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NA DVEŘE KLEPE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK!
ROK!

Na dveře klepe nový
školní rok

Nejprve se ale ohlédneme
- Z jednání orgánů
za tím uplynulým, který byl pro
města
nás velice úspěšný, co se týče
- Zprávy z městského
přijetí našich žáků na vybrané
úřadu
střední školy. Velmi nás těší, že
- Na poutním koncertě
z 9 zájemců o studium na
vystoupí BCE
gymnáziu bylo 8 žáků úspěšných
- Zpráva obrazem
(dva ze 7. tř. a šest z 9. tř.),
- Zajímavosti z MŠ
mnohdy figurovali na předních
- DUHA 3-club –
místech
žebříčku přijatých. Letošní
Příměstský tábor
9. třída byla nejen třídou talentů,
- Informace ze sportu
ale také dobrým kolektivem.
- Tabulka fotbalového
Těžko jsme se s dětmi na konci června loučili a rádi uslyšíme o jejich dalších
podzimu
studijních i osobních úspěších. Děkujeme zřizovateli za možnost odměnit osm
- Malí fotbaloví borci
žáků a ocenit tak jejich dlouhodobé skvělé studijní výsledky i mravní vyspělost.
- Společenská kronika
V uplynulém školním roce se i naši žáci účastnili mnoha krajských a
- Volejbalový turnaj
celostátních soutěží. Ať to byla soutěž „SAPERE – vědět jak žít“ nebo
„Finanční gramotnost“ (informovali jsme o nich v 2. letošním čísle), vždy
prokázali reprezentanti naší školy výborné výsledky. Zahanbit se nenechali ani ti, kteří uplatnili své
znalosti v „Astronomické olympiádě“ (umístění v krajských kolech), v „Taktik semináři“ (čtyřkolový
matematicko-logický seminář), ve „VÝFUKU – Výpočet Fyzikálních Úkolů“ či v „Biologické
olympiádě“. Soutěží, které dnes probíhají převážně elektronickou formou, se i v letošním školním roce
naše škola zúčastní a věříme, že navážeme na úspěchy z předcházejících let.
Nyní finišují přípravy na nový školní rok, který zahájíme v pondělí 2. září, mimo jiné i
slavnostním přivítáním sedmnácti nových prvňáčků. Tříd bude opět osm, na I. stupni spojujeme 4. a 5.
třídu. Každou hodinu bude přítomna asistentka
pedagoga pro žáka s poruchou autistického spektra.
Posilujeme péči o děti s výukovými problémy. Také
jim bude pomáhat se zvládáním školních povinností
asistent pedagoga.
Novinky nás čekají v oblasti výuky cizích
jazyků. V naší škole se seznamují žáci hravou formou
s angličtinou už od 1. třídy. Navazujeme tak plynule na
základy, které získají děti v mateřské škole. Povinně se
vyučuje první cizí jazyk od 3. třídy. Letos přibude
povinná výuka dalšího cizího jazyka na druhém
stupni. Budeme vyučovat němčinu od 7. třídy
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v časové dotaci 2 hodiny týdně. Žáci, kteří se již němčině učili, budou plynule pokračovat, ostatní
budou s druhým cizím jazykem začínat.
Na nový školní rok se těšíme a doufáme, že s chutí přijdou do školy i děti. Čeká nás spousta
práce, zajímavých akcí, řešení mnoha situací a úkolů, které nás všechny, žáky i kantory, posunou dál.
Věříme, že spolu s rodiči vytvoříme pevné funkční partnerství, které bude ku prospěchu našim dětem.
Hezký zbytek krásných slunečných prázdnin.
Za pedagogický sbor Z. Kobrlová, ředitelka

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA

Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla třikrát (8.7., 22.7. a 19.8.). Přijala usnesení
především v těchto bodech:
o Vzala na vědomí Výroční zprávu sdružení APROPO Jičín.
o Schválila plánovací smlouvu mezi městem Železnice a manželi Hanou a Jaroslavem
Danišovými na právo umístit na poz. parcele č. 1301/2 veřejnou účelovou komunikaci v délce
220 m včetně obratiště u budoucího rodinného domu na poz. parcele č. 525/2.
o Schválila výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce „Železnice – Kumburská a Bradlecká
ulice“ a podepsání smlouvy s firmou M-Silnice.
o Schválila mandátní smlouvu na výkon stavebního dozoru při výše uvedené akci se společností
SHK s.r.o. Lomnice nad Pop.
o Schválila přidělení bytu „G“ v čp. 85 Štěpánce Novotné.
o Neschválila uvolnění prostředků na činnost Občanského poradenského střediska Hradec
Králové.
o Schválila podání výzvy na zpracování cenové nabídky na akci „Železnice – přechod přes
II/286“ firmám: M-Silnice,Zepos, Izotrade a Němcová.
o Schválila zadání vypracování energetického štítku budovy čp. 195 v Nádražní ulici firmě Karel
Snopek, Termeko.
o Schválila zpoplatnění komerční inzerce v Železnickém zpravodaji (celá strana A4 – 1.000,- Kč,
½ strany A4 – 500,- Kč, ¼ strany A4 – 250,- Kč).
o Schválila umístění pouťových atrakcí na náměstí ve dnech 30.8. až 1.9. 2013.
Zasedání zastupitelstva města se uskuteční dne 4.9. 2013. O usnesení budeme informovat
v říjnovém čísle Zpravodaje.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

