ŽELEZNICKÝ
ZPRAVODAJ
BUDOVA ŠKOLY OPĚT
OŽÍVÁ DĚTSKÝM SMÍCHEM
Konečně! Po dlouhé době distanční výuky byl od 12.4. umožněn návrat
do škol alespoň žákům 1. stupně. Podmínkou návratu je rotační výuka, tedy
střídání ročníků ve škole v týdenních cyklech (1., 2. a 5. třída jeden týden a 2. a 3.
třída další týden), testování žáků i personálu školy antigenními testy a používání
roušek/respirátorů. Díky skvělé spolupráci paní ředitelky s místními dětskými
lékařkami probíhá testování žáků v sokolovně zdravotnickým personálem, tedy
odborně, rychle a bez jakýchkoliv zádrhelů, za což všem zúčastněným
zdravotnicím velice děkujeme.
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Žáci 2. stupně se stále ještě učí distančně a nezbývá než doufat, že i oni se
budou moci vrátit k prezenční výuce co nejdříve. Vždyť považte, žáci šesté a
sedmé třídy byli naposledy ve škole 11. prosince a z tohoto školního roku
docházeli do školy jen 7 týdnů! Žádný konkrétní termín jejich návratu však doposud zveřejněn nebyl a
odhodlání a chuť učit se samozřejmě s každým dalším týdnem distanční výuky upadá.
Většině žáků se po škole stýská asi jako nikdy v historii. Své přání vrátit se do školních lavic mohli žáci
vyjádřit pověšením barevných stužek na břízky umístěné před vchod do šaten a pokud jste šli kolem, jistě jste
si všimli, že mašliček tam ve větru vlaje opravdu hodně.
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Během probíhající distanční výuky se žáci účastní i různých preventivních programů. Starší žáci se např.
zapojili do interaktivního vzdělávacího představení #KyberLIFE, které propojuje divadelní prvky s
multimediálními prostředky. Program je zaměřený na problematiku kyberšikany dospívajících. Představení
žáky vtáhlo pomocí mobilních telefonů do kybernetického světa, kde se stali v přímém přenosu pozorovateli
útoku kyberšikany. Pomocí online chatu a hlasování se sami zapojili do děje a mohli tak ovlivnit celý výsledek
představení. Pro mnohé to byl silný emotivní zážitek. Děti si mohly díky programu uvědomit, jak snadné je
někomu ublížit přes sociální sítě. Snad se s takovými negativními zážitky ve svých reálných životech nikdy
nesetkají.
Přeji všem žákům i pedagogům dostatek energie na zvládnutí distanční výuky a co nejrychlejší návrat
do školy.
Mgr. Petra Kolocová

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla pětkrát (22.2., 10.3., 24.3, 6.4. a 21.4).
Přijala usnesení především v následujících bodech:













Schválila rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024 Masarykovy
základní školy a mateřské školy Železnice a závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele (města) ve výši 2
mil. Kč.
Schválila dodatek smlouvy č. 2 k pojistné smlouvě č. 1553690098 o pojištění majetku a odpovědnosti.
Dodatek se týká navýšení pojistného za zhodnocené budovy radnice a čp. 4.
Schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt „B“ v čp. 85 na další dva roky.
Schválila trvat na původně požadované částce 100,- Kč/bm za zřízení věcného břemene na stavbě
„Železnice, p.č. 648/2, rozš. knn“, a to na doporučení právníka majetkového oddělení
Královéhradeckého kraje.
Schválila zařazení MZŠ a MŠ Železnice do programu „Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém
kraji – obědy do škol pro školní rok 2021/2022“.
Schválila vyhodnocení nabídek na provedení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci
„Vodovod Cidlina“. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložila projekční firma Multiaqua s.r.o ve
výši 496 696,- Kč bez DPH.
Schválila poskytnutí dotace obci Dětenice ve výši 1 000,- Kč na provoz letního vlaku v roce 2021 a
podpis smlouvy o poskytnutí dotace.
Vzala na vědomí pravidelné testování zaměstnanců městského úřadu na Covid-19 v místní sokolovně
na jeden den v týdnu.
Schválila zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí MŠ, a to z 51 na 65 s účinností od 1.9.2021. Zároveň
s tím schválila podání žádosti o provedení této změny v rejstříku škol a školských zařízení.
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Schválila zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině, a to z 50 na 60. Zároveň s tím
schválila podání žádosti o provedení této změny v rejstříku škol a školských zařízení.

