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Pod tímto názvem se koná každoroční akce pro děti,
kterou pořádají obce sdružené v Mikroregionu Tábor. Ta
letošní byla určena mateřským školám a její pořadatelství se po
letech vrátilo do Železnice. Uspořádat zábavné dopoledne pro
více než tři sta dětí byl náročný úkol. Ovšem město, ve
spolupráci se školou, která zapojila ochotné žáky 9. třídy, a s
několika dalšími dobrovolníky, obstálo na jedničku. Děti si
odvážely nejen diplomy, ale také spoustu zážitků.
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla třikrát (10.5., 31.5. a 13.6.). Přijala
usnesení k následujícím bodům:





















Schválila vyhlášení záměru prodeje parc.č. 6, 735 a 733 v k.ú. Cidlina, a to za cenu stanovenou
znaleckým posudkem.
Schválila navýšení úplaty za předškolní vzdělávání, a to na 350,- Kč/měsíc/dítě. Částka nebyla
zvyšována za posledních čtrnáct let, nyní je třeba zohlednit zvýšené náklady na provoz a energie.
Schválila pronájem sokolovny Střední škole z Lomnice n.Pop. na 17.6. 2022 (pořádání maturitního
plesu).
Schválila napojení RD čp. 161 a parc.č. 80 na městský vodovod a kanalizaci a souhlasí s uložením sítí
do poz. 1259/2 a 1261/2 v k.ú. Železnice.
Schválila poskytnutí dotace Dětskému centru Jilemnice ve výši 5 000,- Kč z rozpočtu města a podpis
smlouvy o poskytnutí dotace.
Schválila znění smlouvy o změně ceny za kompletní provoz internetových stránek města s firmou
Galileo Corporation s.r.o ze současných 6 000,- Kč/rok na 7 800,-Kč na rok s platností od 1.6. 2022.
Schvaluje podporu přání těžce nemocného dítěte s touhou dostat se do Guinessovy knihy rekordů
s nejdelším řetězcem dopisů, který je neustále přeposílán z jednoho místa na druhé a souhlasí
s předáním dopisu dalším deseti obcím.
Nemá připomínek k stavebnímu záměru „Založení rybníků Podkůvka a Pulec v k.ú. Zámezí“.
Souhlasila vyhovět žádosti MZŠ a MŠ Železnice, nevybírat finanční částku za pronájem školní
tělocvičny organizaci TJ Sokol Železnice.
Schválila zadat přezkoumání hospodaření města za rok 2022 ekonomickému odboru krajského úřadu
KHK a pověřila starostku doručit žádost na přezkoumání do 10.6. 2022 dle §4 odst. 1 zák.č. 420/2004
Sb.
Schválila odstranění stávající autobusové zastávky na Těšíně a její nahrazení prosklenou na stejném
místě.
Schválila odstranění stávající sušárny hadic na poz. č. 88/1 v k.ú. Železnice. Stavba je v havarijním
stavu a její odstranění bude zajištěno svépomocí.
Schválila výsledek výběrového řízení na akci „Sanace budovy muzea – II. etapa. Ekonomicky
nejvýhodnější nabídku předložila firma Řemeslné stavby s.r.o., Trotinka 199, 507 71 Miletín
s nabídkovou cenou 2 368 296,- Kč vč. DPH.
Schválila nabídku Matěje Horáčka na frézování pařezů a vystouplých kořenů + odvoz přebytečného
vyfrézovaného materiálu za 41 624,- Kč vč. DPH.
Schválila konání kulturní akce „Tažení 1866“. Ta se bude konat dne 19.8. 2022 jako součást
Historického soustředění 1866 na vybraných pozemcích v k.ú. Železnice.
Schválila kritéria pro pořízení zánovního osobního automobilu pro potřeby města Železnice. Současné
vozidlo má již nevyhovující technický stav.
Neschválila prodej pozemku parc.č. 1501/96 v k.ú. Těšín, a to z důvodu trvání stávající pachtovní
smlouvy.
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Schválila cenovou nabídku od firmy Energy Benefit Centre a.s. na vypracování studie projektu „Půdní
vestavba objektu Masarykovy ZŠ“, a to za 150 tis. Kč a podpis smlouvy.
Schválila aktualizaci Strategického rámce MAP – investiční priority Masarykovy ZŠ pro období 2021 –
2027.
Schválila výsledek výběrového řízení na stavbu veřejného osvětlení (ul. Za Humny, Na Kopečku,
Zámecká). Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala firma ELEKTRO-COMP s.r.o s nabídkovou
cenou 2 362 922,- Kč vč. DPH.

