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Sobota 16. června byla slavnostním dnem, kdy si naše město připomnělo
700 let od první písemné zmínky, 100 let od vzniku Československa a zároveň se konal i 4. sjezd rodáků
a přátel Železnice. Zásluhu na úspěchu celého dne mělo nejen krásné počasí a bohatý program, ale
především velká účast občanů a návštěvníků Železnice. Pestrý zahajovací průvod přivedl všechny
účastníky ke kostelu sv. Jiljí, na němž byla v důstojné atmosféře odhalena nová pamětní deska
železnickému rodáku Msgre. Prof. ThDr. Janu Ladislavu Sýkorovi. Po uctění památky padlých v I.
světové válce a po křtu nového hasičského auta pokračovaly oslavy na náměstí.
Program zahájila starostka města ing. Dana Kracíková. Poté byli pamětním listem oceněni rodáci
a dva nejstarší z občanů našeho města. Druhou kategorií bylo ocenění za zásluhy. Vedle žijících nebylo
zapomenuto ani na ty, kteří už nejsou mezi námi, ale jejichž práce pro rozvoj a propagaci našeho města
právem zaslouží ocenění. Na tento slavnostní akt navázal bohatý a pestrý kulturní program. V něm se
rozhodně neztratilo velmi zdařilé vystoupení dětí Masarykovy základní a mateřské školy.
Velkému zájmu se těšily i doprovodné akce na několika místech. Návštěvníci měli možnost
navštívit knihovnu, která nápaditou výstavou připomněla 125 let od svého založení, Vlastivědné
muzeum a v něm výstavu „Město Železnice z dávných dob až po současnost“, Muzeum Inny Kolomijec
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nebo technickou památku jakou je mlýn Oldřicha Prášila. Také „Den otevřených dveří“ v Masarykově
základní a mateřské škole byl úspěšnou propagací tohoto našeho školského zařízení.
Pořadatelům patří opravdu velké a upřímné poděkování.

Seznam oceněných:
Rodáci: Burgert Josef, Kazdová Miluška, Kozáková Jaroslava, Krausová Vlasta, Maděra Vladimír,
Marková Miloslava, Mayerová Marie, Novotná Libuše, Nožička Jaroslav, Puldová Hana, Rudolf Milan,
Šolcová Zdenka, Vaňková Jarmila.
Malínská Jaroslava – nejstarší občanka Železnice (97 let)
Rohlíček Josef – nejstarší občan Železnice (96 let)
Za zásluhy: Boháč Zbyněk – in memoriam, Hrabala Ladislav, Chmelíková Miroslava, Jakubcová Olga,
Jiránková Květoslava – in memoriam, Kalousková Nataša, Kordík Josef, Rudolf Stanislav, Rybář Jiří – in
memoriam, Ščigol Michail, Štefan Jaroslav, Tomeš Vladimír, Tominec Dimitrij – in memoriam, Ziebiker
Ladislav – in memoriam.

