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CO BYLO, CO JE A NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT

- Co bylo, co je a na co
se můžeme těšit

Kdo sleduje stránky muzea (www.muzeumzeleznice.webk.cz), ví téměř o
všem, co se koná nebo právě připravuje. Může se znovu vrátit i k pěknému
pořadu,
který o Železnici natočil Václav Žmolík loni o prázdninách. A tímto
- Z jednání orgánů
příspěvkem
bych ráda začala.
města
Počátkem června se konala zajímavá beseda právě s autorem pořadu,
- Zpráva obrazem
který přijel i se svou paní a téměř dvě hodiny poutavě vyprávěl. O místech, která
navštívil, o lidech, se kterými se setkal i o tom, proč má rád Český ráj. Přivezl
- Zábava nejen pro děti
s sebou i svou knihu, která se
jmenuje stejně jako pořad,
- Nábor nových členů
SDH
který byl v květnu odvysílán
v televizi
–
Bohemia
- Čarodějnický rej
Incognita. Je velmi pěkná a
bohužel se na všechny
- Informace ze sportu
přítomné zájemce nedostalo.
- Společenská kronika
Pokud i Vy máte o knihu
zájem, řekněte to v muzeu.
Václav Žmolík přiveze další
na Muzejní den 13.7., kdy
i
malá
proběhne
autogramiáda. Děkuji všem, kteří jste na besedu
přišli a nedali přednost zahrádce. Byli jste úžasní.
V současné době celé muzeum krásně voní
kůží. Svá díla - kožené obrazy a nádherné kabelky
– tam totiž vystavuje umělkyně a majitelka firmy
na kožené věci Blanka Mudrová. Žije a tvoří na
Vysočině, vystavuje po celé republice a její obrazy
či kabelky našly své majitele i v zámoří. Do obrazů
vkládá také větve, kameny a další přírodniny.
Kabelky, kabely, psaníčka i ruksaky jsou nejen
krásné, ale i praktické a jsou na prodej. Teď už za
normální cenu, pouze v den vernisáže byla 20 %
sleva. Někteří návštěvníci této jedinečné nabídky
využili a opravdu odcházeli s novou kabelkou. Kdo
nestihl, má ještě příležitost. Jednak výstava stále
trvá a jednak manželé Mudrovi budou přítomni na Muzejním dnu.
Takže se konečně dostávám k onomu výše zmiňovanému datu – 13. července, kdy se uskuteční
již tradiční Muzejní den. Snad nás nevytrestá letos tolik vrtkavé počasí. Oblíbený slogan „NEVAŘTE,
NEPEČTE“ platí pochopitelně i pro tento ročník. Zase budou bramboráčky a kuřecí stehýnka,
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grilované klobásky a uzené, štrúdl, preclíky i výborné
kynuté koláče. Své umění zopakuje sklářka, která bude nad
plamenem vytvářet figurky, nově přijede keramik s drobnou
keramikou a snad i perníkářka. Otevřen bude jako
každoročně i kupecký krámek. Hudby se vystřídají jako
obvykle dvě, dopoledne Vám zazpívá Music duo – Láďa
Pacák a Jitka Lánská, odpoledne manželé Fajtovi z Lomnice
nad Popelkou.
A na závěr jedno překvapení. Právě o Muzejním dnu
bude otevřena nová stálá expozice. Muzeum má totiž ve
svých sbírkách vzácné paleontologické exponáty staré
mnoho milionů let. Většina jich je z našeho regionu. Ve spolupráci s odborníkem paleontologem
vznikla nádherná výstava, na kterou jsme náležitě pyšní. Máte možnost nahlédnout do doby, kdy
krajina kolem nás byla mořským dnem.
Přeji Vám krásné léto a těším se na Vás.
Nataša Kalousková, ředitelka muzea.

