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Prázdniny utekly jako
Zahajujeme s nadějí
voda a otevírá se nám opět
nový školní rok. Určitě by
Z jednání orgánů
spousta školáků i dospěláků
města
prázdniny ještě prodloužila,
Vlastivědné muzeum
protože
loňský
téměř
osmiměsíční
maraton
Železnice před 100
distanční výuky mnohé z nás
lety
unavil více, než by si kdo přál.
Oblastní charita Jičín
Nic naplat, směle musíme
čelit novým výzvám a přát si,
Zpráva obrazem
aby nebyly nad naše síly.
Klid a odpočinek, které
Společenská rubrika
bývají spojovány s obdobím
Fotbalový podzim
prázdnin a dovolených, se
2021
v naší škole letos opravdu
neuplatnily.
Dlouho
očekávaná velká rekonstrukce
MŠ se rozběhla již ke konci
června na plné obrátky. Budova MŠ se proměnila v jedno veliké staveniště a pod rukama řemeslníků se začala
proměňovat. Původně plánovaná přestavba bývalého bytu školníka v ZŠ na novou třídu pro děti z MŠ byla
nahrazena novým řešením přímo v MŠ. Vznikla zde nová třída pro 15 dětí a může tak být navýšena současná
kapacita, která není již dostačující. Změnilo se vytápění z elektrického (akumulačními kamny) na ústřední
pomocí plynového kotle, vyměnila se podlahová krytina ve většině prostor, přebudovalo se sociální zařízení
pro děti i personál, zcela se zrenovovaly výdejny stravy, vyměnila se vodoinstalace po celé budově, kompletně
se vymalovalo a částečně zařídilo novým nábytkem. Z velké části tak budova MŠ bude krásnější nejen z venku,
ale i uvnitř. Vadami na kráse celé rekonstrukce MŠ je krátký časový úsek, za který se rekonstrukce musí
stihnout, a skokové zdražení materiálu, které celou akci velmi finančně prodražilo. Na některé nové prvky si
proto budeme muset ještě počkat a dovybavit jimi prostory školky až později. Bohužel se vše nestihlo
v plánovaném termínu, a proto rozjezd MŠ začal v prostorách ZŠ. Pravděpodobně tomu tak bude ještě i v části
září.
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Ráda bych touto cestou poděkovala všem dobrovolníkům, kteří se podíleli nebo ještě budou podílet na
závěrečném úklidu celé budovy. Je toho opravdu hodně, ale výsledek určitě stojí za celou tu námahu.
S příchodem nového školního roku vstupujeme i do nového každodenního boje s coronavirem. Všichni
doufáme, že už se nebudou opakovat opatření z loňska a že masivní testování během prvních školních dní
potvrdí, že děti mohou do školy chodit bez omezení. Díky intervenci paní starostky Dany Kracíkové jsme jako
jediná škola na Jičínsku již v květnu a červnu mohli žáky testovat přesnější PCR metodou ze slin. Testování se
osvědčilo, a tak u něho zůstaneme i při prvotním hromadném testování. Jistě testování bez problémů zvládne i
našich 20 prvňáčků.
Již 7. rokem v řadě nám rostou počty žáků.
S tím je spojen také nárůst počtu zaměstnanců, a to
především pedagogů. Od září rozšíří naše řady v ZŠ p.
uč. Šárka Vlčková, p. uč. Jan Štěrba, p. asistentka
Jiřina Maglenová, z MŠ přestupuje p. asistentka L.
Rejlková a na pozici učitelek v MŠ nastoupí nově
Martina Sedláčková a Kateřina Švandová. Na začátku
června nastoupil na pozici školníka pan Jiří
Lieberman, který skvěle obstál v zatěžkávací zkoušce v rekonstrukci MŠ. Poslední personální změnou,
kterou přinese nový školní rok, je nástup nové hlavní
kuchařky paní Moniky Rybářové. I když nebude již
možné z kapacitních důvodů kuchyně vařit pro cizí,
jistě přinese nový vítr a elán do stávajícího týmu
kuchyně a přispěje ke spokojenosti našich malých
strávníků.
A jaké máme plány pro příští rok? Upřímně
řečeno, neodvažujeme se moc plánovat dopředu.
V září čeká žáky 6. ročníku adaptační kurz, jsou
domluvené preventivní programy zaměřené na třídní
kolektivy i individuální rozvoj osobnosti žáků, určitě
se bude pokračovat ve výuce venku, proběhnou
zajímavé projektové dny a umožní-li to okolnosti, tak bychom rádi uspořádali i naši tradiční předvánoční akci
Advent ve škole. Ale co hlavně! Těšíme se, že budeme s dětmi tváří v tvář a že digitální technologie v podobě
počítačů a notebooků budeme využívat především jako skvělý doplněk běžného učení. Přesto, pokud bychom
se museli opět vypořádat i s distanční výukou, víme, že i v této oblasti máme již dostatek zkušeností, abychom
vše zvládli.
Na závěr bych ráda poděkovala zřizovateli za velikou podporu, kterou škole poskytuje, rodičům za
spolupráci a všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy za veškerou práci v minulém školním
roce. Byl to jeden z nejnáročnějších roků, který jsme kdy zažili.
Přeji dětem i všem pracovníkům školy příjemný start do nového školního roku a dostatek sil
v překonávání překážek, které nás jistě neminou.
Bližší informace k provozu školy v souladu s epidemiologickou situací jsou na našich www stránkách a
1. září se na všechny moc těšíme!
Soňa Munzarová, ředitelka školy
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla třikrát (7.7., 26.7. a 9.8.). Přijala usnesení
především v následujících bodech:










