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Děti uklízely po nás dospělých
Akce Ukliďme Česko se letos zúčastnilo přes 130 žáků základní školy. Jednotlivé
třídy prozkoumaly nejen centrum města a nejbližší okolí školy, ale vydaly se i do
odlehlejších míst – k Prostřednímu Mlýnu, bývalému Ranči, směrem k Zámezí.
Zatímco v centru bylo čisto, v okolí obce se našlo mnoho odpadků, zřejmě
vyhozených z auta. Největší nepořádek byl na cestě k Prostřednímu Mlýnu a u
Ranče. Děti se ale práce rozhodně neštítily, a tak je Železnice ještě krásnější než
dřív :-)
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla třikrát (14.3., 27.3. a 16.4.). Přijala usnesení
k následujícím bodům jednání:













Schválila pronájem prostor pro Charitativní pečovatelskou službu a to od 1.4.2018. Pronajato
bude 20,16 m2 za roční nájemné 400,- Kč/m2 v čp. 204.
Schválila rozpočet Masarykovy ZŠ a MŠ na rok 2018 a v jeho rámci příspěvek zřizovatele
(obce) ve výši 2 400 000,- Kč.
Schválila bezplatné užívání víceúčelového hřiště pro občany Železnice od 1.4.2018. Vyhrazený
prostor pro místní oddíly zůstane zachován.
Schválila podpis smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na pořádání 15. ročníku Country
festivalu ve výši 5 000,- Kč.
Schválila bezplatný příděl pytlů na další tříděnou komoditu – papír.
Vzala na vědomí Příkaz České inspekce životního prostředí. Jedná se o opatření k nápravě ploch
po svévolné těžbě minerálů na poz. parcele č. 528 v k.ú. Bradlecká Lhota a poz. parcele č. 461/1
v k.ú. Železnice.
Schválila vybudování vodovodních a kanalizačních přípojek k budoucím stavebním pozemkům
parc.č. 258/4, 258/5 a 258/35 v k.ú. Železnice.
Schválila zapojení Masarykovy ZŠ a MŠ do projektu „Potravinová pomoc dětem
v Královéhradeckém kraji II – obědy do škol“.
Rozhodla neakceptovat nabídku Hradecké zemědělské s.r.o. na prodej zemědělských pozemků.
Schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Muzeu přírody Český ráj na pořádání dvou běhů
(Železňák – Cidliňák a Železnický kros) ve výši 5 000,- Kč.
Schválila hospodářský výsledek a účetní závěrku Masarykovy ZŠ a MŠ za rok 2017.





ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

 Od 1. dubna 2018 převzalo město poštu v rámci projektu Pošta – partner. Pro uživatele se tím nic
nemění, stejná zůstává i otevírací doba. Nové je tel. číslo 703 144 694. Od začátku května bude
možné i na poště bezplatně vyzvedávat barevné pytle na tříděný odpad a k těm stávajícím
přibydou modré pytle na papír.

 Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na
obvyklých místech v Železnici v pátek 4.5.2018 a v okolních obcích v
pátek 11.5. 2018.
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MĚSTO ŽELEZNICE SLAVÍ
1318 – 1918 – 2018
700 let první písemné zmínky, 100 let vzniku Československa,
4. sjezd rodáků a přátel města Železnice
Program :
10.00
10.30
10.45
11.00
11.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
18.00
20.00

Řazení průvodu – Nádražní ulice
Uctění památky obětí 1. sv. války – pomník před kostelem sv. Jiljí
Odhalení pamětní desky Msgre. Prof. ThDr. Jana Ladislava Sýkory – kostel sv. Jiljí
– zahájení oslav - Náměstí Svobody
Táboranka – koncert dechové hudby
The Wings – Česká beseda – taneční vystoupení
Masarykova základní a mateřská škola, Železnice – vystoupení dětí
Kanci – koncert
Jilemnický spolek paní a dívek – módní přehlídka
OLD Stars Dixieland Liberec- koncert
Poutníci –koncert
EGO retro music – taneční zábava

Doprovodný program:
Výstava 125 let knihovny – knihovna Železnice 11- 17 hodin
Výstava ve Vlastivědném muzeu – výstava „Město Železnice z dávných dob až po současnost“
otevřena od 11-17 hodin, komentované prohlídky a promítání dokumentu „100 let muzea“ dle
vlastního programu muzea.
Masarykova základní a mateřská škola den otevřených dveří - ve 14.30 hod. deskohraní
Muzeum I. Kolomiec
Mlýn Oldřicha Prášila.
Náměstí - ukázky řemesel, stánky s regionálními produkty, občerstvení
Pro děti - dětské dílny, historický kolotoč a střelnice

Pořadatelé a partneři akce

Farnost Železnice
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Café terasy

ÚSPĚŠNÝ ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Kamilka a Lukáš Bočkovi a Tereza Hejduková. A
aby nebylo kulturních zážitků málo, vydali se v
dubnu žáci šesté a sedmé třídy společně s
některými osmáky do Klicperova divadla v
Hradci Králové na Erbenovu Kytici. Podle ohlasů
dětí se všechna představení líbila. Nezbývá tedy
než se těšit na nějaké další.
Tradiční velkou událostí na každé škole je
zápis dětí do 1. třídy. Letos nově probíhaly zápisy
až v dubnu. Malí předškoláci prošli při zápisu
pohádkovou stezkou, na které plnili různé úkoly
ověřující jejich dovednosti, a za odměnu získali
dárky vyrobené staršími žáky. Hned po zápisu
bylo jasné, že do 1. třídy v září nastoupí
minimálně 17 žáků a další možná ještě přibudou

A je po zápisu!
Jarní měsíce přinesly do železnické školy
značnou dávku kultury a také samozřejmě zápis
do 1. třídy.

