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Tím krokem jsou úpravy v Tyršově ulici. Část města, kterou znají i ti, kteří
pouze projíždějí, doznala velkých změn. Po rekonstrukcích školních budov a
sokolovny došlo i na autobusové zastávky a jejich okolí. Už v loňském roce byla
nahrazena ta směrem na Lomnici n.Pop. a v letošním roce se dočkali i cestující
směrem na Jičín. Tato autobusová čekárna chyběla dlouhá léta a její vybudování
jistě zvýší komfort
cestování. Nový je také
chodník
naproti
sokolovně a vše je
doplněno ostrůvky se
zelení. Náklady na
celou akci dosáhly 800
tisíc Kč. Škoda jen, že
celou
upravenou
lokalitu stále hyzdí
chátrající
stodola
naproti
škole
a
sousední,
léta
neobývaný a neudržovaný, dům.
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA

Rada města se od zářijového vydání Zpravodaje sešla třikrát (5.9., 19.9. a 3.10.). Přijala usnesení
především v následujících bodech:

Schválila prodej vyřazeného a nepotřebného nábytku z Masarykovy ZŠ a MŠ za cenu odpovídající míře
opotřebení.
Schválila výzvu k podání bezplatné nabídky na akci „Železnice – kanalizace v ulicích Tyršova, U Školy a
Na Výsluní“.
Schválila přidělení dotace z rozpočtu města na rok 2016 Tělocvičné jednotě Sokol Železnice ve výši 10
tisíc Kč na pronájem, sportovní vybavení a cestovní náklady.
Schválila cenovou nabídku |Vlastimila Krejcara na inženýrskou činnost na stavbu cyklostezky Valdice –
Železnice ve výši 48 tisíc Kč.
Předloží zastupitelstvu k projednání návrh L. Hrabaly na zajištění informovanosti občanů metodou zasílání
SMS zpráv.
Předloží zastupitelstvu návrh na zapracování částky 70 tisíc Kč do připravovaného rozpočtu města na rok
2017. Částka bude použita pro potřeby pečovatelské služby.
Schválila zakoupení a montáž autobusové zastávky na Doubravici.
Schválila opravu elektroinstalace a výměnu radiátorů v obřadní síni a kanceláři starostky v rámci akce
„Obnova a statické zajištění dřevěných konstrukcí objektu MěÚ Železnice“.
Kladně vyřídila žádost Masarykovy ZŠ o dofinancování projektu „Modernizace jazykové učebny“ částkou
143 tisíc Kč. Tato částka tvoří 10% z celkových nákladů na modernizaci, 90% bylo uhrazeno z dotace.
Schválila odstranění skládky manželů Rohlíkových u čp. 141 na pozemku města parc. č. 1243/6 a na
prodaných pozemcích parc. č. 1243/4 a 1243/3. Náklady na skládkovné a související práce budou na
manželech Rohlíkových vymáhány.
Předloží zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření na zakoupení výkonnějšího traktůrku na údržbu
města.
Pověřila místostarostu jednáním se Správou a údržbou silnic o výměně zastaralého, případně neplatného
dopravního značení.
Pověřila starostku a místostarostu jednáním s vlastníky pozemků za parkem ve věci odkoupení. Pokud se
podaří pozemky (nebo jejich části) vykoupit, bude legalizována a upravena komunikace mezi Raisovou
ulicí a ulicí Za Hřištěm.
Souhlasila s vyhlášením volného dne pro Masarykovu ZŠ a MŠ na pátek 18.11. 2016.
Souhlasila s uzavřením smlouvy se společností Lesoprojekt východní Čechy s.r.o. na vypracování nového
lesního hospodářského plánu na období od 1.1 2018 do 31.12. 2027.
Schválila rozšíření vánoční výzdoby města před muzeem a v Palackého ulici. Bude také doplněno osvětlení
hlavního vánočního stromu na náměstí.

Zastupitelstvo města se sejde na svém pátém letošním zasedání v listopadu. O jeho usnesení Vás
budeme informovat v příštím čísle Zpravodaje.
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Svozová firma provede sběr nebezpečného odpadu v neděli 6. listopadu 2016. Její pracovníci budou na
náměstí od 13,05 do 13,20 hod.

