ŽELEZNICKÝ
ZPRAVODAJ
INVESTICE V ŽELEZNICI
V DOBĚ KORONAVIROVÉ

Z OBSAHU:
Investice v Železnici
v době koronavirové
Slovo starostky

Zastupitelé 24. 2. 2021 schválili rozpočet na rok 2021, který opět počítá
Z jednání orgánů
s významnými investicemi. Nejnákladnější bude výstavba zdravotního střediska,
města
která bude stát cca 12 mil. Kč, z toho více než polovina bude kryta dotacemi.
Masarykova ZŠ a MŠ
Nové bezbariérové středisko s parkovištěm by mělo být hotové do konce
letošního roku.
Zprávy z Farnosti
O prázdninách by měla být
dětem k dispozici nová pump tracková
Zpráva obrazem
dráha, v dubnu se konečně začne
Železnice před 100
budovat nové veřejné osvětlení v ulici
lety
Mizerově, Žižkově, Muzejní, Husově
souběžně s kabelizací ČEZ. Nutně
Společenská rubrika
musíme provést také statické zajištění
budovy muzea, na které také
Rozpočet města na rok
2021
dostaneme dotace. V létě proběhne
tolik potřebná rekonstrukce mateřské
Oblastní charita Jičín
školy, na kterou jsme získali dotaci
ministerstva financí. Chceme dořešit
Nabídka volných
majetkové vztahy, které brzdí vznik
pracovních míst
cyklostezky mezi Těšínem a Valdicemi,
v Masarykově ZŠ a MŠ
podat žádost o dotaci na vodovod do
Testování na Covid 19
Cidliny,
připravit
projektovou
dokumentaci na přestavbu bývalé
lázeňské školy na bydlení pro seniory.
Problémem je, že pandemie
někdy mění nečekaně naše plány,
dodavatelské firmy se potýkají s nemocností zaměstnanců, nejasné jsou i daňové příjmy obcí. Přesto věřím, že
plánované investice zvládneme a život v Železnici bude pro jeho obyvatele zase o něco komfortnější.
Ing. Dana Kracíková, starostka
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Vážení spoluobčané,
loni v březnu jsme roznášeli seniorům roušky a dezinfekci a doufali jsme, že pandemie brzy skončí. Bohužel se tak
nestalo a v letošním roce dochází k značnému nárůstu nemocných a k alarmujícímu přetížení nemocnic. Chci Vás všechny tedy
poprosit, abyste dodržovali protiepidemická opatření, nosili důsledně respirátory a vyhýbali se zbytečným kontaktům, situace je
opravdu velmi vážná.
Chceme, aby Železnice byla zdravým městem, aby se nám tady infekce nešířila, zorganizovali jsme proto v sokolovně
antigenní testování na Covid 19 , které pravidelně probíhá ve středu a v neděli od 18 do 20 hodin. V příštích dnech budeme
také seniorům nad 70 let doručovat do schránek 5 ks respirátorů české výroby. Pomáháme také s objednáváním seniorů na
očkování, bohužel vakcín stále není dostatek, to by se ale mělo v příštích měsících změnit.
Buďte na sebe opatrní a dodržujte, prosím, protiepidemická opatření, neděláme to pro vládu, ale pro sebe.
Ing. Dana Kracíková, starostka

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města za období od vydání posledního Zpravodaje (v prosinci 2020) sešla osmkrát a
přijala usnesení především v následujících bodech:












Schválila vyhlášení výběrového řízení na akci „Modernizace vytápění a obnova učeben včetně
sociálního zázemí – mateřská škola Železnice“. Zároveň ustanovila výběrovou komisi.
Schválila cenovou nabídku na výkon technického dozoru stavebníka k provedení díla „Zdravotní
středisko Železnice“.
Schválila znění příkazní smlouvy na tuto činnost a pověřila starostku smlouvu podepsat.
Schválila příkazní smlouvu, jejímž předmětem je zabezpečení činností koordinátora bezpečnosti práce
na výše uvedenou stavbu „Zdravotní středisko Železnice“.
Schválila odpuštění nájemného za provozovnu pedikúry a kadeřnictví po dobu uzavření z důvodu
vládních nařízení. Po ukončení omezení, bude nájemné hrazeno dle platné nájemní smlouvy.
Schválila předloženou projektovou dokumentaci na akci „Stavební úpravy na ubytovací zařízení,
Husova 126, na parc .č. 171, v k.ú. Železnice“.
Neschválila cenovou nabídku na instalaci dodatečné dezinfekce pitné vody v budově sokolovny.
Důvodem je nerentabilní nabídka vzhledem k celkovému vytížení sokolovny, zejména v poslední době.
Schválila cenovou nabídku firmy Kůrana v.o.s. na zhotovení nábytku pro kancelářské a zasedací
prostory radnice.
Schválila umožnění uspořádání průjezdové kontroly veteránské soutěže „Tatra v Českém ráji“, která se
uskuteční (možná) dne 19.69. 2021. Kontrola by byla umístěna v prostoru náměstí.
Schválila zapojení Masarykovy ZŠ do projektu „Podpora výuky přírodních věd v Masarykově základní
škole v Železnici“.
Schválila upozornění nájemníkům čp. 85 na nedodržování povinného úklidu společných prostor.
Neplnění této činnosti je porušením nájemní smlouvy.
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Schválila finanční dotaci pro Apropo Jičín o.p.s. ve výši 5 000,- Kč z rozpočtu města (v současné době
využívají sociální služby této organizace tři občané Železnice).
Schválila záměr místních lékařek pravidelně testovat na Covid 19 (viz leták).

