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Dostala ho naše škola, která oslaví koncem září osmdesátiny. Co všechno
ukrývá „dárkový balíček“ se dočtete v článku nové ředitelky Mgr. Soni Munzarové.
My bychom chtěli připomenout něco z historie. Ve školním roce 1922/1923
byla v Železnici zřízena k dosavadní škole obecné i škola měšťanská. Počet žáků se
značně navýšil a
škola, umístěná od
roku 1867 v čp. 204
(dnešní
pošta)
přestávala
stačit.
Bylo tedy městskou
radou
rozhodnuto
postavit školu novou,
ale trvalo dalších
deset let, než bylo
s její
stavbou
započato.
Plány
vypracovala
architektonická
kancelář pro návrhy
školních budov ing. Velvarského z Prahy, stavbu zahájila v říjnu 1933 pražská
stavební firma V. Nekvasila. Podle původního harmonogramu prací se mělo v nové budově vyučovat již
v září 1934, ale nastaly finanční problémy. Město je vyřešilo přijetím úvěru od Zemské banky, celkové
náklady na stavbu dosáhly částky 1,300.000,- Kč.
Školní rok 1935/1936 byl zahájen 2. září
ještě ve staré budově. Žáci se s ní rozloučili a
spolu s učiteli přešli slavnostním průvodem do
budovy nové. Přízemí a první patro byly
připraveny pro vyučování, v suterénu ještě
pracovala stavební firma. Do konce měsíce bylo
vše hotovo a ve dnech 28. a 29. září byla budova
Masarykovy obecné a měšťanské školy
slavnostně předána veřejnosti. Tehdejší tisk
nešetřil superlativy, můžeme se dočíst, že
Železnice má nejkrásnější a nejmodernější školu
v celém okrese jičínském.
-

Z kroniky školy vybrala O. Jakubcová
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla pětkrát ( 22.6., 13.7., 27.7., 10.8. a 17.8.).
Přijala usnesení především v těchto bodech:
Schválila přijmout nabídku firmy Ekolservis Nová Paka na zpracování studie náhonu.
Schválila výpověď nájemní smlouvy ze služebního bytu v základní škole.
Schválila vyvěšení záměru prodeje stavebních parcel po Těšínem za sníženou cenu 350,- Kč/m2.
Schválila odstoupení Mgr. Soni Munzarové z funkce předsedkyně komise pro školství a sociální
věci.
Jmenovala do této funkce Bc. Davida Rejlka.
Schválila podepsání smlouvy na dodávku vzduchotechniky do kuchyně a jídelny Masarykovy ZŠ.
Vítězem výběrového řízení se stala firma ŠKOP klima s.r.o. ze Dvora Králové s částkou 524.679,Kč bez DPH.
Schválila bezplatné užívání víceúčelového hřiště pro občany Železnice a to ve vyhrazených
hodinách (úterý 16,00 – 20,00 hod.; sobota 8,00 – 12,00 hod.). V době prázdnin bude bezplatný
vstup rozšířen.
Schválila uzavřít smlouvu na vypracování Programu regenerace Městské památkové zóny.
Smlouva bude uzavřena s ing. Kudrnovským – projekční ateliér pro dokumentaci, průzkum a
obnovu historických staveb.
Schválila uzavření smlouvy s firmou IPSAL S.R. s.r.o na odstranění následků havárie vody a
poškození téměř celé parketové podlahy v sokolovně. Částku za opravu bude hradit pojišťovna.
Schválila provedení namátkové kontroly stavu hospodaření v lese, který je v majetku města.
Kontrolu provedla firma Arboplan, která zjistila, že hospodaření dosavadní firmy PROGLES není
uspokojivé a proto rada předloží zastupitelstvu k projednání změnu firmy.
Schválila zachování koupaliště jako požární nádrže, pokud nebude možnost využití jiné vodní
plochy.
Vzala na vědomí žádost nájemníků v čp. 204, kteří žádají úpravy společných prostor a výměnu
oken. O té bude možné jednat až po konzultaci s památkáři. Další požadavky, které vyplynuly
z jednání nájemníků se starostkou, rada schválila.
Stanovila plat nově jmenované ředitelce Masarykovy ZŠ.
Vyhověla žádosti nového vlastníka nemovitosti čp. 15 v Cidlině o úpravu příjezdové cesty na poz.
parcele 625/1, která je v majetku města. Žadatel provede úpravy na vlastní náklady.
Pověřila starostku podepsáním smlouvy s firmou XT s.r.o. Liberec, která vyšla vítězně
z výběrového řízení na dodávku nové parketové podlahy v jedné třídě a v tělocvičně Masarykovy
ZŠ (217.238,- Kč bez DPH).
Pověřila starostku podepsáním smlouvy na odstranění vrstvy betonu a škváry z půdy radnice
z firmou Izotrade Sběř – Vysoké Veselí.
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Termíny pro svoz tříděného odpadu byly do konce roku stanoveny takto:

23. září, 21. října, 18. listopadu a 16. prosince (v Cidlině, Doubravici a Zámezí o den
dříve do 12 hodin).
Prosím občany, aby do pytlů na tříděný
odpad dávali jen to, na co jsou určené. Do žlutého
pytle patří plasty z domácností, ne PET lahve, které
se odkládají do žlutého kontejneru. Prosím také,

aby ke svozu byly připraveny pytle opravdu plné.
Ty musí město kupovat a je nehospodárné je
vyvážet nenaplněné.
Děkuji za pochopení a za třídění odpadu.
Ing. Dana Kracíková, starostka

SLOVO NOVÉ ŘEDITELKY MASARYKOVY ZŠ
Milí žáci, rodiče a příznivci železnické školy,
děti si jistě užily krásných letních dnů, ale pro mnohé z nich příchod září a začátek školy
znamená po dvou měsících volna i příjemnou změnu. Denně se setkávat s kamarády, povídat
si, sdělovat si zážitky, žít ve společnosti ostatních a přitom všem se naučit i spoustu nových
věcí, to všechno škola dopřává. Letošní školní rok však bude výjimečný. Nejen tím, že oslavíme
80. výročí otevření školní budovy, ale i změnami, které nastaly.
Dlouhou a náročnou renovaci
„kabátu“ školy i školky – výměnu oken,
dveří, schodiště a zateplení budovy –
máme úspěšně za sebou. Díky finanční
podpoře zřizovatele došlo také ve škole
k renovaci parketové podlahy v jedné
učebně a ke kompletní výměně podlahy
v tělocvičně. Dopadne-li nám finanční
podpora z evropských fondů, potěšíme
tvořivé žáky 2. stupně do konce října
novým vybavením školní dílny. Na
prvňáčky, kterých bude letos 17, čeká nově
zařízená třída. Ostatní jistě ocení nově
vymalované společné prostory v budově
(chodby, schodiště, jídelnu a školní
družinu), ve všech třídách krásné nové
tabule a od listopadu i zcela moderní odbornou učebnu chemie a fyziky. Nesmím zapomenout
také na zázemí pro naše paní kuchařky a strávníky. Nové zařízení vzduchotechniky zpříjemní
práci v kuchyni a nám všem pobyt v jídelně. Materiálních změn je tedy dost. S tím vším souvisí
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nekonečné hodiny úklidu, které výborně zvládly všechny naše pracovnice provozu, za což jim
patří velké poděkování.
Co však školu dělá školou, jsou lidé, kteří v ní působí. I v tomto ohledu došlo ke změnám.
Nastoupil nový šikovný pan školník Jan Široň, od 1. srpna jsem od paní ředitelky Mgr. Zlaty
Kobrlové převzala pomyslné kormidlo a ujala se vedení školy, od září posílí náš pedagogický
sbor ve škole dvě nové paní učitelky (Mgr. Petra Tmějová ve 2. ročníku, Mgr. Petra Kolocová
ve 4. ročníku), paní asistentka Jolana Knapová a ve školce jedna nová paní učitelka. Na
začátku října dojde také ke změně hospodářky. Zkrátka změny všude.
A co na závěr? Chtěla bych, aby se škola i školka staly otevřeným místem, kam chodí
rády nejen děti, ale kam zajdou rádi všichni, pro které slovo škola není jen 5 písmen spojených
dohromady. Má-li někdo chuť začít s námi spolupracovat, je samozřejmě vítán. Pokud si chcete
prohlédnout naši školu v novém, bude příležitost při Adventu ve škole dne 10.12.2015 či
12.3.2016, kdy proběhne den otevřených dveří u příležitosti již zmíněného jubilea školy. Přeji
Vám krásný slunečný podzim a těšíme se na Vás.
Mgr. Soňa Munzarová, ředitelka školy

