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Co nás čeká v roce 2016

Rozpočet města na rok
2016
počítá
s výdaji téměř 25 mil.
Kč a příjmy 16,2 mil. Kč. Ty
budou
doplněny
zůstatkem
finančních prostředků na účtu,
které činí k 31.12.2015 9,3 mil.
Kč. Z výdajů bude vyčleněno
téměř 15 mil. Kč na různé
investice a opravy.
Jednou z největších akcí
pro letošní rok bude oprava
radnice spojená se statickým
zajištěním budovy. Předpokládané
náklady jsou přes dva miliony Kč a v současné době probíhá výběrové řízení na
dodavatele stavby. Práce by měly začít v druhé polovině března a do letošního
podzimu by mělo být vše hotové.
V této souvislosti prosím občany o pochopení, protože oprava radnice bude
vyžadovat přemístění kanceláří do přízemí. Musíme počítat také se stavebním
ruchem, hlukem a prašností. Jak pro zaměstnance, tak pro klienty městského úřadu
to nebude příjemné období, ale záchrana radnice za jisté nepohodlí určitě stojí.
Vůbec největší investiční akce by měla být realizována na Těšíně. Jde o
vybudování kanalizace za cca 4 mil. Kč a dokončení vodovodu za cca 1 mil. Kč. Ve stejné lokalitě se
počítá i s rekonstrukcí veřejného osvětlení a v roce 2017 přijdou na řadu komunikace. Tím by měl být
Těšín stavebně dořešen a město by se mohlo postupně věnovat dalším částem obce.
Významnou položkou v rozpočtu je nové veřejné osvětlení u hlavní silnice (ulice Tyršova) a
směrem ke hřišti. Počítáme také se zpracováním projektové dokumentace na obnovu padesát let staré
kanalizace pod hlavní silnicí. Ta se musí vyměnit před celkovou rekonstrukcí silnice II/286 v úseku Jičín
– hranice okresu, kterou bude realizovat Královéhradecký kraj. Chtěli bychom také nahradit nefunkční
veřejný rozhlas rozhlasem bezdrátovým tak, aby sloužil celému území Železnice včetně přilehlých částí
obce. Plánujeme připravit projektovou dokumentaci na cyklostezku mezi Železnicí a Valdicemi, abychom
mohli v příštím roce žádat o případné dotace. Podali jsme žádost o dotaci na revitalizaci parku za lázněmi,
v rozpočtu máme připravené finanční prostředky na opravy některých místních komunikací, na řadu by
měla přijít i přestavba WC pod radnicí na veřejné bezbariérové. Pokračovat budeme i v úpravách
sokolovny, kde chystáme opravu nevyhovujících sprch. Pokud získáme dotaci, mělo by letos dojít i na
hasiče a jejich oprávněný požadavek na koupi nového dopravního vozidla (za Avii z roku 1989).
V současné době se také zpracovává nový územní plán. Případné požadavky, které by měly být do něho
zapracovány, je nutné předložit na městský úřad nejpozději do poloviny března. Pro Cidlinu máme
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připravené prostředky na opravu kulturního domu a na novou autobusovou zastávku (v Cidlině i na
Doubravici). Krajskému úřadu budeme předkládat návrh na rozšíření vodovodu do Zámezí a Cidliny.
Připravených akcí na tento rok máme tedy hodně. Záležet bude především na naší úspěšnosti
v získávání dotací, na průběhu výběrových řízení i na součinnosti s ostatními investory (např. při
kabelizaci, kterou provádí ČEZ). Věřím však, že na konci letošního roku bude Železnice zase o něco
krásnější.

