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JARO 1945 V ŽELEZNICI

V těchto dnech si celý svět připomíná 70. výročí ukončení největšího
válečného konfliktu v dějinách. Události jara 1945 zachytil ve svých poznámkách
pro zápis do kroniky i železnický kronikář Václav Kozák.
V únoru a březnu procházely naším krajem dlouhé průvody zajatců (bylo
jich více než 70 tisíc) především Rusů, ale také Angličanů a Francouzů. Němci je
hnali směrem na západ před blížící se frontou. Víc mrtví než živí, o hladu a zimě,
těžký úděl se jim snažili alespoň trochu ulehčit obyvatelé míst, kudy procházeli a
kde nocovali. I přes přísný zákaz jim podávali jídlo a také ošacení. Asi dvaceti
z nich se podařilo při nocování v Železnici uprchnout a poté se přidali
k partyzánské skupině, která operovala pod Kumburkem. Pět ruských zajatců
podlehlo nelidským útrapám a byli pohřbeni na našem hřbitově. (Jejich ostatky
byly v říjnu 1945 převezeny do Jičína a uloženy do Ruské mohyly pod Čeřovkou,
která byla předána veřejnosti 7.11. 1945).
Čím více se blížila fronta, tím horlivější byly přípravy nacistů na vojenskou
obranu našich zemí. Byly posíleny a rozmnoženy vojenské posádky. V Železnici byla
ubytována posádka opravny aut a umístěno zde i skladiště benzínu. Města a vesnice
byly opevňovány, byly stavěny zátarasy. Velitelství pracovního útvaru pro Železnici
a okolí bylo v hotelu Valdštýnův dvůr. S opevňovacími pracemi započato 9. dubna
pod dozorem ozbrojených německých vojáků. Pracovní povinnost se vztahovala na
muže od 17 do 60 let, u nás to bylo 235
osob. Jejich prací bylo především kácení
a opracovávání kmenů, dřevo muselo
zdarma poskytnout město. I přes různé
sabotáže a zdržování práce byly
vybudovány
zábrany
na
čtyřech
vjezdových místech. Mezi čp. 11 a
13(dnešní Tyršova ul. – vjezd do
náměstí), mezi čp. 51-67 (dnešní
Menclova ul.), u čp. 161(dnešní
Hřbitovní ul.), kde byl prohlouben a
rozšířen náhon k Šlejferskému rybníku
(„Pazderák“) a pod pěšinou odbočující
pod Těšínem ze silnice k Jičínu. Práce ustaly 3. května, kdy došla zpráva, že v Lomnici a v Nové Pace
vypuklo povstání. Velitelství pracovního útvaru urychleně opustilo Železnici 5. května. Překážky byly
odstraněny ve dnech 23.5 – 2.6. a na tuto práci byli povoláni trestanci z Kartouz, převážně příslušníci SS.
Ve dnech 26. – 27.5. byla uspořádána Revolučním národním výborem slavnost na oslavu obnovení
ČSR. Byl uspořádán lampionový průvod, který zamířil ke kostelu. Na místě odstraněného pomníku
-
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padlým z I. světové války (na příkaz Němců odstraněn, podařilo se ho ukrýt a po válce byl znovu
postaven) pronesl proslov kronikář Václav Kozák. Připomněl oběti z řad našich občanů a vyzval k účasti
na pietním aktu u hrobů ruských zajatců na zdejším hřbitově. Oslavy pokračovaly slavnostními
bohoslužbami církve římskokatolické a československé husitské. Ukončeny byly odpoledním
promenádním koncertem a večerní veselicí.
Z archívních pramenů sestavila O.Jakubcová

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA

Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla čtyřikrát (2.3., 16.3., 30.3. a 13.4.). Přijala usnesení
především v těchto bodech:

