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NOVÉ MUZEUM OTEVŘENO
Malíře
a
architekta
Michaila
Ščigola
známe
v Železnici všichni, vždyť tu žije
již pětadvacet let. Mnozí z nás
znají i jeho životní příběh a jeho
obrazy. Už mnohem méně víme
to, že matka jeho tragicky
zesnulé manželky byla Inna
Kolomijec, významná ukrajinská
sochařka, jejíž tvorba spadá do
druhé poloviny 20. století.
Kvalita jejího díla je natolik
nadčasová, že dodnes je součástí
muzejních sbírek a její sochy a
monumentální plastiky zdobí veřejný prostor velkých měst Ukrajiny i bývalého
SSSR.
Paní Inna přijížděla často do Železnice navštívit svého vnuka Daniela, který
se zde léčil z následků dětské obrny. Z té doby se zachovalo mnoho skic,
zobrazujících nejen naše městečko, ale také Jičín a jeho okolí. Když sochařka
v roce 2005 zemřela, převezl Michail Ščigol tu část jejího díla, které bylo odkazem
Danielovi, do svého ateliéru. Až v roce 2011 se podařilo přetvořit zanedbaný
pozemek v Robotnické ulici na kouzelnou
zahradu a z rozpadlé stodoly vytvořit
prosklený pavilon, kde byla na Danielovo
přání vytvořena stálá expozice děl jeho
babičky.
Muzeum Inny Kolomijec bylo
slavnostně otevřeno v pátek 2. června 2017
za účasti ukrajinského velvyslance Jevhena
Perebyjnise a dalších vzácných hostů.
Návštěvníci mají možnost shlédnout tuto
ojedinělou expozici vždy o víkendu od 14
do 18 hodin. Železnice tak může nejen
návštěvníkům, ale především svým
občanům, nabídnout další zajímavý kulturní
stánek.
Olga Jakubcová

1

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od dubnového vydání Zpravodaje sešla čtyřikrát (18.4., 9.5., 22.5. a 12.6.). Přijala
usnesení k následujícím bodům jednání:
 Z provozních a ekonomických důvodů schválila uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách
a to v termínu od 3.7. do 15.8. 2017.
 Schválila prodloužení nájemních smluv o další dva roky pro čtyři byty v Šimonově ulici čp. 85.
 Nevyhověla žádosti o odkoupení poz. parcely č. 1436/1 v k.ú. Těšín, kterou podal ing. Chudárek.
 Schválila firmu RYDVAL-ELEKTRO s.r.o. jako vítěze výběrového řízení na akci „Oprava a
rozšíření veřejného osvětlení ulice Husova“.
 Schválila poskytnutí dotace Soukromé střední škole podnikatelské – ALTMAN ve výši 2 000,Kč na nákup kol pro dětské dopravní hřiště.
 Schválila podpis smlouvy na provedení auditu účetnictví v Masarykově ZŠ a MŠ se společností
AKONT AUDIT s.r.o. za rok 2016.
 Schválila poskytnutí dotace na uspořádání akce „Železnické hudební léto“, které se uskuteční
v Cafe Terasy a jehož výtěžek bude věnován na opravu železnického kostela.
 Schválila udělení dotace na hudební minifestival konaný na hřišti dne 27.5. 2017 ve výši 6 tisíc
Kč.
 Schválila přijetí daru od „Drab foundation – nadační fond“. Cílem tohoto nadačního fondu je
zaplatit obědy dětem těch rodičů, kteří si to nemohou z finančních důvodů dovolit.
 Schválila přijetí nabídky Diakonie Broumov na zapojení města do projektu MŽP „Předcházení
textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšířené sběrné sítě kontejnerů“.
Zastupitelstvo města se sešlo na druhém letošním zasedání dne 10. května 2017 a přijalo toto
usnesení:
a) Vzalo na vědomí:
 Kontrolu usnesení zastupitelstva města č. 1/2017 ze dne 22.2. 2017.
 Zprávy z jednání rady města za období od 22.2. do 10.5. 2017.
 Zprávu finančního výboru.
b) Schválilo:
 Závěrečný účet města za rok 2016 spolu se zprávou o výsledku hospodaření města za rok 2016
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
 Účetní závěrku za rok 2016.
 Přidělení dotace a podpis smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 pro
Oblastní charitu Jičín ve výši 70 tisíc Kč.




