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ZAČALA NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ
AKCE LETOŠNÍHO ROKU

Oprava
pláště tří důležitých
budov školy,
školky
a
sokolovny,
především
jejich
zateplení a výměna
oken
a
dveří,
začala
v tomto
měsíci.
Firma
Gallos
s.r.o.
Liberec by měla
ukončit práce do
30. července 2015.
Profinancování této
investice je také
nejvyšší položkou
rozpočtu města, který schválilo zastupitelstvo na svém prvním letošním zasedání dne 18. února 2015.
Rozpočet na rok 2015 byl sestavován s dobrou výchozí pozicí z roku 2014, kdy vzhledem
k nerealizovaným akcím (zateplení školy, školky sokolovny, chodníky) a díky úspornému hospodaření
města byla vytvořena rezerva, která mohla být zahrnuta do letošního rozpočtu. Celkové výdaje činí 20
151 000,- Kč, příjmy 15 848 000,- Kč, z kladného zůstatku hospodaření loňského roku ve výši
9 512 000,- Kč bude na pokrytí letošních výdajů použito 4 303 000,- Kč, zbývající část bude sloužit jako
rezerva pro přípravu dalších investičních akcí.
Rozpočet byl projednáván se všemi organizacemi, kterých se týká, se všemi částmi města, a tak
věřím, že základní požadavky všech zúčastněných byly naplněny.
Rozpočet města na rok 2015 umožní realizovat očekávané zateplení školy, školky, sokolovny, a to
za pomoci dotace, která bude činit 6,8 mil. Kč, zároveň bude město ze svých zdrojů investovat i do nové
vzduchotechniky do školní kuchyně, z prostředků města opravíme podlahu ve školní tělocvičně a podlahy
v některých třídách. Škola bude mít letos dostatek finančních prostředků na modernizaci učebny chemie –
fyziky, zvýšením neinvestičního příspěvku vznikne i prostor pro nákup lepšího vybavení školy.
-
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Rozpočet pamatuje i na naše
hasiče, mělo by dojít k výměně vrat
hasičské zbrojnice, a pokud bychom
byli úspěšní se žádostí o dotaci na
nákup přepravního vozidla pro hasiče,
počítáme s jeho dofinancováním.
V letošním roce by měly být
také opraveny chodníky v ulici Tyršově
a Za Humny, v rozpočtu jsou zahrnuty i
prostředky na veřejné osvětlení na
Těšíně. Přispějeme také TJ Sokol
Železnice na opravu budovy šaten na
hřišti, bude opravena podlaha na jevišti
v sokolovně. Považujeme za nutné se
starat i o naše nemovité kulturní
památky, proto jsme požádali o dotaci
na opravu roubenky u muzea, i v tomto
případě počítáme se spoluúčastí města.
Nechceme zapomínat i na další části obce, takže počítáme s příspěvkem na opravu kulturního
domu v Cidlině, na opravu pomníčku na návsi, přispějeme i na akci pro děti a hasičské stejnokroje.
Nově je v rozpočtu na návrh komise pro kulturu a cestovní ruch zařazena částka 50 000,- Kč na
podporu kulturních aktivit pro spolky i jednotlivce, kteří budou moci požádat o dotaci na svou činnost.
Komise zpracuje návrh zásad pro čerpání této podpory.
Věřím, že realizace všech plánovaných akci povede k dalšímu rozvoji našeho města a že našim
obyvatelům vytvoří lepší podmínky pro život v Železnici a jejích okolních obcích.
Ing. Dana Kracíková
starostka

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA

Rada města se od začátku letošního roku sešla čtyřikrát (7.1., 19.1., 2.2. a 16.2.). Přijala usnesení
především v těchto bodech:
•