Schválila finanční příspěvek na poskytování sociální služby (osobní asistence a terénní sociální služba)
Apropo Jičín, o.p.s. ve výši 4.000,- Kč.
Schválila ing. V. Říhu jako autorský a technický dozor akce „Oprava opěrné zdi v Zámezí“.
Schválila přidělení uvolněného bytu v bytovém domě Šimonova 85 Janu Brožovi.
Schválila převzetí záštity nad závodem v orientačním běhu, který se uskuteční v Peklovsi ve dnech 6. – 7.
června 2015.
Schválila zadat vypracování jednoduché dokumentace s rozpočtem na opravu veřejných WC pod radnicí.
Vyhověla žádosti o přemístění kontejnerů na tříděný odpad z ulice Na Tvrzi do prostoru za hasičskou
zbrojnicí.
Vzala na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města za rok 2014 a zprávu o kontrole účetnictví
v Masarykově ZŠ a MŠ.
Schválila zadat vypracování projektové dokumentace na obnovu veřejného osvětlení v ulicích U Školy,
Barvířská, Tyršova a Za Hřištěm.
Schválila nabídku firmy Techem Hradec Králové na výměnu kalorimetrů v čp. 85.
Schválila poskytnutí věcného daru na ceny pro nejlepší závodníky a organizační zajištění běhů Železňák –
Cidliňák a Železnický kros.
Vzala na vědomí rezignaci ředitelky Masarykovy ZŠ a MŠ k 31.7. 2015 a zároveň schválila vyhlášení
konkurzního řízení na tuto funkci.
Schválila monitoring kanalizace v zahradách v severní části náměstí.
Schválila rozdělení hospodářského výsledku a účetní závěrku Masarykovy ZŠ a MŠ.
Vzala na vědomí zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v regionu územního odboru Jičín a teritoriu
MěÚ Železnice.
Schválila zpracování dokumentace pro revitalizaci parku s firmou ARBOPlan s.r.o. Hořice.

Zastupitelstvo města se sešlo na druhém letošním zasedání 18. března 2015 a přijalo následující
usnesení:
Vzalo na vědomí:
Zprávy z jednání rady města za období od 18.2 do18.3. 2015.

Schválilo:
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Železnice.
Vyhovět opakované nabídce Vlasty Petrovové na odkoupení pozemku parc.č. 1301/1 v k.ú. Železnice
(součást místní komunikace v ulici Za Humny). Cena 100,- Kč/m2 je v souladu s cenou pro tyto účely
stanovenou.
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Zamítlo:
Návrh na snížení odměny za výkon funkce místostarosty.

Uložilo radě města:
Upozornit Josefa Pospíšila na kritický stav stromů na jeho pozemku v Nádražní ulici a požadovat jejich
odstranění.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vám podat konkrétní informace ke změnám v likvidaci odpadů z domácností, které by
měly přispět k lepšímu třídění odpadů a ke snížení množství směsného komunálního odpadu. Tím může
dojít i k úspoře finančních prostředků, protože bude možnost výměny větší popelnice za menší.
Současně se Zpravodajem Vám byly přiděleny tři druhy pytlů:
-

Žluté pytle na plasty z domácností (např. plastové kelímky, plastové lahve po pracích prostředcích).
Oranžové pytle na nápojové kartony (např. po mléku, džusech).
Šedé pytle na kovový odpad (např. plechovky od konzerv).

