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JARO VE
VLASTIVĚDNÉM
MUZEU

v chalupách dralo peří. Autorka výstavy si
hravě poradila i se zpracováním zvířecích
figurek, koně táhnoucí vůz s obilím o dožínkách
jsou nádherní. Její zručnost ve vytváření
postaviček ze šustí natáčela v našem muzeu
Toulavá kamera. Pořad vysílala televize o
Velikonoční neděli. Že tato technika nepatří
k nejlehčím si mohlo vyzkoušet i dvanáct
účastnic dvou kurzů, které pro ně paní
Jarkovská připravila. Pohodový kurz probíhal

Se starými lidovými technikami se
většinou setkáváme na řemeslných jarmarcích
nebo podobných akcích. Je dobře, že zájem o
ně nevymizel a že lidi zajímá práce dráteníka,
kováře, hrnčíře či výroba figurek z kukuřičného
šustí.
Opravdovou mistryní výroby postaviček
ze šustí je paní Jana Jarkovská, která své práce
vystavuje až do konce května /termín je
prodloužen/ v našem muzeu. Výstava, kterou
obdivovali
už
v mnohých
městech a na
kterou Vás chci
pozvat,
je
pozoruhodná
hlavně tím, že
jsou
na
ní
zachyceny
lidové
zvyky,
tradice
a
činnosti z dob
minulých.
Některé
pamatujeme, ale mnohé jsou, zejména mladším
ročníkům, neznámé. Už málokdo z těch
mladších ví, že na sv. Jiří dostával pastýř
dobytka od hospodáře vejce a trochu mouky, že
s příchodem května bylo spojeno stavění
staročeských májů a za dlouhých večerů se

po dva víkendy v prostorách knihovny a
výsledkem byly opravdové postavičky. Nebyly
sice tak dokonalé jako ty v muzeu, ale zato
námi vytvořené.
Souběžně s touto výstavou bude od 7.5.
probíhat i výstava věnovaná ak.malíři
Věnceslavu Černému, který v Železnici dlouhá
léta působil (i jako člen národního výboru po
vzniku republiky v roce 1918) a aktivně se
účastnil veškerého kulturního i společenského
života (např. vytvořil loutky a kulisy pro
loutkové divadlo TJ Sokol). Železnice se mu
také stala místem posledního odpočinku.
Do konce dubna je muzeum otevřeno ST
– PÁ 9 -11.30 a 13 – 16.30, od května od
středy do neděle ve stejných hodinách.
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A na závěr poděkování i prosba. Děkuji
znovu všem, kteří dobrovolně a nezištně
pomáhají radou či fyzickou pomocí, děkuji „
pracovní skupině“ pana Marečka, že
bleskurychle opraví všechno, na co my ženské
nestačíme, děkuji všem železnickým, kteří
přicházejí do muzea na nové výstavy, protože
na ně při jejich instalaci myslíme nejvíce.

A prosím všechny, kteří mají jakoukoli
připomínku, aby ji adresovali přímo mně. Ráda
vysvětlím osobně nebo veřejně cokoli, za prací
svou i muzea si stojím. Je opravdu snadné
kritizovat a rozšiřovat fámy, aniž bychom se
chtěli dozvědět pravdu.
Přeji Vám krásné jarní dny.