o Upozorňujeme občany, že ve dnech 2.9. a 4.9. 2013 bude pro celou Železnici přerušena
dodávka el. energie. V pondělí od 7,30 do 18,30 a ve středu od 7,30 do 17,30 hod.
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o V úterý dne 4.9. 2013 se uskuteční na našem katastru cvičení ČEPS Invest , (inženýrsko –
dodavatelské organizace rozvodných zařízení pro elektroenergetiku) Královéhradeckého a
Pardubického kraje, které bude modelovat situaci „black-outu“ (výpadek elektřiny, který
postihuje veliká území). Specializovaná firma předvede výstavbu nouzového přenosného
stožáru vysokého napětí.
o Společnost IREDO oznamuje, že od 1. října 2013 nahradí stávající papírové vícedenní
jízdenky čipová karta. (viz. článek níže).

Nová čipová karta IREDO bude platit na zónové i časové jízdné IDS IREDO, nejrozsáhlejšího dopravního systému v České
republice.
Nová čipová karta IREDO nahradí stávající papírové jízdenky.
Všechny papírové vícedenní jízdenky tak budou mít svoji elektronickou variantu, která se na prodejním místě nahraje
na kartu. Karta tedy bude plnit roli jízdenky a prokazovat se jí budete při cestování v rámci všech autobusů a vlaků
Královéhradeckého a Pardubického kraje zapojených do Integrovaného dopravního systému (IDS) IREDO. Jejich seznam
najdete na www.oredo.cz.
Karta bude fungovat také jako elektronická peněženka pro nákup jednorázové jízdenky. Kredit si koupíte (nabijete) v
autobuse či na železniční stanici, kterým můžete platit ve všech autobusech a vlacích zapojených v IDS IREDO.
Jak to funguje?
Při nákupu časové nebo zónové jízdenky na železniční stanici nebo v autobuse dojde k jejímu nahrání na čipovou
kartu. Současně vám bude vydán daňový doklad, sloužící ke kontrole platnosti nahrané jízdenky i k reklamaci. (Daňový
doklad ale neslouží jako jízdní doklad.)
Na kartu lze nahrát všechny druhy jízdného dle platného tarifu IREDO. Kontrola platnosti vícedenní nebo jednoduché
jízdenky bude probíhat přiložením čipové karty k odbavovacímu zařízení v autobuse, k přenosné pokladně průvodčího ve
vlaku nebo ke čtečce revizora.
Bude ještě možné jezdit i na papírovou jízdenku?
Čipová karta nahradí všechny papírové vícedenní jízdenky IREDO, jejichž prodej bude ukončen – viz. tabulka níže. V
papírové formě budou vydávány a uznávány pouze jednorázové nepřestupní jízdenky a to všech typů (obyčejné, poloviční,
žákovské, studentské, ZTP atd.) a jednodenní papírová síťová jízdenka.
Kde čipovou kartu IREDO koupím?
Novou čipovou kartu IREDO je možné zakoupit na kontaktních místech od 1. srpna 2013. Jejich seznam najdete na
www.oredo.cz.
ŽÁDOST A VYDÁNÍ ČIPOVÉ KARTY IREDO
Zažádat o kartu můžete od 1. 9. 2013 prostřednictvím elektronického formuláře na www.oredo.cz nebo na
kontaktním místě již od 1. 8. 2013. Seznam kontaktních míst najdete na www.oredo.cz. Informace vám také poskytne v
pracovní dny od 8:00 do 16:00 operátor na bezplatné telefonní lince 800 10 15 20.
Vydávány budou také anonymní (přenosné) karty, které si mohou cestující půjčovat. Na tento typ karty bude možné
nahrát kredit na nákup jednotlivých jízdenek. Naopak časovou jízdenku na anonymní kartu nebude možné zakoupit.
K zřízení karty budete potřebovat:
• vyplněnou Žádost o čipovou kartu IREDO
• doklad totožnosti (občanský nebo jiný průkaz obsahující jméno, datum narození a fotografii žadatele)
• průkazovou fotografii (3,5 × 4,5 cm)
• žáci a studenti – potvrzení o studiu v předtištěné kolonce Žádosti, nebo platný Žákovský průkaz
Za vydání karty zaplatíte 150 Kč. Děti a studenti zaplatí v rámci slevy od 1. 8. do 30. 9. za pořízení karty pouhých 80
Kč.
U nezletilých do 15 let vyřizuje žádost i vyzvednutí karty IREDO zákonný zástupce, který předloží rodný list žadatele
nebo svůj platný občanský průkaz, má-li v něm dítě zapsáno.
Podat žádost a vyzvednout kartu může i třetí osoba (nejen manžel/manželka). Potřebovat bude vyplněnou žádost a
písemnou (neověřenou) plnou moc žadatele.
Při vyzvednutí čipové karty IREDO na kontaktním místě nebo na pokladně ČD předloží žadatel nebo jeho zástupce
potvrzení o přijetí žádosti nebo svůj průkaz totožnosti.
Životnost čipové karty je 6 let.
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Harmonogram postupného ukončování předprodeje a prodeje papírových časových kupónů IREDO a papírových
„přestupních“ jízdenek IREDO
Druh jízdenky
Předprodej do
Prodej do
Počátek platnosti
Platnost do
nejpozději od
90denní časové
31.7.2013
31.8.2013
30.9.2013
28.12.2013
30denní časové
31.7.2013
31.8.2013
30.9.2013
29.10.2013
7denní časové
31.7.2013
30.9.2013
30.9.2013
6.10.2013
Jednotlivá relační „přestupní“
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

