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Rychleji než školní rok utíkají snad už jen dny prázdnin a i když bylo před žáky celých 9 týdnů
volna, začátek nového školního roku je téměř tady. Co vše se nám v tom minulém roce povedlo, to jste
se dočetli již v článcích minulých Zpravodajů, ale co nového chystáme pro žáky od září, to se pokusím
alespoň z části nastínit nyní.
Personální změny, které proběhnou v novém školním roce, budou dvě. Odchod paní učitelky
Mgr. Petry Tmějové na roční nabývání zkušeností do Anglie, kam odcestuje s celou svojí rodinou, a
přesun paní asistentky Lenky Szturcové ze ZŠ nově k dětem do MŠ. Místo Petry Tmějové nastoupí paní
učitelka Mgr. Olga Jakubcová, která bude působit na I. i na II. stupni.
Od září se mohou těšit všichni žáci naší školy na zcela nově zařízené prostory šatny a opravené
zádveří. Již v loňském školním roce měla možnost část žáků užívat šatnové skříňky, a protože se nám
zdála tato varianta vhodná pro všechny, nechali jsme zhotovit stejné skříňky i pro ostatní. Dvojice bude
mít k dispozici jednu skříňku a bude jen na jejich uvážení, zda si ji uzamknou. Prostor šatny tak získá
modernější vzhled a poskytne uživatelům větší soukromí.
V neutěšeném stavu byla již také chodba v suterénu vedoucí k jídelně. Nechali jsme ji proto
vymalovat a prostor se tak krásně prosvětlil.
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I zázemí pro paní kuchařky a pro pedagogy jsme trochu
upravili a nechali vymalovat. Po vyklizení některých již
nepotřebných a zastaralých pomůcek či kusů nábytku z kabinetů
se z nich po vymalování „vylouply“ krásné prostory.
Novinkou v každé třídě bude „magnetická zeď“, která
nahradí staré magnetické tabule. Do další třídy na II. stupni jsme
nechali nainstalovat nový dataprojektor, bez kterého si
vyučování některých předmětů již nedokážeme představit.
Co se mateřské školy týká, tak se do velkých akcí zatím
pouštět nemůžeme, protože stále není vyřešené centrální
vytápění a některé práce by tak byly zcela zbytečné. Snažíme se
tedy alespoň po malých kouscích věci modernizovat. Od nového
školního roku budou mít ve třídě Motýlků nové úložné prostory
pro nové matrace určené k odpočinku dětí a pro některé hračky.
Mám velkou radost z toho, že jsme byli úspěšní při
žádosti o dotaci u Královéhradeckého kraje s projektem „Rozvoj
polytechnických dovedností dětí a žáků v ZŠ a MŠ, Železnice“ a
získali jsme finanční prostředky na nákup nových stavebnic i na
vzdělání pedagogů z MŠ. Zda budeme úspěšní i v projektu „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání v ZŠ Železnice“, to se dozvíme v následujících týdnech. Od srpna jsme také zapojeni do
projektu „Šablony pro ZŠ a MŠ“ určené především na personální podporu a vzdělávání pedagogů.
Jak vidíte, změn a novinek je nachystaných opět dost a já jsem moc ráda, že nám zřizovatel
svými přidělenými finančními prostředky všechno toto umožňuje. Za to mu patří velké poděkování.
Děkuji také všem zaměstnancům školy za jejich poctivý a svědomitý přístup ke své práci a těší mě, že
společně tvoříme příjemné a podnětné prostředí pro naše děti a žáky.
Užijte si krásné letní dny a v pondělí 4. září se na všechny moc těšíme!
Školní stravování
Významnou změnu zaznamenali již všichni strávníci naší
školní jídelny. Od nového školního roku přecházíme na nový
stravovací systém, který umožní strávníkům odhlašování a
přihlašování obědů nejen stávajícími formami, ale i pohodlně z
domu přes internet. Placení bude přes inkaso a ne již zálohově, jako
tomu bylo v předchozích letech. Nebude tak docházet k velkým
přeplatkům, které se vracejí na konci školního roku. Věřím, že tato
změna bude dalším pozitivním krokem, který zpříjemní práci nejen
vedoucí školní jídelny, ale i všem zúčastněným. Zprvu se budeme
muset poprat a vychytat drobné „mouchy“, než se zvládne vše
správně vyladit, ale doufám, že se nám to podaří ke spokojenosti
nás všech co nejdříve.
Nedá mi to, abych se u naší jídelny ještě chvíli nezastavila.
Již v minulém školním roce jsme dělali mezi žáky průzkum o tom,
jak jsou spokojeni s úrovní stravování a co by chtěli vylepšit.
Velice nás potěšilo, že k jídlům neměli veskrze námitek a nebylo
ani moc nápadů, jak by se stav dal vylepšit. K jejich několika
námětům jsme přihlédli do maximální možné míry, ale vzhledem k tomu, že plánování jídelníčku se
svázáno Vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování a tzv. spotřebním košem, který se musí dodržovat,
nelze vyhovět úplně. Mnozí si stěžují na přílišné množství luštěnin, masa, ryb a málo sladkých jídel. Na
druhou stranu díky dodržování spotřebního koše mají rodiče jistotu, že jejich dítěti je připraveno jídlo,
které odpovídá potřebě jeho správného tělesného vývoje. To, že děti vrací i jídla typu kuřecí řízek,
pečené kuře či pečený losos, s tím už ani paní kuchařky nic nenadělají. Důležité pro nás je, že můžeme
vařit z čerstvých surovin, které nám denně dovážejí naši dodavatelé, bez přídavku umělých
dochucovadel a že nemusíme vařit z polotovarů. Snažíme se zařazovat i jídla nová, použít méně známé
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suroviny. Kolektiv kuchyně je nakloněn novým trendům v gastronomii, a tak pokud by se mezi čtenáři
našel někdo, kdo by rád přispěl svým receptem na chutné jídlo, které se svou náročností zvládne uvařit i
ve velkém množství, přivítáme jej. Uvažovali jsme také o možnosti výběru ze dvou jídel, ale naše
kuchyně to neumožňuje svým uspořádáním zrealizovat.
Vaříme za velmi příhodnou cenu i pro cizí strávníky. Po přihlášení se u vedoucí školní jídelny tak
má možnost ochutnat každý, kdo chce zjistit, jak se vaří dětem a žákům v ZŠ a MŠ anebo ten, kdo má
rád svůj jídelníček pestrý a nechce trávit celé dopoledne vařením.
Dle studií musí děti ochutnat nové jídlo 9x, aby jim zachutnalo, a tak přeji všem pracovnicím
kuchyně, ať je jim odměnou za jejich práci v novém školním roce mnoho prázdných talířů u okénka s
použitým nádobím.
Mgr. Soňa Munzarová, ředitelka školy

