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Letošní rok je ve znamení osmiček, jak nám neustále připomínají média.
Železnice si k těm zmiňovaným (1918, 1938, 1948 a 1968) přidá ještě jeden
letopočet. Rok 1318, rok, kdy je doložena první písemná zmínka o pánech
Železnických, erbu orlice. V ní se praví, že „téhož roku násilný pán Ratibor ze
Železnice
spolu
s Havlem z Cidliny a
Hynkem
z Libštátu
vyplenili mnohé vesnice
v okolí“
(uvádí
to
August Sedláček ve
svých monumentálních
„Hradech, zámcích a
tvrzích
království
českého“). Protože od
této události uplynulo
právě 700 let, rozhodlo
vedení obce oslavit toto
výročí
uspořádáním
„Sjezdu
rodáků“.
V historii Železnice to
bude teprve čtvrté setkání. V roce 1912 se
konal sjezd rodáků u příležitosti povýšení
městyse Železnice na město, v roce 1932 byl
spojený s otevřením sokolovny a v roce 2006
jsme si připomněli 110 let od založení TJ
Sokol Železnice a 75 let od založení
fotbalového klubu. Sjezd rodáků a přátel
Železnice se uskuteční v sobotu 16. června
2018. Prosíme občany Železnice, aby sdělili
svým příbuzným a známým, že se tato akce
koná a že jsou srdečně zváni.
Na tento den se připravuje pestrý program, s jeho podrobným zněním vás seznámíme v příštím
čísle Zpravodaje a bude také uveden na plakátech a na www.zeleznice.net.
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SLOVO STAROSTKY
Železnice bude hospodařit s rekordním rozpočtem
Výdaje rozpočtu našeho města na rok 2018 jsou naplánované v rekordní výši 33,9 mil. Kč.
Vysoké výdaje jsou umožněny jednak zvýšením příjmů z daní přes jeden milión Kč, ale hlavně jsme si
našetřili v minulém roce 12 mil. Kč na velké akce, které nás letos čekají. Největší akcí by mělo být
vybudování kanalizace a dostavba vodovodu na Těšíně a zasíťování parcel pod kostelem. Měla by
pokračovat výměna veřejného osvětlení v ulici Mizerově a Žižkově v návaznosti na kabelizaci ČEZ,
chceme dál opravovat místní komunikace, protože víme, jak rozbité cesty lidem ztrpčují život, měli
bychom vybudovat nový chodník v ulici Menclově kvůli zvýšení bezpečnosti chodců.
Pokračovat bude oprava pošty, je zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci domu čp.4. který
je v téměř havarijním stavu, bude se projektovat budova nového bezbariérového zdravotního střediska.
Chtěli bychom také modernizovat kotelnu ve škole, vybudovat pumptrackovou dráhu neboli cyklistické
sportoviště, protože chceme, aby se naše děti a mladí více bavili sportem, pokračovat v opravách
radnice. Letos by také naši hasiči měli dostat dlouho očekávaný dopravní automobil. Na mnoho akcí
žádáme o dotace, které by měly ještě posílit naši příjmovou stránku, takže věřím, že se naše plány podaří
zrealizovat. Vítáme samozřejmě jakékoli další nápady, které pomohou rozvoji našeho města.
Ing. Dana Kracíková
starostka