ZPRÁVA Z MĚÚ
Nakládání s odpady za rok 2020
Železnice má v obci celkem 8 stanovišť kontejnerů na tříděný sběr. 1x Těšín, 1x Zámezí, 1x Cidlina a 5x
Železnice. Celkem 10 kontejnerů na sklo, 7 kontejnerů na papír, 11 kontejnerů na plast, 7 kontejnerů na
bioodpad, 2 na textil, jeden na oleje a tuky a jeden na elektromateriál. Občané se zapojují do třídění
odpadů i v rámci pytlového sběru, pytle na tříděný odpad jsou dostupné zdarma na úřadě a poště Partner.
V loňském roce jsme vytřídili v tunách celkem:
- Papír a lepenka
- Sklo
- Textil
- Plast
- Kovy
- Biologický odpad
- Směsný komunální odpad
- Kompozitní obaly

19,060 tun
17,397 tun
2,052 tun
21,365 tun
1,640 tun
46,582 tun
193,459 tun
1,160 tun

Od Ekokomu jsme za třídění odpadů obdrželi 166 207,- Kč. Ceny odpadů za komunální odpad se od roku 2013
nenavyšovaly, i když poslední dva roky skládkovné neustále narůstá. Děkujeme Vám, že přistupujete zodpovědně
k třídění odpadů v naší obci. Zároveň Vás žádáme abyste odpady neodkládali vedle kontejnerů, ale odvezli na jiné
stanoviště, kde nejsou kontejnery plné.
Platby za odpad

60 l popelnice
120 l popelnice
240 l popelnice

1 330,- Kč
1 700,- Kč
3 350,- Kč
200,- Kč
100,- Kč

Pes Železnice
dva psi
Pes okolní obce
dva psi
Číslo účtu:
1162942329/0800
Var. symbol: pes 1341, odpad 1337 před číslo popisné domu.

500,- Kč.
250,- Kč.

Sběr nebezpečného odpadu bude 16.5.2021 od 13,05 – 13,20 hod. na náměstí v Železnici před úřadem.

Lenka Kordíková, městský úřad
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Muzejní budovy č.p. 181 a č.p. 94
Dne 21. května 2021 uběhne 80 let od doby, kdy Muzejní spolek pro Železnici a okolí zakoupil roubenou
chaloupku č.p. 94 pro účely muzea a je tomu již 81 let co byla zakoupena budova muzea č.p. 181. Oba domy
již tenkrát byly památkově chráněné. Jsou zde uchovány předměty našich předků ze Železnice a jejího okolí,
které jsou sbírány již 104 let. A stále se jejich počet rozrůstá.
Historii muzea již znáte, ale dnes vás
seznámím s historií obou domů,
předtím než sloužily pro účely muzea.
Přeneseme se asi 400 let zpět, kdy se
dnešní prostranství Muzejní ulice
jmenovalo, a ještě dlouho potom, Na
kopci. Jižní svah kopce byl od dávných
dob osázen vinnou révou. V roce
1541 se tu říkalo Na vinici a majiteli
statku čp. 157, nyní v Železné ulici, se
říkávalo Podvínský. Vrch kopce
tenkrát
pravděpodobně
patřil
železnické obci. Na místě staré školy
(dnešní pošta č.p. 204) stávaly obecní pastoušky. Na místě dnešního hostince (U kostela, dříve Strachov č.p.
93) již před třicetiletou válkou stávala dřevěná školní budova. Vedle školní zahrady stál začátkem 17. století
jediný domek č.p. 94, jinak byl pozemek nezastavěný. Protože se tu říkalo Na kopci, jmenoval se majitel
Kopecký.
V gruntovní knize se píše: 1610 zemřel Matěj Kopecký, chalupu po něm převzal ve čtvrtek první postu (18.
února) 1611 Jiřík. Zase zvaný Kopecký, třebaže s nebožtíkem nebyl ani příbuzný. Jméno dostal prostě po
chalupě (jak se tenkrát říkávalo). Jiřík Kopecký držel chalupu 15 let a prodal ji v pátek po neděli Laetere (26. 3.)
1626 Janovi Kožíškovi. Dostal za ni jen 10 kop gr. čes. Chalupa byla pravděpodobně poničena válkou.
Příjmení ještě v té době nebyla ustálena. V roce 1654 dědí chalupu syn, zase Jan Kožíšek, jindy zvaný Dudek.
Ten přikoupil kus pozemku od Vinice. V roce 1692 dědí chalupu Jakub Blažek, jinak Kožíšek po otci Janovi
Kožíškovi, jinak Blažkovi. Roku 1722 domek koupil od Jakuba Blažka, Václav Malý. Ten hospodařil dobře a
k domku přikupoval další pole. Když v roce 1743 zemřel, jeho majetek se odhadoval na 180 zlatých. Zůstal po
něm bohatý inventář. Mimo hospodářského nářadí a krejčovského vybavení, sepisují se věci v té době
neobvyklé: koupací vana, klystýr, dokonce hodiny, to byla na tu dobu velká vzácnost. Ke vdově se přiženil jako
dočasný hospodář Jan Najmon, který v roce 1761 předal živnost dorostlému synovi Václava Malého, Janovi.
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V roce 1771 získal dům č.p. 132 a při přečíslování v roce 1805 již dnešní číslo 94. V tomto roce Jan Malý prodal
usedlost se zahradou tkalci Janu Jindrovi. 1806 jde na výměnek a dům prodává za 350 zl. synovi Václavovi. Ale
kus pozemku přenechává zeti Josefu Fraňkovi k postavení domku č. p. 95. Na jeho lomenici byl nápis: „Tento
domek jest vyzdvižen s pomocí Boží a z nákladu P. panny Veroniky, dcery p. muže Jana Jindry, sauseda zdejšího
Anno 1807. Dne 30. října. M.T.W.H. (Mistr Tesařský Wáclav Haratický).

