ŽELEZNICKÝ
ZPRAVODAJ
FILMAŘI V ŽELEZNICI
Už jednou se železnické náměstí stalo kulisou pro příběh, který pro
tehdejší ČT natočil v roce 1985 režisér Petr Tuček. Film se jmenoval „Viola“ a
hlavní hrdinku příběhu o první lásce, vytvořila Anna K., tehdy ještě pod vlastním
jménem Luciana Krecarová. Vedle ní se na obrazovkách objevili další známí
herci, např. Bronislav Poloczek, Jan Vlasák a Rudolf Jelínek. V příběhu, který se
odehrával v době německé okupace, si i tehdy zahrála v komparsu řada
železnických občanů. Muži, oblečení do německých uniforem, si možná
vzpomenou na natáčení v restauraci Zátiší.

Z OBSAHU:

Filmaři v Železnici
Z jednání orgánů
města
Zpráva z MěÚ
Masarykova ZŠ a MŠ

Vlastivědné muzeum
Úplně jiný děj má film,
který tady štáb po několik dnů
Železnice před 100
na konci května a začátkem
lety
června natáčel. „Láska na
špičkách“
je
romantická
Zpráva obrazem
komedie ze současnosti a
Sport
točilo se na několika místech
(muzeum, hasičská zbrojnice,
Zprávy z farnosti
sokolovna, náměstí, Těšín a
jičínské divadlo). Pod režijním
Společenská rubrika
vedením Petra Zahrádky hrají
Vica
Kerekes,
Jitka
Podzimní cyklus
Schneiderová, Jana Stryková,
přednášek v muzeu
Linda
Rybová,
Petra
Železnické hudební
Jungmannová, Ondřej Veselý,
léto 2021
Bohumil Klepl, Pavel Nový,
Jakub Kohák, Jiří Havelka,
Robert
Mikluš,
Tomáš
Jeřábek, Jaroslav Plesl a Igor
Chmela. Také v tomto filmu
se objeví jako komparsisté
někteří železničtí občané. Ti měli možnost se přesvědčit, že
filmování je docela tvrdá řehole, obzvlášť pokud filmařům
nepřeje počasí.
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Celostátní premiéra filmu by se měla konat 14. října t.r. a bylo přislíbeno i promítání ve stejný čas
v železnické sokolovně.

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla pětkrát (4.5., 17.5., 19.5., 2.6. a 14.6).
Přijala usnesení především v následujících bodech:








Schválila vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 396 v k.ú. Cidlina
Schválila vyhlášení výběrového řízení na akci „veřejné osvětlení do ulic Muzejní, Husova, Robotnická,
Pod Radnicí, Žižkova, U Splavu, Mizerova a Na Výsluní. Zároveň schválila složení hodnotící komise.
Schválila podání žádosti o přehodnocení zamítavého stanoviska obce Valdice ke stavbě optického
kabelu Valdice – Železnice.
Schválila vyhlášení záměru pronájmu bytových jednotek v čp. 4 na náměstí Svobody, kde minimální
částka je stanovena na 40,- Kč/m2. Výsledné nájemné bude stanoveno na základě nabídek jednotlivých
zájemců.
Schválila zadání přezkoumání hospodaření města ekonomickému odboru krajského úřadu dle § 4, odst.
1, zák. č. 420/2004 Sb.
Schválila zápis do kroniky města za rok 2019.
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Rozhodla vyhovět žádosti Dětského centra Jilemnice o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
města ve výši 5 000,- Kč na sociální služby dvěma klientům z našeho města.
Schválila znění nájemní smlouvy na sokolovnu a exteriéry za účelem natáčení a fotografování
exteriérových obrazů, souvisejících s projektem „Láska na špičkách“, včetně úhrady spotřebované el.
energie, za celkovou částku 67 400,- Kč.
Schválila výsledek výběrového řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích (viz. bod 1). Práce
provede firma VČE – montáže z Pardubic za 2 661 365,- Kč včetně DPH.
Schválila uzavření nájemních smluv v bytovém domě čp.4 s žadateli s nejvyšší podanou nabídkou.
Schválila návrh ředitelky MZŠ a MŠ na zrušení proplácení jízdného pro dojíždějící žáky MZŠ, a to od
1.9.2021.
Schválila konání cyklistického závodu Jičínská 50 ulicemi Železnice dne 7.8.2021.