Souhlasila s výběrem dodavatele akce „Stavební úpravy v MŠ“ a s uzavřením smlouvy s firmou
Barnatherm s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku. Stavební úpravy proběhnou o letních
prázdninách.
Schválila zrušení proplácení jízdného pro dojíždějící žáky a to od 1.9. 2021.
Schválila žádost ředitelky MZŠ a MŠ na čerpání rezervního fondu v částce 200 tisíc Kč na dovybavení
nové třídy MŠ.
Schválila dotaci ve výši 2 500,- Kč z rozpočtu města Službám sociální péče TEREZA z Benešova u
Semil.
Schválila vyhlášení výběrového řízení na akci „Železnice, ul. Hřbitovní, lokalita pěti rodinných domů –
nízkotlaký plynovod a domovní přípojky“. Poté souhlasila s rozhodnutím výběrové komise. Ta
vyhodnotila jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku firmy Gasservis Liberec s.r.o, nabídková cena je
621 908,- Kč včetně DPH.
Schválila vyhlášení výběrového řízení na akci „Sanace budovy muzea čp. 181“ a složení výběrové
komise.
Schválila znění Smlouvy o zajištění střídání obsluhy pracoviště Pošta Partner v Železnici.

Zastupitelstvo města se od posledního vydání Zpravodaje sešlo dvakrát (7.7. a 25.8. 2021) a přijalo
následující usnesení:
Usnesení č. 2 ze zasedání dne 7.7. 2021
a) vzalo na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 2ˇ/2021 ze dne 26.5. 2021.
2. Zprávy z jednání rady města za období od 27.5. do 7.7. 2021.
3. Závěrečný účet Mikroregionu Tábor za rok 2020.
b) schválilo:
1. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o nočním klidu.
2. Aktualizované znění Směrnice pro nakládání s osobními údaji pro obce.
3. Znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
(smlouva č. 20RGI02-0246) na akci „Zdravotní středisko Železnice“ a souhlasilo s jeho podpisem.
4. Znění darovacích smluv obcím Moravská Nová Ves, Mikulčice a Hrušky ve výši celkem 21 tisíc Kč
na obnovu po zásahu tornáda.
Usnesení č. 3 ze zasedání dne 25.8. 2021
a) vzalo na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 2/2021 ze dne 7.7. 2021.
2. Zprávy z jednání rady města za období od 8.7. do 25.8. 2021.
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b) schválilo:
1. Rozpočtové opatření č. 6.
2. na základě dokumentů: Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce: "Sanace budovy muzea – čp. 181 – Železnice" výběr
ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kterou předložil dodavatel Řemeslné stavby s.r.o., Trotinka
199, 50771 Miletín, IČ: 06934595 s nabídkovou cenou 3 280 149,05 Kč vč. DPH a pověřuje
starostku podpisem Smlouvy o dílo s uvedeným dodavatelem,
3. podání žádostí o dotace a přiznání podílu města na obnově kulturních památek v rámci městského
programu regenerace v roce 2021 ve výši cca 10% u kulturní památky, u které město není
vlastníkem, a to pro:
- čp. 17 žádost o dotaci na výměnu střešní krytiny na severní dvorní střešní rovině z PR 124 000,Kč, podíl města 24 000,- Kč,
- Žádost o dotaci na akci města Statické zajištění muzea - sanace muzea čp. 181 z PR ve výši
441 000,- Kč, celkové náklady dle smlouvy o dílo na tuto akci v roce 2021 jsou 3 280 149,05 Kč,
podíl města 2 839 149,05 Kč, z toho dotace od KHK 425 000,- Kč.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Cyklus podzimních přednášek:
1. Pátek 8. 10. 2021 od 18:00 hodin - Cestovatelská projekce
Cestování s handicapem: Nic není nemožné :-) - Americký sen - Cesta za mé vlastní hranice handicapovaný cestovatel pan Jakub Greschl.
Vstupné 30,-