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla pětkrát (18.12. 2017, 8.1., 22.1., 5.2. a 19.2.
2018). Přijala usnesení k následujícím bodům jednání:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schválila výši poplatků za komunální odpad ve stejné výši jako v roce 2017.
Schválila přijetí daru ve výši 1 000,- Kč pro Masarykovu ZŠ a MŠ.
Schválila příkaz k provedení inventarizace majetku města za rok 2017 a složení inventarizační
komise.
Schválila nabídku Štefana Varečky na pokácení lipové aleje v Nádražní ulici ve výši 28 800,Kč.
Schválila zápis do kroniky města za rok 2016.
Na žádost Masarykovy ZŠ schválila tzv. ředitelské volno na 30. dubna a 3. května. Zároveň
vyhověla žádosti o uzavření MŠ v době letních prázdnin (od 3.7. do 18.8. 2018).
Schválila prodej vyřazených židlí a stolů ze školní jídelny. Získaná částka bude vložena do
pokladny a zaúčtována na účet 646 – Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku.
Schválila vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3. 2018. Touto akcí se město připojí k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“.
Projednala návrh rozpočtu města na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu města na roky
2019-2021. Oba dokumenty budou předloženy ke schválení zastupitelstvu města.
Vzala na vědomí Výroční zprávu Vlastivědného muzea za rok 2017.
Schválila podmínky realizace výstavby obecního chodníku v Menclově ulici. Jedná se o dohodu
mezi městem a soukromými vlastníky pozemků, na kterých má být chodník postaven.
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Zastupitelstvo města se sešlo na svém prvním letošním zasedání dne 28. února 2018 a přijalo toto
usnesení:
a) Vzalo na vědomí:
• Kontrolu usnesení zastupitelstva města č. 6/2017 ze dne 13.12. 2017.
• Zprávy z jednání rady města za období od 13.12. 2017 do 28.2. 2018.
• Zprávu finančního výboru.
b) Schválilo:
• Rozpočet města na rok 2018.
• Střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2019 – 2021.
• Program regenerace městské památkové zóny na rok 2018.
• Podání žádosti z Programu obnovy venkova KHK na udržovací práce na muzejní
roubence.
• Dofinancování ceny z vlastních zdrojů na pořízení auta pro SDH.
• Podpis kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely č. 1419 v k.ú. Těšín.

•
•
•

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

 Roční poplatky za svoz odpadu se na rok 2018 nemění a platí následující sazby:
popelnice

pytel

60 l

1330,- Kč

120 l

1700,- Kč

240 l

3350,- Kč

malý 30 l

30,- Kč/ks

velký 60 l

60,- Kč/ks

 Rovněž roční poplatky ze psů se na rok 2018 nemění a v platnosti zůstávají následující sazby:
- V Železnici 200,- Kč za prvního psa a 300,- Kč za druhého a dalšího psa.
- V Cidlině, Doubravici, Těšíně a Zámezí 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za druhého a
dalšího psa.
 Poplatky budou vybírány od 1. března 2018 a prosíme občany, aby upřednostnili bezhotovostní
platbu. Číslo účtu 1162942329/0800 a jako variabilní symbol doplňte číslo domu a 1337 pokud
hradíte poplatek za odpad. Pokud hradíte poplatek za psa, je variabilním symbolem číslo domu a
1341. V úředních hodinách je možná i platba v hotovosti v kanceláři radnice.
 Znovu připomínáme termíny svozu barevných pytlů s tříděným odpadem:

7.3., 4.4., 2.5., 30.5., 27.6., 25.7., 22.8., 19.9., 17.10., 14.11. a 12.12. 2018.
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CO NOVÉHO V MASARYKOVĚ ZŠ?

Hned v úvodu nového roku se početná
skupina dětí naší školy zúčastnila Tříkrálové
sbírky a i díky nim se konečná částka vybraná
malými koledníky v ČR vyšplhala na
neuvěřitelných 112 260 037,- Kč. Ráda bych
malým dobrovolníkům poděkovala za jejich

