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Obec Cidlina dostala jméno po řece, jejíž
prameny vyvěrají pod Táborem nad obcí. První
zprávy o vsi Cidlině pocházejí z období sporů
Voka z Rotštejna s okolní šlechtou v letech 1317
– 1322. Připomíná se v nich, že na tvrzi cidlinské
seděl roku 1317 Havel z Cidliny, který „toho roku
vykonal společně s Hynkem z Libštátu a
Ratiborem ze Železnice loupež na zboží
oudrnickém“. Tvrz Doubravice je poprvé
doložena r. 1394, o Březce se zachovala první
zmínka roku 1515 a o Peklích, jak se dříve
Pekloves nazývala, až v roce 1600. Není pochyb,
že obě posledně jmenované osady však existovaly
dříve.
Celé 14. století a přibližně do poloviny
století 15. patřila Cidlina rodu Cidlinských, ve
druhé polovině 15. století ji nabyli vladykové ze Sluh. Poslední z nich, Jan
Cidlinský ze Sluh prodal roku 1600 tvrz Cidlinu s dvorem, ves s mlýnem, ves
Hoření Zámezí s mlýnem, Březku s mlýnem, Pekla se čtyřmi mlýny a pilou městu
Jičínu za 5 tisíc kop grošů českých a 15 zlatých uherských.
Kníže Albrecht z Valdštejna městu Jičínu Cidlinu odňal a přivtělil ji roku
1624 k Milíčevsi pro jičínskou jezuitskou kolej. Na
vyživení 40 osob z Tovaryšstva Ježíšova a stovky žáků,
z nichž bylo dvacet baronů neb šlechticů starého rodu,
věnoval Valdštejn kromě panství Milíčeveského
vesnice Cidlinu, Březku, Horní Zámezí, Doubravici a
Peklo, Lhotu Železnickou (původně Hrnčířskou, nyní
Bradleckou) a Těšín. Jezuité postavili v Cidlině roku
1680 veliké sýpky a sváželi sem obilí z celého svého
panství. Roku 1773 byl jezuitský klášter v Jičíně
zrušen, kolej proměněna v kasárny a statky jezuitské
prodány. Roku 1841 koupil Cidlinu s Doubravicí a
Lhotou Bradleckou kníže Rohan a připojil je k panství
Lomnickému.
Zpracováno podle J.J. Fučíka, historika a učitele ve Lhotě Bradlecké
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla třikrát ( 27.2., 20.3. a 3.4. 2017). Projednala
především následující body a přijala k nim usnesení:
o Schválila vítěze ve výběrovém řízení na „Likvidaci skládky materiálu“ na místě bývalého motelu
Achát. Stala se jím společnost Mizera stavby a.s. z Lomnice nad Pop.
o Schválila poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč pro sociální služby obce Chomutice, Domov pro
seniory – Obora na zajištění volnočasových aktivit a kulturních akcí.
o Vzala na vědomí žádost lékařů o řešení nevyhovujících prostor pro ordinaci praktického lékaře a
lékařek pro děti a dorost.
o Vzala na vědomí podpis darovací smlouvy. Královéhradecký kraj daruje městu Železnice
pozemky pod stavbou chodníků podél silnice 286/II o výměře 946 m2.
o Nevyhověla žádosti Luboše Dudy z Hradce Králové o odkoupení pozemku p.č. 1501/54 nebo
jeho části v k.ú. Těšín.
o Schválila žádost města o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
pro místní části Cidlinu a Zámezí.
o Schválila společnost Multiaqua s.r. Hradec Králové jako vítěze poptávkového řízení na
zpracování projektové dokumentace na dostavbu vodovodu a kanalizace včetně přípojek, čerpací
stanice, výtlaku odpadních vod a dešťové kanalizace v rámci akce „Železnice – sídliště 5
rodinných domů“.
o Schválila smlouvy s vlastníky pozemků o právu stavby „Železnice – veřejné osvětlení“ v ulicích
Nádražní a Hřbitovní.

