dokáží vytvořit a
jaké techniky si ve škole mohou
vyzkoušet! Děkujeme Mgr. Markové za
organizaci výstavy!
Všem dětem přejeme školní rok bez
covidových omezení a bezpečné zázemí pro radostné rozšiřování obzorů! Nám rodičům a učitelům
přejeme, abychom dětem dokázali být trpělivými průvodci na jejich cestě životem … s chutí a
láskou…!
Za ZŠ Železnice Mgr. Veronika Jungová

KNIHOVNA
S krásně teplými podzimními dny Vás opět zdravím, milí čtenáři, a doufám, že jste je strávili příjemnými
procházkami, houbařením nebo úklidem zahrádek před zimou.
Měsíc říjen byl v knihovně přípravou na časově i organizačně nejnáročnější akci, na bazar ošacení a
sportovních potřeb. Co to obnáší v praxi? Znamená to na každý kus oblečení nalepit dva štítky s číslem a
cenou, uložit je do pytlů a vše zapsat do seznamů, ze kterých poznáme, o jaké oblečení se jedná a komu se má
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neprodaný kus vrátit. Na letošním bazaru se sešlo 6300 kusů oblečení, hraček a ostatního zboží, takže bylo
opravdu z čeho vybírat. Příprava v knihovně je jedna část, vlastní průběh druhá. A tu bych nezvládla bez
pomoci. Chci poděkovat všem, kteří se jakkoli na hladkém průběhu bazaru ve dnech 17.10. – 19.10. 2022
podíleli. Hasičům za stěhování a odvoz pytlů do sokolovny, Martinu Švedovi a Janu Trojanovi za přípravu stolů
v sokolovně, Šimonovi a Petru Nedělovi, Jakubu Kyselovi a manželům Beňákovým za úklid stolů po skončení
bazaru. Poděkování patří Janě a Míše Kozákovým a Věře Chalupové za třídenní prodej a administrativu,
ostatním dívkám a ženám, které jednotlivé kusy rozrovnávaly, po skončení třídily a neprodané ukládaly do
pytlů určených na charitu pro Diakonii Broumov. Vždycky mám radost, že maminky odcházejí spokojené a moc
mě od nich potěšilo několik mailů s poděkováním. Pokud bude vše v pořádku a nebude řádit nějaká epidemie,
plánujeme jarní bazar.
Omlouvám se za delší psaní o bazaru, chtěla jsem Vám trochu přiblížit jeho přípravu i průběh, a hlavně
opravdu poděkovat. Poděkovat i nakupujícím, bez nichž by to celé nemělo smysl. Přichází mi na mysl citát
Benjamina Franklina, který řekl, že „nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný.“
Počátkem listopadu začínáme vyrábět svícny a adventní věnce na Advent, který se uskuteční 25.11. na
Muzejním náměstí. Bližší informace najdete včas na plakátech.
V podvečer 6.10. 2022 se v knihovně uskutečnila beseda s promítáním, tentokrát cestovatelé Petr
Kvarda a Pavel Chlum zajímavě a vtipně, jako ostatně vždycky, hovořili o Vietnamu, který navštívili. Budeme se
těšit na jejich další besedu plánovanou v příštím roce.
Mějte se hezky, milí čtenáři, ať Vás správně volená knížka zavede četbou do vzdálených krajů, minulých
dob či jiných světů.
Eva Trojanová, knihovnice

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

KULTURNÍ PROGRAM
6. října – 26. listopadu – „MALUJEME S CHUTÍ A RÁDI“ – výstava obrazů a obrázků žáků Masarykovy
základní školy v Železnici. Srdečně zveme rodiče, prarodiče, tety, strejdy a další příbuzný a známí těchto velmi
šikovných dětí do muzea na tuto výstavu. Vlastivědné muzeum.
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4. listopadu od 17:00 hodin v Železnici - "STRAŠIDELNÁ STEZKA V PARKU" – zveme rodiče,
prarodiče s dětmi, vstupné dobrovolné. Pořádá cvičení rodičů s dětmi.
11. listopadu od 17:00 hodin - "SVATOMARTINSKÝ LAMPIÓNKOVÝ PRŮVOD" - zveme všechny
rodiče, prarodiče, děti, prostě všechny nadšence lampiónků na průvod. Sraz průvodu v 17:00 hodin na
náměstí v Železnici. „Možná přijede i Martin na bílém koni“. Pořádá cvičení rodičů s dětmi.
12. listopadu od 15:00 hodin v sokolovně - „O PEJSKOVI A KOČIČCE“ - divadelní představení pro děti pořádá Vlastivědné muzeum. Více na:
https://www.agenturakk.com/divadlo-pro-deti/#opak
25. listopadu od 18:00 hodin – „ZAHÁJENÍ ADVENTU V ŽELEZNICI“ – v 18:00 hodin sraz na
náměstí, rozsvícení stromečku, průvod se světýlky k muzeu, jarmark - prodej vánočních dekorací žáků
Masarykovy školy v Železnici a šikovných děvčat z Místní knihovny, vystoupení pěveckého sboru
Bořivoj z Lomnice nad Popelkou v kostele sv. Jiljí. Vystoupení žáků Masarykovy ZŠ ze Železnice na
nádvoří muzea. Pořádá Vlastivědné muzeum, ZŠ Železnice a knihovna.
13. prosince od 17:00 hodin – „SV. LUCIE“ – večerní procházka s lampiony se zpíváním vánočních
koled. Sraz na náměstí v Železnici u vánočního stromu.
16. prosince od 17:00 hodin v kostele sv. Jiljí – „VÁNOČNÍ KONCERT“ - zahrají a zazpívají Terezka
Vaňková, Marek Unholy s dětmi jičínského K-klubu.

