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Opravy našeho kostela se chýlí ke konci
V listopadu to budou už čtyři roky, kdy se v klenbě kostela sv. Jiljí
objevily první trhliny. Extrémní sucho zavinilo vysychání podloží a tím porušení
statiky celé stavby. Oprava statických poruch byla rozdělena do čtyř etap a před
farností stály dva velké úkoly. Získání nemalých finančních prostředků a zajištění
stavebních firem, které by byly schopny tuto náročnou opravu realizovat.
V prvních dvou etapách se
jednalo o statické zajištění kostela,
kdy práce prováděla firma Svoboda
Chomutice (oprava krovů zajištěna
subdodavatelsky) a firma ULAS
z Ústí nad Labem. Práce byly
financovány
z několika
zdrojů.
Ministerstvo
kultury
poskytlo
z havarijního programu 200 tisíc,
Královéhradecký kraj 292 tisíce,
město Železnice 100 tisíc a

Ministerstvo
kultury
z programu
Záchrana architektonického dědictví 700
tisíc. Částkou 609 236,- Kč, získanou z vlastních příjmů a z darů
se podílela farnost. Ve třetí etapě prováděla firma Durango
z Liberce opravy vnitřních omítek (částka 260 634,- Kč).
Nyní patří kostel malířům, firmě Oborník z Jičína, která
zakázku získala ve výběrovém řízení za 397 753,- Kč (další
dotace z MK v programu Záchrana architektonického dědictví je
přislíbena do konce III. čtvrtletí). Výmalba kostela se obnovuje
po více než padesáti letech. Žádné moderní technologie, ale
štětka a hlinka v odstínech, které určili památkáři. Tyto práce by
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měly skončit nejpozději do poloviny října, aby se (po velkém úklidu) mohl dne 22. 11. uskutečnit koncert
pro všechny, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o zdárné dokončení díla.
Ovšem k úplnému dokončení opravy zbývají ještě některé práce na příští rok. Především vyčištění,
to znamená rozebrání a znovu sestavení varhan a restaurátorské práce v kopuli kostela. Pan farář Kordík
říká, že mu bude po těch letech lešení v kostele chybět. Určitě to nemyslí vážně.
Olga Jakubcová

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla čtyřikrát (19.6., 8.7., 22.7., 12.8.) a přijala
usnesení k následujícím bodům jednání:















Schválila zaměření části pozemku p.č. 1401/16 (akce cyklostezka), a to v rozsahu dle požadavků
majitele uvedení pozemkové parcely.
Schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1356/1 a neschválila záměr prodeje části
pozemku 1256/1.
Schválila nabídku na zajištění zadávacího řízení na akci „Město Železnice – cisternová
automobilová stříkačka“ a znění příkazní smlouvy na zpracování kompletního zadávacího řízení
na akci “Obnova bytového domu č.p. 4 k sociálnímu bydlení“ a to firmou 1FSL s.r.o., jejíž
jednatelkou je Jarmila Lásková Soldátová.
Schválila splátkový kalendář na částku 25 350,- Kč ve prospěch města Železnice, a to za přečin
výtržnictví a poškození cizí věci.
Schválila znění smlouvy o poskytnutí dotace, jejímž předmětem je přidělení investiční dotace 300
tisíc Kč na projektovou dokumentaci „Vodovod Cidlina“.
Schválila zveřejnění záměru pronájmu části parcely č. 566/4 v k.ú. Železnice o výměře 15 m2.
Schválila vyhlášení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce kotelny MŠ v Železnici“ a složení
výběrové komise.
Schválila poskytnutí dotace obci Dětenice z rozpočtu města ve výši 1 000,- Kč na provoz
výletního vlaku o sobotách a nedělích (od 3.8 do 7.9. 2019).
Schválila dotaci ve výši 5 000,- Kč pro Apropo Jičín o.p.s.
Schválila projektovou dokumentaci novostavby v Zámezí na poz. parcele č. 399.
Schválila složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci „Obnova bytového domu čp.
4 k sociálnímu bydlení“.
Schválila vyhlášení záměru prodeje poz. parcely č. 347/1 v k.ú. Zámezí (85 m2).
Neschválila finanční dotaci na činnost Okresního mysliveckého spolku Jičín.

