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Na prahu nové sezóny
Vlastivědní muzeum zahájilo tu letošní ojedinělou výstavou. Pod názvem
„Svět nůžkami a perem“ se návštěvníkům představili dva zajímaví výtvarníci.
Jan Kašpar je autorem několika desítek
papírových modelů významných architektonických
památek, především hradů a zámků, a to nejen
z České republiky. K těm nejobdivovanějším patří
určitě model Pražského hradu nebo Eiffelovky.
K tvůrčí práci s nůžkami a lepidlem usedá
pravidelně skoro každý den. Jednodušší modely
sestavuje s mimořádnou pečlivostí a hlavně
s nezbytnou dávkou trpělivosti jeden až dva týdny, složitější stavebnice zaberou i
měsíc.
Se stejným zaujetím přistupuje k výtvarné práci také Vladimír Klíma, jehož
kolekce perokreseb a akvarelů s motivy roubených chalup a krajiny se snaží
zachytit mizející ráz českého venkova.
Všechny, kteří přišli na vernisáž, potěšilo
vystoupení hudebního souboru Hobrbule, jehož
členové se znovu představí o
Muzejním dnu.
Další akcí v našem
muzeu je výstava obrazů
z paličkované krajky autorky
Jany Kaplanové. Bude ji
možné shlédnout od 26. dubna
do 3. června.
A to už se bude muzeum připravovat na nejdůležitější
událost letošního roku., tradiční Muzejní den. Letos obzvláště
slavnostní, protože bude spojen s oslavami 100. výročí udělení
titulu město. Jenom ve zkratce bych chtěla upozornit, co všechno
se chystá: Program v muzeu jako každoročně s hudbou a
občerstvením, ukázky řemesel, stará hasičská technika před
muzeem, výstava fotografií Železnice od A do Z, ve škole
výstavka ke 100. výročí města, sportovní odpoledne pro děti na
hřišti za sokolovnou, večerní taneční zábava. Podrobnosti budou
uvedeny na plakátech a přinese je i příští číslo Zpravodaje.
Nataša Kalousková, ředitelka muzea
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od vydání únorového čísla Zpravodaje sešla čtyřikrát (5.3., 19.3., 4.4.a 16.4. ). Přijala
usnesení v těchto bodech:
Schválila pronájem poz. parcely č.1300/2 o výměře 608 m2 panu Martinu Výbornému, bytem
Železnice, Šimonova 36, za cenu 1,- Kč/m2 za rok.
Schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Jičín ve věci spolupráce s městskou policií.
Schválila poskytnutí daru ve výši 4.000,- Kč občanskému sdružení Apropo Jičín na částečnou
úhradu běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální služby v roce 2012.
Uložila starostovi a místostarostovi vypracovat návrh vyhlášky o regulaci pohybu psů a jiného
zvířectva na veřejných prostranstvích a návrh vyhlášky k zajištění veřejného pořádku.
Vzala na vědomí oznámení o přerušení provozu MŠ ve dnech 30.4. a 7.5. 2012.
Vzala na vědomí a podpořila petici na záchranu regionálního školství.
Projednala situaci po dopravní nehodě na přechodu u školy a po sérii konzultací se všemi
dotčenými orgány rozhodla provést některá opatření ke zvýšení bezpečnosti:
Vzala na vědomí informaci ČEZ distribuce, že z důvodu celoevropské energetické krize nebude
v letošním roce na území Železnice provádět žádnou zamýšlenou investiční akci (tzn. rekonstrukci
na Těšíně, v ul. Nádražní, Hřbitovní, Husova atd.). Ze stejného důvodu bude nutno odložit
naplánovanou rekonstrukci veřejného osvětlení v uvedených lokalitách.
Nevyhověla žádosti o sponzorský dar občanskému sdružení Život bez bariér.
Schválila změnu dodavatele elektřiny a zemního plynu dle nabídky úspor předložené
energetickým analytikem K. Dufkem z Optimalenergy.
Schválila cenu vodného (25,- Kč/m3) a stočného (25,- Kč/m3) na rok 2012.
Druhé jednání zastupitelstva města v tomto roce se uskutečnilo 18. dubna 2012 a usneslo se v těchto
bodech:
Schválilo:
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2012 – 2021
Přijetí dotace z Programu obnovy venkova na úroky z úvěru ve výši 50% (35 tis. Kč).
Opatření Masarykovy ZŠ na školní rok 2012/2013, týkající se sloučení dvou tříd na prvním stupni.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích.
Dohodu o změně katastrální hranice mezi městem Železnice a obcí Valdice.
Záměr zadat zpracování projektové dokumentace na komplexní úpravu přechodu pro chodce u
Masarykovy ZŠ.
Vzalo na vědomí:
Informaci o převzetí petice „Za bezpečný přechod pro chodce před ZŠ v Železnici.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