programů, které
v
některých
našich třídách v
minulosti vedl.
Věřím, že naši
„lyžníci“ si z
kurzu
odnesli
spoustu zážitků a
zkušeností.
A jelikož
se
nedá
v
Železnici
momentálně ani
lyžovat
ani
bruslit, uspořádali jsme ve škole alespoň
„trénink“ angličtiny s Britem Neilem, který nás
navštívil již počtvrté a opět si připravil program o
životě v Británii. Nechyběly soutěže, legendární
britské písně ani nejslavnější postavy britské
historie, do kterých se převtělili i naši žáci.
Zábavný program prověřil schopnost dětí
komunikovat v cizím jazyce, a jak se zdálo, byl
Neil ze znalostí našich žáků nadšený, což nám
všem udělalo velkou radost.
Radost nám v poslední době udělaly i
některé výtvarné a literární práce našich žáků,
kterými odpovídali na otázku: „Jaká by měla být
škola, ve které byste se hodně naučili, a přitom
byste do ní rádi chodili?“ Odpověď na tuto
otázku se snažili najít žáci mateřských a
základních škol našeho regionu a vy můžete
jejich práce zhlédnout v jičínské galerii na
výstavě nazvané Škola mých snů do 25. února.
Závěrečná informace je určena rodičům
budoucích prvňáčků, které tímto zveme na zápis
do 1. třídy, který proběhne 11.4.2018 od 13:00
do 16:00 hodin v prostorách školy. Pokud máte
zájem si naši školu prohlédnout, je možné školu
po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou
školy (tel. 493 532 936) navštívit kdykoliv. Bližší
informace k zápisu budou sděleny na webových
stránkách školy nejpozději 1. 3. 2017. Budoucí
školáci, těšíme se na vás!

ochotu věnovat svůj čas a energii pro dobrou věc
a doufám, že v příštím roce jim budou otevírat
dveře stejně laskaví a štědří dárci jako letos.
Zatímco před rokem si děti užívaly pravou
zimu a běžnou součástí dne ve školce i ve škole
bylo bruslení či sáňkování, letošní zima je na
sněhovou nadílku i mráz podstatně skoupější a
děti mohou o pořádné koulovačce jenom snít.
Naštěstí na horách sníh napadl, a tak nic
nebránilo tomu, aby se žáci na 2. stupni ZŠ v
lednu zúčastnili lyžařského výcviku a zdokonalili
se ve svých sjezdařských i běžkařských
dovednostech. Po večerech si užili netradiční hry
a společnou zábavu pod vedením Mgr. Luboše
Tomana, kterého žáci znají z preventivních

Mgr. Petra Kolocová
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JARNÍ PROGRAM V MUZEU
Právě probíhá výstava obrazů Aleny Táslerové ze Svobody nad Úpou „Jarní probuzení“
V loňském roce se uskutečnil první ročník soutěže o nejkrásnější kraslici. Letos vyhlašujeme II. ročník a
těšíme se opět na vaše krásně zdobené kraslice. Podmínky soutěže viz plakátek.
Od 14. března bude výstava doplněna velikonočními dekoracemi žáků Střední školy zahradnické
z Kopidlna.
Tyto akce potrvají do 29. března 2018.

Od 7. dubna do 27. května se uskuteční výstava obrazů Petry Boušky Kvapilové z Dobříše „Na
křídlech“. Sobotní vernisáž 7. dubna (čas upřesníme na plakátech) zahájí klavírní virtuóz Petr
Vašíček žijící v Berlíně a koncertní mistr Severočeské filharmonie Teplice solocellistka Jana
Podolská Březová.
Sledujte také náš muzejní facebook: www.facebook.com/vlastivedne.muzeum




V KNIHOVNĚ SE STÁLE NĚCO DĚJE
oblíbeným autorům nebo knihám, které by jim
zpříjemnily dny, kdy je ještě nevolá zahrádka.
Maminky s dětmi se na tradičním Klubku
sešly během měsíce dvakrát a školní družina
navštívila knihovnu také dvakrát. Je prima, že
v době mobilů a počítačů paní vychovatelky

Dalo by se říct, že měsíc únor byl po
předvánočním chaosu a přípravě veškerých
výrobků na adventní jarmareček poklidným
měsícem. Studenti sháněli o překot povinnou
literaturu a pravidelní čtenáři se vraceli ke svým
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Školní družina přijde během měsíce
dvakrát a maminky s dětmi mají Klubko také
plánováno dvakrát. Již nyní jsou přípravy na
dětský karneval, který se uskuteční 3. března,
v plném proudu. Připravují se ceny, píší seznamy.
V dubnu se uskuteční jedna z organizačně
i časově nejnáročnějších akcí – bazar jarního a
letního ošacení a sportovních potřeb. Proběhne ve
dnech 16. – 18.4. a já již předem děkuji všem,
kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a pomoci při
přípravě i následném úklidu. Po telefonické
dohodě je možno přinášet oblečení i do knihovny
od 12.3.
Vážení čtenáři i nečtenáři, mějte se hezky a přeji
Vám brzké jaro bez nemocí.

