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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla dvakrát (12.9. a 24.9.). Přijala usnesení
především k následujícím bodům jednání:
o Schválila podpis smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města o.s.p. Apropo Jičín ve výši
5 000,- Kč.
o Schválila uzavření smlouvy s AZ – Energie s.r.o. České Budějovice na akci „Rekonstrukce
kotelny v Masarykově základní škole“.
o Schválila navýšení výkupní ceny pozemků na vybudování cyklostezky Železnice – Valdice na
150,- Kč/m2.
o Schválila podzimní termíny svozu velkoobjemových kontejnerů.
o Nevyhověla žádosti o přidělení obecního bytu, protože v současné době nemá město žádný byt
volný.
o Schválila podpis smlouvy s firmou Multiaqua s.r.o. na zpracování projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí na vodovod do Zámezí a Cidliny.
o Schválila podpis smlouvy s firmou Diké Zahrady na zahradnické práce v parku (osetí trávníku a
úprava nové výsadby).
Zastupitelstvo města na svém pátém letošním zasedání dne 3.10. 2018 přijalo následující usnesení:
a) Vzalo na vědomí|:
o Kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 4/2018 ze dne 22.8. 2018.
o Zprávy z jednání rady města za období od 22.8. do 3.10. 2018.
b) Schválilo:
o Přijetí dotace a podpis Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje č. 18 RRD11-0017 na realizaci projektu „Železnice – dopravní
automobil pro SDH“.
o Přijetí dotace ze státního rozpočtu městu Železnice z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018.
o Podpis smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 a finančních příspěvků
v rámci Programu regenerace MPZ s vlastníky kulturních památek čp. 206 a čp. 17.
o Rozpočtové opatření č. 7/2018.
o Podpis kupních smluv a smluv o právu provést stavbu s vlastníky pozemků pro stavbu
cyklostezky Železnice – Valdice za cenu 150,- Kč/m2.
c) Ověřilo:
o Ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Územní plán
Železnice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.
d) Rozhodlo:
o V souladu s § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Železnice ve znění dle
předloženého návrhu.
e) Vydalo:
o Jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Územní plán Železnice formou opatření obecné povahy dle předloženého návrhu.
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f) Pověřilo:
o Starostku a radu města jednáním o možnosti odkoupení objektu školy u bývalých lázní.





ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

 Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v Železnici v pátek 16.11. 2018 a
v Cidlině, na Těšíně a v Zámezí v pátek 23.11. 2018.
 Připomínáme těm, kteří dosud nezaplatili poplatky za likvidaci komunálního odpadu, aby tak
učinili nejpozději do konce listopadu.
 Město vydalo kalendář na rok 2019, na který byly použity úspěšné snímky ze sedmi ročníků
fotografické soutěže na téma Železnicko. Kalendář je možné zakoupit v kanceláři městského
úřadu nebo v muzeu za 120,- Kč.

KOMUNÁLNÍ VOLBY
V roce 2014 jsme o volbách do zastupitelstva města napsali, že
vybrat patnáctičlenné zastupitelstvo z patnáctičlenné kandidátky není žádná
volba. A že za čtyři roky bude kandidátů rozhodně víc. Mýlili jsme se, situace se v letošním roce
opakovala. Věřme, že důvodem nebyl nezájem o práci pro obec, ale spokojenost se současným vedením.
Možná to dokazuje i volební účast, která je o čtyři procenta vyšší než při minulých volbách a činí
42,05%.
Ustavující zastupitelstvo, které zvolí starostu, místostarostu, radu města a členy kontrolního a
finančního výboru se sejde ve středu 31. října 2018.
VÝSLEDKY VOLEB
Pořadí podle
přepočítaných hlasů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pořadí na hlasovacím lístku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ing. Dana Kracíková
Martin Jakubec
Ing. Lubor Zelený
Martin Mencl
Lukáš Pospíšil
Jan Maťátko
Pavel Kozák
Eva Trojanová
Mgr. Soňa Munzarová
Simona Hrabalová
Milan Singer
Ladislav Hrabala
Jakub Kyselo
David Jung
Jiří Kazda
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Počet hlasů
318
256
249
252
246
249
262
264
269
244
229
239
236
249
243