KONTEJNERY NA SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ BUDOU
PŘISTAVENY NA OBVYKLÝCH MÍSTECH V ŽELEZNICI VE DNECH 4. A 5. 11.2016.
OD 16 HODIN. V DALŠÍCH ČÁSTECH OBCE O TÝDEN POZDĚJI 11. A 12.11.2016 VE
STEJNÝ ČAS.
Výzva pro všechny organizace, spolky a podnikatele, kteří chystají na rok 2017 nějakou sportovní či
kulturní akci. Informaci o předpokládaném termínu a zaměření akce zašlete, prosím, na
kracikova@zeleznice.net, popřípadě poštou či doručte osobně na městský úřad do 15.12. 2016. Máme zájem,
aby nedocházelo k tomu, že v jeden den se koná v Železnici více akcí najednou. Lepší koordinací můžeme
dosáhnout větší návštěvnosti a přispět k rozvoji společenského života u nás.
Děkuji za pochopení a spolupráci! Ing. Dana Kracíková, starostka.

DĚTI SE V NAŠÍ ŠKOLE ROZHODNĚ NENUDÍ
Je teprve druhá polovina října a
všichni naši školáci mají za sebou
spoustu zajímavých akcí. Hned
v prvních zářijových týdnech jsme si
rozjezd školních povinností zpříjemnili
výletem po okolí v rámci projektu
Český ráj – vyrazili jsme na Bradlec,
Tábor, Prachovské skály nebo třeba
Valečov.
Žáci prvního stupně a třídy
Motýlků z naší školky navštívili
pohádkový Jičín, kde si vyzkoušeli
cirkusové dovednosti jako třeba chůzi
na chůdách nebo žonglování s talířem
na tyčce. Prvňáčci si zase užili krásné
divadelní představení. Krom toho i
naše škola letos připravila dílnu, kde si
malí návštěvníci jičínského festivalu
vyrobili klaunský nos nebo krásný
obrázek klauna.
Branným dnem jsme si prověřili naši
kondičku a účastí na anglickém hudebním pořadu
jsme se procvičili v angličtině s rodilým mluvčím.

Tento pořad, jehož první část jsme absolvovali již
v loňském školním roce, měl u žáků velký úspěch a
přiblížil jim hlavní hudební styly i jejich
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nevytáhneme ze školy paty. Například čtvrtá třída
se stihla zúčastnit dopravní výchovy a šesťáci
vyrazili do jičínského archívu. Další akce nás
samozřejmě čekají během celého školního roku.
Bude mezi nimi i „Advent ve škole“, na kterém
Vás ve čtvrtek 8.prosince rádi přivítáme.

nejznámější interprety. Doslova na vlastní kůži si
někteří z nás vyzkoušeli módu typickou pro daný
hudební styl a všichni jsme si s chutí zazpívali
nejslavnější písně.
Potom jsme již zasedli do školních lavic a
pustili se do učení. To ale neznamená, že teď už

Mgr. Petra Kolocová

POZVÁNKY DO MUZEA

Vážení návštěvníci muzea,
měsíc září nám ukončil sezonu, ale pro Vás to pouze znamená změnu otevírací doby. Od října
nás můžete navštěvovat od středy do pátku v čase 9.00 – 11.30 a 13.00 – 16.30 hodin.
Momentálně probíhá výstava obrazů s názvem „Symfonie
barev“ od malířky Pavlíny Gardianové ze Staré Paky. Po
úspěšné výstavě svých obrazů v chodbách budovy Senátu,
zahájila v sobotu 17.9. výstavu u nás v muzeu vernisáží s hostem,
českým hudebním skladatelem, klavíristou a producentem
Zdenkem Mertou. Děkujeme všem návštěvníkům vernisáže za
přivítání malířky v našem městečku Železnice.
Výstava potrvá do 27.10.2016

Od 8.11.2016
Vás zveme na výstavu legendárních
angličáků a nejen jich, s názvem
„Uber plyn“. Představuje rozsáhlou
soukromou sbírku pana Antonína
Maciolka z Bělé pod Bezdězem.
Základem sbírky jsou modely značky
Matchbox a její součástí jsou i
výrobky dalších firem. Sbírka začala
vznikat již před 40 lety a dnes
zahrnuje více než 1500 kusů
jednotlivých modelů.
V tomto období bude otevřeno i
v úterý.
Výstava potrvá do 2.12.2016
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Od 8.12 do konce ledna 2017
pro Vás připravujeme výstavu obrazů paní Aleny Táslerové ze Svobody
nad Úpou, kterou na vánoční svátky doplní velkým čtyřmetrovým
betlémem.