přijdou s dětmi za knížkami. A děti si v nich
listují rády.
Dospělí, a bylo jich opravdu hodně, se
v únoru sešli na besedě s promítáním. Pánové
Petr Kvarda a Pavel Chlum tentokrát promítali a
vyprávěli o své cestě do Zanzibaru. Krásné
záběry doplňovali, jako vždycky, vtipným
komentářem.
Hned na počátku března se uskuteční
v knihovně setkání s rozhlasovým a televizním
moderátorem, Václavem Žmolíkem.
Prvňáčci se svou paní učitelkou přijdou
ukázat, jak se od září naučili číst a budou
slavnostně pasováni na čtenáře. Mnozí z nich již
do knihovny chodí se svým starším sourozencem,
ale tentokrát dostanou svůj první opravdový
průkaz do knihovny.

Eva Trojanová

ZPRÁVA OBRAZEM
I v letošním roce se můžeme těšit na bohatý kulturní program, který připravuje kavárna Café terasy.
Jednou z prvních akcí byl v neděli 4. února masopust. Spolek Literácy Jitčín pod vedením Michaela
Pospíšila vyprávěl o tomto svátku a především hrál a zpíval. Vystoupili v Železnici poprvé a proto
diváků a posluchačů nebylo mnoho. Příště si tuto podívanou určitě nenechá ujít více lidí.
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OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU
Ve dnech 5. – 7. ledna 2018 proběhla ve městech Jičín, Nová Paka, Hořice, Lázně Bělohrad,
Lomnice nad Popelkou a přilehlých obcích Tříkrálová koleda, kterou pravidelně začátkem organizuje
Oblastní charita Jičín.
Skupinky dětských koledníků rozdávaly radost a požehnání všem lidem, které potkaly či navštívily
v jejich domovech. Koledníci zavítali také do okolních obcích. Navštívili např. Ostružno, Veliš, Holín,
kde jsou lidé velice štědří a rozdávají mimo finanční dary i něco k zakousnutí, což koledníci velmi
ocenili.
Koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Jičín měla v letošním roce na starost 19 měst a
obcí, což činí celkem 106 pokladniček. Na svojí práci není sama. Ve větších městech jí pomáhají místní
koordinátoři, bez kterých by se tak velká akce nedala prakticky uskutečnit. Za to jim patří velké díky.
Pro letošní rok činí celková vybraná částka 393 121 Kč. Oproti loňskému roku to je navýšení o 74 433
Kč. Děkujeme Vám všem, kteří jste do pokladniček přispěli. Celkové výsledky najdete na webu
Oblastní charity Jičín.
Výtěžek sbírky bude věnován na podporu služeb pro rodiny s dětmi, na dobrovolnické aktivity, na
nízkoprahové kluby pro děti a mládež a na individuální pomoc lidem v akutní nouzi. Část výtěžku
poputuje na realizaci humanitárních projektů v zahraničí.
Poděkování patří nejen dárcům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky, ať už přímo do pokladničky či
DMSkou, ale také všem malým koledníkům, kteří se sbírky osobně zúčastnili. Také děkujeme jejich
rodičům, protože ani bez jejich podpory by Tříkrálová sbírka nefungovala. Děkujeme Vám všem!
Výsledky jednotlivých měst a obcí:
Bříšťany
5 441,- Kč
Hořice
35 851,- Kč
Jičín
47 708,- Kč
Kopidlno
7 590,- Kč
Libáň
5 728,- Kč
Nová Paka
91 341,- Kč
Stará Paka
34 573,- Kč
Střevač
3 123,- Kč
Veliš
3 211,- Kč
Ostružno
2 460,- Kč

Úbislavice
Vysoké Veselí
Lázně Bělohrad
Lomnice nad Pop.
Radim
Dřevěnice
Bradlecká Lhota
Holín
Železnice