Zastupitelstvo města se od posledního vydání Zpravodaje sešlo třikrát (18.11. 2020, 16.12.
2020 a 24.2. 2021).
Usnesení č. 6/2020 ze dne 18.11. 2020
a) vzalo na vědomí:
1. kontrolu usnesení ZM č. 5/2020 z 7.10. 2020
2. zprávy z jednání rady města za období od 8.10. do 18.11. 2020
3. zařazení akcí „Dům čp. 17 – výměna střešní krytiny“ a „Sanace budovy muzea čp. 181“ do anketního
dotazníku Programu regenerace MPZ na rok 2021
b) schválilo:
1. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo s firmou DKK Stav s.r.o. na akci „Obnova objektu radnice čp.1“. Po
rekapitulaci méněprací a víceprací zvyšuje výslednou cenu za dílo o 11 333,43 Kč včetně DPH.
2. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo s firmou DKK Stav s.r.o. na akci „Obnova bytového domu čp. 4“. Po
rekapitulaci méněprací a víceprací snižuje výslednou cenu za dílo o 329 761,35 Kč včetně DPH.
3. Na základě posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce „Modernizace
vytápění a obnova učeben včetně sociálního zázemí – MŠ Železnice“, byla vybrána ekonomicky
nejvýhodnější nabídka firmy BARNATHERM s.r.o. s nabídkovou cenou 2 400 923,- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo pověřilo starostku podpisem Smlouvy o dílo s uvedeným dodavatelem.
4. Žádost o dotaci z programu KHK č. 21KPG06 Podpora činnosti muzeí a galerií ve výši 115 000,- Kč na
restaurování 7 ks cechovních štítů ze sbírky Vlastivědného muzea Železnice.
5. Výstavbu altánu v areálu Masarykovy ZŠ a podání žádosti o dotaci.
6. Rozpočtové opatření č. 6/2020.
Usnesení č. 7/2020 ze dne 16.12. 2020
a) vzalo na vědomí:
1. kontrolu usnesení ZM č. 6/2020 ze dne 18.11. 2020
2. zprávy z jednání RM za období od 19.11. do 16.12. 2020
3. zápis o dílčím přezkoumání hospodaření města za rok 2020
4. zprávu finančního výboru
5. zprávu kontrolního výboru
6. zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Tábor v roce 2020
b) schválilo:
1. rozpočtové provizorium na rok 2021 a jeho pravidla,
2. aktualizovaný Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2021 – 2030,
3. vodné a stočné na rok 2021 a to ve výši: vodné za 32,- Kč/m3 včetně DPH a stočné ve výši 30,- Kč/m3
včetně DPH,
4. podání žádosti o dotaci od Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova na akci „Pump Park
Železnice - sportoviště pro všechny“.
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Usnesení č. 1/2021 ze dne 24.2. 2021
a) vzalo na vědomí:
1. kontrolu usnesení ZM č. 7/2020 ze dne 16.12. 2020
2. zprávy z jednání rady města za období od 17.12. 2020 do 24.2.2021
3. zprávu finančního výboru
4. zamítavé stanovisko JUDr. Satrapové ve věci vydržení pozemků parc. č. 130/10 a 132/2 v k.ú. Cidlina
b) schválilo:
1. rozpočet města na rok 2021 jako schodkový, výdaje ve výši 40 682 535,- Kč, příjmy ve výši 31 338 883,Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt ze zůstatků na účtech k 31.12. 2020 ve výši 9 343 652,- Kč.
Závazným ukazatelem je paragraf neinvestiční příspěvek na provoz Masarykovy ZŠ a MŠ, který byl
schválen ve výši 2 miliony Kč
2. střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022 – 2024
3. podání žádosti o dotaci a přiznání podílu města na obnovu kulturních památek v rámci Programu
regenerace MPZ v roce 2021 ve výši 10% u kulturních památek, jejichž město není vlastníkem, a to pro:
- čp. 17 – žádost o dotaci na výměnu střešní krytiny – z Programu regenerace 124 000,- Kč, podíl
města 24 000,- Kč
- žádost o dotaci na akci města „Statické zajištění muzea a sanace“ – čp. 181 – z Programu
regenerace 441 000,- Kč, celkové předpokládané náklady v r. 2021 2 280 000,- Kč, podíl města
1 839 000,- Kč
4. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místních poplatcích
5. přijetí dotace od ministerstva financí ve výši 2 399 330,- Kč na akci „Modernizace vytápění a obnova
učeben včetně sociálního zázemí MŠ Železnice“ a závazek dofinancovat akci z vlastních zdrojů
6. dodatek smlouvy o dílo č. 1 s firmou Staving s.r.o. na akci „Zdravotní středisko Železnice“
7. žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města pro Oblastní charitu Jičín ve výši 60 000,Kč na částečné krytí provozních nákladů pečovatelské služby a podpis smlouvy.

MASARYKOVA ZŠ A MŠ
Distančně i v druhém pololetí? – Snad jen chvíli.
V prosincovém vydání Zpravodaje jsem si přála, aby se děti co nejdříve vrátily do školy k prezenční
výuce. Po Vánocích se ale situace ve školství nijak nezměnila a do školy tak pravidelně docházeli pouze žáci 1.
a 2. třídy. Ani jedné z těchto tříd se bohužel nevyhnula nákaza Covidem 19, a tak se také chvíli museli učit
i jinými způsoby – např. rozdělení do 2 skupin nebo tak, že paní učitelka z domova vyučovala online a děti
s paní asistentkou pracovaly ve škole.
Nestandardním způsobem se také předávalo pololetní vysvědčení. Protože všichni žáci od třetí třídy
výše se stále učili na konci 1. pololetí distančně, nemohli si ani vyzvednout vysvědčení ve škole. Museli se tedy
spokojit se známkami v elektronické žákovské knížce a slovním hodnocením, kterým pedagogové známky
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doplnili, aby lépe popsali, jak žáci plní své školní povinnosti. Jediní, kdo dostali vysvědčení do ruky, tak opět
byli jen naši nejmladší žáci. Na všechny ostatní žáky čekají jejich vytištěná vysvědčení ve škole a budou jim
předána, jakmile se budou moci vrátit do školy. Snad to bude brzy!
Alespoň že nám bylo nakloněno počasí a v době jarních prázdnin nasněžilo a zamrzly rybníky. Nic tedy
nebránilo tomu, aby děti při zimních radovánkách načerpaly energii pro druhé pololetí. Tak hodně úspěchů a
optimismu všem školákům!