Zpráva z městského úřadu
Kontejnery na svoz objemného odpadu z domácností budou přistaveny na
obvyklých místech v Železnici ve dnech 28.4. a 29.4. 2017. V ostatních částech obce
o týden později, tj. 5.5. a 6.5. 2017.
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JARO PLNÉ SKVĚLÝCH AKCÍ
Zatímco venku se příroda pomalu
probouzí po zimním odpočinku, v naší škole
není na žádné odpočívání čas.
Předvelikonoční Škaredou středu nám
ozvláštnila návštěva dechového kvinteta
hradecké Filharmonie.
Děti z mateřské školy
a prvního stupně ZŠ
se
seznámily
s dechovými
hudebními nástroji a
filharmonici
zahráli
s pomocí dětí hudební
pohádku. V týdnu po
Velikonocích nás pro
změnu
čeká
Den
Země, který stejně
jako
každý
rok
oslavíme
úklidem
železnických
ulic.
Hned další týden odjedou žáci 1. – 4. třídy na
několik dní na oblíbenou Netradiční výuku
v Českém Dubu – minulý rok jsme si hráli na
pravěk a i počasí odpovídalo době ledové.
Letos nás čeká zase jiné téma, ale to bude pro
děti překvapení… Snad i počasí k nám bude

letos přívětivější. A začátkem května čeká
některé naše žáky zážitek pro naši školu
výjimečný – poznávací zájezd do Londýna,
kterého se mohou zúčastnit díky spolupráci
s lomnickou ZŠ. Snad se jim výlet bude líbit!

Neméně důležitou akcí letošního jara
byl zápis do 1. třídy, který proběhl 12. dubna.
Budoucí školáci plnili různé úkoly – stavěli
z kostek, kreslili, chytali rybičky, poznávali
barvy, čísla, písmena – aby ukázali, jak jsou
šikovní. A šikovní opravdu byli! Počet dětí,
které k zápisu přišli,
je relativně malý
(12),
nicméně
přesáhl počet dětí,
které do naší školy
patří spádově, a
z toho
máme
samozřejmě velkou
radost. Všechny děti
si zápis užily a
věříme, že se jim
bude v naší škole
líbit!
Petra Kolocová
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POZVÁNKA DO MUZEA
Vážení příznivci muzea, zima je za námi a přichází nejkrásnější měsíc květen. Pro některá
turistická místa jako jsou např. hrady, zámky a muzea znamená tento měsíc otevření letní sezony pro
turisty a to platí i o našem muzeu v Železnici. Tímto, bychom Vás rádi srdečně pozvali na naše akce,
výstavy, ale také na komentované prohlídky muzeem. Prohlídky přizpůsobujeme i dětským
návštěvníkům.
Začínáme v kupeckém krámku, který je vybaven původními regály z první poloviny 19. století,
mimochodem v roce 2009 se v něm natáčel americký krátký film. Můžete si zde poslechnout orchestrion
a nakoupit upomínkové předměty. Letos máme nové s vyobrazením města Železnice. Prohlídka
pokračuje do muzejní chaloupky, postavené
v roce 1789, vybavené předměty, které používali
naši předci v 19. století i déle. Z chaloupky se
přesuneme zpět do muzea, kde nás čeká osm
místností se stálými expozicemi, jako je
Paleontologie, uvidíte zde fosilie pravěkých
organismů, psaronie a minerály. Vše bylo
nalezeno v Železnici a blízkém okolí. V další
místnosti najdeme expozici místních řemesel
Cechy v Železnici. Některé vystavené předměty
pocházejí z 18. století a je to opravdu unikátní
sbírka, která stojí za prohlédnutí. Prohlídka
pokračuje ukázkou běžných denních předmětů
a nástrojů z 19. a 20. století. Jelikož okolí
Železnice bylo přímým dějištěm bitvy u Jičína roku 1866, máme k této události expozici, kde jsou
vystaveny čáky rakouských důstojníků, pruské přilby, četné nálezy z bojiště či květinový věnec z roku
1866. V Železnici se narodilo nebo zde pobývalo několik významných osobností. S jejich díly a životem
se seznámíte v našich expozicích. V nich vám připomeneme např. akademického malíře a grafika
T.F.Šimona (jeho dílo vystavuje i Národní muzeum v Praze), akademického malíře Františka
Zikmunda, akademického malíře Věnceslava Černého (ilustroval např. první vydání Starých pověstí
českých) a malíře, hlavně roubených chalup z okolí, Antonína Chmelíka.
Během komentované prohlídky procházíme galerií T.F.Šimona. Zde pro Vás pravidelně
obměňujeme výstavy výtvarníků jak z let minulých tak i současných. Právě probíhá výstava paličkované
krajky od paní Blanky Křižkové nazvaná „Jarní poezie“, která bude doplněna básněmi od paní
T.Kořenkové. Výstava byla zahájena vernisáží 27.4.2017 a potrvá do 11.6.2017.
Prohlídka trvá cca 60 minut. Vstupné 40,- dospělý; 25,- důchodci a studenti; 20,- děti ZŠ a ZTP.
Dne 8. července 2017, při pořádání Muzejního dne, kdy oslavíme 100. let od založení
muzea, slavnostně otevřeme novou stálou expozici. Jakou? Nechte se překvapit a přijďte se podívat.
Muzejní den bude jako obvykle celodenní. Program dne vyjde v příštím čísle Zpravodaje a bude
vyvěšen na vývěskách.
Aktuální informace o výstavách a našich akcích, najdete na webových a facebookových
stránkách muzea. Nově jsou vytvořeny webové stránky Stopy starých časů, jsou pro všechny, koho
zajímá historie města Železnice a okolí. Na stránky jsou přidávány různé staré fotografie, informace o
tradicích, zvycích aj.
Pokud by někdo měl zájem na tyto stránky přispět ze svých vlastních sbírek, kontaktujte nás prosím na
e-mail nebo telefonu muzea, popřípadě můžete zajít osobně v otevírací době. Fotografie okopírujeme a
zase vrátíme. V archívu muzea se nachází mnoho fotografií a materiálu týkajícího se Železnice, ale
jakýkoliv nový objev nás velice potěší. Předem moc děkujeme za spolupráci.
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VÝZVA Z MUZEA:
Obracíme se na Vás s prosbou. Pokud vlastníte nějaké předměty, o kterých si myslíte, že bychom
je mohli v muzeu využít, prosím, nabídněte je.
My rozhodneme, zda darovaný předmět je vhodný pro naše současné expozice nebo do dalších
nově vytvořených anebo do výchovně vzdělávacích programů pro děti.
S. Hrabalová a A. Novotná
NA SHLEDANOU V MUZEU!
www.muzeumzeleznice.webk.cz
www.facebook.com/muzeumzeleznice/?fref=ts
http://stopy-starych-casu4.webnode.cz/
muzeum@zeleznice.net