Zastupitelstvo města se od posledního vydání Zpravodaje sešlo jednou (26.5. 2021) a přijalo
následující usnesení:
a) vzalo na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 1/2021 ze dne 24.2. 2021.
2. Zprávy z jednání RM za období od 25.2. do 26.5. 2021.
3. Zprávu finančního výboru.
b) schválilo:
1. závěrečný účet města Železnice za rok 2020 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2020 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
2. Účetní závěrku za rok 2020.
3. Žádost o poskytnutí finančních prostředků (dotaci) z rozpočtu města TJ Sokol Železnice z.s. ve výši
50 000,- Kč na pořádání 44. ročníku Lázeňského poháru ve fotbale.
4. Žádost o poskytnutí finančních prostředků (dotaci) z rozpočtu města TJ Sokol Železnice z.s. ve výši
240 000,- na provozní náklady.
5. Vyhlášení záměru prodeje části pozemků p.č. 326/8 a 326/13 v k.ú. Železnice (dělení pozemků
uhradí kupující).
6. Znění dodatku č. 1 smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1162942329/20 ze dne 24.6. 2020 a jeho
podpis.
c) neschválilo:
Žádost z Cidliny o vydržení pozemků p.č. 130/10 a 132/2 v k.ú. Cidlina. Vlastníkem těchto
pozemků je město Železnice.

ZPRÁVA Z MĚÚ
Rozvoz obědů seniorům v Železnici, v Zámezí a v Cidlině nabízí Monika Hrazdírová. Pokud máte
zájem o tuto službu, volejte ji na číslo 734 632 177.
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MASARYKOVA ZŠ A MŠ
Střípky z MŠ
Blíží
se
konec
velmi
neobvyklého školního roku. Mateřská
škola Sluníčko byla uzavřena déle než
měsíc, ale děti nebyly ochuzeny o
předškolní výuku. Ve školce se stále
učíme novým věcem, tentokrát to
byla distanční výuka. Děti měly
možnost
se
vzdělávat
prostřednictvím on-line výuky přes

odkaz na webových stránkách a účastnit se mohly všechny
děti, nejen předškoláci. Pro ty byly připraveny také pracovní
listy, které přinesli vypracované po svém návratu do
mateřské školy. Ten v souladu s uvolňováním opatření
umožnil nejprve docházku pouze předškolákům a dětem
rodičů vybraných profesí. Po dvou týdnech se k nim konečně
mohly přidat i ostatní děti.
Během posledních týdnů školního roku se v MŠ u
předškoláků zaměříme především na upevňování pracovních
návyků, které obsahují správný úchop tužky, rozvoj
pozornosti a soustředění, porozumění zadanému úkolu a
jeho dokončení, ...dále budeme pokračovat v rozvoji
rozumových dovedností, logického myšlení, … ,aby přechod dětí z mateřské školy do základní školy byl
příjemný a plynulý.
Za mateřskou školu Andrea Slepičková
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Zasloužené prázdniny začínají
Školní rok poznamenaný
pandemií končí. Vedení školy,
pedagogové, žáci i ostatní
zaměstnanci školy se museli
vypořádat
s nelehkými
podmínkami, které se ještě ke
všemu neustále měnily. Učitelé a
žáci museli prokázat velké
odhodlání a trpělivost při výuce,
zdokonalit
se
v používání
moderních
IT
technologií.
Především u mladších dětí se
výuka neobešla bez značné
pomoci a podpory rodičů.
Sociální izolace a dlouhá
doba distanční výuky vedla u
většiny
žáků
k pocitům
osamělosti, nejistoty a velké únavě. Nedostatečná vnitřní motivace k učení či složité podmínky v rodině rovněž
nepříznivě ovlivnily vzdělání některých dětí. Snad se příští školní rok podaří všechny šrámy na duších dětí i
dospělých zahojit a dohnat v učení, co je potřeba.
V krátkém čase, který děti strávily na jaře ve škole, měly opět možnost zažít „obyčejnou“ komunikaci
s kamarády, zopakovat a upevnit si učivo probrané během distanční výuky a užít si společné chvíle se svými
spolužáky a učiteli, jak dokládají fotky z výuky i družiny.
Všem dětem, rodičům i zaměstnancům školy přeji krásně prožité prázdniny a doufám, že se po
prázdninách ve zdraví sejdeme ve škole!
Mgr. Petra Kolocová

