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Pøed zahájením školního roku
především ve
volném čase
vznikal znak
o rozměrech
1x1m. K jeho
výrobě byly
použity tyto
materiály:
víčka z PET
lahví, pivní
víčka,
polystyrén, bakelit, barevný kartón, balicí papír
a plastový chránič kabelů. Po přibližně 12
hodinách práce bylo dílo hotové. Následovalo
focení, vyplnění průvodního listu a odeslání ke
schválení. Pan školník odvezl znak do Hradce
Králové.
Náš znak byl schválen k zápisu do
pokusu a poté vybrán s dalšími 30 znaky na
krajskou výstavu do Hradce Králové. Odtud
putoval do Brna na veletrh cestovního ruchu
GO a Regiontour, kde bylo v pavilonu P reálně
vystaveno 454 znaků z celé republiky.
Velmi nás tento úspěch potěšil. Na
památku a jako vzpomínku na tuto akci
obdržela škola certifikát a Českou knihu
rekordů se zápisem obsahujícím údaj o jejím
podílu na rekordu. Přesvědčili jsme se, že i
z tříděného odpadu se dají vyrobit krásné věci.
Nyní je oceněný znak k vidění v atriu
naší školy.
Více na www.znakymestaobci.cz

Letošní léto bylo na slunečné a teplé
dny opravdu skoupé a přesto se zdá, že
prázdniny utekly rychleji, než bylo přáním dětí
i jejich rodičů. Do začátku nového školního
roku zbývá už jen několik dnů. My se vrátíme
ještě do času před prázdninami a příspěvkem
paní učitelky Jitky Fikarové představíme
unikátní projekt v železnické škole.

V září 2010 přišel z agentury „ Dobrý
den Pelhřimov“ e-mail s informací o
uskutečnění rekordního pokusu ve výrobě znaků
měst a obcí z odpadních surovin.
Tento nápad se nám zalíbil, a proto
jsme se k pokusu přihlásili. Pod vedením paní
uč. Fikarové pracoval na jeho výrobě tým ve
složení M. Danišová, A. Randáková, L.
Kamenická, L. Beranová, D. Zítková, M.
Hubálovský a T. Morávek. V rámci hodin
výtvarné výchovy, pracovních činností, ale
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od vydání posledního čísla Zpravodaje sešla třikrát (27.6., 25.7. a 8.8.). Jednala
především o těchto otázkách:
• Vzala na vědomí protokol o kontrole, kterou provedla Krajská hygienická stanice,
pracoviště Jičín v Masarykově základní škole. O termínech a způsobu odstranění zjištěných
nedostatků podá písemnou zprávu ředitelka školy po konzultaci se zřizovatelem (městem)
do 29.7. 2011.
• Vzala na vědomí informaci, že pro nedostatek finančních prostředků v rozpočtu
Královéhradeckého kraje, nebude městu přidělena dotace z Programu obnovy venkova.
• Schválila stanovisko, které zaslal místostarosta projekční kanceláři PROIS k řešení
zasíťování pěti stavebních parcel ve Hřbitovní ulici.
• Schválila dodatek č. 1 ke zřizovací listině Masarykovy ZŠ, kterým se zřizovací listina
doplňuje o pronájem nebytových prostor.
• Vzala na vědomí dopis nájemníků z čp. 204, který se týkal nájemného. Na jeho zvýšení rada
města trvá.
• Schválila zrušení poplatku za užívání víceúčelového hřiště členům Tělocvičné jednoty Sokol
Železnice.
• Vzala na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu města za I. pololetí 2011.
• Schválila rozpočtové opatření č. 2/2011 (navýšení rozpočtu o 265.606,- Kč – přijaté dotace).
• Projednala podnět předsedy Tělovýchovné jednoty Sokol Železnice L. Hrabaly (podmínky
pro využívání multifunkčního hřiště při odpracování určitého počtu brigádnických hodin).
Předseda TJ byl vyzván ke zpracování konkrétních podmínek.
• Vzala na vědomí informaci o uvažované změně zabezpečení Vlastivědného muzea
v souvislosti s krádeží, ke které došlo 22.7. 2011.
• Schválila smlouvu mezi DSO MR Tábor a městem Železnice. Předmětem smlouvy je
vložení parcely 256/11 v k.ú. Železnice (část školní zahrady) do hospodaření MR Tábor za
účelem rozšíření vybavení dětského hřiště. MR Tábor se zavazuje vrátit předmět plnění
městu Železnice nejpozději do 15.12. 2011.
Zasedání zastupitelstva se uskutečnilo až po uzávěrce tohoto čísla. O výsledcích jednání
budete informováni v 5. čísle Zpravodaje.

