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LETNÍ POHODA A MUZEJNÍ DEN PATŘÍ K SOBĚ

Letní pohoda a
muzejní den patří
k sobě

To je pravda, která
platí i pro letošní druhou
červencovou sobotu (9.7.).
- Z jednání orgánů
stejně jako tradiční slogan
města
NEVAŘTE, NEPEČTE.
Organizátoři slibují nejen
- Zprávy
výborné jídlo a pití, ale
z městského úřadu
malý
také
např.
jarmareček
s výrobky
- Knihovna od zimy
stacionáře
Kamarád,
do jara
řezbářku
při
práci,
malování
na
obličej,
- Zpráva obrazem
korálkovou dílničku nebo
výrobky z pedigu. Volně
- STZ města
přístupné budou i další prostory muzea (s výjimkou místností na pavlači). V galerii
Železnice
si můžete prohlédnout výstavu olejomaleb Ladislava Červinky „Obrazy z lužního
informuje
lesa“, kde na svá plátny přenáší nymburský
malíř rodné Polabí. Všechny jeho kompozice
- Společenská
mají neopakovatelnou atmosféru a lákají
kronika
zářivostí barev. Nedílnou součástí muzejního
dne se v posledních letech stala i fotosoutěž
(viz plakátek). A k tomu všemu dopoledne zahraje country kapela
Kanci k poslechu i k tanci a odpoledne, stejně jako v minulých
letech, Fajtovi. Snad bude
jubilejnímu 10. muzejnímu dni
přát počasí, i když přístřešky
budou pro jistotu připravené.
A ještě jedna pozvánka
do letního muzea. Vernisáží ve
čtvrtek 4. srpna v 17 hodin
bude zahájena výstava „Barvy
mojí duše“. Malířka Danuše
Svobodová
Vás
provede
výraznou barevnou cestou své
poslední pětileté tvorby.
Těší se na Vás všichni, kteří se na organizaci muzejního dne
podílejí.
Aranka Novotná
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od dubnového vydání Zpravodaje sešla celkem šestkrát ( 25.4., 2.5., 16.5., 1.6., 6.6. a
20.6.). Přijala usnesení především v těchto bodech:
Schválila uzavřít smlouvu o dílo na akci Oprava veřejného osvětlení ulice U Školy a ulice
Barvířská s firmou Rydval – elektro, s.r.o. Lomnice nad Pop.
Schválila prodloužení nájemní smlouvy na byty v čp. 85.
Schválila účetní závěrku Masarykovy ZŠ a MŠ a hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši
25 044,18 Kč a jeho rozdělení do fondů.
Schválila vybudování nové lávky přes Cidlinu v lokalitě za pilou za spoluúčasti obce Dílce.
Schválila zhotovení provizorní komunikace k vodojemu na Těšíně z kamene a štěrkodrti.
Schválila podpis smlouvy s firmou ELOS Valdice na akci „Rozšíření veřejného osvětlení v ulici
Za Hřištěm“.
Schválila podpis smlouvy s firmou UNI-ELEKTRO s.r.o. Jičín na akci „Oprava a rozšíření
veřejného osvětlení v ulici Tyršova“.
Schválila poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města obci Dětenice na provoz letního vlaku
ve výši 1 000,- Kč.
Nevyhověla žádosti pana Švece o prodej pozemků 1536/1 a 1536/4 v k.ú. Těšín.
Schválila opravu havarijního stavu kanalizace v ulici Za Hřištěm, která byla zjištěna při
rekonstrukci plynového řadu.
Pověřila starostku předáním objednávky firmě Maryško Libštát, která výše uvedenou akci
realizuje.
Schválila rozhodnutí zřizovatele o zapojení školy do projektu „Obědy dětem“.
Schválila uzavření mateřské školy během hlavních prázdnin v době od 11.7 do 21.8.
Schválila podpis smlouvy se společností DIKÉ ZAHRADY s.r.o., vítězem veřejné zakázky
malého rozsahu („Revitalizace parku na parcele 283/1).
Nevyhověla žádosti o zvýšení poplatku za MŠ na 300,- Kč.
Vzala na vědomí výroční zprávy místní knihovny a vlastivědného muzea za rok 2015.
Schválila výměnu oplocení zahrady Masarykovy ZŠ na východní straně směrem k bývalému
koupališti.
Zastupitelstvo města na svém třetím letošním zasedání dne 1. června 2016 přijalo toto usnesení:
Vzalo na vědomí:
Zprávu z jednání rady města za období od 30.3. do 1.6. 2016.
Informace zpracovatele územního plánu města.
Zprávu finančního výboru.
Závěrečný účet Mikroregionu Tábor za rok 2015.
Schválilo:
Přijetí dotace z POV KÚ Královéhradeckého kraje na akci „Revitalizace parku na pozemku parc.č.
283/1 ve výši 470 tisíc Kč.
Závěrečný účet města Železnice za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2015 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
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Účetní závěrku města Železnice za rok 2015.
Bezúplatný převod pozemků mezi Královéhradeckým krajem a městem Železnice.
Prodej pozemkových parcel č. 1243/2 o výměře 944 m2 a 1243/3 o výměře 939 m2 v k.ú.
Železnice Jitce Ryglové za cenu 659 050,- Kč.
Prodej pozemků st. č. 711/2 (89 m2) a parc.č. 1344/13 (22 m2) v k.ú. Železnice Janu Zajícovi ml.
Za cenu 11 100,-Kč.
Záměr poskytování charitativní pečovatelské služby pro občany Železnice od 1.1.2017.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Se svozovou firmou byly dohodnuty termíny na odvoz barevných pytlů s tříděným odpadem. Ve
II. pololetí 2016 připravte pytle k odvozu v následující dny: 27.7., 24.8., 21.9., 19.10., 16.11. a
14.12.