NA POUTNÍM KONCERTĚ VYSTOUPÍ BCE

1. září je nejen datum obvyklého zahájení
školního roku, ale také svátkem sv. Jiljí, tedy dnem
železnické pouti a současně i posvícení. Možná, že
na náměstí nebudou žádné houpačky, ale příležitost
připomenout si pouť opět bude. Římskokatolická
farnost v Železnici a občanské sdružení Organum
Cantate zvou všechny občany na tradiční poutní
koncert.
Také letos to bude koncert benefiční, neboť
nám vyšli vstříc umělci, kteří vystoupí zdarma, bez
nároků na honoráře. Bude mezi nimi i místní
rodačka
MgA.
Monika
Devátá,
což
železnická
veřejnost jistě ocení.
Po loňském velmi
úspěšném
varhanním
koncertě
BcA.
Marie
Zahrádkové z Lomnice nad
Pop., která působí ve
Stuttgartu, to budou také
letos
umělci
známí
v zahraničí.
Tři
členky
ansámblu BCE (Budweis
Chamber Ensemble) MgA. Monika Devátá
(zobcová flétna), Markéta Zikmundová (zobcová
flétna) a MgA. Jitka Šlechtová (cembalo). Všechny
se věnují zejména interpretaci staré hudby od
renesance až po vrcholné baroko a hrají na kopie
historických nástrojů z dílen nejpřednějších
evropských tvůrců. Spojuje je také pedagogické
působení na hudebních školách.
A proč je i třetí poutní koncert benefiční?
Protože je opět pořádán na podporu opravy varhan
ve zdejším kostele.

Varhany jsou velmi cenné nejen jako
součást kostela – kulturní památky, ale také svým
provedením a výtečným zvukem. To vytváří, ve
spojitosti s akustikou, dokonalé prostředí při
pořádání koncertů, ale též při křtech, svatbách,
pohřbech a církevních obřadech.
Rozpočet na opravu varhan je 398.000,- Kč
a dosud se podařilo (z pořádaných poutních
koncertů a darů) shromáždit obdivuhodných
150.411,- Kč. Tato částka splňovala podmínky pro
spoluúčast při získání grantu z prostředků
Královéhradeckého
kraje.
V letošním
roce
byly
z tohoto grantu přiděleny
prostředky osmi žadatelům
(dva obdrželi 200 tisíc,
ostatní 100 až 150 tisíc Kč).
Ve všech případech se
jednalo o varhany, jejichž
oprava již probíhá. Naše
žádost tedy nebyla opět – již
podruhé – úspěšná. Nezbývá
nám tedy nic jiného, než
trpělivě usilovat o shromažďování financí pro
zajištění opravy z vlastních zdrojů. Případná
možnost využití grantů bude ovšem i nadále
sledována.
Přijměte tedy pozvání do kostela sv. Jiljí,
kde budete mít možnost v sobotu 31. 8.2013 od 18
hodin vyslechnout opět výtečné interpretky
klasické hudby. Nenechte si ujít tuto, na zdejší
poměry jistě mimořádnou příležitost, a přijďte tím
navíc podpořit i snahu o zachování zdejších
nádherně znějících varhan.
Za pořadatele zve srdečně
PhDr. Čestmír Jung, místopředseda o.s. Organum Cantate
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ZPRÁVA OBRAZEM