OZNÁMENÍ KNIHOVNY

O prázdninách bude knihovna otevřena pouze v pondělí od 9,00 do 18,00 hod. V pondělí 3.7. a
10.7. bude z důvodu dovolené knihovna uzavřena.
Děkuji za pochopení a přeji vám krásné počasí a letní pohodu s hezkou knížkou.
Eva Trojanová, knihovnice
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Připomínáme možnost přihlásit se k zasílání zpráv z mobilního rozhlasu a to na adrese
www.zeleznice.mobilnirozhlas.cz
V květnu byla dokončena rekonstrukce obřadní síně na radnici. První letošní vítání občánků, kdy
byli přivítáni Martin Kulhánek, Tobias Müller, Ellen Brožová z Cidliny a Karolína Patočková, už mohlo
proběhnout v těchto nových prostorách.

Obřadní síň je připravena i na letošní třetí zasedání zastupitelstva města.

PRÁZDNINY ZA DVEŘMI !
V minulém čísle Zpravodaje jsem
nastínila plánované akce naší školy. Ani jsme se

jen namátkou...
Na Netradiční výuce v Českém Dubu si
žáci 1. stupně zahráli na indiány, seznámili se s
jejich způsobem života respektujícím přírodu a
také si užili spoustu legrace při lovení bizonů,
vyrábění indiánských čelenek a totemu.
Pak už některé žáky čekal zájezd do
Londýna. Město nás uchvátilo svou dynamikou,
spojením starého a nového, nádhernými parky
přímo v centru a úžasnou přívětivostí místních
občanů. Bohužel Londýn, stejně jako mnoho
jiných metropolí, zažívá poslední dobou i
nepříjemné události v podobě teroristických
útoků, a tak mohu jen s úlevou říct, že jsem ráda,
že jsme se všichni vrátili v pořádku. Londýn byl a
je prostě skvělý!
V rámci letošních výletů a exkurzí jsme

nenadáli a uzavíráme známky a užíváme si školní
výlety.
Co jsme tedy v dubnu a květnu zažili? Tak
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již navštívili Kutnou Horu a Kostnici v Sedlci,
Archeopark ve Všestarech a někteří si dokonce
vyzkoušeli jízdu na raftech.

Teď už zbývá jen rozdat vysvědčení a
hurá na prázdniny! Tak ať je všichni užijete ve
zdraví a pohodě!
Petra Kolocová

Nejoblíbenější měsíc všech žáků a
studentů školou povinných se nezadržitelně blíží
ke svému konci a s ním i celý školní rok. Uteklo
to opět rychlostí téměř neuvěřitelnou a
uplynulých deset měsíců bylo nabitých akcemi
tradičními i novými. První turistický
kurz pro žáky 5. - 9. ročníku v
Horním Maršově byl přes poměrně
pozdně podzimní termín velice
vydařený. Advent ve škole ocenili
návštěvníci dosud nevídanou účastí a
v pořadí již 4. pobytová akce pro
žáky 1. - 4. ročníku s názvem
„Indiánskou stezkou“ se přes vrtkavé
počasí také velmi vyvedla. Květnový
zájezd do Londýna dopřál 12 žákům
nabýt
nových
a
zajímavých
zkušeností v cizině a sportovní
odpoledne s názvem „Den rodiny“ si
při krásném počasí užilo mnoho dětí se svými
rodiči.
Do začátku následujícího školního roku
nás čeká ještě novinka v oblasti školního
stravování. Nový systém umožní všem přístup
přes internet na odhlašování obědů a zálohové

platby budou nahrazeny inkasem z účtu. Nebude
tak docházet ke zbytečnému zadržování peněz za
odhlašované obědy a vše bude daleko pružnější.
Po krátkém ohlédnutí za letošním školním
rokem bych ráda poděkovala všem pracovníkům

základní i mateřské školy za celoroční práci a
všem dětem, žákům i dospělákům popřála
příjemně strávené prázdniny a dovolenou, která
nám dodá dostatek sil a energie do osobního i
profesního života.
Krásné prázdniny!
Soňa Munzarová
ředitelka MZŠ