•
•
•
•

Schválila smlouvu o dílo na zhotovení nových webových stránek města a smlouvu o provozu
internetové prezentace spolu s poskytováním dalších webhostingových služeb s Galileo
Corporation s.r.o. Chomutov. Tato společnost se zaměřuje na internetovou prezentaci pro menší
města a obce.
Schválila smlouvu o poskytnutí auditorských služeb s AKONT AUDIT s.r.o. Předmětem smlouvy
je kontrola účetnictví příspěvkové organizace Masarykovy ZŠ a MŠ za II. pololetí 2014.
Schválila podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na opravy muzejní roubenky.
Schválila smlouvu o služebnosti inženýrské sítě mezi městem Železnice a obcí Valdice. Jedná se o
umístění kanalizace na poz. parcele č. 263 v k.ú. Valdice, která je v majetku města.
Navrhla uzavřít veřejnoprávní smlouvu s městem Jičín o působení Městské policie Jičín na území
Železnice. Tento orgán by zasahoval v případě potřeby a na vyžádání vedení města.
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•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Nevyhověla žádosti majitele čp. 195 o zřízení parkovacích míst na pozemku po demolici objektu u
křižovatky pod kostelem. Křižovatka by se stala opět špatně přehlednou a snížila by se bezpečnost
dopravy v tomto úseku.
Schválila podání žádosti o dotaci z programu „Podpora hasičské techniky s JPO“ v rámci
Královéhradeckého kraje.
Schválila předložit zastupitelstvu k projednání:
- návrh rozpočtu města na rok 2015
- návrh rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2018
- podnět Povodí Labe na změnu územního plánu Železnice
- žádost paní Petrovové o odprodej pozemku p.č. 1301/1 v k.ú. Železnice městu
Doporučila ukončit členství ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, vzhledem k
tomu, že toto členství není pro město přínosem.
Vzala na vědomí výroční zprávy vlastivědného muzea a knihovny za rok 2014.
Vzala na vědomí konání sportovní akce „SJC pohár v orientačním běhu“, který se uskuteční
v ulicích města v sobotu 28. února 2015.
Schválila podání Žádosti na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP k umístění uchazečů o
zaměstnání. Město přijme na veřejně prospěšné práce jednoho pracovníka od 1.3. a další dva od
1.4. 2015.
Schválila vnitřní směrnici 1/2015 o finanční kontrole.
Schválila nařízení č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád města Železnice.
Schválila příspěvek 7.000,- Kč TJ Sokol na pořádání dětského karnevalu 7.3.2015.
Vyhověla žádosti o zřízení trvalého parkovacího místa pro Českou poštu před pobočkou v čp. 204.

Zastupitelstvo města se na prvním letošním zasedání sešlo ve středu 18. února 2015 a přijalo
následující usnesení:
Vzalo na vědomí:
• Zprávy z jednání rady města za období od 3.12.2014 do 16.2.2015.
• Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Tábor v roce 2014.
• Zprávu finančního výboru.
• Rozhodnutí ze dne 6.2.2015 o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí.
Schválilo:
• Ceny vodného a stočného na rok 2015.
• Rozpočtový výhled města na roky 2016 – 2018.
• Rozpočet města na rok 2015.
• Delegovat radě města pravomoc schvalování rozpočtových opatření až do výše 500.000,- Kč u
jednotlivých položek rozpočtu.
Zamítlo:
• Odkoupení soukromého pozemku od Vlasty Petrovové parc.č. 1301/1 v k.ú. Železnice za částku
200,- Kč/m2 .
• Podnět na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Železnice podaný dne 23.1 2015 s.p.
Povodí Labe.
Uložilo radě města:
• Zajistit oplocení vodojemu – termín do 30.6.2015
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ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2015

PŘÍJMY
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

VÝDAJE
Zemědělská a potravinářská činnost

2 700 000

Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti

320 000

Pozemní komunikace

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

310 000

Pitná voda

46 000
1 650 000
230 000

Daň z příjmů právnických osob

2 800 000

Odvádění a čištění odpadních vod

70 000

Daň z přidané hodnoty

5 800 000

Vodní toky a vodohospodářská díla

50 000

Odvod za odnětí půdy ze ZPF
Poplatky za odnětí pozemků - lesy
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů

Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání

0
4 500
700 000
43 000

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

5 000

Poplatek za užívání veřejného prostranství

40 000

Poplatek z ubytovací kapacity

9 408 000

Činnosti knihovnické

427 000

Činnosti muzeí a galerií

356 200

Kultura celkem

783 200

Ostatní záležitosti kultury

111 000

Zachování a obnova kulturních památek

440 000

6 000

Sportovní zařízení v majetku obce

218 000

Odvod z výherních hracích přístrojů

150 000

Ostatní tělovýchovná činnost

340 000

Odvod výtěžku z provozování loterií

50 000

Tělovýchova

558 000

Správní poplatky

30 000

Bytové hospodářství

225 000

Daň z nemovitosti

1 400 000

Veřejné osvětlení

1 130 000

231 800

Pohřebnictví

30 000

PŘÍJMY DAŇOVÉ, Z POPLATKŮ A DOTACÍ

14 590 300

územní rozvoj

60 000

Podnikání a restruktur.v zeměděl. a potr.

105 000

Komunální služby a úz. rozvoj jinde nezařazené

1 260 000

Lesní hospodářství

300 000

Neinv. přijaté transfery ze SR - st.správa a školy

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

0

Komunální služby a územní rozvoj celkem

2 480 000

Sběr a svoz komunálních odpadů

1 000 000

Činnosti knihovnické

17 000

Ochrana přírody a krajiny

85 000

Činnosti muzeí a galerií

31 700

Soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyv.

35 000

Kultura

48 700

Požární ochrana

Tělovýchova

40 000

Zastupitelstvo obce

1 069 000

Činnost místní správy

1 439 000

Bytové hospodářství

550 000

442 000

Pohřebnictví

14 000

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

20 000

Komunál. služby a územní rozvoj jinde nezařaz.

61 500

Civ.připravenost na kriz.stavy

10 000

Komunální služby a územní rozvoj

75 500

Nakládání s odpady
Regionální a místní správa
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY CELKEM

116 000
7 000
16 000
15 848 500

VÝDAJE CELKEM

ROZPOČET CELKEM :
příjmy
zůstatek k 31.12.2014
výdaje
splátky půjček
výsledek - přebytek

20 151 200

STAV NESPLACENÝCH ÚVĚRŮ K 31.12.2014
15 848 500

zůstatek úvěru u ČS a.s. k 31.12.2014

9 512 042
20 151 200
0
5 209 342
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Roční poplatky za svoz odpadu se pro letošní rok nemění a byly v souladu s vyhláškou stanoveny
následovně:
Popelnice o obsahu
60 l ………………………...1.330,- Kč
120 l…………………………1.700,- Kč
240 l…………………………3.350,- Kč
Pytle malé
velké

(30 l)……………………………30,- Kč
(60 l)………..…………………..60,- Kč

Roční poplatek ze psů se v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2014 mění. Pro letošní rok
je to:
- v Železnici 200,- Kč za prvního psa a 300,- Kč za druhého a dalšího psa.
- v Cidlině, Doubravici, Těšíně a Zámezí 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za druhého a
dalšího.
- podrobnosti byly uvedeny ve Zpravodaji č. 6/2014.
Úhradu poplatků lze provést přes účet – č. účtu 1162942329/0800. Je třeba uvést variabilní
symbol (číslo domu a 1337 pokud jde o odpady a číslo domu a 1341 pokud jde o poplatek za psa).
Úhradu lze provést také v hotovosti do pokladny MěÚ a to v úředních dnech:
Pondělí 7,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00
Středa 7,00 – 12,00 a 13,00 – 18,00
Platby přijímáme od 2. března 2015.

