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PRÁZDNINY V MUZEU

Další školní rok je
za námi, děti užívají
zasloužené volno a rodiče
přemýšlejí, kam jejich
toulky
s dětmi
letos
povedou. I v Železnici je
vidět více turistů, kteří sem
zajdou buď náhodně nebo
cíleně, ať už za dobrým
posezením
v některé
z restaurací
nebo
za
prohlídkou muzea. Jsme
rádi, že si lidé i z daleka
zvykli
sledovat
naše
stránky, kde je pravidelně
informujeme o tom, co
právě probíhá nebo co se chystá. Poslední výstava patchworku se
zakomponovanými afgánskými výšivkami vzbudila velký zájem nejen u žen. Líbila
se i těm, kteří si chtěli udělat radost dokonale zpracovaným ubrusem, prostíráním, textilní kabelkou či
obalem na knihu.
Následující výstava, která bude probíhat v termínu od 19.6.
do 27.7., potěší všechny, kteří mají rádi pestrost, hravost a pohodu.
Manželé Nataša a Jaroslav Kalouskovi představí svoji tvorbu na
společné výstavě nazvané „S radostí a spolu“. Návštěvníci zde
uvidí obrazy krajiny ve všech ročních obdobích z okolí Železnice,
Jičína, Krkonoš. I když výtvarnice sama miluje léto, ve svých
obrazech ráda maluje právě zimu. Jaroslav Kalousek je řezbář. Své
skřítky, vodníky, betlémy a jiné motivy v reliéfní podobě i
plastikách vyřezává převážně z lipového dřeva. Řezbařině se
věnuje více než 25 let, ale už jako malý kluk si schoval lipové
špalky ze stromů, které se řezaly v Nádražní ulici s tím, že jednou
z nich vyřeže betlém. Roky utíkaly, řezbařinu přehlušil sport, pak
myslivost a rodina. Svůj slib, který dal i své prababičce, však
splnil. Jednoho dne vzal řezbářský nůž a vyřezal první figurku do
betléma. Dnes je jeden z jeho betlémů také ve sbírkách Muzea
betlémů v Třebechovicích. Oba autoři milují i dobu balónů a
starých krásných automobilů, což dokazují i některé obrazy a
řezby.
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Druhá červencová sobota je každoročně vyhrazena akci, na kterou se všichni těšíte, a sice
Muzejnímu dni. Už nyní jsou přípravy v plném proudu, i letos platí náš oblíbený slogan – NEVAŘTE,
NEPEČTE! Jako obvykle budou kuřecí stehýnka vypečená do zlatova, bramboráčky křupavé a kynuté
koláče úplně čerstvé. K dobré pohodě přispějí během dne dvě kapely, své umění představí několik
šikovných řemeslníků a otevřený bude muzejní krámek. Co víc si přát? Snad jen, abyste byli, jako
každým rokem, spokojeni. A také si všichni přejeme hezké počasí. I když naše zahrádky volají po
kapkách deště, na muzejním nádvoří je to se sluníčkem všechno hezčí. Jste upřímně zváni, těšíme se na
Vás.
A závěrem? Aby bylo léto jak má být, ať už ho trávíte doma nebo se chystáte na cesty. Abyste se ze všech
cest šťastně vrátili domů Vám za celé muzeum přeje
Aranka Novotná