Ing. Dana Kracíková, starostka

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla pětkrát (21.12. 2015, 11.1., 26.1., 1.2. a 15.2.
2016). Přijala usnesení především v těchto bodech:
 Schválila výběr firmy Haskonig DHV Czech Republic, s.r.o. Praha jako pořizovatele a
zpracovatele územního plánu města. Tato firma vzešla z výběrového řízení s nejnižší nabídkou ve
výši 504.000,- Kč (bez DPH).
 Schválila přidělení dotace z rozpočtu města Tělocvičné jednotě Sokol Železnice na rok 2015 ve
výši 6.000,- Kč.
 Schválila dohodu o pracovní činnosti pro ing. Libora Kinčla, který bude zajišťovat agendu
speciálního stavebního úřadu (nebude uzavřena veřejnoprávní smlouva s městem Jičín).
 Vzala na vědomí vyhodnocení dotazníků ohledně vodovodu v Cidlině a Zámezí a kanalizace a
vodovodu na Těšíně. Protože z dotazníkového šetření vyplynul převažující zájem o připojení,
doporučuje rada města začlenit do rozpočtu částku na přípravu projektové dokumentace.
 Vzala na vědomí posouzení současného stavu kanalizace v ulicích Tyršova a U Školy. Jedná se o
úseky za hranicí životnosti a je doporučeno provedení rekonstrukce výměnou potrubí za nové
v otevřeném výkopu.
 Schválila podpis smlouvy o poskytnutí auditorských služeb s firmou Akont Audit s.r.o. Ta prověří
účetnictví Masarykovy ZŠ a MŠ za rok 2015.
 Schválila změnu směrnice o zadání veřejných zakázek. Zakázky do 50 tisíc Kč je možné zadat na
základě rozhodnutí starostky nebo místostarosty, zakázky do 150 tisíc Kč na základě rozhodnutí
rady města a pro zakázky ve výši 150 – 500 tisíc Kč je nutno předložit minimálně tři nabídky a o
výběru dodavatele rozhodne rada města.
 Schválila podpis smlouvy s firmou Multiaqua s.r.o. Hradec Králové na vypracování projektové
dokumentace na následující akce: Kanalizace Za Hřištěm a Těšín včetně kanalizačních přípojek a
Dostavba vodovodu na Těšíně.
 Schválila prodej permanentek na užívání kurtu v areálu víceúčelového hřiště (podrobnosti viz
informace ze sportu).
 Nepřijala nabídku na zpracování projektové dokumentace na úpravu prostranství křižovatky pod
kostelem z důvodu vysoké ceny.
 Schválila text inzerátu na vedoucího zaměstnance Vlastivědného muzea v Železnici.
 Vzala na vědomí pořádání XXV. ročníku soutěže automobilů a motocyklů veteránů „Tatra
v Českém ráji“. Ten se uskuteční 18.6.2016 a trasa z Lomnice n. Pop. povede přes Železnici, kde
na náměstí bude jedna z průjezdních kontrol.
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 Schválila podobu cyklostezky Železnice – Valdice. Šíře bude 2,5 m s asfaltovým povrchem,
veřejným osvětlením a ozeleněním.

Zastupitelstvo města se na prvním letošním zasedání sešlo ve středu 17. února 2016 a přijalo
následující usnesení:
Vzalo na vědomí:
 Zprávu z jednání rady města za období od 16.12. 2015 do 17.2. 2016.
 Změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev obcí.
 Zprávu finančního výboru k 31.12. 2015.

Schválilo:
 Rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019.
 Rozpočet města na rok 2016.
 Koupi pozemků p.č. 469/76 o výměře 21 m2 (odděleného z p.č. 469/13) a poz. p.č. 469/77 o
výměře 105 m2 (odděleného z p.č. 469/14), oba v k.ú. Železnice od Davida Rejmana za cenu
100,- Kč/m2. Pozemky jsou určeny na rozšíření komunikace p.č. 1301/2.
 Prodej pozemků p.č. 1243/2 (944 m2) a 1243/3(939 m2) v k.ú. Železnice žadatelům Pavlu
Nejedlovi a Zuzaně Dlabolové, oba bytem Jičín, za cenu 350,- Kč /m2.
 Pasport místních komunikací a pasport svislého dopravního značení.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.

Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to
bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých
forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních
trestných činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a
informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí
některé z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního,
stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.

Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým linka
zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka
poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a
informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i
lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu
Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz .

3

 Roční poplatky za svoz odpadu se pro rok 2016 nemění a platí následující sazby:
Popelnice o obsahu
Pytle malé
velké

60 l ………………………………... 1 330,- Kč
120 l………………………………… 1 700,- Kč
240 l………………………………… 3 350,- Kč
30 l…………………………………… 30,- Kč
60 l…………………………………… 60,- Kč

