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VARHANNÍ KONCERT
V KOSTELE SV. JILJÍ

- Prázdniny
v Masarykově ZŠ

Když si v únoru
letošního roku posvítili do
- Zpráva obrazem
útrob varhan železnického
kostela diecézní organolog
- Sokolská jubilea
prof. Václav
Uhlíř a
varhanář Bohumil Žloutek,
- Informace ze sportu
mohli stanovit diagnózu: na
- Společenská kronika
svoje stáří je pacient ve
velmi dobrém stavu, ale
- Ze sjezdového
některé jeho vnitřní orgány
památníku
jsou na hranici životnosti;
čím dříve se začne s léčbou –
tím to bude levnější.
Potvrdili tak, že lomnickému varhanáři Josefu
Kobrlemu se jeho varhany opravdu povedly.
Vždyť tyto varhany z roku 1897 prošly pouze
jedinou větší údržbou a to v roce 1924. Po téměř
90-ti letech si tedy zaslouží větší opravu, neboť
mnohé jejich součásti jsou na hranici životnosti a
některé již za ní.
Občanské
sdružení Organum
cantate se snaží
propagovat
v regionu varhanní
hudbu a současné
pomoci
se
záchranou
varhan
v chrámu sv. Jakuba
v Jičíně a opravou varhan v železnickém kostele
sv. Jiljí. Proto je i letos hlavním spolupořadatelem
poutního benefičního koncertu, který se uskuteční
v předvečer svátku patrona železnického kostela a

města Železnice sv. Jiljí. Jeho výtěžek bude
věnován na opravu zdejších varhan.
Dnes se sice na poutě jezdí většinou
vozidly, ale i malá pouť může být poutí. Vyjděte
tedy ze svého obydlí a vydejte se v pátek 31. srpna
2012 na takovou minipouť do kostela, kde začne
v 18 hodin poutní koncert pod patronací
železnického starosty Jiřího Kazdy. V předvečer
železnické pouti a železnického posvícení můžete
sami posoudit, jak dokonalou kompozici tvoří
nejen zmíněné varhany a akustika kostela, ale i
lidské ruce. Vzhledem k tvůrci varhan to budou
možná i symbolicky ruce jedné z nejnadanějších
českých
varhanic,
absolventky
mladých
českobudějovické konzervatoře a pražské AMU,
v současnosti studentky hudební akademie ve
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Za všechny spolupořadatele srdečně zve
Stuttgartu – BcA. Marie Zahrádkové, také
z Lomnice nad Pop. Jako hosté jejího varhanního PhDr. Čestmír Jung, místopředseda o.s. Organum
koncertu vystoupí Ivanka Záveská (soprán), Václav cantate.
Stříbrný (fagot) a Musica amabilis pod vedením
Marie Stříbrné.

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od vydání červnového čísla Zpravodaje sešla třikrát (25.6., 12.7. a 6.8. 2012).
Přijala usnesení v těchto bodech:
Schválila povolení výjimky z počtu žáků ve třídě dle ust. § 3, odst. 4 a 8 , vyhl č. 35/1992 Sb.,
o mateřských školách. Na školní rok 2012/2013 se zvyšuje počet žáků v obou třídách MŠ ze
současných 24 na 27 dětí.
Vyhověla dvěma žádostem o vstupy do komunikací (zhotovení přípojky NN a napojení
nemovitosti na veřejnou kanalizaci).
Schválila bezúplatný převod pozemku parc.č. 707/1 v k.ú. Cidlina z majetku ČR do vlastnictví
města Železnice.
Na základě schváleného rozhodnutí o sloučení Masarykovy ZŠ a MŠ Železnice do jedné
příspěvkové organizace vzala na vědomí jmenování ředitelky. Stala se jí s účinností od 1.8.
2012 Mgr. Zlata Kobrlová a to na dobu určitou (6 let).
Schválila nákup techniky pro údržbu města a přijetí brigádníků z řad studentů po dobu zástupu
nemoci a dovolené.
Vzala na vědomí rozvahu hospodaření MŠ Sluníčko ke 30.6. 2012.
Schválila návrh řešení přechodu pro chodce u Masarykovy ZŠ s tím, že Barvířská ulice nebude
na hlavní komunikaci přímo napojena.
Rozhodla předložit zastupitelstvu města k projednání:
a) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně
z nemovitosti;
b) Návrh pojmenování nové ulice „U Hřiště“.
Zastupitelstvo města naplánovalo čtvrté letošní zasedání na 5. září 2012. O usnesení tohoto
jednání budeme informovat v říjnovém čísle.