Mgr. Petra Kolocová

Střípky z MŠ
Nový rok 2021 je tu, i když
„covidová“ omezení se nevyhnula ani naší
mateřské škole. Již podruhé v tomto
školním roce jsme museli MŠ uzavřít
z důvodu nákazy Covidem – 19, a tak jsme
provoz mateřské školy začali až 18.ledna.
Přesto jsme s dětmi zažily krásný

předvánoční čas, kdy jsme společně pekly cukroví, rozsvěcely vánoční
stromeček, připomněly si vánoční tradice a zazpívaly koledy, …a nejvíce
dětské oči rozsvítila nadílka, kterou děti našly pod stromečkem.

5

Lednový „příval“ sněhu jsme s radostí přivítaly, neboť to byla skvělá příležitost pro zimní radovánky! A tak jsme
na školkové zahradě bobovaly, sáňkovaly, děti běhaly ve sněhovém labyrintu, stavěly sněhuláky a užívaly si pravou zimu.
Nejstarší děti – naši předškoláci, se také pilně připravují na první třídu a na svou budoucí roli školáčka.
Pravidelně rozvíjí své rozumové znalosti a pracovní návyky, a to nejen formou pracovních listů a sešitů, ale též
prostřednictvím nové interaktivní tabule. Interaktivní programy pro děti jsou pestré, zajímavé i zábavné, a tak je pro děti
učení hrou.
I když tato doba nám zatím neumožňuje aktivity mimo mateřskou školu, doufáme, že s příchodem jara nám
svitne naděje a budeme moci uskutečnit alespoň některé akce z naplánovaných aktivit.
Za mateřskou školu J.Filjačová

ZPRÁVY Z FARNOSTI
Tříkrálové sbírka 2021 děkuje!
Letošní koleda Tří králů byla výjimečná
v mnoha ohledech. Koledníci nemohli přinést
své požehnání do vašich domovů a nemohli
osobně koledovat pro dobrou věc. Snažili se
alespoň virtuálně na www.trikralovasbirka.cz
a moc děkují za vaši přízeň. Přispět do ONLINE pokladničky tak můžete ještě do konce
dubna.
Velkou radost nám však udělala reakce
mnoha jednotlivců, firem, institucí, spolků,
farností a obcí. V letošním roce chceme vyjádřit
opravdu VELKÉ DÍKY nejen dárcům, kteří do
pokladniček přispěli, ale také prodejnám,
lékárnám, firmám, farářům, starostům a místním
koordinátorům, kteří umožnili zajistit veřejně
přístupná místa pro umístění pokladniček.
V Železnici se do sbírky
především
místní
farnost
a
neuvěřitelných 16700,- Kč.

zapojila
vybrala

Do letošní sbírky organizované Oblastní
charitou Jičín se zapojilo 19 obcí, se 115
pokladničkami, jejichž finanční dary dosáhly překvapivé částky 186 856 Kč. Výtěžek sbírky je určen
na podporu služeb pro rodiny s dětmi, na dobrovolnické aktivity a Nízkoprahové kluby pro děti a
mladistvé, na přímou pomoc v regionu, na sociálně aktivizační služby, na individuální pomoc v akutní
nouzi. Část výtěžku putuje na realizaci humanitárních projektů v zahraničí.
Děkujeme Vám za celoroční přízeň, přejeme požehnaný rok 2021, pevné zdraví, klidnou mysl
a spousty dobrých lidí kolem sebe.
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Tabulka výtěžků jednotlivých obcí
Obec
Bradlecká Lhota
Dřevěnice
Holín
Hořice
Chroustov
Jičín
Kopidlno
Lázně Bělohrad
Libáň
Lomnice nad Popelkou
Nová Paka
Ostružno
Radim
Stará Paka
Střevač
Úbislavice
Veliš
Vysoké Veselí
Železnice