Zastupitelstvo města se sešlo na svém čtvrtém letošním zasedání dne 21. srpna 2019 a přijalo
následující usnesení:
a) Vzalo na vědomí:
o kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 3/2019 ze dne 29.5. 2019
o zprávy z jednání rady města za období od 30.5 do 21.8. 2019
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o zprávu finančního výboru
o zprávu kontrolního výboru
o závěrečný účet Mikroregionu Tábor za rok 2018
o informace OD Povodí Labe o v budoucnu navrhované vodní nádrži Bílý Mlýn
b) Schválilo:
o rozpočtové opatření č. 3/2019
o prodej pozemkové parcely č. 622/3 (ostatní plocha) v k.ú. Cidlina o rozloze 136 m2 za
cenu 100,- Kč/m2
o prodej pozemkové parcely č. 1356/1(ostatní plocha) v k.ú. Železnice o rozloze 431 m2 za
cenu 100,- Kč/m2
o výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kterou na obnovu bytového domu čp. 4
předložil dodavatel DKK Stav s.r.o. s nabídkovou cenou 9 819 121,- Kč (bez DPH) a
pověřilo starostku podpisem Smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou.
c) rozhodlo:
o zatím nepořizovat změnu Územního plánu Železnice, která by se týkala změny využití
pozemků p.č. 789, 792/5 a 793/5 v k.ú. Železnice. Žádost z 1.4. 2019 bude evidována a
zařazena k prověření při pořizování zprávy o uplatňování územního plánu za uplynulé
období.

ZPRÁVA Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Úprava komunikace na náměstí
Od 26. 8. 2019 bude probíhat úprava komunikace na náměstí, aby byl odstraněn
havarijní stav této silnice. Z důvodu stavebních prací bude komunikace uzavřena, po obvodu
bude náměstí průjezdné. Nebude možné parkovat před radnicí a Mikulovskou vinárnou. Na
parkoviště na náměstí bude umožněn vjezd i výjezd u zdravotního střediska. Chodci by
měli využívat pouze chodníky po obvodu náměstí, aby nepřecházeli přes stavbu. Stavba by
měla být dokončena nejpozději do konce září.
Děkujeme za pochopení.
Ing.Dana Kracíková

ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ
Rok 2019 má za sebou již celých 8 měsíců,
a to znamená, že se ohlásil nový školní rok
2019/2020. V mateřské škole jej zahájíme plně
využitou kapacitou v obou třídách a v základní

škole opět o trochu vyšším počtem žáků oproti
loňskému roku.
Jak už to posledních pár let bývá, ani
letošní čas prázdnin nebyl časem zahálení. Podařilo
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se nám ve všech kmenových
učebnách ZŠ vyměnit dosluhující a z
hygienického
hlediska
již
nevyhovující osvětlení novými LED
svítidly, pořídit nový nábytek do II.
oddělení školní družiny a vybudovat
zcela novou školní cvičnou kuchyňku
se 4 pracovními stanovišti z prostoru
bývalého skladu a keramické dílny.
Na výuku v těchto prostorách se těší
nejen pedagogové, ale především
žáci, u kterých je touha po vaření
nejen na II. stupni veliká. Věřím, že
se jim zde bude učit kuliářským
dovednostem výborně.
V mateřské škole bylo
naplánováno, že se konečně změní styl vytápění z
elektrického (akumulačními kamny) na ústřední
pomocí plynového kotle. Bohužel se do
výběrového řízení na zhotovení těchto prací
nepřihlásila žádná z oslovených firem, a tak se celá
realizace musí odložit ještě o dalších 10 měsíců.
Kvůli tomu nemohlo dojít ani k výměně podlahové
krytiny ve většině prostor. To musí také počkat na