MUZEJNÍ DEN A 100 LET OD ZALOŽENÍ MUZEA
Vlastivědné muzeum v Železnici Vás srdečně zve na 8.7. 2017 od 10:00 hodin na 11. Muzejní
den, při kterém oslavíme 100 let od založení muzea.
V roce 1917, v době kdy vrcholila první světová válka, bylo péčí odborného učitele Jana Urbana
a kroužku železnických studentů v čele s Václavem Kozákem založeno muzeum a Muzejní spolek pro
Železnici a okolí. Celou historii působení muzea v Železnici během století nelze napsat v několika
řádcích. Zahrnuje spousty hodin práce, obětavosti, tolerance, odříkání, nasazování životů (během 2.
svět. války), trpělivosti, pečlivosti atd. všech pracovníků a dobrovolníků, kteří se na jeho vývoji podíleli.
V průběhu Muzejního dne bude promítnut dokument o celé historii muzea.
Velké poděkování patří dlouholetému řediteli muzea „panu učiteli“ Václavu Kozákovi, který
muzeu věnoval 56 let svého života. Byl to člověk velice skromný, nade vše obětavý, nejen vzácného
charakteru, ale i hlubokých znalostí. Sbírky nejen shromažďoval, ale i ošetřoval a pečlivě zapisoval.
Dokázal v lidech vykřesat jiskru obdivu a lásky k předmětům našich předků, aby si jich uměli vážit po
celý život. Rozsah a objem jeho činností byl obdivuhodný. Můžeme o něm říci, že to byl opravdu
člověk výjimečný a nenahraditelný. Příští rok uběhne 120 let od jeho narození. Bohužel, když „pan
učitel“ Václav Kozák v roce 1974 zemřel, utrpěly muzejní sbírky velké ztráty. Muzeum bylo uzavřeno a
Železnice přišla vinnou dosazeného, ale nesvědomitého správce, o část svých muzejních sbírek.
4

Tady se sluší poděkovat bývalému řediteli muzea Ladislavu Ziebikerovi a spoustě dobrovolníků,
kteří se ujali velkého úkolu a nedopustili, aby došlo k úplnému rozebrání sbírkových předmětů a zrušení
muzea. Po několika letech práce se podařilo muzeum opět zprovoznit. Všichni si jistě pamatují na
dlouholetou průvodkyni Květu Jiránkovou, která v muzeu obětavě provázela až do svých devadesáti let.
Počátkem roku 2000 utrpěl Ladislav Ziebiker těžká zranění při autonehodě, kterým po marném boji,
bohužel, podlehl. Jelikož osud muzea a práce všech těch, kteří se na jeho budování podíleli od
prvopočátku, nebyl několika železnickým občanům lhostejný, začali se (ještě za působení L. Ziebikera)
v muzeu dobrovolně angažovat. Velké poděkování patří Nataše Kalouskové, tehdejší učitelce železnické
školy, která od roku 2000 do roku 2016 vykonávala funkci ředitelky muzea (po své práci jako druhé
„zaměstnání“). Dále je třeba připomenout práci Jiřího Rybáře a jeho rozhodující podíl na záchraně
listinných materiálů a knih muzejní knihovny, velký objem práce Evy Trojanové, nynější knihovnice
místní knihovny, Olgy Jakubcové, tehdejší knihovnice a posléze po tři volební období starostky města a
mnoha dalších. Tenkrát nebyly finanční prostředky na jejich zaplacení a to minimum, které se podařilo
získat, šlo na různé opravy budovy. Jejich práce byla dobrovolná, za podpory a tolerance jejich rodin a
to vše pro to, aby muzeum fungovalo a na jeho činnost se nezapomnělo. Je třeba připomenou i práci
mladých mužů, kteří si v muzeu odbývali náhradní vojenskou službu.
První stálé pracovní místo zřídila obec v září 2004, kdy do služeb muzea nastoupila na šest let
Hana Tomincová. Té patří poděkování především za uspořádání velké části muzejních sbírek. Dva roky
pracovala jako průvodkyně Lenka Kordíková, nynější úřednice MěÚ. V dnešní době jsou v muzeu
zřízena dvě pracovní místa, v roce 2010 nastoupila Aranka Novotná a v roce 2016 Simona Hrabalová.
Práce v muzeu je stále dost, je rozmanitá, jednou jste administrativní pracovnice, jindy průvodkyně,
učitelka, uklízečka, zahradnice, restaurátorka, aranžérka či údržbářka. Všichni ti, co tu byli před námi, to
samozřejmě znají. A dobrovolníků, kteří by se podíleli na pořádání akcí, bohužel, stále ubývá.
Není možné jmenovat všechny, ale musíme poděkovat každému, kdo byť jen malou pomocí
v dobrém úmyslu, dokázal svůj čas věnovat budování a udržení železnického muzea. Je velmi málo
měst, která by se mohla pochlubit vlastním muzeem se sbírkami, které uchovávají minulost našich
předků tak, jako naše krásná Železnice.
Stále se budují nové a nové expozice a do budoucna se chceme věnovat hlavně edukačním
programům pro děti a mládež, ukázkám řemesel aj. Všechny tyto naše plány závisejí hlavně na
finančních prostředcích města a na možnostech získání grantů a dotací. Nově také byla zavedena
elektronická evidence muzejních sbírek, kde se každý exponát či dokument musí pečlivě popsat, změřit,
nafotografovat a zapsat do počítače. Samozřejmě nadále nebudou chybět pravidelné výstavy, besedy a
oblíbené akce jakými jsou Muzejní den a Advent.
Pokud někdo z místních obyvatel ještě nenavštívil muzeum, je to opravdu ostuda. Rády Vás
uvidíme právě na oslavě stého výročí založení muzea dne 8.7. 2017. Při té příležitosti si můžete
prohlédnout interiér roubené chalupy, kupecký krámek s orchestrionem a část muzea. Oslava je vhodná
i pro rodiny s dětmi, budeme mít připravené dětské dílničky, malování na obličej, soutěž atd.
Srdečně Vás všechny zveme.
Simona Hrabalová a Aranka Novotná