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Železnice v bitvě 1866
Nejbližší okolí Železnice bylo za Rakousko - pruské války v roce 1866 přímým dějištěm jedné
z největších bitev tohoto tažení. Letos tomu je již 155 let od této hrůzné události. Jak to tenkrát probíhalo,
zkráceně přiblížím níže. Čerpáno hlavně z Kroniky Železnicka 1946.
Již delší dobu před bitvou bylo obyvatelstvo rozrušeno válečnými událostmi. 13. června byly vydány
tyto pokyny: „V obcích buďtež ihned ustaveny pomocné hlídky, zhotovovány čisté plátěné obvazy a cupanina,
uspořádán obecní majetek, na bezpečném místě buďtež uloženy nebo do jiných končin převezeny cenné papíry a
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peněžní hotovosti, v každé obci buďtež zřízeny domácí stráže, v případě nepřátelského vpádu se obecní
zastupitelstva vzdají úřadování a dohled v obcích budou vykonávati policejní orgány.“ 19. června byl do
Železnice doručen císařský manifest, oznamující válečný stav s Pruskem ode dne 14. června 1866. 27. června
byli v Železnici ubytováni vojáci. Byli tu hlavně příslušníci 18. pěšího pluku.
V odpoledních hodinách dne 29. června proběhl první útok na nepřítele od hřbitova u kostela směrem
k Valše a Zámezí. Bohužel zde museli prušákům ustoupit. Všechny tři prapory se stáhly do lesíka Obůrky a na
Železný. Protože tu však byly silně odstřelovány, zůstal tu pouze jeden prapor a ostatní byly přemístěny mezi
Soběraz a Těšín a do Železnice. Při útoku ztratil pluk 27 důstojníků a 741 mužů. Při všeobecném ústupu
nařízeném okolo sedmé hodiny večerní, bylo nejpravější křídlo oslabeno a značně rozptýleno.
Přesný popis bitvy najdete na webových stránkách: : http://www.1866.cz/historie/valka-1866
Hned
po
bitvě
bylo
přivezeno do Železnice 319
raněných rakouských a pruských
vojínů, kteří byli uloženi v rychle
zřizovaných polních lazaretech ve
škole (dnešní pošta č.p. 204),
v kostele i v některých soukromých
domech. V období od 1. do 28.
července dojížděl každodenně do
Železnice jičínský doktor lékařství a
ranhojičství (lékař, který prováděl
rozšířenou léčbu např. amputace)
Augustin Kukula, pomáhal mu
městský lékař doktor Jan Alexius.
Dne 20. července asi 70 raněných
bylo odvezeno do Lomnice, z toho 17 mužů k amputaci do kartouzké nemocnice. 23. července byli odvezeni
další ranění vojáci do Kbelnic a do Vokšic.
Dlouhou dobu se v Železnici vzpomínalo na setníka 18. pěš.pl. Filipa Kovaříka z Nového Bydžova,
který byl těžce raněn v boji na Valchovské stráni, nalezen tu v beznadějném stavu železnickým policejním
revizorem Václavem Vojtíškem a převezen do železnické školy, kde následující den zemřel. Byl pochován na
železnickém hřbitově. Za několik let byly jeho ostatky i s pomníkem převezeny do kbelnického ossaria.
Tenkrát, když dostal na železnickém hřbitově rozkaz k beznadějnému útoku proti postupující pruské přesile,
zvolal: „Pojďte si, vojáci, pro smrt!“ V nerovném zápase padl on i většina jeho podřízených vojínů.
Mrtví vojáci byli většinou pochováni do společných hrobů v místech, kde padli a ještě dlouho po válce
