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MOTEL ACHÁT VČERA, DNES A ZÍTRA
dluhů a bude třeba použít i služeb exekutorů.
Nového nájemce se již nepodařilo najít.
Z předložených
nabídek
nevybralo
zastupitelstvo ani jedinou. Sen o rychlém
zbohatnutí nájemců byl s ohledem na dosavadní
zkušenosti zastupitelů brzo odhalen. Po
odmítnutí prodeje s nejistou budoucností ve
využívání motelu bylo z jeho vnitřního
vybavení odvezeno vše, co se dalo ještě
upotřebit a o zbytek se postarali návštěvníci,
kteří již svou útratu nikdy nezaplatí.
Budoucnost motelu byla zmiňována
v programech volebních seskupení ucházejících
se o hlasy občanů v minulých volbách.
Zastupitelstvo již na svém prvním zasedání
navázalo na závěry týkající se Achátu a nová
rada města hledá řešení nejlépe odpovídající
potřebám města v delším horizontu, protože
krátká, rychlá a efektivní řešení, v kontextu
nemožné ihned a zázraky do tří dnů, jsou jen
v pohádkách.
Zastupitelé
projednali
na
svém
posledním zasedání současný stav. Ze zprávy
rady vyplynula kontinuita ve vztahu k Achátu,
který je od počátku v majetku města a je tedy
třeba postarat se o jeho likvidaci. Z několika
řešení navrhla rada jít cestou využití
investičních prostředků ze schvalovaného
rozpočtu města, s cílem jejich budoucího
návratu, popřípadě zhodnocení. Důraz je kladen
také na maximálně možné ovlivnění využití
prostoru. S návrhem požádat stavební úřad o
vydání demoličního výměru a vyhlásit výběrové
řízení na odstranění stavby souhlasilo celé
zastupitelstvo. Získané stavební parcely budou
součástí záměru vytvořit v prostoru nad

Jednou z nepřehlédnutelných staveb
města Železnice je motel Achát. Není stavbou
historickou, ani architektonicky povedenou, ale
je zde a patří do majetku města Železnice.
Poprvé jsem zde byl před šestnácti lety oslavit
se svými dvěma syny narození třetího.
Naposled před několika dny se stavitelem, který
posoudil stav budovy a navrhl její demolici.

Přes svůj věk a zkušenosti jsem byl překvapen
současným stavem vnitřních prostor. Podivné
společenství, jehož členové zcela bez příčin,
popřípadě pro zisk z ukradených druhotných
surovin, dokáží i přes vyžádané zásahy Policie
České republiky v takovém rozsahu ničit.
Dlužno dodat, že stavba je za plánovanou i
skutečnou životností a s ohledem na její
architekturu a lokalizaci jí není škoda. Ničitelé
nám tak trochu usnadnili práci a hlavně
rozhodování.
Správa a využití motelu zaměstnávala
všechna
polistopadová
zastupitelstva.
V pronajaté hospodě bohatne nájemce a
vlastníkovi zůstává právo a povinnost pečovat o
budovu a vnitřní vybavení. Shrnuto a sečteno,
z pronájmu Achátu Železnice nezbohatla,
naopak ještě teď řešíme vymáhání starých
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stávající panelovou komunikací, od státní
silnice až po motel Achát, až deset stavebních
parcel určených pro výstavbu rodinných
domků. Záměr předpokládá mimo začlenění
parcel po motelu Achát, také prostor současné
vodní nádrže koupaliště a spodní část zahrady
mateřské školy. Pro potřebu mateřské školy
bude poskytnuta parcela nad vodní nádrží.
Investované prostředky se po prodeji
stavebních parcel jednotlivým zájemcům vrátí,
neboť investice směřuje jen do demolice motelu
a vytvoření infrastruktury, nikoli do parcel
samotných, protože záměr zasahuje jen do

pozemků
v majetku
města.
Souhlasné
stanovisko, vyjádřené po diskusi všemi
zastupiteli, otevírá cestu řešení této doposud
opomíjené části města, dnes „zdobené“
motelem Achát. Realizace záměru vyžaduje
další kroky, mimo jiné také změnu územního
plánu města. Ale pokud na konci volebního
období zde budou připravené, popřípadě již
prodané stavební parcely pro rodinné domky
s citlivou
architekturou
k městu
a
s předpokladem příchodu nových, popřípadě
stávajících občanů, bude to pro naše město
určitě přínosem.
PhDr. Jaroslav Vojtěch, člen rady

