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Muzejní den letos už potřinácté

V sobotu 13. července 2019 Vás srdečně zveme na tradiční Muzejní den.
Začínáme v 10 hodin a tato celodenní akce bude ve stylu country. Pokud je Vám
tento styl blízký, můžete to dát najevo úpravou svého oděvu. Posezení
s občerstvením Vám zpříjemní poslech country hudby v podání dámské hudební
skupiny Country Ladies z Prahy, kterou odpoledne vystřídá Nou Band z Lázní
Bělohrad.
Během dopoledne budeme slavnostně otevírat novou expozici v roubence
„Zpracování lnu a vlny“, ukázka předení na kolovrátku a tkaní na tkalcovském
stavu. Nebudou chybět ani jarmark, soutěže pro děti, volný vstup na výstavu a
každoroční fotosoutěž.
Právě
probíhající výstavu
obrazů
Štěpánky
Novotné si můžete
prohlédnout až do
28.7.2019. Po ní
následuje výstava
obrazů a dřevořezeb
manželů Nataši a
Jaroslava
Kalouskových Ta
začíná vernisáží ve
čtvrtek 1.8.2019 od
17 hodina a potrvá do 29.9.2019.
V pátek 2.8.2019 nám v rámci Železnického hudebního léta zahraje hudební skupina NAOPAK.
Jistě bude lepší počasí než 28. října, kdy jsme tyto muzikanty slyšeli hrát v našem parku. (Další informace
na plakátech).
Na všechny návštěvníky se těší pracovnice muzea Aranka Novotná a Simona Hrabalová
V roce 2017 byl vytvořen dokument ke 100. výročí založení muzea. Můžete jej shlédnout na stránkách
youtube. Zde je odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=nFWZd3CYFLI
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla pětkrát (24.4., 6.5., 20.5., 29.5. a 10.6.).
Přijala usnesení k následujícím bodům jednání:
 Schválila dodatek smlouvy na svoz komunálního odpadu se Severočeskými komunálními
službami s.r.o. Ceník je platný od 1.4. 2019 a cena se zvyšuje za svoz bioodpadu o 200,- Kč za
kontejner a rok.
 Schválila hospodářský výsledek MZŠ a MŠ za rok 2018 a jeho rozdělení v tomto poměru: 90%
zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a 10% do fondu odměn.
 Pověřila starostku města podpisem smlouvy s LK Advisory s.r.o. Firma zajistí projektové a
finanční řízení akce „Obnova bytového domu čp. 4 k sociálnímu bydlení“ za částku 240 tisíc Kč.
 Neschválila nabídku firmy S-Vision s.r.o. na odstranění sedimentu a zprůchodnění mlýnského
náhonu pro nepřiměřenou nabídkovou cenu.
 Schválila ukončení nájemní smlouvy provozovny kadeřnictví v čp. 85 k 30.6. 2019.
Zároveň rozhodla o záměru pronájmu uvolněných prostor.
 Neschválila zřízení věcného břemene přístupu na pozemky v majetku města Železnice
v Bradlecké ulici a neschválila ani jejich prodej.
 Na základě žádosti vedení MZŠ a ZŠ schválila snížení kapacity MŠ z 54 na 50 dětí a MZŠ z 330
na 270 žáků. Změna, která odpovídá současnému naplnění obou zařízení, bude zapsána do
rejstříku škol s platností od 1.9. 2019.
 Schválila projektovou dokumentaci na úpravu veřejného osvětlení v ul. Muzejní, Husova,
Robotnická, Pod Radnicí, Žižkova, U Splavu, Mizerova a Na Výsluní.
 Schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Tělocvičné jednotě Sokol Železnice ve výši 10 tisíc
Kč.
 Schválila propachtování pozemků p.č. 1129/1, 1129/3, 1129/4, 1193/1 a 1193/3 za 0,22 Kč/m2
společnosti JŠ Valdštejnova obora s.r.o.
 Schválila cenovou nabídku fi M. Horáčka z Kruhu u Jilemnice na zdravotní ořez stromů u
hasičské zbrojnice, na ořez lip na Těšíně, na kácení křovin na Těšíně a likvidaci větví a
neschválila cenovou nabídku této firmy na frézování pařezů.
 Schválila znění smlouvy ohledně požární ochrany areálu firmy TECMAPLAST s.r.o.
v Kněžnicích a pověřila starostku podepsáním této smlouvy.
 Schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Železnice – sídliště 5 RD“s firmou OBIS spol. s.r.o..
Termín dokončení díla se prodlužuje do 29.11. 2019.
 Schválila nové platové zařazení ředitelce MZŠ a MŠ a to na základě započtené praxe a platných
předpisů s účinností od 1.6. 2019.
 Schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Službám sociální péče TEREZA ve výši 2500,- Kč.
 Schválila vyhlášení výzvy k podání nabídek na akci „Obnova bytového domu čp. 4 k sociálnímu
bydlení“ a zároveň schválila složení výběrové komise.
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Zastupitelstvo města se sešlo na svém třetím letošním zasedání dne 29.5. 2019 a přijalo následující
usnesení:
a) Vzalo na vědomí:
 Kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 2 ze dne 10.4. 2019.
 Zprávy z jednání rady města za období od 11,4. Do 29.5. 2019.
 Zprávu finančního výboru.
b) Schválilo:
 Závěrečný účet města Železnice za rok 2018 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2018 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.
 Účetní závěrku za rok 2018.
 Dohodu s obcí Bradlecká Lhota o vytvoření společného školského obvodu.
 Bezúplatný převod pozemku p.č. 1285 v k.ú. Železnice mezi městem Železnice a
Královéhradeckým krajem. Město Železnice převede 1106 m2 (ostatní plocha – neplodná
půda).
c) Neschválilo:
 Prodej pozemku p.č. 1208/1 v k.ú. Železnice.