V rámci konání Muzejního dne pořádá Sokol Železnice již II. ročník soutěžní
fotografické výstavy s názvem

ŽELEZNICE – MŮJ DOMOV.
Podmínky soutěže:
Každý účastník může dodat maximálně 5 ks fotografií
(barevné i černobílé) opatřených názvem. Snímek by měl
mít rozměr 15 x 21 cm.
Fotografie budou přijímány od 1. do 30.6. 2013
v elektronické podobě na adrese joceraz@seznam.cz. Lze
je také doručit osobně na adresu Josef Čermák, Raisova
371, Železnice.
Při zasílání fotografií emailovou poštou je nutné dodržet
maximální velikost 1 MB pro jeden snímek. Tisk
fotografií zajistí Městský úřad Železnice.
Z fotografií bude uspořádána výstava v místním muzeu a
nejlepší snímky budou vyhodnoceny v sobotu 13.
července v rámci programu Muzejního dne.
Soutěž bude mít dva vítěze. Jednoho vyberou návštěvníci
výstavy (bude to ten, který od nich získá nejvíce hlasů),
druhého určí odborná komise ve složení: malíř Michail
Ščigol, Olga Jakubcová a Simona Palmeová.

Ve výstavní místnosti bude možné dát hlas zajímavému snímku, ale také finančně
podpořit nutnou opravu podlahy v sokolovně.

Bližší informace podá Josef Čermák
email – joceraz@seznam.cz nebo tel. 732289072.
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla čtyřikrát (6.5., 20.5., 12.6. a 24.6.). Přijala
usnesení především v těchto bodech:
Schválila vyvěšení záměru na prodej částí poz. parcel č. 384, 348/1 a 347 – vše v k.ú. Zámezí.
Schválila smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Železnice a VČP Net s.r.o. na poz.
parcelách č. 256/2 a 256/13. Jedná se o uložení STL plynovodu a jednorázová úhrada je ve výši
500,- Kč.
Schválila podání žádosti o stanovení ochranného pásma ČOV o poloměru 50 m.
Schválila zadání výběrového řízení na stavbu „Železnice – oprava komunikací Bradlecká a
Kumburská“.
Neschválila záměr stavby montované garáže na části pozemků 469/11 a 469/12 (ulice Za
Humny).
Vzala na vědomí výsledek inženýrsko-geologického průzkumu na Těšíně.
Schválila zadání zjednodušeného podlimitního řízení na zakázku „Železnice – Bradlecká a
Kumburská“firmě Pavlína Tomková, Zahradní 30, Malé Svatoňovice.
Schválila přijetí dalšího pracovníka pro údržbu města na dobu určitou (6 měsíců) podle nových
podmínek pro zaměstnávání uchazečů z evidence Úřadu práce.
Schválila návrh výzvy na provedení stavby „Železnice – Bradlecká a Kumburská ulice“, pět
firem, které budou obeslány, složení komise pro hodnocení nabídek a termín otevírání obálek
(1.7. 2013 v 15,01 hod.).
Schválila povolení výjimky pro Masarykovu ZŠ ze stanoveného počtu žáků na školní rok
2013/2014 a zároveň požadavek na zvýšené náklady na vzdělávací činnost školy (a to nad výši
stanovenou krajským normativem).
Schválila dofinancování chybějících finančních prostředků na asistenta pedagoga pro žáka
s autismem.
Schválila uvolnění částky 10 tisíc Kč z rozpočtu města na pomoc obcím Královéhradeckého
kraje postiženým povodněmi.
Schválila podpis smlouvy na dodávky elektřiny pro město na rok 2014 s ČEZ Prodej s.r.o.
Vzala na vědomí informaci o zásahu hasičů v Nádražní ulici po průtrži mračen dne 9.června
2013.
Zastupitelstvo města se od posledního vydání Zpravodaje sešlo dvakrát (24.4. a 26.6.).
Vzalo na vědomí:
Informace o jednáních rady města za období od 4.3. do 24.6. 2013.
Závěrečný účet MR Tábor spolu se Zprávou o výsledku hospodaření za rok 2012 – „bez
výhrad“.
Zprávu finančního výboru o hospodaření města za období od 1.1. do 31.3.2013
Schválilo:
Závěrečný účet města spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „bez výhrad“.
Účetní závěrku města za rok 2012.