 Na základě připomínek občanů bude v r. 2016 zvýšen počet kontejnerů na bioodpad o tři kusy, a
to v ul. Nádražní, Raisova a Za Humny. Zároveň je možnost objednat vlastní hnědé popelnice o
obsahu 240 l za 1.944,- Kč (včetně DPH) na období od dubna do října. Tyto popelnice se budou
vyvážet každý týden. Je možné, aby po dohodě využívalo nádobu více rodin a o náklady se
podělily.
Od dubna budou navíc umístěny v ul. Raisova a Za Humny kontejnery na čiré sklo a na
školním dvoře červený kontejner na drobný elektroodpad.
Díky lepšímu třídění v loňském roce bylo od nás odvezeno o 16 tun méně směsného
komunálního odpadu (pokles o 8,5%). Starostka děkuje všem odpovědným občanům a prosí ty,
kteří dosud netřídí, aby se do tohoto procesu zapojili. Výsledky ukazuji, že to má opravdu smysl.
 Roční poplatek ze psů se pro letošní rok nemění.
- 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 psa.
 Vzhledem k tomu, že na radnici budou v březnu zahájeny náročné stavební úpravy (za plného
provozu městského úřadu), žádáme občany, aby poplatky platili přednostně bezhotovostním
převodem z bankovního účtu. Číslo 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). Děkujeme za
pochopení.
 Rozšíření úředních hodin městského úřadu od 1. března 2016 – ze současných dvou
úředních dnů na čtyři a to následovně:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00
není úřední den
8,00 – 12,00 a 13,00 – 18,00
13,00 – 15,00
8,00 – 12,00

Mimo úřední hodiny nebude možné žadatelům vyhovět
vzhledem ke ztíženým pracovním podmínkám při
rekonstrukci radnice.
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Rozpočet města na rok 2016
PŘÍJMY
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty

Odvod za odnětí půdy ze ZPF

Poplatky za odnětí pozemků - lesy

VÝDAJE
2 800 000

235 000
310 000

3 000 000
5 800 000

2 000
4 500

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

640 000

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

5 000

Poplatek ze psů

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity

Odvod z výherních hracích přístrojů

Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky

Daň z nemovitosti

Neinv. přijaté transfery ze SR - st.správa a školy
PŘÍJMY DAŇOVÉ, Z POPLATKŮ A DOTACÍ

Podnikání a restruktur.v zeměděl. a potr.
Lesní hospodářství
Pitná voda

Činnosti knihovnické

Činnosti muzeí a galerií
Kultura

Tělovýchova

Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Komunální služby a územní rozvoj
Nakládání s odpady

Regionální a místní správa

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY CELKEM

příjmy
zůstatek k 31.12.2015
výdaje
splátky půjček
výsledek - přebytek

441 000

Pozemní komunikace

690 000

Pitná voda

1 840 000

Odvádění a čištění odpadních vod

4 870 000

Vodní toky a vodohospodářská díla

Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání

Činnosti knihovnické

Činnosti muzeí a galerií

43 000

Kultura celkem

40 000

Zachování a obnova kulturních památek

8 000

190 000
50 000
30 000

1 500 000

Ostatní záležitosti kultury

Sportovní zařízení v majetku obce

Tělovýchova

Ostatní tělovýchovná činnost

Bytové hospodářství

229 800

14 887 300

172 200
300 000
20 000
20 000
32 000
52 000
40 000

530 000
14 000
14 000
56 750

50 000

2 940 000

452 000
510 700
962 700
147 000

2 870 000

370 000
100 000
470 000
315 000

Veřejné osvětlení

1 850 000

územní plánování

432 000

Pohřebnictví

Komunální služby a úz. rozvoj jinde nezařazené

Komunální služby a územní rozvoj celkem
Sběr a svoz komunálních odpadů
Ochrana přírody a krajiny

Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv.
Požární ochrana

Zastupitelstvo obce

Činnost místní správy

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Civ.připravenost na kriz.stavy

30 000

1 886 100
4 198 100
1 100 000

734 000
36 000

608 000

1 174 000
1 502 000

20 000
10 000

84 750
97 000
9 000
9 000
16 201 250

ROZPOČET CELKEM :

Zemědělská a potravinářská činnost

16 201 250
9 365 902
24 977 800
0
589 352
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VÝDAJE CELKEM

24 977 800

STAV NESPLACENÝCH ÚVĚRŮ K 31.12.2015

zůstatek úvěru u ČS a.s. k 31.12.2015
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MASARYKOVA ZŠ HLÁSÍ

Úspěšný zápis do 1. třídy

Dne 27. ledna 2016 proběhl v odpoledních hodinách zápis budoucích prvňáčků. Zápisu se zúčastnilo 18
dětí nejen ze Železnice, ale i z okolních vesnic.
Malé „školáky“ čekala vskutku dobrodružná výprava. Za pomoci pohádkových a zvířecích bytostí (žáků
2. třídy převlečených do kostýmů) museli projít několika nesnadnými zkouškami, za jejichž splnění
získali klíče k vysvobození zakleté princezny.
Všem malým rytířům a statečným dívkám se podařilo klíče získat a škola se tak může v září těšit na třídu
plnou šikovných a chytrých dětí.