•

Sběr nebezpečného odpadu se koná v neděli 20. května 2012 od 13,05 do 13,20 hod. na náměstí
před radnicí.
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•

•

Obvodní oddělení Policie ČR v Jičíně předložilo městskému úřadu zprávu o stavu kriminality
v jeho teritoriu za rok 2011. Součástí této zprávy je i upozornění na chybějící popisná čísla na
značném počtu budov. Jedná se o přestupek dle § 47b, odst.1, písm.c) zák. č. 200/1990 Sb. Obec
může vlastníkovi nemovitosti uložit pokutu až do výše 10 tisíc Kč. Neoznačení budovy značně
ovlivňuje dojezdové časy a tím i včasný zásah nejen Policie ČR, ale i ostatních složek
integrovaného záchranného systému.
Velkoobjemové kontejnery na komunální odpad budou přistaveny :
- v pátek 27.4. 2012 od 16,00 hod. v Železnici na obvyklých místech
- v pátek 4.5. 2012 v Cidlině, v Zámezí a na Těšíně

Pro všechny sekáče
Vypadá to, že zima nás už konečně opustila a čekají nás snad teplejší dny. A s nimi i tradiční
práce na zahrádce, především sekání trávy. Dávno pryč jsou doby, kdy nad travnatými plochami svištěly
kosy. Dnešní pomocníci jsou výkonnější a práce s nimi je pohodlnější, příjemnější – tedy jak pro koho.
Buďte ohleduplní, naplánujte si práce, při nichž můžete zbytečným hlukem obtěžovat sousedy, na
pracovní dny nebo sobotu. Neděle by měla být opravdu dnem klidu.
Náš evergreen.
Titulek asi nebude dost přesný. Evergreen je něco, co se stále vrací, opakuje, co je zelené, co je
svěží. Plně toto pojmenování patří některým melodiím nebo zprávám. A v našem Zpravodaji je to téma,
které se sice neustále opakuje, ale rozhodně není svěží. Téma našich čtyřnohých miláčků. Stále někteří
z nich pobíhají volně po městě, stále po nich někteří majitelé neuklízejí, stále většinu z nás zlobí špinavé
chodníky a to, že na některých místech není kam šlápnout. Myslíte, že o stejném problému budeme psát i
za rok?

Město Železnice
hledá dobrovolníky pro
zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže
přes pozemní komunikaci II/286 u Masarykovy ZŠ
předpoklady :

- svéprávná osoba starší 18 let

-

spolehlivost

předpokládaná doba výkonu činnosti : dny školního vyučování v době od 7:00 do 7:45 hod.
způsob odměny : dohoda o provedení práce
Město zajistí požadované proškolení a vybavení dle prováděcího právního předpisu
předpokládá se využití 2 – 3 osob, vzájemná zastupitelnost, rozpis služeb
bližší informace u starosty města
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MŠ SLUNÍČKO SE TĚŠÍ NA NOVÉ ŠKOLÁČKY

Zápis do Mateřské školy Sluníčko v Železnici se uskuteční ve čtvrtek 10.5. 2012 od 10,00
do15,00 hodin v budově MŠ. Zápis se týká dětí, které ve školním roce 2012/2013 dovrší tři roky a dětí
starších.
S sebou si přinesou rodiče nebo zákonní zástupci občanský průkaz, rodný list dítěte a jeho očkovací
průkaz.
V případě většího počtu přijatých přihlášek, který by přesáhl kapacitu školního zařízení, bude při
rozhodnutí o přijetí dítěte přihlédnuto k těmto stanoveným kritériím:
1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky (§ 34 zák. č. 561/2004 Sb.)
2. Přednostně budou přijaty děti, které dosáhnou věku tří let k 31. srpnu toho roku, mají trvalé
bydliště v Železnici a zákonný zástupce dohodne s ředitelkou školy pro dítě celodenní docházku.
3. Dále budou přednostně přijímány děti s nástupem do školky 1. září daného roku.
Dagmar Hakenová, ředitelka MŠ