označovalo mnoho dřevěných křížků místa jejich posledního odpočinku. Později byly zřizovány pomníky
kamenné, některé z nich dodnes upomínají na tuto bitvu.
Válkou utrpěli železničtí obyvatelé velké škody. Zcela byla zničena úroda, hospodářské nářadí, uhynulo
několik kusů dobytka a několik kusů bylo rekvírováno. Z těchto a jiných škod se obyvatelstvo dlouho
vzpamatovávalo.
Dne 6.srpna zavítal do Železnice nemilý a zhoubný host. Byla to cholera. Od 6. do 17. srpna zemřela
polovina z 20 nemocných. Tato zákeřná nemoc se po městečku a okolí potulovala celých šest týdnů a vyžádala
si přes 200 obětí.
V bitvě u Jičína ztratil rakouský I. a saský armádní sbor celkem 210 důstojníků, 5 280 mužů a 222
koní. Prusové měli ztráty 71 důstojníků, 1 485 mužů a 56 koní.
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K těmto událostem byla vybudována v roce 2005 naučná stezka Komitétem pro udržování památek z
války roku 1866 ve spolupráci s obcemi Jičín, Železnice, Kbelnice, Dílce, Podůlší, Jinolice, Holin a Valdice.
Ve Vlastivědném muzeu v Železnici je k této události zřízena stálá expozice Bitva 1866. Jako velká
zajímavost této expozice je dochovaný
věnec z lučního kvítí, který přinesla
snoubenka
na
hrob
padlému
důstojníkovi, nebo prostřelená prkna ze
stodoly ze Zámezí.
V Železnici byl v roce 1872
založen spolek Vojenských vysloužilců
města Železnice, většinou to byli
účastníci války roku 1866, na pomoc
udržování památek bitvy 1866. Zanikl v
roce 1913. Prvním velitelem byl Václav
Rejman z č.p. 94. Prapor byl vysvěcen v
roce 1875 a byl věnován v témže roce
rakouským císařem Františkem Josefem
I., podobně i prapor vojenských
vysloužilců ve Vysokém Mýtě. V inventáři byl veden jako rakouský vojenský prapor, který měl být vrácen po
případném rozejití se spolku do vojenského arsenálu ve Vídni. Po zrušení spolku a rozpadu Rakouska v roce
1918 se tak nestalo. Prapor je vystaven ve Vlastivědném muzeu.
25. dubna 1889 vznikl Spolek pro udržování pomníků a hrobů na bojišti jičínském z roku 1866 v
Jičíně.
Ossarium (kostnice) bitvy u Jičína z Rakousko - pruské
války v roce 1866 se nachází nad obcí Kbelnice při silnici do
Turnova.
Zdejší
vojenský hřbitov byl
zřízen v roce 1891 a
postupně
sem
byly
přemístěny
náhrobky
padlých důstojníků i
vojínů z celého širokého
okolí.
Samotné
Ossarium bylo vybudováno v letech 1904 – 1906 v podobě secesní
kaple podle projektu ředitele hořické kamenické školy Václava
Weizettla. Nad vchodem do kaple je umístěna socha anděla míru,
dílo hořického sochaře Václava Suchomela.
Pietní akt k uctění památky padlých v bitvě 1866 proběhl
v Železnici 24. 6. 2021 s panem Petrem Lazurkou, který nám
vyprávěl podrobnosti bitvy v okolí Železnice. Čekala nás také malá
procházka po místech, kde se bitva odehrávala. Touto cestou
děkujeme za zajímavé vyprávění.
Simona Hrabalová
správce muzea
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Pozvánka na dvě výstavy
Srdečně zveme na právě probíhající výstavu
„Drátěné radosti“ od Martiny Hradecké a Blanky
Myškové. Prohlédnout si můžete drátované
skleněné nebo keramické nádoby a případně si
vybrat nějaký krásný drátěný šperk.
Výstava potrvá do 25.7. 2021.