Bruslení

Již podruhé se žáci 1.stupně účastnili bruslení na zimním stadionu v Lomnici nad Popelkou. Zdatní
bruslaři se zdokonalovali a i ti, kteří ještě bruslit neuměli, dokázali své pohybové dovednosti rozvinout
natolik, že se mohli ke konci lekce zapojit do soutěží. Bruslařské aktivity však tímto nekončí a další lekce
čeká na žáky 1. i 2. stupně již v únoru.
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Oslava 80. výročí otevření budovy Masarykovy základní školy

Všechny srdečně zveme dne 12.3.2016 na oslavu 80. výročí otevření budovy Masarykovy základní školy.
Od 9.00 do 16.00 hodin bude možné prohlédnout si zmodernizované prostory školy, výstavu Vysvědčení
v proměnách času, slohové a výtvarné práce žáků a ve 14.00 hod., po projevu paní starostky, krátké
vystoupení dětí. Těšíme se na Vás!

POZVÁNKA NA DVĚ ZAJÍMAVÉ VÝSTAVY
Od 4. února do 11. března je v prostorách muzea
instalována výstava fotografií nazvaná Válka 1866.
Mimořádně kvalitní fotografie, jejichž autorem je Mgr. Petr
Lazurka, zachycují ukázky z významných bitev této války
tak, jak byly sehrány v současnosti. Na zajímavé přednášce
spojené s promítáním fotografií dobových dokumentů autor
poutavým způsobem přiblížil historické okolnosti vzniku
války 1866, její průběh se zaměřením na náš region i její
důsledky. Přednáška ve zcela
zaplněném sále muzea byla
doplněna také ukázkou zbraní a
uniforem. Za výstavu i přednášku patří poděkování Muzeu přírody Český ráj.
A dovolte mi ještě jedno pozvání. Od 10. března do 22. dubna zaplní
muzeum kulisy a loutky malíře a ilustrátora Věnceslava Černého. Studoval na
pražské Akademii výtvarných umění a na akademii ve Vídni, střídavě žil
v Praze, v Mladé Boleslavi a v Železnici, kde je také pochován. Věnoval se
převážně ilustrační tvorbě knižní i časopisecké, ilustroval knihy Aloise Jiráska
(např. první vydání Starých pověstí českých), dobrodružné romány Karla
Maye, Julesa Verna a dalších.
V Železnici se velice aktivně zapojoval do veřejného života, byl např.
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iniciátorem a organizátorem stavby Husova pomníku na náměstí. Malířský talent a organizační schopnosti
věnoval také ochotnickému a loutkovému divadlu. Pro dětské loutkové divadlo maloval kulisy a vytvářel
návrhy loutek. Byl rovněž autorem několika veselých divadelních her. Výstava je věnována 80. výročí
úmrtí tohoto malíře. Vystaveny budou jeho kulisy a loutky i drobné dekorace k loutkovému divadlu.
Nataša Kalousková

ZPRÁVA OBRAZEM
Oslavy masopustu, které se v posledních letech konají ve stále větším počtu obcí, nejsou žádnou
novinkou. Pokus o vzkříšení masopustní tradice proběhl v Železnici už v roce 1957, za velké účasti
masek i přihlížejících. Bohužel, byl to pokus první a na dlouhá léta i poslední. Až v roce 2009 znovu
prošel masopustní průvod Železnicí a to v režii Hospody u Jindry. Určitě se někteří z Vás na přiložených
fotografiích poznají. I když dnes o téměř 60 let starší a „moudřejší“.
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ZPRÁVY ZE SPORTU
Informace správy tělovýchovného majetku města Železnice
Opět se blíží hlavní sezóna pro víceúčelové
hřiště. V předstihu bych rád upozornil na změnu
v užívání hřiště z hlediska financování. Abychom
zjednodušili
administrativu
při
placení,
přistupujeme k následující změně.
Pravidelní účastníci si mohou zakoupit
permanentku v hodnotě 1.000,- Kč, za kterou
zaplatí 900,- Kč a její platnost je jeden rok od data
vydání. Permanentku lze zakoupit v úřední dny na
městském úřadě. Její užívání je jednoduché, je
přenosná a správci vždy vyznačí vyčerpanou
částku. Původní způsob placení zůstává zachován.