Svoz barevných pytlů bude zajištěn jednou za dva měsíce, a to tak, že pytle v určený den svozu
přistavíte ke své popelnici. První svoz barevných pytlů proběhne v Železnici v den svozu popelnic ve
středu 20.5. 2015, v ostatních částech města je nutné připravit pytle k odvozu již 19.5. 2015 ráno. O
dalším termínu svozu budete informování na úřední desce, na webových stránkách, popř. ve Zpravodaji.
Pokud budete potřebovat další pytle, je možné si je vyzvednout u Lenky Kordíkové na městském úřadě.
Zároveň upozorňuji na možnost odkládat biologický odpad do hnědých kontejnerů, které jsou
vyváženy jednou za týden.
Kovový odpad větších rozměrů je možné odložit, po dohodě se zaměstnanci městského úřadu, do
velkoobjemového kontejneru pod radnicí.
Kontejnery na svoz objemného odpadu z domácností budou přistaveny na
obvyklých místech v Železnici ve dnech 15. a 16.5. 2015. V ostatních částech
obce o týden později, tj. 22. a 23.5. 2015.
Prosím, abyste do těchto kontejnerů dávali objemný odpad, který se nevejde do popelnice (např.
matrace, koberce atd.). Rozhodně tam nepatří bioodpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, kovový odpad.
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na MěÚ.
Děkuji za spolupráci v třídění odpadů.
Ing. Dana Kracíková, starostka

Krátké zprávy z jednání Komise pro školství a sociální věci
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s loňskými volbami do Zastupitelstva města Železnice byla také nově jmenována Komise
pro školství a sociální věci. Jejími členy jsou: Mgr. Soňa Munzarová (předsedkyně), Bronislava Šťastná a
Bc. David Rejlek. Rádi bychom, aby komise nebyla pouze formálním orgánem, ale aby se vyjadřovala
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k aktuálnímu dění v Železnici a doporučovala Radě města Železnice ke zvážení konkrétní kroky vedoucí
ke zlepšení oblastí, pro které byla komise zřízena.
Myslíme si, že v současné době je mimo jiné potřeba se zaměřit na zvýšení počtu žáků ve škole a na
zlepšení její celkové prestiže. Máte-li k tomuto nějaké nápady, prosíme, napište nám je na email:
komiseskola@seznam.cz. Do emailu uveďte také telefonní kontakt na Vás, abychom Vás mohli případně
na jednání naší komise pozvat a probrat vaše nápady osobně.
Komise pro školství a sociální věci se sešla dne 16. 3. 2015 a z jejího jednání bylo vydáno toto usnesení,
které bylo předáno k dalšímu zvážení Radě města Železnice:
- Zpracovat webové stránky místní základní školy profesionální firmou včetně zaškolení
personálu k jeho spravování tak, aby webové stránky odpovídaly nárokům dnešního uživatele
internetu.
- Vyčlenit v rozpočtu školy adekvátní finanční prostředky pro potenciálního PR pracovníka
(pracovník pro styk s veřejností) zaměstnaného např. na DPP, který pomůže zlepšit jméno
školy.
- Zhotovit ve spolupráci s učiteli ZŠ profesionální firmou kvalitní propagační letáky ve formátu
DL, které mimo jiné osloví potenciální rodiče prvňáčků.
Bc. David Rejlek

25 let městské památkové zóny Železnice aneb mám dům v památkové zóně
ničivém požáru, došlo jen k regulaci a napřímení
ulic. Na takto upravené urbanistické struktuře
města byla v letech 1826 – 1834 pod vedením
stavitele Johanna Hertnera provedena nová
výstavba. Základ půdorysu města, které se nachází
na široké ostrožně, tvoří středně velké, mírně
obdélné náměstí, jež je lemováno patrovými domy
s průjezdem nebo vstupní síní uprostřed. Naproti
tomu v ulicích vybíhajících z náměstí vznikly
převážně přízemní domy. Z architektonického
hlediska bývala v minulosti typickým znakem
jednotlivých domů dvojitá okna umístěná v líci
fasády s ven otvíranými křídly. Tento dobový
charakter okenních výplní můžeme na řadě domů
vidět dodnes, ale není to jediný prvek, který stojí
za pozornost. Je to i významné množství cenných
empírových domovních dveří a vrat, které tvoří
jeden z nejucelenějších a nejpočetnějších souborů
v Čechách. Město Železnice a jeho urbanistická a
architektonická
hodnota
překračuje
svým
významem a svou jedinečností území Jičínska.
Rádi bychom Vám touto cestou sdělili, že
letos je tomu 25 let, kdy bylo centrum Železnice,
z důvodu ochrany výše uvedených hodnot,
prohlášeno památkovou zónou. Stalo se tak
vyhláškou tehdejšího KNV v Hradci Králové ze
dne 17.10. 1990.
Součástí městské památkové zóny je
množství nemovitých kulturních památek. Mezi
dvaatřicet takto, ve zvýšené míře chráněných