Zastupitelstvo města se dne 25.5. 2022 sešlo na svém letošním třetím zasedání a schválilo
následující usnesení:
a) Vzalo na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 2 ze dne 2.3. 2022.
2. Zprávy z jednání rady města za období od 3.3. do 25.5. 2022.
b) Schválilo:
1. Závěrečný účet města za rok 2021 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2021. Souhlas s celoročním hospodařením je bez výhrad.
2. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o nočním klidu.
3. Dohodu s obcí Kyje o vytvoření společného školského obvodu.
4. Stanovení počtu členů ZM na volební období 2022 – 2026 v nezměněné výši, tj patnáct zastupitelů.
5. Znění kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 140/4, 140/3 a 140/2 v k.ú. Cidlina, celkem 1 585
m2 za cenu 100,- Kč/m2. Kupujícím je zemědělská společnost Český ráj Podůlší a.s.
6. Znění darovací smlouvy na bezplatný převod pozemků v lokalitě za parkem o celkové rozloze 151
m2 do vlastnictví města.
7. Znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Římskokatolickou farnost Železnice na
akci „Kostel sv. Jiljí – obnova obvodového pláště – severní část (1. etapa)“, a to ve výši 50 tisíc Kč.
8. Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města TJ Sokol Železnice z.s. ve výši 390 tisíc
Kč na provozní náklady.
9. Znění darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru Velvyslanectví Ukrajiny v ČR ve výši 50 tisíc
Kč, a to jako pomoc zemi zasažené válkou.
10. Dohodu o provedení práce dle §84 odst. 2, písm. p) Zákona o obcích na opravu rámů obrazů
v zasedací místnosti (odměna 1 000,- Kč).
11. Prodloužení smlouvy o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou do konce roku 2023.
c) Neschválilo:
1. Vyhovět žádosti na uvolnění či odkoupení příjezdové cesty k čp. 5 na pozemku č.parc. 118/1, která
je v majetku města.
2. Žádost o změnu územního plánu města Železnice – část Cidlina.
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ZPRÁVA Z MĚÚ
Částku za likvidaci komunální. ho odpadu za I. pololetí 2022 bude možné
hradit od začátku července. Podrobné informace ohledně platby obdrží
občané do emailu.

MZŠ A MŠ

Loučení s předškoláky proběhlo v mateřské škole ve středu 15. června. Po prázdninách do školních lavic
usedne 22 prvňáčků.
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Závěr školního roku v naší škole
Ruch před školou, chodník plný dětí, rodičů a
učitelů, pan řidič nakládající zavazadla… Typický červnový
obrázek normálního školního roku.
Největší událostí pro žáky 2. – 4. třídy byla „škola
v přírodě“, která se konala na chatě Barka na Benecku.
Pětidenní program tematicky zaměřený na „Krkonošské
pohádky“ paní učitelky naší školy připravily opravdu
pestrý. Děti si užily tvoření deníků, exkurzi horské služby,
táborák, výrobu triček a masek, hry v lese i výlety na
rozhlednu Žalý a na Rovinky.
Prvňáčci a druháčci v rámci školního výletu
prozkoumali labyrinty v areálu zámku Loučeň, páťáci a
sedmáci se dověděli mnoho zajímavého o práci pod zemí
při návštěvě hornického muzea v Harrachově a – byť promoklí – obdivovali sílu proudu Mumlavského
vodopádu. Žáci 6. třídy letos putovali po stopách Karla Jaromíra Erbena krajem kolem Miletína; zajímavým
zpestřením výletu byl i přednes balady „Poklad“ a dalších úryvků z Erbenovy tvorby v podání jičínské
knihovnice paní Věry Trybenekrové. Žáci 3. a 4. třídy se už teď těší na plavbu parníkem, bylinné zahrady
Botanicus a centrum řemesel v historické vesnici v Ostré.
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Nejpestřejší závěr školního roku vždy mají ti, co si toho ve škole už odpracovali nejvíce, tedy žáci 8. a 9.
třídy… Ze zážitkových a poznávacích aktivit letos mají na kontě nejen
báječné rafty (sjíždění řeky Jizery), ale

i návštěvu liberecké IQLandie,
čističky odpadních vod v Jičíně a
kamenické
školy
v Hořicích.
Devátá třída také velmi ochotně pomáhala se zdařilou akcí „Děti vítají jaro“. Děkujeme!
Kromě školních výletů a exkurzí naši žáci během posledního kvartálu školního roku absolvovali i kurz
plavání v jičínském aqua centru; s družinou děti zavítaly k železnickým hasičům a ve školní kuchyňce vyrobily

chutné
špízy.