Rada města schválila dne 16.2. 2015 tržní řád, kterým se, mimo jiné, zakazuje na celém katastru
města Železnice podomní a pochůzkový prodej (opatření proti tzv. šmejdům). Celé znění tržního řádu
je vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce na adrese www.zeleznice.net.
Oznámení o zahájení prací na novém územním plánu
Město Železnice zahájilo práce na pořízení nového „Územního plánu Železnice“, který nahradí
v současnosti platnou územně plánovací dokumentaci. K územnímu plánu je možno podat náměty a
připomínky k řešení týkajícího se rozvoje města a jeho jednotlivých částí a dále případné požadavky ze
strany vlastníků nemovitostí a pozemků.
Připomínky a návrhy je nutno podat písemně se zákresem v katastrální mapě s vyznačenou
zájmovou lokalitou a předpokládaným záměrem. Pro snadnější komunikaci napište do žádosti
emailovou adresu a číslo telefonu. Žádosti a podněty je nutno uplatnit do konce doby uvedené ve veřejné
vyhlášce oznamující projednání Návrhu zadání ÚP Železnice. Ta bude zveřejněna na úřední desce města,
proto je nutné úřední desku pravidelně sledovat. Vyvěšení oznámení se předpokládá cca na začátku
března 2015. Podání žádosti o zařazení pozemků do územního plánu nezakládá městu Železnice
povinnost toto učinit. Náměty, připomínky a požadavky budou předány pořizovateli, resp. zpracovateli
územního plánu a budou zhodnoceny v souladu se zákonem 183/2006 Sb. v rámci procesu pořízení ÚP.
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ZPRÁVA OBRAZEM
Měsíc leden je časem zápisů do 1. tříd
základních škol. Nejinak tomu bylo i letos. Ten na
naší škole probíhal ve středu 28. ledna a přišlo
k němu se svými rodiči celkem19 dětí. Uvítaly je
hezky vyzdobené třídy, starší spolužáci v maskách

pohádkových i akčních hrdinů a především
usměvavé paní učitelky. Rodiče dvou ze zapsaných
dětí žádají o odklad školní docházky. Předpokládá
se tedy, že 1. září usedne do lavic 17 žáčků.
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KNIHOVNA – STÁLE SE NĚCO DĚJE

a plnily různé úkoly zaměřené na vodnické
řemeslo. A na závěr jsme se všichni naučili o
vodníkovi básničku.
V únoru se v knihovně uskutečnilo první
setkání maminek na mateřské dovolené. Přišly se
svými dětmi, které objevily nové hračky a knížky a
maminky měly čas na popovídání. A protože se
tato akce líbila, budeme v jarních měsících
v setkáních pokračovat už jako „Knihovnické
klubko“. A pozveme mezi nás i „hlídací“ babičky
s vnoučaty. Pro předškoláky i školáky, pro
všechny, kteří rádi skládají puzzle, je určena soutěž
„Kdo je rychlejší“.
Jako každý rok, i letos se knihovna
připojuje k celostátní akci „Březen – měsíc
čtenářů“. Na své si přijdou malí i velcí posluchači.
Těm dospělým bude určen pořad, který připomene
110. výročí narození Jana Wericha, ukázky z jeho
knížek přečte Olga Jakubcová. Také si v pořadu
„Kdo ve vzpomínkách žije dvakrát žije“
připomeneme některé cesty železnických turistů (v
úterý 3.3. od 16 hodin). V rámci tohoto měsíce
proběhne již tradiční pasování prvňáčků na čtenáře.
Jistě zajímavá bude i beseda s MUDr. Alenou
Kalináčovou, protože tématem bude naše zdraví.
Knihovna se podílí i na organizaci tomboly a
programu dětského karnevalu „Se zvířátky do
pohádky“, který se uskuteční v sobotu 7. března od
13 hodin v sokolovně.
V jarních měsících uspořádáme také zájezd
do divadla. V dubnu
proběhne tradiční jarní
bazar ošacení, knih a
sportovních potřeb a na
konec
měsíce
„Rej
čarodějnic a čarodějů
v Železnici“.
Všechny akce budou
plakátovány a informace
můžete nalézt i na