N. Kalousková, ředitelka muzea

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od vydání posledního čísla Zpravodaje sešla třikrát (7.3., 21.3. a 11.4.). Jednala
především o těchto otázkách:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schválila podepsání smlouvy na demolici motelu Achát s firmou Luboš Lonský. Do
výběrového řízení bylo doručeno šest nabídek, z nichž výběrová komise zvolila výše
uvedenou firmu, která provede zakázku za 1,303.246,- Kč (včetně DPH) v termínu duben –
červen 2011.
Schválila, aby se Železnice připojila k výzvě, kterou uveřejnilo město Chlumec nad
Cidlinou. Jedná se o výzvu k vyrovnání příjmů obcí, které jsou ve velikostní kategorii
1tisíc – 10tisíc obyvatel. Tyto obce mají nyní, v rámci rozpočtového určení daní, nejnižší
daňové příjmy.
Vzala na vědomí výsledek kontroly hospodaření města v roce 2010. Kontrola krajského
úřadu neshledala žádné závady.
Pověřila místostarostu přípravou poptávkového řízení na zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci komunikací za lázněmi.
Schválila výjimku z počtu žáků Masarykovy základní školy a úhradu zvýšených nákladů na
vzdělávací činnost.
Schválila zvýšení vodného na rok 2011 – cena se zvýší o 1,- Kč a bude činit 23,- Kč/m3.
Cena stočného 24,- Kč/m3 se nemění.
Schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč firmě Pekařství Bohemia s.r.o.
Jablonec nad Nisou pro zajištění provozu pojízdné prodejny v Cidlině.
Schválila postup prací při přípravě pěti stavebních parcel ve Hřbitovní ulici.
Stanovila novou cenu dřeva při samotěžbě v obecním lese – 300,- Kč za m3. Podmínky pro
sjednání těžby jsou uveřejněny v tomto čísle Zpravodaje.
Schválila změnu podmínek pro užívání multifunkčního hřiště pro žáky základní školy. Ti
mají v době, kdy není hřiště využíváno jinými subjekty, vstup zdarma.
Schválila zvýšení školného v MŠ Sluníčko ze současných 250,- Kč na 280,- Kč.
Rozhodla, předložit zastupitelstvu návrh majitele nemovitosti čp. 187 v Nádražní ulici (pod
kostelem) na odprodej chátrajícího objektu včetně pozemkové parcely za částku 65.000,Kč. O této otázce bude jednat zastupitelstvo na nejbližším zasedání.
Vzala na vědomí informaci ČEZ distribuce o chystaných investičních akcích na území
Železnice v období do roku 2015. Předběžně jsou naplánovány tyto akce:
a) obnova sítě nízkého napětí v ulicích Nádražní, Kavánova, Hřbitovní a část Železné –
předpokládaný termín r. 2012 – 2013.
b) obnova sítě nn v ulicích Husova, Pod Radnicí a v části ulic Mizerova a Žižkova –
předpokládaný termín r. 2013 – 2014.
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c) Obnova sítě nn na Těšíně (komplexní rekonstrukce v celé části obce) – předpokládaný
termín r. 2012 – 2013.
d) Postupně budou do plánu obnovy zařazeny i rekonstrukce sítí nn v ulicích Zámecká, Na
Tvrzi, Barvířská a zbývající části ulic Mizerova a Žižkova – termíny nejsou dosud
známé.
Zasedání zastupitelstva se uskutečnilo až po uzávěrce tohoto čísla. O výsledcích jednání
budete informováni ve 3. čísle Zpravodaje.

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
•
•
•

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na obvyklých místech v Železnici (ul.
Raisova , Na Tvrzi a Nádražní) v pátek 6.5. a v sobotu 7.5. 2011.
O týden později – v pátek 13.5. a v sobotu 14.5. budou umístěny kontejnery v ostatních částech
obce (Cidlina, Těšín, Zámezí).
Sběr nebezpečného odpadu provede svozová firma v neděli dne 22.5. od 13,00 do 13,20 hod. na
náměstí v Železnici.

Sdělení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj
Dne 18.4.2011 byla dokončena obnova katastrálního operátu (soubor dokladů mapování a
tvorby map) území Železnice (Březka, Cidlina, Doubravice, Pekloves, Těšín, Zámezí, Železnice).
V období od 30.5.2011 do 10.6.2011 bude obnovený katastrální operát dle § 16 odst.1 zákona
č.344/1992 Sb. (katastrální zákon) k veřejnému nahlédnutí v zasedací místnosti Městského úřadu
v Železnici, kde bude ve dnech 1. a 6. června 2011 v době od 9:00 do 16:00 hodin přítomen i
zástupce katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj pro zodpovězení případných dotazů.
Do obnoveného operátu je možné nahlédnout též na Katastrálním pracovišti v Jičíně po
telefonické dohodě na telefonu 493 547 318.