ovocné

Avšak i v období před školními výlety naši žáci rozšiřovali své poznatky
o světě nejen ve školních lavicích… Na přelomu dubna a května 2022 se naše
škola pod taktovkou Lenky Novákové zapojila do celorepublikové „Kampaně
obyčejného hrdinství“ pořádané ekologickým vzdělávacím centrem Tereza.
Podtitulem akce je „7 dní výzev. 7 dní, kdy můžeš změnit svět“. Úkolem dětí
i dospělých bylo zaměřit se na šetrný přístup k životnímu prostředí
konkrétními aktivitami. Když jsme sečetli snažení 168 aktivních lidí z naší
školy, výsledky jsou nemalé. Zde uvádíme jen některé z nich: Společně jsme
zasadili tolik rostlin, že by to zabralo plochu 8,8 tenisových kurtů. Naše
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rostliny v prvním roce života vstřebají ve vzduchu 6037,8 kg oxidu uhličitého. Celkem jsme vybudovali 71
různých přístřešků a pítek pro zvířata. Snížením spotřeby vody jsme ušetřili 26 650 l vody. 32 lidí z naší školy se
také zapojilo do výzvy „Den bez technologií“. Využitím ekodopravy jsme nevyprodukovali 159,1 kg emisí
skleníkových plynů. V rámci kampaně žáci 1. stupně na zahradě u školy zasadili motýlí keře a jednotlivé třídy si
je i pojmenovaly - např. keř 2. třídy se podle žáků jmenuje
barokvítek balónkový, 3. třídě patří keř jménem Monťa
.
Budou-li se o ně žáci dobře starat, odměnou jim budou
rozkvetlé barevné keře a pozorování motýlů, které tyto keře
svým sladkým nektarem přitahují. Zahrada tak dostala
příjemný koutek kvetoucí zeleně, kterou ocení i návštěvníci
zdravotního střediska.
Konec dubna patřil také dvěma sportovním akcím: Ve
Štafetovém poháru naši školu reprezentovalo 16 žáků z 1.
stupně. Nejlepšího výsledku dosáhl Radovan Jurica, který ve
své kategorii zvítězil v hodu medicinbalem. Gratulujeme! Ve školním fotbalovém turnaji McDonald´s Cup se se
základními školami v regionu utkali žáci 1. – 5. třídy.
Závěrem vyprávění o dění na naší škole se můžete
podívat na pár dokumentačních snímků o tom, jak se
snažíme umožnit našim žákům i výuku na čerstvém
vzduchu – aneb sedmáci píší opakovací test pod lipami,
třeťáci luští anglické hádanky, prvňáčci vnímají přírodu při
procházce všemi smysly a deváťáci čtou německou knihu…
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Prosíme, držte nám palce, abychom finiš
školního
roku
všichni
zvládli
ve
zdraví
a abychom o zasloužených prázdninách mohli
načerpat síly do dalšího objevování, učení a rozvíjení
věcí důležitých, dobrých a krásných!
Prázdniny, ahóóóóój!