CO SE CHYSTÁ V KNIHOVNĚ?

Koncem září se uskuteční první podzimní
setkání Knihovnického klubka. Maminky s dětmi
se mohou opět těšit na krátké cvičení pod vedením
paní Smutné a na posezení u kávy a čaje. Pro starší
děti připravuje další odpoledne plné her, čtení a

soutěží. Ani dospělí nepřijdou zkrátka. Pro ně
chystáme oblíbené besedy nad knížkou. Všechny
akce budou uveřejněny na plakátech a na
webových stránkách knihovny a města.

AKTUALITA Z MUZEA

Pro velký úspěch a stálou návštěvnost je
výstava nazvaná „Doma bylo vždycky milo“
prodloužena do 16. října. Pokud jste si nestihli tuto

výstavu
prohlédnout
v prázdninových
dnech,
máte ještě možnost. Kromě
starých kočárků a panenek,
se kterými si hrály babičky
a prababičky dnešních
dětí, můžete obdivovat
krásnou prvorepublikovou
módu pletených rukaviček,
kabelek, pudřenek a také
ukázky
žacléřského
porcelánu.
Zahájení nové výstavy je plánováno na
22.10.2015. Budou o ní informovat plakáty a
pozvánky.
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ZPRÁVY OBRAZEM

I letos proběhla v rámci Muzejního dne fotografická soutěž. Snímky, jejichž námětem byla
Železnice a její nejbližší okolí zaslalo jedenáct autorů. Návštěvníci muzea dali nejvíce hlasů dvěma
fotografiím Jany Andrlové s názvy „Naše muzejní chaloupka“ a „Tajemná Valcha“. Na druhém místě se
umístila fotografie „Železnice při západu slunce“ – fotografoval Zdeněk Janovský a pomyslnou
bronzovou medaili získala fotografie Milana Šmída „Břízy pod Bradlcem“.
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Nový kabát nedostala jen škola, ale také mateřská škola Sluníčko a sokolovna Součástí úprav byla
i nová autobusová čekárna a oprava chodníku. Škoda jen, že celkový příznivý dojem z této lokality kazí
zchátralá stodola a vedlejší neudržovaný dům.
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Děkujeme touto cestou všem hasičům, kteří se podíleli 13. července na likvidaci požáru
v hospodě U muzea. První byli u požáru naši železničtí hasiči, kteří potom několikrát přiváželi svojí
cisternou tolik potřebnou vodu pro hašení. Za velkou obětavost a nasazení patří nejen jim, ale i jejich
kolegům z Valdic a Jičína naše velké poděkování.
Rodina Bedecsova a rodiny Jungovy.
O složitosti zásahu i obětavosti hasičů možná lépe než slova vypovídají fotografie.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Červen 2015
Srpen 2015

Tereza Olejarčíková, Oliver Umlauf
Samuel Grohman, Nikol Sofie Dudková

Významná jubilea:
Červenec 2015
Srpen 2015

Alena Kracíková (70 let), Vladimír Kalvach (70 let), Břetislav Breuer (85
let), Jarmila Jirglová (90 let)
František Pochylý (70 let), Michail Ščigol (70 let), Eva Tučková (85 let),
Emílie Menclová (90 let), Alena Hnyková (92 let)

Úmrtí:
Červenec 2015

Petr Dolejší, Irena Ježková
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