ZPRÁVA OBRAZEM
Nezvykle rušno bylo od 11. do 24. dubna
na konci Nádražní ulice. Pardubická firma
Chládek a Tintěra prováděla celkovou

rekonstrukci kolejiště (výměna kolejnic, pražců,
oprava železničního náspu a terénní úpravy).
Opravovaný úsek měřil 1 km a součástí prací
bylo i vybudování zvýšeného nástupiště ve
stanici Železnice. Možná stojí za zmínku, že
firma pracovala ve dvanáctihodinových
směnách po celou dobu výluky – tedy i o
Velikonocích.
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NOC KOSTELŮ
V rámci Noci kostelů je pro zájemce připraven
program také v našem železnickém kostele sv. Jiljí.
Chcete-li prožít povznášející atmosféru, kterou
prostředí kostela dokáže nabídnout neopakovatelným
způsobem, vyberte si některý (či všechny) z níže
uvedených bodů programu nebo se jen tak na chvíli
zastavte ve večerních hodinách a zažijte ticho kostela,
které probouzí srdce i mysl.
KDY: 9.6.2017 od 18:30 do 22:00
Program:
18: 30 KONCERT: Eva a Marek Ondráčkovi spolu
se svými hosty
Zazní instrumentální hudba na Panovu flétnu ve výborné akustice kostela v doprovodu kláves.
Posluchači uslyší široký repertoár písní - hudbu duchovní, klasickou i populární.
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
Po koncertu bude provedena krátká scénka z dílny Divadla Járy Cimrmana v podání
Amatérského divadelního spolku při farnosti sv. Jiljí. Jedná se o upoutávku na divadelní
představení „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“, které se uskuteční na farní zahradě 29.7 v 18:00
v provedení téhož divadelního spolku.
20:00 PŘEDNÁŠKA: Mgr. Pavel Kracík, historik, folklorista a archeolog
Relikvie v kostele – zajímavá geneze tohoto křesťanského fenoménu.
21.00 TICHO KOSTELA PROLOŽENÉ ZPĚVY Z TAIZÉ
Pěvecký sbor farnosti kostela sv. Jiljí dokreslí specifickou atmosféru večerního ticha v kostele
půvabnými zpěvy z Taizé.
Farnost Železnice