ZPRÁVA Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Vandalové dopadeni
Vandalové, kteří poničili náhrobky a sochy
u kostela sv. Jiljí, byli Policií ČR dopadeni.
S potěšením mohu konstatovat, že jeden ze
dvou obviněných se již zavázal polovinu škody
uhradit, podepsal splátkový kalendář a uhradil
první část splátky. Je domluveno, že nad rámec

uděleného trestu soudem vypomůže i při úklidu
veřejných prostranství v našem městě. Snad bude
tento případ výstrahou pro ostatní, kteří by se
chtěli zabavovat tímto podivným způsobem a ničit
majetek města.
Ing. Dana Kracíková
starostka města

PRÁZDNINY VOLAJÍ
SVÁTEK MATEK V MŠ SLUNÍČKO
V květnových
dnech
oslavily
z Mateřské školy Sluníčko Svátek maminek.

děti

Děti se připravovaly důkladně už několik
týdnů předem. Motýlci – třída nejstarších dětí si
svoji maminku nakreslily, vyprávěly si o tom, jaká
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je jejich maminka, co ráda dělá a s čím mamince
děti pomáhají. Vyrobily ji dárek – srdíčko z lásky.
Ve středu 15.května připravili Motýlci pro
své rodiče vystoupení plné veselých písniček, básní
a tanečků.
Také třída nejmenších dětí Koťátek
nezahálela. Ve čtvrtek 16.května vystoupila

Koťátka s jarní besídkou pro rodiče. Jarní písně,
veselé tanečky a básničky se ozývaly celou třídou.
Na závěr děti zahrály rodičům pohádku O
Koblížkovi, kde Koblížek rozesmál celé publikum.
S dárkem od dětí a veselou náladou se pak
všichni rozcházeli do svých domovů.
Kateřina Tomíčková
učitelka MŠ Sluníčko

PRÁZDNINY VOLAJÍ
Konec června se blíží a všichni už se těší na
prázdniny, které budou pro mnoho dětí plné
zážitků. Když jsem přemýšlela o tom, co napíšu do
červnového příspěvku Zpravodaje, uvědomila jsem
si, kolik zajímavých akcí pro děti připravujeme v

malí svatebčané jistě budou ozdobou každé
opravdové svatby, protože teď už vědí, jak se na
takové významné události správně chovat.
Pro starší žáky byly v posledních dvou
měsících školního roku připraveny trochu
adrenalinovější zážitky. Obzvláště vydařená jízda
na raftech a návštěva lanového centra se dětem
velmi líbily. Kromě těchto akcí žáci samozřejmě
vyrazili na školní výlety – např. do ZOO Dvůr
Králové, do Harrachova nebo Šťastné země v
Radvánovicích. Samé skvělé zážitky!
Jak vidíte, děti budou
mít o prázdninách na co
vzpomínat. A to díky skvělým
pedagogickým
i
nepedagogickým pracovníkům
školy, kteří se neustále snaží
dělat výuku a pobyt ve škole
zajímavější. Jen díky jejich
nadšení a oddanosti své práci
mohou být děti srdcem naší
školy.
Všem přeji krásné prázdniny plné sluníčka a
radosti!

naší škole během celého školního roku. A nejedná
se jen o akce organizované učiteli. Zajímavé
zážitky našim žákům připravují i vychovatelky v
družině např. ve spolupráci s místní knihovnou
nebo s našimi hasiči. Je úžasné,
co všechno mohou děti v naší
škole prožít!
Z poslední doby zmíním
Netradiční výuku pro žáky 1.
stupně, která tentokrát probíhala
na Ben ecku. Děti se zde setkaly
nejen s pracovníky Horské
služby, ale poštěstilo se jim
spatřit
i
opravdového
Krakonoše! Další velká událost
čekala děti v družině - vyzkoušely si, jak to vypadá
na svatbě. A to se vším všudy. Dokonalá výzdoba,
hostina, oblečení i novomanželský polibek! Naši