Za ZŠ Železnice Mgr. Veronika Jungová

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Akce pořádané ve Vlastivědném muzeu v Železnici
Do 24. 7. – výstava - Jana Jarkovská - "Od jara do podzimu" – figurky z kukuřičného šustí. Jana Jarkovská –
pochází z Třebechovic pod Orebem, v roce 2017 získala ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby
Královéhradeckého kraje za výrobu figurek z kukuřičného šustí.
9. 7. – od 10.00 hodin - Muzejní den – na nádvoří muzea budou hrát kapely různých stylů - Country Ladies z
Prahy, Beatles veterán club Jičín a Drabínek Band Železnice. Občerstvení, jarmark, divadélko pro děti a
soutěže.
23. – 24. 7. – Dny lidové architektury 2022 – tento den bude roubená chaloupka přístupná pro veřejnost
zdarma. Návštěvníci si mohou zde vyzkoušet předení na kolovrátku a tkaní na tkalcovském stavu. Prohlédnou
si interiér chalupy.
30. 7. - 30. 9. – výstava obrazů - Bohumír Bob Hochman
„Ponorná řeka (pod)vědomí …“ – změna: vernisáž ve čtvrtek 11. 8. od 18.00 hod. s koncertem bratří
Hochmanů
20.8. Triangl festival v Železnici – Kafé Pod Vinicí a Vlastivědné muzeum, bližší informace na plakátech.
5. 10. – 18. 11. – výstava prací žáků ze ZŠ Železnice
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Budova sokolovny slaví 90 let
Naše železnická sokolovna letos slaví krásných 90 let od položení
prvního základního kamene, dokončení stavby a slavnostního otevření.
A jak to bylo se založením Tělocvičné jednoty Sokol v Železnici?
Touha po založení tělocvičné jednoty Sokol v Železnici se datuje již od
roku 1890, ale ve skutek byla uvedena po zdolání mnohých potíží
teprve v roce 1896. Dne 24. srpna tohoto roku sešli se pánové Ant.
Bílek, V. Brajer, V. Kovařič, A. Kužel, B. Kvapil, Lacina, Boh. Malý, Jan
Malý, V. Miler, F. Uiberlay, V. Vik, F. Zikmund, aby uvažovali o možnosti
založení tělocvičné jednoty Sokol v Železnici a případně, aby vykonali
všechny případné práce, spojené se založením tohoto spolku.
Jednomyslně bylo usneseno, aby Sokol byl v Železnici založen.
Účastníci schůze se stali členy přípravného výboru, jehož předsedou byl
zvolen Bohumil Malý. Ve své práci byli všemožně podporováni
sokolskými jednotami v Jičíně a Lomnici nad Popelkou, které
uspořádaly za týden po jmenované schůzi v zahradě V. Brajera veřejné
Ze sbírky Ladislava Kehara
propagační cvičení (cvičení prostná sestavená br. Klecarem z Jičína), po
němž následoval koncert. Hrubý výtěžek tohoto podniku byl 41 zl. 60
kr., z čehož bylo zaplaceno 36 zl. hudebníkům, za zbývající peníze a dosavadní peněžitý majetek ve výši 19 zl.
80 kr. byl založen fond na zakoupení potřebných spolkových knih, razítka, vývěsní desky, stanov apod. Sémě
bylo zaseto a přineslo zdárné ovoce.
Prvá ustavující valná hromada byla konána dne 13. září 1896 za účasti 50 občanů a byla řízena br. Bohumilem
Malým. Po vykonaném zápisu členů bylo přikročeno k volbě výboru a funkcionářů. Byli zvoleni tito bratři:
starostou Karel Malý, jeho náměstkem MUDr. Vladimír Prokop, náčelníkem Bohumil Malý, jednatelem Felix
Uiberlay, zapisovatelem Rudolf Franc, pokladníkem Jan Malý, členy výboru Jan Brajer, František Zikmund,
Antonín Brož, náhradníky V. Vojtíšek, H. Řepka, A. Kužel, revisory účtů Čepička a Kalousek, sokolníkem J.
Beránek. Stanovy nové jednoty byly vypracovány podle stanov jičínského Sokola, příspěvky určeny
následovně: zápisné 50 kr., členové činní 10 kr. měsíčně, přispívající 15 kr. měsíčně, zakládající 20 zl. splatných
najednou nebo v pěti po sobě jdoucích letech.
V měsíci září se ihned začalo cvičit, a to v pondělí a v pátek v sále br. Uiberlaye. Bylo zakoupeno i první
tělocvičné nářadí: 20 párů činek a' 1 kg, 10 párů 2 kg, 1 pár 5 kg, 10 a 15 kg, později i hrazda. První schůze byly
konány v Občanské besedě. Jednota byla přihlášena k České Obci Sokolské a k sokolské župě Krkonošské a
současně byla podána žádost o darování nějakého nářadí a odborných knih. Jednota jičínská zapůjčila starší
bradla. Občanská beseda vyhověla žádosti jednoty o propůjčování knih členům jednoty zdarma. Do 5 místních
hostinců byly dány pokladničky na vybírání darů.
Na konci roku 1896 měla jednota 1 člena zakládajícího, 32 členy činné, 32 přispívající. Činnost Tělocvičné
jednoty Sokol, velmi dlouhou dobu - 36 let, brzdil nájemní poměr v hostincích, nebezpečí stálého stěhování,