MASARYKOVA ZŠ INFORMUJE
elektronické
chůvičky, domácí
meteostanice,
součásti počítačů
(klávesnice, myši,
zdroje…),
PDA,
GPS, kalkulačky,
telefony, mobily,
záznamníky,
rychlovazné
konvice, žehličky,
fény, holicí strojky,
topinkovače, váhy,
mlýnky, autíčka na
dálkové ovládání, herní konzole, digitální hry…
Do nádoby nepatří úsporné žárovky a
zářivky, televizory a počítačové monitory,
elektrozařízení větších rozměrů než je sběrná
nádoba. Do sběrného boxu na baterie nepatří
samozřejmě autobaterie.
Baterie a elektrozařízení jsou nebezpečný
odpad. Znamená to, že obsahují nebezpečné látky,
které mohou poškodit životní prostředí a zdraví
člověka, např. otrávit spodní vody, půdu, dostat se

Vysloužilé elektrospotřebiče a baterky už
nemusíte přechovávat na půdě, můžete je
přinést do školy.
Naše škola se totiž přihlásila do programu
Recyklohraní. Ve škole přibyl sběrný box na
drobné baterie a nádoba na drobná elektrozařízení.
Cílem programu Recyklohraní je prohloubit
znalosti žákův oblasti třídění a recyklace odpadů a
umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem
baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Součástí programu jsou také různé činnosti a
soutěže pro děti.
Je mnoho důvodů k tomu, aby pro použitá
elektrozařízení a baterie byla možná recyklace a to
nejen v obchodech, kde se prodávají nebo ve
sběrných dvorech. Nově je nyní můžete
prostřednictvím žáků donést i do naší školy. Jedná
se o veškerá použitá drobná elektrozařízení, kde
zdrojem energie jsou baterie, akumulátory nebo
jsou napájeny elektřinou ze sítě a svým rozměrem
se vejdou do sběrné nádoby.
Nosit tedy lze např. rádia, radiobudíky,
DVD přehrávače, MP3 přehrávače, walkmany,
hifivěže, diskmany, videokamery, fotoaparáty,
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do potravního řetězce. Jedná se nejčastěji o olovo,
kadmium, rtuť, lithium, azbest, nikl a další.
Použité baterie a elektrozařízení bychom
neměli vnímat jen jako odpad, ale jako
potencionální zdroj nových materiálů a energie.
Obsahují totiž mnoho cenných kovů, např. zlato,
stříbro, měď a další využitelné materiály.
Těžba těchto kovů probíhá často v dalekých
zemích a velmi zatěžuje životní prostředí. Např.
měď se těží za velké spotřeby energie v Chile,
zlato pochází z jižní Afriky, stříbro z Ruska.
Pokud si koupíme mobilní telefon, má za sebou už
dlouhou cestu kolem světa. Suroviny na jeho

výrobu se totiž dopravují do Turecka nebo Číny,
kde se vyrábějí některé součástky. Polotovary jsou
dopravovány do Malajsie, kde se montují a balí.
Potom cestující Finska k jednomu z velkých
výrobců mobilních telefonů a pak teprve do Čech.
Recyklací pouhých 29 mobilů se dá získat 1
gram zlata. Pokud se stejné množství zlata musí
vytěžit, vznikne kvůli tomu 2 900 kg odpadu.
Těšíme se, že nám pomůžete chránit
přírodu. V příštím čísle napíšeme více o
připravovaném Dni Země v naší škole.

Mgr. Zuzana Bílková, Masarykova ZŠ

ZPRÁVA OBRAZEM
V březnu letošního roku provedla firma
Mizera z Lomnice nad Pop. demolici značně
zchátralého objektu pod kostelem. Zmizela stavba,
která rozhodně nebyla ozdobou při vjezdu do

města. Nebezpečná křižovatka se tak stala mnohem
přehlednější. Nyní zbývá dokončit celkovou
úpravu pozemku, ze kterého se stane travnatá
plocha doplněná o informační tabuli.
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SOKOLSKÁ JUBILEA

konce roku hotovo a členská základna se rozšířila o
řemeslný dorost. Dne 10. února byl také pořádán
první sokolský ples, z jehož výtěžku bylo
zakoupeno další sokolské nářadí.
Dne 23. července 1899 byl na náměstí
vysvěcen spolkový prapor. Při té příležitosti se
konal koncert a veřejné cvičení mužů s tyčemi,
které nám přibližuje dochovaná fotografie.