Mgr. Petra Kolocová
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KNIHOVNA O PRÁZDNINÁCH
Vážení čtenáři, výpůjční doba o prázdninách bude pouze v pondělí. Pokud mne zastihnete i v jiné
dny, velice ráda Vás obsloužím.
Přeji Vám hezké letní počasí a odpočinek s nějakou pohodovou knížkou.
Eva Trojanová, knihovnice

FOLKOVÝ FESTIVAL TRIANGL
Velmi rád Vám představím moji snahu o vznik
stálé kulturní scény.

kostela sv Jiljí a nejinak to bude letos, kdy
připravujeme „už“ 3. ročník Železnického hudebního
léta (ŽHL 2019).

Jsem
technický ředil a
spolumajitel firmy
Cora a jsem zvyklý
problémy řešit
racionálně. Ale cca
před šesti léty jsem
viděl za oknem
starého domu
v
Železnici inzerát o
jeho prodeji. V ten
okamžik
jsem
rozum nechal někde
stranou a rozhodl se
ten dům koupit. Místo je to velmi krásné a představil
jsem si v něm hezkou kavárnu a na prudkém svahu
vinici. Dům se mi podařilo citlivě opravit a letos
kavárna nabízí dokonce svoje víno z panenské
sklizně… Z kavárny se snažíme udělat malý kulturní
stánek, kde se střídají výstavy, přednášky, promítáme z
cest, děláme koncerty… Ale protože vnitřní prostor je
malý napadlo mě udělat koncert ve vinici. Ono se to
líbilo a postupně zjišťuji, že vše získává zcela jiný
rozměr. Navíc jsem potkal i novou provozní kavárny
Viky, která do všeho dává svoji pozitivní energii.
Výdělek z předchozích ročníků jsem věnoval na opravu

Odstartovali jsme 18.5. trojkoncertem Denise
Danilova, Karla Ponky Jiroše a Pepy Nose. Třech zcela
odlišných osobností, které spojuje vášeň pro kytaru.
Jednak to byla zatěžkávací zkouška našeho nového
hlediště, pak jsme pokřtili naše první víno a zároveň to
byla generálka na poměrně velkou akci - Folkový
festival TRIANGL. Jeho koncept byl: Spojení trojic,
odtud Triangl. 3 místa, 3 scény, 3 minipivovary. 3
stánky s jídlem… Doprovodný program: Otevřely 3

Železnická muzea., 3 stanoviště pro děti, zúčastnili se i
3 výtvarní umělci (dřevosochařka, kováři i malíři).
Proběhla dražba uměleckých děl. Hrálo se od 11-23
hodin střídavě ve vinici, muzeu a kostele. Máme již
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navázanou spolupráci s obcí a hlavně s Vlastivědným
muzeum, které s přípravou Trianglu velmi pomohli.
Domluveny byly i záložní vnitřní prostory sokolovny,

Zkusím popsat pár okamžiků:
Procházím kolem kostela, kde voní čerstvě
posekaná tráva a ve stínu letitých stromů mezi starými
náhrobky stojí 3 malířské stojany… Za nimi dámy v
kloboucích usilovně pracují na svých obrazech a k tomu
jim horký letní vítr přináší tóny houslí Jana Hrubého a
slyšíte zpívat Vladimíra Mertu... Nebo přijdu do
kostela, kde mají zpívat kluci Kazdovi. Víme, jak je
pro Kubu těžké mluvit, ale když pozval na pódium
svého bratra slovy: Bratříčku... málokteré oko zůstalo
suché. Po letní bouřce se poslední koncert (Tcheichan
tria) vrátil zpět na vinici a tam zavládla úplně magická
atmosféra. Všichni účastníci koncertu se ztišili, zrovna
tak i zavládl klid a tma kolem, v dáli se párkrát
zablýsklo. Muzikanti hráli na minimum elektriky a
všichni si užívali zcela nevšední náladu. Muzikanti
vnímali pozornost publika a diváci hltavě čekali na
tóny...

ale nebyly potřeba, jelikož počasí nám přálo až na jednu
výjimku, která se hravě vyřešila. Hlavní scéna byla ve
vinici pod kostelem, pak dvorek muzea a kostel, pro
jehož záchranu stojí něco udělat… Řekl bych, že jsme
udělali maximum a potvrdili mi to i nadšení účastníci,
Festival byl připraven cca pro 150-200 lidí, leč přišla
jich sotva polovina.

Festival se povedl a těm co přišli, moc děkuji.

Radek Řehák
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ZPRÁVA OBRAZEM
V úterý 18. června se budoucí prvňáčci loučili s mateřskou školou. Loučení bylo veselé, plné
básniček, písniček a tanečních vystoupení. Na „velkou školu“ jsou opravdu dobře připraveni.