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA

Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla pětkrát (2.5., 16.5., 28.5., 7.6. a 18.6.).
Přijala usnesení především k následujícím bodům jednání:
 Schválila podpis smlouvy o poskytnutí auditorských služeb se společností VoMan Audit s.r.o.
Hradec Králové. Firma provede audit účetnictví v Masarykově ZŠ a MŠ.
 Zamítla návrh Vojtěcha Drahoňovského na prodej, směnu nebo pacht pozemků v Cidlině.
 Schválila podpis smlouvy se společností Vesta Auto Corson s.r.o, která zvítězila ve výběrovém
řízení na dodávku dopravního automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů.
 Schválila složení výběrové komise a seznam obeslaných firem na akci „Udržovací práce muzejní
chaloupky“.
 Schválila dotaci ve výši 1 000,- Kč pro Linku bezpečí z.s.
 Schválila dodatek smlouvy č. 4 – Pošta Partner, kterým se doplňují další činnosti, o které je
zájem (prodej losů okamžitých loterií a prodej dálničních kuponů).
 Schválila přijetí nabídky společnosti Rydval Elektro na přeložku rozpojovací skříně a rozvaděče
pro novostavbu Davida Rejmana.
 Schválila seznam osob, kterým budou dne 16. června 2018 předány pamětní listy u příležitosti
„Oslav 700. výročí první písemné zmínky o Železnici, 100. výročí vzniku Československa a 4.
sjezdu rodáků a přátel města Železnice“.
 Schválila zpracování energetického auditu budov MŠ, ZŠ a sokolovny.
 Schválila rozšíření zabezpečení v muzeu, které se týká paleontologické sbírky.
 Schválila výsledek výběrového řízení – udržovací práce na muzejní chaloupce provede firma
Stavební práce Hlavatý a spol. z Vřesníku za 897 316,- Kč. Na tuto akci bude poskytnuta dotace
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 315 000,Zastupitelstvo města se sešlo od posledního vydání Zpravodaje dvakrát (2.5. a 28.5. 2018) a přijalo
následující usnesení:
a) Vzalo na vědomí:
 Kontrolu usnesení zastupitelstva města č. 1/2018 a 2/2018.
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 Zprávy z jednání rady města za období od 28.2 do 28.5. 2018.
 Zprávu finančního výboru.
b) Schválilo:
 Závěrečný účet města Železnice za rok 2017 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2017 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.
 Účetní závěrku za rok 2017.
 Koupi pozemku parc. č. 1612 v k.ú. Železnice o výměře 5 m2, označené jako ostatní plocha.
 Podpis smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2018 TJ Sokol Železnice, z.s. Z rozpočtu města
bude poskytnuto 120 000,- Kč na neinvestiční výdaje, na zabezpečení sportovní činnosti, na
sportovní vybavení a dopravní náklady.
 Podání žádosti o dotaci ve výši 300 000,- Kč na pořízení dopravního automobilu pro
jednotku Sboru dobrovolných hasičů z dotačního programu Královéhradeckého kraje.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o nočním klidu.
 Směrnici pro nakládání s osobními údaji.
 Podpis dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy s Mikroregionem Tábor. Dodatek se týká
předcházení vzniku odpadů na území Mikroregionu Tábor.
 Podpis smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě Jičín z rozpočtu města na rok 2018 ve
výši 70 000,- Kč.
 Podpis smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na
rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B na skupinu C pro člena JPO III SDH Železnice
(10 000,- Kč).
 Počet členů zastupitelstva města na volební období 2018 – 2022. Ten se nemění, i v příštím
volebním období bude 15 členů zastupitelstva.

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

Střípky z MŠ Sluníčko
Prázdniny klepou na dveře a děti v MŠ
mají za sebou jaro plné zážitků.
V měsíci březnu jsme se s dětmi a rodiči
připravovali na Velikonoce a to při
Velikonočním tvoření v naší MŠ.
Další akcí byla Bubenická dílna, při
které děti rozproudily svou energii i
smysl pro rytmus. Při Canisterapii
s krásnou psí slečnou Bonny se zase
pomazlily a uklidnily.
V dalším měsíci, dubnu, jsme
začali
rozvíjet
„plavecké
dovednosti“ a to ve Sportovním
areálu v Jičíně, kam jezdíme na
plavecký výcvik. Absolvováním
„Čarodějnické dráhy“ se děti
naladily na poslední dubnový den.

V měsíci květnu proběhl v naší mateřské
škole zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na
nový školní rok 2018 / 2019 a v září k nám
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nastoupí deset nových, převážně tříletých
kamarádů, a to ze Železnice, Březky, Bradlecké
Lhoty, Soběrazi a Jičína. V květnu si také děti pro
své maminky vyrobily dárečky ke Dni matek a
na besídce pro rodiče předvedly, co všechno umí.
Tančící pejsky jsme přivítali na naší školkové
zahradě za krásného slunečného dopoledne a ti
nám předvedli své umění za doprovodu hudby.
Při interaktivním programu „Přijede k nám
návštěva“ si děti osvojovaly návyky a hygienu
při stravování. Sportovní den organizovaný MZŠ
a MŠ se také vydařil, počasí se na odpoledne

naštěstí umoudřilo a děti byly ze sportovních
soutěží nadšené. V květnu také děti z MŠ
přivítaly nové občánky města Železnice při
Vítání občánků na radnici.
A v červnu, měsíci, který mají děti
nejraději, si děti užily Den dětí s karnevalem a
soutěžemi, návštěvu knihovny, školkový výlet
do ZOO Chleby a na závěr rozlučku
s předškoláky, kterých je letos celkem patnáct.
Jak je vidět, v naší sluníčkové školce se
nikdy nenudíme!
Za mateřskou školu J.Filjačová