spory s majiteli sálů pronajatých jednotě ke cvičení, nevhodné místnosti atd. Na počátku minulého století
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cvičila jednota např. v boudě postavené vlastním nákladem na zahradě u restaurace "Zátiší" č. p. 196 (později
Kulečníkový klub), dále se cvičilo v sále lázeňského hotelu a jenom v letech 1920 - 1927 měnila 4 krát místnost
ke cvičení. Posléze zůstala v hostinci "U Štěpánů" (nyní U Jindry) v nepříliš vhodném prostředí nejen pro
samotné cvičení, ale i pro další aktivity (divadelní činnost atd.).
"„..... Roku 1927 usnesla se valná hromada jednoty, aby se přikročilo k přípravám k budování sokolovny.
Starosta br. Bohumil Malý slíbil pro ten účel částku 20 tis. Kč, br. Jan Malý složil částku 10 tis. Kč. Stavební fond
(který byl založen již před první světovou válkou a zaznamenal značný nárůst ve dvacátých letech), činil 30 845
Kč. Aby se stavba přiblížila k cíli a náklad na ni se zmenšil, usneseno na valné hromadě r. 1928, aby jednota
sama začala vyrábět cihly z hlíny, kterou by musela jinak z regulační čáry odvézti. Akce ideálně myšlená, která
měla uspíšiti stavbu, vlivem pozdějšího poklesu ceny cihel a jiných okolností úplně selhala...Po celá čtyři léta byl
podnik přítěží jednoty, zůstal v něm takřka celý stavební fond a ještě učiněn dluh. Byl však přece jen prvním
podnětem, že došlo opravdu ke stavbě sokolovny. Br. Jan Malý navrhl, aby se ze zbylých cihel postavila
místnost jen pro cvičení, jeho návrh se přijal, během přípravných schůzí se rozšířil a konečně došlo na návrh br.
Rychtra k rozhodnutí o stavbě sokolovny. Týž bratr pověřen vedením celé akce a se zdarem ji také ukončil."
(slova Františka Jehličky)
Se stavebními pracemi bylo započato dne 18. dubna 1932 po desáté hodině dopolední domácí slavností, kdy
členové jednoty a hosté učinili první výkopy. Velmi zdařilá slavnost kladení základního kamene byla
uspořádána dne 1. května 1932. V předvečer byla pořádána slavnostní akademie s přednáškou br. Věnceslava
Černého, na vlastní slavnosti druhého dne promluvili o významu dne župní starosta br. Josef Matějka, starosta
města br. J. Sedláček a starosta jednoty br. František Rychter. Případné proslovy pak i poklepech učinili vzácní
hosté a členové, kteří stáli před 36 lety u kolébky jednoty. Pamětní list do základního kamene sestavil br.
František Jehlička. Pak dílo bylo rychle budováno a odevzdáno je svému účelu. Současně jest odhalováno k
uctění 100. narozenin zakladatele Sokolstva Dr. M. Tyrše jeho poprsí, dílo Mistra J. Vašaty.
Nemožné učiněno možným, svorná práce a obětavost učinila divy. Jednota měla tehdy jmění asi 13 000 Kč z
daru br. Jana Malého, 10 000 Kč z daru Bohumila Malého, pak vyrobené cihly a menší množství stavebního
materiálu. Ke členstvu a k rodákům a přátelům našeho města vydáno tiskem provolání a provedena domovní
sbírka. Na darech bylo sebráno asi 60 000 Kč a město darovalo jednotě 73 kubíků stavebního dříví. Nevšední
byla i ochota místních a okolních rodáků, kteří z velké části zdarma svezli veškerý stavební materiál. Celkový
náklad činil 250 000 Kč.
Po stavbě pak místní školní rada ulehčila jednotě tím, že za roční nájemné cvičí školní žactvo v sokolovně. Do
sokolovny pořízeno jevištní zařízení, zvukový biograf, nové židle a stoly, doplněno nářadí, zařízení loutkového
divadla a jiné nutné věci.
Se stavbou započato 18. dubna 1932, slavnost kladení základního kamene byla 1. května 1932 a 14. srpna
1932 se splnilo přání a snažení - jednota otevřela svou sokolovnu. Byla postavena za pouhé čtyři měsíce.
„Došlo k splnění snu, na němž po celé takřka předcházející období bylo usilovně pracováno, máte svou vlastní
tělocvičnu. Přáním všech nás jest, aby nebylo nyní v práci umdléváno, ale aby jednota sílila a mohutněla, a aby
tím usilovně bylo pracováno za lepších poměrů v novém stánku v intencích vznešených ideálů sokolských ku
rozkvětu jednoty, Sokolstva, milého nám města, kraje a drahé naší republiky a na výchově občanstva k
odhodlané lásce k domovu a vlasti, pravé svobodě a demokracii podle učení zakladatele Sokolstva dr.
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Miroslava Tyrše a našeho osvoboditele dr. T. G. Masaryka. S přáním dalšího rozkvětu jednotě a myšlence
sokolské vůbec, volám srdečné a upřímné - NAZDAR!“
( PAMĚTI - Václav Kozák)