příští prázdniny. Co se nám ale podařilo, je
zbudování nové učebny pro tvořivou práci dětí.
Vznikla probouráním téměř nevyužitých malých
místnůstek v přízemí. Určitě se tam bude pěkně
tvořit dětem nejen při naplňování školního
vzdělávacího programu předškolního vzdělávání,
ale i při hodinách kroužku keramiky. Rádi bychom
také vybavili obě třídy novými stolečky a
židličkami pro děti, protože ty stávající dosluhují.
Také úprava zahrady v přírodním stylu se
nám podařila uskutečnit do konce srpna, i když
najít zahradníky, kteří by se přihlásili do
výběrového řízení, byl nelehký úkol. Až ke konci
června ve druhém kole výběrového řízení se nám
podařilo najít firmu, která byla cenově přijatelná a
měla čas na zhotovení do podzimu. Určitě tam
budou mít děti více možností nejen na hraní, ale i
na poznávání přírody, rostlin a živočichů.
Abychom splnili všechny podmínky dotace, kterou
jsme na zbudování zahrady obdrželi, bude ještě
třeba ve spolupráci s veřejností vybudovat některé
herní prvky. Budeme moc rádi, pokud nám bude v
září ochotno několik rodičů s tímto úkolem
pomoci. Šikovných rukou není nikdy dost!
Informace budou včas zveřejněny v MŠ.
Od půlky září se nám v ZŠ opět rozběhnou
zájmové kroužky. Na jejich vedení se nám do
konce kalendářního roku 2019 podařilo získat
částečnou dotaci z Královéhradeckého kraje a
ASŠK ČR, a tak budou v prvním pololetí jejich
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poplatky sníženy tak, aby byly dostupnější širšímu
okruhu žáků. Také bychom chtěli otevřít nový
kroužek vaření (když už máme tu novou
kuchyňku) a opět se snad otevře kroužek zumby.
Rádi bychom, aby co nejvíce žáků naší školy mělo
možnost trávit smysluplně svůj volný čas.
Pro žáky 5. a 6. ročníku se na začátku října
na Homoli u Jičína poprvé uskuteční třídenní kurz
s názvem Respekt, ohleduplnost, spolupráce.
Projekt bude zaměřený na soužití ve skupině, které
vyžaduje respektování dohodnutých pravidel,
ohleduplnost k druhým a schopnost domluvit se při
řešení problémů. Dále na sebepoznávání, které je
předpokladem nejen pro pochopení sebe sama, ale i
druhých. Na posílení zdravého sebevědomí a
hezkého vztahu k sobě samému, na celkové
posílení přátelských vztahů a spolupráci ve
skupině. Účast na programu kurzu by měla pomoci
žákům při jejich sociálním začleňování. Měla by

besedy pro veřejnost s odborníky. Přivítali bychom
na nich hojnější účast ze strany veřejnosti, a tak si
přeji, aby byl v tomto směru nový školní rok
úspěšnější než ten minulý. Pokud byste měl
kdokoliv typ na zajímavou osobnost, která by měla
svému okolí co předat, obraťte se na mě v e-mailu:
s.munzarova@zszeleznice.cz.
Na začátku prosince pro veřejnost opět
přichystáme úspěšný Advent ve škole a na začátku
března pro žáky zajistíme lyžařský kurz na
Benecku. Snad se přihlásí dostatečné množství
žáků, aby se kurz mohl uskutečnit.
V řádcích výše jsem Vás seznámila s
materiálními změnami a akcemi školy. Nyní ještě
pár řádků o personálním obsazení. Od nového
školního roku nastoupí do MŠ dvě nové paní
učitelky. Paní učitelku Zuzku Kohoutkovou čekají
mateřské radosti, a proto ji vystřídá paní učitelka
Andrea Slepičková. Paní učitelka Kateřina
Tomíčková přestoupí na pozici školní asistentky a
na místě učitelky ji vystřídá paní učitelka Iveta
Kastlová. Nově také nastoupí na pozici asistentky
pedagoga místo paní Edity Šedé paní Zuzana
Jenčková.
V základní škole to budou změny dvě. Paní
učitelka Hana Bímová začne naplno užívat svého
zaslouženého odpočinku a místo ní nastoupí paní
Klára Krausová. Do 6. třídy přibude nová paní
asistentka Lenka Nováková. Všichni ostatní
provozní i pedagogičtí pracovníci pokračují na
svých místech tak jako doposud. Svoji práci
odvádějí výborně, za což jim patří velký dík.
Věřím, že všichni v prázdninovém období
načerpali dostatek sil na celý nový školní rok.

předcházet sociální izolaci jednotlivce uvnitř
třídního kolektivu a eliminovat rizikové chování
mezi žáky. Na tento kurz se nám podařilo také
získat dotaci z Královéhradeckého kraje, a proto
náklady spojené s ním budou pro zákonné zástupce
žáků minimální.
V novém školním roce se škola zapojí do
dvouletého projektu Šablony II, který plynule
naváže na předchozí projekt Šablony I. Díky němu
budeme moci pořádat další zajímavé vzdělávací

To je asi vše nejdůležitější, co se během
prázdnin uskutečnilo, či co nás v následujících
měsících čeká. Určitě nebude o nové zážitky
nouze.
Užijte si příjemného závěru léta a těším se
na setkávání a spolupráci s těmi, kteří si najdou
cestu do naší školy.
S. Munzarová, ředitelka školy