Další výstava proběhne v období od 1.8. do
1.10. 2021 s názvem „Mamince“. Obrazy bude
vystavovat
Danuše
Svobodová,
keramické
předměty Zlatka Pokorná a plastiky Aranka
Novotná. Vystavené předměty bude možné si
zakoupit.
Výstavu zahájíme vernisáží dne 1. srpna
2021 v 15 hodin.

ŽELEZNICE PŘED 100 LETY
Studentský kroužek sdružoval nejen místní středoškolské
studenty, ale i ty, kteří se vraceli do Železnice na prázdniny během
studia na vysokých školách. Pořádal různé přednášky, koncerty,
pěvecké večery, byl správcem čítárny knihovny Občanské besedy, pod
jeho patronací se konaly i četné taneční zábavy.
Nejvýznamnějším počinem tohoto spolku bylo založení
loutkového divadla, k němuž došlo v roce 1921. Stalo se tak po
dvouletém snažení a za velké pomoci akademického malíře Věnceslava
Černého. Ten vytvořil loutky, které si můžeme dnes prohlédnout ve
stálé expozici našeho muzea. Kulisy a scénu zhotovili v dílnách
kartouzské trestnice, k čemuž dalo povolení ministerstvo
spravedlnosti. Divadlo, které bylo vybaveno všemi tehdejšími
vymoženostmi, zahájilo svoji činnost 29. května, kdy uvedlo hru na
motivy pohádky Boženy Němcové „Jak Jaromil ke štěstí přišel“. Pro
divadlo ji upravila Marie Gebauerová, dcera dr. Jana Gebauera,
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významného českého jazykovědce. Do konce roku uspořádalo loutkové divadlo patnáct představení pro děti i
dospělé. Hrálo nejen v Železnici (v sále hotelu Valdštýnův dvůr), ale také v Jičíně na oslavách 70. narozenin
Aloise Jiráska. S jeho dramatickými báchorkami „Kolébka“ a „Lucerna“ zaznamenalo velký úspěch.
Významným zařízením pro kulturu v Železnici byla knihovna. Základní fond tvořila spolková knihovna
Občanské besedy, kterou v roce 1920 převzalo město. Byla umístěna v radnici a prvním knihovníkem byl učitel
Antonín Kořínek. Na její činnost přispívalo město ze svého rozpočtu. Koncem roku 1921 měla 922 svazků a 123
čtenáři uskutečnili 2 368 výpůjček. Pro srovnání uvádím, že o sto let později měla naše knihovna 8 080 svazků
a 193 čtenáři si vypůjčili 15 830 knih a časopisů. Z těchto údajů je zřejmé, že i v elektronických časech má
knihovna svoji nezastupitelnou funkci.

