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Probíhá oprava Raisovy ulice
Největší letošní investiční akcí města je
oprava povrchů v Raisově ulici. Staveniště bylo
předáno 3. října firmě ZEPOS Libuň, která se
stala vítězem výběrového řízení. Vozovku
s asfaltovým povrchem budou lemovat
betonové obrubníky a součástí zakázky jsou i
nájezdy k domům v šíři zeleného pásu, které
budou zhotoveny ze zámkové dlažby. Práce
musí být ukončeny do 30. listopadu 2011, aby
byly splněny podmínky získání dotace.

Dílo v celkové hodnotě 2,476.000,- Kč
bude financováno ze dvou zdrojů. K vlastním
prostředkům získalo město dotaci z Programu
obnovy venkova Královéhradeckého kraje ve
výši 445.500,- Kč. Z těchto čísel vyplývá, že se
jedná o částku, která velkou měrou zatíží
rozpočet města a tudíž stejně „potřebné“ ulice
Kumburská a Bradlecká se oprav dočkají až
později.
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od vydání posledního čísla Zpravodaje sešla čtyřikrát (22.8., 5.9., 26.9., 12.10.).
Jednala především o těchto otázkách:
• Vzala na vědomí výsledek jednání na ústředí České obce sokolské v Praze o možnosti
bezúplatného převodu budovy sokolovny do majetku města. ČOS souhlasí, je možné
podniknout další kroky v této věci.
• Schválila firmu Jimy.cz a.z. Praha jako vítěze výběrového řízení na technické zabezpečení
vlastivědného muzea a firmu PCO VIDOCQ s.r.o. jako novou bezpečnostní agenturu
ochrany majetku tamtéž.
• Schválila opravu propustku na poz. parcele č. 16/2 v k.ú. Cidlina firmou Petra Krause.
• Schválila změny v pronájmu dvou bytů v domě čp. 85 v Šimonově ulici.
• Rozhodla, předložit zastupitelstvu ke schválení:
a) návrh darovací smlouvy mezi TJ Sokol Železnice a městem Železnice na budovu
sokolovny;
b) seznam pozemkových parcel k bezúplatnému převodu – jedná se o pozemky, které
město v současné době užívá a které jsou v majetku ČR.
• Schválila podepsání smlouvy s firmou ZEPOS Libuň, která vyhrála výběrové řízení na
opravu Raisovy ulice.
• Schválila vyhlášení volných dnů v Masarykově základní škole. Z organizačních důvodů a
v souladu s § 24, odst. 2, zák. č. 561/2004 Sb., budou pro žáky naší školy volnými dny
pátek 18.11. 2011, pondělí 30.4. 2012 a pondělí 7.5. 2012.
• Schválila Smlouvy o právu provést stavbu a Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s. a městem Železnice. Jedná se o obnovu kNN
v ulicích Nádražní, Železná a Hřbitovní (investice ČEZ), přeložku VN ve Hřbitovní ulici a
zasíťování pěti parcel pro výstavbu RD tamtéž (investice města).
Zastupitelstvo města se sešlo na svém zasedání dne 7. září 2011. Zasedání 26.10. 2011 se
uskutečnilo již po uzávěrce tohoto čísla a o průběhu jednání budeme informovat
v prosincovém čísle Zpravodaje.
Zářijové zasedání zastupitelstva jednalo především o těchto otázkách:
• Vzalo na vědomí zprávu finančního výboru o plnění rozpočtu města za 1. pololetí letošního
roku.
• Schválilo prodej poz. parcely č. 566/6 o výměře 35 m2 v k.ú. Železnice Odborovému svazu
pracovníků zemědělství a výživy – Asociaci svobodných odborů ČR. Jedná se o pozemek,
který je ochranným pásmem trafostanice u „Ranče na Kamenci“.
• Schválilo oba body, které zastupitelstvu předložila rada města (návrh darovací smlouvy a
seznam pozemkových parcel k bezúplatnému převodu).
• Zamítlo žádost firmy Luboš Lonský o navýšení částky za likvidaci motelu Achát o
189.828,- Kč.

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
•

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v Nádražní ulici, Na Tvrzi a na
parkovišti u hřiště (ne v Raisově ul. jako dosud) v pátek 4. listopadu od 16,00 hod. a
v sobotu 5. listopadu
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•

O dva týdny později – v pátek 18. listopadu. a v sobotu 19. listopadu budou umístěny
kontejnery v ostatních částech obce (Cidlina, Těšín, Zámezí).

ZPRÁVA OBRAZEM
zástupce nakladatelství Bor ing. Koudelková a
především sponzoři. Kdo by si chtěl tuto knihu
zakoupit, může tak učinit v knihovně nebo
v muzeu.
Druhou akcí, kterou přibližujeme ve
fotografii je vernisáž současné výstavy v muzeu
pod názvem „Panenka aneb Velká abeceda o
malých věcech“. O zdařilé akci píšeme v textu.