13 366,- Kč
2 911,- Kč
70 722,- Kč
13 453,- Kč
11 000,- Kč
8 375,- Kč
3 930,- Kč
7 573,- Kč
24 765,- Kč

Koordinátorka TKS Šárka Barešová

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Možná jste se právě ocitli v situaci, kdy přemýšlíte o tom, jak zabezpečíte péči o své stárnoucí rodiče.
Jste ale stále aktivně pracující a máte svojí rodinu, jejíž chod musíte denně zabezpečovat. Možná vás trápí
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úbytek sil vašeho partnera. Říkáte si, jak to společně zvládnete, zda budete mít dost sil o něho pečovat.
Abyste se nedostali do koloběhu starostí, kdy pečujete o svého rodiče, svojí rodinu a zapomínáte se
starat o sebe, nabízí se využít pomoc profesionálů. Můžete tak předejít velkému stresu v rodině a
z něj vznikajících konfliktů.
Právě v těchto případech Vám nabízí pomocnou ruku Oblastní charita Jičín a její terénní pečovatelská
služba. Pomáhá lidem, kteří nezvládají péči o svoji osobu a domácnost. Je poskytována každý den, včetně
víkendů a svátků. Pracovníci za klientem přijedou do domácnosti i několikrát denně, nebo nepravidelně, a
to podle předem sjednaného harmonogramu.
Pomůžeme Vám například s:
• Úklidem domácnosti.
• Nákupem.
• Osobní hygienou - koupání, sprchování, hygienou na lůžku).
• Stravováním - dovezeme Vám oběd, připravíme Vám snídani, svačinu i večeři. Pomůžeme Vám
s podáním stravy.
• Oblékáním.
• Praním a žehlením prádla.
• Dovezeme Vás na úřad či do zdravotnického zařízení - naše pečovatelka tam s Vámi bude po
celou dobu. Nemusíte se bát, že tam budete na všechno sami.
Ceny služeb: Většina úkonů je v hodinové sazbě 130 Kč za hodinu. Cena se platí za skutečně
spotřebovaný čas. Většina úkonů trvá několik minut. Například za přípravu snídaně, která trvá 15 minut,
zaplatíte 33 korun. Za dovoz oběda je cena 25 Kč. Pokud se Vám to zdá drahé, nebojte se. Rádi Vám
pomůžeme vyřídit příspěvek na péči, který potom budete pravidelně dostávat.
Jak o službu požádat a co potom následuje?
Je to jednoduché. Zavolejte na níže uvedené telefony, nebo napište na email a domluvte si první schůzku.
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.
První schůzka aneb „sociální šetření“
Po vzájemné domluvě Vás navštíví sociální
pracovník, aby provedl takzvané sociální
šetření. Bude při něm zjišťovat Vaše
potřeby, nebo potřeby Vašeho blízkého.
Povede s ní krátký rozhovor, ve kterém si
vzájemně ujasní, co všechno pro něho
může daná služba udělat. Chcete-li, můžete
být rozhovoru přítomní. Během rozhovoru
se může ukázat, že daná služba není pro
Vašeho blízkého člověka vhodná. Sociální
pracovník Vám v tomto případě ochotně
doporučí, na koho se máte obrátit a zajistí
Vám kontakty.
Nastavení konkrétní péče
V tomto kroku dochází ke vzájemné dohodě o plánu poskytování pomoci. To znamená, jak často bude
pracovník s Vaším blízkým, nebo s Vámi v kontaktu a s čím konkrétně bude pomáhat.
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Uzavření smlouvy
Po výše uvedených krocích se sepíše „smlouva o poskytování sociální služby“. Obsahuje vzájemné
závazky obou stran, možnosti její výpovědi a další důležité informace.
Průběh péče
Od uzavření smlouvy začíná běžet domluvený způsob péče, který mimo jiné může obsahovat také
postupy při neobvyklých situacích. Například, jak se má pracovník zachovat (komu má zavolat), když
senior neotvírá apod.
Po dohodnuté době dojde k zhodnocení poskytované pomoci, případně k její úpravě. Přizpůsobit službu
lze však kdykoliv po vzájemné dohodě, aby co nejlépe vyhovovala potřebám toho, o kterého se staráme.
Ukončení služby / přesměrování na jinou službu.
Ukáže-li se v rámci hodnocení, že poskytovaná péče již není potřebná, pak dojde k jejímu ukončení.
Pokud však dojde k většímu zhoršen zdravotního stavu, na který již pečovatelská služba nestačí, umíme
nabídnout služby spolupracujících organizací.
Za Oblastní charitu Jičín
Bc. David Rejlek