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla dvakrát (26.6. a 17.7.). Přijala usnesení
k následujícím bodům jednání:
 Schválila přijetí daru ve výši 2 000,- Kč od Denisy Starsy a 8 000,- Kč od Zemědělské
společnosti Radim a.s. pro Masarykovu základní školu.
 Schválila uzavírku a objízdnou trasu silnice II/286 v rámci IV. etapy rekonstrukce v době od
18.7. do 3.9. 2017.
 Schválila vodovodní a kanalizační přípojku pro RD čp. 210 v Hrnčířské ulici.
 Schválila poskytnutí dotace obci Dětenice ve výši 1 000,- Kč na provoz letního turistického
vlaku.
 Schválila změnu smlouvy o dílo č. 2015/135/E s firmou Matex HK s.r.o. na akci „Veřejné
osvětlení Těšín“. Celková cena díla po započtení méněprací a víceprací poklesla o 22.453,- Kč.
Zastupitelstvo města se sešlo na svém třetím letošním zasedání dne 2. srpna 2017 a přijalo toto
usnesení:
a) Vzalo na vědomí:
 Kontrolu usnesení zastupitelstva města č. 2/2017 ze dne 10.5. 2017.
 Zprávy z jednání rady města za období od 10.5. do 2.8. 2017.
b) Schválilo:
 Rozpočtové opatření č. 6/2017.
 Podpis smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti na akci
„Vodovod, splašková a dešťová kanalizace Železnice – sídliště 5 RD se Správou silnic
Královéhradeckého kraje.
 Prodej pozemkové parcely č. 372/2 v k.ú. Zámezí o výměře 85 m2 Petru Floumovi za 8 500,- Kč.
 Prodej tří pozemkových parcel v k.ú. Zámezí o celkové výměře 94 m2 Lukáši Patočkovi za
9 400,- Kč.
 Dvě kupní smlouvy s Povodím Labe s.p.. Město odprodá parcely u rybníku Valcha za 252 680,Kč a u rybníku Hluboký za 7 760,- Kč. Obě ceny byly stanoveny znaleckým posudkem.
 Smlouvy o budoucích smlouvách kupních a Smlouvu o právu provést stavbu „Cyklostezka
Železnice – Valdice“ mezi městem a vlastníky pozemků.
 Město Železnice bude od 1.1. 2018 smluvním zástupcem v projektu Pošta – partner.
 Poskytnutí dotace ve výši 100 tisíc Kč Římskokatolické farnosti Železnice na opravu kostela.
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Přiznání finančních podílů na obnově nemovitých kulturních památek v rámci Programu
regenerace. Finanční příspěvky budou poskytnuty na nemovitosti, u nichž město není vlastníkem
(čp. 7 a čp. 206) a na nemovitost ve vlastnictví města (čp. 204).
c) Neschválilo:
 Nevyhovělo žádosti Luboše Dudy, bytem Hradec Králové o odkoupení části poz. parcely
1501/54 v k.ú. Těšín.




ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Znovu připomínáme možnost přihlásit se k zasílání zpráv z mobilního
rozhlasu a to na adrese www.zeleznice.mobilnirozhlas.cz.
Nedělní klid
V poslední době se na mě obracejí občané se stížnostmi na hluk během nedělí, který je
způsobován sekačkami, pilami, křovinořezy, atd. Samozřejmě je možné vydat obecně závaznou vyhlášku,
která tyto činnosti v neděli striktně zakáže. Ale je to správné řešení? Není v poslední době státních
zákazů a regulací víc než dost?
Jsem přesvědčena, že jen zákazy a příkazy všechno nemohou vyřešit. Stačí přece trochu
sousedské ohleduplnosti a tolerance a při dobré vůli se dají venkovní hlučné činnosti přesunout na jiný
den než je neděle. Vydání vyhlášky a uplatňování sankcí by mělo být až tím posledním krokem.
Zkusme dodržovat dávné tradice nedělního klidu a neobtěžujme sousedy nadměrným hlukem. A berme
klid v neděli jako nepsaný zákon.
Moc Vás o to prosím, bude se nám tady všem žít lépe.
Ing. Dana Kracíková, starostka

Kompostéry
V průběhu září by měly být do domácností, které si podaly žádost,
postupně rozdávány domácí kompostéry pořízené za finanční podpory
Fondů EU - Operační program životní prostředí (OPŽP) v rámci projektu

„Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Tábor“. V tomto
zpravodaji si můžete prostudovat smlouvu, která Vám bude dána k
podpisu při převzetí kompostéru. O přesných termínech předání budete
informování na webových stránkách města, mobilním rozhlasem a na
úřední desce.
ilustrační foto

Smlouva o výpůjčce a následném darování č. ………/2017
uzavřená podle ustanovení § 2193 a násl. a § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
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1. „MIKROREGION TÁBOR“
Sídlo: Husovo náměstí 6, Lomnice nad Popelkou, PSČ 512 51
IČ: 708 01 304
Zastoupený pověřenou osobou na základě usnesení Mikroregionu Tábor
č. …….. ze dne 5.9.2017 k podpisu této smlouvy:
…………………………….., starosta obce (města)………………………….
(dále jen „půjčitel“)
2. Pan/í
Jméno, příjmení, titul:

……………………………………….

Narozen/a dne:

…………………………………….

Adresa bydliště:

…………………………………….

Adresa umístění kompostéru:

…………………………………….

Číslo pozemkové parcely a k.ú.:
(dále jen „vypůjčitel“)

……………………………………

na základě vzájemné shody tuto smlouvu o výpůjčce a následném darování.
Článek I.

Předmět a účel výpůjčky
1. Předmětem této smlouvy o výpůjčce je domácí zahradní kompostér (dále jen „kompostér“), který slouží ke
kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen „BRKO“).
2. Půjčitel prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem kompostéru o objemu …….…litrů., inv. číslo: ……………
3. Kompostér byl pořízen za finanční podpory Fondů EU - Operační program životní prostředí (OPŽP) v rámci
projektu „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Tábor“.
4. Kompostér je poskytnut vypůjčiteli zdarma.
5. O předání a převzetí kompostéru bude sepsán předávací protokol, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
Podpisem předávacího protokolu potvrdí smluvní strany předání a převzetí kompostéru.