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je
potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a
dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz? Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro
děti levnější. Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky.
Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož
v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro
rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží.
Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let. Vzhledem k nestabilní
bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt
nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po
většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a
také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za
vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů. O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě
do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s
rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí
fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze
tento předložit místo rodného listu. Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30
dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené
lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k
vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobnidoklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u
zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také
třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti
cestovního dokladu. Při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu, činí požadovaná minimální doba platnosti 6
měsíců. Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu
daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a
dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy
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KNIHOVNA OD ZIMY DO JARA
navštěvovaly knihovnu už dříve s maminkami, ale
s vlastní průkazkou je to přeci úplně jiné! Navíc si
děti odnesly i novou knížku O víle Komolíně,
kterou jim předala paní starostka. Velkou
dubnovou akcí náročnou na přípravu, vlastní
průběh i následný úklid je tradiční jarní bazar
ošacení a sportovních potřeb. Okruh prodávajících
i kupujících je stále širší, nakupují tu maminky

Správně bych asi měla napsat od zimy do
skoro léta, ale kalendářně je jaro a počasí je někdy
jarní a někdy už s nádechem léta, na které se
všichni těšíme. Než vypukne opravdové léto
s prázdninami, na které děti a jistě i jejich učitelé
už netrpělivě čekají, ohlížím se zpět na počátek
roku za činností knihovny. V lednu se uskutečnila
cestopisná beseda pánů Pavla Chluma a Petra
Kvardy s názvem Čína s batohem po Sečuánsku.
Zajímavé povídání s promítáním fotografií z míst,
kam se většina z nás nevypraví. Také v březnu se
uskutečnila beseda, tentokrát s paní Olgou
Jakubcovou. Při čtení z nejstarší kroniky školy
jsme se dozvěděli, kde stávala nejstarší budova
školy, prohlíželi jsme zažloutlé fotografie
tehdejších žáčků a vzpomínali na naše školní léta a
konstatováním, že dnešní školáci se opravdu mají
dobře. Březen je také už tradičně měsícem, kdy se

z Jičína i Lomnice nad Popelkou. A opět chci touto
cestou poděkovat mnoha pomocníkům při
rozrovnávání, prodeji i závěrečném úklidu,
sportovcům za možnost obsadit na několik dnů
sokolovnu, panu školníkovi za starost, aby bylo
trochu teplo.
V květnu se uskutečnil zájezd do Divadla
Na Fidlovačce. Představení s názvem Až naprší a
uschne, v hlavní roli s Eliškou Balzerovou, určitě
pobavilo.
A ještě jednu akci bych ráda zmínila.
Klubko – setkání maminek s dětmi a s cvičením
Marušky Smutné se sešlo od začátku roku 10 x.
Vystřídalo se 11 dětí včetně kojenců. Je to
opravdové klubko dětí i maminek. Děti si pohrají,
zacvičí a maminky popovídají o všech těch
maminkovských starostech.
Přeji všem čtenářům i nečtenářům hezké
prázdniny. Během nich bude knihovna otevřena
každé pondělí.