ŠKOLÁCI OPĚT V JEDNOM KOLE

Jakmile se školní rok
rozběhne, žáci, rodiče i učitelé
mají často pocit, že naskočili na
kolotoč, který se snad nikdy
nezastaví. Naštěstí náš školní
„kolotoč“ nabízí i příjemná
zastavení, takže se nám ze všech
povinností nezatočí hlava.
Hned první zastávkou je
tradiční projekt Český ráj, s nímž
jsme se letos opět podívali na
krásná místa našeho kraje –
Prachovské skály, Valdštejn,
Trosky, Kumburk a Bradlec.
Dojmy z výletů a nabyté
poznatky jsme zpracovali formou
obrázků, plakátů nebo slohových
prací.
Další zastávkou byl pro
žáky druhého stupně pořad Staleté kořeny
věnovaný 100. výročí vzniku Československa.
Prvostupňové děti se pro změnu zdokonalily v
čištění zubů během projektu Zdravé zoubky.

Důležitým zastavením, na které bychom
chtěli pozvat všechny vlastence a příznivce naší
školy, je pořad k 100. výročí vzniku
Československé republiky. Na čtvrtek 25.10.
připravujeme od 16 hod v
sokolovně vystoupení žáků
pojaté
jako
mimořádné
vysílání naší školy, ve kterém
nebude chybět vědomostní
soutěž a dokumentární pořad o
100 letech naší republiky.
Přijďte si s námi připomenout
důležité datum naší historie,
pobavit se a možná se i něco
dozvědět!
Dalším
očekávaným
zastavením ve školním roce je
oblíbený Advent ve škole.
Letos proběhne 6. prosince a
už teď se můžete těšit na
příjemnou atmosféru, drobné pohoštění a prodej
rukodělných výrobků našich žáků.
Jak je vidět, školní rok v železnické škole
je vždy naplněn bohatým programem, a budeme
rádi, když se na něm budete s námi podílet.
Těšíme se na Vás na některé z našich akcí!

A podobných zastávek bude během naší
„školní jízdy“ ještě mnoho. V nejbližší době se
mladší děti podívají do divadla na představení
Malý princ a v listopadu mezi sebe prvňáčci
přivítají předškoláky ze třídy Motýlků. Starší žáci
navštíví Planetárium v Hradci Králové nebo IQ
Landii v Liberci.

Mgr. Petra Kolocová
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Střípky z MŠ
Prázdniny utekly jako voda a my jsme se
opět sešli v naší školičce. Září jsme začali

město. Děti si osvojily názvy budov a obchodů
jako je například radnice, zdravotní středisko,
knihovna, muzeum, pošta, kostel, řeznictví,...
Nejvíce se ale dětem líbilo na školním hřišti, kde
se mohly pořádně vyřádit.
Koncem září měly děti ve školce
interaktivní program s názvem„ Čisté zoubky“.
Děti se učily, jak si mají správně své zoubky
čistit.
Od října nám začínají zájmové aktivity –
Zpívání pro radost, Pastelka, Veselá flétnička,
Keramika a Angličtina.
A na co se můžeme těšit? Pro děti
připravujeme Tajnou podzimní výpravu za
pokladem, Muzikoterapii, kde si děti rozvinou
sluchové vnímání a smysl pro rytmus. Chystáme

festivalem Jičín město
pohádky, kde si děti
prohlédly
náměstí,
shlédly různá vystoupení,
vyrobily si větrníky a
zúčastnily se různých
soutěží, za které dostaly
zajímavé odměny. Bylo
krásné babí léto a děti si
den užily.
Počasí nám nadále přálo, a proto jsme
mohly chodit s dětmi do parku sbírat kaštany a
stavět domečky z přírodnin. Na zahradě MŠ si
zase děti mohly hrát na veverky a sbírat oříšky.
Také jsme byli na vycházce a poznávali naše

se na Vítání občánků, vystoupení na Setkání
Seniorů, návštěvu muzea a do MŠ nám zavítá i
divadelní představení. Dále budeme mít
Čertovský rej s nadílkou a karnevalem, pečení
cukroví a Vánoce s tradicemi v MŠ.
Za MŠ Z. Kohoutková