3

Přijetí dotace od Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova (dotační titul č. 4 –
úroky z úvěru) ve výši 23 tisíc – starosta pověřen uzavřením smlouvy.
Prodej částí pozemků poz. parcely 1300/2 a 456 v k.ú. Železnice Martinu Výbornému.
Prodej části poz. parcely č. 345/1 v k.ú. Zámezí Pavlu Doleželovi.
Umístění stavby komunikace na poz. parcele č. 1301/2 v k.ú. Železnice
Prodej pozemkové parcely 384/2 (53 m2) a části pozemkové parcely 348/1 (3 m2) v k.ú.
Zámezí Václavu Menclovi.
Odkoupení pozemkové parcely 68/2 (19 m2) a 398 (6 m2) v k.ú. Zámezí od téhož.

ZPRÁVA OBRAZEM

V sobotu 25. května proběhlo v obřadní síni Jakubcovou ze Železnice. Slavnostní ráz celé akce
radnice tradiční vítání občánků. Radní ing. Dana umocnilo velmi pěkné vystoupení dětí z mateřské
Kracíková přivítala Andrease Chobodydese školy
Sluníčko.
z Cidliny, Michaelu
Bräthovou a Elenu

Narozených dětí máme letos v Železnici zvykl si zalétnout na snídani a na večeři na
velmi málo. Snad by mohl být v této věci rybníček k Prášilovu mlýnu. Jeho fotku nám poslal
nápomocen vzácný čáp černý, který žije v okolí a Vít Vraštil.
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V sobotu 22.6.2013, se počasí natolik
umoudřilo, že nám dovolilo uskutečnit dvě akce
pro děti. Tou první byl „Železnický pětiboj“.
Sportovní klání, ve kterém děti předvedly svou
fyzickou zdatnost, bylo doplněno i zábavou pro

celkem 14 dětí (od 7.do 9.třídy). V letošním roce se
děti zúčastnily okresního kola. V silné konkurenci
8 oddílů se umístily na 5. místě. Předhonily Pecku,
Lázně Bělohrad a Dřevěnici. Před nimi skončila
družstva Radimi, Hořic, Vysokého Veselí a Nové
Paky. Někdo si možná myslí, že to není kdovíjaké
umístění. Ono tady nejde snad ani o to umístění.
Znamená to, že děti ač nejsou vedeny vyškoleným
trenérem, ale jen prostě chtějí hrát, mohou dokázat
hodně. Kolektivní sport, zdravé soutěžení celé
skupiny může možná ovlivnit i chování každého
z nich v dospělosti. Právě díky některým dětem,
které chodí na volejbal, se uskutečnily obě dvě
akce. Bez váhání přislíbily pomoc Iva
Morávková, Veronika Lokvencová, Jana
Šťastná, Eliška Rejfková, Šárka Rejfková,
Michaela Drahoňovská, Radek Daniš a Markéta
Danišová.
Děkuji Lence Kordíkové, Lence Jeřábkové,
učitelkám Soně Munzarové, Jitce Fikarové a Marii
Markové, Janu Markovi, Daně Šmídové, Jitce

jejich rodiče. Společně si v době, která byla určena
na zpracování výsledků, zahráli hry, zasportovali a
ještě si mohli ulovit sladkou odměnu. Nikdo
neodešel s prázdnou, já třeba s pocitem, že se akce
udělá znovu. Dětský zápal pro soutěžení je pro nás,
kteří jsme tuto akci pořádali, velkou odměnou.
Odpoledne ve 14 hod. začala akce
„Putování za pohádkou“. Z náměstí se vyrazilo
směrem na Zámezí, kolem nového rybníka, přes