Mezi lety 1814 až 1817 prodává Václav Jindra část prázdného pozemku vedoucího od domu č.p. 94 po dům
č.p. 93 v šířce 14 sáhů (26,56 m) a hloubce 11 sáhů (20,86 m) za cenu 150 zl. stříbra kramáři (kupci) z čp. 51
Václavu Tvrzkému na postavení domu se zahradou. Místo peněz má Václav Tvrzký dosavadnímu majiteli
Václavu Jindrovi opravit jeho dům č. p. 94.
Zápis o tomto prodeji byl zapsán do gruntovní knihy až 26. března 1817, kdy byl již dům čp. 181 postaven a
dům čp. 94 opraven, jelikož na záklapovém prkně této chalupy byl nápis: „Tento domek jest vyzdvižen
s pomocí Boží léta Páně Anno 1814 dne 23. juni. Tesař Matěj Müslil“. Dalším dokladem o tom, že dům č. p. 181
byl postaven již v roce 1816, svědčí svatební smlouva z února roku 1816, kde nově postavený dům i
s kupeckým krámkem získávají svatebním darem novomanželé Václav Tvrzký ml. a Františka Beuerová (dcera
majitele lázní v Jičíně). Na domě byla vtělena licence na prodej koření a dobře zásobený železářský sklad. Byla
zde také kolektura na tzv. malou loterii. Manželé tu vládnou do roku 1841, kdy odcházejí na výměnek. Dům
získává svatebním darem jediný syn František Tvrzký s manželkou Karolínou Tvrzkou (dcera prvního sládka
v pivovaru Lomnice nad Popelkou). Manželé mají tři děti, které, bohužel, umírají v dětském věku. Ve 36 letech
umírá i František Tvrzký. V roce 1856, kdy obecní zastupitelstvo jednalo o koupi vhodné budovy pro obecní
školu, byl zájem i o zakoupení tohoto domu č.p. 181. To se nakonec neuskutečnilo. V roce 1876 vdova
Karolína prodává veškerý majetek mlynáři Karlu Hlaváčovi, 3. 8. 1908 dědí vše syn Bohuslav Hlaváč a dne 30.
7. 1910 se stává jeho majitelkou sestra Marie, provdaná Slavíková. Ta dne 15. 1. 1940 dům prodává
Muzejnímu spolku pro Železnici a okolí.
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Majitelem domu č.p. 94 se stává okolo roku 1825 zeť Václava Jindry Jan Reyman (Reiman), 25. 4. 1864 syn
Václav Rejman. V roce 1890 při sčítání lidu zde žilo 16 lidí. V tomto domě se dne 3. 8. 1898 narodil Antonínu
Kozákovi a Emílii Rejmanové (dcera Václava Rejmana) syn Václav, budoucí učitel a dlouholetý ředitel zdejšího
muzea. Dalším majitelem domu byl stavitel Josef Kučera a ten jej prodal 21. 5. 1941 Muzejnímu spolku pro
Železnici a okolí.
Zajímavost z kroniky: V kamenném přístavku ve dvoře domku č.p. 94 se okolo roku 1922 scházeli mladí
členové literárního odboru v Železnici a velmi živě zde besedovali s mladšími literáty dojíždějící do Železnice.
Debatovali např. s básníkem Milošem Jirků z Valašska, básníkem Josefem Erbanem ze Studence,
překladatelem Františkem Kovárnou nebo romanopiscem A. C. Norem.
Použitá literatura: Kronika Železnicka, roč.VII., č.1, str.6, gruntovní kniha Železnice, svatební ohlášky, sčítací operáty.