INFORMACE PRO ČTENÁŘE I NEČTENÁŘE
Milí čtenáři i nečtenáři, po horkém létě
skutečně přišel mnohými z nás tolik očekávaný
podzim s nižšími teplotami a ohlásil se, alespoň
v těchto dnech, kdy píšu tento příspěvek do
Zpravodaje, příjemným babím létem.
Děkuji touto cestou všem dobrovolným
pomocníkům, kteří pomáhali při organizování i
průběhu bazaru, největší podzimní akci, kterou
organizuje již tradičně knihovna. Bez jejich rukou
a času by se tato akce nemohla uskutečnit. I když

je opravdu náročná časově i administrativně, jsme
rádi, že se vyplatí zejména maminkám s malými i
odrostlejšími dětmi, na kterých oblečení někdy
doslova hoří. Oblečení, které maminky nechtějí
zpět,
poslouží
zase
potřebným
jinde
prostřednictvím Diakonie.
Připravujeme také drobné dárky na blížící
se advent, opět budete mít možnost vybrat si
z krásných adventních věnců a ochutnat či
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zakoupit domácí štrúdl, který pro Vás doma
upečeme.
8.11. Vás ráda přivítám v knihovně na
besedě o Miroslavu Horníčkovi, spoustu
zajímavostí o tomto báječném člověku se dozvíte
od paní Olgy Jakubcové. Sama se už nemohu
dočkat.

22.11. se bude konat cestopisná beseda,
její téma i čas oznámím včas na plakátech.
Mějte se krásně, a pokud bude sychravo,
není nic hezčího, než si uvařit horký čaj,
zachumlat se do deky a vydat se třeba na daleké
cesty či nějaké dobrodružství s knihou.
Eva Trojanová

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V MUZEU
Sotva jsme se rozloučili s letní turistickou sezonou, máme pro Vás, vážení spoluobčané, připraveno
několik předvánočních akcí. Srdečně Vás zveme a těšíme se na společné prožití adventního času.

Pátek 9. listopadu od 19.00 hod. - koncert - pěveckého sboru SDS z Lomnice nad
Popelkou
- Střípky z muzikálových melodií
Pátek 30. listopadu od 18.00 hod. - tradiční Advent

v Železnici.

Sejdeme se v pátek v 18.00 hodin na náměstí, kde nám děti z Masarykovy
základní a mateřské školy v Železnici zazpívají vánoční písničky.
Rozsvítíme si vánoční stromeček a nejen ten, čeká nás překvapení.
Nezapomeňte světýlka, protože z náměstí se průvodem přesuneme k
Vlastivědnému muzeu, kde Advent pokračuje vánočním zpíváním,
malým jarmakem a na zahřátí bude svařáček.

Čtvrtek 6. prosince od 17.00 hod. – vernisáž Marty Novotné k výstavě „Dřevořezby
z ráje“.
Marta Novotná řezbářka z Českého Ráje, tento kus světa je její velkou inspirací. Věnuje se aktivně dřevořezbě již
od roku 2012. Vyřezává sochy z masivního dřeva do interiéru i exteriéru a to i dle přání zákazníka. Pracuje převážně
motorovou pilou, ale samozřejmě i tradičně dláty. Vyřezává do různých druhů dřev, každé dřevo má svou krásu a
jedinečnost...
Sochy do interiéru převážně tvoří z dřeva lipového, dále je napouští lněným nebo světlicovým olejem nebo, tak
krásně vynikne jedinečná kresba dřeva. Na sochy do exteriéru pak používá tenkovrstvé lazury.