Snaha o založení tělocvičné jednoty Sokol
v Železnici se datuje od roku 1890, ale teprve dne
24. srpna 1896 byl ustaven přípravný výbor, který
měl vykonat všechny činnosti
spojené se založením tohoto
spolku. Ve své práci byl výbor
všemožně
podporován
jednotami v Jičíně a v Lomnici
nad Pop., které uspořádaly
veřejné propagační cvičení
v zahradě hostince Václava
Brajera
(dnešní
hostinec
Bohumil Malý
Zátiší). Z výtěžku koncertu,
který následoval, byl založen fond na zakoupení
potřebných spolkových knih, razítka, vývěsní
desky stanov apod.
První
ustavující
valná hromada se konala
dne 13. září 1896 za účasti
asi padesáti občanů. Po
vykonaném zápisu členů
bylo přikročeno k volbě
výboru a funkcionářů.
Starostou
jednoty
byl
zvolen Karel Malý, jeho MUDr. Vladimír Prokop
MUDr.
náměstkem
Vladimír Prokop, náčelníkem Bohumil Malý,
jednatelem Felix Uiberlay a zapisovatelem Rudolf
Franc. Stanovy nové jednoty byly vypracovány
podle stanov Sokola jičínského a příspěvky určeny
následovně. Zápisné 50 krejcarů, členové činní 10
krejcarů měsíčně, členové přispívající 15 krejcarů
měsíčně, členové zakládající 20 zlatých ročně.
Jednota byla přihlášena k České Obci Sokolské a
k Sokolské župě Krkonošské.
Ihned v září se začalo také cvičit a to
v pondělí a v pátek. Jako prozatímní tělocvična
sloužil sál v prvním patře domu obchodníka F.
Uiberlaye (dnešní dům čp. 85 v Šimonově ulici).
Na konci prvního roku existence měla jednota 65
členů.
V roce 1897 rozhodla valná hromada, aby
ke cvičení byla pronajata na dobu šesti let dřevěná
veranda při hostinci Václava Brajera, aby byla
přizpůsobena spolkovým potřebám a v sousedství
vystavěna dřevěná kůlna na nářadí. Vše bylo do

V roce 1905 se objevují první snahy o
utvoření ženského sokolského odboru, narážejí
však na nepochopení a výsledkem je zamítavé
stanovisko.
V roce 1910 je v jednotě uvažováno o
zakoupení hostince a přilehlé velké zahrady od
pana Šenfelda (dnešní Hospoda U Jindry), ale
z obav před finančním zatížením nebyla nakonec
koupě uskutečněna.
Na mimořádné valné hromadě dne 8. září
1911 byl znovu po šesti letech projednáván návrh
cvičitelského sboru na založení ženského odboru,
který byl tentokrát odsouhlasen a ženský odbor byl
na ustavující schůzi 18. prosince téhož roku
založen. To se projevilo na stavu členské základny,
která koncem roku následujícího vykazovala 75
mužů, 10 žen, 18 dorostenců, 22 dorostenek, 25
žáků a 32 žaček V letech 1912 a 1913 dosáhla
jednota největšího rozmachu v době před I.
světovou válkou.
Jejím vypuknutím v roce 1914 končí jedna
kapitola z dějin Sokola. Česká obec sokolská je
rozpuštěna, veškerá činnost této organizace je
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celostátně zastavena. Ze 101 mužů železnické
jednoty bylo mobilizováno 79, z nichž čtrnáct se z
tohoto válečného konfliktu nevrátilo.

Příště: Železnický Sokol v letech dvacátých a
založení sokolovny

U příležitosti 100. výročí udělení titulu město a 80. výročí otevření místní sokolovny pořádá
Tělocvičná jednota Sokol veřejnou fotografickou soutěž pod názvem:

TO SE MI POVEDLO – Železnice od A do Z
Přihlásit se může každý, kdo rád fotografuje, s výjimkou profesionálních fotografů.
Podmínky soutěže:
- dodání nejvýše 5 ks fotografií (barevné nebo černobílé) o rozměru 13x18 cm;
- fotografie budou opatřeny názvem;
- fotografie budou přijímány od 1. května do 30. června 2012 do schránky na budově
Vlastivědného muzea;
Vyhodnocení soutěže provede komise ve složení: ing. arch. Michail Ščigol, Bc. Alice Grohmanová,
Bc. Simona Palmeová dne 14. července 2012 v rámci Muzejního dne, kdy bude pro veřejnost
zpřístupněna výstava z dodaných fotografií. Její součástí bude i finanční sbírka na nutnou opravu
podlahy v sokolovně.
Bližší informace podá Josef Čermák (mail: jocera@seznam.cz nebo tel. 732289072)

PROJEKT OPAL – PLAZ ROKU 2012
slepý, ale zrak má poměrně slabý a nerozeznává
barvy, ušní otvor je nezřetelný. Informace o svém
okolí získává vysunováním jazyka prostřednictvím
čichu, hmatu a chuti.
Samice rodí mláďata v průhledném tenkém obalu,
ze kterého ihned vylézají. Mají tmavý středový
hřbetní pruh od hlavy až ke špičce ocasu. Slepýši
se dožívají věku i nad 30 let.
Živí se žížalami, slimáky, larvami hmyzu,
pavouky. Mají drobné dozadu směřující zoubky,
kořist pomalu polykají vcelku. Starou pokožku
nesvlékají jako hadi v jednom kuse, ale odlupuje se
jim v prstencích. V nebezpečí dovedou podobně
jako ještěrky odhodit ocásek, získají tak možnost
útěku před predátorem.
Žijí na loukách i v listnatých lesích, vyskytují se
v blízkosti lidských sídel. Jsou to mírumilovní a

Projekt Opal, který je vytvořen za finanční podpory
Státním
fondem
životního
prostředí
a
Ministerstvem životního prostředí ČR, pokračuje.
Plazem
roku
2012
je
slepýš
křehký.
Slepýš
křehký
(Anguis fragilis) u
nás dorůstá délky
kolem 30 cm, na
hřbetě je šedohnědě
nebo
světlehnědě
zbarvený, na spodní
straně těla je tmavší.
Patří k beznohým ještěrům, na břiše má několik řad
šupin na rozdíl od hadů, kteří zde mají jen jednu
řadu větších štítků.
Jejich oční víčka nejsou srostlá, takže slepýš na nás
může i zamrkat. V rozporu se svým jménem není
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zcela neškodní tvorové, ale přesto je lidé často
ubíjejí, protože je zaměňují s hady.
Kromě slepýše křehkého se v České republice
vyskytuje slepýš východní (Anguis colchica), který
žije na východní Moravě. Od slepýše křehkého byl
tento druh vyčleněn v roce 2010. Za určovací znak
lze považovat postavení prefrontálních štítků a
počet šupin po obvodu těla. Tito slepýši mívají

často na hřbetě modré skvrny, výraznější ušní otvor
a liší se zejména při srovnání v molekulární
biologii.
1. května při běhu Železňák - Cidliňák budete mít
příležitost navštívit v prostoru startu stanoviště s
hrami a soutěžemi. Dozvíte se nejnovější
informace i o tomto zajímavém zvířeti a také o
dalších jeho příbuzných.
Hana Šanderová

ROZPIS JARNÍ ČÁSTI FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ

Místní knihovna oznamuje, že z důvodu dovolené bude od 11. do 22.6. uzavřena.

8

Pozvánka na petanque.
V pondělí 30.dubna 2012 od 16,30 hod. se na místním fotbalovém hřišti uskuteční
přátelský turnaj ve hře petanque.
Vlastní organizace soutěže bude upřesněna na místě s ohledem na počet
přihlášených dvojic. Tradiční občerstvení bude zajištěno osvědčenou agenturou
KONO. Přesná pravidla hry bude možné si přečíst u organizačního štábu na místě
samém.
Pořadatel si vyhrazuje právo na odložení turnaje v případě
krajně nepříznivých povětrnostních podmínek. Přihlásit se může každý, kdo zvládne
dohodit sportovní nářadí (rozumí se 1 ocelová koule) do vzdálenosti nejméně 5 m. Hra
petanque je určena pro všechny věkové kategorie.
Těšíme se na vaši účast a hezké sportovní boje.
Za místní Sokolský oddíl J. Čermák

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Únor 2012

Petra Hakenová, Vendelín Brožíček, Marie Klimešová

Významná jubilea:
Duben 2012

Jaroslava Kobrlová (75 let)
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