PRÁZDNINY V MASARYKOVĚ ZŠ

Zázemí nám
poskytla
paní
Fiedlerová na Ranči,
o trasu závodu se
postarala
paní
učitelka Fikarová a
ruku k dílu přiložily i

Začátek školního roku klepe na dveře, ale
my bychom se chtěli ještě vrátit k jedné
předprázdninové akci. Tou byl 25. června tradiční
branný závod. Účastnili se ho nejen školáci našeho
1. stupně, ale velmi nás potěšilo, že pozvání na tuto
dopolední akci přijali i žáci 3. a 4. ročníku ZŠ
Valdice.
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ostatní učitelky prvního stupně.
Ze školy jsme vyrazili hromadně před
osmou hodinou. Procházkou na Ranč si všichni bez
rozdílu protáhli nohy a v devět byl odstartován

stoupání bylo pro mnohé vysilující. Dorazili do cíle
zahřátí, znavení, ale pravé závodnické počasí (ani
horko ani zima) a kiosek s občerstvením přispěly
k rychlé regeneraci sil.
Pro prvňáky byl závod
novinkou, a aby se neztratili
v místních lesích, měla každá
dvojice
s sebou
zkušeného
průvodce z vyššího ročníku. Ti
starší si tak touto formou dali
druhé kolo.
O zábavu po absolvování
závodu se postarala paní učitelka
Tomšová, která děti zapojila do
míčových i jiných kolektivních
her. Při závěrečném nástupu byli
ocenění
všichni
účastníci
sladkostmi a ti nejlepší i
diplomem, drobnou odměnou a
potleskem svých soupeřů.
Tak jako jsme došli
pěšky na Ranč, museli jsme se vrátit „po svých“
zase do školy. Další odměnou byl pro mnohé ještě
dobrý oběd ve školní jídelně. Z nedočkavých
dotazů několika žáčků:“Kdy bude zase takovýhle
závod?“ soudím, že ani v příštím roce nebude o
zdatné běžce nouze.

samotný závod. Závodníci si mohli na chvilku
vydechnout na pěti stanovištích. Tady ovšem
museli prokázat své znalosti ze zdravovědy,
přírodovědy a dopravních značek. Svoji přesnost a
umění koncentrace uplatnili při střelbě ze
vzduchovky a při hodu granátem na cíl.
Všichni účastníci zvládli proběhnout
vyznačenou trasu za 20-25 minut, i když závěrečné

Za kolektiv pedagogů Soňa Munzarová

O tom, že ani o prázdninách není škola úplně opuštěná, svědčí následující poděkování.
Ve dnech 9.7. – 13.7. 2012 uspořádala paní Eva Skoblíková prázdninový keramický
kurz pro děti. Měly velmi pestrý program, letošní téma znělo „Jedeme do Afriky“. Naučily se
zde nové keramické techniky, historii keramiky, sportovaly v tělocvičně, ale i venku v parku a
za své výkony byly odměněni „Ariary“ (penízky, které si sami vyrobily). A aby toho děti
neměly málo, vymyslely si ještě návštěvu kina i s rodiči, takže čtvrteční podvečer patřil filmu
Madagaskar.
Na konci kurzu uspořádala paní Eva dražbu všech dětských výrobků. Po sečtení
„Ariarů“ dostali vítězové diplom. Z fotografií dětí při práci v kurzu byly vytvořeny koláže, které
je možné spatřit v přízemí školy. Dokládají, že dětem se kurz opravdu líbil.
Proto jak děti tak i rodiče děkují touto cestou paní Evě Skoblíkové za úžasné nápady a
spoustu času vynaloženého i mimo kurz (např. bylo třeba všechny výrobky odvézt do Cidliny
do keramické pece a zase zpět na glazování atd.). Těšíme se na další aktivity během
školního roku, které pro naše děti tato obětavá keramička připravuje. Rádi její další nápady
podpoříme.
Děti a rodiče
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ZPRÁVA OBRAZEM