Město
Železnice
má
bohatou historii.
První písemná
zmínka pochází
z roku
1318,
se
městysem
stalo
pravděpodobně
v roce 1599 a na
město
bylo
povýšeno v roce
1911.
Na
náměstí stávaly
patrové roubené
domy
s podloubím, které často mívaly v přízemí krámy.
Město tvořila převážně dřevěná zástavba.
K současné podobě paradoxně přispěl nevítaný
živel – oheň. Katastrofální požáry z roku 1788 a
zejména z roku 1826 zničily prakticky celou
centrální část Železnice. V důsledku těchto událostí
vznikl ve městě v krátké době unikátní soubor
slohově jednotné empírové zástavby, která se svým
rozsahem
a
uměleckou
kvalitou
řadí
k nejvýznamnějším
urbanistickým
i
architektonickým
empírovým
realizacím
v Čechách.
Základní vrcholně středověká kompozice
městského půdorysu zůstala zachována i po tomto
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staveb náleží kostel sv. Jiljí, radnice, fara, budovy
pošty a vlastivědného muzea a řada městských a
venkovských domů. Uvedený výčet doplňují sloup
se sochou Panny Marie na Náměstí Svobody, socha
sv. Jana Nepomuckého u muzea a socha sv.
Floriána v Železné ulici. V MPZ je především
chráněn historický půdorys, prostorová a hmotová
skladba, městské interiéry a architektonický vzhled
staveb.
Základním právním předpisem, upravujícím
v ČR ochranu památkového fondu, je zákon č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů. Památková péče si je plně
vědoma toho, že statut kulturní památky či
nemovitosti v památkové zóně, jistým způsobem
omezuje výkon vlastnických práv. Jako vlastníci
nemovitosti, která je kulturní památkou, máte
povinnost vyžádat si závazné stanovisko oddělení
státní památkové péče při MěÚ Jičín k zamýšlené

obnově údržbě, rekonstrukci a modernizaci budovy
(při její nezměněné funkci). Závazné stanovisko
potřebujete i v případě prací na stavbách, které sice
nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se
v památkové zóně (např. odstranění stavby,
udržovací práce, výsadba a kácení dřevin na
veřejných prostranstvích). Vlastníci kulturních
památek jsou povinni o kulturní památku
pečovat, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji
před poškozením nebo znehodnocením.
Na závěr nezbývá než podotknout, že míra
kulturně historických hodnot v Železnici zůstává
vysoká, přestože město za čtvrtstoletí plošné
ochrany prošlo nezadržitelným vývojem. Rádi
bychom touto cestou poděkovali všem vlastníkům,
kteří svým odpovědným přístupem pomáhají tyto
hodnoty nadále uchovávat. Zároveň nabízíme
konzultace Vašich záměrů a pomoc s podáváním
žádostí.

Kontakty:
Mgr. Martin Mezera, ved. oddělení památkové péče, tel. 493 545 190, e-mail: mezera@mujicin.cz
Klára Hožová, Dis., Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, tel. 493 545 192, e-mail:
hozova@mujicin.cz
Mgr. Petra Machová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, tel. 491 509 531,
e-mail: machova.petra@npu.cz