Několika
fotografiemi
se
vracíme
k tradičnímu muzejnímu dni, který se uskutečnil
v sobotu 13. července. Jeho součástí byla
fotosoutěž nazvaná „Železnice – můj domov“.
Nejvíce hlasů od veřejnosti i od poroty získal
snímek „Veselý hasič“ autora Petra Kozáka. Na
druhém místě se umístil snímek „Kdysi domov
autorky Zuzany Douchové“ a bronzovou příčku

obsadili stejným počtem hlasů Nikola Marečková
snímkem „Cesta do neznáma“ a Pepa Rohlíček
snímkem „Jaro u Valchy“. Celkem bylo do soutěže
zasláno 39 fotografií a hlasování se zúčastnilo 198
návštěvníků muzejního dne. V dobrovolné sbírce
na opravu podlahy sokolovny se vybralo 1.600,Kč.

5

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ve školním roce 2013/2014 je pro děti ze
Železnice a okolí připravena „nová“ mateřská
škola. Mateřská škola hrou, zábavou i výukou. Se
vzdělávacími,
uměleckými
a
pohybovými
aktivitami, se vzdělávacím programem, který
rozvíjí všechny stránky osobnosti dítěte. Mateřská
škola vhodná pro všechny děti, v příjemném
prostředí, bezpečná při hrách, pro učení a
poznávání nových věcí a kamarádů. K dispozici
budou mít děti celou řadu hraček, didaktických
pomůcek a vstřícné učitelky.

V novém školním roce budou otevřeny dvě
třídy – Koťátka a Motýlci. Na podporu
individuálních zájmů budou zřízeny zájmové
kroužky (výtvarný, hudební, pěvecký, keramický a
základy angličtiny). Zároveň se opět zúčastníme
plaveckého výcviku ve Sportovním areálu v Jičíně
a jsou připraveny další akce v průběhu celého
školního roku. Nejdůležitějším měřítkem naší
celoroční práce bude radost a spokojenost dětí,
které naši školku navštěvují.

Za kolektiv učitelek, vedoucí učitelka Jana Filjačová

DUHA 3-CLUB – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Na obědy jsme chodili do hospody k
Jindrovi, který nám výborně vařil. Dostane od nás
pochvalu. Také děkujeme za poskytnuté zázemí v
sokolovně, bylo to moc fajn.
Pokud vše dobře dopadne, rádi příměstský tábor
zopakujeme příští rok.
www.3club4.webnode.cz

V době od 29.7.2013 do 2.8.2013 jsme
prožili spolu s dětmi ve věku od 4,5 do 11,5 let
krásné chvíle na příměstském táboře v Železnici.
Celý týden jsme něco vyráběli, soutěžili, hráli si,
jezdili na výlety a chodili na procházky. Skoro vše
jsme shrnuli do jedné prezentace, kterou najdete na
našich webových stránkách a jak celý tábor
probíhal, si můžete přečíst v článku od žákyně páté
třídy tamtéž.

Za DUHA 3-club Simona Hrabalová, Petra Rojíková
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INFORMACE ZE SPORTU

Informace tělovýchovné komise a správy tělovýchovných zařízení města Železnice:
Na výzvu k přihlášení se do akcí na
víceúčelovém hřišti, turnajů v tenise, nohejbalu a
volejbalu reagovali pouze zájemci o tenis.
Umožnili tak konání II. ročníku Poháru starosty
města Železnice. Přihlásilo se 5 hráčů do utkání
dvouher a 8 hráčů pro čtyřhry. Utkání hrají každý
s každým a to ve dvou kolech. Sladit hráčské
možnosti pro stanovené termíny nebylo vůbec

jednoduché, ale nakonec se vše podařilo.
V současné době (k termínu uzávěrky) je turnaj
zhruba ve své polovině. Tenisoví senioři, a je jich
poměrně dost, rovněž nerozšířili řady turnajových
hráčů. Ani novinka, tenis za večerního osvětlení,
nenašla zájemce. Tak s ostatními sporty snad
napřesrok.