Dnešními fotografiemi se vracíme ke
dvěma kulturním událostem letošního podzimu.
Připomínáme středu 14. září, kdy v knihovně
proběhl slavnostní křest nové knihy Zbyňka
Boháče „Polopohádky od Zebína – O
Rambajsovi a řemeslech“. Vedle autora byli
přítomni téměř všichni ti, kteří pomohli knížce
na svět. Autorka ilustrací Nataša Kalousková,

MUZEJNÍ SPOLEK SCHŮZOVAL
V pátek 7. října se konala výroční
schůze Muzejního spolku pro Železnici a okolí.
S programem jednání seznámil přítomné
předseda spolku Rudolf Koldovský.

Obsáhlou zprávu o činnosti muzea a o
akcích, které pořádalo muzeum ve spolupráci
s muzejním spolkem přednesla ředitelka muzea
Nataša Kalousková. Vedle připomenutí těch
úspěšných, jakými byly besedy, výstavy a
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muzejní den, informovala také o červencové
krádeži, kdy byly z muzejních sbírek odcizeny
tři historické vojenské pušky a hrací hodiny.
Protože došlo mimo jiné k zanedbání
povinností hlídací agentury CBA, byla s touto
ukončena smlouva a uzavřena smlouva nová
s firmou PCO VIDOCQ s.r.o. Rovněž čidla
bezpečnostního systému v muzeu budou
vyměněna za dokonalejší. Rudolf Koldovský
informoval o akcích, kterých se zúčastnila
historická vojenská jednotka, která je
kolektivním členem muzejního spolku.
Předseda
Místopředsedkyně
Jednatelka
Hospodářka
Členka výboru

-

Hospodářka Eva Trojanová seznámila
přítomné se stavem finančních prostředků.
Vedle členských příspěvků je dalším zdrojem
financí i výtěžek z prodeje dekoračních
předmětů, které vyrábějí členky muzejního
spolku. Konstatovala, že peníze na účtu umožní
žádat o granty na materiální vybavení muzea
nebo na akce spolku.
Dalším bodem programu byla volba
nového výboru muzejního spolku, který bude
v příštím období pracovat v tomto složení:

Jan Maťátko
Jana Kozáková
Nataša Kalousková
Eva Trojanová
Hana Šanderová
zhodnotila jeho nabídku pracovních brigád
členů vojenské jednotky.

Nataša
Kalousková
poděkovala
dosavadnímu předsedovi Rudolfu Koldovském
za několikaletou práci ve funkci a pozitivně

CO PŘIPRAVUJE MUZEUM V TÉTO DOBĚ?
návštěvníci si na zahájení výstavy v sobotu dne
22.10. zavzpomínali na panenky svého dětství a
děti zase obdivovaly jejich krásu. Nejsou tak
dokonalé jako ty současné, nepláčou ani
nemluví, ale probouzejí v dětech fantazii a chuť
si s nimi hrát. K velkému úspěchu vernisáže, na
které se sešlo víc než osmdesát návštěvníků,
přispělo
svým
hudebním
vystoupením
vynikající Řehečské kvarteto. Ti z vás, kteří se
na zahájení výstavy nedostali, mají možnost ji
navštívit až do 8. prosince letošního roku.
Na čtvrtek 10. listopadu od 17 hod. jsme
pro vás připravili besedu s promítáním.
Nahlédnete do Ruska, kam se na sklonku léta
vydala Olga Jakubcová. Věřím, že zajímavé
vyprávění a autentické zážitky ze země, která
v současnosti není častým cílem letních
dovolených, osloví mnohé z vás.
První adventní neděle připadá letos na
27. listopad. Již tradičně zahájíme Advent před
muzejní chaloupkou s postaveným Betlémem a
to v 17 hodin. Letos budeme mít zapůjčené
z Muzea přírody Český ráj i ozvučení, uslyší
nás tedy i ti, kteří nebudou stát úplně vpředu.

Pohled
do
kalendáře
dává za pravdu
rčení, že čas
plyne jako voda.
Já jsem ráda, že
pomyslná voda
v muzeu
není
stojatá,
ale
plyne
pěkně
svižně a nese
s sebou spoustu
zajímavých
akcí.
Jednou z nich je současná výstava
panenek, která vás určitě potěší. Kdyby měly
panenky rodný list, měly by v něm zcela jistě
dvě data narození. To první by bylo výrobní a
to druhé, mnohem důležitější, je dnem, kdy je
Jarmila Novotná zachránila. Panenky se k ní
totiž dostávají v žalostném stavu, leckdy jim
chybí oči, ruce, jsou polámané a špinavé. Ona
je s velikou péčí opraví, vyčistí, ušije jim
šatičky a vrátí je tak vlastně do života. Starší
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Hudba bude však vyhrávat už od 16 hodin, kdy
je pro vás před muzeem připraven malý
vánoční jarmark s andílky, čerty, svícny,
adventními věnci a jinými výrobky, které
zhotovily členky muzejního spolku. Teplý
groček navodí jistě tu správnou atmosféru
nadcházejících svátků. Ti z vás, kteří nechtějí
čekat s koupí adventního věnce až na neděli a