ZAJÍMAVOSTI Z MASARYKOVY ZŠ

Ten umí to a ten zas tohle … aneb cesta do Nové Paky
Žáci sedmého a osmého ročníku naší školy
se vydali v úterý 10. března na exkurzi do Nové
Paky. Tamní Střední škola gastronomie a služeb
nabídla železnické škole pestrý program v rámci
projektu „Podpora přírodovědného a technického
vzdělávání v Královéhradeckém kraji“ s názornými
ukázkami řemeslných prací. Skupina děvčat s paní
učitelkou Tomšovou navštívila nejprve cukrářské a
pekařské dílny, kde přítomné mistrové vysvětlily,
co obnáší studium cukrařiny a pekařiny. Kromě
zajímavého povídání si dívky vyzkoušely práci
s marcipánem, když tvořily vlastní růže. Po dvou
hodinách se děvčata vystřídala s chlapci, které vedl
pan učitel Kmošek. Ti v úvodu exkurze navštívili
kuchaře a číšníky. Žáci si zkusili míchat drinky,
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zdobit kanapky a péct palačinky. Všem se exkurze
velmi líbila a získané zkušenosti budou jistě
inspirací v příštím roce při rozhodování o
budoucím povolání.

Velké poděkování patří vyučujícím SŠ
gastronomie a služeb za pěkné povídání, vstřícnost,
ochotu a trpělivost.
Marika Tomšová

Exkurze do čistírny odpadních vod
Dne
27.3. jsme se
my, žáci osmé
a deváté třídy,
vydali
na
exkurzi
do
ČOVky.
Nejprve jsme se
sešli na vlakové
zastávce
v Železnici a s úsměvy vyrazili do Jičína. Po krátké
jízdě jsme rychlou chůzí prošli městem a za ním
čekal areál čističky odpadních vod.

Po příchodu nás uvítali pracovníci, kteří
nám s ochotou představili vše, co je náplní jejich
práce. Seznámili nás s překvapivými informacemi,
které nikdo z nás dosud neznal. Přesto jsme byli ale
neustále rozptylováni nezaměnitelným zápachem
kalu a štiplavou zimou. Nosy nám červenaly, zuby
drkotaly, ale i tak jsme se dozvěděli důležité věci a
děje procesů, které se odehrávají v tomto zařízení a
pomáhají životnímu prostředí.
Návštěva ČOVky byla pro nás velice
zajímavá a obohacující zkušenost.
L. Černeková, E.Burgertová, R. Krausová

Návštěva iQLandie
Ve čtvrtek 26. března se 5. –
9. třída naší školy vydala do
iQLandie v Liberci. Od školy jsme
odjížděli v půl osmé a v půl deváté
jsme byli na místě. Čekalo nás šest
pater plných expozic. Po vstupu do
budovy jsme si odložili tašky do
iQšatny.
V samotném
srdci
iQLandie
se
nachází
první
interaktivní fontána a vodní stěna
Flash Wall v ČR. Na displej u
fontány jsme mohli napsat vzkaz
nebo namalovat obrázek, který se na
Flash Wall zobrazil. Počkali jsme si
na spuštění fontány společně
s hudbou a barevným osvětlením.
Potom nás čekala zábavná science
show. Předváděči Pavel s Jardou
nám předvedli několik pokusů z chemie, ke kterým
si vybrali dobrovolníky z našich řad.
První z expozic, kterou jsme navštívili, byla
GEOlab pod zachovalými sklepními klenbami.
Prohlédli jsme si svět krápníků, jeskyní, hornin a
minerálů, prozkoumali jsme jeskyni zvanou
„plazivka“ a vyzkoušeli si práci se seismografem.
Po výstup vrtem Země nás čekala expozice GEO.
Tady jsme měli možnost si vyzkoušet přitažlivost
na Měsíci a odvážlivci si troufli na „Hvězdný