35 LET ŽELEZNICKÉHO ZPRAVODAJE
1986 – 1990
V červenci 1985 byla zahájena výstavba Motelu Achát, která byla realizována (jako většina
staveb občanské vybavenosti) v akci „Z“. V létě 1988 byla zprovozněna jeho I. část a začala se budovat
část druhá. V každém čísle Zpravodaje byla proto uveřejňována výzva k brigádnické činnosti.
V červnu 1986 byl obnoven provoz na železnickém koupališti s novými kabinami. K zajištění
přívodu čisté vody byl pod Raisovou a Bradleckou ulicí vybudován kanalizační řad v délce 340 m.
S předstihem byli občané informováni o tom, že na rok 1989 je plánován převod obce ze svítiplynu na
zemní plyn. Tato nejzásadnější změna v historii zásobování obce plynem od roku 1951 se dotkla
přibližně 450 odběratelů.
Zpravodaj také představoval některé výrobní podniky v Železnici. Pamětníci si jistě vzpomenou,
že u rybníka Valcha existovalo výrobní družstvo Drutka. Byla to tkalcovna, kde se vyráběl kostkovaný
kanafas a vaflové ručníky a kde bylo zaměstnáno čtrnáct pracovníků.
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Vlastivědné muzeum se prezentovalo nejen dalšími stavebními úpravami (především na
nádvoří), ale také výstavami a zajímavými besedami. V dubnu 1986 přijel např. herec Jan Kanyza a
v říjnu téhož roku Alfréd Strejček. Ten připomněl tvorbu Karla Hynka Máchy, protože v tomto roce se
slavilo 150. výročí vydání Máje.
Ve Zpravodaji se psalo také o sportovních podnicích, z nichž některé jsou už minulostí. Za
připomenutí určitě stojí „Železná rallye“, motoristická soutěž, kterou pořádala místní organizace
Svazarmu. V červnu 1987 se jel 4. ročník a úspěšné v něm byly i železnické posádky Landovský –
Zelenka a Palme – Rudolf. V září 1989 se konal 1. ročník
Fotbalového turnaje starých gard (Memoriál Oldřicha
Prášila) jako připomenutí zásluh největšího mecenáše
železnického fotbalu.
První číslo po sametové revoluci vyšlo v únoru
1990 a pochopitelně reagovalo na politické a společenské
změny v naší zemi (ustavení OF a kooptování tří nových
poslanců z řad jeho členů, průběh mítinku 6.12.1989 v sokolovně a příprava prvních svobodných voleb).
Součástí tohoto čísla byl anketní lístek, v němž se občané vyjádřili k otázce priorit dalšího rozvoje obce.
Rozhodovalo se, zda pokračovat v přípravných pracích na vybudování nákupního střediska, anebo dát
přednost výstavbě vodovodu a kanalizace (69 % zvolilo druhou možnost, což se v budoucnu ukázalo
jako prozíravé rozhodnutí).
V listopadu 1990 bylo zvoleno nové patnáctičlenné obecní zastupitelstvo a pětičlenná rada.
Starostou se stal Jaroslav Štefan, místostarostkou Dagmar Hakenová. Kyje a Soběraz se od Železnice
„odtrhly“ a staly se samostatnými obcemi.
Závěrem několik zajímavostí ze společenské kroniky:
 v roce 1986 přivítal sbor pro občanské záležitosti 23 nových občánků a bylo 13 svateb (o třicet
let později 13 dětí a jedna svatba).
 Ve školním roce 1988/1989 vyšlo ze dvou 9. tříd 65 žáků, z toho 26 ze Železnice (šest
pokračovalo ve studiu na středních školách, dvacet na odborných učilištích).
 Diamantovou svatbu, tj. 60 let společného života, oslavili v roce 1986 manželé František a
Anežka Slavíkovi z čp. 181(dnešní muzeum). Panu Slavíkovi bylo v té době 96 let, jeho
manželce 88 let. Oba se dožili vysokého věku, on zemřel čtyři měsíce před svými 100.
narozeninami, ona se dožila 96 let.