Vykoledováno
1 784,00 Kč
4 900,00 Kč
600,00 Kč
15 940,00 Kč
971,00 Kč
37 238,00 Kč
10 937,00 Kč
19 534,00 Kč
4 705,00 Kč
1 000,00 Kč
28 875,00 Kč
8 663,00 Kč
10 325,00 Kč
14 841,00 Kč
1 867,00 Kč
5 659,00 Kč
1 480,00 Kč
837,00 Kč
16 700,00 Kč

Z kolika pokladniček
2
3
1
16
1
15
3
14
4
5
25
1
4
9
1
3
1
2
5
Bc. Šárka Barešová
Koordinátorka Tříkrálové sbírky

ZPRÁVA OBRAZEM
I přes nepřízeň počasí zahájila v lednu firma Staving s.r.o. zemní práce na dolní části zahrady u
mateřské školy. Do konce roku tam vyroste bezbariérová budova zdravotního střediska, kde budou umístěny
ordinace obvodního i dětského lékaře.
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ŽELEZNICE PŘED 100 LETY
Stovka je magické číslo. V životě člověka těžko dosažitelná meta, v životě města pouhá část jeho
historie. V letošním roce bychom v každém čísle Zpravodaje chtěli dobu před sto lety připomenout. A protože
už nejsou mezi námi pamětníci těch časů, spolehneme se především na železnickou kroniku. Ta je pro nás
nejdůležitějším zdrojem informací. Začal ji psát učitel zdejší školy Antonín Skrbek, kterého touto činností
pověřila městská rada. Vyhověla tím zákonu o obecních kronikách z roku 1920, který ukládal všem obcím vést
kroniku.
Tento
první
železnický
kronikář
zaznamenával podle dochovaných pramenů pouze
nejstarší železnickou historii. Po jeho odchodu ze
Železnice převzal jeho štafetu učitel Václav Kozák,
který se především věnoval své současnosti.
Píše se rok 1921. Evropa se vzpamatovává
z následků I. světové války, do té doby největšího
válečného konfliktu v dějinách. V téměř každé obci
vzpomínají na padlé a nejinak je to i v Železnici.
Připomeňme si, že z našeho města (včetně Těšína)
narukovalo 362 mužů, z nichž 55 se domů nevrátilo.
Začíná se mluvit o pomníku, který by je připomínal.
Tuto fotografii jsme ve zpravodaji před několika lety zveřejnili. je na ní
Ekonomická situace se zlepšuje velice pomalu.
hostinec U Sokola, který jeho majitel Václav Bajer v r. 1921 přestavěl zvedl o dvě podlaží, a tím mu dal současnou podobu.
Dokladem je třeba skutečnost, že za posledních sedm
let nebyla u nás zkolaudována žádná novostavba a
uskutečnilo se pouze několik přestaveb (viz fotografie). Po část roku 1921 stále platí i přídělový systém. Ten
končí 2. listopadu, kdy jako poslední byly zrušeny potravinové lístky na cukr a kávu.
Epidemie španělské chřipky, která si po skončení války vyžádala v Československu desetitisíce obětí,
skončila. Objevuje se ale nová pohroma, která v příštích
několika letech zničí více než 600 tisíc hektarů
jehličnatých lesů. Housenky mnišky (bekyně sosnové) se
rozšířily i v lesích v okolí Železnice. Dejme slovo
kronikáři Václavu Kozákovi:
V létě objevilo se u nás veliké množství mnišek,
které zvláště za soumraku poletovaly nad krajinou.
Snesly spousty vajíček, ze kterých se vylíhlo velké
množství housenek. Ty počaly ožírati jehličí smrků a
jedlí. Postupovaly ve své zhoubné a ničivé práci
odspodu vzhůru k vrcholům. Jehličí postupně mizelo a
stromy hnědly. Kmeny stromů a prostě vše v lese bylo
jimi přímo obaleno. Boj proti nim byl bezmocný. Můry byly sbírány, stromy polepovány lepem, ale vše marno.
Sluneční paprsky prokmitávají holými větvemi až na zem a urychlují rozklad pozůstatků můr, housenek, trusu a
kukel. V lese nemožno pro zápach ani dýchati.
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Lesy jsou postupně káceny, ovšem domácí obyvatelstvo nedostačuje všechnu tuto práci vykonati. Proto
k nám přichází řada dřevorubců z jiných částí našeho státu, a to hlavně ze Šumavy a Podkarpatské Rusi.
Všechna nádraží jsou přeplněna ohromnými spoustami dříví, ovšem již méně hodnotného, které jest vyváženo
do Francie, Anglie, Belgie, Nizozemí i jinam. Ceny jeho jsou nepatrné. Všechny povozy z celého kraje jsou
zaměstnány svážením dříví k nádražím. Silnice a cesty jsou úplně zničeny, v deštivějším počasí nebylo téměř
možno ani na naše nádraží pro spousty bezedného takřka bláta přejíti. Nádraží naše nestačí pojmouti spousty
sem svezeného dříví, proto bylo pronajato pole sousedící s nádražním hostincem a tam zatím dřevo
uskladňováno.
Stráně a vrchy dříve zalesněné, vyhlížejí jako po požáru. Holý jest Tábor, Bradlec i Kumburk, holá jest
Habřina i Lipina. Zalesňovací práce rychle pokračují a vyžadují si opět nových nesmírných nákladů. Převládá
názor, aby nebyly nadále lesy výlučně jehličnaté odděleny od lesů listnatých, jak tomu bylo před mniškovou
katastrofou. Aby bylo zavedeno smíšené lesní hospodářství, čímž by bylo zabráněno opakování zmíněné již
pohromy.
Olga Jakubcová
kronikářka