Konečně prázdniny!
Přestože si mnozí ve škole mysleli, že se
prázdnin snad nedočkají, toužebně očekávaný
den, kdy naposledy ve školním roce zazvoní, se
nezadržitelně přiblížil. Po Sportovním dni a
školních výletech čekalo děti v posledních
týdnech školy ještě několik zajímavých akcí.
Událostí, kterou děti s napětím očekávaly,
bylo rozhodně vystoupení na Oslavách 700 let
Železnice. Děti na vystoupení dlouho a poctivě
trénovaly a také vyráběly prodejní předměty.
Není tedy divu, že na Oslavách sklidily
zasloužený potlesk a že krásné náušnice, přívěsky
nebo přáníčka ze školní „dílny“ se dobře
prodávaly.
Před rozdáním vysvědčení čekala žáky
ještě lekce Street dance, sportovní den, přespání
ve škole, výstava věnovaná stavebnici Merkur
nebo návštěva železnického muzea.
A pak? Hurá na prázdniny!
Všem čtenářům Železnického zpravodaje
přeji krásné prázdniny plné pohody!
Mgr. Petra Kolocová
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LETNÍ PROGRAM V MUZEU
„Město Železnice od dávných
dob po současnost“, kdo nás ještě nenavštívil, má tu
Právě probíhá výstava

možnost až do 29. července. Výstava zahrnuje období od 6 000 let
př.n.l. až po 13. století v archeologických nálezech ze sbírky
muzea, spousty starých fotografií města, různých spolků, slavností
a jiných událostí až po současnost. Vystaveny jsou uniformy,
kroje, staré knihy, baldachýn z lůžka Albrechta z Valdštejna aj.,
vše z depozitáře muzea.

14. července v sobotu od 10 hodin pořádá muzeum již

12. Muzejní den.
V dopoledním programu vystoupí country skupina NOU
BEND z Lázní Bělohrad a od 15.00 hodin se můžete těšit na
koncert kapely The Beatles Veteran Club. Po celý den
bude pro Vás připraveno občerstvení a opět, jako každým
rokem, můžete hlasovat o nejlepší fotografii v soutěži:
„Soutěžní foto - výstava na téma - Železnicko“.

7. července od 18. hod.
4. srpna - 30. září

– Koncertní vystoupení v rámci festivalu – „Podkrkonošské hudební
léto“ - vystoupí „Mucha trio“
– výstava obrazů SPIRIT OF PENCILS -Nathalia Krzysztalowska z
Polska
– zahájena bude vernisáží dne 4. srpna od 15.00 hodin

10. října – 30. listopadu

– výstava „Od Marie Terezie po dnešek“ – vysvědčení v proměnách času

18. října od 17.00 hod.

– přednáška PhDr. Evy Ulrychové o životě Marie Terezie
S. Hrabalová a A. Novotná

www.muzeumzeleznice.webk.cz

https://stopy-starych-casu4.webnode.cz

Pozvánka na 7.ročník soutěžní foto – výstavy, pořádané při příležitosti
Muzejního dne v Železnici
Letos na téma „Železnicko“
Soutěže se může zúčastnit každý foto - amatér, který umí zmáčknout spoušť přístroje.
Nastavené podmínky:
a) Snímky, o velikosti maximálně 1Mb, budou přijímány elektronickou cestou na adrese:
joceraz@seznam.cz od 10.6.2018 do 30.6.2018. Nebo je můžete předat osobně v místním vlastivědném
muzeu. Rozměr fotografie může být nejvýše 21 x 17 cm.
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b) Každý autor může přihlásit nejvíce 3 ks. fotografií, opatřených názvem a přihlášením se vzdává
autorských práv.
c) Pořadatelé si vymiňují ukončit příjem fotografií při dovršení počtu 20 přihlášených soutěžících.
Vystavené fotografie budou hodnotit návštěvníci muzejního dne a následně odborná komise ve
složení: Akademický malíř Michail Ščigol, paní starostka ing. Dana Kracíková, paní Olga Jakubcová a
paní Aranka Novotná. 3 nejlepší snímky budou odměněny věcnými cenami. Soutěž se koná pod záštitou
Městského úřadu v Železnici.