Knihovna zhodnotila činnost v uplynulém
roce ve výroční zprávě. Dovolte mi tedy na začátek
mého příspěvku trochu statistiky.
Železnická knihovna je profesionální knihovnou se
dvěma pobočkami (Cidlina a Zámezí). Ve svém
fondu měla k 31.12. 2014 celkem 7.382 knihovních
jednotek a odebírala čtyři periodika. Návštěvníků
knihovny bylo 3.681, z toho 695 těch, kteří
navštívili jednu z 24 pořádaných akcí. 190
zapsaných čtenářů uskutečnilo 18.515 výpůjček, ve
487 případech využili návštěvníci přístup
k internetu a 1.185 jich vyhledalo webové stránky
knihovny.
Celá výroční zpráva je k nahlédnutí na
www.knihovnazeleznice.webk.cz.
Že knihovna není pouze
místem, kde se půjčují knihy, dokazují
různé akce jak pro děti tak pro
dospělé. V lednu se sešli v knihovně
malí stavitelé, aby ze stavebnic Lego
vytvořily nejrůznější a velmi nápadité
stavby. Pro dospělé bylo připraveno
příjemné setkání u kávy, čaje a
bábovky nad vtipnou knížkou Ivanky
Deváté „Radši se nekoukat“. Na
„Vodnickém pohádkovém zastavení“
jsme se střídaly ve čtení vodnických pohádek
s Natašou Kalouskovou. Děti přišly ve vodnickém

www.knihovnazeleznice.webk.cz.

Eva Trojanová, knihovnice
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MUZEUM – POZVÁNKA NA JARNÍ AKCE
I muzeum hodnotilo uplynulý rok ve
výroční zprávě. Také já bych chtěla připomenout
několika údaji jeho činnost.
Muzeum má osm stálých expozic v hlavní budově,
tou devátou je objekt roubenky. V galerii měli
návštěvníci možnost shlédnout devět velmi
různorodých výstav. Dvě největší akce (Muzejní
den a Zahájení adventu) by se nemohly konat bez
výrazné pomoci členů Muzejního spolku. I

v letošním roce navážeme na úspěšné tvořivé kurzy
pro děti a jejich rodiče. Ty pořádáme mimo období
hlavní turistické sezóny a účastníci si v nich mohou
vyzkoušet různé výtvarné techniky. Letní program
zpestřil koncert folkové skupiny Adamant.
Celkem přišlo do muzea 811 návštěvníků, kteří
platili plné vstupné a 720 těch, kteří zaplatili
vstupné dobrovolné (např. na vernisáže, koncert
atd.). Celá výroční zpráva na www.zeleznice.net.

A nyní již pozvánka na nejbližší akce. Nejprve výstavy:
4.2. – 27.2. 2015 Železnice v dřívějších dobách na obrazech z depozitáře. Všechny prostory muzea
zaplnilo 44 obrazů s motivy Železnice a jejího okolí. Mezi nejstarší patří celkové pohledy na městečko
v první polovině 19. století. Ty namaloval lidový malíř Arnošt Rameš,
který byl místním barvířem. Domy se na nich dají spočítat a určit i ty,
které dnes už nestojí.
Také kopec Tábor
nebyl zdaleka tak
zalesněný
jako
v současné
době.
Tentýž lidový malíř
namaloval roku 1835
fiktivní podoby hradů
Bradlec, Veliš a Železný. Nejvíc se kvůli obrazu
nachodil Josef Neuman, právník, který v roce 1882
maloval Železnici ze Železného, kam se vypravil
celkem šestnáctkrát! Můžeme přemýšlet o tom, jestli je počet ovocných stromů na obraze skutečný. A
pila ve Šnejdárku vypadá úplně jinak než na obraze cukráře Jana Endryse nebo na obraze malíře
Podlipného. Lehkostí malby zaujmou akvarely malíře Jiřího Kosiny (1891 – 1972), který býval na letním
bytě v Nádražní ulici. Výstava bude doplněna fotografiemi staré Železnice a souborem střepů nádob,
které byly získány z průzkumu v blízkosti kostela.
4.3. – 3.4. 2015 Velikonoční výstava. Je výstavou nejen o Velikonocích, ale také o jaru. Svými pracemi
se představí tři školy, místní mateřská škola Sluníčko, Masarykova základní škola a Základní škola TGM
z Lomnice nad Pop. S voňavými perníčky Jany Vrhelové a zvířátky z dřevité vlny Lenky Bočkové bude
k opravdovému jaru už jen krok.
9.4. – 24.4. 2015 Antonín Chmelík. Malíř a kreslíř, rodák ze Žďáru u Kumburku (5.2. 1924), který ve
svých více než třech stech kresbách zdokumentoval staré roubené chalupy ve Žďáru, Syřenově, Bradlecké
Lhotě, Nové Vsi nad Pop. a mnoha dalších místech. Bohatá sbírka našeho muzea, kterou jsme obdrželi
darem od manželky malíře paní Miroslavy Chmelíkové, bude doplněna exponáty půjčenými z muzea
v Lomnici nad Pop. Výstava je uspořádána k 20. výročí malířova úmrtí a na její vernisáži (výjimečně už
od 15 hodin) bude přítomna i paní Chmelíková.
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Pozvánku na zajímavou akci, která ohlásí skutečné jaro, uveřejňujeme již nyní.