V této rubrice se několika fotografiemi vracíme k červencové oslavě 100. výročí udělení titulu
město a k 6. muzejnímu dni.
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SOKOLSKÁ JUBILEA

slet v roce 1932 – v Praze cvičilo
osm mužů a X. všesokolský slet
v roce 1938 – počet účastníků ze
Železnice se nepodařilo zjistit).
Jeden ze župních sletů se konal také
v Železnici v červnu 1934 a při této
příležitosti byl zhotoven odznak a
vydán
letáček
s programem.
V tomto roce se ve výroční zprávě
uvádí, že Sokol má 221 členů (82
mužů, 31 žen, 12 dorostenců, 16
dorostenek, 35 žáků a 45 žákyň).
Zlomovým rokem v činnosti Sokola byl
rok 1941. 12. dubna toho roku byl doručen výměr
Okresního úřadu v Jičíně, kterým se s okamžitou
platností
zastavuje činnost
spolku
Tělocvičná
jednota Sokol se
sídlem
v Železnici (podle
§28,
odst.
2
říšského zákoníku
ve znění vládního
nařízení ze dne
31.3.1939 – o
právu
spolčovacím).
Vzhledem
k naléhavému
veřejnému zájmu
není
odvolání
z tohoto výměru
přípustné.
Uzavření nepostihuje pouze živnostenské podniky
spolku.
Tato poslední věta byla velice důležitá.
Sokol byl (v rámci živnostenského podnikání)
provozovatelem
biografu,
loutkového
a
ochotnického divadla. A byla tedy možnost dál tyto
aktivity provozovat a proto byla uzavřena
pachtovní (nájemní) smlouva mezi okresním
úřadem (který zastupoval jednotu) a Františkem
Rychtrem.
Předmětem
smlouvy
bylo
propachtování budovy sokolovny, zařízení

Výstavba a otevření sokolovny v srpnu
1932 byly bezesporu nejvýznamnější událostí
v životě sokolské jednoty od doby jejího založení.
Stavba vyrostla v rekordně krátkém čase, ale její
další fungování se neobešlo bez problémů. Původní
rozpočet na stavební část ve výši 200 tisíc Kč byl
překročen, celkové náklady (včetně vnitřního
zařízení), se vyšplhaly na 307.149,50 Kč. Značnou
část této sumy bylo třeba pokrýt úvěrem, který
jednota splácela po několik dalších let. Poslední
splátka Občanské záložně v Železnici (17.285,90
Kč) byla poukázána v roce 1941. Několikrát se
Sokol obrátil s prosbou o finanční dar nejen na své
členy, ale také na ostatní občany, své příznivce
(např. v letech 1932 – 1933 bylo na darech vybráno
56.080,- Kč).
Nemalým
příspěvkem bylo
také
roční
nájemné 6 tisíc
Kč, které platila
Místní
školní
rada v Železnici
za
pronájem
sokolovny
a
přilehlého letního
cvičiště.
Její
předseda Adolf
Vích zdůraznil
v žádosti
o
pronájem,
že
škola
nemá
vůbec žádných
místností
pro
tělovýchovu
a
pro účely tělovýchovné i pro pořádání školních
slavností by uzavření smlouvy uvítala. Ta byla
uzavřena s platností od 1. ledna 1933 (v tomto
školním roce navštěvovalo obecnou a měšťanskou
školu celkem 268 žáků).
Do nové sokolovny bylo také ze sálu
hostince „U Štěpánů“ přemístěno kino, které
zahájilo promítání v nových prostorách začátkem
září českým filmem „Boží mlýny“.
Vyvrcholením tělovýchovné činnosti byly
župní a celostátní sokolské slety (IX. Všesokolský
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biografu, loutkového a ochotnického divadla za
podmínky, že biograf bude provozovat sám pachtýř
(za
pomoci
dosavadních
zaměstnanců),
k divadelním a koncertním představením je
oprávněn sokolovnu propůjčovat i jiným
podnikatelům. Na základě této smlouvy fungovalo
Bio Sokol prakticky až do konce války a bylo v
období okupace jednou z mála kulturních aktivit a
tudíž hojně navštěvovanou.

I přes toto opatření se jednota nevyhnula
velkým materiálním ztrátám. Mnoho věcí bylo
zabaveno okamžitě po zrušení spolku a některá
zařízení byla zničena na samém konci války, kdy
sloužila sokolovna na ubytování zajatců. Na výzvu
Ministerstva školství a osvěty předložila jednota
rozpis škod, který obsahuje 136 položek a
v korunách je vyčíslen částkou 106.746,- Kč.