Článek II.

Doba výpůjčky
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 5 let ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Článek III.

Darování
1. K prvnímu dni následujícím po uplynutí sjednané doby výpůjčky dle článku II, tj. uplynutí doby udržitelnosti
projektu půjčitel bezplatně přenechá vypůjčiteli předmět výpůjčky do vlastnictví a ten ho do svého vlastnictví
přijímá.
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Článek IV.

Umístění kompostéru
1. Vypůjčitel umístí kompostér na pozemku uvedeném v rámci identifikace výpůjčitele, přičemž je povinen se o
kompostér řádně starat, chránit ho před poškozením, ztrátou nebo zničením a nesmí jej přenechat do užívání
třetí osobě.
2. Kompostér musí být umístěn a používán v souladu s návodem, který bude předán vypůjčiteli současně
s kompostérem. Kompostér je vhodné umístit na veřejně nepřístupném místě, aby bylo zabráněno jeho
případnému zcizení, nebo poškození cizím zaviněním.

Článek V.

Povinnosti vypůjčitele
1. Vypůjčitel je povinen udržovat kompostér po celou dobu výpůjčky v takovém technickém stavu, aby byla
zachována jeho funkčnost a použitelnost.
2. Vypůjčitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci půjčitele provést kontrolu umístění kompostéru a jeho
využívání v souladu s touto smlouvou.
3. Vypůjčitel kompostéru se zavazuje oznámit půjčiteli veškeré změny skutečností uváděných v této smlouvě
(změna adresy bydliště, adresa umístění kompostéru apod.).
4. Za případné škody na kompostéru nese odpovědnost v plném rozsahu vypůjčitel, který je povinen v případě
poškození kompostéru na vlastní náklady uhradit opravy nebo výměny jednotlivých dílů. Tyto povinnosti se
nevztahují na závady vzniklé výrobní vadou po dobu záruky poskytovanou výrobcem kompostéru (60
měsíců).
5. V případě zcizení nebo neopravitelného poškození kompostéru zavazuje se vypůjčitel tuto skutečnost oznámit
neprodleně půjčiteli. V případě zcizení či neopravitelného poškození způsobeného nesprávným užíváním je
vypůjčitel povinen na vlastní náklady zajistit náhradní kompostér ve shodném objemu.
6. Vypůjčitel má právo kdykoliv od této smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení
písemného odstoupení půjčiteli. Ke dni odstoupení předá vypůjčitel složený a vyčištěný kompostér půjčiteli.

Článek VI.

Práva a povinnosti půjčitele
1. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli kompostér dle této smlouvy a seznámit ho s podmínkami jeho užívání.
2. Půjčitel se zavazuje, že v případě zjištění závady výrobního charakteru, která bude bránit obvyklému užívání
kompostéru v souladu s účelem výpůjčky, zabezpečí u výrobce záruční servis po dobu stanovenou výrobcem.
Předpokladem uznání výrobní vady a případné reklamace kompostéru je posouzení této vady odborným
pracovníkem výrobce.
3. Půjčitel je oprávněn provádět fyzickou kontrolu kompostéru včetně ověření, zda vypůjčitel užívá kompostér
v souladu s jeho určením.
4. Zjistí-li půjčitel provedenou kontrolou, že vypůjčitel kompostér nevyužívá v souladu s článkem IV. a V. této
smlouvy, je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli kompostér (vyčištěný a rozebraný, tj. v původním stavu) na
základě předávacího protokolu, a to do 30 dnů od písemné výzvy půjčitele.
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Článek VII.

Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená toto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v plném znění.
2. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě. Po jejich podpisu oběma smluvními
stranami se stávají nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem
souhlasí a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V ……… dne ……………
Za půjčitele

V Lomnici nad Pop. dne ………………………
Za vypůjčitele

………..................................

……………………………………...