Muzeum v Železnici zve milovníky přírody na besedu s fotografem a spisovatelem
p. RNDr. Zdeňkem Mrkáčkem

Přednáška s promítáním se uskuteční:

vstupné: 25,- Kč

Kulturním zážitkem bude jistě vystoupení
pěveckého sboru Bořivoj z Lomnice nad Pop.,

které se uskuteční ve středu 1. dubna od 17 hodin.
Podrobnosti opět na plakátech a na pozvánkách.
Nataša Kalousková, ředitelka muzea

OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU
Tři králové mají v Železnici již svojí tradici.
Jejich „…štěstí zdraví vinšujem Vám“ jste mnozí
slyšeli u dveří svého domu i letos. Také nápis
K+M+B+2015, který je památkou na jejich
návštěvu, si někteří z Vás nechávají nade dveřmi
přes celý rok. Však jim náš pan farář Josef Kordík
na jejich cestu po Železnici v kostele požehnal,
křídu jim posvětil a oni se s Vámi o ten dar
lidského dobra a pokoje přišli rozdělit.
A také Vy, kteří jste přispěli do jejich
kasičky, jste se tímto způsobem rozdělili s lidmi,
kteří potřebují ve svém životě pomoc. Díky
Vašemu příspěvku jste dali možnost pokračovat
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některým sociálním projektům, které Oblastní
charita v Jičíně realizuje. Celkem se v Železnici
vybralo 22 231 korun a výsledek celé Tříkrálové
sbírky Oblastní charity Jičín činil 250 956 korun.
Jeden z nejdůležitějších projektů, který je
díky těmto financím možné realizovat, je naše
Dobrovolnické centrum. V současné době v něm
pracuje neuvěřitelných 52 dobrovolníků. Tito lidé
věnují svůj volný čas například práci v Jičínské
nemocnici, docházejí do různých organizací, které
v Jičíně a okolí poskytují sociální služby, nebo
nám pomáhají při jednorázových akcích, jako je
třeba Národní potravinová sbírka. Jsou to lidé
různého věku. Od studentů, až po seniory. Senioři
se například zapojují do dobrovolnického projektu,
který si klade za cíl spojit rodinu s dětmi, která
nemá babičku ani dědu, právě s aktivním seniorem,
který se takovou babičkou, nebo dědečkem stanou.
Když se to podaří, vznikne pro obě strany krásné

přátelství. Studenti zase působí například
v celosvětově rozšířeném projektu „Big brother,
big sister“, který je u nás známý pod názvem „Pět
P“. Projekt je zaměřen na práci s dětmi, kteří jsou
ohroženi sociálně patologickými jevy.
Dalším významným projektem Oblastní
charity Jičín, který je díky Tříkrálové sbírce
podpořen, je vyhledávání a podpora pěstounských
rodin. Tyto rodiny slouží dětem jako náhrada za
jejich biologické rodiny, ve kterých nemohou
z různých důvodů žít. Pěstounské rodiny jsou pak
pro takové děti pravděpodobně nejlepším
východiskem.
Více se o činnosti Oblastní charity Jičín
můžete
dozvědět
na
www.jicin.charita.cz
Děkujeme Vám za podporu a všem malým
koledníkům a jejich vedoucím za pomoc při
realizaci Tříkrálové sbírky v Železnici.
Bc. David Rejlek
ředitel Oblastní charity Jičín