Víte, jak zažádat o odkup dříví z obecního lesa ?
S rostoucími cenami energií přibývá i zájemců o odkoupení dřeva z lesních pozemků
v majetku města Železnice k samotěžbě. Aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním, které by
případně řešila Policie ČR, chtěli bychom vám připomenout jednoduchá pravidla, podle kterých by
zájemci o dřevo měli postupovat :
1. žadatel o samotěžbu podá žádost na MÚ k rukám Lenky Kordíkové (nutné uvést telefonický
kontakt)
2. žádost bude předána lesnímu hospodáři p.Plechatému
3. lesní hospodář dohodne se žadatelem termín schůzky, na které bude upřesněna lokalita
k povolené samotěžbě a vydá žadateli písemný doklad o povolení
4. žadatel provede samotěžbu v určené lokalitě a vyzve lesního správce ke kontrole
5. správce zkontroluje množství vytěženého dřeva a předá podklad k fakturaci na MěÚ
6. žadatel provede platbu v kanceláři MěÚ u pí.Kordíkové
Cena takto vytěženého dřeva byla na rok 2011 stanovena na 300,- Kč za 1 m3
V případě těžby v prostoru uzavřeném závorou nutno vyzvednout klíč na radnici.
Rada města
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ZPRÁVA OBRAZEM
Už jsme si téměř zvykli, že muzejní roubenka ožívá o vánočních svátcích betlémem. Ovšem
letos poprvé je u chaloupky živo i o velikonocích. A tyto postavičky doplní po jarních svátcích
trvalou expozici v chaloupce, která ukazuje život našich předků na přelomu 18. a 19. století.

A takto mizela začátkem dubna jedna z dominant Železnice, aby uvolnila místo individuální
výstavbě rodinných domků. V této chvíli je motel Achát již minulostí.

KNIHOVNA V PRVNÍCH MĚSÍCÍCH ROKU
knížku, pamětní list a svoji první čtenářskou
průkazku. Nebyla to ovšem jediná akce ve
spolupráci se školou. Žáci 2. třídy pomáhali při
návštěvě knihovny zhotovit panenku pro
UNICEF. Poděkování patří nejen dětem, ale i
paní Kalouskové za rozhodující podíl při
vytvoření panenky. A především paní učitelce,
která vede děti k tomu, že je dobré pomáhat
všude tam, kde je toho nejvíc zapotřebí.

V únoru jsme uspořádaly velmi zdařilou
akci pro všechny věkové kategorie, kterou jsme
nazvaly „Kdo si skládá, nezlobí“. Skládat
puzzle přišlo 22 dětí a dospělých, ani se nikomu
nechtělo domů.
V březnu proběhlo již tradiční pasování
prvňáčků na čtenáře. Aby se mohl stát žák
řádným čtenářem knihovny, musel zarecitovat
básničku o jaru a přečíst kousek neznámého
textu. Když tyto podmínky splnil, obdržel
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V březnu a v dubnu proběhly ve
spolupráci s muzeem kurzy práce se šustím.
Paní Jarkovská nás trpělivě učila vyrábět
ptáčky, andělíčky a panenky. O kurz byl velký
zájem a proto ho na podzim zopakujeme pro
další zájemce.

Mezi náročné akce patří dětský karneval
a již tradiční bazar ošacení. Obě tyto akce by se
nemohly
konat
bez
obětavé
pomoci
dobrovolnic, kterým tímto upřímně děkuji.
A informace na závěr. Ve dnech 12. –
24. června bude knihovna z důvodu čerpání
dovolené uzavřena.
Eva Trojanová, knihovnice

PŘEDSTAVUJEME PROJEKT OPAL
Město Železnice se podílí na realizaci
projektu Opal - Obojživelníci, plazi a lidé.
Cílem projektu je vytvoření sítě obcí a
občanských sdružení, které chtějí přispět
k předávání poznatků a informací o méně
známých
skupinách
zvířat zajímavou a
zábavnou formou. A
také ovšem k praktické
ochraně těchto živočichů a jejich životního
prostředí, které je vlastně i životním prostředím
člověka.
V Železnici se dosud uskutečnilo a nebo
právě probíhá několik
akcí Opalu.
Jako první byl už na
loňském Muzejním dnu
stánek s hrou „Poznáváme přírodu všemi
smysly“ a s luštěním křížovky na téma
Obojživelník roku. V listopadu pak obdržela
železnická škola pro padesát svých žáků
ekologický výukový program nazvaný „
Podzim“.
V letošním roce je ve Vlastivědném
muzeu v Železnici k vidění výstava fotografií
Zajímavý svět, která ukazuje nevšední záběry
ze života živočichů, se kterými se často
setkáváme a třeba si ani neuvědomujeme, jak
jsou zvláštní. Tuto výstavu navštívilo 104 žáků
a 10 pedagogů ze základní školy a z mateřské
školy v Železnici a ze základní školy z Valdic.
Všichni
využili
nabídku
komentované
prohlídky včetně souvisejícího programu o
chovech členovců.
Město Železnice se také stalo místem 4.
setkání
realizátorů
projektu
a
jejich