Simona Hrabalová

Vážení čtenáři Zpravodaje,
při běžné situaci by nám v květnu měla začít letní turistická sezóna. Věříme, že se vše bude zlepšovat a i
my vás budeme moci opět pozvat do železnického muzea. Nejen na komentované prohlídky, ale také na
připravované výstavy.
Od poloviny května, přes celou následující výstavu, budeme v muzeu vystavovat výtvarné práce žáků
ZŠ v Železnici, kteří si vybrali výtvarné aktivity v rámci svého projektu – Tvoření v době distanční výuky.
Na měsíce červen a červenec plánujeme výstavu „Drátované radosti“ Martiny Hradecké a Blanky
Myškové. Uvidíte zde drátované skleněné ozdoby, svícny, vázy, keramiku, zápichy i drátované šperky. Výstava
bude prodejní.
Jistě většina z vás ví, že se v Železnici nacházejí na různých domech pamětní desky místních, nebo zde
jen pobývajících, umělců. Pro ty, kteří by měli zájem jít po stopách památek, ale i novodobých staveb města
Železnice, jsme připravili naučnou stezku – NAUČNÁ STEZKA PO MĚSTĚ ŽELEZNICI S
KAMARÁDEM ŽELEZŇÁČKEM, ZAKONČENA TAJENKOU. Brožuru se stezkou si můžete
vyzvednout ve Vlastivědném muzeu nebo na městském úřadě. Naučnou stezku jsme vytvořily hlavně pro
turisty, aby měli další důvod navštívit naše městečko a dozvěděli se něco zajímavého o historii i současnosti.
Vhodná je pro rodiny s dětmi od 10 let nebo kohokoliv, kdo rád luští tajenky.
Aktuální informace o provozu muzea najdete na našich webových nebo facebookových stránkách.
Přejeme krásné jarní dny a hlavně buďte na sebe opatrní.
Muzejnice

OBLASTNÍ CHARITA JIČÍN
Jičínská SASanka pomohla v nouzi
Často si na našich poradách připomínáme, že když nás někdo osloví s problémem, nikdy by
neměl odcházet bez pomoci. A to, i když sami tu pomoc například danému člověku neumíme
poskytnout, musíme ho nasměrovat tam, kde mu pomohou.
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Nedávno se na nás obrátili
obyvatelé jedné malé obce, tak trochu
vyloučené sociální lokality. Vícero rodin
zde bylo pozitivních na covid-19 a
oslovená obec neměla kapacitu jim zajistit
například potřebné nákupy. Bylo třeba
jednat rychle, a tak se zaměstnanci
našeho centra SASanka v Jičíně rozhodli
po své práci tyto nákupy zajišťovat sami.
Vypůjčili si několik ochranných obleků od
našich pečovatelek, kde je používají již
standardně celý rok a vyzkoušeli si jaké to
je. Jedna kolegyně obvolala dané
domácnosti, druhá sestavila nákupní
seznamy. Při samotném předání nákupů pak přišly na řadu i zmíněné ochranné obleky.
Tentokrát jsme tedy pomohli díky dobrovolnickému nasazení našich kolegyň a kolegů. A zase
si o něco více vážíme všech, kteří ochranné obleky používají každý den již mnoho měsíců.
David Jung