NAPSALI DO REDAKCE

Vážení občané Železnice a okolí,
v loňském čtvrtém čísle Železnického zpravodaje vyšel příspěvek Přemka Kozáka, ve kterém uvedl několik
polopravd a lží o provozování myslivosti na Železnicku. Dovolte nám, prosím, abychom uvedli jeho
tvrzení na pravou míru. Především není pravda, že v Železnici loví myslivci z Radimi. V uznané honitbě,
která je v držení Honebního společenstva Železnice, loví myslivci z více okolních obcí a to i ze Železnice.
To, proč zde neloví Přemek Kozák a další, v jeho článku jmenovaní, snad osvětlí krátké ohlédnutí do
minulosti.
Vše začalo asi před deseti lety defraudací (společné peníze pro soukromý účel použil tehdejší
předseda MS Mezihoří, za tichého souhlasu pokladníka i hospodáře). Pokračovalo to podivnou krádeží
velké částky peněz, která i přes šetření policií, nebyla nikdy objasněna. Ovšem, nastalé období ztráty
důvěry mezi členy sdružení, vedlo postupně až k jeho rozpadu. Po pokusu o nezákonné rozdělení honitby,
navrhli a nakonec prosadili někteří členové zrušení mysliveckého sdružení Mezihoří Železnice. Přesto
dostali tito pánové možnost i nadále provozovat myslivost i poté, co byla honitba pronajata mysliveckému
sdružení Podhájí Radim.
V současné době se stejná skupina lidí opětovně pokouší rozvrátit fungující honební společenstvo,
v jehož čele stojí vlastníci největších honebních pozemků. Zároveň se pokouší rozdělit již jedenáct let
uznanou společenstevní honitbu. K tomu jim mají posloužit plné moci, o které u Vás tolik usilují. Závěr si,
prosím, udělejte sami.
Členové MS Podhájí Radim
V zájmu objektivity jsme dali prostor k vyjádření oběma stranám sporu. Tím považujeme celou věc za
uzavřenou a nebudeme se k této otázce již vracet.
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SPORTOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

Informace tělovýchovné komise a správy tělovýchovných zařízení města Železnice

V sokolovně byla zdárně dokončena
výměna parket, která byla z hlediska bezpečnosti
provozu naprosto nutná. Práce se oproti
původnímu plánu značně prodloužily. Trvalá
vysoká vlhkost a v neposlední řadě i havárie
teplovodního řadu mezi školou a sokolovnou
vykonaly své. Ruku v ruce s podlahou bylo
provedeno vymalování a instalace nového
obložení. Zatím poslední úpravou byla instalace
nových záclon a závěsů. Tato výměna však byla
vynucená okolnostmi. Záclony „nevydržely“ očistu
v čistírně a rozpadly se. Sloužily však celá
desetiletí a tak zub času a slunce vykonaly své.
Sokolovna nám zkrásněla ve svých 83 letech. Pro
větší bezpečí budou instalovány kryty radiátorů
v prostoru sálu. Bude na všech jejich uživatelích,
aby tento stav vydržel co nejdéle. Možná, že dojde

ještě na výměnu zcela nevyhovující podlahy jeviště
a další dílčí drobné úpravy, to ale ukáže čas.
Provoz
v sokolovně
se
vrátil
ke
spokojenosti školy a místních sportovců do
stabilního režimu. Rovněž konání společenských
akci a prodejního bazaru není již nikterak
ohroženo. Vyzývám tím všechny účastníky těchto
akcí, aby se snažili chovat co možná
nejohleduplněji, nové prostředí za to rozhodně
stojí.
Sportovní komise vyhlásí i letos obvyklé
aktivity na víceúčelovém hřišti, kde bude zejména
převládat tenis. Věřím, že do IV. ročníku Poháru
starostky města se přihlásí tradiční a i noví
účastníci. Sledujte místní webové stránky města a
Železnický zpravodaj.
Ladislav Hrabala – STZ města Železnice