Pátek 7. prosince od 18.00 hod. – I. Adventní koncert – vystoupí skupina FIDLE
Skupina Fidle vznikla v roce 1997. Programově se zaměřuje na lidovou píseň, lidovou hudbu a
kulturu. To představuje koncepční práci, zahrnující vedle práce se sbírkami lidových písní,
popřípadě tanců, studium hudebního materiálu v archivech, a zároveň autorskou interpretaci, tedy
přenos hudby a slova z dávných časů do třetího tisíciletí, často na místa, kde kdysi tyto písně
vznikly, a také spolupráci s jinými soubory v kraji. Vedle těch, kteří v souboru působí po celou
dobu jeho existence, prošlo souborem na delší či kratší dobu na třicet zpěváků a hudebníků, na
pořadech se podílelo rovněž několik herců či výtvarníků.

Pátek 14. prosince od 18.00 hod. – II. Adventní koncert – zahraje Eva a Marek
Ondráčkovi se svými hosty.
Na shledanou v muzeu Simona Hrabalová a Aranka Novotná
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PRO BADATELE

V muzeu
právě
probíhá výstava „Od Marie
Terezie
po
dnešek.
Vysvědčení v proměnách
času“, při této příležitosti
budou
vystaveny
i
vysvědčení a výuční listy
z našeho archívu.
Pro
badatele
to
bude
příležitost, najít zde vysvědčení svých předků. Pokud ne, je
možné domluvit si termín a probádat ostatní vysvědčení
z našeho archívu.
Výstava potrvá do 30. 11. 2018, otevírací doba muzea je:
středa až pátek
9.00 – 11.30 13.00 – 16.30
Simona Hrabalová, Vlastivědné muzeum v Železnici

ZPRÁVA OBRAZEM
Ta dnešní ukazuje stavební ruch v Železnici. Letošní krásné podzimní počasí přeje nejen úspěšně
pokračující opravě (spíše znovupostavení) muzejní roubenky, ale i větší stavbě jakou je kanalizace pro
Těšín.
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LÍPA SVOBODY V ŽELEZNICI
(do kroniky města zapsal kronikář Václav Kozák)
Na oslavu našeho osvobození došlo u nás k vysazení
Lípy Svobody. Stalo se tak slavnostním způsobem dne 11.
května 1919. V předvečer jmenovaného dne přednášel v sále
hostince U Štěpánů železnický občan kapitán ruských legií
Antonín Sýkora o zřízení a životě československých legií
v Rusku a o hrdinném boji našich
legionářů za lepší příští naší
vlasti. Neobyčejně poutavá a
hodnotná jeho přednáška byla se
zájmem četně shromážděným
občanstvem vyslechnuta. V druhé
polovině večera promluvil učitel
Antonín Kořínek o životě a
činnosti tragicky zahynuvšího
generála Dr. Milána Rastislava
Štefánika. V závěru večera
zazpívalo shromáždění naši
národní hymnu.
Před druhou hodinou
odpolední dne následujícího, tj. 11.
května, shromáždilo se četné
občanstvo z města i okolí i
všechny téměř spolky před školní
budovou. Po chvíli vyšly odtud
školní dítky, za nimiž nesly dívky
v národních krojích ověnčenou
lípu. Průvod se ubíral za zvuků
veselé hudby slavnostně vyzdobenými ulicemi města na
náměstí, kde stanul v hoření jeho polovině před domy čp. 16 a
17. Zahajovací proslov o významu slavnosti proslovil učitel
Adolf Vích. Následoval zpěv hymny „Kde domov můj“ a písně
„Hej Slované“, recitace dvou žáků a dvou žákyň obecné školy