nebo chtějí mít možnost většího výběru, mohou
si ho koupit v muzeu už v týdnu od
21.listopadu.
O poslední výstavě letošního roku Vás
budu informovat v příštím čísle Zpravodaje.
Naznačím jen, že muzeum bude o Vánocích
plné andělů.

Nataša Kalousková, ředitelka muzea

NOVINKY Z KNIHOVNY
Knihovna, to nejsou jenom knížky a
časopisy, je to také místo setkávání. A proto
velký zájem zaznamenaly výtvarné kurzy,
kterými knihovna rozšířila svoji činnost.
Prvním z nich bylo pletení z pedigu pod
vedením lektorky Zdeňky Filipcové. Bylo až
neuvěřitelné, že se všem účastnicím podařilo
uplést krásné ošatky. Nyní se už všichni těší na
pokračování a protože to bude v předvánočním
čase, hlavním tématem budou zvonečky a
vánoční ozdoby.
Bohužel, ne všechny zprávy jsou
příjemné a radostné. Omlouvám se čtenářům
knihovny a všem slušným lidem za to, že jim
nebudou podávány informace o akcích na
nástěnce v chodbě knihovny. Někdo, komu asi
překážela, ji totiž ukradl, stejně jako dřevěnou

cedulku s označením „Tvůrčí dílna“ na dveřích
knihovny. Není to první případ vandalismu
v tomto domě a je mi velmi líto, že musím
zprávy z knihovny končit v tomto duchu.
Eva Trojanová, knihovnice

HISTORICKÝ ÚSPĚCH NAŠICH STOLNÍCH TENISTŮ
Oddíl stolního tenisu byl založen v roce 1964 a hraje své soutěže bez přerušení dosud.. Za
toto období působil v soutěžích okresních i krajských. První nahlédnutí do kraje se podařilo do
tehdejší krajské soutěže IB, v letech 1971-1975. Na další postup výš čekali hráči dlouhých 30 let.
Podařilo se to až v roce 2005. V sezoně 2010-2011 se podařil historický úspěch hráčům hrající
krajskou soutěž M2A ve složení Horák Karel, Frýba Zdeněk, Výborný Martin, Breuer Jan a
Rohlíček Jan, když svoji skupinu vyhráli a postoupil do krajského přeboru I. třídy. Zde je
čeká velmi nesnadný úkol. Družstva v této skupině jsou většinou zásobárnou hráčů oddílu pro vyšší
soutěže a nebo již hráči s bohatými zkušenostmi z vyšších soutěží, III ligy a divize. Proti nim stojí
naše družstvo odhodlané neprodat svoji kůži lacino, s cílem udržet se v této sezóně v soutěži. Jak se
to podaří, o tom Vás, vážení čtenáři tohoto zpravodaje, budeme v závěru soutěží informovat. Mimo
toto družstvo má oddíl ještě družstvo B hrající regionální přebor I. třídy, C hraje RP III. třídy a ještě
družstvo D – RP IV. třídy. Z mládeže ještě družstvo dorostu. Mimo to trénují i žáci, kteří se zatím
na vstup do soutěží připravují. Vedení oddílu tímto vyzývá zájemce z řad žáků, že se stále ještě
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mohou přihlásit každé pondělí od 17. hodin v sokolovně u trenérů mládeže p. J. Čermáka a p. I.
Tomince.
Pokud budete mít zájem, můžete přijít povzbudit hráče A v nelehké soutěži.
06.11.2011.
04.12.2011.
08.01.2012.
26.02.2012.

09.00
09.00
09.00
09.00

Železnice – TTC Nové Město n/M
Železnice - So. Bukovice
Železnice – So. Kostelec n/O.
Železnice – TJ Dvůr Králové

14.00
14.00
14.00
14.00

Železnice – So. Libchyně
Železnice – Sparta Úpice
Železnice – So. Chlumec
Železnice – Ji. Hořice.

Všechna utkání se hrají v místní sokolovně.
Všichni hráči jsou odhodlaní udělat vše pro dobré jméno svého oddílu a rovněž dobrou
reprezentaci Železnice.
Družstva v regionálním přeboru hrají svá utkání většinou ve všední dny večer a tam je nutné
si případné shlédnutí utkání „pohlídat“.
Ladislav Hrabala – předseda TJ Sokol.