Oddíl stolního tenisu informuje

Oddíl stolního tenisu zahájil svoji 51.
sezonu s velkými problémy. Na přípravě se
„podepsala“
prodloužená
výměna
podlahy
v sokolovně. Z tohoto důvodu chyběl potřebný a
nezbytný trénink a také veškerá utkání jsme
museli hrát na stolech soupeřů. Rovněž i značná
marodka zejména u A i B týmu vykonala své.

Odchod Jana Breuera do Radimi nebyl také tím
nejlepším, co oddíl potkalo. Oddíl plánoval
připomínku 50. výročí založení na sklonku
loňského roku, ale z provozních důvodů byla
připomínka odložena na březen. Více k 50. výročí a
i konečné výsledky soutěží se dočtete v příštím
Zpravodaji.
Jan Hrabala – předseda oddílu stolního tenisu

Závod v orientačním běhu v ulicích Železnice
Jičín - Divácky velmi atraktivním závodem přímo v ulicích Železnice u Jičína začíná další ročník Jarního
poháru pro veřejnost TJ Sportcentra Jičín v orientačním běhu.
V sobotu 28. února se koná první ze čtyřdílné série závodů - sprint (velmi krátký závod) se startem v
10.00 na náměstí. Nabízí se tak jedinečná příležitost poznat známá železnická zákoutí trochu jinak.
Pořadatelé připravují několik délek tratí pro úplné začátečníky i pro zkušené borce.
V rámci poháru se pak konají další tři závody: v sobotu 7. března se poběží krátká trať na Špici, 15.
března znovu krátká trať na mapě Kazatelna a 21. března to bude lesní sprint u Hrdoňovic. Finální
termíny a přesná místa srazu budou upřesněna na webu www.scjicin.cz. Startovné pro nečleny oddílu
bude symbolických 20,- korun, pro členy 10,-.
Na závody jsou zváni zkušení i začátečníci, kteří se mohou během těchto čtyř závodů s orientačním
během blíže seznámit. Více informací na sjc@post.cz nebo na www.scjicin.cz.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Prosinec 2014

František Šebek

Významná jubilea:
Leden 2015
Únor 2015

Jiří Drozen (75 let), Miloš Kůtek (75 let), Emílie Benešová (80 let),
Vladimír Maděra (80 let), Jaroslava Malínská (94 let)
Ladislav Kraus (70 let), Miroslav Tomeš (70 let), Věra Černohlávková
(80 let)

SDH ŽELEZNICE
Sbor dobrovolných hasičů oznamuje, že
sběr železného šrotu se uskuteční
v sobotu 28. března 2015.
Podrobnosti na plakátech a ve vývěsní
skříňce SDH.

Železnický zpravodaj č. 1/2015. – Vychází 25.2.2015. Redakční kroužek: Olga Jakubcová,
Martin Jakubec, Pavel Kozák, Ladislav Hrabala – Bezplatný výtisk. – Redakční uzávěrka příštího čísla: 15.4.2015
Tiskárna – Vosáhlo, Tyršova 356, Jičín
email: zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět
prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant – černý,
modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: 14-19 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks
dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze
našeho chovu!
Prodej se uskuteční: v neděli 1. března 2015 v Železnici – u městského
úřadu - 14.30 hod.
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00hod,
tel. 601576270,606550204,728605840

PRODEJ SLEPIC
STÁŘÍ 1 ROK
V MAVE JIČÍN a.s.
KDY :
ČAS :
KDE :
CENA :

2. – 13. 3. 2015
7 – 13 hodin
LHÁŇ
50,- Kč
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