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA

Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla pětkrát (23.4., 5.5., 19.5., 9.6. a 16.6.). Přijala
usnesení především v těchto bodech:
Schválila účetní závěrku Masarykovy ZŠ a MŠ za rok 2013 a rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření do rezervního fondu.
Schválila přidělení bytu v domě čp. 85 Martině Janovské.
Schválila podepsat smlouvu o dílo:
a) s firmou Stavoka a.s. na akci „Železnice – vrt Žen 1“.
b) s firmou NADOZ Kumburský Újezd na akci „Železnice – jižní štít sokolovny“.
c) s firmou Atelier Regio Hradec Králové na vyhotovení Návrhu zadání územ. plánu.
Zamítla zřízení parkovacího místa před čp. 9 na Náměstí Svobody.
Schválila podobu ankety o zákazu výherních hracích automatů a její zveřejnění v Železnickém
zpravodaji.
Nevyhověla žádosti fi Slot Group a.s. Karlovy Vary na umístění dalšího výherního automatu.
Schválila smlouvu o zřízení věcného břemene s RWE GasNet s.r.o. na plynárenské zařízení reko
MS Železnice – Tyršova ve výši 45.289,- Kč.
Schválila podpis smlouvy s fi Projektservis s.r.o. Jičín na zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci chodníků podél hlavního tahu Jičín – Lomnice n.Pop. a Za Humny.
Schválila poskytnutí příspěvku pro budoucí žáky I. třídy ve výši 110,- Kč na žáka.
Schválila prodloužení nájemní smlouvy na pozemky bývalého koupaliště dosavadnímu nájemci
do 31.12. 2015.
Schválila zápis do kroniky města za roky 2011, 2012 a 2013.
Schválila rozpočtové opatření č. 1/2014 – přijetí dotace KÚ Královéhradeckého kraje na volby do
evropského parlamentu ve výši 35.000,- Kč.
Schválila smlouvu s VPÚ Deco Praha na zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektů
MZŠ, MŠ a sokolovny“.
Zastupitelstvo města se sešlo na svém třetím letošním zasedání ve středu 25.6. 2014 a přijalo
následující usnesení:
Bere na vědomí:
kontrolu usnesení zastupitelstva města č. 2/2014 ze dne 23.4. 2014
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zprávy z jednání rady města za období od 23.4. do 25.6. 2014
závěrečný účet DSO Mikroregion Tábor za rok 2013
o zprávu MUDr. Tomáška ke stavu železnické MZŠ, přednesenou v diskusi
Schvaluje:
bezúplatný převod pozemků od Královéhradeckého kraje – poz. parcela 1281/54 (112 m2) a
1281/55 (184 m2). Jedná se o pozemky oddělené z pův. parcel, na kterých byl vybudován
přechod u Masarykovy ZŠ.
Pronájem pozemků zemědělské společnosti Český ráj – Podůlší a.s.
Odkup pozemků v celkové výměře 14 m2 od manželů Hakenových, které jsou pod
chodníkem v Bradlecké ulici za 100,- Kč/m2.
o dodatek č.2 ke smlouvě o pronájmu a zajištění provozu vodovodu, kanalizace a ČOV v
Železnici
o počet 15 členů zastupitelstva města pro volební období 2014 - 2018

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Výherní hrací automaty. Ano či ne?
provozovány
4
výherní
hrací
přístroje
(provozování pátého nebylo radou města v květnu
povoleno) . Za jejich provoz plyne do rozpočtu
města cca 160.000,-Kč, v souladu s vládním
doporučením je polovina z této částky použita na
podporu obou tělovýchovných jednot, druhá
polovina je použita na běžné výdaje města.
V anketě, která proběhne současně s
podzimními komunálními volbami, se budou moci
občané vyjádřit k jednoznačně položené otázce:
“Jste pro vydání zákazu provozu výherních hracích
přístrojů na území města Železnice – ano x ne –
*nehodící se škrtněte“.

Již na třech schůzích zastupitelstva města se
diskutovalo o návrhu MUDr.Tomáška zakázat v
Železnici provozování výherních hracích automatů.
V dubnu byl přijat návrh Mgr.Markové na
uspořádání ankety k této záležitosti mezi občany
Železnice. Podle názoru na tuto problematiku lze
debatující rozdělit na dvě skupiny. Názor jedné
části se opírá o tragické dopady závislosti hry na
výherních automatech. Druhá skupina potom
namítá, že zakazovat automaty v malém městečku
nemá smysl, pokud bude možné naházet peníze do
blikajících bedýnek hned v sousedních obcích.
Pro informaci: na území města Železnice
jsou v současné době ve třech restauracích

ZAJÍMAVOSTI Z MASARYKOVY ZŠ
fotbalový reprezentant Theodor Gebre Selassie. Ve
dvou věkových kategoriích nastoupilo do turnaje
téměř 85 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6 – 11 let.
Ani naše škola nezůstala pozadu a vrhli jsme se ve

McDonald´s Cup je největší fotbalový
turnaj pro žáky základních škol, hraje se na
3 589 základních školách České republiky. Letos
se konal již jeho 17. ročník, jeho patronem se stal
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dnech 23.4. a 24.4. do fotbalových bojů. Okrskové
kolo hostil Jičín.
V kategorii mladších dětí jsme obsadili
v silné konkurenci vynikající 4. místo! O jeden
smolný gól nám utekl postup, ale takový je sport.
Ukázali jsme, že máme silný tým a jsme schopni

konkurovat i velkým školám. V kategorii starších
dětí jsme obsadili 10. místo a všechny zúčastněné
děti předvedly skvělé výkony.
Velké poděkování patří Jaroslavu Danišovi
a fotbalovému oddílu Železnice za pomoc a
výbornou spolupráci.
Mgr. Marika Tomšová