¨
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KNIHOVNA NA KONCI PRÁZDNIN
Už jsem chtěla napsat, co se obvykle píše
ke konci prázdnin, že utekly jako voda. Dalo by se
to tak říct s každým obdobím, které je za námi,
s uplynulým rokem, desetiletím, životem. Ale
nechci nic bilancovat, byly tak dlouhé, jako každé
jiné a doufám, že si je užili úplně všichni. Počasí
přálo koupání i turistice a v posledních dnech i
houbaření. Kdo má svoje tajná místa, najde na nich
babky, bílé hřiby, kozáky i křemeňáky. Já taková
místa mám a nacházím. Jen tu kouzelnou houbu,
Boletus arcanus, o které píše ve stejnojmenné knize
Miloš Urban, se mi najít nepodařilo. Prý kdo ji
najde a sní, získává zpět mládí, ale má to i svoje
stinné stránky. Kdo chce vědět jaké, knihu si
přečtěte.

S koncem září se v knihovně opět uskuteční
setkání maminek s dětmi – Knihovnické klubko.
Děti přes prázdniny určitě vyrostly a už se na ně
moc těším.
Cestopisná
beseda
s promítáním
je
naplánována na 3.10. 2019. O Novém Zélandu
bude vyprávět Petr Navarov.
Bazar ošacení a sportovních potřeb se bude
konat ve druhé polovině října, 21.10. – 23.10.
2019. Veškeré informace nejen o bazaru, ale i o
ostatních akcích knihovny, najdete na stránkách
knihovny https://knihovnazeleznice.webk.cz
Přeji Vám, vážení čtenáři, krásný zbytek
léta, školákům úspěšný začátek školního roku,
jejich učitelům trpělivost a pevné nervy a všem
nějaké pěkné počteníčko.
Eva Trojanová, knihovnice

ZPRÁVA OBRAZEM
Všichni ti, kteří mají rádi obrazy a dřevořezby Jardy a Nataši Kalouskových se sešli ve čtvrtek
1.srpna na vernisáži jejich výstavy. A že jich bylo opravdu hodně, svědčí přiložené fotografie.
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13. MUZEJNÍ DEN
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
Září
7. 9. od 20:00 hodin

S - divadlo (K - klub Jičín) uvede reprízu divadelní hry
"STARÁ HISTORIE" komedie - Julius Zeyer. Pod širým
nebem na nádvoří muzea v Železnici. Vstupné

21. 9. od 15:00 hodin

„Pochod se skřítkem Železňáčkem“ – vhodné pro děti, rodiče a
ostatní, kdo bude mít zájem společně projít – Železnicí, Zámezím, Cidlinou,
Doubravicí a zpět do Železnice. Na některých místech si pro nás skřítek
Železňáček připravil úkoly a nakonec si na hřišti opečeme buřty (ty si
vezměte sebou). 15:00 hod. sraz před muzeem v Železnici.

Říjen
2. 10.

Mezinárodní den kávy -

Cafe Terasy - srdečně Vás zveme na šálek kávy,

program bude upřesněn.

3. 10. od 17:00 hodin

knihovna - beseda - Nový Zéland - Petr Nazarov - cestopisná beseda

4. 10. - 28. 11.

muzeum - výstava - obrazy „TINGA TINGA - NASAJEM
S MASAJEM„ - 4. 10. od 17:00 hodin - vernisáž

19. 10. - 23. 10.

sokolovna - Bazar ošacení - více na webových stránkách knihovny

22. 10. od 17:00 hodin

muzeum - přednáška - Ph.Dr. Eva Ulrychová – „Archeologie

z letadla“

28. 10. od 11:00 hodin Železnický kros - běh podzimní přírodou pro dospělé s environmentální
osvětou. Sraz v 11:00 v parku u pomníku republiky (ul. Raisova).
Prezentace od 10:00 do 10:45 hodin, Náměstí Svobody, budova radnice.

Listopad
1. 11. od 19:00 hodin

sokolovna

- divadlo Krakonoš Vysoké nad Jizerou "Sborovna" - komedie Jaromíra Břehového z učitelského prostředí. Režie Jan
Hejral a Ivan Hanuš. Pořadatel kulturní komise.

15. 11. od 19:00 hodin

- koncert vážné hudby - klavírní virtuóz z Berlína Petr
Vašíček a violista z Vídně Reinhold Rieger.