a recitace jedné žákyně živnostenské školy pokračovací. Po
zapění písně „Lípa“ převzal starosta města Bohumil Malý
jménem celého města uvedený strom do opatrování. Končil
svůj proslov slovy dříve zazpívané písně: „Lípo, lípo, lípo naše,
zelenej se a kveť!“ Slavnost musela býti poté rychle
zakončena, neboť nad městem
se snesla prudká bouřka.
Poškození tohoto památného
stromu.
Tento původní strom
vzal však za své. Jednoho
podzimního rána téhož roku byl
nalezen značně poškozený a
pořezaný. Bylo podezření, že
tento zlý skutek učinil některý
z vojínů německé národnosti,
kteří tehdy byli v Železnici
posádkou. V tomto směru bylo
prováděno i přísné vyšetřování,
ale bez úspěchu. Občanstvo
celého města bylo tímto
neurvalým skutkem neobyčejně
pobouřeno. Poškozený strom byl
pečlivě ovázán a ošetřován, ale
přece uhynul. Byl proto dne 7.
dubna roku 1920 vsazen na jeho
místo strom nový. Stalo se tak téměř potajmu, aby občanstvo
nebylo dřívějším zlým činem znovu jitřeno.
A tak snad již tento památný strom bude po věčné
časy rozprostírati svou korunu nad hlavami svobodných
občanů volné a nezávislé republiky československé.

konec zápisu v kronice

Tento strom se již zachoval a roste na náměstí dosud.

Malá historie ze Zámezí
V letošním roce si připomínáme události i osudy lidí spojených se vznikem naší republiky.
Nejedná se vždy o známé osobnosti, ale připomínáme i ty, kteří svým jednáním ovlivňovali život obyvatel
v malých obcích. Jedním z nich byl i starosta Zámezí Jaroslav Klokan. Autorem vzpomínky je Jiří Krejsa
ze Žamberku.
Jaroslav Klokan, syn Františka a Marie
Klokanových, se narodil 24. 12. 1891 v Zámezí čp. 17 u
Železnice. Jeho rodiče zde hospodařili na gruntě, který
patřil rodu Klokanů již 250 let. Jaroslav byl od mala
výborným studentem. Po ukončení obecné školy
v Železnici vystudoval Gymnasium v Jičíně a po studiích

na Československé obchodní akademii v Praze, kde tehdy
přednášel prof. JUDr. PhDr. Eduard Beneš (pozdější 2.
prezident Československa), PhDr. Petr Zenkl (v letech
1937 – 1939 primátor hl. m. Prahy) aj., složil státní
kontabilitní zkoušku na Karlově universitě. Dále hodlal
pokračovat ve studiu na některé vysoké škole ve Francii,
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mouku semletou tzv. na černo) „mnohokrát za okupace

ale jeho finanční možnosti mu dovolily vystudovat pouze
Vysokou školu obchodní v Kolíně nad Rýnem. Zde také se
spolužáky české národnosti založil české sdružení, které
propagovalo české hnutí a kulturu. Sotva dokončil
vysokoškolská studia byl odveden na vojnu, kde zůstal až
do roku 1919. Po propuštění z armády působil jako
odborný úředník na Ministerstvu veřejných prací v Praze.
Mluvil perfektně německy a velmi dobře francouzsky.
V této době se i oženil s Kateřinou Oumrtovou ze Zámezí, z
čp. 12.
Po předčasné smrti svého bratra Norbrta (*20. 2.
1894 - +7. 3. 1919) se Jaroslav Klokan vrací na rodný statek
v Zámezí a ujímá se vedení gruntu. Modernizuje
hospodářství, v roce 1932 nechává při statku vybudovat
nové moderní chlévy s dvouřadým ustájením, kde drželi
30 ks. hovězího dobytka a v původních chlévech ještě 6
koní, 3 prasnice na selátka, drůbež a obdělávali 30 ha.
polí a luk. Neomezuje se ale jen na hospodaření na statku.
Aktivně se zapojuje do práce v obecní samosprávě,
hasičstvu a kulturních spolcích. Je zvolen velitelem
Hasičského sboru v Zámezí a v roce 1931 je zvolen i
Starostou obce Zámezí. Za jeho působení jako starosty,
do roku 1945, je obec oddlužena, elektrifikována, do vsi je
zaveden telefon, je připravena výstavby obecního
vodovodu, opraveny obecní cesty a pro hasičský sbor
byla zakoupena motorová stříkačka. Byl velice schopný
v získávání státních subvencí.
Za okupace se starosta Jaroslav Klokan
všemožně snažil uchránit jemu svěřenou obec od všech
tíživých důsledků okupace. Členové Místního národního
výboru v Zámezí např. ve spisu1) z 18. 2. 1948 uvádějí: „Z