UPOZORNĚNÍ!
V době pořádání Muzejního dne bude omezena doprava podél muzea. Děkujeme za pochopení.

Plán akcí v muzeu
17.6. – 30.7.
Obrazy malované pastelkami – Renata Štěpánková
Šperky vyrobené z polymeru - Aranka Novotná
8.7.
Muzejní den a 100 let od založení muzea
3.8. – 10.9.
Radko Tásler (speleolog) – výstava fotografií (vernisáž 3.8.)
11.8.
Country koncert skupiny Jičínští Kanci (začátek v 19,00 hod.)
14.9. – 27.10.
Matyáš Beránek – obrazy indiánů (vernisáž 14.9.)
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ZPRÁVA OBRAZEM
V úterý 20. června navštívil Železnici
známý herec a milovník koní Václav Vydra.
Nejprve se setkal na besedě se žáky ZŠ,
v odpoledních hodinách ho čekala vyjížďka na
koni po památnících prusko-rakouské války.
Téma pro Václava Vydru jistě zajímavé, protože

při loňském připomenutí bitvy u Hradce Králové
ztvárnil velitele rakouské jezdecké brigády
knížete Windischgrätze (stejně tomu bude i letos).
Na vyjížďce ho doprovázel člen THJ Rudolf
Koldovský, který mu dělal doprovod i při setkání
ve vlastivědném muzeu.

Velký úspěch malých železnických hasičů
Letošní ročník hry Plamen byl pro naše
mladé hasičky a hasiče velmi úspěšný. 26. – 28.