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA

Rada města se sešla od začátku letošního roku celkem čtyřikrát (10.1., 24.1., 7.2.
a 21.2.). Jednala především o těchto otázkách:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vzala na vědomí výsledky kontrol hospodaření v mateřské a základní škole. Kontrolu
provedl dne 29.12. 2010 finanční výbor. Výsledek kontroly v MŠ byl bez závad, v ZŠ byly
shledány závady v metodice účtování a stanoven termín na jejich odstranění.
Vzala na vědomí zprávu o výsledku kontroly BOZP v MŠ.
Pověřila starostu jednáním s firmou Stavoka Kosice a.s. ve věci možného pronájmu
pozemku pro rozšíření těžební činnosti kamenolomu Doubravice.
Neschválilo úplatné převzetí čtvrtinového podílu pozemků Pozemkového fondu ČR v území
bývalého areálu ZD Český ráj Podůlší v likvidaci v k.ú. Cidlina.
Vzala na vědomí cenovou nabídku firmy Silnice Jičín a.s. na opravu komunikací v ulicích za
lázněmi.
Schválila podmínky pro prodej dřeva z pokácených stromů (především v parku a na školní
zahradě).
Schválila platové výměry pro ředitelky obou školních zařízení.
Zamítla žádosti o odkoupení pozemkových parcel (J. Kalousek a J. Poláček).
Schválila zvýšení cen vstupného do Vlastivědného muzea a zvýšení ročních čtenářských
poplatků v místní knihovně.
Schválila poskytnutí účelové dotace ve výši 4.000,- Kč dennímu stacionáři Apropo
k částečné úhradě běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální služby v tomto
roce.
Schválila zaměstnání 3 – 4 pracovníků registrovaných Úřadem práce v Jičíně. Smlouva by
se týkala letního období letošního roku.
Schválila předložit k projednání zastupitelstvem města:
- nový záměr využití parcel u bývalého motelu Achát
- plán investičních akcí na rok 2011
- návrh rozpočtu města na rok 2011
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Zastupitelstvo města se od začátku letošního roku sešlo dvakrát ( 19.1. a 16.2.) a
přijalo usnesení v těchto věcech:
•
•
•
•
•

•
•

Schválilo návrh kupní smlouvy na směnu pozemků o výměře 79 m2 mezi městem Železnice
a Monikou Teichmanovou, bytem Železnice, Hřbitovní 209.
Schválilo návrh kupní smlouvy na úplatný převod 1/6 podílu města na nemovitostech –
budově čp. 330 a pozemku parc.č. 409 v k.ú. Železnice René Martínkovi, bytem Křivenecká
423/36, 181 00 Praha 8, za 75.000,- Kč.
Schválilo s platností od 1.1. 2011 odměny zastupitelům města v souladu s novelou vládního
nařízení č. 37/2003 Sb., která byla schválena vládou ČR dne 7.12. 2010.
Schválilo rozpočtové opatření, kterým se přijímá dotace na akci „Rekonstrukce školního
hřiště Železnice“, poskytnutá v rámci ROP-NUTS II – Severovýchod ve výši 5,790.731,58
Kč.
Schválilo doplnění pravomocí RM o schvalování smluv o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na uložení liniových staveb do pozemků města a možnost provádět
rozpočtová opatření – přesuny prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu ve výši do
500 tisíc Kč.
Schválilo rozpočet města na rok 2011 a rozpočtový výhled na roky 2012 – 2014.
Schválilo využití pozemků v prostoru motelu Achát pro výstavbu rodinných domků , podání
žádosti o demoliční výměr na budovu motelu a vypsání výběrového řízení na demoliční
práce.

NÁVRH PROGRAMU ROZVOJE MĚSTA
1) PRIORITY
Motel Achát

rekonstrukce komunikací

uvolnění stavebních parcel u
hřbitova
vytápění MŠ a ZŠ

2) KOMUNIKACE
bezpečné přechody
dopravní generel

komunikace Těšín
rekonstrukce centrální
komunikace na náměstí
ozelenění průjezdu Železnicí
veřejné osvětlení
rekonstrukce chodníku
odvodnění obecní cesty v Zámezí