SPORT
STZ města Železnice informuje:
Nastalo období, kdy si opět sokolovna oddechne a bude čas na drobné úpravy. Zásadní úpravy již byly
provedeny a tak letos v měsíci volna budou provedeny drobné práce, zlepšení nářaďovny a
zejména úprava ovládání závěsů a několik dalších drobností. Sokolovna si „odpočine“ a připraví se opět
na náročnou zimní sezónu.
Nastal čas pro sportování zejména venku a tak správa tělovýchovných zařízení města Železnice
připravuje organizované využití víceúčelového hřiště pro zájemce o tenis, nohejbal, volejbal a další
sporty.
Připravujeme:
Tenisový turnaj, dvouhry.
Senioři, pojďte sportovat - tenis seniorů, který je určen pro hráče nar. 1956 a starší.
Tenisové nokturno - pro zájemce o večerní tenis.
Volejbalový turnaj – rozsah dle zájmu.
Nohejbalový turnaj - 3 hráči + náhradníci
Ruský (závěsný kuželník) – jednotlivci
Petanque dvoučlenná družstva (speciální pravidla).
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Všichni, kdo mají o uvedené sporty a účast v nich zájem, se mohou přihlásit na adrese
zeleznicesport@seznam.cz , nebo na MěÚ v Železnici v úřední hodiny. Pro rychlou vzájemnou
komunikaci je důležité při přihlášení oznámit e-mailovou adresu a číslo telefonu. V přihlášce uveďte, o
který druh vyhlášených sportovních turnajů máte zájem. Uzávěrka všech přihlášek je 05.07.2019.
Účastníci – občané Železnice a spádového území mají účast zdarma. Účastníci mimo Železnici
uhradí stanovený poplatek, bude stanoven na ustavující schůzce.
Tenisové nokturno bude částečně zpoplatněno i pro domácí zájemce.
O konání ustavujících schůzek a losování budou přihlášení zájemci informováni elektronicky, nebo
telefonicky. Schůzky se budou konat do 10.07.2019 a poté budou zahájeny jednotlivé turnaje.
O řádný chod turnajů se budou starat pověření správci víceúčelového hřiště.
Přijďte si zasportovat v období červen-říjen 2019, víceúčelové hřiště je zde pro Vás.
Ladislav Hrabala - STZ

Nepatříme mezi organizované složky tělovýchovy, naším cílem nejsou sportovní výkony, ale přesto
si myslíme, že do rubriky „sport“ patříme. Můžete nás potkávat jednou týdně, jak míříme s velkými míči
do školní tělocvičny. A to už více
než 15 let! Začínaly jsme v roce
2003 v zasedací místnosti na
radnici, ale ta nám byla za krátký
čas malá a naším útočištěm se
stala
tělocvična
ve
škole.
Scházíme se pravidelně celý
školní rok a pod vedením naší
cvičitelky
fyzioterapeutky
Marušky Smutné cvičíme opravdu
poctivě. To ona ví, co na nás
platí, to ona se nás snaží
přesvědčit, že datum narození je
jenom číslo, které bychom neměly
brát příliš vážně. A že se jí to daří
je vidět na přiložené fotografii,
která byla pořízena na závěrečné
hodině. Tu pravidelně míváme na hřišti a jsou zvány i ty, kterým už zdravotní stav nedovoluje aktivní
cvičení.
Zhodnotily jsme uplynulý rok a na podzim zase začneme nikdy nekončící boj s přibývajícími léty i
s přibývajícími neduhy. Můžete to zkusit s námi.
Cvičící seniorky
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozené děti:
Květen 2019

Amálie Režná

Významná jubilea:
Květen 2019

Zdeněk Taťoun 70 let, Iva Jungová 70 let, Jaroslav Pluhař 70 let,
PhDr. Čestmír Jung 75 let, Ludmila Nájemníková 80 let

Červen 2019

Jana Munzarová 70 let, Blanka Menclová 70 let, Věra Cermanová
75 let, Bohumil Augusta 85 let

Úmrtí:
Květen 2019

Václav Antonín Pivoňka

Vítání občánků se konalo 1. června v obřadní síni radnice. Přivítali jsme Viktorii
Zadinovou, Maxmiliána Nováka, Stellu Šulcovou, Agátu Beránkovou a Tomáše Nýdrleho.

Železnický zpravodaj č. 3/2019. – Vychází 27.6.2019. Redakční kroužek: Olga Jakubcová,
Martin Jakubec, Pavel Kozák, Ladislav Hrabala – Bezplatný výtisk. – Redakční uzávěrka příštího čísla: 15.8.2019
email: zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz
Tiskárna – Vosáhlo, Tyršova 356, Jičín
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