kolotoč“, aby věděli, jaké pocity zažívá kosmonaut
při cestě do vesmíru. V expozici Živly jsme si
počkali na „Tanec blesků“, mohli jsme si
vyzkoušet stimulátor zemětřesení, vítr o síle 80
km/hod., sáhnout si na tornádo a prohlédnout si
funkci vodních mlýnů, turbín apod. V expozici
Člověk jsme zjistili, jak funguje naše tělo. Jednou
z největších atrakcí byl pro nás humanoidní robot
Thespian, který je jediným v ČR. Naproti expozice
Člověk se nachází Sexmisie, která zábavně a
6

zároveň citlivě nabízela mnohým odpovědi na
otázky kolem sexuálního života, na které by se báli
zeptat. Expozice Věda v domě nám názorně
předvedla, jak co funguje v domácím prostředí,
např. domácí spotřebiče. Po prohlídce expozic jsme
se mohli vrátit tam, kde nás to nejvíc zaujalo a
projít si něco, co jsme ještě neviděli. IQLandia
toho nabízí tolik, že nebyla šance vše stihnout.

Měli jsme možnost zavítat i do restaurace nebo
iQshopu.
Na návštěvu iQLandie byli od žáků i učitelů
jen pozitivní ohlasy. Vrátili jsme se sice unaveni,
ale obohaceni informacemi, kterých bylo opravdu
hodně. Je to skvělá volby pro výlet a zvídavé děti i
jejich rodiče si tam určitě najdou něco, co je
opravdu zaujme.
Aneta Semanová, 9. třída

Pozvánka
Masarykova základní škola a mateřská škola pořádají pod hlavičkou Dne
rodiny ve čtvrtek 21.5. od 16 do 18 hodin zábavné odpoledne pro děti,
jejich rodiče a prarodiče. Po programu se sejdeme u ohýnku s písničkou a
opékáním vuřtů. Naše pozvání platí i pro širokou veřejnost – přijďte mezi
nás !!!
Pedagogové ZŠ a MŠ
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ZPRÁVA OBRAZEM

Celá tato rubrika je tentokrát věnována
pokračujícím pracím na zateplení ZŠ, MŠ a
sokolovny. Na všech těchto objektech se pracuje
současně a za plného jejich provozu. To klade

nemalé nároky především na pedagogický sbor
obou školních zařízení. Práce dokončí liberecká
firma Gallos s.r.o. do 30. července 2015.

KNIHOVNA – V DUBNU DVĚ ODLIŠNÉ AKCE

Po hektickém březnu - měsíci čtenářů jsme se ani v
dubnu v knihovně nenudili. Jednou z největších

akcí byl již tradiční jarní bazar ošacení a
sportovních potřeb, který se uskutečnil opět ve
8

jsme do knihovny pořídili nový pěnový koberec,
který využívají především děti v "Knihovnickém
klubku". Klubko se sešlo během měsíce dubna
celkem 2x. Je zde skvělá nálada, maminky si s
dětmi mohou zacvičit pod vedením paní Smutné,
popovídají si a děti pohrají v příjemném prostředí
knihovny.

velkém sále železnické sokolovny. Tato akce by se
nemohla uskutečnit bez přispění mnoha
dobrovolnic a dobrovolníků, kteří nám pomohli ve
svém volném čase. Práce to byla opravdu náročná,
a proto jim patří velký dík. Neprodané ošacení bylo
zasláno do Diakonie Broumov, aby ještě mohlo dál
posloužit těm, kteří to potřebují. Z výtěžku bazaru

Veškeré
informace
o
dění
v
knihovně
www.knihovnazeleznice.webk.cz a na plakátech.