VÝZVA:
Vážení čtenáři Zpravodaje, pokud máte, případně znáte někoho, kdo
vlastní krásný betlém a chtěl by ho ukázat veřejnosti, rádi Vám ho
vystavíme v době vánočního času v muzeu. Předem velice děkujeme.

Další akce v muzeu:

V pátek 25.11.2016 - Advent na nádvoří
• 18.00 hod rozsvícení vánočního stromu na náměstí
• po té průvod ulicí Šimonovou k Muzejnímu náměstí,
které bude nově osvětleno.
• K celé vánoční atmosféře nám zahrají Fidle.

Jako každým rokem pro Vás bude připraven malý vánoční
jarmark, kde si můžete zakoupit adventní věnce vyrobené
členkami Muzejního spolku a další vánoční drobnosti,
které nesmí chybět v žádné domácnosti.
Přejeme Vám krásný adventní čas prožitý v klidu a
míru na těle i na duši.

www.muzeumzeleznice.webk.cz,

Tel.: 732 836 309

nově www.facebook.com/muzeumzeleznice
Aranka Novotná a Simona Hrabalová

ZPRÁVIČKY Z KNIHOVNY

pohrají i zacvičí se zkušenou cvičitelkou
Maruškou, vymění si hračky, které jsou pro ně
připraveny v kouzelné truhle, maminky si vymění
své zážitky s dětmi, proberou nemoci, jídlo a
všechno, co k maminkovským starostem a

Stavět si z lega děti nikdy neomrzí. 27.9.
vznikaly za velkého zájmu dětí opět fantastické
stavby, na které může přijít snad jen dětská
fantazie. V září se také začalo opět scházet
„knihovnické klubko“, pravidelné setkávání
maminek s dětmi jedenkrát za 14 dní. Děti si
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6000! Tak velká akce se neobejde bez pomoci,
proto děkuji všem, kteří pomáhají při instalaci
stolů, odnošení pytlů, rozrovnávání a prodeji
zboží. Nesmím zapomenout poděkovat panu
Ladislavu Hrabalovi, který nám opakovaně
umožňuje tuto mega akci uskutečnit v sokolovně.
Během prosince uskutečníme v knihovně
vánoční zdobení perníčků. To bude vůně! Těšíme
se, že si zdobení přijdete s dětmi vyzkoušet.
Veškeré informace o akcích knihovny najdete na
webu knihovny – knihovnazeleznice.webk.cz

radostem patří, prostě opravdové klubko
maminek a dětí.
Na 8.11. je pro zájemce připravena
cestopisná beseda s promítáním tentokrát pod
názvem Napříč arabskou zemí Sýrie. Besedovat
budou pánové Pavel Chlum a Petr Kvarda, kteří
již v naší knihovně uspořádali dvě zdařilé besedy.
Konec října a listopad jsou pro knihovnu
jedny z náročnějších měsíců. Připravuje se
tradiční bazar sportovních potřeb a ošacení, na
který již maminky čekají. Vždy je z čeho vybírat
za rozumné ceny, vybraných položek bývá přes

Pěkné a trochu více slunečné podzimní dny Vám přeje Eva Trojanová

ZPRÁVY OBRAZEM
Novým
místem
k relaxaci je park za
bývalými lázněmi, jehož
revitalizace na poz. parcele
283/1
byla
v termínu
a
předána
dokončena
městu. Park se výrazně
změnil, vykácením starých
poškozených stromů se
prosvětlil
a
mlatové
cestičky
vybízejí
k procházce.
Přibyly
lavičky
a
altán
ke
klidnému
posezení