VÝROČÍ PRUSKO - RAKOUSKÉ VÁLKY
V minulých číslech Zpravodaje jsme
představili místa a pomníky na území
Železnice. Naučná stezka nás ovšem dovede i
do nejbližšího okolí. Oba pomníky na
přiložených
fotografiích
najdete
za
Prostředním mlýnem. Ten s křížkem patří
saskému setníkovi Fickelscheererovi a druhý
pomník stojí v místech, kde bylo za bitvy u
Jičína saské polní obvaziště. Zde se raněným

vojákům dostalo prvního ošetření před dalším
odsunem do lazaretů.
V době této války již existovalo hnutí
Červeného kříže, založené roku 1864 na popud
Švýcara Henriho Dunanta. Symbol – červený
kříž v bílém poli – vznikl obrácením barev
švýcarské vlajky. Rakousko se stalo členem
této nadnárodní organizace až v důsledku
krvavých událostí války roku 1866.
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POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT

Znovu po dvou
letech přivítáme ve
slavnostně osvětleném
kostele s. Jiljí pěvecký
sbor „Antonín Dvořák“
z Turnova.
Jeho
koncert se uskuteční ve
čtvrtek 1. prosince
2011 a bude jistě
důstojným zahájením
adventního
času.
Hodina
začátku
koncertu
bude
uveřejněna
na
plakátech.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozené děti:
Září 2011

Jakub Kyselo

Významná jubilea:
Září 2011
Říjen 2011

Miloslava Pluhařová (92 let), Bohumil Procházka (75 let)
Jindřiška Syrová (91 let), Jarmila Havlíková (90 let), Růžena
Trojanová (85 let), Emil Rón (75 let)

Úmrtí:
Září 2011
Říjen 2011

Marie Škaloudová (Cidlina), Lukrécie Podzimková
Miloš Janeček

Železnický zpravodaj č. 5/2011. – Vychází 31.10.2011. Redakční kroužek: Olga Jakubcová,
Martin Jakubec, Pavel Kozák – Bezplatný výtisk. – Redakční uzávěrka pro příští číslo: 10.12.2011 –
Tiskárna – Vosáhlo, Tyršova 356, Jičín
email: zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz
Tiskárna – Vosáhlo, Tyršova 356, Jičín
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Chcete zdravější ovzduší ve svém okolí? Nepalte odpad, třiďte ho!
Pokud vám není jedno, co dýcháte vy či vaše děti, nepalte domácí odpad. K tomu, aby bylo ve
vašem okolí ovzduší zdravější, stačí odpad vytřídit do k tomu určených kontejnerů. Díky třídění
odpadu se nejen zlepšuje životní prostředí, ale také se zpět do oběhu dostávají důležité
suroviny.
Většina obyvatel Královéhradeckého kraje odpad třídí, přesto se i nyní objevují případy, kdy
domácnosti odpad pálí. „Naše sousedka každý týden pálí v kamnech odpad, patrně včetně plastů a
PET lahví. Z komína se jí pokaždé valí černý dým a zamořuje okolí. Kontejnery má přitom padesát
metrů od svého domu,“ uvedl dvaačtyřicetiletý Milan Rousek z Hradecka.
Při spalování odpadu doma se uvolňuje do ovzduší velké množství zdraví škodlivých látek.
Například při spalování PET lahví uniká do ovzduší toxický oxid uhelnatý a karcinogenní látky
přispívající ke vzniku rakoviny.
„Není přitom nic jednoduššího než odpad vytřídit a odnést ho do příslušných kontejnerů. V
Královéhradeckém kraji je už do systému na sběr a třídění odpadů zapojeno na 400 obcí a po celém
regionu je rozmístěno více než 12.500 barevných kontejnerů,“ řekl Tomáš Pešek, regionální
manažer společnosti EKO-KOM, a.s. která v České republice zaštiťuje systém zpětného odběru a
využití odpadových obalů.
Plasty patří do žlutého kontejneru. Před vhozením by se měly sešlápnout či zmačkat, aby zabíraly
méně místa. Modrý kontejner je určený na sběr papíru, nápojové kartony se vhazují do kontejnerů
různých tvarů, které jsou ale vždy označeny oranžovou nálepkou, případně do oranžových pytlů.
Sklo, které je možné recyklovat prakticky donekonečna, se vhazuje do zeleného nebo bílého
kontejneru – barevné do zeleného, čiré do bílého. Například pro nebezpečný odpad či vysloužilé
domácí spotřebiče a ostatní odpad jsou určené sběrné dvory.
Více informací k projektu společnosti EKO-KOM, a.s. který je realizován ve spolupráci s
Královéhradeckým krajem, je možné najít na internetových stránkách www.cistykraj.cz. Se
správným tříděním odpadu vám může pomoci web www.jaktridit.cz.
Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s
Tel.: 721 562 554, Eml.: pesek@ekokom.cz
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