KŘESŤANSKÉ VELIKONOCE
Farnost Železnice
Vás srdečně zve na oslavu

VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ
Květná neděle 25. 3. 2018
Při mši sv. v kapli na faře od 8.30 hod. budou na připomínku Ježíšova slavného vjezdu do
Jeruzaléma svěceny ratolesti (kočičky) a poté čteny pašije podle Marka.
Zelený čtvrtek 29. 3. 2018
Mše sv. na památku Poslední večeře a Ježíšova odchodu do Getsemanské zahrady proběhne
v kapli na faře v Železnici od 18.00 hodin.
Velký pátek 30. 3. 2018
Velkopátečními obřady si připomeneme Ježíšovo ukřižování. Začátek v kapli na faře
v Železnici v 18.00 hodin. Čteny budou pašije podle Jana.
Bílá sobota 31. 3. 2018
Vigilii Vzkříšení začneme před kostelem v Železnici v 18.00 hodin svěcením ohně. Mše svatá
bude pokračovat v kostele sv. Jiljí. Při slavnostní bohoslužbě zazní velikonoční skladby
v podání místního chrámového sboru.
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Boží hod velikonoční 1. 4. 2018
Slavnost Zmrtvýchvstání Pána budeme slavit v kostele sv. Jiljí v Železnici
v 8.30 hodin.
Velikonoční pondělí 2. 4. 2018
Při mši sv., která začne v 8.30 hodin v kostele sv. Jiljí v Železnici, budou
svěceny velikonoční pokrmy a barvená vajíčka.
Další informace o dění ve farnosti Železnice najdete na www.farnost-zeleznice.cz.

ZPRÁVY ZE SPORTU
Oddíl integrované boccii uspořádal ve
spolupráci se sdružením Sportem proti barierám
Stará Paka turnaj v boccie. Turnaj se odehrál v
sobotu 24. 2. 2018 v naší sokolovně za účasti
šesti družstev. Tři družstva byla z našeho oddílu

TJ Sokol Železnice a tři družstva přijela ze Staré
Paky. Na dvou kurtech, které máme k dispozici v
tělocvičně, se systémem každý soupeř s každým,
se odehrálo celkem 15 zápasů. O vyrovnanosti
jednotlivých týmů svědčí skutečnost, že ani
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jediné družstvo nezískalo plný počet bodů.
Většina zápasů končila jednobodovým rozdílem.
Ve čtyřech zápasech dokonce rozhodoval až
tiebreak. Naše družstva pod názvem Železnice,
Sokolky a Achát se rozhodně v turnaji velmi
dobře prosazovala, vždyť turnaj byl pojat ze
strany naší TJ Sokol, jako příprava před
zahájením soutěže I. ligy a sem postoupila jako

chtěli poděkovat sponzorům, jako MAVE a.s.
Soběraz, Asociace integrovaných sportů o.s. a
KNOPEK. Nelze opomenout ani příjemné
prostředí v restauraci U Jindry, kde byl připraven
výborný oběd. Závěrečné hodnocení pak
proběhlo v Biliár clubu s dobrým kančím
gulášem. Velmi dobrou odezvou celkového
průběhu turnaje byla spokojenost všech

nováček družstva Železnice i Sokolek. Konečné
pořadí turnaje bylo následující. 1. místo
Železnice, 2. místo Sokolky, (domácí družstva),
3. místo Dům plný koleček (hosté). Vítězům
předali medaile, diplomy a věcné ceny starostka
Ing. Dana Kracíková a předseda TJ Sokol
Železnice Ladislav Hrabala.
K celkové pohodě turnaje přispěla celá
řada dalších skutečnosti. Především bychom