ZPRÁVA OBRAZEM
V Nádražní ulici byla provedena oprava komunikace v části „u Pazderáku“, po celé délce byl proveden
asfaltový nástřik a v jednom úseku bylo zpevněno také podloží.
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ŽELEZNICE PŘED 100 LETY
Sobotou 29. července 1922 skončilo, po více než sedmi
letech, státní vázané hospodářství, které se týkalo obilí, mouky a
obilních výrobků. Na území celého státu se přestaly vydávat tzv.
„chlebenky“, které v Železnici nebyly vydávány již delší dobu.
Obilí i mouka se snadno koupily ve volném prodeji. Z tohoto
důvodu skončila také činnost městské aprovizační komise.
Finanční přebytek jejího hospodaření (3 303,- Kč) byl rozdělen
na třetinové dary: Místnímu ústavu chudých, městské veřejné
knihovně a chudým místním žákům na zakoupení učebních
pomůcek.
V roce 1922 začíná se u nás projevovati nejistě sice, ale od dob předválečných přece jen poprvé,
stavební ruch. (píše V. Kozák v kronice). Byl postaven dům čp. 317 a to až na okraji železnického katastru u
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Doubravice a přestavěn domek čp. 151 v Železné ulici. Na obecním pozemku u kostela byl vybudován na
náklady města tolik potřebný transformátor.
Z dalších zajímavostí uvedených v kronice: zrušení hostinské koncese pro budovu radnice, zahájení
jednání o zřízení autobusové linky Jičín – Lomnice n.Pop., o kterou usiloval jičínský dopravce Alois Fiala a
velký požár mlýna Josefa Loudy čp. 77.
Z celostátního hlediska byly významným počinem nové mince. Od 18. února 1922 byly dávány do
oběhu nové niklové dvacetníky a padesátníky, od 1. června koruny a od 1. listopadu pětikoruny. Byly to první
kovové peníze naší republiky. Byly raženy v mincovně v Kremnici a dříve je nebylo možné vydat, protože
chyběly potřebné stroje. Návrhem mincí pověřil ministr financí Dr. Karel Engliš profesora Otokara Španiela.
Olga Jakubcová

ZPRÁVY Z FARNOSTI
Fotoohlédnutí za akcemi farnosti na podzim 2022:
Poutní podvečer a Farní den
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Chtěli byste si zazpívat z kůru našeho krásného
kostela sv. Jiljí na Štědrý den o „půlnoční“? Hrajete
na nějaký hudební nástroj? Ať už znáte noty, nebo
ne, ať už jste pravidelní návštěvníci kostela či jste
tam ještě nikdy nebyli… Jste zváni na naše zkoušky
v době adventní.
Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Kracíková: 732 142 451.
Těšíme se, že rozšíříte naše řady!
Přispějme společně ke sváteční atmosféře našich železnických Vánoc!
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝZNAMNÁ JUBILEA
Září: Martin Zajíček 75,
Říjen: Eva Šťastná 70, František Jindra 75, Drahomíra Tomková 75, Marie Tomšová 75, Vlastimil
Morávek – Cidlina 75, Milan Špád – Zámezí 80

NAROZENÉ DĚTI
Srpen: Dorota Václavíková
Říjen: Běla Jakubů

ÚMRTÍ
Září: Bořivoj Luňák - Těšín
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OBLASTNÍ CHARITA JIČÍN
Podzimní sbírka potravin
Dobrovolnické centrum Oblastní charity Jičín Vás zve k podzimní Sbírce potravin v Jičíně a Nové Pace, která se
uskuteční v sobotu 12. 11. 2022. Hledáme dobrovolníky, kteří by nám pomohli ve vybraných obchodech.

Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem,
darem trvanlivých potravin a drogerie. V Jičíně proběhne v obchodech KAUFLAND a LIDL, v Nové Pace
v PENNY. Společný začátek sbírky je v 8.00, konec v 18.00.
Sbírka je primárně určena matkám samoživitelkám, seniorům a lidem v nouzi.
A jak dopadla poslední Sbírka potravin v jednotlivých obchodech?
Penny Market Nová Paka 399 kg včetně drogerie
Jičín Lidl 408 kg včetně drogerie
Jičín Kaufland 501,5 kg včetně drogerie
Děkujeme za přízeň a případné dobrovolníky prosíme, aby nám zavolali na tel.: tel.: 733 741 692, případně
psali na dobrovolnici@charitajicin.cz.




Benefice pro Veroniku bude
22. 11. 2022
Oblastní charita Jičín ve spolupráci s KZMJ Jičín a ZUŠ Jičín
vás zve v úterý 22. listopadu 2022 na Benefici pro
Veroniku.
Veronika je integrační sociální podnik, který zaměstná lidi
s postižením a dává jim šanci pracovat. Smyslem benefice je
prezentovat Veroniku a její účel širší veřejnosti a případný
výtěžek z dobrovolného vstupného bude použitý na další
rozšiřování podniku. Nejde o firmu založenou soukromníkem
kvůli dotacím, ale o subjekt 100% vlastněný Oblastní charitou,
založený kvůli lidem. Hlavní a nejviditelnější součástí podniku
jsou provozy prádelen a sběren čistírny v Jičíně a Libáni.
Hlavním kulturním programem bude divadelní hra
ROMANCE s písněmi na motivy básní Františka Hrubína.
Účinkují v ní studentky a studenti ZUŠ Jičín, scénáristkou i
autorem hudby jsou pedagogové z této školy.
V rámci doprovodného programu bude možné zhlédnout
také výstavu Diecézní charity Hradec Králové a benefice
bude současně oslavou 100 let Charity ČR.
Více informací postupně najdete na www.charitajicin.cz.
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