připravit výběrové řízení a realizovat
prodej bývalého motelu Achát, vč.
pozemků pro výstavbu bytového domu
nebo RD
dokončení rekonstrukce komunikací
v oblasti za lázněmi
včetně rekonstrukce VO a rozhlasu
přeložka VN a zasíťování 5 parcel
řešení vytápění obou budov
v souvislosti s úsporami v tepelném
hospodářství (výměna oken, zateplení
budov, výměna kotlů)

u lázní a u školy
řešení dopravní situace a parkování
v centru města, ulicích Za Humny a
Bradlecké
oprava komunikace
předláždění úhlopříčné komunikace,
úprava parkovací plochy
návaznost na bezpečné přechody,
vytvoření ostrůvků zeleně
pokračování rekonstrukce – hlavní
silnice
Nádražní ulice
dešťová kanalizace kolem mlýna
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investice města

investice města
nutná silná dotační
podpora , energetický
audit,vypracován
investiční záměr =
hodnota 14,900.00
(vč.střechy)

3) KULTURA
kulturní dům Cidlina
zřízení venkovního podia a
tanečního parketu pro kulturní
potřeby
revitalizace zeleně

vytápění hasičské klubovny
výběr lokalita)pod radnicí
b) na hřišti
postupné pokračování ve výměně
závadné zeleně

4) SPORT

přístavba sokolovny

výstavba kurtu na beach volejbal,
odpočinková zóna
pro potřebu venkovních sportovišť

spoluúčast na zateplení
sokolovny

před případným převodem sokolovny
do majetku obce

dokončení sportovního areálu

5) DROBNÉ ZÁLEŽITOSTI
rozšíření dětského hřiště
oprava fasády muzea
oplocení vodojemu

podmínkou převod
budovy do majetku města
dotace pro spolky

z jižní a západní strany po opravách

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2011

PŘÍJMY
Sdílené daňové příjmy
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu

VÝDAJE
9 080 000
620 000

zemědělská a potravinářská činnost
vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

11 000
1 000 000

Správní poplatky

45 000

pozemní komunikace

986 000

Poplatek ze psů

35 000

pitná voda

538 000

Pobytové poplatky
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovacích kapacit
Poplatek z provozování hracích automatů
Daň z nemovitostí
Daňové příjmy

4 000
10 000
5 000
50 000
1 050 000
10 899 000

odvádění a čištění odpadních vod
vodní toky a vodohospodářská díla
předškolní zařízení
základní škola a školní jídelna
kultura
ostatní záležitosti kultury

3 123 500
30 000
430 000
1 350 000
912 900
28 000

tělovýchova

140 000

Neinv. dotace od obcí na školu

120 000

bytové hospodářství

196 000

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

474 090

komunální služby a územní rozvoj

Kapitálové příjmy

Invest. přijaté dotace ze st. fondů
Přijaté dotace

0

0
594 090

Příjmy daňové, kapitálové a z dotací 11 493 090
podnikání v zemědělství a potravinářství
lesní hospodářství
vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

sběr a svoz komunálního odpadu

21 000

sociální péče

30 000

55 000

denní stacionáře

9 000

600 000

požární ochrana

70 600

zastupitelstvo města

kultura

34 000

činnost místní správy

tělovýchova

12 000

finanční operace

komunální služby

850 000

ochrana přírody a krajiny

60 000

bytové hospodářství

1 190 000

440 000
74 600
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838 000
1 261 000
20 000

nakládání s odpady

145 000

regionální a místní správa

3 000

finanční operace

9 000
VÝDAJE CELKEM 13 035 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

1 432 600

PŘÍJMY CELKEM 12 925 690
ROZPOČET CELKEM :
Příjmy:
Zůstatek k 31.12. 2010
Výdaje:

Stav nesplacených úvěrů k 31.12. 2010
12 925 690
884 094
13 035 000

Česká spořitelna

2 196 000

Ministerstvo financí

0
0

Splátky půjček:

576 000

Státní fond životního prostředí

přebytek rozpočtu

198 784

CELKEM :