Současnost:
Budova sokolovny je v dnešní době po celkové rekonstrukci. Dodnes slouží pro obě sportovní jednoty Tělovýchovnou jednotu Sokol Železnice z. s. a Tělocvičnou jednotu Sokol Železnice, pro základní školu, ale je
také využívána i jako zařízení ke kulturním a společenským akcím. Budovu sokolovny vlastní město. Dopolední
využití sokolovny ve školním roce je prioritně ponecháno pro MZŠ. Prázdninová část je ponechána většinou
pro údržbu budovy.
TJ Sokol Železnice z. s. má 5 oddílů – fotbal, stolní tenis, iBoccia, florbal a cvičení rodičů s dětmi.
Tělovýchovná jednota Sokol Železnice má nejvíce členů ze všech spolků v obci, celkem 249, z toho 51 % je dětí
a dorostu. Tělocvičná jednota Sokol Železnice má 3 oddíly – nohejbal, volejbal a cvičení žen. Město oba spolky
finančně podporuje.
Sokolovně k jejímu kulatému výročí přejeme, aby v ní bylo nadále rušno, tak jako je tomu do dnešních dnů.
Simona Hrabalová

ŽELEZNICE PŘED 100 LETY
Rok 1922 byl významným mezníkem pro rozvoj školství v Železnici. Toho roku bylo nadřízenými
školskými úřady povoleno zřízení měšťanské školy. (Povinnou osmiletou školní docházku bylo možné splnit
buď v osmileté obecné škole, anebo v pětileté obecné škole, na kterou navazovala tříletá měšťanská, případné
osmiletá střední – gymnázium. Absolventi měšťanky mohli pokračovat na odborných školách). Otevřením 1.
třídy měšťanské školy dne 1. září 1922 se pro železnické děti usnadnil přístup k dalšímu vzdělávání. Až do té
doby musely docházet na měšťanku do Jičína.
Problém ovšem nastal s umístěním tříd. Stará školní budova v čp. 204 byla už kapacitně nevyhovující
pro stávající obecnou školu a bylo vyloučeno, umístit do ní ještě další tři třídy. Jednalo se, i se zástupci
okolních obcí, o vyřešení svízelné situace, ovšem s nevalným úspěchem. Všechny návrhy na adaptaci některých
budov (např. čp 85 – dnešní knihovna, čp. 271 – dřívější zdravotní středisko, a dokonce i přístavba radnice)
byly zamítnuty. Hledal se pozemek na případnou výstavbu nové školní budovy, a to na farské zahradě nebo na
terase školní zahrady. Ale ani tyto pozemky nebyly pro nákladnost stavby uznány jako vhodné. Měšťanská
škola tedy vyučovala na různých místech po Železnici a trvalo ještě dlouhých třináct let, než byla postavena
nová školní budova. Plán na výstavbu od arch. ing. V. Velvarského z Prahy byl natolik moderní, že škola
funguje, bez velkých dispozičních úprav, dodnes.
Olga Jakubcová
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ZPRÁVA OBRAZEM
Velice zajímavá akce se uskutečnila v sobotu 21.5.2022 pod názvem Dirty Parks Challenge, která se konala za
podpory TBB-BIKE, Dirty Parks s.r.o. a města Železnice.