louku do lesa v Doubravici a zpět do Železnice. Cíl
byl na fotbalovém hřišti, kde se poutníci mohli
občerstvit. Na 9 stanovištích byly pohádkové
bytosti, které dávaly dětem úkoly. Jaké postavy a
jaké úkoly to byly, nebudu psát. Je to pro vás
všechny, kteří se akce nezúčastnili možná lákadlem
na příští ročník.
Na obě dvě akce finančně přispěl Městský
úřad, TJ Sokol a dárky věnovala firma SanSwiss
s.r.o. Jičín.
Ráda bych se zmínila ještě o jedné věci. Je
to sportovní a morální výkon našich dětí. Při TJ
Sokol je veden oddíl volejbalu. V tomto oddíle je
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Palmeové, Antonínu Saalovi, Anetě Danišové, Evě
Trojanové, Janě Kozákové, Veronice Kobrlové,
Ivetě Maťátkové, Honzíkovi Maťátkovi, Barboře
Nydrlové, Lucce Černekové, Janě Rejfkové,
Terezce Rejfkové, Martinu Lokvencovi, Mileně
Danišové, Petře Rojíkové, Haně Šanderové a
Nataše Kalouskové za pomoc při těchto akcích.

Všichni ti, co obě akce pomáhali
uskutečnit, jsou přesvědčeni, že by se měli dělat
dál, protože dětská radost je největší odměnou.
S tím plně souhlasím a zároveň doufám, že příště
přijdou i ti, kterým se prostě teď nechtělo.

Danišová Veronika

Kamilka, Lukášek, Kačenka Bočkovi a jejich rodiče moc děkuji všem, kteří připravili a uspořádali
nádhernou sobotu pro děti.

Nábor nových členů
SDH Železnice přijme do svých řad nové členy – muže, ženy, dorost …
Pro přijetí do sboru není třeba žádných hasičských znalostí a dovedností,
jen chuť se je naučit. Novým členům nabízíme možnost zapojit se do života
sboru, což znamená požární sport, společenské akce a práce s historickou i
současnou technikou.
Dále přibíráme nové členy do zásahové jednotky města Železnice. Členem
se může stát muž starší 18 let, za podmínek daných zákonem – zdravotní
způsobilost, trestní bezúhonnost atd. Velkou výhodou je taktéž držení řidičského
průkazu skupiny C. Pokud máte zájem nebo jakýkoliv dotaz, tak přijďte mezi nás.
Stačí zavolat a domluvit si schůzku s velitelem / P. Kozák 603 527 961/, nebo
jeho zástupcem / M. Grohman 603 834 208 /.

Rádi uvítáme každého zájemce o toto náročné poslání, neboť
hasič jde tam, odkud ostatní utíkají !
I ty můžeš být tím, kdo zachrání třeba lidský život, nebo uchrání
majetek před přírodními živly.
Blahopřání
Dne 2. května byl v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi předán titul „Zasloužilý hasič“
starostovi SDH Železnice Vladimíru Tomešovi. Byla tak oceněna jeho celoživotní obětavá práce pro náš
sbor.
K tomuto nejvyššímu hasičskému vyznamenání mu tímto co nejsrdečněji gratulujeme.
Petr Kozák, velitel SDH
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DUHA 3-CLUB – ČARODĚJNICKÝ REJ