ZPRÁVA OBRAZEM
Ještě jednou se podíváme do školy, kam se většina dětí po měsících doma opravdu těšila. A stihly se i
školní výlety.
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SPORT
Vyplní se přání???
Již delší čas „nefunguje“ sportování v Železnici, jak by mělo, jedná se o veškerou sportovní činnost. I
naše TJ Sokol Železnice z.s. se potýká s nutnými výpadky, kterou zavinila pandemie corony. Nedohrály se
žádné dlouhodobé soutěže a ani jít si jen tak zasportovat, nebylo dost dobře možné. Zákaz vstupu do
sokolovny, ale i na otevřená sportoviště vykonal své. V současnosti se již začíná situace pomalu lepšit, a tak
nezbývá, než si přát a doufat, aby to byl jev trvalý, aby se sport vrátil a zaujal své místo v každodenní naší
činnosti. Sokolovna byla připravena plnit své poslání a poskytovat sportovní vyžití. Nakonec se stala
střediskem pro testování corony. Poté sloužila filmařům jako zázemí při natáčení části celovečerního filmu.
V současnosti se již začíná pomalu vše dostávat do „starých kolejí“ a nezbývá, než doufat, že to vydrží i
do budoucna. Nyní lze v sokolovně umožnit sportování pouze 9 osobám a snad dojde k postupnému
uvolňování. Venkovní sportoviště jsou připravena poskytnout své prostory.
Nejbližším úkolem je důstojné pořádání tradičního Lázeňského poháru ve fotbale, který se bude konat
24-25.07. I naši fandové jsou v návštěvnosti na špičce, tak věřím, že tak tomu bude i v letošním již 44. Ročníku.
Naši fotbalisté udělali pro tuto akci absolutní maximum. Jsou připraveni opět dokázat, že pořadatelství jim
sluší a že umí. Fotbalové kabiny zrekonstruovali v minulé přestávce včetně pandemické ve vlastní režii a
s vlastními silami, což je v dnešní době „parádní kousek“ za který zaslouží obdiv a uznání. Částečně s náklady
pomohlo i město Železnice, za co bych chtěl veřejně poděkovat. No a po prázdninách by se měly „rozjet“
dlouhodobé soutěže jak pro fotbal, tak i stolní tenis. I iBoccia má všechny předpoklady dohrát PSMŽ-ročník
2020. Rovněž tak sporty bez soutěží, florbal a cvičení rodičů s dětmi se může vrátit do sokolovny.
Sokolovna bude mít tradiční měsíční výluku a to od 01.08-31.08., která bude sloužit k provádění nutné
údržby. Rovněž bude provedena údržba umělé plochy, která byla zapracována do rozpočtu města, aby mohla
nadále sloužit bezplatně občanům Železnice a úplatně ostatním zájemcům. Velmi bych si přál, aby tomu tak
bylo, aby nás již žádné omezení sportovní činnosti nepotkalo. Přál bych všem našim sportovcům a zájemcům o
sportování, aby si sportování užili dosyta a již bez omezení.
L. Hrabala – předseda TJ Sokol Železnice z.s. a STZ města Železnice
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ZPRÁVY Z FARNOSTI
Po dlouhých koronavirových měsících poznamenaných významnými omezeními vnějšího chodu
farnosti byla kromě bohoslužeb první akcí Noc kostelů, která přilákala návštěvníky nejen ze Železnicka. Prvním
z hostů byl pan Daniel Horáček, zkušený chiropterolog, který poutavým způsobem vyprávěl
o životě netopýrů obecně i o kolonii netopýrů velkých a dlouhouchých obývajících půdní prostory železnického
kostela. Na druhou část programu přijal pozvání Prof. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D., který se ujal
přednášky i vedení diskuse na téma „Jak prožívat současnost s naději“.
Na tomto místě bychom chtěli srdečně pozvat všechny zájemce i na další dvě plánované akce:

V pátek 27. 8. 2021 se od 18 hodin v kostele sv. Jiljí uskuteční tradiční poutní koncert, na kterém
vystoupí klavíristka MgA. Eliška Jenčovská se svými hosty. Koncert bude zároveň vernisáží nově instalovaných
mobilních vitráží. Zajímá-li Vás vznik a historie vitráží pro náš kostel, odůvodnění výběru konkrétních portrétů,
nebo se chcete setkat s autory vitráží – Andreou Komárkovou, Ivanem Komárkem a Bohumilem Polanským,
určitě si tuto akci nenechte ujít!
Nejen milovníci Cimrmana nechť si poznamenají datum 5. 9. 2021, kdy na farní zahradě uvedeme hru
„Akt“. Divadlo začne v 16 hodin, následovat bude opékání a přátelské posezení pod širým nebem. Jste srdečně
zváni!
Za Farnost Železnice Mgr. Veronika Jungová
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Cimrmanův amatérský divadelní spolek ze Železnice
uvádí dne 5.9. v 16:00 na farní zahradě v Železnici
hru Divadla Járy Cimrmana

… Však nemohl jsem za uměním spěti
byla tu smečka rozjívených dětí.
Hle! Jedno s druhým bez ustání žvatlá
třetí pak barvy mé po tváři si patlá
další to batole po plátnu mi čmárá.
V srdci pud umělcův s otcovským se hárá.
Raď, můzo, kumštýři, jak tu nezešílet!
A můza pravila: Stačí malý výlet …
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

VÝZNAMNÁ JUBILEA
Květen: Hana Bláhová 80, Bohumil Hořejší 85
Červen: Jitka Zajíčková 70, Jozef Knapík 80, Miluška Kazdová 92

NAROZENÉ DĚTI
Lukáš Nýdrle, Berta Jakubů, Jakub Švarc
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