Setkání s vrcholovými sportovci aneb vydařená netradiční výuka
Žáci 1. – 5. třídy vyrazili na pár dní na
„netradiční výuku“ do Podještědského sportovního
areálu v Českém Dubu. Ochrannou ruku nad nimi
držel vždy usměvavý Luděk Zelenka, bývalý
fotbalista a nyní fotbalový expert ČT. Páteční
odpoledne bylo začátkem řady zajímavých setkání
s řadou známých sportovců. Fotbalisté Mladé
Boleslavi – brankář Jakub Diviš a záložník Jan
Štohanzl dali nahlédnout do své fotbalové kuchyně
a předvedli některé fotbalové triky a střelbu na
bránu. V neděli pod dohledem profesionálního
trenéra pronikaly děti do tajů golfu na golfovém
hřišti. Před skončením tréninku dorazil za
dětmi i skokan na lyžích Jan Matura.
sportovních
úspěchů. A
to je v době,
kdy
u
mládeže
převažuje
pasivní
trávení
volného
času
u
počítače a televize, nesmírně důležité. Krásné dny
strávené v Českém Dubu připomíná dětem ve škole
velká nástěnka plná vzpomínkových fotografií.
Velký dík patří dlouhé řadě sponzorů, kteří
tuto akci podpořili. A stejný dík také členkám
našeho pedagogického sboru, především učitelce
Mgr. Marice Tomšové, která celou akci připravila,
vedla a zajišťovala. Za pomoci svých kolegyň Mgr.
Lenky Hronkové, Mgr. Soni Munzarové a
asistentky Šmejcové připravily dětem opravdu
nezapomenutelné zážitky.

Největší překvapení ale teprve mělo přijít! Objevila
se biatlonová reprezentace v čele s olympijskou
medailistkou Gabrielou Soukalovou. Děti si
zkusily střelbu a potěžkaly si cenný olympijský
kov. Na večerní opékání buřtů dorazil fotbalový
brankář Slovanu Liberec Přemysl Kovář, který si
s chlapci zahrál podvečerní fotbálek.
Osobní setkání se sportovními idoly určitě
posílí motivaci většiny dětí k dosažení vlastních

Mgr. Zlata Kobrlová, ředitelka školy
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ZPRÁVA OBRAZEM

V letošním roce se dočkala opravy
chodníku i nejdelší ulice v Železnici, ulice
Nádražní. Stavbu provedla firma IZOTRADE

s.r.o., která původní a výkopovými pracemi zcela
zničené dlaždice, nahradila zámkovou dlažbou.

STO LET OD ZAČÁTKU I. SVĚTOVÉ VÁLKY

domobranecký prapor jičínského pluku a 1. a 2.
domobraneckou náhradní setninu obojí v počtu
3.260 mužů a ustájit také téměř 200 koní. Tak
velký počet vojska, který mnohem převyšoval
počet obyvatel, bylo neobyčejně těžké ubytovat.
Každé volné místo bylo využito, spalo se nejen ve

Vypuknutí války a všeobecnou mobilizaci
pocítila Železnice ve velice krátké době. Spolu
s mobilizačními spisy bylo doručeno nařízení o
ubytování vojska, na jehož základě přišlo několik
ubytovatelů pod vedením setníka v záloze Jana
Nováka. Ti měli za úkol ubytovat 2. a 3.
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obcí byly odeslány do Jičína, odkud se vracejí
přeplněné výstrojí a výzbrojí a také potravinami.
Na několika místech ve městě byla zřízena
skladiště, která jsou hlídána strážemi. Na náměstí,
v ulicích u veřejných studní a v některých dvorech
vyvářejí vojenské pojízdné nebo kotlové kuchyně.
S potravinami se nešetří, protože všeho je nadbytek
a s vojskem se přiživuje i valná část železnického
občanstva.
V rychle upravených kancelářích jsou
narukovavší vojíni spisováni, kontrolováni a pak
oblékáni v nový vojenský stejnokroj. Město tone
v šedi uniforem a je jedno cvičiště. Povely, střelba,
zpěv, hrčení povozů – stálý ruch a hluk. (Václav
Kozák – Kronika Železnice).
První vystrojený vojenský oddíl odešel ze
Železnice do Jičína 3. srpna a odtamtud byl vyslán
na ruské bojiště. Protože se jednalo v převážné
většině o vojáky české národnosti, loučení
s obyvatelstvem bylo dojemné. Během doby se
však i na tyto smutné scény přivyklo, byly stále
častější.