2 196 000

nejvýznamnější akce letošního roku :
poslední splátka za kanalizaci a vodovod v ulicích Raisova, Kumburská a Bradlecká - 3,108.500,- Kč
kanalizace a vodovod pro pozemky nad hřištěm - 532.000,- Kč
demolice motelu Achát - 1,000.000,- Kč
rekonstrukce 1.části komunikace ulice Raisovy - 500.000,- Kč (+ dotace)
projektová příprava dalších akcí oprava komunikací Raisova, Kumburská, Bradlecká, přeložky a zasíťování
pěti stavebních parcel u hřbitova, PD na bezpečné přechody u školy a lázní, změna ÚPSÚ v lokalitě motelkoupaliště celkem téměř - 450.000,- Kč
tedy investice v celkové výši téměř 5,6 mil. Kč

ulice za lázněmi
předpokládané náklady na opravu povrchů všech tří ulic činí téměř 5 mil. Kč, při pohledu na rozpočet
je zřejmé, že nelze provést rekonstrukci najednou, ale bude třeba ji rozdělit na 3 - 4 etapy, město se
samozřejmě pokusí o získání dotací, bez nichž by se termín ještě více prodloužil. V letošním roce se
předpokládá oprava komunikace ve vrchní části ulice Raisovy - od křižovatky s ulicí Tyršovou po truhlářství
pana Kracíka.

parcely u hřbitova
byla podána žádost na ČEZ a RWE o napojení lokality na distribuční sítě, v nejbližší době bude
zadána PD na zasíťování pozemků a podepsána smlouva s ČEZ na přeložku VN (předpokládané náklady
cca 1,1 mil.), v letošním roce se počítá (po vyřešení napojení na el. rozvodnou síť) s prodejem prvních tří
2
parcel o rozloze 675 – 809 m .

chodník v Nádražní ulici
město má připravenu PD na opravu chodníku od křižovatky pod kostelem až k č.p. 322 a zažádalo o
dotaci na tuto akci. Bohužel se ukázalo, že místo je zájmovým územím investiční akce ČEZ, které zde
budou v letech 2012 – 2013 pokládat kabely. Investice by tedy byla znehodnocena, proto se RM rozhodla
dotaci stáhnout a realizaci odložit.

vytápění MŠ
objem prostředků vynaložených na řešení tohoto léta odkládaného problému sice není v letošním
roce významný, ale o otázce vytápění budovy MŠ se poměrně vzrušeně diskutovalo i na posledním
zastupitelstvu. Proto je třeba upřesnit následující: i u této akce je zřejmé, že bez dotační účasti se vyřeší jen
těžko. Z tohoto důvodu je nutné před realizací postupovat tak, aby všechny kroky splňovaly požadavky
žádosti o dotaci. V letošním roce bude vypracován energetický audit a návrh na řešení způsobu vytápění
(napojení na ZŠ, nebo samostatná kotelna?).
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Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
•
•

Masarykova základní škola hlásí, že k zápisu do 1. třídy se dostavilo 18 dětí. I když
pravděpodobně tři z nich budou mít odklad povinné školní docházky, rýsuje se po několika
letech početnější 1. třída.
Protože letošní zima je zatím dost skoupá na sníh, nejsou ani velké problémy s jeho
odklízením. To je jistě dobrá zpráva. Méně už potěší, že sníh alespoň na část roku neskryje
to velké množství psích exkrementů. A tak se ptáme jako každoročně: „Nenecháváte své psy
volně pobíhat a uklízíte po nich?“

JEŠTĚ K VOLEBNÍM VÝSLEDKŮM
Po přečtení výsledků voleb do místního zastupitelstva, zveřejněných v minulém Zpravodaji,
se občané dozvěděli několik zajímavých věcí.
Za prvé to, že ve volbách bylo odevzdáno celkem 400% hlasů! K tomuto číslu se totiž dostanete,
sečtete-li si procenta u jednotlivých kandidátů v tabulce absolutního pořadí. To pak ovšem může
vypadat tak, že pan starosta s panem místostarostou, podle této tabulky sami dva získali téměř
polovinu všech hlasů (přesně 47,18%).
Další zajímavou věcí je rozdělení úspěšných kandidátů v tabulce na dvě skupiny –
„modrou“ a „zelenou“. Z tohoto vybarvení se občané teprve (a mnozí s překvapením) dozvěděli, že
sdružení kandidátů Železnice I., II. a III. jsou vlastně jednou koalicí, ačkoliv do voleb takto
rozhodně nevstupovala a volební lístky byly tištěny zvlášť pro každé sdružení.
Korunu tomu všemu pak nasadil autor článku hned v úvodu jízlivou poznámkou, že volební
zákon nerespektuje přání voličů. To je opět jasný odkaz právě na tabulku absolutního pořadí.
Z jejího uspořádání totiž přímo do očí bije fakt, že mnozí kandidáti s vyšším počtem hlasů se do
zastupitelstva nedostali, zatímco kandidáti s nižším počtem získaných hlasů tam jsou. Ano, volební
zákon upřednostňuje sdružení před osobnostmi a směrodatný je tedy počet hlasů, získaných
celým sdružením. Když si ale vezmeme percentuelní vyjádření počtů hlasů pro jednotlivá sdružení,
tak to vypadá následovně:
Sdružení