KŘTÍME NOVOU KNIHU
Znáte Rambajse? Kdo četl knihu
Zbyňka Boháče „ Polopohádky o Rambajsovi a
jiných řemeslnících“, tak ví, že děj se odehrává
v městečku Železnici a v jeho okolí. Příběhy
zavádějí čtenáře mezi dávné řemeslníky.
Rambajs byl obyčejný a přitom neobyčejný
drvoštěp. První knihy se dočkala svého volného
pokračování a jak napovídá její název
„Polopohádky od Zebína o Rambajsovi a
řemeslech“, bude to počtení zajímavé.
Kominíci, tkalci, mlynáři, olejkáři a jiní
řemeslníci, ale také víly, vodníci, čerti a

lesníčkové prožívají spolu s Rambajsem
zajímavá dobrodružství. Jednotlivé příběhy jsou
doplněny neméně zajímavým vyprávěním o
řemeslech v dobách minulých.
Přijměte, vážení čtenáři, pozvání na
slavnostní křest této knihy. Bude se konat
v místní knihovně ve středu 14. září od 17
hodin za účasti autora, ilustrátorky, sponzorů a
nakladatelství Bor, které obě knihy vydalo.
Eva Trojanová, knihovnice
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KARIKATURY V MUZEU
A ještě jedno pozvání pro Vás a
tentokrát do muzea. Své karikatury zde bude
vystavovat Radim Karel. Poznáte v nich řadu
známých osobností ze světa kultury, sportu i

politiky. Na vernisáži, která výstavu zahájí
v neděli 11. září ve 14 hodin, bude po celou
dobu hrát country skupina Hobrbule.
Nataša Kalousková, ředitelka muzea

VÝROČÍ PRUSKO - RAKOUSKÉ VÁLKY
Čtrnácté
zastavení
naučné stezky po
stopách bitvy u Jičína
je umístěno u kostela
sv. Jiljí. Věž tohoto
kostela sloužila jako
pozorovatelna štábu
generálmajora Pireta.
Jeho brigáda tvořila
pravé
křídlo
rakouského postavení.
Brigádní dělostřelecká baterie vyjela za
Těšínem na vrch Železný, několik divizionů

obsadilo městečko a zabezpečovalo pozorovací
službu z hlavních směrů, odkud se očekával
nepřítel.
Vchody
do
městečka
byly
zabarikádovány vozy a vším, co bylo po ruce.
Vše se chystalo k tuhému boji o Železnici, ke
kterému nakonec nedošlo.
Po boji u Jičína zde bylo zřízeno několik
lazaretů. V jednom z nich ve staré škole (dnes
pošta) zemřel setník František Kovařík od c.k.
18. pěšího pluku. Je pohřben na starém hřbitově
u kostela. Zde má hrob i farář P. Miller, který
po bitvě spolu s kaplanem Vaníčkem ošetřoval
raněné vojáky.
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Na oválné fotografii je železnický rodák
Alois Pospíšil, který od roku 1952 vykonával
funkci okresního konzervátora vojenských
památek. Až do vysokého věku (zemřel v roce

1987 ve věku 94 let) se obětavě staral o
pomníky v okolí Železnice a na vojenském
hřbitově ve Kbelnici.

POZVÁNKA NA POUTNÍ KONCERT
Občanské sdružení Organum Cantate, Římskokatolická farnost Železnice a Smíšený
pěvecký sbor Foerster při Lepařově gymnáziu v Jičíně pořádají pod záštitou starosty
města Železnice Jiřího Kazdy

BENEFIČNÍ POUTNÍ KONCERT
dne 1. září 2011 od 18,30 hod. v kostele sv. Jiljí v Železnici.
Na koncertě vystoupí
smíšený
pěvecký
sbor Foerster při
Lepařově gymnáziu
v Jičíně s dirigentem
Mgr.
Karlem
Chutným
a
korepetitorem
Mgr.
Pavlem Krčmárikem,
Musica Amabilis –
komorní sdružení pro
chrámovou
hudbu

s vedoucí
Marií
Stříbrnou a jako
sólisté
Tereza
Kracíková (flétna),
Ivanka
Záveská
(soprán),
P.Mgr.
Pavel
Jandejsek
(housle) a Pavel
Krčmárik (klávesy).
Koncert je pořádán
k poctě sv. Jiljí –
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patrona
zdejšího
kostela
a
jako
připomenutí, že na 1. září a nejbližší
následující neděli připadá každoročně
termín železnické pouti.
Občanské sdružení Organum Cantate se
zaměřuje na podporu varhanní hudby a
podporu péče o varhany v Jičíně a jeho
okolí. Proto je také koncert, na který je
vstupné dobrovolné, pořádán na podporu

údržby varhan zdejšího kostela. Varhany
v kostele sv. Jiljí si již takovou péči
zasluhují, neboť s jejich zvukem je spojena
řada
významných
událostí
mnoha
generací, především železnických.
Přijďte si poslechnout skladby známých
autorů a podpořit záměry, se kterými je
tento koncert pořádán.

Za všechny pořádající srdečně zve
PhDr. Čestmír Jung, místopředseda O.S. Organum Cantate

ZPRÁVA OBRAZEM
V sobotu 9. července se uskutečnil již tradiční Muzejní den. To, že po celý den svítilo
sluníčko, lze v letošním vrtkavém létě považovat za malý zázrak. To, že všichni, kteří přišli na
muzejní nádvoří se dobře bavili, lze považovat již za samozřejmost. A poděkování patří všem, kteří
přiložili ruku k dílu.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná jubilea:
Červenec 2011

Vratislav Kůžel (80 let), Jaroslava Brožová (70 let)

Srpen 2011

Vlasta Dygrýnová (92 let), Zdenka Mlnaříková (85 let), Bohumila
Kazdová z Cidliny (80 let), Jaroslava Kazdová (70 let)

Úmrtí:
Červenec 2011

Jana Vokatá, Pavel Krupička

Srpen 2011

Miroslav Řehák, Antonie Pospíšilová, Jaroslav Štastný

FOTBALOVÁ SEZONA 2011/12 ZAČALA
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