5. na okresním kole ve Vrchovině se v kategorii
pětičlenných družstev umístili starší na 5. místě a
mladší
dokonce
na
nádherném 1. místě. Velká
gratulace!
Úspěchy
posbírali
i
jednotlivci, kdy se Anežka
Kobrlová
umístila
na
okresním kole dorostu na
6. místě, Míša Lokvencová
poté v soutěži Požární
ochrana očima dětí a
mládeže na okresní úrovni
získala 3. místo v kategorii
literárních prací. I jim
bychom chtěli pogratulovat
a celému týmu přejeme
mnoho dalších úspěchů
v nadcházejících letech.
Petr Kozák
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35 LET ŽELEZNICKÉHO ZPRAVODAJE
1991 – 1995
Začátkem devadesátých let navštívili
Železnici dva ministři federální vlády. Ministr
práce a sociálních věcí Petr Miller a ministr
zdravotnictví Pavel Bojar. Ten diskutoval
v léčebně s vedoucími pracovníky a zástupci
ředitelství z Janských Lázní o další perspektivě
zdejšího pracoviště. Konstatoval, že problémy
(především ekonomického rázu) se podařilo
vyřešit a rozvoj léčebny je zajištěn. Nikdo
z přítomných netušil, že to není natrvalo, ale na
pouhých deset let.
V březnu 1992 otevřela svoji pobočku
v Železnici Česká spořitelna a.s. Tehdy to
znamenalo rozšíření služeb pro obyvatele, ovšem
dnes je i tato aktivita minulostí.
V červnu 1992 se uskutečnily volby do
zastupitelských sborů, tj. do Sněmovny lidu,
Sněmovny národů a do České národní rady.
V našich dvou volebních okrscích zvítězila ODS
před Levým blokem. Volební účast činila
neuvěřitelných 93,6% a byla vysoko nad
celostátním průměrem.
V druhé polovině září 1993 začala dlouho
očekávaná výstavba I. etapy vodovodu a
kanalizace. Bylo osloveno pět dodavatelů, ve
výběrovém řízení zvítězila firma STAVOKA,

závod Jičín. Ta pokračovala v budování i dalších
etap (II. etapa v r. 1994). Postupně, podle
finančních možností, se opravovaly ulice i
chodníky. Jako první byla vydlážděna Kavánova
ulice (tzv. „Kostelák“).
V listopadu 1994 se konaly volby do
zastupitelstva obce za účasti 74,2% voličů.
Z voleb vzešlo patnáctičlenné zastupitelstvo,
které zvolilo starostou opět Jaroslava Štefana a
místostarostkou Dagmar Hakenovou. Změna
nenastala ani v radě obce, jejímiž členy byli
Jaroslav Morávek, Jaroslav Bryknar a Zdeněk
Kracík.
V tomto období byly opraveny i některé
kulturní památky. Byl to Mariánský sloup na
náměstí, jehož rekonstrukci zaplatila železnická
rodačka Marcela Konečná, roz. Štěpánová, která
v té době žila ve Spolkové republice Německo.
Na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého byly
získány finanční prostředky z referátu kultury
Okresního úřadu v Jičíně a na opravu centrálního
kříže na hřbitově přispěla Česká spořitelna.
Zpravodaj v této pětiletce vycházel
nepravidelně, maximálně čtyřikrát do roka a to
většinou v rozsahu 2 – 3 stran.