Železnice I
Železnice II
Železnice III
Za rozvoj Železnice
Hasiči
Celkem

Počet hlasů

% z celkového počtu

1616
1826
1224
2468
270
7404

Počet mandátů

21,83
24,66
16,53
33,33
3,65
100,00

3
4
2
6
0
15

A ejhle! Výsledky zase tak nespravedlivě nevypadají. Přepočet samozřejmě neumožňuje
dělit mandáty, tím méně kandidáty, na poloviny či třetiny. Počet získaných mandátů ale zhruba
odpovídá počtu získaných procent. Možná, pokud by sdružení I, II a III šla do voleb od počátku
jako koalice (tedy na jedné kandidátce), jejich zisk mandátů by byl poněkud vyšší (možná o jeden,
o dva). Ale to je věcí taktiky a nelze to svalovat na volební zákon.
Celkově vzato byl článek o volebních výsledcích silně manipulativní. Z celé věci tedy
vyplývá jasně – v demokracii musí být podrobeno stálé a důkladné občanské kontrole všechno, co
nám naši volení představitelé a média předkládají jako rádoby hotová a nezpochybnitelná fakta. A
je jedno, jestli jde o úroveň celého státu nebo jediné obce či o celostátní deník nebo místní
zpravodaj.
Za sdružení Za rozvoj Železnice
Marie Marková
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ZPRÁVA OBRAZEM

Fotografie zachycují dvě letošní akce.
Tou první bylo hned na začátku ledna vyčištění
a prohloubení poslední části náhonu, který ústí
do Pazderníkova rybníka. Práci provedla firma
NADOZ, odvoz zeminy fi. ZPD Banýr.
Tou druhou bylo pokácení smuteční vrby na školní zahradě. Strom byl pro své stáří a špatný
zdravotní stav nebezpečný především pro návštěvníky dětského hřiště.

ŽELEZŇÁK – CIDLIŇÁK, 3. ROČNÍK DNE 1.5.2011
Přijďte si 1.května
zasportovat, protáhnout
svá těla a sledovat
běžecké
závody.
S předstihem Vás zveme
na
běžecký
závod
Železňák – Cidliňák,
který je určený úplně pro
všechny.
Děti
mají
stanovené
vzdálenosti

běhů podle věkových kategorií, závodit mohou
již batolata v doprovodu rodičů. Letošní
novinkou je štafetový „sprinterský“ závod
dvojic, kdy první úsek zdolávají předškoláci a
druhý dospěláci, případně školáci. Oblíbený
lidový běh na cca 800 m je určen dětem i
dospělým, kteří si netroufnou na hlavní závod
na 10 km (podrobný rozpis viz propozice
umístěné na vývěskách a na www.behy.cz a
www.bonbon.hustej.net).
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MŠ SLUNÍČKO SE TĚŠÍ NA NOVÉ ŠKOLÁČKY
Zápis do mateřské školy Sluníčko se
uskuteční v úterý 29. března 2011 od 10,00 do
15,00 hodin v budově MŠ a týká se dětí, které
ve školním roce 2011/2012 dovrší tří let a dětí
starších.

S sebou potřebují rodiče nebo zákonní
zástupci občanský průkaz, rodný list a očkovací
průkaz dítěte.

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy:
1) k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky (§ 34 zákona č. 561/2004 Sb.)
2) dále jsou přednostně přijímány děti, které dosáhnou věku tří let k 31. 8. tohoto roku, bydlí
v Železnici a zákonný zástupce dítěte potvrdí při zápisu celodenní docházku dítěte.
3) Přednostně budou také přijímány děti s nástupem do školky dne 1.9. tohoto roku.
Dagmar Hakenová, ředitelka MŠ

ZNAČENÍ BUDOV A ORIENTAČNÍ SYSTÉM MĚSTA
Určitě to není problém číslo 1, ani 2. Ale je
to záležitost, o které se (hned po motelu),
diskutuje na jednání zastupitelstva města
nejčastěji. Zatím pokaždé některý ze
zastupitelů otázku nevyhovujícího
značení
domů a ulic a nedostatečného informačního

systému Železnice otevřel. Proč? Nu proto, že
se u nás přespolní těžko orientuje a mít
označeny ulice pouhými třemi cedulemi je na
město málo. A také proto, že to vyžaduje zákon
č.128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení). Ten
říká :

§30 Označení ulic a jiných veřejných prostranství provede obec na svůj náklad.
Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice
nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit
jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno,odstraněno nebo zakryto.
§31(1) Budova musí být označena popisným číslem
§32(1) Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými
obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní
úřad.