ZPRÁVY OBRAZEM
Nové zdravotní středisko v dolní části zahrady u mateřské školy roste před očima. Stavbařům nevadí
současné chladné počasí, a tak stavba bude určitě dokončena v plánovaném termínu, tzn. do konce roku.
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Dalšími snímky se ještě vracíme k velmi zdařilé velikonoční akci „Veselé město v době Covidu“. Dík
patří všem, kteří se na nápadu a jeho realizaci podíleli.
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ŽELEZNICE PŘED 100 LETY
Vedle zpráv o vývoji pandemie Covid-19 nás média informují o sčítání lidu, které probíhá právě v těchto
dnech. Jedná se už o desáté sčítání lidu od vzniku Československa. To první proběhlo právě před sto lety, kdy
rozhodujícím momentem pro sčítání byla půlnoc z 15. na 16. února 1921. Údaje byly porovnávány s těmi,
které byly zjištěny při posledním sčítání lidu za Rakouska-Uherska v roce 1910. Samozřejmě se jednalo, tehdy
jako dnes, o povinnou účast. Zvláštní důraz se kladl na údaj o národnosti a o náboženství. Dnes jsou tyto dva
údaje nepovinné. Tehdy ovšem nově vzniklý stát potřeboval zjistit údaje počtu obyvatel jednotlivých
národnostních menšin a tím potvrdit oprávněnost vzniku samostatného Československa.
Následující čísla jsou čerpána z kroniky Železnice a údaje jsou včetně Těšína. V závorce porovnání
s rokem 1910.
Celkem obyvatel 1 444 (rok 1910 - 1 583), z toho 1 440 Čechů (1 583), 3 Němci (0), 1 Maďar (0). Dospělých
analfabetů 8 (24).
Domovní čísla: Železnice 317, z toho 3 neobydlená, 24 zaniklých (spáleniště) a Těšín 18, z toho 2 neobydlená.
Údaje jsou stejné jako v roce 1910.
Náboženství: římskokatolické 709 (1 570), československé 613 (0),
evangelické 9 (10), českobratrské 2 (0), starokatolické 1(0), židovské 0
(3), bez vyznání 110 (0). Po založení církve československé husitské, ke
kterému v Československu došlo 8. ledna 1920, klesl výrazně počet
členů katolické církve. Ta byla vnímána jako symbol rozpadlého
Rakouska – Uherska. Odklon od církve představoval také stále
stoupající počet lidí bez vyznání.
V Železnici se první myšlenky, směřující k založení obce církve
československé, objevily při odhalení pomníku Mistra Jana Husa
v červenci 1920. Ustavující shromáždění se konalo o půl roku později,
30. ledna 1921. K sedmdesáti účastníkům, kteří se sešli v tehdejší
školní budově, promluvil starosta města Bohumil Malý. Vedle něho
patřili k iniciátorům založení především učitelé Adolf Vích, Oldřich
Culík, Josef Kopecký (první předseda) a akademický malíř Věnceslav
Černý. Ten namaloval Husův obraz pro modlitebnu, pro kterou poskytl
prostory ve svém domě starosta Bohumil Malý (č.p. 271 – nynější zdravotní středisko). Do dnešních dnů
upomíná na tuto událost busta Mistra Jana Husa na průčelí domu. Možnost stát se členy nově vzniklé církve
byla nabídnuta i občanům Těšína a Zámezí. Železnická obec církve československé se stala součástí farní osady
Jičín a pravidelné mše sem jezdil sloužit farář Josef Soukup.
A jedno jubileum na závěr. Dne 22. srpna 1921 oslavil 70. narozeniny spisovatel Alois Jirásek. Dílo
tohoto, tehdy velmi oblíbeného spisovatele, ocenila i městská rada a jmenovala Aloise Jiráska čestným
občanem města Železnice.
Olga Jakubcová, kronikářka
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HASIČSKÉ HADICE PRO ZOO LIBEREC
V této nelehké době by měl
člověk
pomáhat
člověku,
ale i člověk zvířeti. Jistě je mnohým z Vás
známo, že zoologické zahrady v České
republice se nyní potýkají s finančními
potížemi. SDH Železnice 29. 3. 2021
materiálně podpořil Zoologickou zahradu
v Liberci darováním jedenácti vyřazených
hasičských hadic. Hadice jsou pro svůj
pevný
a odolný materiál žádaný produkt
k upcyklaci (vdechnutí nového života
starým věcem). Zoo využije hadice na
výrobu tzv. enrichmentových prvků
(prostředky pro zabavení zvířecích
smyslů – např. závěsné pletené sítě, prolézačky pro kočkovité šelmy nebo pro opice).
Pokud máte rádi zoologické zahrady a není Vám lhostejná jejich nynější situace, tak existuje mnoho
možností, jak je podpořit. U nás v republice najdeme nejen známé licencované zoologické zahrady, ale i
nestátní zoologické zahrady, zooparky, zookoutky. Stačí si jen vybrat. Možností pomoci je mnoho, např. (jako
železničtí hasiči) materiální dary, finanční podpora, nákup předmětů na e-shopu, adopce zvířat, pozvání zvířat
na oběd atd.
A v neposlední řadě samotná návštěva zoo, která je (a doufejme, že i výhledově bez větších nelogických
omezení bude) obohacujícím a inspirujícím zážitkem jak pro děti, tak i pro dospělé.
Mgr. Grohmanová Zuzana