22.11. od 18:00 hodin

kostel sv.Jiljí – koncert u příležitosti dokončení oprav kostela sv. Jiljí a

muzeum

zároveň jako poděkování všem, kteří k tomu jakýmkoliv způsobem přispěli.
Změna programu vyhrazena. Aktuální informace najdete na stránkách města a Vlastivědného muzea:
https://muzeumzeleznice.webk.cz a https://www.zeleznice.net
Simona Hrabalová
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Potravinová pomoc v nouzi pro občany Železnice
V minulém čísle Železnického zpravodaje byl vytisknut Dotazník potravinové pomoci v Železnici, ale
nedopatřením u něho chyběl úvodní článek. Tímto chybu napravuji a zde jsou potřebné informace.
Město Železnice si Vám ve spolupráci s Oblastní charitou Jičín dovoluje nabídnout potravinovou pomoc. Pokud se
ocitnete v nouzové situaci nebo jste v dlouhodobé sociální tísni, je potravinová pomoc určená právě Vám.
Jaké potraviny můžete očekávat? Jedná se o základní potraviny, které jsou vypsané níže.
Jak se k potravinové pomoci dostanete? Tento dotazník vyplňte a do konce září doneste pracovnicím MěÚ
Železnice. V dohledné době Vás poté navštíví některý ze členů školské a sociální komise a domluví s Vámi vše
potřebné. Případné dotazy na tel. č. 731 891 828 (S. Munzarová).
Za členy školské a sociální komise Mgr. Soňa Munzarová

DOTAZNÍK POTŘEBNOSTI POTRAVINOVÉ POMOCI V ŽELEZNICI
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………….…………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………telefon: ……………………………………….
Označte křížkem potraviny, o které máte zájem:
základní potraviny:

vhodné pro děti:

Mouka

Paštiky

Ovesné kaše

Olej

Rybičky

Krupicová kaše

Těstoviny

Masové konzervy

Dětské kaše

Rýže

Zeleninové konzervy

Přesnídávky

Čočka

Omáčky na těstoviny

Piškoty

Hrách

Dětské výživy

Polévky v sáčku

Puding

Polévky „do hrnku“

Musli

nápoje:

přísady a dochucení potravin:

Káva

Sůl

Čaj (černý,
ovocný zelený)
Ovocné šťávy

Cukr

Juice

Hořčice

Minerálky

Kečup

Koření

Zakroužkujte vhodnou variantu:
Pro potraviny můžu zajít (například na poštu nebo do muzea)
Potřeba dovozu potravin domů

ANO / NE

Četnost

1x za měsíc

1x za 14 dní
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ANO / NE

SPORT
ŽELEZNICKÝ FOTBAL V LÉTĚ
V průběhu letní přestávky naši fotbalisté nezaháleli a
poctivě se připravovali na novou sezónu. O víkendu 20.21.července se tradičně zúčastnili 42.ročníku druhého
nejstaršího pravidelného turnaje na území Čech a Moravy
Lázeňského poháru, jehož dějištěm byly tentokrát
Konstantinovy Lázně. Po dlouhých osmi letech umístění ve
středu tabulky turnaje se našim barvám dařilo nad očekávání a

Železnice prošla bez ztráty bodu i obdržené
branky až do nedělního finále, kde nestačila na
přední tým krajského přeboru Zlínského kraje FK
Luhačovice, kterému podlehla 0:2.
První srpnová neděle patřila na
železnickém hřišti 2.ročníku Memoriálu Míti
Tomince. Pořadatelům se podařilo zajistit
kvalitní konkurenci, slavnostního zahájení
turnaje
se
účastnil
i
předseda
Královéhradeckého fotbalového svazu Václav
Andrejs. Ve finále zvítězil účastník krajského
přeboru KH kraje Sokol Třebeš nad FK KošťálovLibštát, v zápase o 3.místo si domácí poradili s účastníkem plzeňské I.B třídy Sokolem Křimice, který z lavičky vedl
bývalý hráč Sparty, Plzně či belgického Lokerenu a devítinásobný reprezentant ČR Roman Vonášek. Turnaj byl
důstojnou vzpomínkou na dlouholetého předsedu, tahouna fotbalového oddílu a kamaráda Míťu Tomince.
pk
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozené děti:
Daniel Grohman, Matyáš Somol, Laura Müllerová

Významná jubilea:
Červenec 2019

Libuše Jónová 70 let, Jana Živorová 70 let, Jarmila Jirglová 94

Srpen 2019

Zdeněk Zelenka 70 let, Eliška Vávrová - Doubravice 80 let, Marie
Junková 80let.

Úmrtí:
Srpen 2019

Vladimír Maděra
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