Z diskuse zastupitelů vyplynulo, že vhodné by bylo napravit tyto nedostatky ve čtyřech krocích
realizovaných postupně v nejbližších letech :
1. vyzvat majitele budov k označení čísly popisnými článkem ve zpravodaji
2. informační plán města – předpokládá se objednání cca 3 ks tabulí s plánem města, ulicemi, čísly
popisnými. Možnost umístění menší reklamy, loga či zvýraznění firem za úplatu. Tabule budou
umístěny na nejfrekventovanějších místech ve městě
3. označení ulic uličními tabulkami
4. případné osazení směrových tabulí
První dva kroky by se měly realizovat
v tomto roce. Město zajistí objednání cedulek
s čísly popisnými. Rozměr domovních tabulek:
200 x 150 mm,barva písma : bílá, barva
podkladu : modrá, materiál : smaltovaný plech.
Na jedné tabulce bude vyznačeno číslo
popisné a pod ním název ulice, možnost platí i
pro obyvatele Těšína, Cidliny, Zámezí,

Doubravice a Peklovsi. Cena takové cedulky je
300,- Kč.
Majitelé budov mají možnost do
31.3.2011 závazně objednat číslo popisné
s názvem ulice buď přímo v kanceláři radnice,
nebo
mailem
na
lekord@seznam.cz
(s uvedením kontaktního telefonu).
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CO NOVÉHO V NAŠÍ KNIHOVNĚ?
V průběhu
března
proběhnou
v knihovně dvě akce ve spolupráci se základní
školou. Bude to slavnostní pasování žáků 1.
třídy na čtenáře a 21.března „Hrátky
s češtinou“. Pod tímto názvem se skrývají
jazykové soutěže, které jsou určeny pro žáky 6.
– 9. třídy.
Knihovna také vyhlašuje fotografickou,
výtvarnou a literární soutěž „Zázraky přírody“
(projekt OPAL). S podrobnými propozicemi
soutěže se mohou čtenáři seznámit v knihovně
nebo na jejích webových stránkách.

Tradiční Noc s Andersenem se letos
uskuteční v pátek 1. dubna na téma „Pohádkový
Václav Čtvrtek“. Při této akci si připomeneme
100.výročí narození tohoto našeho významného
spisovatele, jehož pohádkové postavičky velmi
zpopularizovaly náš kraj.
V duchu tohoto výročí se ponese i
letošní dětský karneval, který pořádají obě TJ
v sobotu 12. března od 13,00 hod. v sokolovně.
Podrobnosti všech akcí knihovny jsou
vždy na plakátech nebo na internetových
stránkách www.knihovna.zeleznice.web.cz.

Knihovna v Železnici vyhlašuje pro všechny věkové kategorie celoroční soutěž

Hodnotící kritéria :
1) počet výpůjček v roce 2011
2) počet návštěv knihovny 2011
3) zapojení čtenáře do aktivit knihovny

Vyhlášení výsledků proběhne v březnu 2012!
Čtenář, který se umístí na 1. místě může postoupit do krajského kola, do kterého ho s jeho
souhlasem knihovna přihlásí.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V MUZEU
přírody Český ráj. Zajímavé fotografie Marcely
Lazurkové vás zavedou do světa vážek,
potápníků a chrostíků. Pro školy, které se
telefonicky,
jsou
připraveny
přihlásí
komentované prohlídky, přizpůsobené věku