zasoutěžili. Družstva s názvy Smile, Upírky a Jetty
svedla urputný souboj o celkové vítězství, ale klání
nakonec dopadlo celkovou remízou.
Po vyčerpávajícím soutěžení dětem
vyhládlo a tak jsme si i s rodiči za přispění
sponzora „Řeznictví Vávra Železnice“ opekli
výborné buřtíky. Po vydatném občerstvení jsme
dostáli tradice a všechny ty malé čarodějnice a
čaroděje upálili. Pochopitelně ty ze sena a hadříků
vyrobené, ne ty školou povinné. A protože nám
počasí opravdu přálo a v dětských očích byla vidět
radost a spokojenost, lze celou akci považovat za
povedenou.
Také bychom chtěli poděkovat Evě za její
činnost ve škole a v našem sdružení. Paní Evě
Skoblíkové bohužel nebylo umožněno nadále
v naší škole pracovat, proto bychom jí my i děti,
chtěli popřát, aby její nápady, profesionální
výtvarná a keramická činnost byly na novém
pracovišti patřičně oceněny.
Blíží se nám konec školního roku a tak
chceme dětem popřát krásné hlavně slunečné
prázdniny ☺
Více informací a fotografií naleznete na
našich
webových
stránkách
www.3club4.webnode.cz

V pátek, pár dní před oslavou tradičního
„Pálení čarodějnic„, jsme pro děti připravili
čarodějnické odpoledne. Začali jsme výrobou
malých čarodějnic a čarodějů z přírodních
materiálů – dřeva, slámy, sena a různých hadříků.
Podařilo se nám vyrobit dvacet malých,
nádherných postaviček těchto bájných bytostí. A
aby se děti lépe vžily do svých vyrobených postav,
upravily si vzájemně barvami na obličej svůj
zevnějšek k podobě svých výtvorů. Společně se
svými malými dvojníky se vyfotografovaly do
soutěže o nejhezčí čarodějku či čaroděje.
Po odchodu na školní zahradu, kde se
k nám přidaly další děti, jsme si společně

INFORMACE ZE SPORTU
Informace tělovýchovné komise a správy tělovýchovných zařízení města Železnice:
Správa tělovýchovných zařízení města
Vyhlašuje se II. ročník poháru starosty
Železnice připravuje
organizované
využití v tenise, který chce navázat na úspěšný I. ročník.
víceúčelového hřiště pro zájemce o tenis, nohejbal Budou osloveni všichni účastníci I. ročníku a
a volejbal.
samozřejmé je, že se mohou hlásit další zájemci o
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tento turnaj. Herní systém bude úzce navazovat na
loňské výsledky.
Dále se vyhlašuje tenis seniorů, který je
určen pro hráče starší 60. let.
Pro zájemce o večerní tenis se vyhlašuje
Tenisové nokturno 2013.
Nezapomínáme ani na
zájemce o nohejbal a volejbal.
U těchto sportů je nutná
přihláška
kompletního
družstva. U nohejbalu je
nutno mít k dispozici 3 hráče
+ náhradníky. U volejbalu je
možno hrát tzv. „debly“ nebo
normální obsazení. V případě
účasti malého počtu družstev
bude možné dle dohody
sehrát turnaj vícekolově, nebo
jako jednorázový. Vše bude
dohodnuto
na
úvodních
schůzkách.
Rovněž je možno se
přihlásit na míčový sedmiboj.
Tento turnaj je určen pro
dvojice hráčů a nezáleží na
věku ani pohlaví, jednoduše řečeno – sport pro
všechny. Soutěží se v těchto sportech: stolním
tenise, basketu, fotbalu, házené, tenisu, nohejbalu a
volejbalu. Pojďme založit tradici těchto turnajů.
Všichni, kdo mají o uvedené sporty a účast
v nich zájem se mohou přihlásit na adrese
zeleznicesport@seznam.cz , nebo na MěÚ
v Železnici v úřední hodiny do 3.7.2013. Pro

rychlou vzájemnou komunikaci je důležité při
přihlášení oznámit e-mailovou adresu, nebo
alespoň číslo telefonu. V přihlášce uveďte, o který
druh vyhlášených sportovních turnajů máte zájem.
O konání ustavujících schůzek a losování

zájemci
informováni
budou
přihlášení
elektronicky, nebo telefonem,
Účast v každé soutěži bude zpoplatněna dle
příslušných tarifů. O řádný chod turnajů se budou
starat pověření správci víceúčelového hřiště.
Přijďte si zasportovat v období červenec—
říjen 2013 na víceúčelovém hřišti města Železnice
za sokolovnou.
L. Hrabala – STZ města Železnice