účastníků. A tak věříme, že toto nebyl poslední
turnaj, a že navážeme pořádáním dalších. Naše
sokolovna po rekonstrukci poskytuje velmi pěkné
prostředí. Na turnaj se přišlo podívat i několik
spoluobčanů. Věříme, že i další se přijdou nejen
podívat, ale zúčastní se i našich tréninků, které se
pravidelně konají každou středu od 20 hodin.
Podaří se nám zapojit další seniory do těchto
aktivit?
Za oddíl integrované boccii
JUDr. Petr Ježek

Informace STZ Města Železnice.
Budova sokolovny si za krátký čas opět trochu vydechne, v zimním období je její každodenní
využití maximální. Opět se podařilo sokolovnu vylepšit a to úpravou výčepu. Poslední možná větší
viditelná úprava. Výčep slouží zejména pro kulturní akce. Byl vybaven kompletní výčepní technologií a
tak žádný pronajímatel si již nemusí přinášet vlastní zařízení. První zatěžkávací zkouška byla při
vánočním setkání seniorů v režii města Železnice a následně i při vánočním rautu, který pořádal
Okresní soud Jičín. Jeho zaměstnanci byli z prostředí naší sokolovny nadšeni a jistě se prostory líbily i
našim seniorům. Také přijíždějící družstva, která jezdí na utkání stolního tenisu, nešetří chválou.
Budova zůstane k dispozici cvičení žen a volejbalu pod hlavičkou ČOS a stolnímu tenisu s oddílem
Boccie z ČUS. Přes následující volnější období jsou plánována různá drobná vylepšení, která však již
tak vidět nebudou, ale zlepší užitkovou hodnotu budovy.
Venkovní víceúčelové hřiště přivítá opět své nové návštěvníky a stálé členy obou
tělovýchovných jednot. Přeji si, aby se podařila údržba tohoto hřiště odbornou firmou a tak se
prodloužila jeho životnost ke spokojenosti jeho uživatelů.
STZ opět připraví řadu turnajů a lze jen doufat, že bude dostatek zájemců o vyhlášené
sportovní aktivity.
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Přeji všem uživatelům sokolovny a venkovního hřiště, a všem občanům města Železnice a jeho
spádových obcí mnoho spokojeností a zdraví v celém roce 2018, a hlavně přijďte sportovat, sportovní
zařízení vám budou k dispozici.
Ladislav Hrabala – STZ města Železnice.

Sbor dobrovolných hasičů v Železnici

pořádá dne 21.dubna 2018

SBĚR STARÉHO ŽELEZA
Při této příležitosti Vám odvezeme také staré televize,počítače,
veškerý elektromateriál,autobaterie, ledničky, mrazáky, pračky
atd.

Upozornění pro spoluobčany:

Veškerý odpad Vám rádi vyneseme
v sobotu z domu

Váš SDH Železnice
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Vzpomínka a poděkování
Psal se rok 1955 a do lavic
v železnické škole usedlo 19
prvňáčků. Za katedrou je přivítala
paní učitelka Danička Vraštilová.
I pro ni to byla vlastně tak trochu
premiéra, protože to byl její první
školní rok ve škole v Železnici. A
my jsme byli její první 1. třída.
Zatímco my jsme po devíti letech
školu opustili, ona jí zůstala věrná
po celou svoji profesní dráhu.
Byla učitelkou hodnou, laskavou,
s plným pochopením pro dětskou
duši. Scházeli jsme se potom na
pravidelných třídních srazech, na
kterých byla vždy milým hostem. Naposledy to bylo v roce 2016, kdy jsme si připomněli, že od nástupu
do školy uplynulo už více než šedesát let. Bohužel, opravdu naposledy jsme se téměř všichni přišli
rozloučit s paní učitelkou 19. února do smuteční obřadní síně v Jičíně. Rozloučit se a především za
všechno poděkovat.
Žáci z let 1955 – 1964