I když muzeum ještě pár dní bude
dýchat vánočními vzpomínkami, připravujeme
pro návštěvníky další zajímavé výstavy. Od 5.2.
do 3.5. si můžete prohlédnout výstavu
nazvanou
„Zajímavý svět“, kterou naše
muzeum uspořádalo ve spolupráci s Muzeem
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dětí, popřípadě studentů. Pozvání platí pro
mateřské, základní a střední školy.
Od 2. března bude souběžně s výstavou
fotografií ke zhlédnutí nádherná výstava „Rok
na vesnici“. Kdo má rád výrobky ze šustí, může
obdivovat jeho mistrovské zpracování. Autorka
prací – Jana Jarkovská zpracovala důležité
svátky a slavnosti jednotlivých ročních období
touto náročnou a krásnou technikou.
Na pátek 29. dubna 2011 od 18,00
hodin připravujeme besedu s promítáním
obrázků pod názvem „Železnice – Marathón –
Atény: tam se běhá srdcem aneb Od pomníku
republiky v Železnickém parku k mohyle u
Marathónu. Beseda Martina Šandery a Tomáše
Tomince o maratónském odkazu, maratónském

zvěstovat posel, který poté, co zprávu vyřknul,
padl mrtev k zemi vysílením. Na paměť této
události se každoročně (od roku 1896) koná na
klasické trati z Marathónu do Atén maratónský
běh a loni u toho byli i reprezentant Sokola
Železnice Tomáš Tominec a duchovní otec
Železnických běhů Martin Šandera. (Tuto
besedu Vám ještě připomeneme na plakátech).
Další výstava, která zaplní prostory
muzea, ukáže tvorbu akademického malíře
Věnceslava Černého, známého malíře a
ilustrátora, autora nezapomenutelných ilustrací
např. ke Starým pověstem českým Aloise
Jiráska. Představíme ho také jako loutkáře.
Téměř třicet loutek, kterým v současné době
opravuje a šije nové šaty paní průvodkyně,
potěší malé i velké návštěvníky.
A ještě jednu věc mám na srdci a ráda
bych ji uvedla na pravou míru. Často se prý lidé
ptají, kolik má muzeum vlastně zaměstnanců?
Pro ty, kteří nevědí, upřesňuji, že jedinou
placenou zaměstnankyní je Aranka Novotná,
která nastoupila za odcházející Hanu
Tomincovou. Pracuje (jako všechny její
předchůdkyně)
v několika
funkcích.
Je
průvodkyní,
archivářkou,
zahradnicí
i
uklízečkou. Ano, většinou je nás vidět kolem
muzea víc. Když připravujeme výstavu nebo
jinou akci, pomáhá hodně lidí. Ale ve svém
volném čase a zadarmo. Moc jim za to děkuji,
bez jejich nezištné pomoci by se řada věcí
nedala vůbec uskutečnit.
O dalších výstavách a jiných akcích
muzea vás budu informovat v některém
z dalších čísel Zpravodaje. Těšíme se na Vaši
návštěvu!

běhu a o bězích v Železnici. Každé správné
město má alespoň jeden svůj běh a Železnice
má dva. Uvidíte obrázky z běhů v Železnici
(včetně
obrázků
z dětských
kategorií),
z maratónu v Aténách a z několika dalších.
Loni uplynulo 2 500 let od bitvy u Marathónu.
Legenda praví, že zprávu o vítězství řeckých
vojsk nad perskou přesilou běžel do Atén

Nataša Kalousková, ředitelka muzea

TŘIĎTE ODPAD I V ROCE 2011 !
V ROCE 2010 JSTE BYLI SKVĚLÍ
Rok 2010 skončil, rok 2011 právě začíná.
Bývá dobrým zvykem dopřát si malé bilancování,
jak byl předchozí rok úspěšný.
Nejprve trochu čísel: v Královéhradeckém
kraji je rozmístěno 11 388 kontejnerů na tříděný
sběr. Do systému EKO-KOM se zapojilo téměř 90%
obcí - to znamená, že většina obyvatel třídila odpad.
Každý v našem kraji vytřídil téměř 40 kg odpadu.