ZPRÁVA ZE SPORTU
Pohár starostky města Železnice v tenise V. ročník 2017.
Pravidla a propozice
Zájemci o turnaj se mohou přihlásit do 05.07.2017 na zeleznicesport@seznam.cz, nebo
v úředních dnech na MÚ v Železnici, nebo telefonicky 603865219. Pro dobrou vzájemnou
informovanost je důležité udat svoji internetovou adresu, nebo alespoň číslo telefonu. Turnaj bude
probíhat v měsících červenec-září.
Systém turnaje bude určen na úvodním jednání, dle počtu přihlášených.
Vylosování, termíny, tabulky budou zasílány všem, kteří uvedou svoji e-mailovou adresu a také
ve vývěsní skříňce STZ na budově sokolovny.
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Uvedené termíny hracího
plánu jsou závazné pro všechny
účastníky. Je samozřejmě možné,
v závažných
důvodech
provést
úpravy termínů. Tyto úpravy jsou
však již v režii obou aktérů, případně
4 aktérů, pokud dojde ke směně
utkání. Změnu je nutno nahlásit
včas. Dohoda hráčů na oficiální
náhradní termín musí být ohlášena
nejpozději
24
hodin
před
zahájením utkání, aby správci hřiště
mohli případný nevyužitý náhradní
termín využít komerčně pro jiné
zájemce. Nový náhradní termín
který bude mimo oficiální rozpis
tohoto turnaje bude hráči hrazen
dle zásad provozu víceúčelového
hřiště. V případě změny úhradu platí hráč, který změnu požaduje. Je však také možné, že se oba
účastníci vzájemně dohodnou a o úhradu se podělí.
Utkání se hrají za každého počasí. Pokud by však bylo počasí neslučitelné s možností hrát,
odkládá se utkání na náhradní termín. Náhradní termíny jsou uvedeny v rozpisu. V takovýchto
případech mne vždy volejte 603865219, je pravděpodobné, že bych měl být prakticky vždy nablízku a
informujte elektronickou poštou.
V případě přerušení utkání pro déšť se utkání dohrává i za umělého osvětlení a nebo nebude-li to
možné, tak v nejbližším náhradním termínu.
Každý hráč je povinen se k utkání dostavit min. 5 minut před oficiálním začátkem, aby bylo
možné vlastní utkání zahájit nejdéle 10 minut po zahajovacím termínu. Nedostaví-li se hráč bez udání
závažných důvodů k utkání do 15 minut, je utkání kontumováno v jeho neprospěch. Nedostaví-li
se oba, následuje oboustranná kontumace.
K utkání používají hráči vlastní herní materiál (dresy, obuv, rakety i míče) Utkání si hráči
počítají vzájemně. K utkáním nastupují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za svůj zdravotní stav U
hráčů mladších 18 let, zodpovídají rodiče.
Tropické teploty jsou důvodem k přeložení utkání na náhradní termín, pokud si to alespoň jeden
z hráčů přeje.
Výsledek utkání hráči nahlásí správci hřiště, který vyhotoví protokol o utkání a oba hráči tento
protokol podepíší.
Případné protesty (námitky) je možno podávat okamžitě, nejdéle však do 24 hodin písemnou
formou se vkladem 100.- Kč. V případě neuznání protestu (námitky) vklad propadá. O námitkách
rozhoduje vedoucí turnaje.
Každý hráč dvouhry je povinen před zahájením turnaje složit kauci (není totožná
s vkladem do turnaje) 400 Kč. Ve čtyřhře 100.- Kč každý hráč. Tato kauce v případě řádného
dokončení turnaje bude hráči vrácena při závěrečném aktu turnaje. Kauce propadne ve prospěch
pořadatele (STZ města Železnice) v případě, že hráč ve dvouhře bude mít tři kontumace a více,
nebo turnaj nedokončí. Ve čtyřhře 2 kontumace a více, nebo turnaj nedokončí. Nerozhoduje při
tom, čí vinou se nedostatek stane – kauce je u dvojice kolektivní.
Výše vkladu pro pohár bude určena dle počtu účastníků při úvodním jednání. Vklad je
splatný nejpozději před druhým nastoupením na kurt. Při nezaplacení je hráč z turnaje vyloučen a
v tomto případě kauce propadá ve prospěch STZ. Platí pro dvouhry a čtyřhry. O zaplacení poplatku
bude vystaven peněžní doklad.
Termíny náhradní či komerční projednávejte se správci provozu hřiště p. Milanem Šmídem a
JUDr. Petrem Ježkem, mobil 732165158. Dbejte jejich pokynů.
Ladislav Hrabala
STZ města Železnice
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Narozené děti:
březen 2017

Karolína Patočková

Sňatky:
květen 2017

Daniel Jerie a Alexandra Šifrová

Významná jubilea:
květen 2017
červen 2017

Oldřich Smutný (70), Zdenka Svatošová (70), Dimitrij Tominec (70),
Ludmila Pochylá (70), Květuše Maděrová (70), Marie Smutná (70)
Irena Jindrová (70), Květa Miková (70), Helena Kulhánková (70),
František Konečný (85)

Úmrtí:
květen 2017
červen 2017

Anna Suková
Anna Malá, Eva Podzimková

OZNÁMENÍ
Od 1.7.2017 je opět otevřena provozovna pedikúry a manikúry.
Objednat se je možné již nyní na telefonu 775 94 77 44.
Zuzana Jakubcová, Šimonova 85, Železnice
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email: zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz
Tiskárna – Vosáhlo, Tyršova 356, Jičín
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