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

VÝZNAMNÁ JUBILEA
Leden: Jaroslava Tomincová 70, Helena Klabanová 70, Josef Bryknar 70, Olga Ščigol 70, Marie
Novotná 70, Soňa Veselá 70, Věra Rudolfová 80, Jarmila Bachůrková 90
Únor: Jan Šmejc 70, Jana Hrabalová 75, Vladimír Tomek 75, Josef Kubánek 85

NAROZENÉ DĚTI
Mikuláš Vaněk, Mia Jobánková

ÚMRTÍ
Miloslav Berný, Miloslava Marková
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ROZPOČET MĚSTA
NA ROK 2021
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OBLASTNÍ CHARITA JIČÍN
Charita oslovila starosty s nabídkou pomoci
Oblastní charita Jičín oslovila na začátku tohoto roku starosty okolních obcí s nabídkou
finanční jednorázové pomoci lidem, kteří se dostali z důvodu pandemie Covid-19 do vážných
problémů. Aktivně obeslala starosty zejména proto, že právě oni mají často velmi dobrý
přehled o rodinách ve svých obcích, které nyní řeší vážné existenční problémy.
Zkušenosti říkají, že se jedná především o drobné živnostníky, matky samoživitelky a další, kteří
byli nuceni z důvodů pandemie například uzavřít své podnikání, nebo ztratili práci a náhle se tak ocitli
ve finančních problémech.
Během následujících dnů se ukázalo, že to byl krok správným směrem a že je nabízená pomoc
potřeba. Například mladá samoživitelka se dvěma dětmi přišla v létě loňského roku o
zaměstnání
právě
z důvodu
pandemie. K tomu jí přestal bývalý
partner platit výživné. V záři se
bohužel
přidaly
zdravotní
komplikace a paní je od té doby
v dlouhodobé
pracovní
neschopnosti. V tomto roce musí
absolvovat
operaci.
Nepříznivá
situace rodiny tak ohrožuje její
základní fungování i samotné bydlení.
Jednorázová finanční podpora tak
pomůže v pravý čas.
Finanční prostředky na tuto pomoc jsou zajištěny prostřednictvím sbírky, kterou vyhlásila Charita
Česká Republika s názvem „Sbírka pro Česko“. Děkujeme, že pomáháte s námi.