2. Čtvrtek 14. 10. od 17:00 hodin – Představení archeologické expozice a publikace s
přednáškou
V těchto dnech se slaví Mezinárodní den archeologie a my bychom vám k této příležitosti chtěli představit
novou archeologickou expozici. Zároveň bude představena i publikace této sbírky ve Zprávách české
archeologické společnosti. Velká část archeologických nálezů ze sbírky tohoto muzea datovaná uzávěru 12.
století souvisí se stavbou románského kostela a existencí dvorce nejstaršího majitele Železnice a okolí Čéče ze
Železnice. Pan Čéč je nejstarším v regionu známým šlechticem, a tak bude vše o něm známé tématem
doprovodné přednášky. Přednáší PhDr. Eva Ulrychová.
Vstup zdarma

3. Čtvrtek 21. 10. od 18:00 hodin – Hrdinové od Jičína – přednáška
Jičínský pěší pluk číslo 74 a jeho osudy od založení v roce 1860 až po válečný rok 1866. Během bitvy u Jičína
došlo k celé řadě hrdinských skutků, o kterých se nám do dnešní doby zachovalo svědectví. Bude se jednat i o
občany ze Železnice. Nezapomínejme ale i na Jičínský pěší pluk, kde jsou opět doloženy skutky vojáků, za
které byli vyznamenáni. Přednáší Petr Lazurko.
Vstupné 30,4

4. Čtvrtek 4. 11. od 17:00 hodin - Mince v českých dějinách - přednáška
Přednáška bude formou komentovaných obrázků českých mincí používaných na českém území od poloviny 10.
století do zavedení papírových platidel v závěru 18. století. Přednáší PhDr. Eva Ulrychová.
Vstupné dobrovolné

5. Čtvrtek 11. 11. od 18:00 hodin – Co a kde nosila rakouská armáda - přednáška
Přednáška odpoví na otázky, co měl voják pod uniformou nebo co vše bylo ukryté v patrontašce nebo v
„teleti“, které měl voják na zádech. Přednáší Petr Lazurko.
Vstupné 30,-

6. Čtvrtek 25. 11. od 17:00 hodin - Jací byli? Jak vypadali? - přednáška
Přednáška k výsledkům antropologického výzkumu pozůstatků významných českých knížat a králů a slavných
osobností českých dějin z 10. - 17. století. Přednáší PhDr. Eva Ulrychová. Vstupné dobrovolné

Výstavy:
1. 8. – 1. 10. 2021
Výstava obrazů Danuše Svobodové doplněné keramikou Zlatky Pokorné a plastikami Aranky Novotné.
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6.10.– 19.11. 2021
„Střípky živé přírody z území jednoho dvorku a města“- výstava autorských fotografií PhDr. Čestmíra Junga