Foto: David Hortváth
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI

Lesní mše sv. s prosbou za vodu

Modlitba „Otče náš“ při nedělní
bohoslužbě

Noc
kostelů
2022
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OBLASTNÍ CHARITA JIČÍN
Sbírka školních pomůcek
S blížícím se začátkem nového školního roku opět vyhlašujeme SBÍRKU
ŠKOLNÍCH POMŮCEK. Může se jednat o zachovalé použité nebo nové věci
jako batohy, školní tašky nebo jakékoliv jiné pomůcky (tempery, nůžky,
štětce, pastelky, …), které jako v minulých letech poslouží dětem ze
znevýhodněných rodin. Tyto rodiny s námi spolupracují v rámci služeb
Centra SASanka (v Jičíně) a Centra Fialka (v Lomnici nad Popelkou).
Věci můžete nosit do Oblastní charity v Jičíně (budova bývalé VZP na
autobusovém nádraží. 3. patro), ideálně po telefonické domluvě na tel.:
733 741 692. Sbírka bude probíhat do konce letních prázdnin!
Předem děkujeme za vaši štědrost a pomoc.

SPORT
Ohlédnutí za úspěšnou sezónou fotbalistů
Železnický fotbal má za sebou velice úspěšnou sezónu. A-tým mužů přepsal klubovou historii, poprvé
vyhrál I.B třídu a po 18 letech se vrací do druhé nejvyšší krajské soutěže. Rezerva dospělých rovněž skončila na
medailové příčce – v okresní III.třídě získala bronz. Příjemným překvapením bylo účinkování družstva staršího
dorostu v krajské soutěži, kde se probojovalo do jarní finálové skupiny a obsadilo pěkné 5.místo. Oba týmy
žáků se poměrně dobře vypořádaly s novým rozdělením kategorií i změnami v rozestavení a v následujících
sezónách mají na co navazovat. Velkou radost nám dělala i obě družstva přípravek, která se zúčastnila všech
okresních turnajů a patřila k tomu lepšímu, co fotbal na okrese v této kategorii představil.
Jaké jsou plány do příští sezóny? S radostí můžeme konstatovat, že kovidové období nijak výrazně
nezasáhlo členskou základnu a jsme schopni znovu obsadit ve vypsaných mistrovských soutěžích všechny
kategorie, což je především u mládeže stále méně obvyklé i ve větších městech a obcích. V kategorii dospělých
bude znovu na okresní úrovni působit B-tým, áčko v I.A třídě určitě má na to, aby v této soutěži jako nováček
nebylo jen do počtu.
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Poděkování za příkladnou spolupráci a podporu patří především městu Železnice, které je
nejvýznamnějším partnerem místního sportu a dalším větším i menším sponzorům, bez jejichž pomoci by u
nás fotbal v takovém rozsahu nemohl fungovat.
Vážení příznivci železnického fotbalu, na závěr této velmi úspěšné sezóny si vám znovu dovolujeme
děkovat za podporu, kterou jste věnovali všem našim družstvům – od nejmladší přípravky až po áčko mužů.
Hlavně vaší zásluhou, vážení fanoušci, je u nás bezkonkurenční návštěvnost a atmosféra. Děkujeme a počítáme
s vámi i v další sezóně!
pk
Nabídka spolupráce

Postup do vyšší soutěže s sebou ale přináší i další nároky a povinnosti - například natáčení domácích
mistrovských utkání. Fotbalový oddíl proto hledá spolehlivého spolupracovníka, který by tuto činnost pomohl
zajistit. Kameru i SD kartu zapůjčíme, dohoda o finanční náhradě možná. Bližší informace na telefonu
602 451 150.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝZNAMNÁ JUBILEA
Květen:

MUDr. Ivana Šmejcová 70, Přemysl Kozák 70, Marie Smutná 75, Květuše Maděrová 75,
Ludmila Pochylá 75, Zdeňka Svatošová 75, Oldřich Smutný 75

Červen:

Marta Zbořilová 70, Lesya Kotsan 70, Irena Jindrová 75, Helena Kulhánková 75, Květa
Miková 75
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