(lavičky a stůl do altánu budou doplněny na jaře)
a malé dětské hřiště určitě přiláká ty nejmenší.
Až v příštích letech vyniknou nově vysázené
keře a stromy, potom bude park ještě krásnější.
Celá akce stála 834 665,- Kč s DPH a
byla
realizována
za
finanční
podpory
Královéhradeckého kraje ve výši 39,26 %
uznatelných nákladů.
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Stavební práce stále probíhají uvnitř budovy radnice. Byla vyměněna převážná část dřevěných
konstrukcí na půdě budovy a nyní se práce přesouvají do obřadní síně a přilehlých místností.
Samostatnou akcí je modernizace toalet pod radnicí, které budou bezbariérové a v budoucnu budou
sloužit jako veřejné WC. Na tyto úpravy vyčlenilo město ze svého rozpočtu 300 tisíc Kč.

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Oblastní charita Jičín si Vás dovoluje informovat, že od 1. ledna 2017 bude v Železnici poskytovat
terénní pečovatelskou službu, a to po domluvě se zastupiteli města.
Na Vaši žádost k Vám domů přijede pečovatelka a pomůže Vám s:
•
•
•
•

Zajištěním domácnosti: úklid, praní, žehlení, topení atd.
Zajištěním stravy: dovoz jídla, nákupy, pomoc při přípravě jídla
Péčí o vlastní osobu: osobní hygiena, oblékání
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovody na úřad, k lékaři atd.

Služby jsou poskytovány na základě vyhl. č. 505/2006 Sb. za úhradu. Příspěvek na péči Vám rádi
pomůžeme vyřídit. Před poskytnutím služby k Vám přijede sociální pracovník, aby s Vámi domluvil
podrobnosti toho, co budete potřebovat a jak často.
Objednání služby na tel. 737 139 089 nebo 733 678 661.
Email: vedouci.pecovatelek@charitajicin.cz
Služba je poskytována každý den včetně svátků od 7,00 do 22,00 hodin.

Oblastní charita Jičín vypisuje výběrové řízení na pozici
pečovatel/pečovatelka v Železnici
Minimálně požadujeme:
výuční list
trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič – důležité!!!)
absolvovaný kurz pracovníka v sociálních službách, nebo vystudovaný obor se zaměřením na
sociální práci jsou výhodou
Výběrové řízení je dvoukolové:
V prvním kole nám pošlete do 10. 11. profesní životopis a motivační dopis na email
vedouci.pecovatelek@charitajicin.cz . Pokud uspějete v prvním kole, budete pozváni na osobní pohovor.
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Náplň práce:
Poskytování úkonů pečovatelské služby jako např: úklid domácnosti, zajištění nákupů, pomoc s osobní
hygienou, dovážka a podání oběda atd.
Nabízíme:
Poloviční pracovní úvazek
Mzdu 8000 korun
Smlouvu na jeden rok s možností prodloužení
Místo výkonu práce: Nám. Svobody 1, Železnice
Nástup: 1. 1. 2017
Vyhrazujeme si právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, nebo nevybrat žádného uchazeče!

SOKOLOVNA OPĚT ZKRÁSNĚLA

v další části zcela neprůchodná. A to se ukázalo
až při celkové výměně kanalizačního řadu. Voda
ze sprch a umyvadel normálně odtékala, neboť si
našla pohodlnou cestu okolo potrubí a to hluboko
v šatně č. II. Nebýt výstavby nového WC, byla by
tato havárie ještě dlouho neodhalená a vlhká
štítová zeď by byla i nadále skutečností. Izolace
štítu a sanační omítky
by byly prohlašovány
za nekvalitní práci a
těžko lze odhadnout
další opatření. Výměna
kanalizační
páteřní
trubky a následné
úpravy
propojení
kanalizace v koupelně
sice zvýšily celkový
rozpočet, ovšem bez
těchto úprav by nebylo
možné
rekonstrukci
dokončit.
Celý prostor byl
vymalován firmou Oborník z Jičína, stavební a
instalační práce realizovala firma LS construction
z Lomnice n.Pop. a novou elektroinstalaci
provedl Zdeněk Šolc. Všichni zainteresovaní
dodavatelé odvedli veškeré práce ve velmi dobré
kvalitě, s čímž se ztotožnil i stavební dozor ing.
Vl. Říha. Závěrečné truhlářské práce provede
v tomto měsíci místní Truhlářství Josefa Kracíka.
Další velký krok ke zlepšení užitné hodnoty
sokolovny byl úspěšně završen.