darované hasičské hadice

ukázky možného využití hasičských hadic v zoo (obr. 1 zdroj
https://www.pacuki.com,, obr. 2 zdroj https://www.zoopraha.cz
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

VÝZNAMNÁ JUBILEA
Březen: Ivana Jandová 70, Hana Soukupová 70, Věra Petlušová 75, Vlasta Krausová 93, Emílie
Janoušková – Cidlina 91
Duben: Jaroslav Nožička 85

ÚMRTÍ
Jaroslav Jón, Josef Mencl, Jaroslav Štefan, Josef Rohlíček

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem za projevy upřímné soustrasti k úmrtí
pana Josefa Mencla.
Za tichou vzpomínku děkují,
Blanka Menclová, manželka
rodiny Drahoňovských a Šťastných
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Krátký úryvek z velmi obsáhlého ŽIVOTOPISU JAROSLAVA ŠTEFANA

Narodil se 9.2.1927 v obci Těšín do rolnické rodiny, otci Josefovi a matce Františce. Měl ještě
staršího bratra Josefa a mladší sestru Marii. Chodil do obecné školy v Železnici, na gymnázium
v Jičíně a poté vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze obor matematika – fyzika, kde se
seznámil se svojí budoucí manželkou Bohuší Babákovou, která zde studovala obor přírodopis dějepis. Po promoci nastoupili oba dva na školu v Hostinném. Během pěti let se jim narodil syn
Jaroslav a dcera Bohuslava, proto oba přestoupili na školu do Železnice, kde učil 17 let, z toho 5 let
vykonával zástupce ředitele. Poté byl přeložen do Jičína na 4. ZŠ, kde působil 22 let. Vystudoval
výchovné poradenství a byl vedoucím pracovního vyučování. V roce 1990 odešel do důchodu. Ovšem
dlouho neodpočíval, protože ještě v témže roce se stal starostou Železnice, a to po 2 volební období.
Jaroslav Štefan byl velmi činný člověk i mimo školu, cvičil mládež v Sokole, pořádal přednášky
s významnými osobami, staral se o malou hudební školu kapelníka Ludvíka Lukeše a pěvecký a
hudební soubor dospělých pod vedením Václava Kracíka. Pomáhal zrekonstruovat vlastivědné
muzeum a zpřístupnit ho veřejnosti. Byl předsedou Ochránců přírody. Spolu s manželkou vysazovali
stromky, upravovali lesní studánky. Byl také členem mezinárodní organizace ROTARY, která
získávala finanční prostředky na pomoc postiženým nebo opuštěným dětem v obvodu Jičína a
Nymburka.
Po smrti své manželky se přestěhoval do Jičína. Velmi rád navštěvoval srazy svých bývalých
žáků. Ve svých 94 letech byl nejen táta, ale i děda 5 vnoučat a praděda 6 pravnoučat.
Jeho celoživotní krédo bylo:
Bože dej mi sílu, abych se snažil změnit věci, které změnit mohu!
Bože, de mi sílu, abych se nesnažil změnit věci, které změnit nelze!
Bože, dej mi moudrost, abych je dokázal od sebe odlišit!
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