koná dětský karneval ve spolupráci se sportovci.
Tancování, vtipné moderování, dobrá hudba a
soutěže vykouzlily pro děti krásné odpoledne.
Poděkování patří všem, kteří pomáhali se
zajišťováním tomboly i jinak. Jsem si vědoma, že
bez pomoci každého, kdo je ochoten pomoci, by se
akce obtížně uskutečňovala.
Na pasování
prvňáčků, které se uskutečňuje tradičně v dubnu, se
vždycky těším. Pro děti s paní učitelkou je to velký
svátek, předvedou, jak se naučily číst a dostanou
svou první čtenářskou průkazku. Mnohé z nich

Eva Trojanová
knihovnice
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ZPRÁVA OBRAZEM

Následující fotografie jsou dokladem pokračujících prací uvnitř budovy radnice. Nezasvěcenému
pozorovateli se zdá, že termín dokončení oprav v říjnu letošního roku je nereálný. Ale firma si je jistá, že
své závazky dodrží.
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STZ MĚSTA ŽELEZNICE INFORMUJE
Opakovaná výzva
Správa tělovýchovných zařízení města Železnice připravuje organizované využití víceúčelového hřiště pro
zájemce o tenis, nohejbal, volejbal a další sporty.
Na hřišti proběhne celková údržba umělé plochy. Je to velmi důležitý záchovný prvek, kterým se prodlouží
bezproblémové užívání hrací plochy.
Připravujeme:
IV. ročník poháru starostky města v tenise, dvouhry a v případě zájmu i čtyřhry.
Senioři, pojďte sportovat - tenis seniorů, který je určen pro hráče starší 60. let.
Tenisové nokturno - pro zájemce o večerní tenis.
Volejbalový turnaj – rozsah dle zájmu.
Nohejbalový turnaj - 3 hráči + náhradníci
Míčový sedmiboj - turnaj je určen pro dvojice hráčů a nezáleží na věku ani pohlaví, jednoduše řečeno –
sport pro všechny. Soutěží se v těchto sportech: stolním tenise, basketu, fotbalu, házené, tenisu, nohejbalu a
volejbalu.
Všichni, kdo mají o uvedené sporty a účast v nich zájem, mohou se již nyní přihlásit na adrese
zeleznicesport@seznam.cz , nebo na MěÚ v Železnici v úřední hodiny. Pro rychlou vzájemnou komunikaci je
důležité při přihlášení oznámit e-mailovou adresu a číslo telefonu. V přihlášce uveďte, o který druh vyhlášených
sportovních turnajů máte zájem. Konečná uzávěrka všech přihlášek je 30.06.2016.
O konání ustavujících schůzek a losování budou přihlášení zájemci informováni elektronicky, nebo
telefonicky. Účast v každé soutěži bude zpoplatněna. O řádný chod turnajů se budou starat pověření správci
víceúčelového hřiště. Přijďte si zasportovat v období červen-říjen 2016, víceúčelové hřiště je zde pro Vás.
V závěru ještě upozorňuji na možnost nákupu výhodných „permanentek“.
L. Hrabala – STZ města Železnice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Duben 2016
Květen 2016
Červen 2016

Viktorie Somolová
Tadeáš Sysel, Viktorie Režná
Jiří Jakubec

Významná jubilea:
Květen 2016
Červen 2016

Hana Bláhová (75 let), Bohumil Hořejší (80 let), Miroslava Veverková
(85 let)
Jozef Knapík (75 let)

Úmrtí:
Květen 2016

Břetislav Breuer, Jaroslav Krátký
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