světnicích, ale i v síních, stodolách, na půdách, na
dvorech a zahradách. Plno bylo i v okolí kostela a
v lázeňském parku.

Ve městě nastal rušný život, bylo zde jako
v mraveništi. Od časného rána do pozdní noci
procházejí ulicemi hloučky „reservistů“ v civilním
obleku. Téměř všechny povozy místní i z okolních

INFORMACE ZE SPORTU
Informace tělovýchovné komise a správy tělovýchovných zařízení města Železnice:
Sokolovna o prázdninách bude mimo provoz. Byla zahájena rekonstrukce podlahy. Bude
provedena výměna parket, kde ty současné byly možným zdrojem úrazu. Současně probíhá
izolace jižního štítu v podzemní části. Předpoklad ukončení obou akcí je do konce prázdnin. Po
dobu rekonstrukce nebude vstup do sokolovny povolen. Proto veškeré aktivity sportovních
činností budou směrovány na víceúčelové hřiště.
Vyhlašuje se III. ročník poháru starosty v tenise, který chce navázat na úspěšné dva
ročníky. Budou osloveni všichni účastníci dosavadních klání a samozřejmé je, že se mohou
hlásit další zájemci o 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 2014.
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 šestiboj. Tento turnaj je určen pro dvojice hráčů
a nezáleží na věku ani pohlaví, jednoduše řečeno – sport pro všechny. Soutěží se v těchto
sportech: basketbalu, fotbalu, házené, tenisu, nohejbalu a volejbalu. Pojďme založit tradici
těchto turnajů.
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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 11.7.2014. 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 budou přihlášení zájemci informováni
elektronicky, nebo telefonicky.
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 2014 na víceúčelovém hřišti města
Železnice za sokolovnou.
L. Hrabala – STZ města Železnice

TJ Sokol Železnice – ČUS informuje
Všechny složky TJ postupují ve své činnosti dle dlouhodobých plánů.Stolní tenisté mají
zaslouženou přestávku. Ženy bojovaly o postup do II. ligy v Děčíně. Avšak účastnice z ostatních
krajů, kde nastupovaly hráčky hrající stabilně I. a II. ligu byly nad jejich síly. I tak to však byla
dobrá zkušenost, co kdyby se to ještě někdy povedlo.
Fotbalisté rovněž finišují před prázdninovou přestávkou. Více informací po započatých
nových sezónách.
L. Hrabala – předseda TJ Sokol

Oddíl stolního tenisu informuje
Dvěma snímky se vracíme k historickému
úspěchu stolního tenisu v Železnici. Na
krajské konferenci svazu stolního tenisu
v Českém Meziříčí dne 14.6.2014 převzal náš
zástupce pohár a diplomy. Našim úspěšným
reprezentantkám gratulujeme a přejeme
úspěšnou sezónu 2014-2015.
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Fotbalová budoucnost sokola Železnice
Mladší žáci TJ
Sokol Železnice jsou
nejmladším týmem
okresního
přeboru
této věkové kategorie,
který
je
složený
převážně z ročníku
2003 a 2004. V jarní
části v OP ml. žáků
(věkové
rozmezí
2000 a mladší) získali
již své první body. Do
další
části
jim
popřejme
mnoho
úspěchů a další dobré
výsledky ve zbytku
soutěže.
Libor Golas, trenér ml.žáků

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Sňatky:
Červen 2014

David Jína a Anna Holá
Petr Šulc a Šárka Pivoňková

Významná jubilea:
Květen 2014
Červen 2014

Zdeněk Šolc (75 let)
PhDr. Čestmír Jung (70 let), Věra Cermanová (70 let),
Ludmila Nájemníková (75 let), Anna Malá (80 let),
Miluška Kazdová (85 let), Anna Kazdová z Doubravice (91 let)
Marie Kozáková (92 let), Zdeňka Zikmundová (92 let)
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