INFORMACE ZE SPORTU

Otevřené mistrovství Železnice v tenise
Turnaj spěje přesně podle programu ke svému vyvrcholení, finálovými utkáními, ve kterých se
utká o 3. místo Daniš Michal s Janem Rohlíčkem a o celkového vítěze si to rozdají Petr Kubišta s Jiřím
Valentou. Utkání čtyřher již byla ukončena s tímto výsledkem l. Louma David a Valenta Jiří, na 2.
místě skončila dvojice Daniš Michal s Lukášem Maxou a 3. místo patří Janu Francovi společně
s Tomášem Repkou.
Turnaj ukázal, že o tento sport bude na našem víceúčelovém hřišti zájem i nadále. Všichni
aktéři letošního ročníku již přislíbili účast ve II. ročníku 2013 a o jeho systému a termínu bude teprve
rozhodnuto. Už nyní je možno upozornit, že nezůstane pouze při tomto jednom turnaji. Pokud bude
zájem je ve výhledu turnaj pro seniory, turnaj noční a možná i víc. O tom ale více v dalších
zpravodajích.

Přípravy turnaje ve volejbalu a nohejbalu
V současné době se koncentrujeme na pořádání turnaje v nohejbalu a volejbalu, jak bylo
uvedeno ve sportovním zpravodaji č.2. Jelikož se však tento zpravodaj nedostal ke všem možným
zájemcům, prodlužuje se termín přihlášek. Viz. tato informace ze Sportovního zpravodaje č. 2.
Turnaj je vypsán pro tříčlenná družstva s jedním náhradníkem. Přihlášky podávejte elektronicky:
zeleznicesport@seznam.cz., v úřadovně MěÚ Železnice, u správců hřiště a u L. Hrabaly. Nutno uvést jmenný seznam
družstva, vedoucího a soutěžní jméno, telefon a elektronickou adresu. Určení způsobu turnaje, a losování proběhne ve
středu 22.8.2012 v klubovně sokolovny od 18.00 hod. Účast vedoucích družstev je žádoucí. Vedoucí družstev by měli mít
jasno o možných herních termínech, aby se pokud možno vše vyřešilo na pracovní schůzce. Potom je to již velmi
komplikované.
Prostor na hřišti je ovšem i pro volejbal. Vyhlašuje se Železnický volejbálek.. Opět s možností pro přihlášení
široké veřejnosti. Družstva budou dvoučlenná s jedním možným náhradníkem. Platí vše ostatní jako u nohejbalu. Schůzka
vedoucích družstev a losování proběhne v klubovně sokolovny po nohejbalu, to je od 19.00 hod. Na obě akce jsou zváni
pohybu a sportu chtiví občané Železnice a okolí. Pojďte následovat tenisty. Hřiště jsou připravena pro Váš aktivní pohyb.

Termín přihlášek se prodlužuje u obou turnajů do 4.9.2012, s tím, že informační schůzky se
budou konat 6.9.2012.

Další informace z víceúčelového hřiště
Pro zájemce, kteří si chtějí zkusit tenis a nemají ještě vlastní raketu, byla zavedena služba
půjčování raket a míčků. Zadní travnaté hřiště je po dobu komerčního využití předních dvorců
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k dispozici rodičům s malými dětmi ke hrám a sportu zdarma. Mimo tyto hodiny, v případě zájmu je
možné si hřiště objednat za úhradu. V lednu je ve výhledu zahájení turnaje v Želekopu – speciální
železnický minifotbal. V přední části areálu vznikne v záři jedno hřiště na pétanque, kde si budou moci
zájemci o tento typický francouzský sport vyzkoušet svoje umění. Podrobné informace k
celkovému dění na hřišti a podmínky provozu jsou u správců a v levé vitríně na sokolovně.
Ladislav Hrabala – správa tělovýchovných zařízení města Železnice

Oddíl stolního tenisu informuje
Muži a ženy oddílu se připravují na následující krajskou sezónu, která bude zahájena příští
měsíc a skončí v březnu 2013.
Nejvyšší soutěž v historii oddílu zahájí naše družstvo žen v divizní soutěži, která je společná
pro Královéhradecký a Pardubický kraj. Uvádíme část losování. Pokračování příště.
Kolo

Čas

Čas

Datum

Herna

12

23.09.

Chlumec n/C.

3

07.10.

Železnice

09.00

Železnice. - Chlumec

45

27.10.