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
leden 2018
únor 2018

Mája Kabelová
Lucie Rohlíčková – Těšín

Významná jubilea:
leden 2018
únor 2018

Milena Víchová (70), Růžena Kazdová – Doubravice (70), Jaroslav
Morávek – Zámezí (75), Alena Drozenová (75), Jaroslava Malínská (97)
Jaroslav Jakubec (70), Vlasta Petrovová (70), František Frumert (70),
Anna Kůtková (70), Stanislav Altman – Cidlina (75), Jindřich Khun –
Cidlina (75), Jiří Vávra – Doubravice (80)

Úmrtí:
únor 2018

Danička Vraštilová

Železnický zpravodaj č. 1/2018. – Vychází 6.3.2018. Redakční kroužek: Olga Jakubcová,
Martin Jakubec, Pavel Kozák, Ladislav Hrabala – Bezplatný výtisk. – Redakční uzávěrka příštího čísla: 15.4.2018
email: zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz
Tiskárna – Vosáhlo, Tyršova 356, Jičín
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PŘÍJMY
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

VÝDAJE
Zemědělská a potravinářská činnost

3 400 000

141 000

Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti

290 000

Lesní hospodářství

50 000

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

340 000

Pozemní komunikace

1 966 000

Daň z příjmů právnických osob

3 600 000

Pitná voda

3 100 000

Daň z přidané hodnoty

8 200 000

Odvádění a čištění odpadních vod

8 720 000

Odvod za odnětí půdy ze ZPF
Poplatky za odnětí pozemků - lesy
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů

0
5 000

Vodní toky a vodohospodářská díla

150 000

Pošta

302 000

Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání

690 000

3 375 000

43 000

Činnosti knihovnické

552 800

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

3 500

Činnosti muzeí a galerií

713 750

Poplatek za užívání veřejného prostranství

36 000

Kultura celkem

Poplatek z ubytovací kapacity

15 000

Ostatní záležitosti kultury

1 266 550
343 000

Zachování a obnova kulturních památek

2 720 000

Odvod z výherních hracích přístrojů

0

Odvod výtěžku z provozování loterií

90 000

Správní poplatky

15 000

Sportovní zařízení v majetku obce

1 468 000

1 600 000

Ostatní tělovýchovná činnost

130 000

Daň z nemovitosti

Činnost registrovaných církví

100 000

Neinv. přijaté transfery ze SR - st.správa a školy

282 300

Tělovýchova

1 598 000

Investiční přijaté transfery

735 388

Bytové hospodářství

1 200 000

PŘÍJMY DAŇOVÉ, Z POPLATKŮ A DOTACÍ

19 345 188

Veřejné osvětlení

770 000

Podnikání a restruktur.v zeměděl. a potr.

1 130 000

Pohřebnictví

10 000

350 000

územní plánování

220 000

Lesní hospodářství
Pitná voda

10 000

Územní rozvoj

300 000

Odvádění a čištění odpadních vod

16 000

Komunální služby a úz. rozvoj jinde nezařazené

1 914 428

Záležitosti pošt

117 000

Komunální služby a územní rozvoj celkem

3 214 428
1 350 000

Činnosti knihovnické

27 000

Sběr a svoz komunálních odpadů

Činnosti muzeí a galerií

75 000

Ochrana přírody a krajiny

Kultura

102 000

Tělovýchova

Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv.

29 000

Bytové hospodářství

Domovy pro seniory

531 000

250 000
55 000
5 000

Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče

70 000
10 000

Veřejné osvětlení

13 000

Ochrana obyvatelstva

Pohřebnictví

25 000

Požární ochrana

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.

45 800

Zastupitelstvo obce

1 333 000

83 800

Činnost místní správy

1 905 609

Komunální služby a územní rozvoj
Nakládání s odpady

170 000

Regionální a místní správa

2 000

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

2 000

PŘÍJMY CELKEM

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

21 887 988

VÝDAJE CELKEM

ROZPOČET CELKEM :

659 000

21 000

33 904 587

STAV NESPLACENÝCH ÚVĚRŮ K 31.12.2017

příjmy

21 887 988

zůstatek k 31.12.2017

12 016 599

výdaje

33 904 587

zůstatek úvěru u ČS a.s. k 31.12.2017
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