KINO V ŽELEZNICI
14. 10. promítání filmu „Láska na špičkách“ v sokolovně v Železnici. Čas bude
upřesněn na plakátech nebo na webových stránkách Vlastivědného muzea.
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ŽELEZNICE PŘED 100 LETY
Železnice před 100 lety
Před sto lety žila Železnice (stejně jako
většina obcí) bohatým spolkovým životem.
Nejpočetnějším spolkem byla tělocvičná jednota
SOKOL. V roce 1921 bylo jejími členy 121 mužů a
42 žen. Náčelníkem byl František Jehlička,
náčelnicí Františka Fidrmucová, předsedou
zábavního výboru Ferdinand Steinbach a
stavebního výboru Věnceslav Černý. Tři cvičitelé a
tři cvičitelky se starali o aktivně cvičících 17 mužů,
13 dorostenců, 24 žáků, 16 žen, 20 dorostenek a 26
žákyň. Velkým problémem byla chybějící cvičební
místnost. Sál v hostinci U Štěpánů (dnes U Jindry)
se opravoval a v hotelu Valdštýnův dvůr byla
jednota trpěna jen z milosti (stěžuje si kronikář).
Mimořádná valná hromada 27. srpna rozhodla
postavit na vlastním pozemku vedle hotelu Valdštýnův dvůr dřevěnou tělocvičnu. Stavební odbor měl
k dispozici 23 262,- Kč a materiál měl být získán rozbouráním vojenských baráků v Liberci. Prodej žádaných
baráků nebyl však ministerskou komisí schválen, a proto z projektu stavby sešlo. Po opravě sálu se cvičení
vrátilo do hostince U Štěpánů.
V listopadu 1921 byla Sokolu na jeho žádost udělena biografická koncese. K jejímu provozu bylo
přikročeno o rok později, kdy byla Železnice elektrifikována.
Jednota si 24.7. 1921 připomněla 25 let od založení. Dopolední slavnostní valnou hromadu doplnilo
odpolední okrskové veřejné cvičení. V předvečer oslav byla uspořádána pěvecká a hudební akademie. Na ní
účinkovali především učitelé, kteří byli v Železnici na prázdninách.

OBLASTNÍ CHARITA JIČÍN
Dobré zprávy z charitní prádelny
Po více jak roce se provozní doba jičínské charitní prádelny vrátila opět do normálu. Prádlo si můžete přinést
nebo vyzvednout již každý pracovní den. Další dobrou zprávou je, že sociální podnik Veronika Oblastní charity
Jičín, který prádelnu ve „Věžáku“ provozuje, nadále zachová službu Prádlomobil. Starší a nemocní lidé si tak
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mohou v Jičíně a vybraných obcích nadále objednat svoz prádla zdarma. Do třetice všeho dobré pak nově
nabízejí i drobné opravy oděvů.
Aktuální informace o prádelně najdete na www.pradelna-jicin.cz
David Jung

ZPRÁVA OBRAZEM
Dříve ošklivý šedý dům, dnes ozdoba náměstí. To je čp. 4, kde po rekonstrukci vznikly čtyři byty, které
dnes už mají své nájemníky.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝZNAMNÁ JUBILEA
Červenec: Jana Vaňková 70, JUDr. Petr Ježek 75, Jaroslava Brožová 80, Jarmila Jirglová 96
Srpen: Libuše Danišová 70, Blanka Krausová 75, Miloslava Nosková 75, Marie Mašková 75

NAROZENÉ DĚTI
Marek Šoun, Kryštof Rejman

ÚMRTÍ
Stanislav Brendl - Těšín

Nechte se očkovat!
Covid 19 jsme ještě neporazili, navíc se blíží podzimní měsíce, kdy se nákaza díky nakažlivějším
mutacím může opět šířit rychleji zejména mezi neočkovanými.
V současné době je v Železnici v kategorii 50 – 69 let nenaočkována ještě čtvrtina lidí, nad 70 let
15% a v kategorii nad 80 let není naočkováno 12% obyvatel. A právě kategorie 50+ je z hlediska Covidu 19
nejrizikovější.
Prosím nenaočkované občany, nechte se naočkovat, pokud vám v tom nebrání vážně zdravotní
důvody. Minulá zima a jaro ukázala, jak záludný Covid 19 je, zemřelo kvůli němu přes 30 tis. lidí, mnoho
lidí má po něm dlouhodobé zdravotní problémy. Očkovat se lze v jičínské nemocnici bez registrace nebo se
obraťte na svého praktického lékaře.
Děláte to nejen pro sebe, protože se očkováním vyhnete těžkému průběhu choroby, ale i pro své
okolí. Jedině očkování nám pomůže vrátit se do normálního života.
Děkuji vám za zodpovědný přístup.
Dana Kracíková, starostka

Železnický zpravodaj č. 4/2021. – Vychází 31.8.2021.
Redakční kroužek: Olga Jakubcová, Martin Jakubec, Pavel Kozák, Ladislav Hrabala – Bezplatný výtisk.
Redakční uzávěrka příštího čísla: 15.10.2021, email: zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz
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