najdete

na

internetových

stránkách

Eva Trojanová, knihovnice

MUZEUM ZAHAJUJE LETNÍ SEZÓNU
Tu zimní završila v muzeu výstava kreseb a
maleb malíře Antonína Chmelíka, o němž říkáme,
že je malířem našeho kraje. Jeho obrazy z okolí
Syřenova, Žďáru u
Kumburku, kde se
narodil,
i
osobní
předměty si přišli
prohlédnout
lidé
z blízkého
i
vzdálenějšího okolí.
Během
prvního
čtvrtletí se muzeum
velké
těšilo
návštěvnosti.
Svůj
podíl na tom jistě má
také
velikonoční
výstava plná krásně
nazdobených perníčků
a
dětských
prací
z místní MŠ a ZŠ a ze ZŠ TGM v Lomnici nad
Popelkou.
Letní sezóna začíná změnou otvírací doby
pro návštěvníky, bude otevřeno ST – NE 9 – 11.30
a 13 – 16.30 hod. Jako první se na nové výstavě
představí obrazy Zbyňka Suka / Steinbacha /, který
se narodil roku 1922 v Železnici v rodině profesora
jičínské reálky Ferdinanda Steinbacha a
obchodnice Boženy Uiberlayové, jejíž krámek
stával v Železnici. Zbyněk Steibach začal používat
příjmení Suk po válce. Vystudoval katedru

výtvarné výchovy na PF UK v Praze u Cyrila
Boudy, Martina Salcmana a Karla Lidického. Jako
výtvarný pedagog a tělocvikář pak působil na
základních školách a
SUPŠ
v Turnově
v letech 1946 – 2004.
Věnoval se převážně
malbě, kresbě, práci
s kovem. Byl také
nadšeným
sportovcem. Zemřel
v květnu 2011 ve věku
89 let. Na vernisáži,
která bude 30.4. v 17
hodin, představí jeho
dílo syn, pan Aleš
Suk. Jste srdečně
zváni. Výstava tohoto
významného
malíře
s železnickými kořeny potrvá do 14.6. 2015
Od 18.6. do 2.8. si Vás dovolíme pozvat na
výstavu malíře Jiřího Quida Valtera, majitele
galerie v nedaleké Bukvici, který se představí
kolekcí krásných lehoučkých akvarelů a kreseb ze
Železnice, která tak lahodí očím malířů. Že bude
druhou červencovou sobotu, tj. 11.7. Muzejní den,
nemusím
jistě
pravidelným
návštěvníkům
připomínat. Přejme si pěkné počasí, více informací
najdete včas na plakátech.
Nataša Kalousková, ředitelka muzea
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NABÍDKA PRO OSAMĚLÉ SENIORY

Jste často sami a nemáte si s kým
popovídat? Rádi byste měli občas u sebe někoho,
kdo by se Vám věnoval? Přečetl by Vám
zajímavou knížku, zahrál si s Vámi třeba pexeso,
nebo by s Vámi prostě jen tak poseděl u kávy nebo
čaje?
Oblastní charita Jičín Vám nabízí
vyškoleného dobrovolníka, který by Vás v
domluvený čas navštívil a strávil s Vámi pár chvil.
Dobrovolníci jsou vybíráni koordinátorkou
dobrovolníků a psycholožkou, a to z řad studentů
středních a vysokých škol. Mohou to být ale také
lidé zralého věku, kterým jejich děti „odešly z
domu“ a mají tak čas se věnovat dobrovolnické
činnosti. Koordinátorka dobrovolníků si na základě
ústního pohovoru a psychotestů udělá o každém
dobrovolníkovi základní obrázek. Poté, na základě
Vašich představ a požadavků Vás seznámí s
někým, kdo by Vám nejlépe vyhovoval. Po celou
dobu činnosti dobrovolníka je s Vámi

koordinátorka dobrovolníků v kontaktu a činnost
dobrovolníka a Vaší spokojenost s ním monitoruje.
Dobrovolník pracuje na základě dobrovolnické
smlouvy, je pojištěný a služba je poskytována zcela
zdarma. O finance na tuto službu žádáme
Ministerstvo
vnitra
ČR,
Krajský
úřad
Královéhradeckého kraje a příslušné obce (v
současné době je to Město Jičín). Část nákladů také
pomáhá hradit Tříkrálová sbírka, která probíhá také
v Železnici. Dobrovolnický program je akreditován
Ministerstvem vnitra ČR.
Zájemci o tuto pomoc (nebo jejich rodinní
příslušníci) se mohou přihlásit na Městském úřadě
Železnice. Dobrovolnická služba Oblastní charity
Jičín funguje na Jičínsku již třetím rokem, a za tu
dobu v ní pracovalo přes padesát dobrovolníků
(aktuálně máme 27 aktivních dobrovolníků). O
dalších dobrovolnických programech se můžete
dozvědět na www.jicin.charita.cz
Bc. David Rejlek
ředitel Oblastní charity Jičín

SPORTOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

V pátek 1. května se koná již 7. ročník otevřeného mistrovství
města Železnice v silničním běhu nazvaný Železňák – Cidliňák.
Hlavním pořadatelem je Tělovýchovná jednota Sokol Železnice,
spolupořadateli jsou Muzejní spolek pro Železnici a okolí,
Tělocvičná jednota Sokol Železnice (ČOS), město Železnice a
Muzeum přírody Český ráj.
V dopoledních hodinách proběhne soutěž v patnácti kategoriích, od
dětských tras, přes juniory až k lidovému běhu. Prezence je od 9,00
na fotbalovém hřišti.
Ve 14 hodin odstartuje silniční běh na 10 km (prezence 13,15 – 13,45 na náměstí). Trasa vede ze
Železnice přes Doubravici, Cidlinu a Zámezí zpět do Železnice. Běh se uskuteční za plného provozu na
málo frekventovaných silnicích.
Informace a výsledky např. na www.mpcr.cz, www.bonbon.hustej.net, www.bezvabeh.cz.
Martin Šandera
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Vrch Tábor po 25 letech ožije orientačním během
Pekloves - Obec Pekloves pod vrchem
Tábor bude hostit velkou sportovní akci. O víkendu
6. a 7. června se sem sjedou orientační běžci z
celých Čech, aby se
zúčastnili závodů
"Žebříček B Čechy",
které
organizuje
oddíl
orientačního běhu
TJ Sportcentrum
Jičín.
Pořadatelé
očekávají až 1200 závodníků ve všech věkových
kategoriích, od nejmenších dětí přes elitní
závodníky až po nejstarší veterány.
Závod se koná s podporou města Železnice.
V sobotu závodníky prověří fyzicky
náročná klasická trať. Vítězové nejdelších tratí

budou hledat kontroly podle mapy i přes devadesát
minut. V neděli pak čeká závodníky mapově těžká
krátká trať ve svazích přímo pod Táborem. Sobotní
trať připraví Jaroslav Havlík, několikanásobný
veteránský mistr světa, nedělní pak Ivana
Bochenková, bývalá reprezentantka a medailistka z
Akademického mistrovství světa.
Centrum závodů bude na severním okraji
obce Pekloves. “Celý víkend lze proto očekávat
zvýšený pohyb automobilů a běžců na silnici
směrem na Košov,” uvádí ředitel závodů Jan
Mrázek. I tak pořadatelé věří, že pro místní
obyvatele žádné problémy nevzniknou.
Naposledy se v těchto lesích běžela před
pětadvaceti lety, v roce 1990, jedna etapa
pětidenních závodů. Tehdy do cíle dorazilo téměř
4000 běžců.
Vendula Musilová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Leden 2015
Únor 2015

Adam Kněbort, Cidlina
Sofie Starsy, Cidlina

Sňatky:
Duben 2015

Jaroslav Kalousek a Iva Štěpánovská

Významná jubilea:
Březen 2015
Duben 2015

Antonín Saal (75 let), Emílie Janoušková, Cidlina (85 let), Jiřina Šulcová
(91 let), Miloslava Marková (92 let)
Dana Altmanová, Cidlina (70 let)

Úmrtí:
Únor 2015
Březen 2015
Duben 2015

Petr Kraus, Cidlina
Růžena Stránská
Božena Kubánková, Františka Kozáková
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