VZPOMÍNKA NA PRÁZDNINY

Nikomu neutečou prázdniny tak rychle, jako dětem. Srpen se
přehoupl do druhé poloviny a zanedlouho ve škole poprvé
zazvoní. Rodičům dětí ale utíkají prázdniny pomaleji a
v mnohých rodinách přivítají příměstský tábor. Je prima, že i
v Železnici se najde obětavý člověk, vlastně člověčice, která
takový tábor dokáže zorganizovat. A nejen zorganizovat, ale
naplnit týdenní program pro rozdílný věk dětí tak, aby je to
bavilo.
Oběma vedoucím, Veronice Danišové a Tereze Zajíčkové se
podařilo vytvořit zajímavý program tak, aby bavil prvňáky i
„puberťáky“. Domluvena byla, jako každým rokem, také
výtvarná činnost v knihovně. O nápady není nikdy nouze, spíš
jsem si lámala hlavu s tím, jak do našich mini prostor umístím
19 dětí tak, aby mohlo vzniknout nějaké dílko. Všechno jde,
když se chce. Chtěly i děti a to bylo základní. Vrhly se na
nůžky, barevné papíry, pastelky a fixy a vykouzlily krásné
zvířecí i jiné obličejové masky, které si odnesly domů. Někdo
jednu, někdo více, podle náročnosti masky. Tvořilo se jim
krásně při poslechu živé četby /četla Tereza / knihy od A. Lindgrenové Pipi Dlouhá punčocha. Věřím,
že i rodiče po příchodu svých ratolestí domů výtvarné dílko ocenili.
Přeji dětem hezké prožití posledních prázdninových dnů a těším se na shledanou v knihovně po
prázdninách.
Eva Trojanová, knihovnice
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PODĚKOVÁNÍ A POZVÁNÍ
Poděkování
Dovolte, abychom touto cestou poděkovaly Vám všem, kteří jste nám pomohli uskutečnit již
11.Muzejní den a oslavit 100 let od jeho založení.
Děkujeme Vám, kteří jste v prostorách galerie, krámku a roubenky provázeli naše návštěvníky.
Poděkování i Vám, kteří jste s úsměvem pomáhali s občerstvením, vojákům, hasičům, zaměstnancům
MÚ a dalším našim přátelům. Bez Vás bychom tuto slavnost opravdu sami nemohli uskutečnit, protože
ke konci minulého roku ukončil svojí činnost Muzejní spolek pro Železnici a okolí. Snad můžu napsat,
že odměnou za práci ve Vašem volnu byla vydařená oslava a všichni, kdo muzeum v tuto sobotu
navštívili, strávili příjemný den.
Aranka Novotná a Simona Hrabalová, pracovnice muzea

Pozvání
Ve čtvrtek 14. září bude vernisáží zahájena
nová výstava Matyáše Beránka s názvem
VZPOMÍNKY NA MINULOST. Obrazy indiánů
malované pastelem určitě potěší milovníky této
tématiky. Můžete vidět indiány z kmene Sioux,
Arapaho, Navaro a jiné. Výstava potrvá do 27. října
2017.

Další výstava bude nabízet výběr z rozsáhlého
díla rodáka ze Železnice malíře a grafika Tavíka
Františka Šimona, kdy si připomeneme 140 let od
jeho narození a 75 let od jeho úmrtí.
Výstavu můžete navštívit od 1. listopadu do 1.
prosince 2017.
Těšíme se, že výstavy v muzeu navštívíte.
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ZPRÁVY OBRAZEM

Opravy silnice mezi Jičínem a Železnicí
způsobily, že jízda do Jičína a zpět se v letošním
létě stala mírně adrenalinovou záležitostí. A
protože se opravuje i úsek u Kbelnice, ani trasa
přes Podůlší není řešením. Čekání, popojíždění a

zase čekání na to, až nás pustí pracovníci stavby
anebo zelená na semaforu, to je všední obrázek.
V odpolední dopravní špičce se může stát, že
z Jičína domů jedete 35 minut. Máte tedy dost času
na přemýšlení a těšení se na krásnou novou silnici.