Kompletní první kolo dvouher.
Dvouhra
I. kolo
Munzar
Valenta
Lojka
Daniš M
Maxa

Munzar

Valenta

Lojka

P

0:2

2:0
2:0
2 :¨0
2:1

s

0:2
2:0

0:2
0:2
0:2

2:0
2:1

m

Daniš
M.

Maxa

Body

Skóre

Pořadí

Ž

1:2
2:0
1:2
2:0

0:2

II.

0
4
1
3
2

1:8
8:0
3:6
6:2
4:6

5
1
4
2
3

0:2
2:0
0:2

Kompletní výsledky naleznete v dalším čísle Zpravodaje.
Nohejbalisté po loňském, ne úplně příliš úspěšném
turnaji, asi nenašli odvahu to znovu zkusit. Škoda,
že agilní volejbalový oddíl TJ Sokol-ČOS má sílu
uspořádat již tradiční jednorázový turnaj, ale nemá
již sílu pro účast v dlouhodobějším turnaji včetně
zalovení o nějaké zájemce z řad ostatních obyvatel
Železnice a okolí.

Nezbývá než věřit, že potencionální
účastníci všech turnajů předpokládali tropy a tak
dali přednost relaxaci u vody. Ještě však máme
před sebou září a říjen a je tak možné leccos
napravit. Adresa zeleznicesport@seznam.cz je
trvale k dispozici.
L. Hrabala STZ města Železnice.

Informace TJ Sokol Železnice – ČUS.
Oddíly a odbory v TJ Sokol – ČUS (bývalé
ČSTV) se věnují plnění svých programů. Oddíl
fotbalu zahájil novou sezónu úspěšnými starty
kadetů a družstva A i B. Oddíl se příkladně věnuje
práci s mládeží, zejména s těmi nejmenšími. Tato
práce je příslibem pro budoucnost železnického
fotbalu a doufejme, že nejen železnického.
Zkušenosti v této činnosti má oddíl na rozdávání.
Stolní tenisté pilně „ladí“ formu na sezónu,
která se rapidně blíží. Soutěže začínají koncem září
a začátkem října a končit se bude v závěru března a
to jak na krajské úrovni, tak i na úrovni regionální.
V kraji má oddíl dva zástupce, druhým rokem hrají
ženy divizní soutěž a muži po působení ve dvou

krajských soutěžích dosáhli historického úspěch a
tato letošní klání bude pro ně rovněž divizní, jako u
žen. Zájemci o pěkný stolní tenis si tedy v místní
sokolovně přijdou na své. Litujeme, že nemůžeme
zatím zveřejnit los našich družstev. Divizní se ještě
dolaďují a okresní los ještě není. Proto sledujte
http://stolni-tenis-zeleznice.webnode.cz/,
kde
najdete vše o našem oddíle.
Turisté úspěšně plní své stanovené cíle a
plní si svůj program výletů a vycházek. Škoda jen,
že se nedaří získávat další členy a odbor trochu
omladit. I cvičení rodičů a dětí by si jistě zasloužilo
doplnění novou „mladou“ krví.
L. Hrabala
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Na začátku sezóny 2012/2013 začínala naše
přípravka prakticky od nuly, s pouhými osmi
zájemci. Ale na jaře jsme už měli k dispozici 28
nadějných fotbalistů. Jarní část tohoto ročníku jsme
absolvovali okresní soutěž této věkové kategorie
tzv. mimo soutěž. Naše dvě družstva byla

oživením, mnohé soupeře jsme porazili, některé
dost potrápili. Naše výkonnost se zlepšovala zápas
od zápasu.
V nadcházející sezóně se mladší přípravka
zúčastní okresní soutěže se dvěma družstvy, mladší
žáci ve své věkové kategorii s jedním družstvem.
Hracími dny jsou pro
přípravku
soboty
dopoledne, pro mladší
žáky
neděle
dopoledne.
Budeme rádi,
když se na naše
zápasy
přijdete
podívat a hlavně nás
povzbudit. A my vám
za to předvedeme, co
jsme se dosud naučili
a jací jsme bojovníci.
S pozdravem
„Sportu zdar, kopané
zvlášť
a
malým
železnickým
fotbalovým
borcům
obzvlášť!“

Libor Golas, trenér fotbalové přípravky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Červenec 2013

Sally Bezoušková, Šimon Khun

Významná jubilea:
Červenec 2013
Srpen 2013

Helena Procházková (75 let), Marta Cicvárková (80 let)
Linhard Ullrich z Těšína (70 let), MUDr. Marcel Nachtman (75 let),
Marie Karbulová (85 let), Alena Hnyková (90 let),
Vlasta Dygrýnová (94 let)
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