Centrum SASanka, 17. listopadu 861, Jičín, tel.: 733 741 753
Centrum Fialka, Husovo nám. 36, Lomnice nad Popelkou, tel.: 735 747 407
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NABÍDKA VOLNÝCH
PRACOVNÍCH MÍST
Masarykova ZŠ a MŠ nabízí volná pracovní místa na pozicích:
Školník – nástup od 1. 6. 2021
-

-

práce na plný úvazek
smluvní vztah - pracovní smlouva
pracovní doba 6.00 – 14.30hod.
požadované vzdělání SOU/SOŠ
Další požadavky: trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
- zdravotní způsobilost
- praktické zkušenosti s údržbou nemovitostí
- zručnost, spolehlivost, samostatnost, nekonfliktnost, pracovitost
platové podmínky – hrubý plat 20 000,- až 22 000,- Kč/měsíc
benefity: bonusy/prémie, osobní ohodnocení, příspěvek na stravování a
dovolenou, školení, závodní stravování, částečně individuální rozvržení
pracovní doby, možnost si napracovat hodiny, vlastní organizace náplně práce.

Hlavní kuchař/kuchařka ve školní kuchyni – nástup od 1. 9. 2021
-

-

práce na plný úvazek
smluvní vztah - pracovní smlouva
pracovní doba 6.00 – 14.30hod.
požadované vzdělání SOU/SOŠ
Další požadavky: trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
- zdravotní způsobilost
- praktické zkušenosti s vařením v obdobných provozovnách
- příjemné vystupování, komunikativnost, férové jednání, spolehlivost,
dochvilnost, snaha učit se, pracovitost
platové podmínky – hrubý plat 20 000,- až 22 000,- Kč/měsíc
benefity: bonusy/prémie, osobní ohodnocení, příspěvek na stravování a dovolenou, školení, závodní stravování

Učitelka v MŠ – nástup od 30. 8. 2021
-

-

práce na plný úvazek
smluvní vztah - pracovní smlouva
požadované vzdělání SŠ pedagogické
Další požadavky: trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
- zdravotní způsobilost
- příjemné vystupování, komunikativnost, spolehlivost, týmové
jednání, snaha pracovat sám na sobě
platové podmínky – hrubý plat od 30 670,- Kč/měsíc (dle tarifní tabulky
ped. pracovníků)
benefity: bonusy/prémie, osobní ohodnocení, příspěvek na stravování a dovolenou, školení, závodní stravování
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Učitel/ka v ZŠ – nástup od 23. 8. 2021
– aprobace Aj, Ch, Tv, Čj, Pč
-

-

práce na plný nebo částečný úvazek (dle aprobace)
smluvní vztah - pracovní smlouva
požadované vzdělání - VŠ
Další požadavky: trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
- zdravotní způsobilost
- příjemné vystupování, komunikativnost, spolehlivost, týmové
jednání, snaha pracovat sám na sobě
platové podmínky – hrubý plat od 32 170,- Kč/měsíc (dle tarifní tabulky ped. pracovníků)/plný úvazek
benefity: bonusy/prémie, osobní ohodnocení, příspěvek na stravování a dovolenou, školení, závodní stravování

Uchazeči o zaměstnání mohou posílat svůj životopis na e-mail: s.munzarova@zszeleznice.cz nebo na korespondenční
adresu Masarykova ZŠ a MŠ, Železnice, Tyršova 336, 507 13 Železnice. Telefonní kontakt pro dotazy u ředitelky školy S.
Munzarové na číslech: 493 532 936, 731 891 828.

Železnický zpravodaj má letos 40. narozeniny. Chtěli jsme mu dát malý dárek
v podobě nové grafiky a lepšího tisku. Bohužel, jedná se pouze o „kabát“, obsah je
chudší, než jste zvyklí. Chybí pozvánky na různé akce, zprávy z knihovny, z muzea a
také ze sportu. Věříme spolu s Vámi, že snad už příští jarní číslo přinese alespoň náznak
zlepšení současné situace.

redakce
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