spolupracovníků. Seminář se konal v místní
knihovně a na programu byla přednáška
Obojživelník roku 2011 a Plaz roku 2011.
Prezentaci kulturních a sportovních aktivit
v Železnici doplnil společný pracovní oběd a
vycházka za pozoruhodnostmi Železnice
spojená s prohlídkou Vlastivědného muzea.
Účastníci byli spokojeni s bohatým a
příjemným
programem,
který
výborně
připravily členky realizačního týmu - Nataša
Kalousková, Aranka Novotná, Hana Šanderová,
Eva Trojanová a Olga Jakubcová.
Projekt Opal byl
vytvořen
za
finanční
podpory Státního fondu
životního prostředí ČR a
Ministerstva
životního
prostředí a realizují ho Muzeum přírody Český
ráj, ZO ČSOP Alces Ostrava, občanské
sdružení Hamerský potok z Jindřichova Hradce,
Česká herpetologická společnost, Stanice
přírodovědců DDM hl.m. Prahy a v neposlední
řadě také město Železnice.
Marcela Šanderová
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VÝROČÍ PRUSKO - RAKOUSKÉ VÁLKY
Dnes se vydáme dál po naučné stezce,
která nám připomíná bitvu u Jičína. Text
zastavení „U Valchy“ nám připomíná, že
hlavním důvodem vítězství pruské armády bylo
její modernější vyzbrojení a odlišná bojová
taktika. Rakouské pluky, vycvičené především
k útoku na bodák, nemohly obstát proti
jednotkám pruských vojáků, jejichž velení
upřednostnilo boj palbou.
Další z tabulí „Pod Železným“ (v
Nádražní ulici) je umístěna poblíž sochy sv.
Václava. V těchto místech byl původně
společný hrob pěti rakouských vojínů (tří
myslivců, jednoho dělostřelce a jednoho
praporního trubače). Nad hrobem byla vztyčena
socha sv. Jana Křtitele. Když byla roku 1903
budována cesta z městečka k železniční
zastávce, hrob byl exhumován a ostatky i
s původním pomníkem přeneseny na vojenský
hřbitov u Kbelnice. Poblíž zaniklého hrobu pak
byla železnickými měšťany postavena socha sv.
Václava, slavnostně vysvěcená dne 4. června
1905.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozené děti:
únor 2011

Ondřej Šída (Doubravice)

Významná jubilea:
březen 2011

Jaroslava Kracíková z Cidliny (80 let)

duben 2011

Josef Šejnoha (70 let), Alexander Soustružník (98 let)

Úmrtí:
Březen 2011

Ladislav Karbula, Arnošt Pospíšil
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Železnické muzeum v televizi
O Velikonoční neděli odvysílala ČT 1 v pořadu Toulavá kamera reportáž z našeho
muzea. Ten zhruba čtyřminutový šot byl zaměřen na současnou výstavu paní Jany Jarkovské, která
zde vystavuje figurky z kukuřičného šustí. Filmaře železnické muzeum zaujalo a přislíbili, že se
sem ještě vrátí. Pokud někdo zmíněnou reportáž promeškal, může ji shlédnout na
http://toulavakamera.ct24.cz/article.asp?id=3096 .
Současně je i na adrese http://toulavakamera.ct24.cz/article.asp?id=3103 umístěn videobonus
redaktorů o Železnici.

FOTBALOVÉ JARO ZAČALO

Nábor malých fotbalistů

TJ Sokol Železnice pořádá každé úterý od 16:00 na fotbalovém hřišti nábor malých adeptů
fotbalu ročníku 2003 a mladších. Máte doma malého nezbedu, který se nebojí pohybu, přiveďte jej
na trénink. A nemusí to nutně být kluk.
Pouťová taneční zábava
SDH Železnice pořádá v sobotu 18.června 2011 na letním parketu fotbalového hřiště v Železnici
Pouťovou zábavu. Hraje Servis Vokap. Začátek ve 20:00 hodin.
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