úspěšně intervenoval u německých úřadů ve prospěch
vyšetřovaných občanů Jičínska, v březnu 1945
organizoval v Zámezí a okolních obcích přísně zakázané
stravovací akce pro vězně, zařazené v pěších
transportech vedených přes Zámezí, za což byl sám
německým četnictvem vyšetřován“. V jiné části soudního
spisu1), ze dne 6. 6. 1948, je k jeho činnosti před okupací a
za okupace uvedeno, že starosta Klokan mimo jiné byl: „

předseda Okresní pobočky zemědělské jednoty na
Jičínsku, Župním starostou hasičské župy č. 19 v Jičíně,
vyučujícím na Odborné škole zemědělské v Železnici a
členem Musejního spolku v Železnici“.
V roce 1940 byl starosta Jaroslav Klokan
anonymně udán německým úřadům, vyšetřován a
odsouzen za černou porážku vepře do vězení a to nejen
on, ale i jeho žena a jeho syn Vladimír, každý vězením
v trvání jednoho měsíce a dále ke konfiskaci veškerého
jeho majetku. Ve snaze uchránit majetek pro sebe, rodinu
a další generace, nenalezl tehdy starosta Klokan jinou
možnost, nežli se přihlásit o německé státní občanství,
což mu bylo dáno rozhodujícími německými úřady formou
ultimativní. Nejprve požádal starosta Klokan o německé
občanství u Oblastního úřadu v Jičíně, zde jeho žádost
zamítli pro jeho všeobecně známé češství, a opět hrozila
konfiskace majetku. Požádal tedy znovu a ještě jednou,
tentokrát se jeho žádost dostala až do Prahy. Zde zase
požadovali, aby zažádal o německou státní příslušnost
pro celou svou rodinu, ale hlavně pro syna Vladimíra. To
zase odmítal, sabotoval a protahoval, téměř 4 roky,
starosta Klokan. Údajně nakonec verbálně požádal u
jičínského úřadu o zrušení své žádosti, o německou státní
příslušnost, ale ta mu byla tak jako tak v srpnu 1944
úřadem říše udělena.
Záhy po konci války, dne 10. 5. 1945, byl starosta
Klokan zatčen, tentokrát Československými orgány a po
dlouhém vyšetřování dne 14. 6. 1946 odsouzen
Mimořádným lidovým soudem v Jičíně, za podporu
nacistického hnutí a udání na gestapu, na 8 let těžkého
žaláře a konfiskaci 1/3 majetku státem. Podporou
nacistického hnutí bylo dle rozsudku myšleno jeho
přihlášení se za německého občana a udání na gestapu
nebylo jasně prokázáno, naopak se jeví jako
nepravděpodobné, neboť udaným měl být bratranec jeho
ženy, který byl na přelomu let 1941 a 1942 vězněn 41 dní ve
Valdicích.
Starosta Jaroslav Klokan statek před německou
konfiskací zachránil, zachránil i mnoho spoluobčanů
Jičínska, ale nikoliv už sebe, tehdejší revoluční doba si
žádala nejen své hrdiny, ale také odsouzené.
Starosta Jaroslav Klokan dožil v Teplicích, kde r.
1973 zemřel.