Informace TJ Sokol Železnice.
TJ pokračovala ve své činnosti dle
stanoveného programu. Oddíl stolního tenisu
úspěšně zakončil sezónu 2012-2013 s dosud
nejlepším výsledkem ve své téměř 50leté historii.
Družstvo žen jako nováček v divizní soutěži
obsadilo velmi pěkné 4. místo a již nyní se
připravuje na svoji další divizní sezónu. Muži po
obsazení 2. místa v krajské soutěži KS-1, které
zaručilo postup do divize, se na svoji první
historickou soutěž rovněž pilně připravují. Podařilo
se získat vynikající posilu Petra Vyskočila z Hořic,
který patřil k nejlepším hráčům KS-1. Je tedy
předpoklad sehrát důstojnou roli v soutěži. O tom
ale více na podzim. Ostatní hráči okresních soutěží
se rovněž pilně připravují.

Oddílu fotbalu vrcholí sezóna 2012-2013. Muži A
bojují se střídavými úspěchy o přední umístění v
okresním přeboru. Družstvo B si pohodlně drží
střed své soutěže. Rovněž zdatně si vede oddílová
mládež a velkou radost můžeme zatím mít z dosud
velkého nadšení těch nejmenších. Ať jim to vydrží.
Turisté konají své pravidelné vycházky
v rámci svých možností.
Rodiče s dětmi pravidelně cvičí, cvičitelka J.
Brožíčková však stále žehrá na nezájem o tyto
sportovní začátky, které mohou u dětí pozitivně
probudit lásku ke sportu. Stále je možno se
přihlásit každý týden v sokolovně ve čtvrtek od
08.30 hod., kdy probíhá pravidelné cvičení.
Ladislav Hrabala
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Děkujeme Železnici
Pod tímto názvem pořádají vláčkaři setkání zaměstnanců, pacientů, žáků a
přátel Dětské léčebny a speciální školy v Železnici, které se uskuteční ve dnech 6. –
8. září 2013 na ranči „Na Kamenci“. Akce se pořádá u příležitosti 60. výročí založení
dětské léčebny.
Předběžné přihlášky se jménem, příjmením, adresou, případnými požadavky na
dietu zasílejte na adresu: Václav Kozel, Petýrkova 1952/22, 148 00 Praha 414,
e-mail: laznezeleznice@gmail.com
Očekáváme i případné dotazy a náměty ohledně programu. Možnost kontaktu též přes
facebook, skupina Lázně Železnice.

Zveme Vás k nákupu našich uzenin a uzenářských
výrobků firmy RÝZNAR s.r.o. z Horní Studénky u
Zábřehu na Moravě. Jezdíme k Vám pravidelně každé
pondělí od 10,00 hodin a pojízdnou prodejnu najdete
na náměstí. Výrobky naší firmy mají prvotřídní kvalitu
bez konzervačních látek a zaručují, že obsah masa
v nich je 95%.
Těšíme se na Vás! Farmářské uzeniny z Moravy.
Vážení zákazníci,
začátkem srpna 2013 bude opět otevřena provozovna pedikúry / manikúry
v Šimonově ul. 85.
Změněná pracovní doba: PO, ÚT, ST, PÁ + SO. Vždy pouze na objednání.

Tel.: 775 94 77 44
Těší se na vás Zuzana Jakubcová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Květen 2013

Mariana Jenčovská

Významná jubilea:
Květen 2013
Červen 2013

Leopold Lažan (70 let), Hana Pivoňková (80 let), Zbyněk Boháč (80 let)
Anna Kazdová z Doubravice (90 let), Marie Kozáková (91 let), Zdeňka
Zikmundová (91 let)

Úmrtí:
Duben 2013
Červen 2013

František Svatoš, Eva Breuerová
Vladimír Šálek
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