Letní pohodu přinesl návštěvníkům
Café terasy festival Železnické hudební
léto. Poslední ze sedmi koncertů se konal
4. srpna a završil velmi zajímavou a v Železnici zatím ojedinělou akci. Počasí přálo i vystoupením ve
vinohradu. Celková finanční částka z hudebního léta byla 23 tisíce Kč a šek na tuto částku byl
slavnostně
předán
panu
faráři
Kordíkovi jako příspěvek na opravu
kostela. Děkujeme za tento počin
majiteli kavárny Radomíru Řehákovi a
těšíme se, že takových akcí bude více.
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35 LET ŽELEZNICKÉHO ZPRAVODAJE
1996 – 2000
V tomto pětiletém období se konaly několikery volby a to do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR (např. v roce 1998 zvítězila v naší obci ČSSD před ODS a KDU-ČSL). Účast voličů byla poměrně
vysoká – 76,8%. O senátní volby byl zájem nepoměrně menší (19%). V roce 1996 v nich zvítězil
MVDr. Jiří Liška a stal se senátorem za náš obvod. Tuto funkci obhájil i v roce 1998 při předčasných
volbách. V listopadu tohoto roku se konaly i komunální volby, ze kterých vzešlo značně obměněné
zastupitelstvo. To na ustavujícím zasedání zvolilo novou radu obce ve složení: starosta Jaroslav Štefan,
místostarostka Olga Jakubcová, členové rady Jiří Kazda, Pavel Kozák a ing. Zdeněk Kordík. V lednu
1999 bylo, z rozhodnutí přednosty okresního úřadu ing. Jiřího Vitvara, usnesení ustavujícího zasedání
anulováno pro porušení § 40 zák. o obcích 367/90 Sb. (ustavující zasedání nebylo svoláno jako veřejné).
Zastupitelé proto znovu složili slib a v nové volbě byla starostkou zvolena Olga Jakubcová,
místostarostou Jiří Kazda a členy rady Pavel Kozák, ing. Zdeněk Kordík a Jaroslav Morávek.
V srpnu 1997 vyzval Zpravodaj k poskytnutí humanitární pomoci lidem postiženým ničivými
povodněmi. Jako první uspořádal mezi svými členy finanční sbírku oddíl Klubu českých turistů a na
povodňové konto u ČNB zaslal 6 tisíc Kč. Následoval jej sbor dobrovolných hasičů, který věnoval 10
tisíc Kč.
Součástí pokračující výstavby vodovodu a kanalizace bylo zprovoznění vodojemu na Těšíně a
čistírny odpadních vod pod Obůrkou. Postupně byly opravovány povrchy ulic a chodníky.
K 31.12.1996 ukončily Technické služby Jičín smlouvu s obcí o likvidaci komunálního odpadu.
Od ledna 1997 byla uzavřena smlouva nová a to se Severočeskými komunálními službami Jablonec n.N.
Tato firma sváží v naší obci komunální odpad dosud. Byla zavedena také nová služba pro občany a to
přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad vždy první středu v měsíci. Odložit odpad bylo možné
za poplatek.
Byla zrušena požární nádrž na Těšíně, protože již několik let neplnila své poslání. Pískovcové
kvádry byly rozprodány a nádrž zavezena. Na jejím místě bylo plánováno dětské hřiště, ale tento záměr
nebyl uskutečněn.
V červnu 1999 si připomněli hasiči v Zámezí 100. výročí založení sboru. Toto výročí oslavili
uspořádáním okrskové soutěže.
Z podnětu komise zdravotní, sociální a bytové byl obnoven klub seniorů. Slavnostní zahájení se
konalo v únoru 1999, kdy se pod vedením paní učitelky Široňové představil soubor „Ententýna“
z Masarykovy ZŠ. Velkým zážitkem bylo i setkání se spisovatelkou Marií Kubátovou. Další akcí této
iniciativní komise bylo obnovení obřadu „Vítání občánků“. Dne 5. prosince 1999 bylo v obřadní síni
radnice přivítáno sedm dětí. Také předvánoční setkání seniorů bylo úspěšné a opakuje se dosud.
Jedním z cílů, které si
vytklo nové zastupitelstvo, byla i
větší informovanost občanů. Bylo
proto
rozhodnuto
vydávat
Železnický zpravodaj 6x ročně
s podstatně rozšířeným obsahem
(zprávy z jednání orgánů obce,
informace ze škol, knihovny,
muzea sportu atd.) Našlo se místo i
na články o dějinách naší obce a portréty významných osobností našeho regionu.
Železnický zpravodaj č. 5/1998 byl poprvé psán na počítači (ne na psacím stroji) a vytisknut
v tiskárně (ne rozmnožen na cyklostylu). Byl to další krok ke zkvalitnění tohoto periodika.
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POMÁHAT JE NORMÁLNÍ
-