V
březnu
nejprve žáci prvního stupně zhlédli divadelní
pohádku O statečném kováři v lomnickém
divadle. Potom druhý stupeň vyrazil do Jičína na
muzikál z dílny ZUŠ Jičín – Stvoření světa, ve
kterém v orchestru hráli i naši šikovní žáci –

(v závislosti na doporučení PPP). Těší nás, že k
zápisu na naši školu přišli žáci nejen ze
Železnice, ale třeba i z Cidliny, Bradlecké Lhoty,
Valdic a Jičína. Snad se bude všem budoucím
prvňáčkům na naší škole líbit!
Mgr. Petra Kolocová
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ZPRÁVA OBRAZEM
Koncem března pokácela
firma Štefana Varečky
lipovou alej v Nádražní
ulici. Odborný posudek
dendrologa označil většinu
stromů jako přestárlé a
doporučil
jejich
odstranění.
Pokácené
stromy budou během léta
odstraněny a okolí bude
vyčištěno od náletových
dřevin. V říjnu bude k
100. výročí republiky
vysázena nová lipová alej.

ZPRÁVY ZE SPORTU
Informace STZ města Železnice.
I v letošní sportovní sezóně připravuje správa tělovýchovných zařízení města Železnice řadu
sportovních aktivit pro širokou veřejnost. Bude záležet jen na chuti a odhodlání jít si zasportovat. Na
měsíce červenec – září připravujeme: Tenis: „Pohár starostky města“ ve dvouhře, turnaj pro seniory a
tenisové nokturno. Rovněž se mohou připravovat zájemci o volejbal a nohejbal. U těchto sportů bude
nutná přihláška kompletního družstva. U nohejbalu je nutno mít k dispozici 3 hráče + náhradníky. U
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volejbalu je možno hrát tzv. „debly“ nebo normální obsazení. V případě účasti malého počtu družstev
bude možné dle dohody sehrát turnaj vícekolově, nebo jako jednorázový.
Rada města rozhodla umožnit sport na víceúčelovém hřišti pro občany Železnice úplně zdarma.
Z tohoto důvodu naši občané nebudou platit žádný poplatek. Ty se týkají ostatních přihlášených.
V úvahu též připadá turnaj v ruských kuželkách. V příštím vydání zpravodaje budete informováni o
podrobnostech. Již nyní však můžete posílat přihlášky, náměty a dotazy na: zeleznicesport@seznam.cz .
Ladislav Hrabala

Město Železnice svým občanům
Město Železnice má zájem na zlepšení pohybové gramotnosti, a proto umožní
sportovní aktivity občanům Železnice na víceúčelovém hřišti (dále jen hřiště) od 1. 4.
2018 zcela zdarma.
Způsob využívání hřiště zůstává zachován. O vstup na hřiště je nutno telefonicky
požádat příslušného správce na tel. 732165158. V případech, že zájemci nebudou
správci osobně známi, je nutné předložit platný občanský průkaz. Ve všech ostatních
případech platí schválený ceník. Možné využití hřiště - viz tabulka. Vyhrazený časový
prostor pro místní sportovní oddíly tímto zůstává zachován.
VH-2018

Duben

Květen

Červen

Pracovní den
hod.

15-19

15-20

15-20

Sobota -neděle
svátek – hod.

09-19

09-20

09-20

Červenec

Srpen

09-12
14-21

09-12
14-20

Září

15-19
09-19

Změna času vyhrazena.
Hrabala Ladislav, STZ města Železnice
Ing. Dana Kracíková, starostka města Železnice

Ocenění našich atletických nadějí
Dne 12.3. 2018 se konalo v Porotním sále Jičínského zámku předávání cen „Sportovec roku
2017“. Této akce se zúčastnila i dvě děvčata ze Železnice, členky atletického oddílu ACTJ Jičín,
Michaela Lokvencová a Sára Rejlková. Společně s ostatními děvčaty z tréninkové skupiny převzaly
z rukou představitelů města Jičína
I. cenu v kategorii do 14 let.
Ocenění získaly za celoroční
úspěchy na atletických mítincích
a závodech, zejména za třetí
místo
v krajském
přeboru
Libereckého kraje. Blahopřejeme!
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Narozené děti:
Antonín Zelený, Bořivoj Slezák

Významná jubilea:
březen 2018

Lubomír Kozák (70), Daniela Pastorová – Zámezí (70), Jaroslava Černá
(80), Miroslav Berný (80), Vlasta Krausová (90), Miloslava Marková (95)

duben 2018

Jindřich Junek (70), Martin Výborný (70), Ilona Zadinová (70), Zdenka
Šolcová (80)

Úmrtí:
Milan Svoboda, Zdeňka Bílková, Jaroslav Kordík, Alenka Danišová, Ing. Libor Houžvička

Železnický zpravodaj č. 2/2018. – Vychází 30.4.2018. Redakční kroužek: Olga Jakubcová,
Martin Jakubec, Pavel Kozák, Ladislav Hrabala – Bezplatný výtisk. – Redakční uzávěrka příštího čísla: 15.6.2018
email: zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz
Tiskárna – Vosáhlo, Tyršova 356, Jičín
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