Znovu se připravují různé soutěže a bude
záležet jen na zájmu veřejnosti o sport v našem
hezkém areálu. Tenisové soutěže – Pohár starostky
města, soutěž pro seniory, pokud bude zájem i
tenisové nokturno, volejbal, nohejbal a případně i
pětiboj. Pokud máte nějaké podněty, myšlenky či
návrhy,
sdělte
je,
prosím,
na
zeleznicesport@seznam.cz. Neváhejte, sezona je
již za dveřmi. V příštím Zpravodaji a na webových
stránkách města budou oznámeny plánované
sportovní aktivity, do kterých mohou být
zapracovány i Vaše připomínky.

Ladislav Hrabala

Boccia versus Železnice
Leckterý z vás si asi řekne, co tento titulek
znamená. Boccia je velmi stará hra, která pochází
z antického Říma. V současnosti by se dala
přirovnat ke hře pétanque. Pro handicapované
sportovce byla pro bocciu vytvořena pravidla, která
stanovují velikost kurtu,
rozměry a váhu míčů,
klasifikaci
hráčů,
soutěžní řád apod. Tato
hra se stala také
součástí
paralympijských
her.
Zásluhou
tří
zaměstnanců
bývalé
dětské léčebny (pod
vedením
MUDr.
Kalináčové)
byla
boccia zahrnuta do
sportovních
disciplín
České federace sportovců s centrálními poruchami
hybnosti Spastic Handicap.
Boccia se hraje v České republice jako
oficiální disciplína výše uvedené organizace.
Ovšem občanské sdružení Sportem proti bariérám
Stará Paka převzalo a upravilo pravidla pro

integrovanou bocciu. Co to znamená? Tuto hru
mohou hrát nejen lidé s handicapem, ale i bez
postižení. Soutěž v integrované boccii hrají
tříčlenná družstva a to v celostátní extralize a v I.
lize. Roční soutěž je tříkolová a odehrává se vždy
v Nové Pace.
Chtěl
bych
využít znalosti této hry
a založit, v případě
zájmu z řad seniorů,
sportovní oddíl boccii
Sokol
Železnice.
Žádám spoluobčany
seniory a seniorky,
pokud projeví zájem
sportovat a soutěžit i
v pokročilejším věku,
aby svůj zájem sdělili
jednoduchou
přihláškou, kterou vhodí do schránky na městském
úřadě. Postačí napsat své jméno, příjmení a adresu
bydliště. Hra není náročná na pohybovou zdatnost,
ale slouží i k procvičení mozkových závitů.
Družstva mohou být smíšená.
Zdar sportu seniorů přeje JUDr. Petr Ježek.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozené děti:
Listopad 2015
Prosinec 2015
Leden 2016
Únor 2016

Vojtěch Šafr
Matěj Pitro, Rostislav Klíma
Zachariáš Jung
Václav Bičiště, Eliáš Jaroš

Významná jubilea:
Leden 2016
Únor 2016

Úmrtí:

Únor 2016

Věra Rudolfová (75 let), Jaroslava Kozáková (80 let), Jarmila
Bachůrková (85 let), Jaroslava Malínská (95 let)
Jana Hrabalová (70 let), Josef Kubánek (80 let)

Zdeněk Kordík

Pálení klestí – jak na to

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a
informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje
(KOPIS).
Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru !
Pálení nahlaste telefonicky, případně elektronickou formou na stránkách HZS ČR.
Krajské operační středisko Hradec Králové tel.:

Internet: www.hzscr.cz
- na mapce rozklikni Královehradecký kraj
- rozklikni PÁLENÍ KLESTÍ
- pak OHLAŠOVÁNÍ PÁLENÍ
- vyplnit formulář

725 085 307

Železnický zpravodaj č. 1/2016. – Vychází 1.3.2016. Redakční kroužek: Olga Jakubcová,
Martin Jakubec, Pavel Kozák, Ladislav Hrabala – Bezplatný výtisk. – Redakční uzávěrka příštího čísla: 15.4.2016
email: zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz
Tiskárna – Vosáhlo, Tyršova 356, Jičín
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Sbor dobrovolných hasičů v Železnici

pořádá dne 2.dubna 2016

SBĚR STARÉHO ŽELEZA

Při této příležitosti Vám odvezeme také staré televize,počítače,
veškerý elektromateriál,autobaterie, ledničky, mrazáky, pračky atd.
Upozornění pro spoluobčany:

Veškerý odpad Vám rádi vyneseme
v sobotu z domu
Váš SDH Železnice
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