Jaroměř

09.00

Jaroměř A – Železnice

67

11.11.

Železnice

09.00

Železnice. - Chrudim

9.

24.11.

Hostinné

09.00

Železnice - Hostinné

09.00

Utkání
Železnice Voděrady

Utkání

11.00

Železnice – Montan H.K.

11.00

Jaroměř B- Železnice

11.00

Ž. - Trutnov

Červené označení: Utkání v domácí herně.

Muži pokračují v krajské soutěži I. třídy. Část losování. Pokračování příště.
Datum

Kolo

Čas

22.09.

1

09.00

Železnice – Baník Vamberk A

Čas

Utkání

2

14.00

Železnice – So. Kostelec n/O. B

06.10.

3

09.00

Železnice – Sokol Valdice A

27.10.

4

09.00

So. Chlumec n/C. A - Železnice

5

14.00

Jiskra Hořice A - Železnice

10.11.

6

09.00

Železnice – Sokol Stěženy A

7

14.00

Železnice – DTJ Slávia Hr.Kr.D

9

14.00

Železnice – TTC Nové Město A

Utkání

Kolo

24.11.
8
09.00 Železnice – So. Libchyně A
Červené označení: Utkání v domácí herně.
Změna programu vyhrazena.

Kdo má zájem shlédnout hodnotný stolní tenis, je vítán. Přijďte povzbudit naše hráče, uvítají to
a budou to jistě potřebovat.
Jan Hrabala – předseda oddílu stolního tenisu
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Květen 2012

Tobias Frank

Sňatky:
Červen 2012

Michal Dudek a Martina Řezníčková, Ondřej Sklenář a Jana
Teichmanová, Daniel Starsy a Denisa Hellerová

Významná jubilea:
Červenec 2012
Srpen 2012

Zdeňka Šulcová (85 let), Helena Horčičková (80 let)
Vlasta Dygrýnová (93 let), Jaroslav Krátký (75 let)

Úmrtí:
Srpen 2012

Marie Mařanová (Cidlina)

Ze Sjezdového památníku
Naposledy se v našem Zpravodaji vracíme k oslavám titulu město, které byly spojené s I. sjezdem
rodáků a přátel Železnice. Probíhaly ve dnech 27. až 29. července 1912 a byl k nim vydán městským
zastupitelstvem sborník příspěvků pod názvem Sjezdový památník. Uspořádal ho tehdejší učitel a první kronikář
města Antonín Skrbek. Vedle podrobného programu oslav, popisu Železnice a jejích památek, vedle přehledu
řemesel a činnosti všech spolků, jsou uváděny také příspěvky některých rodáků a přátel. V jednom z nich
vzpomíná Josef Lelek na svoji činnost v železnické divadelní a pěvecké jednotě „Podhořan“.
V roce 1882 bylo rozhodnuto o provedení Šamberkovy tehdy právě napsané hry „Josef Kajetán Tyl“
s melodramatickou hudbou Dvořákovou, a abych já hru nastudoval.
Abych nabyl náležité přípravy na výpravu kusu, vydal jsem se o sv. Janě t.r.(24.6.) do Prahy poznat, jak
je scénován v Praze. Maje z měsíčního podučitelského služného dosud 2zl.50 kr., učinil jsem si rozpočet na dva
dni: zlatku za nocleh v Praze, druhou na vstupné do divadel a 50 kr. na živobytí. Po 11. hodině večer před
pražským představením vyšel jsem ze Železnice a dorazil druhého dne k 6. hodině odpolední do Prahy. Byl
jsem přítomen představení v Novoměstském divadle, přespal za zlatku v hotelu U zlaté husy, druhého dne
dopoledne byl jsem na akademii českých žurnalistů, odpoledne jsem strávil v Aréně na Smíchově, kde hráli
Tylova Čestmíra a večer jsem vyslechl Smetanovu Libuši.
Po skončení představení, zase asi k 11. hodině večerní, vyšel jsem z Prahy, ale pociťuje přece jen
částečnou únavu, došel jsem do Jičína za 24 hodin třetího dne před půlnocí. Ale za den za dva nebylo stopy po
únavě a konaly se rozsáhlé přípravy k provozování hry „Josef Kajetán Tyl“o prázdninách.
(Myslím, že mezi námi není mnoho těch, kteří by dokázali během tří dnů dojít pěšky do Prahy a zpět a ještě
navštívit několik divadelních představení).
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