i TY můžeš pomoci dětem, mládeži, seniorům, handicapovaným
Oblastní charita Jičín hledá do svého centra nové dobrovolníky s chutí, energií a odhodláním

pomoci těm, kteří to potřebují. Vítaným předpokladem pro práci dobrovolníků jsou dobré komunikační
schopnosti a umění naslouchat.
Dobrovolníci spolupracují s naší charitou v rámci pěti dobrovolnických programů, kde si přesně
vyberou, co je baví, čím jsou ochotni
pomáhat a na jakou cílovou skupinu se
zaměřit.

Docházejí

i

do

spolupracujících organizací - Apropo,
Kamarád, Mateřské centrum Kapička,
Oblastní nemocnice Jičín, Základní
školy

Železnice,

kam

přináší

přátelství, harmonii, pozitivní energii
pro lidskou duši, lidský zájem a
kontakt. Svojí přítomností, zájmem a
věnovaným

časem

zlepšování

kvality

se

podílí

života

na

mnoha

klientů.
Dobrovolnictví

vzniká

s pocitem vykonat DOBRO lidem,
kteří pomoc opravdu potřebují a
odměnou za tuto službu není nic
hezčího než vidět spokojenou dětskou
tvář, štěstí a dojetí seniorů, upřímné
objetí hendikepovaných, slůvko Díky
od mládeže a stálý úsměv na tvářích
všech těchto lidí.
Podrobnější informace získají zájemci na adrese Vrchlického čp. 824, Jičín u koordinátorky
dobrovolníků nebo na internetových stránkách www.jicin.charita.cz, e-mail:
dobrovolnici@charitajicin.cz, tel. 733 741 692
Oblastní charita Jičín – Dobrovolnické centrum
Koordinátorka dobrovolníků Šárka Barešová
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ZPRÁVY ZE SPORTU

ŽELEZNICE SE PO 7 LETECH
VRACÍ DO KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ
Nebyl to sice ten pravý postup vítěze v euforii z 1.místa, ale je to realita – Železnice
bude opět hrát I.B třídu.
Možnost postupu do I.B třídy
přišla poté, co svůj B-tým z této soutěže
odhlásil SK Jičín, druhý tým okresního
přeboru TJ Lázně Bělohrad B postup
odmítl, a tak na řadu přišel náš klub. Od
nové sezóny se tedy můžeme těšit na
vyšší soutěž.
Železnice
byla
v minulosti
pravidelným
účastníkem
krajských
soutěží, hrála je nepřetržitě 30 let od
sezóny 1977/78 do roku 2008, v letech
2002-2004 byla dokonce účastníkem I.A
třídy. Z krajských soutěží sestoupila ze
12.příčky v sezóně 2007/2008, aby se
po roce opět na jedinou sezónu vrátila. Od té doby se pohybovala ve vrchní polovině
okresního přeboru a přebudovávala mužstvo. V posledních dvou-třech sezónách se povedlo
tým omladit a poskládat tak, že předváděl docela pohledný fotbal. Na tom měli zásluhu
především trenér A-družstva Ivan Hrych a Jarda Plecháč, který většinu současného kádru
připravoval v dorostu a dal mládežníkům první možnost nakouknout do dospělého fotbalu
v béčku mužů.
Hracím dnem domácích utkání zůstane nadále neděle, zahajuje se o víkendu 19.20.srpna. Posunem áčka do kraje se navíc naskytla možnost postupu do okresního přeboru i
pro B-tým. Takže letos dvojnásobná radost z postupu !!!
pk

Za Míťou Tomincem
Radost
v kabinách
fotbalového
oddílu
dlouho
nevydržela – v pondělí 10.
července totiž navždy odešel
hlavní
tahoun,
dlouholetý
předseda oddílu a kamarád Míťa
Tominec. Míťo, děkujeme za vše,
co jsi pro nás udělal.
železničtí fotbalisti
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40. ročník Lázeňského poháru
Jubilejní 40. ročník nejstaršího pravidelného
fotbalového turnaj v republice hostil o víkendu 22.23.červnce areál SK Janské Lázně V Klauzu. Naši
hráči ve skupině nejprve zdolali Konstantinovy Lázně
2:0, poté podle očekávání podlehli vítězi Zlínského
krajského přeboru FK Luhačovice 0:3 a v rozhodujícím
zápase o 2. místo ve skupině byl nad jejich síly tým
pořadatele, kterému podlehli 1:2. V neděli potom
Železnice přehrála mužstvo Klimkovic 2:0 a pošesté za
sebou obsadila 5. příčku. Ve finále porazily Luhačovice
tým pořadatele příštího ročníku Mšené 2:0. Železnici
patří v historické tabulce turnaje stále stříbrná příčka.
pk