Lidé v Královéhradeckém kraji třídili do
kontejnerů papír, sklo, plasty a nápojové kartony. V
roce 2010 se opět se podařilo zvýšit počet
kontejnerů na tříděný odpad, významně vzrostl
počet kontejnerů na čité sklo. Kromě sběru odpadu
do nádob se v řadě obcí rozšířil takzvaný pytlový
sběr. Tento způsob třídění se velmi osvědčil, v
novém roce v něm budeme určitě pokračovat.
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Společnost EKO-KOM, a.s. připravila pro
veřejnost, školy i obce řadu akcí a soutěží. Po celý
rok 2010 běžela soutěž „Čistá obec“. Pátý ročník
soutěže obcí Královéhradeckého kraje skončil
poslední den v roce, ale jednotlivé obce mají až do
20. února 2011 šanci odeslat vyplněné dotazníky.
Na jaře se můžete těšit na vyhodnocení. V tuto
chvíli se pomalu rozjíždí už 6. ročník této soutěže.
Pokud jste se nestihli zapojit v minulém roce,
můžete zabojovat letos.
Ve školách probíhá již 4. ročník soutěže
„Třídíme s Nikitou“ a projekt košů. Obě akce
pokračují také v roce 2011 a jsou výzvou pro
všechny školy, které ještě odpad ve škole netřídí
anebo naopak - které by chtěly třídit ještě víc. Díky
společnosti EKO-KOM, a.s. se děti mohly účastnit
pokusu o světový rekord - vytvářely znaky svých
měst a obcí z odpadových materiálů. Ta nejlepší
dílka se po výstavě v Hradci Králové přesunula do
Brna, na veletrhy GO a Regiontour.
Stranou nezůstala ani královéhradecká
veřejnost. Společnost EKO-KOM, a.s. připravovala
soutěže a kvízy nejen pro děti, ale pro celou rodinu.
Tzv. Barevné dny probíhaly ve spolupráci s
jednotlivými městy a staly se součástí tradičních
slavností jako např. Den země, Den dětí, jarmarky,
dožínky, Rychnovské dividílkování, Jičín - město
pohádky apod. Jejich součástí se stala také výstava
Tonda Obal na cestách. V ZOO Dvůr Králové nad
Labem se podařilo otevřít „Naučnou stezku o třídění
odpadu“.
Všechny tyto akce probíhaly v rámci
krajského projektu „Čistá obec, čisté město, čistý
kraj“. Veškeré informace jste mohli v průběhu roku
najít na www.cistykraj.cz. V roce 2010 získal náš
web novou tvář, je přehlednější, najdete tu všechny
potřebné informace o třídění odpadů a nechybí ani
poradenství.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří třídili
odpad po celý rok 2010. V roce 2009 byl
Královéhradecký kraj mezi trojicí nejlepších v celé
republice. Přál bych všem lidem našeho kraje i
společnosti EKO-KOM, aby na pomyslných stupních
vítězů zůstal Královéhradecký kraj po vyhodnocení
roku 2010. A do nového roku 2011 přeji nám všem
ještě více a kvalitnějšího třídění.

Tomáš Pešek
manažer fi. EKO-KOM

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozené děti:
Prosinec 2010

Jáchym Andrle

Významná jubilea:
Leden 2011

únor 2011

Věra Rudolfová (70 let), Jaroslava Kozáková (75 let),
Eliška Konečná (75 let), Jarmila Bachůrková (80 let), Jaroslava
Malínská (90 let)
Josef Kubánek (75 let), Marie Nováková (94 let)

Úmrtí:
Prosinec 2010
Leden 2011

Libuše Šolínová z Těšína
Vlasta Bryknarová
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VÝROČÍ PRUSKO - RAKOUSKÉ VÁLKY
V tomto
roce
si
připomeneme
145.výročí prusko-rakouské války, v níž se
jedna z bitev odehrála v bezprostřední blízkosti
Železnice. Pomníky padlých a naučná stezka
přibližují tuto událost nejen obyvatelům, ale i
návštěvníkům našeho města. Letošní ročník
Zpravodaje Vás zavede na místa spojená
s bitvou u Jičína dne 29. června 1866.
První zastavení je na Valchovské stráni,
na níž již v roce 1866 stála Boží muka. Ta se
stala náhrobkem mnoha vojáků c.k. 18. pěšího
pluku, kteří padli při útoku na Zámezí. Tento
pluk ztratil v bitvě u Jičína a následně u Hradce

Králové celkem 44 důstojníků a 980 mužů.
Mezi padlými byl i setník Filip Kovařík, rodák
z Nového Bydžova, pohřbený na starém
hřbitově u kostela sv. Jiljí. Křížek na severním
břehu Valchy stojí na hrobě neznámého vojáka,
pravděpodobně také z 18. pěšího pluku.
V těchto místech zastihla smrt i
kolovrátkáře z Valdic Josefa Kubánka. Ten byl
den po bitvě zastižen na bojišti pruskou hlídkou
a dal se na útěk. Jelikož byl hluchý, neslyšel
volání vojáků, aby se zastavil a Prusové ho při
útěku zastřelili.
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