ZPRÁVA OBRAZEM
V dnešní zprávě obrazem se ještě vracíme k oslavám.
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Poděkování
Jménem všech maminek a dětí, se kterými jsme se mohly během posledních 4 let setkávat na
Knihovnickém klubku, bychom chtěly poděkovat paní knihovnici Evě Trojanové a paní fyzioterapeutce
Marii Smutné.
Díky nim se naše děti v příjemném prostředí knihovny mohly učit navazovat první kontakty
s vrstevníky, půjčovat si hračky, prohlížet si knížky, zpívat, tancovat a cvičit na míčích, koberci,
s obručemi i na masážních podložkách. Nejen že pak v pohodě zvládly nástup do školky, ale chtěly se
setkávat s kamarády i mimo knihovnu, a tak společně mohly zažít spoustu pěkného už v prvních letech
života.
Pro nás maminky zase bylo Klubko příjemným zpestřením
mateřské dovolené, možností sdílet každodenní témata týkající se našich
dětí, ale i příležitostí konzultace správného vývoje našich dětí po
fyzioterapeutické stránce.
Proto bychom chtěly povzbudit všechny maminky, které jsou na mateřské
dovolené nyní, aby se nebály přijít do knihovny a dopřály svým dětem i
sobě poznání nových přátel a radost
z pohybu i tehdy, když je venku sychravo a chladno. Věříme, že
nebudete litovat ani Vy!
Setkávání na Klubku začne opět po prázdninách – viz plakátky a web
www.knihovnazeleznice.webk.cz. Vstup je zdarma, přihlášení není
třeba. Knihovnické klubko je určeno pro děti od 1 do 4 let a jejich
maminky.
Veronika Jungová, Kateřina Bičišťová,
Barbora Mlejnková, Eliška Jenčovská, Lucie Menclová

Dobrovolnictví nejen v Jičíně!
V Oblastní charitě Jičín působí Dobrovolnické centrum již od roku
2013, kdy nechala u Ministerstva vnitra akreditovat tři dobrovolnické
programy. Nyní je akreditováno pět dlouhodobých dobrovolnických programů
a jeden krátkodobý:
•
VELKÝ KAMARÁD – program je založen na kamarádském vztahu dobrovolníka staršího 18
let a dítěte (6-15let), které se nachází v obtížné životní situaci a společně tráví volný čas.
•
KAMARÁD PRO SKUPINU – dobrovolník pro skupinovou práci s dětmi a mládeží v
nízkoprahových a školských zařízeních.
•
DOBRO V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – dobrovolník pomáhá uživatelům sociálních služeb –
seniorům, osobám s tělesným či duševním onemocněním.
•
BABIČKA-DĚDEČEK – program je určen dobrovolníkům starším 50 let - ti pomáhají rodinám
s dětmi nejen s hlídáním, doučováním, doprovázením ze školky, školy, kroužku, ale jsou i jakou
si podporou a pomocí rodičům, kterým schází vlastní maminka (babička) nebo tatínek (dědeček).
•
DOBRO V NEMOCNICI – dobrovolník, který dochází do zdravotnických zařízení a svoji
návštěvou, povídáním, hraním stolních her, četbou vnáší naději, potěšení a radost do tváří
pacientů.
Dobrovolnické centrum, které k dnešnímu datu čítá celkem 32 aktivních dobrovolníků
působících nejen v Jičíně a okolí. Svoji záslužnou činnost vykonávají i v Nové Pace, Hořicích,
Vysokém Veselí a Kopidlně.
Od února letošního roku, se dobrovolnická činnost rozšířila i do oblasti Bydžovska, kde byla
podepsána smlouva o spolupráci s přijímající organizací: Domov sociálních služeb v obci Skřivany.
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Z této oblasti je dále v jednání spolupráce s Ústavem sociální péče pro mentálně postiženou mládež
v Chotělicích. Dobrovolnické centrum spolupracuje s více než 10 organizacemi Královéhradeckého
kraje, včetně školských a nemocničních zařízení.
Dobrovolníci s sebou do spolupracujících organizací přináší přátelství, harmonii, pozitivní
energii pro lidskou duši, lidský zájem a kontakt. Svojí přítomností, zájmem a věnovaným časem se
podílí na zlepšování kvality života mnoha klientů.
Pokud se chcete stát i Vy dobrovolníkem kontaktujte nás: dobrovolnici@charitajicin.cz,
733 741 692, www.jicin.charita.cz, facebook: Dobrovolnictví – Jičín.
Bc. Šárka Barešová
koordinátorka dobrovolníků

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Nikola Škopánová – Cidlina, Přemysl Fousek, Tomáš Drahoňovský

Významná jubilea:
květen 2018
červen 2018

Marie Svatošová (70)
Rudolf Koldovský (70)

Úmrtí:
květen 2018

Zdeňka Šulcová

Vítání občánků se konalo
19.5.2018
v obřadní
síni
radnice. Přivítali jsme mezi
nás 3 holčičky a dva kluky.
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Uveřejňujeme básničky, které zazněly
ve vystoupení žáků školy.
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