ÚSPĚŠNÁ BOCCIA
Oddíl integrované boccii započal svoji činnost počátkem letošního roku,
pravidelnými tréninky 1x týdně. Po osvojení pravidel a získání zkušeností s hrou, jsme se
rozhodli, že se zapojíme do soutěží. Zaregistrovali jsme se u Asociace integrovaných
sportů, která organizuje soutěže v rámci celé České republiky. Soutěž integrované boccii
je organizována tak, že výchozím
turnajem je otevřený turnaj a z něho
se postupuje do soutěže II. ligy. Dále
následuje ještě soutěž I. ligy a extra
ligy. Soutěže v rámci jednotlivých lig
jsou v daném roce 2 kolové,
popřípadě 3 kolové dle vyhlášení
asociace. Soutěží se v tříčlenných
družstvech, bez rozdílu pohlaví a
věku. Náš oddíl zaregistroval 2
družstva. Jedno družstvo pod názvem
Železnice a druhé družstvo pod
názvem Sokolky.
V soutěžním roce 2017 jsme s
oběma družstvy absolvovali 2 kola v II. lize. V prvém kole se družstvo Železnice
umístilo na 1. místě a družstvo Sokolek na 3. místě. V druhém kole se družstvo Železnice
umístilo rovněž na 1. místě a družstvo Sokolek obsadilo 3. místo. Letošní rok byl pro náš
oddíl úspěšný, obě družstva postoupila pro rok 2018 do I. ligy. Družstvo Železnice z
celkového umístění postupuje z 1. místa a družstvo Sokolek z celkového 2. místa.
Družstva přivezla poháry za 1. a 2. místo. Družstvo Železnice navíc putovní pohár.
V celé České republice je v extra lize 6 družstev, v I. lize 16 družstev. I když pro
náš oddíl boccii bude následující soutěžní rok náročný. Věříme, že důstojně budeme
reprezentovat Železnici.
Prvé kolo se konalo 29.4. v Nové Pace za družstvo Železnice nastoupili Aranka
Novotná, Simona Hrabalová, Petr Ježek. Za družstvo Sokolek nastoupily Jana Lidická,
Milada Sobotková. Jana Kordíková. Určitým handicapem bylo, že obě družstva neměla
hráče na střídání. V družstvu Železnice chyběl Zdenek Zelenka a v družstvu Sokolek
13

Hana Tomincová. Družstva byla složena tak, aby ambice na úspěch byly stejné. První
start v soutěži se vydařil. První a třetí místo znamenalo, dobrý výhled do dalšího kola.
Druhé kolo rovněž v Nové Pace 24. 6. bylo poněkud složitější. Z důvodu nemocnosti
některých družstev II. ligy, byla zbývající družstva rozlosována do skupin s družstvy I.
ligy. Ale i v druhém kole se zadařilo. Opět 1. a 3. místo, čili zaručený postup obou týmů
do I. ligy.
2. LIGA
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

tým
Železnice
Sokolky
Čtveráci
Královi
Vikýřáci 2
Vikýřáci 1

I. turnaj
10
6
5
8
4
3

II. turnaj
10
8
6
0
0
0

CELKEM
20
14
11
8
0
0
Za oddíl boccii JUDr.Petr Ježek

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozené děti:
Červenec 2017
Srpen 2017

Martin Kašpar, Vojtěch Nohava
Ester Pospíšilová (Zámezí), Ema Vojtěchová

Významná jubilea:
Červenec 2017
Srpen 2017

Marie Bláhová (75), Zdeňka Šulcová (90), Jarmila Jirglová (92)
Břetislav Zelenka (75), Josef Barták (75), Jarmila Vaňková (90)

Úmrtí:
Červenec 2017
Srpen 2017

Dimitrij Tominec, František Konečný
Věra Bartáková
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