Budova sokolovny ve správě města je opět
krásnější. Tentokrát to ovšem není na pohled a
úsporu nákladů na vytápění jako v roce minulém.
Úpravu však poznají všichni sportovci, kteří
budovu využívají. Byla realizována celková
rekonstrukce suterénu, která spočívala v úpravách
šaten, sprch a přibylo i WC. Mimo vstupní
chodby je i nová
elektroinstalace.
Největší změnu pocítí
sportovci,
kteří
využívají umývárnu,
která je moderní,
krásná a tlačítkové
ovládání sprch patří
mezi nové trendy
společných sociálních
zařízení. Dochází ke
značným
úsporám
vody, což je velmi
důležitý
ukazatel.
Nápad, doplnit tento
prostor o WC, se ukázal jako geniální. Sportovci
nyní nemusí procházet celý sál, přičemž
používání ochrany dveří do vestibulu bylo někdy
komplikované.
Pro budovu se stalo toto WC skutečným
pokladem. Projekt počítal s napojením všech
odpadů v prostoru koupelny do instalační šachty.
Zde se však (po rozkrytí všech přípojek) ukázala
nemožnost připojení nového WC na stávající
systém kanalizace. Nejenže nevyhovoval svým
průměrem, ale páteřní kanalizační trubka byla

Ladislav Hrabala – STZ města Železnice
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Vážení spoluobčané,
v době adventní, v době kdy počasí již neláká k procházkám a pobytu venku máme možnost zorganizovat koncert
dechové hudby, který by se skládal ze dvou částí. V první části by byly předvedeny skladby méně známé, známé i lidové.
Druhá část koncertu by měla připomenout poezii a kouzlo vánočního času a byla by věnována koledám. Tento koncert by
mohl proběhnout některý pátek, či sobotu v prosinci a konal by se v sokolovně. Máme zájem na tom, abyste měli možnost
účasti na kulturních akcích, a toto je nabídka jedné z nich. Pokud by ovšem zájem nebyl dostatečný, nemělo by smysl akci
pořádat.
Úpravu v sokolovně nabízíme ve dvou variantách:
1. Klasika, jen židle s možností prostoru tanečního parketu pro zájemce o tanec.
2. Posezení u stolů s možností zakoupení nápojů, piva, vína a nealko, rovněž s prostorem pro tanec. Koncert by provedla
dechová hudba Jaroslav Kužela z Markvartic, toto hudební těleso má téměř 200 letou tradici. O zpěv se může postarat naše
rodačka paní Hana Seifertová a pan Milan Hlava z Valdic.
Vstupné: Senioři zdarma, ostatní dobrovolné.
……………………………………………………………………………………….zde oddělte ……………………………..…………………………………………............
Zúčastním se ANO NE
Preferuji jen židle, varianta č. 1 ANO NE
Preferuji stoly a nápoje var. č. 2 ANO NE
Nehodící se škrtněte. Lístek, prosíme, odevzdejte nebo pošlete mailem na adresu mu@zeleznice.net na radnici do 15.11.
Děkujeme za Vaše vyjádření.
Podpis, dle úvahy, není nutný

-------------------------------------
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Narozené děti:
Září 2016
Říjen 2016

Miriam Zelená (Těšín)
Vendula Kyselová

Sňatky:
Září 2016

Ondřej Pitro a Eva Jakubcová

Významná jubilea:
Září 2016
Říjen 2016

Věra Tomšová (70), Milada Sobotková (70), Bohumil Procházka (80),
Josef Rohlíček (94)
Marie Čermáková (70), Josef Zvířecí (70), Jaroslav Živora (70),
Emil Rón (80)

Úmrtí:
Září 2016
Říjen 2016

Ing. Ondřej Výborný, Alenka Hnyková
Zdeněk Beneš
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