obce Zámezí nebyl ani jeden z rolnických synů na
zákopových a jiných pracích v říši, neboť on sám
(starosta Klokan) přepisoval data narození na policejních
přihláškách.“ A dále uvádějí: „Po tři měsíce, až do
převratu (do května 1945), skrývaly se v Zámezí s jeho
vědomím dvě Rusky, které utekly z práce v říši.“ Vrchní
strážmistr a velitel stanice SNB v protokolu1) z 20. 2. 1948
uvádí: „ (starosta Klokan) …..funkcionář mnoha českých

spolků a to i za okupace a těžce snášel, nebyl-li všude
první osobností, byl velice ctižádostivý. Veškeré předpisy
o válečném hospodářství (za okupace) sabotoval Klokan
způsobem přímo neslýchaným. Jeho styky s německými
úředníky bývalého okresního úřadu, německými četníky a
snad i s gestapem, byly mnoha českým lidem ku
prospěchu. Věděl napřed o chystaných kontrolách a dle
toho v obci potřebné zařídil.“
V soudním spisu1) je dále mimo jiné uvedeno: „
uchránil svým vlivem mlynáře St. R. a mlynáře Ant. N.
před těžkým trestem za mletí mouky na černo“ (v době
protektorátu, za všeobecného nedostatku, chodili lidé
z širokého okolí takřka denně do dvou mlýnů v Zámezí pro

Jiří Krejsa - Žamberk
Tento stručný výtah ze soudního spisu byl pořízen díky laskavé pomoci Okr. soudu v Jičíně, Okr. arch. v Jičíně a zejména
Archivu bezpečnostních složek státu v Praze a Oblastního archivu v Zámrsku.
1)
: Soudní spis z Mimořádného lidového soudu v Jičíně, ze dne 14. 6. 1946.
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FARNOST INFORMUJE

Vánoční krabice od bot aneb DĚTI DARUJÍ DĚTEM letos i v Železnici
„Krabice od bot“ – tak se nazývá předvánoční akce, která se v České republice koná již
posedmé. Cílem projektu je udělat radost dětem, které se nemají tak dobře, jako my – např. žijí
v azylových domech, nebo vyrůstají v chudých rodinách na okraji společnosti.
Jak to funguje? Děti společně s rodiči naplní prázdnou krabici od bot dárky, které by mohly
chudé děti potěšit, poté krabici pěkně zabalí do vánočního papíru a nakonec označí štítkem s uvedením
věku a pohlaví dítěte,
kterému je dárek určen. Do
krabice
můžete
kromě
nových věcí umístit např.
hračky, se kterými si Vaše
děti již nehrají (musí však být
v dobrém stavu!), hezké
neobnošené oblečení, knížky,
kosmetiku,
sportovní
či
výtvarné potřeby apod.
Způsobů, jak dělat dobro, je
mnoho. Tento projekt se nám
však líbí i proto, že …
… je příležitostí, jak vést
naše děti k sociálnímu cítění
a konkrétní pomoci i tehdy, když samy ještě finančními prostředky nedisponují.
… je inspirací, jak mohou rodiče spolu s dětmi smysluplně trávit čas společným vybíráním a
vymýšlením dárků, které by mohly potěšit.
… pomáhá rozšiřovat obzor i za hranice příbuzenstva a kamarádů, kteří žijí v podobném nadbytku, jako
my, a učí dělat dobro i tam, kde nám za to nikdo nepoděkuje, kde nás za to nikdo nepochválí.
… je pro děti tréninkem, jak opouštět věci, které měly rády, a uvědomovat si, že mnohé věci mají
hodnotu i tehdy, když jsou pro nás už nadbytečné…
A tak prosíme ty z Vás, kdo chcete dobrý skutek udělat právě tímto způsobem, abyste Vámi
připravené vánoční krabice s dárky přinesli do kostela sv. Jiljí v Železnici na 1. adventní neděli 2.
prosince 2018 v době od 9.30 do 10.00 hodin. Farnost následně zajistí odvoz dárků do některého ze
sběrných míst, ze kterých budou Vaše dárky doručeny tam, kde jich je zapotřebí.
Podrobné informace o projektu, tipy, co zabalit do krabice, co se tam naopak nehodí, nebo třeba
jak krabici darovat online, se dočtete na oficiálním webu projektu: www.krabiceodbot.cz. S případnými
dotazy ohledně akce v Železnici se můžete obrátit na Veroniku Jungovou, tel. 732 112 795.
Předem děkujeme!
Farnost Železnice
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ZPRÁVA ZE SPORTU