ZPRÁVY ZE SPORTU

Železňák – Cidliňák
– otevřené mistrovství města Železnice v běhu silničním,
9. ročník – tratě dětských kategorií vedou po fotbalovém hřišti a
po parkových hliněných cestách – závod je zařazen do poháru
BEJK (Běžec Jičínské kotliny) a do poháru BONBON (Běžecký
oddíl neambiciózních běžců)
Datum: 1. 5. 2017
Místo konání: Železnice (okres Jičín)
Přihlášky: děti a mládež v den konání, dospělí předem přes online přihlášku (www.mpcr.cz/bejk), nejvyšší hybnost pouze
předem, nebo v den konání
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Prezence: od 9:00 na fotbalovém hřišti (ulice Za Hřištěm), konec 15 min před startem příslušné
kategorie, pro silniční závod bude prezence v čase 13:15 – 13:45 přesunuta na náměstí
Startovné: 20 Kč dětské kategorie, lidový běh a štafeta startovné dobrovolné, 50 Kč dospělí přihlášení
předem do 30. 4. do 12:00, 100 Kč přihlášení na místě
Ceny: první tři obdrží diplomy a drobné věcné ceny
Dětské kategorie, štafety a lidový běh Starty a cíl na fotbalovém travnatém hřišti od 10:00.
Podrobný rozpis startů a kategorií na 2. straně.
Silniční běh na 10 km
Start: 14:00, start a cíl na Náměstí Svobody (prezence na fotbalovém hřišti, 13:15 – 13:45 na
náměstí) Trasa: povrch trati s převahou asfaltu, v menší míře dlažební kostky. Profil zvlněný.
Trasa 10 km (oficiálně změřeno) okruhu vede ze Železnice přes Doubravici, Cidlinu a Zámezí zpět
do Železnice. Cestou se naskýtají krásné výhledy do krajiny Českého ráje a Jičínské kotliny.
Kategorie: Muži: do 49 let, do 59, 60 a starší; Ženy: do 44, 45 a starší Speciální ceny: nejrychlejší
železnický běžec a běžkyně, nejvyšší hybnost – součin rychlosti a hmotnosti, skokan roku – nejlepší
osobní zlepšení traťového času oproti loňsku, cena pořadatelů za zřetelehodný počin (běžecký, divácký
aj.). Vyhlášení: přibližně v 15:30.
Pravidla: Účastníci startují na vlastní nebezpečí, nejsou organizátorem speciálně pojištěni a pořadatel
nepřebírá za žádného účastníka ani jeho doprovod a diváky zodpovědnost za újmy na zdraví a majetku.
Neplnoletí startují se souhlasem rodičů. Silniční běh se uskuteční za plného provozu na málo
frekventovaných silnicích. Prosíme účastníky, aby parkovali na vyhrazených místech na náměstí nebo v
ul. Raisova u parku.
Kontakt: Martin Šandera, e-mail: m.sandera@seznam.cz, mobil: 731 060 253
Informace a výsledky: www.mpcr.cz, www.bonbon.webzdarma.cz, www.behej.com, www.bezvabeh.cz
a www.ceskybeh.cz
Dopolední závody na fotbalovém hřišti

Dne 3.6.2017 od 15°° hod. pořádá Město Železnice na
multifunkčním hřišti

„DĚTSKÝ DEN“
písníčky, klauni, balónky, soutěže

V případě nepřízně počasí se program uskuteční v sokolovně !!!!
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Městský úřad Železnice pořádá
od 24.7. do 28.7.2017
„Příměstský tábor“
Každý den od 8°°hod. do 16°°hod. bude připraven program
(sportovní i kulturní aktivity)
pro děti ve věku od 6 do 14 let.
Předběžná cena 1400,-Kč (bude upřesněno dle počtu přihlášených dětí)
V případě zájmu prosím vyplňte lístek a odevzdejte jej do 31.5.2017 na Městský úřad.
Danišová Veronika tel.: 602 393 638
e-mail: danisova.veronika@seznam.cz
------------------------------------------------------- zde odstřihněte --------------------------------------------------Jméno a příjmení………………………………………
Datum narození:…………………………….
Bydliště:……………………………………………………………………………………………………
Telefonní kontakt a e-mailová adresa zletilého
zástupce:...………………………………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________________

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozené děti:
Únor 2017

Tobias Müller, Ellen Brožová - Cidlina

Významná jubilea:
Březen 2017
Duben 2017

Štěpán Sarka (70), Vladislava Korčínská (70), Miloslava Marková (94)
Lubomír Rychlík – Cidlina (70), Jaroslav Bryknar (70),
PhDr. Jiří Klaban (70), Jaroslava Kobrlová (80)

Úmrtí:
Březen 2017

Ladislav Bláha

Římskokatolická farnost Železnice pronajme levně zahrádky v
prostoru u fotbalového hřiště. Více na tel: 607957600.
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email: zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz
Tiskárna – Vosáhlo, Tyršova 356, Jičín
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