Úspěšná sezona
Oddíl integrované bocci TJ sokol
Železnice závěrečným kolem, které se konalo
15.září v Nové Pace, ukončil sezónu 2018. V
tomto roce Asociace integrovaných sportů
vyhlásila 2 kola pro extra ligu, 1. a 2. ligu. Náš
oddíl měl dvě družstva v 1. lize, kam postoupila z

Ladislav Hrabala, Iva Jungová, Hana Bláhová/
obsadilo v 1. kole druhé místo rovněž tak i v 2.
kole. V celkovém pořadí za celou sezonu
obsadilo 1. místo. Přivezlo nejen diplomy,
medaile, ale i putovní pohár. Tak tedy putovní
pohár zůstává druhým rokem v Železnici. V

předchozího roku a další dvě družstva poprvé
soutěžila v 2. lize. V prvém soutěžním kole,
konaném 15. května, družstvo Železnice skončilo
na 10. místě a družstvo Sokolek na 12. místě.
Družstvo Železnice II. soutěžící v 2. lize skončilo
na 2. místě. V následujícím druhém kole byly
výsledky ještě příznivější. Družstvo Železnice
obsadilo 4. místo a Sokolky 12. místo. V
celkovém pořadí za celou sezónu družstvo
Železnice obsadilo 7. místo a družstvo Sokolek
10. místo. S přihlédnutí ke skutečnosti, že v 1.
lize obě družstva byla jako nováček, tak umístění
mezi 16. družstvy je velmi slušné.
V 2. lize jsme zaznamenali podstatně lepší
výsledky. Družstvo Železnice II. ve složení /

předchozím ročníku byl v držení družstva
Železnice.
I čtvrté družstvo pod názvem Achát ve
složení /Jan Hrabala, Karel Novotný, Jana
Hrabalova/ dosáhlo pěkných výsledků. I když v
1. kole nesoutěžilo, zasáhlo jako náhradník až do
druhého kola. V tomto kole hned zvítězilo. Pro
další sezonu je naděje na získání putovního
poháru již potřetí. Tak do další sezony budeme
mít 3 družstva v 1. lize a jedno družstvo v 2. lize.
Všem soutěžícím děkuji za pěknou reprezentaci
nejen TJ Sokol Železnice, ale i Města a přeji
úspěšnou sezonu v roce 2019.
za oddíl i bocci
JUDr. Petr Ježek
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Stella Šulcová, Viktorie Zadinová

Významná jubilea:
září 2018

Jarmila Vaňková 91 let, Josef Burgert 85 let, Věra Morávková – Zámezí
70 let, Josef Mencl 70 let

říjen 2018

Jaroslav Daniš 70 let, Hana Foltová 70 let,
Stanislav Ujfaluši – Zámezí 75 let

Úmrtí:
září 2018

Zdeněk Šolc

říjen 2018

Jarmila Dědečková
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Opět srdečně zveme děti i rodiče
na

VEČERNÍ PROCHÁZKU S LAMPIONY
O SVÁTKU SV. LUCIE

Kdy? Ve čtvrtek 13. prosince 2018 od 17 hod.
Kde? Sraz na náměstí v Železnici u vánočního stromu.
Co s sebou? Lampion nebo jiné světélko a dobrou náladu.
Zakončení? U roubenky Vlastivědného muzea cca v 18 hod.
Přijďte s námi prozářit tmu jedné z nejdelších nocí roku i Vy!
Těšíme se na Vás!
Maminky a děti z Knihovnického klubka
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